تنفيذ األسرة الريفية لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية
بمحافظة اإلسماعيلية
1

رائد عبدالناصر سالمة  ،مروان مصطفي حسن

الملخص العربى
استهدف البحث بصفة رئيسية التعرف على تنفيذ األسرة

الريفية لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية بمحافظة

اإلسماعيلية ،ولتحقيق أهداف البحث تم اختيار ثالث مراكز عشوائيا
من المحافظة وهي مراكز اإلسماعيلية ،والتل الكبير ،وأبوصوير،

وبنفس المعيار تم اختيار قرية من كل مركز فوقع االختيار على
قرية الضبعة مركز اإلسماعيلية ،وقرية الطاهرية مركز التل الكبير،

وقرية المنايف مركز أبوصوير ،ثم سحبت عينة عشوائية منتظمة

من شاملة القرى الثالثة طبقا لجداول كرسيجي ومورجان وبلغ حجم

العينة  350مفردة من القرى الثالث ووزعت حسب نسبة تمثيل كل
قرية في شاملة البحث وجمعت بيانات الدراسة خالل شهري إبريل

ومايو 2021عن طريق االستبيان بواسطة المقابلة الشخصية ،وتم
االستعانة ببعض األساليب اإلحصائية التي تناسب طبيعة البيانات

المستخدمة منها التك اررات العددية ،والنسب المئوية ،والمتوسط
الحسابي ،واالنحراف المعياري ،ومعاملي االرتباط البسيط والمتعدد،
ومعامل االنحدار الخطي المتعدد.

وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج كان من أهمها ما يلي :

 -1أن معظم األسر الريفية المبحوثة ( )%52.80كان مستوى
تنفيذ ممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية متوسطا ،في

حين أن أكثر من ربعهن ( )%27.08كان مستوى تنفيذهن
للممارسات مرتفعا ،وأن نحو خمس األسر المبحوثة

( )%20.12كان مستوهن لتنفيذ ممارسات ترشيد الطاقة
الكهربائية المنزلية منخفضا.

 -2وجد أن هناك عشرة ممارسة كان متوسط تنفيذها مرتفعا
ويتراوح متوسط درجاتها ما بين ( )3.90 -3.21درجة ،ويوجد
معرف الوثيقة الرقمى10.21608/ asejaiqjsae.2021.203870 :
1

 .قسم االقتصاد والتنمية الريفية ،كلية العلوم الزراعية البيئية ،جامعة العريش ،مصر.

 .2قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ،كلية االقتصاد المنزلي ،جامعة العريش ،مصر.
استالم البحث فى  05اكتوبر ،2021الموافقة على النشر فى 07نوفمبر2021

2

ستة عشر ممارسة كان متوسط تنفيذها متوسط ويتراوح
ما بين ( )2.83 -2.07درجة ،وستة ممارسات كان

متوسط تنفيذها منخفضا ويتراوح ما بين (-1.06
 )1.86درجة من درجة قصوى  4درجات.

 -3توجد عالقة معنوية بين كل من المتغيرات المستقلة
المدروسة ودرجة تنفيذ األسرة المبحوثة لممارسات ترشيد
الطاقة الكهربائية ،وأن هذه المتغيرات مجتمعة تفسر نحو

 %74من التباين الكلي في المتغير التابع ،إال أن معظم
هذه النسبة يسهم فيها المتغيرات التالية  :تعليم
المبحوثة ،عدد أفراد أسرة المبحوثة ،عدد غرف المسكن،

الدخل ،متوسط قيمة فاتورة الكهرباء ،عدد األبناء في
التعليم ،االتجاه نحو ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية،

الوعي بمشكلة األسرة في الطاقة.
 -4وقد أسفر البحث عن عدد من المشكالت التي تعوق
األسرة الريفية من تنفذ ممارسات ترشيد الطاقة
الكهربائية ،فبعضها اقتصادي مثل ارتفاع أسعار كل
المصابيح الموفرة واألجهزة الكهربائية ،والبعض األخرى
مرتبط بنقص الوعي كنقص الوعي بالتوصيات الموفرة
للطاقة ،والبعض األخير مرتبط بالقيم والعادات مثل

التباهي والتفاخر في المناسبات بإسراف في الكهرباء.

الكلمات المفتاحية :ترشيد الطاقة الكهربية  ،الممارسات ،

االستهالك

المقدمة والمشكلة البحثية
يدخل قطاع الكهرباء المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية
االقتصادية واالجتماعية معز از بعدد من االنجازات أبرزها
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قرب تحقيق التغطية الشاملة للخدمة الكهربائية والتقدم على

الشمسية) لتصل إلى  %25بحلول عام  2022كأحد

مسار إعادة هيكلة صناعة الكهرباء ،حيث تعد الطاقة وتحديدا

سياسات القطاع لتنوع مصادر الطاقة كافة ،وذلك للحفاظ

الطاقة الكهربائية من أهم مقومات التنمية االقتصادية

على مصادر الوقود األحفوري بمحطات توليد الكهرباء

واالجتماعية على مستوى كافة الدول ،والطاقة الكهربائية يتم

الح اررية (كمال.)45 :2013 ،

إنتاجها في أغلب األحوال باستخدام الوقود األحفوري ،الذي بدأ

ويتم استهالك الطاقة الكهربائية في العديد من األغراض

واالقتصادية وغيرها التي تحد االستخدام الموسع للمصادر غير

مثل (محطات مياه الشرب) واالستهالكية مثل (المنازل)

في النضوب منذ سنوات فضال عن المحددات الفنية

التقليدية في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية ،لذا فقد دعت الحاجة
إلى قيام الدول سواء المتقدمة أو النامية تبني تكنولوجيا
وتطبيقات ترشيد ورفع الكفاءة (أبو العال وآخرون.)8 :2013 ،

اإلنتاجية مثل (المصانع) والسياحية والزراعية والخدمية
وبالتالي تتنوع المعدات واألجهزة الكهربائية تبعا

لذلك

ويمثل القطاع المنزلي أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة
الكهربائية في مصر ويرجع ذلك إلى التوسع العمراني

ويتطور استهالك الطاقة الكهربائية في مصر سنويا بمعدل

المطرد والتزايد المستمر في استخدام األجهزة الكهربائية

يبلغ حوالي  ،%7وتتمثل استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة في

واألخص أجهزة التكييف الرتفاع درجات الح اررة خالل

توفير الطاقة الكهربائية لكافة قطاعات االستهالك بدرجة عالية

فصل الصيف في السنوات الماضية( .الجهاز المركزي

من الجودة واالستم اررية (مركز تحديث الصناعة.)9 :2019 ،

للتعبئة العامة واإلحصاء.)128 :2019 ،

ويهدف قطاع الكهرباء إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من

الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة

المصدر  :مركز تدريب الصناعة)2019 ،

شكل  :يوضح استهالك الطاقة على مستوى الدولة طبقا لمؤشرات عام 2020/2019
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وحيث أن المصدر الرئيسي إلنتاج الطاقة في مصر هو
الوقود األحفوري والغاز الطبيعي ،وبحلول عام  2022سوف
يزيد استهالك الوقود الحفري مرة ونصف عن االستهالك الحالي
(مركز تحديث الصناعة.)33 :2019 ،
وال تقتصر مشكلة الطاقة في مصر على الفجوة الكبيرة بين

اإلنتاج واالستهالك بل تمتد إلى تكلفة فاتورة دعم الطاقة ،والتي
تصل إلى  %21على األقل من حجم الموازنة العامة للدولة
وهي نسبة قابلة للزيادة بسبب زيادة الطلب المحلي على الطاقة
(و ازرة التخطيط والتعاون الدولي.)5 :2020 ،
ورغم التقدم الذي حدث في تصنيع األجهزة المنزلية والذي

حقق خفض ما تستهلكه من الطاقة إال أن التقدم التكنولوجي
وارتفاع مستوى معيشة األفراد أدى إلى زيادة استهالك الطاقة
الكهربائية المنزلية ،وذلك بزيادة عدد األجهزة المنزلية التي
تمتلكها األسر الذي عمل على رفع أسعار استهالك الطاقة
الكهربائية (كامبل وآخرون.)264 :2004 ،
ومع التقدم االقتصادي والثقافي والتكنولوجي زاد استهالك
الطاقة الكهربائية ،وعليه يعد ترشيد استهالك ورفع كفاءة
استخدام الطاقة الكهربائية توجها عالميا إال ان أسباب ذلك

المنزلية في مصر باإلضافة إلى أن هناك بعض
السلوكيات الخاطئة؛ من أجل هذه األسباب قامت مشكلة
الدراسة ،رغبة من الباحث في التعرف على الممارسات
الصحيحة التي تساعد على ترشيد الطاقة الكهربائية .ولذا
يمكن صياغة المشكلة البحثية في التساؤل الرئيسي التالي

 :ما مستوى تنفيذ األسرة الريفية لممارسات ترشيد الطاقة
الكهربائية المنزلية بمنطقة البحث ،وسوف تحاول الدراسة
اإلجابة على هذا التساؤل من خالل اإلجابة على األسئلة
الفرعية التالية :
 -1ما مستوى تنفيذ األسر الريفية المبحوثة لممارسات
ترشيد الطاقة الكهربائية بمنطقة البحث؟

 -2ما درجة تنفيذ األسرة الريفية لكل ممارسة من
الممارسات الموصى بها مع تحديد أكثر وأقل
الممارسات استخداما؟
 -3ما العوامل المرتبطة والمحددة لترشيد استهالك الطاقة
الكهربائية المنزلية بمنطقة البحث؟

 -4ما المشكالت التي تحد من تنفيذ األسرة الريفية منن
ممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية؟

تختلف من مجتمع إلى آخر ،حيث أن المجتمعات النامية تتجه
إلى الترشيد لخفض االستثمارات المطلوبة لتوليد الطاقة واستيراد
الوقود الالزم مع االستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتاحة،

في حين أن الدول المتقدمة أو الصناعية تتجه إلى الترشيد من
أجل الحد من انبعاث الغازات الضارة بيئيا للتغلب على مشكلة
االحتباس الحراري

).(World Energy Conumcil, 2008: 8

لذا انطلقت مشكلة الدراسة من عدة مبررات منها ارتفاع

نظر لزيادة عدد السكان،
ا
استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية،

والتقدم االقتصادي واالجتماعي ،وزيادة عدد األجهزة الكهربائية
وعدم الوعي بمشكلة نقص الطاقة الكهربائية وكذلك عدم تطبيق
الممارسات الصحيحة لترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية،
باإلضافة إلى أن سكان الريف يشكلون أكثر من نصف المجتمع

المصري ،ولذا يستهلكون ما يقرب من نصف الطاقة الكهربائية

1911

األهـــــــداف
يستهدف البحث بصفة رئيسية التعرف على تنفيذ األسرة
الريفية لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية بمحافظة
اإلسماعيلية ويمكن تحقيق هذا الهدف الرئيسي من خالل
األهداف الفرعية التالية :
 -1التعرف على مستوى تنفيذ األسر الريفية المبحوثة
لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية بمنطقة
البحث.
 -2التعرف على درجة تنفيذ كل ممارسة من ممارسات
ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية المنزلية كال على حدى

مع تحديد الممارسات األكثر تنفيذا واألقل تنفيذا من قبل
األسر الريفية المبحوثة.
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 -3التعرف على العوامل المرتبطة والمحددة لترشيد الطاقة
الكهربائية المنزلية بمنطقة البحث.
 -4التعرف على المشكالت التي تحد من تنفيذ األسر الريفية
المبحوثة لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية من
وجهة نظرهم.
اإلطــــار النظـــــري
نستعرض أوال مفهوم الطاقة والترشيد ،حيث يرى بيومي

( )20 :2013أن الطاقة هي القدرة على انجاز تأثير ملموس
وهي أحد المقومات واألساسيات المهمة للمجتمعات البشرية
المعاصرة ،وأن كل المجتمعات بجميع قطاعاتها في احتياج اليها
لتسيير األعمال والحياة اليومية فهي ضرورة من ضرورات
التنمية.
ويعرف الترشيد بأنه االستعمال الراشد لألمور وليس التقتير
أي استعمالها بشكل عقالني (مديرية توزيع الكهرباء كركوك،
 :2017بدون صفحة).
في حين يعرف ترشيد الكهرباء بأنه االستعمال لموارد الطاقة
عن طريق مجموعة من الممارسات واإلجراءات التي تقود لتقليل

االستهالك هذه الموارد مع األخذ بعين االعتبار راحة اإلنسان
ومقدار انتاجيتهم ،إذ ال يعني ترشيد استهالك الكهرباء أن يمنع
استخدامها بشكل مطلق إنما يعني استخدامها واإلفادة منها
بأساليب ذات فعالية أكبر لتجنب إهدارها (و ازرة الكهرباء،
 :2017بدون صفحة).
وتعرف بأنها ضوابط واجراءات تفيد حرية االستخدام
واالستفادة من مصادر الطاقة .ويعرف على أنها أسلوب خاص
للتوفير ناتج عن نقص في إمدادات الكهرباء والحقيقية أن ترشيد
االستهالك ال يعني تقليل االستهالك وانما يعني الحد من
إهدارها دون المساس براحة مستخدميها وانتاجيتهم أو المساس

بكفاءة األجهزة والمعدات المستخدمة ويتم تحقيق هذا الهدف من
خالل اعتماد أساليب وتدابير حكيمة رشيدة في مختلف قطاعات
االستهالك

).(World Energy Conumcil, 2008: 8

فترشيد الطاقة هو مجموعة من اإلجراءات والتقنيات
التي تؤدي إلى خفض الطاقة دون المساس براحة األفراد
أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها،
حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها ال يعني
الحد من استهالك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه

الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها ويلزم
نوعية مستخدمي الطاقة في جميع القطاعات بهذا المفهوم
(كامبل وآخرون.)39 :2004 ،
وتعرف ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية بأنها تقليل
القدر المستغل منها في اإلضاءة والتسخين وغيرهما من

االستخدامات ،وهو مفهوم يرتبط في المقام األول بسلوكيات
أفراد المجتمع وذلك بتجنب اإلسراف في ترشيد استهالك
ورفع كفاءة استخدام الطاقة يعد توجها عالميا (حجازي،
ورمضان.)2011 :2014 ،
ويقصد بترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية في هذه

الدراسة  :قيام األسرة المبحوثة بتنفيذ الممارسات الموصى
بها للحد من االستهالك الزائد والحفاظ على الكهرباء
لالستفادة منها في مشروعات أخرى.
وأن لتحقيق ترشيد استهالك الكهرباء فوائد متعددة منها
فوائد اقتصادية وأخرى مجتمعية ،حيث يساهم ترشيد
استهالكها بانقاص قيمة دفع فواتير الكهرباء التي يدفعها
المستهلك ،وهي مصدر أساسي للحفاظ على الطاقة في
الدولة واستغاللها في الطرق المثلى ،ولذلك فإنه من الالزم
نشر ثقافة الترشيد بين الناس وزيادة وعيهم حول هذا األمر
) .(www.apartmenttherapy.com, 2020أن لترشيد الطاقة

فوائد عديدة يمكن إيجازها على النحو التالي -1 :
االستغالل االمثل لمصادر الطاقة األحفورية مثل البترول
ومشتقاته والتي تستخدم في محطات توليد الكهرباء بما
يساعد في الحفاظ على هذه المصادر لألجيال القادمة.

 -2خفض االستثمارات الالزمة لبناء محطات التوليد

وخفض تكاليف الصيانة الالزمة للشبكات الكهربائية-3 .
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خفض استهالك الوقود بمحطات التوليد الح اررية بما يساهم في

االجتماعي لماكس فيبر ذلك عندما ذكرت أربعة أنماط

خفض انبعاث غازات االحتباس الحراري وتحسين البيئة-4 .

للفعل االجتماعي وهي :

دعم العالقة بين شركة الكهرباء والمشتركين من خالل تقديم

 -1نموذج الفعل العقلي الذي توجهه القيم المطلقة التي

خدمة ترشيد الطاقة والتي تعمق المصلحة المشتركة للطرفين-5 .
تخفيض قيمة فاتورة استهالك الكهرباء للمشتركين وبالتالي المساهمة

في خفض أعبائهم المالية -6 .دعم صناعة المعدات عالية الكفاءة

وبصفة خاصة االنتاج المحلي -7 .دعم الشركات الوطنية العاملة
في مجال تنفيذ دراسات ومشروعات ترشيد الطاقة -8 .تنمية
االقتصاد الوطني ككل

).(Energy auditing, 2007

ويرى ) (United Nation, 2009: 1أن من أهم فوائد ترشيد

الطاقة الكهربائية ما يلي  -1 :التحسن في مستوى معيشة أفراد

المجتمع والرعاية الصحية لهم لتوفر الكهرباء في المستشفيات
ومراكز الرعاية الطبية -2 .تحسين في برامج التنمية
االجتماعية ،والحد من مشاكل االستبعاد االجتماعي وعدم
المساواة الناتجة عن حرمان بعض المناطق في الدولة من

اإلمداد بالطاقة الكهربائية -3 .التخفيف من حدة التوترات
ومشكالت عدم االستقرار السياسي بسبب نقص إمدادات الطاقة
أو رفع أسعار استهالك الطاقة.
ويرى ) Muratori (2013: 19أن هناك اتجاهين للتغلب على
مشكلة نقص الطاقة الكهربية في المناطق الريفية هما -1 :
ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية بما يقلل من أعباء استيراد
الوقود الحفري ،إضافة إلى الحفاظ على البيئة من التلوث
واستدامة الطاقة في المستقبل ولذا البد من أن تتواكب السياسات
والتشريعات مع هذا االتجاه نحو الترشيد مع توفير التقنيات
المناسبة لرفع كفاءة استخدام وترشيد الطاقة -2 .االتجاه الثاني
التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

والدراسة الحالية انطلقت من نظرية الفعل االجتماعي لماكس
فيبر الذي وضع تصنيفا ألنماط الفعل االجتماعي يمكن
االستعانة بها في بناء النماذج المثالية للسلوك وحيث ينظر إلى
موضوع ترشيد الطاقة هي أحد أنواع السلوكيات المطلوب
تعديلها إلى المسار الصحيح ،حيث فسرت نظرية الفعل

تحكم الفعل وهي قيم يمكن أن تكون أخالقية أو جمالية
أو دينية معتقدا فيها ومتجها نحوها من أجل ذاتها ال

من أجل مصلحة خاصة ،وهو يختار من الوسائل التي
تدعم إيمانه بالقيمة.

 -2نموذج الفعل العاطفي وهو سلوك صادر عن حاالت
شعورية خاصة ،تنبع وسائل الفعل من تيار العاطفة.
 -3نموذج الفعل العقالني الذي توجهه غايات محددة
ووسائل واضحة حيث يضع الفاعل في اعتباره الغاية

والوسيلة التي يقوم بتقويمها عقليا.
 -4الفعل التقليدي وهو سلوك تمليه العادات والتقاليد
والمعتقدات السائدة ،ومن ثم يعبر عن استجابات آلية
أعتاد عليها الفاعل (أبوطاحون.)135-134 :2001 ،
ويمكن بناء على هذا التصنيف اعتبار ترشيد استهالك
الطاقة الكهربائية المنزلية فعال اجتماعيا عقالنيا ،حيث يقم
الفاعل الترشيد عقليا على أساس الغاية والهدف المحقق منه
الفعل والعائد المتوقع من سلوكه وهي انخفاض فاتورة
الكهرباء أو توفير في الطاقة الستخدامها في أغراض

أخرى ،ومن هنا فان نظرية الفعل االجتماعي من أنسب

النظريات التي تفسر هذا الموضوع ،ولكن يمكن أن ويجد
نظريات أخرى تفسره ولكن اعتمد البحث الحالي على
أساسها كمنطلق نظري للدراسة.
الدراسـات السابقـــة
حاول الباحث البحث عن الدراسات التي تمت في هذا
المجال لمعرفة االستفادة منها ،وفي إطار السعي توصل

الباحث إلى الدراسات التالية :

في دراسة حجازي ورمضان ( )2014كانت من أهم
نتائجها ما يلي  :أن مستوى ممارسات ترشيد استهالك
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الطاقة الكهربائية كان ما بين المتوسط والمنخفض ،وان

-2

المتغيرات المستقلة مجتمعة تشرح  %56.6من التباين الكلي في
درجة ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية والمتغيرات هي

ندرة الدراسات التي تمت في هذا المجال وهذا

سببا رئيسيا دفع الباحث إلى دراسة هذا الموضوع.
-3

حجم األسرة ،ومتوسط قيمة فاتورة الكهرباء ،وكفاية الدخل ،وعدد

الوقوف على نوعية المتغيرات التي يمكن دراستها

في هذا الموضوع.

طوابق المنزل ،والطموح ،واالتجاه نحو ترشيد استهالك الطاقة

-4

المساعدة في صياغة الفروض وتفسير النتائج

الطاقة الكهربائية المنزلية.

-5

وترجع أهمية هذا الموضوع أنه من ضمن

الكهربائية المنزلية ،ودرجة المعرفة بممارسات ترشيد استهالك

التي توصلت إليها لدراسة الحالية.

استراتيجية  2030التي من بين أهدافها السعي والحفاظ

كما وجد في دراسة عبدالرحيم ( )2012في دراسة أجريت في

على الموارد الطبيعية من اإلهدار والتلوث باإلضافة إلى

المملكة العربية السعودية تدني معارف وممارسات الطالبات

ترشيدها.

السعوديات المتعلقة بترشيد استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية،

كما وجد وجود عالقة بين الخلفية االجتماعية للطالبة ومعرفتها

الفروض البحثيــة

بثقافة ترشيد االستهالك بشكل عام وممارستها لهذه الثقافة ،إذ
تتدنى هذه المعرفة وهذا الترشيد والخلفية االجتماعية البدوية
والريفية وترتفع في الخلفية االجتماعية الحضرية.
وأظهرت دراسة ) Mirosa (2011في نيوزلندا أن أهم المعايير

المحركة للسلوك اإليجابي لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية
المنزلية هي معيار الكفاءة االقتصادية (ترشيد استهالك الطاقة
الكهربائية المنزلية يحقق االستخدام االقتصادي للطاقة) ،يليه
معيار الكفاءة البيئية (النظر إلى المستقبل والحد من انبعاث
الملوثات)؛ وقد يرجع ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية
إلى الظرف الموقفي أو إلى اإلحساس بالراحة نتيجة ترشيد

استهالك الكهرباء .وقد وجد عبدالوهاب ( )1989أن متوسط
استهالك الطاقة الكهربية المنزلية شهريا في مصر يزداد بازدياد
المستوى التعليمي للفرد وزوجته وأبنائه ،ويزداد استهالك الكهرباء
في األسر المركبة وبزيادة عدد الحجرات وبزيادة عدد األجهزة
المنزلية.

ويتضح من الدراسات السابقة ما يلي :
-1

أنها تمت في بيئات جغرافية متنوعة في مصر،

والسعودية ونيوزلندا مما يبين أن هناك اتجاه عالمي نحو
ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية.

:

لتحقيق أهداف البحث تم صياغة األهداف البحثية التالية

 -1توجد عالقة ارتباطية معنوية بين درجة ترشيد
استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية وبين كل متغير من
المتغيرات المستقلة المدروسة.
 -2توجد عالقة ارتباطية معنوية بين درجة ترشيد
استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية وبين كل المتغيرات

المستقلة المدروسة مجتمعة.
 -3يسهم كل متغير من المتغيرات المستقلة المدروسة
إسهاما معنويا في تفسير التباين الكلي في درجة ترشيد
استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية.
والختبار صحة الفروض البحثية السابقة تم وضع الفروض
اإلحصائية المناظرة في صورتها الصفرية كالتالي :
 -1ال توجد عالقة ارتباطية معنوية بين درجة ترشيد
استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية وبين كل متغير من
المتغيرات المستقلة المدروسة.
 -2ال توجد عالقة ارتباطية معنوية بين درجة ترشيد
استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية وبين كل المتغيرات
المستقلة المدروسة مجتمعة.

رائد عبدالناصر سالمة ،مروان مصطفي حسن :تنفيذ األسرة الريفية لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية .....
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 -3ال يسهم كل متغير من المتغي ارت المستقلة المدروسة

البيانات بالمقابلة الشخصية ،وتم جمع البيانات خالل إبريل

إسهاما معنويا في تفسير التباين الكلي في درجة ترشيد

ومايو عام .2021وتم استخدام التك اررات العددية والنسب

استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية.

المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،ومعامل

الطريقــة البحثيــة
الشاملـة والعينـة :
أجري هذا البحث في محافظة اإلسماعيلية ،حيث أنها تعتبر
من المحافظات السياحية التي يرتفع بها استهالك الكهرباء ،ولذا
تم اختيارها كمكان إلجراء الدراسة وتتكون المحافظة من سبعة
مراكز إدارية هي  :اإلسماعيلية ،القصاصين ،التل الكبير ،فايد،
أبوصوير ،والقنطرة شرق ،والقنطرة غرب .وعليه تم تحديد اختيار

االرتباط البسيط والمتعدد ،ومعامل ارتباط سيبرمان،
ومعامل االنحدار الخطي المتعدد باإلضافة إلى استخدام

معامل ثبات الفا كرونباخ لتقدير ثبات المتغيرات المركبة
في وصف وتحليل بيانات الدراسة.
قياس المتغيرات البحثية :

 -1السن  :تم قياسه بسؤال المبحوثة عن عمرها وقت
جمع البيانات ألقرب سنة ميالدية وكان متوسط

ثالث مراكز إدارية لتنوع مناطق الدراسة وتم اختيارهم بطريقة

أعمارهن  46.50سنة بانحراف معياري  10.03سنة.

عشوائية فكانت المراكز الثالث المختارة هي مركز اإلسماعيلية،

 -2تعليم المبحوثة  :وتم قياسه بعدد سنوات التعليم

مركز التل الكبير ،ومركز أبوصوير وبنفس المعيار تم اختيار
قرية من كل مركز فكانت القرى المختارة هي قرية الضبعة مركز
اإلسماعيلية ،وقرية الطاهرية مركز التل الكبير ،وقرية المنايف
مركز أبوصوير .وعليه تم حصر جميع عدد األسر بكل قرية

عن طريق حصر البطاقات التموينية وهي أفضل وسيلة لتحديد
عدد األسر فكان إجمالي عدد األسر بالقرى الثالث  3600أسرة
منها  1312أسرة بقرية الضبعة مركز اإلسماعيلية 1200 ،أسرة
بقرية الطاهرية 1088 ،أسرة بقرية المنايف مركز أبوصوير،
وعليه تم تحديد حجم العينة وفقا لجداول كرسيجي ومورجان،

وبذلك بلغ حجم العينة  350أسرة مبحوثة ،وتم توزيع حجم
العينة نسبة وتناسب على القرى الثالث 106 ،117 ،127
واعتبرت رب األسرة هي وحدة الدراسة باعتبارها المسئولة مباشرة
عن استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية ومصدر جمع البيانات
عنها هي وأسرتها.

جمــع البيانــات :
تم إعداد استمارة البحث في صورتها المبدئية ثم أجري لها
اختبار مبدئيا على  30مبحوثة تم اختيارهم عمديا من قرية
ا
المنايف من خارج عينة الدراسة .وبناءا على نتائج االختبار
المبدئي تم إجراء التعديل الالزم عليها لتصبح صالحة لجمع

الرسمي التي أتمتها المبحوثة بنجاح ،واعتبرت من تق أر
وتكتب تأخذ أربع درجات تعادل في الصف الرابع
االبتدائي وكان متوسط تعليم المبحوثة  9.03سنة

وبانحراف معياري قدره  3.11سنة.
 -3عدد أفراد األسرة  :تم التعبير عنه بالرقم الخام ألفراد
األسرة وكان متوسط عدد أفراد األسرة  3فرد بانحراف

معياري قدره  2فرد.
 -4عدد الغرف بالمسكن تم قياسه بسؤال المبحوثة عن
عدد الغرف وتم التعبير عنه كرقم خام وكان متوسط
عدد الغرف  3غرفة بانحراف معياري قدره  2غرفة.
 -5الدخل  :تم قياسه بسؤال المبحوثة عن متوسط دخل
األسرة في الشهر وتم التعبير عنه بالرقم الخام
المتحصل عليه من جميع المصادر ،وكان متوسط
دخول األسرة  2550جنيه بانحراف معياري قدره
 500.31جنيه.
 -6عدد األجهزة المنزلية  :تم قياسه بسؤال المبحوثة عن
عدد األجهزة الموجودة وتستعملها وقت إجراء الدراسة
وتم التعبير عنها كرقم خام وكان متوسط األجهزة
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المنزلية الموجودة وتستعمل  10جهاز بانحراف معياري

وسئل المبحوثة إلى أي طبقة تنتمي إليها أسرتها وأخذت

 3.04جهاز.

درجات  1 ،2 ،3على الترتيب كأرقام تميزية.

 -7متوسط قيمة فاتورة الكهرباء  :تم التعبير عنها كقيمة رقمية،

-12

الوعي بمشكلة االسراف في الطاقة الكهربائية

حيث كان متوسط الفاتورة ألسرة العينة  232.4جنيه

المنزلية  :تم تكوين مقياس يتكون من  9عبارات تقيس

بانحراف معياري  70.80جنيه.

وعي أسرة المبحوثة بمشكلة االسراف في الطاقة

 -8عدد األبناء في التعليم  :تم قياسه بسؤال المبحوثة عن عدد
أبنائها في التعليم وتم التعبير عنه كقيمة رقمية وكان متوسط
عدد األبناء  2ابن بانحراف معياري  1ابن.
 -9االتجاه نحو ترشيد الطاقة الكهربائية  :تم قياسه بمقياس
مكون من  12عبارة تعبر عن اتجاه المبحوثة نحو ترشيد
الطاقة الكهربائية المنزلية وكانت اإلجابة على كل عبارة هي

موافق ،لحد ما ،غير موافق حيث أعطيت اإلجابات األوزان
التالية  1 ،2 ،3في حالة العبارات اإليجابية 3 ،2 ،1 ،في
حالة العبارات السلبية .ثم جمعت درجات البنود األثنى عشر
للحصول على الدرجة الكلية لالتجاه نحو ترشيد الطاقة

الكهربائية ،وقد تم حساب معامل الثبات للمقياس باستخدام

معامل الفا كرونباخ فوجد أنه  0.67وهي قيمة مرتفعة إلى
حد ما وهذا يشير إلى ثبات المقياس وأنه يصلح للقياس وكان
متوسط درجات المتغير  22.36درجة بانحراف معياري
 7.13درجة.
-10

مصادر المعلومات في مجال ترشيد الطاقة  :تم سؤال

المبحوث عن المصادر التي يلجأ إليها ليستقي منها معلومات
عن ترشيد الطاقة ،وذلك من خالل عرض قائمة تتكون من
 7مصادر وكانت اإلجابة على كل مصدر هي دائما،
وأحيانا ،ونادرا ،وال وأخذت درجات  1 ،2 ،3 ،4على

الترتيب ،وحسب معامل الثبات الفا كرونباخ للمقياس فوجد

الكهربائية المنزلية وحسبت اإلجابة على كل بند يعرف،

ال يعرف ،وأخذت درجات  ،1 ،2صفر .وحسب معامل
الثبات لهذه العبارات باستخدام معامل الفا كرونباخ فوجد
أنه  0.81وهو معامل ثبات مرتفع مما يجعله صالحا
لالستخدام ثم جمعت الدرجات لتعبر عن الدرجة الكلية

للوعي بمشكلة االسراف في الطاقة الكهربية المنزلية

وكان متوسط الدرجات  13.5درجة بانحراف معياري
 4.3درجة.
-13

ممارسات ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية

المنزلية  :تم قياس هذا المتغير بمقياس يتكون من 32

توصية يوصى بممارستها لترشيد الطاقة الكهربائية.
وطلب من كل مبحوثة أن تبين درجة تنفيذها لكل ممارسة
موصى بها باالختيار بين أربع استجابات هي دائما،
أحيانا ،نادرا ،ال .وأخذت الدرجات التالية 1 ،2 ،3 ،4
على الترتيب ،وجمعت درجات البنود لتعبر عن الدرجة

الكلية لممارسات ترشيد األسر الريفية للطاقة الكهربائية
المنزلية ،وبلغ متوسط درجات المبحوثات  67.17درجة
بانحراف معياري  13.14درجة.
وصف خصائص عينة البحث :
أظهرت النتائج الواردة بجدول ( )1والخاصة بوصف
عينة البحث ما يلي  :أن معظم المبحوثات تراوحت

أنه  0.72وهو معامل ثبات مرتفع إلى حد ما ،وهذا يشير
إلى أنه يصلح للقياس ،وكان متوسط درجات األسرة المبحوثة

أعمارهن ما بين ( 55-41سنة) يمثلون  %51.43من
إجمالي العينة ،وأن أكثر من خمسي المبحوثات %44.28

 17.33درجة بانحراف معياري  4.46درجة.

منهن يتراوح تعليمهن ما بين ( )12-6سنة دراسية ،وأن

-11

الطبقة التي ينتمي إليها األسرة  :وضع مقياس متدرج

مكون من ثالث طبقات وهي طبقة عليا ،متوسطة ،دنيا.

أغلب أسر المبحوثات يقعن في الفئة المتوسطة الحجم
الذي يتراوح عددهن ما بين ( )4 -2فرد وأن أغلب

رائد عبدالناصر سالمة ،مروان مصطفي حسن :تنفيذ األسرة الريفية لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية .....

جدول .1وصف خصائص عينة البحث
المتغيرات المستقلة

 -1السـ ــن :
منخفض ( )40 -26سنة
متوسط ( )55 -41سنة
مرتفع ( )60 -56سنة
 -2تعليم المبحوثة :
منخفض ( 5سنوات فأقل)
متوسط ( )12 -6سنة
مرتفع ( 13سنة فأكثر)
 -3عدد أفراد أسرة المبحوثة :
صغير ( )2 -1فرد
متوسط ( )4 -3فرد
مرتفع ( )6 -5فرد
 -4عدد الغرف بالمسكن :
قليل ( )2 -1غرفة
متوسط ( )4 -3غرفة
مرتفع( )6 -5غرفة
 -5عدد األجهزة المنزلية :
قليل ( )7 -4آلة
متوسط ( )11 -8آلة
مرتفع( )15 -12آلة
 -6متوسط قيمة فاتورة الكهرباء :
منخفضة ( )200 -100جنيه
متوسطة ( )301 -201جنيه
مرتفعة ( )402 -302جنيه

العدد

%

93
180
77

26.57
51.43
22.00

90
155
105

25.71
44.28
30.1

103
135
112

29.43
38.57
32.00

95
185
70

17.14
52.86
20.00

50
182
118

14.28
52.00
33.71

50
150
150

14.27
42.05
42.85

المتغيرات المستقلة
 -7عدد األبناء في التعليم:
فرد واحد
 2فرد
 3فرد
-8االتجاه نحو ترشيد الطاقة الكهربائية:
منخفض ( )19 -12درجة
متوسط ( )28 -20درجة
مرتفع ( )36 -29درجة
 -9الطبقة التي ينتمي إليها المبحوث:
الدني ــا
المتوسطة
العليــا
 -10الوعي بمشكالت اإلسراف:
منخفض ( )12 -9درجة
متوسط ( )14 -13درجة
مرتفع ( )18 -15درجة
 -11مصادر المعلومات :
منخفضة ( )12 -7درجة
متوسطة ( )20 -15درجة
مرتفعة ( )28 -20درجة
 -12الدخـ ــل :
منخفض ( )2000 -1000جنيه
متوسط ( )3001 -2001جنيه
مرتفع ( )4002 -3002جنيه

المبحوثات وصل عدد غرف المسكن ( )4-3غرفة حيث يوجد
في هذه الفئة  %52.86من المبحوثات ،وأن نحو  %52منهن

يحوزن على أجهزة تتراوح ما بين ( )11-8جهاز ،وكان متوسط
قيمة فاتورة الكهرباء تتراوح ما بين ( )301 -201جنيه ،ويقعن
في الفئة المتوسطة التي بلغت  %42.55من المبحوثات ،وكان
متوسط عدد أبناء المبحوثات الذين في التعليم  3فرد وهم يمثلون
نحو  %48.57من إجمالي عينة البحث ،وأن أغلب المبحوثات
يقعن في الفئة المرتفعة لالتجاه نحو ترشيد الطاقة الكهربائية

حيث يوجد بها  %53.44من المبحوثات ،وأن أغلب المبحوثات
يقعن في الطبقة الدنيا حيث يوجد بها  %56.27من
المبحوثات ،وأن نحو ثلثي المبحوثات يقعن في الفئتين
المتوسطة والمرتفعة ،حيث يوجد بها  %61.42من المبحوثات،

بينما ما يزيد عن ثلث  %38من المبحوثات يقعن في الفئة
المرتفعة لمصادر المعلومات في حين أن أغلب المبحوثات يقعن

1917

العدد

%

85
95
170

24.28
27.15
48.57

61
102
187

17.43
29.42
53.44

197
100
58

56.27
27.57
16.57

85
110
105

24.28
31.42
30.00

102
115
133

29.14
33.71
38.00

67
201
82

19.14
57.43
23.43

في فئة الدخل المتوسط حيث يوجد في هذه الفئة
 %57.43من المبحوثات حيث يتراوح دخولهن ما بين

( )3001-2001جنيه.

النتائج ومناقشتها
أوال  :مستوى تنفيذ األسرة الريفية المبحوثة لممارسات
ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية بمنطقة البحث.

يعرض جدول ( )2مستوى تنفيذ األسر الريفية

المبحوثة لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية ،حيث
تراوح المدى النظري لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية
المنزلية لألسر الريفية المبحوثة ما بين ( )128-32درجة،

وكان المدى الفعلي لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية
المنزلية ما بين ( )95-39درجة وتم تقسيمه إلى ثالث
فئات ،حيث تضم الفئة االولى األسر الريفية ذات المستوى
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المنخفض لتنفيذ ممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية والتي

ويتضح مما سبق أن ما يزيد قليال عن نصف األسر

تراوحت درجاتها ما بين ( )58 -39درجة ويوجد بهذه الفئة نحو

يقعن في مستوى تنفيذ ممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية

 %20.12من األسر الريفية ،ويوجد في الفئة الثانية ذات

كان متوسطا ،وأن ما يزيد عن ربع األسر المبحوثة يقعن

المستوى المتوسط نحو  %52.80من األسر المبحوثة وتراوحت

في الفئة مرتفعة الترشيد ،حيث أن نحو  %79.88من

درجاتها ما بين ( )76-59درجة ،في حين يوجد في الفئة

األسر يقعن في الفئتين المرتفعة والمتوسطة وهذا ربما

األسر المبحوثة وتراوحت درجاتها ما بين ( )95-77درجة.

المواطنين بترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية ،وكذلك الرتفاع

جدول .2توزيع األسر الريفية المبحوثة وفقا لتنفيذ ممارسات

قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ،ولكن مطلوب أيضا بذل

المرتفعة من حيث تنفيذ ممارسات الترشيد نحو  %27.08من

ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية
الفئـــات
منخفضة ( )58-39درجة
متوسطـة ( )76-59درجة
مرتفعـ ــة ( )95-77درجة
المجم ـ ــوع

العدد
70
185
95
350

يرجع إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة في توعية

الجهود لتبني نسبة أكثر من األسر ممارسات الترشيد لما

%
20.12
52.80
27.08
100

لذلك من فوائد عديدة كما ذكرت في اإلطار النظري
للبحث.

جدول  .3درجة تنفيذ كل ممارسة موصى بها من قبل األسر المبحوثة عينة الدراسة بمنطقة البحث ومرتبةتنازليا وفقا لنسب
تكرارها والمتوسط الحسابي المرجح
الممارســات الموصــى بهــا
 -1استخدام المراوح الكهربائية للتبريد
 -2تشغيل مصباح الغرفة المستعملة فقط
واطفاء باقي مصابيح الغرف
 -3ترك الطعام الساخن يبرد قبل وضعه في
الثالجة
 -4عدم ترك باب الثالجة مفتوح
 -5عدم استخدام الزينة الكهربائية باستمرار
وخاصة في المناسبات
 -6اختيار المصابيح الموفرة للطاقة
 -7ايقاف تشغيل الحاسوب بعد االنتهاء منه
 -8استعمال األجهزة الموفرة للطاقة
 -9تعود كل أفراد البيت على اغالق واطفاء
األجهزة والمصابيح
 -10استخدام الوناسه ليال عند النوم
 -11عدم وضع الثالجة بجوار البوتاجاز أو
أي موقد آخر
 -12فصل االلكترونيات
 -13عدم تشغيل األجهزة الكهربائية مثل
الكمبيوتر والتليفزيون والتكييف والسخانات
بدون داعي
 -14اختيار المصابيح التي تتناسب قوتها مع
المكان الموجود فيه
 -15ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة ال
تقل عن °24م
 -16تجنب تشغيل األجهزة الكهربائية مثل
الغسالة في حالة عدم امتالئها

دائما
%
العدد
91.43 320
304

86.6

درجـــة تنفيــذ كل ممارســـة
ناد ار
احيانا
العدد
%
العدد
%
العدد
 1.43صفر
5
7.14
25
10

2.86

20

5.71

16

220

62.86

56

16

56

16

215

61.43

65

18.57

25

10

215

4.57

3.72

18

5.14

3.36

45

12.8

12.86
4.86
10.86
20

3.21
3.21
2.98

22.86

2.84

101

28.86

118

33.71

2.68

101

28.86

59

16.86

106

30.28

84

24

2.64

86

24.57

100

28.57

101

28.86

63

18

2.60

110

31.43

93

26.57

45

12.86

100

28.57

2.60

99

28.28

101

28.86

50

14.28

100

28.57

2.56

118
152
150
115

51.71
62
52.86
33.71
43.43
42.97
32.86

92
30
45

26.28
8.57
12.86

60
62
50

%
صفر

3.34

181
217
185

61.43

40

11.43

50

ال

المتوسط
الحسابي
3.90

100

28.57

81

23.14

73
16

20.86
4.57

14.28

45

17.14
17.71
14.28

17
38
70

12.86

80

100

28.57

29

8.28

45

32
90

9.14

2.57

3.28

2.89
2.83
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الممارســات الموصــى بهــا
 -17تثبيت مفاتيح التحكم باإلنارة عند مداخل
الغرف ومخارجها
 -18اطفاء المصابيح التي ال يحتاجها
بالمنزل لو كان لبضع دقائق
 -19استغالل ضوء الشمس قدر اإلمكان
 -20االعتماد على اإلضاءة الطبيعية في
وقت النهار وتقليل استخدام المصابيح
 -21رش المالبس بالماء قبل كيها
 -22طالء الجدران باأللوان العاكسة للضوء
 -23التأكد من سالمة األجهزة الموجودة في
البيت
 -24استخدام المصابيح الموفرة ويفضل أن
تكون فلورسنت
 -25غسل المالبس بالماء البارد
 -26تجنب استخدام المدفأة لفترات طويلة
 -27التأكد من سالمة األجهزة الموجودة في
البيت
 -28تقليل عدد المصابيح في المكان الواحد
 -29قطع التيار الكهربائي قبل النوم أو عدم
الحاجة إلى بعض وعدم الحاجة إلى
بعض األجهزة
 -30استعمال المصابيح المرتبطة بكاشفات
الحركة والتي تنطفي تلقائيا
 -31تنظيف ملف الثالجة مرة واحدة كل سنة
على األقل
 -32محاولة االعتماد على الساخن الشمسي
قدر اإلمكان بدال من السخان الكهربائي

1919

%

درجـــة تنفيــذ كل ممارســـة
ناد ار
احيانا
العدد
%
العدد
%
العدد

98

28

77

22

86

24.57

89

25.43

90

25.71

77

22

100

28.57

83

23.71

2.50

122

34.86

103

29.43

25

71.43

100

28.57

2.48

75

21.43

101

28.86

37.43

العدد

102
55
52

دائما

29.14

15.71
14.86

83
46
46

23.71

65

13.14
13.14

105
105

30
30

12.28

131

43

18.57

96

144
147

ال

%

المتوسط
الحسابي
2.52

27.43
41.14
42

2.50
2.38
2.35
2.34

37

10.57

101

28.86

106

30.57

106

30.28

2.20

55

15.71

53

15.42

90

25.71

152

43.43

2.03

63
50
30

18
14.28
8.57

71
80
80

20.28
22.86
22.86

87
65
50

24.86
18.57
14.28

129
155
190

36.86
44.28
54.28

2.09
2.07
1.86

15

4.28

37

10.57

98

28

200

57.14

1.62

15

42.86

22

62.86

44

12.57

269

76.86

1.38

20

5.71

12

3.43

45

12.86

273

78

1.37

صفر

صفر

4

1.14

13

3.71

333

95.14

1.06

يعرض جدول ( )3درجة تنفيذ األسر الريفية المبحوثة

بمنطقة الدراسة لكل ممارسة موصى بها على حدى ،حيث أمكن
ترتيب هذه الممارسات حسب تنفيذها بناءا على متوسط درجة
تنفيذ كل ممارسة حيث احتلت ممارسة استخدام المراوح
الكهربائية في التبريد الترتيب األول بدرجة متوسطة قدرها 3.90
درجة ،وأتيت ممارسة تشغيل مصباح في الغرفة المستعملة فقط

واطفاء باقي المصابيح في الغرف الترتيب الثاني من حيث
التنفيذ بدرجة متوسطة قدرها  3.72درجة ،وجاءت ممارسة عدم
استخدام الزينة الكهربائية باستمرار إال في أضيق الحدود في
الترتيب الثالث بدرجة متوسطة قدرها  3.36درجة ،واحتلت
ممارسة ترك الطعام الساخن يبرد قبل وضعه في الثالجة في

الترتيب الرابع بدرجة متوسطة قدرها  3.34درجة ،وأتى في

الترتيب الخامس ممارسة عدم استخدام الزينة الكهربائية باستمرار

وخاصة في المناسبات بدرجة متوسطة قدرها  3.28درجة،
وجاءت ممارسة اختيار المصابيح الموفرة للطاقة في
الترتيب السادس بدرجة متوسطة مقدارها  3.21درجة،
وجاء في الترتيب السابع ممارسة إيقاف تشغيل الحاسوب
بعد االنتهاء منه بمتوسط قدره  3.21درجة ،وجاءت
ممارسة استعمال األجهزة الموفرة للطاقة في الترتيب الثامن
بدرجة متوسطة قدرها  2.98درجة ،وكانت ممارسة تعود
كل أفراد البيت على أغالق واطفاء األجهزة والمصابيح في
الترتيب التاسع بمتوسط حسابي قدره  2.89درجة ،واحتلت
ممارسة استخدام الوناسه ليال عند النوم في الترتيب العاشر
بدرجة متوسطة قدرها  2.84درجة ،وجاءت ممارسة عدم

وضع الثالجة الكهربائية بجوار البوتاجاز أو أي موقد آخر
في الترتيب الحادي عشر بمتوسط حسابي مقداره 2.83
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درجة ،وجاءت فصل االلكترونيات كممارسة تستخدمها األسر

عن °24م في الترتيب السابع وعشرون بدرجة متوسطة

الريفية لترشيد الطاقة الكهربائية في الترتيب الثاني عشر بدرجة

قدرها  1.84درجة ،وجاء في الترتيب الثامن وعشرون

متوسطة مقدارها  2.68درجة ،واحتلت ممارسة االعتماد على

تقليل عدد المصابيح في المكان الواحد بدرجة متوسطة

اإلضاءة الطبيعية في وقت النهار وتقليل استخدام المصابيح

قدرها  1.86درجة ،وجاء في الترتيب التاسع وعشرون

نفس الترتيب بنفس المتوسط الحسابي ،وجاءت ممارسة اختيار

ممارسة قطع التيار الكهربائي قبل النوم أو عدم تقليل عدد

الترتيب الرابع عشر بدرجة متوسطة قدرها  2.60درجة ،وأتيت

درجة ،وجاء في الترتيب الثالثون ممارسة استعمال

ممارسة تجنب تشغيل األجهزة الكهربائية مثل الغسالة في حالة

المصابيح المرتبطة بكاشفات الحركة والتي تنطفئ تلقائيا

عدم امتالئها كاملة في المرتبة الخامسة عشر بدرجة متوسطة

بدرجة متوسطة قدرها  1.62درجة ،وأتيت في الترتيب

قدرها  2.56درجة .وجاء في الترتيب السادس عشر ممارسة

الواحد والثالثون ممارسة تنظيف ملف الثالجة مرة واحدة

بمتوسط قدره  2.52درجة .وكانت ممارسة استعمال ضوء

وجاءت ممارسة محاولة االعتماد على الساخن الشمسي

الشمس قدر اإلمكان في الترتيب السابع عشر بدرجة متوسطة

قدر اإلمكان بدال من السخان الكهربائي في الترتيب الثاني

 2.50درجة ،وجاء في الترتيب الثامن عشر ممارسة إطفاء

وثالثين واألخير بدرجة متوسطة قدرها  1.06درجة.

المصابيح التي تناسب قوتها مع المكان الموجودة فيه في

التحكم في مفاتيح إنارة الغرف عند مداخل ومخارج الغرفة

المصابيح التي ال نحتاجها بالمنزل لو كان لبعض دقائق

بمتوسط قدره  2.50درجة ،وجاء في الترتيب التاسع عشر
االعتماد على المصادر الطبيعية في وقت النهار وتقليل
استخدام المصابيح بمتوسط قدره  2.49درجة ،وجاء في الترتيب
العشرون طالء الجدران باأللوان العاكسة للضوء في البيت
بمتوسط  2.34درجة ،وجاءت ممارسة التأكد من سالمة األجهزة

الموجودة في البيت في الترتيب الحادي والعشرون بمتوسط قدره

 2.34درجة ،وجاء في الترتيب الثاني وعشرون ممارسة يستخدم
المصابيح الموفرة ويفضل الفلورسنت بدرجة متوسطة قدرها
 2.20درجة ،وجاء في الترتيب الثالث وعشرون ممارسة رش
المالبس بالماء قبل كيها بدرجة متوسطة قدرها  2.30درجة،

وكانت ممارسة تجنب استخدام المدفأة الكهربائية لفترات طويلة
في الترتيب الرابع وعشرون بدرجة متوسطة قدرها  2.10درجة،
وكانت ممارسة غسل المالبس بالماء البارد تحتل الترتيب
الخامس وعشرون بدرجة متوسطة قدرها  2.09درجة ،وجاءت
ممارسة تجنب استخدام المدفأة الكهربائية لفترات طويلة في
الترتيب السادس والعشرون بدرجة متوسطة قدرها  1.86درجة،

حررة التكييف على درجة ح اررة ال تقل
وجاءت ممارسة ضبط ا

المفاتيح في المكان الواحد بدرجة متوسطة قدرها 1.62

كل سنة على األقل بدرجة متوسطة قدرها  1.37درجة،

ويستخلص مما سق أن الممارسات من رقم  1حتى

 11كما بجدول ( )3كانت درجة تنفيذ األسر المبحوثة لها
مرتفعة ،حيث يشير ذلك إلى ارتفاع قيمة المتوسط
الحسابي لها حيث تراوح المتوسط الحسابي لهم ما بين
( )3.21 -3.90درجة من درجة قصوى  4درجة وربما
يرجع ارتفاع درجة تنفيذ األسر الريفية المبحوثة إلى تنفيذ

هذه الممارسات أنها ممارسات بعض األسر يمارسها
بطبيعة الحال أو متعودين عليها وأنها ممارسات نمطية
تفعلها األسر المبحوثة تلقائيا ،ويمكن أن نطلق على هذه
المجموعة من الممارسات مجموعة الممارسات عالية
التنفيذ.
في حين أن مجموعة الممارسات من أرقام  11حتى
 26كما بالجدول هي مجموعة ممارسات متوسطة التنفيذ
حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ما بين ()2.83-2.07
درجة من درجة قصوى  4درجة ،ويمكن أن نطلق عليها
مجموعة الممارسات متوسطة التنفيذ؛ وربما يرجع ذلك إلى

أن هذه الممارسات في تنفيذها تحتاج بعض من األموال
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وكذلك التوعية لتعريف األسر مدى فائدتها وتغيرات بعض

هذا الفرض حسبت معامالت االرتباط البسيط ،ويعرض

العادات الغير صحيحة ضد الترشيد .وأن الممارسات من أرقام

جدول ( )4النتائج المتحصل عليها.

 27حتى  32كما بالجدول هي ممارسات منخفضة التنفيذ وبلغ

يتضح من بيانات جدول ( )4ما يلي :

متوسطها الحسابي ما بين ( )1.86 -1.06درجة من درجة

 -1وجود عالقة ارتباطية بين درجة تنفيذ األسر الريفية

قصوى  4درجة وربما يرجع انخفاض تنفيذها من قبل األسر

المبحوثة للممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية

باإلضافة إلى أنهم غير متعودين عليها ألنها ممارسات جديدة

 0.01والمتغيرات هي :السن ،تعليم المبحوثة ،ومتوسط

المبحوثة إلى أن هذه الممارسات لم تعرفها األسر من قبل،

لحد ما ،وهذا يتطلب بذل مزيد من التوعية واإلرشاد لتعريفهم
بقيمة هذه الممارسات والعائد االقتصادي واالجتماعي الذي يعود
على الفرد والمجتمع من تنفيذ هذه الممارسات.
وبصفة عامة نوصي بضرورة التوعية المستمرة وعقد
الندوات للحفاظ على هذا المورد الهام الذي يمكن االستفادة منه،
باإلضافة إلى أننا نواجه مشكلة نقص الوقود األحفوري الذي هو
المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية إذا البد من عمل

وكل من المتغيرات المستقلة التالية عند مستوى معنوية
قيمة فاتورة الكهرباء ،واالتجاه نحو ترشيد الطاقة

الكهربائية المنزلية ،ومصادر المعلومات ،والوعي
بمشكلة االسراف في الطاقة حيث بلغت قيمة معامالت

االرتباط البسيط مع المتغير التابع كالتالي ،0.252
 0.202 ،0.215 ،0.301 ،0.222 ،0.412على

الترتيب وهذه النتائج في معظمها تتفق مع نتائج أبحاث
كل من (حجازي ورمضان ،2014 ،عبدالرحيم ،2012

برامج توعية لألسرة الريفية بصفة خاصة والمجتمع بأكمله بصفة

عامة.

عبدالوهاب  )1989وهذه النتيجة تتفق مع الفرض
البحثي وتؤيده وعليه يمكن قبول الفرض البحثي فيما

ثانيا  :العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة

يخص هذه النتيجة ورفض الفرض البديل.

ودرجة ترشيد األسرة الريفية المبحوثة للطاقة الكهربائية المنزلية

:

 -2وجود عالقة طردية ومعنوية عند المستوى االحتمالي
 0.05مع متغير واحد فقط وهو عدد األبناء في التعليم،

للتعرف على العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقلة
المدروسة ودرجة تنفيذ األسر المبحوثة لممارسات ترشيد
استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية .تم وضع الفرض البحثي في
صورته الصفرية "ال توجد عالقة ارتباطية معنوية بين كل من

المتغيرات المستقلة المدروسة ودرجة تنفيذ األسر الريفية
المبحوثة لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية" والختبار

حيث بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط  ،0.137وهي

تتفق مع ما توصل إليه عبدالرحيم  .2012وهذه النتيجة
تتفق مع الفرض البحثي وتؤيده .وعليه يمكن قبول
الفرض البحثي فيما يخص هذا المتغير ورفض الفرض
البديل فيما يخص هذا المتغير.
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جدول  .4نتائج تحليل االرتباط البسيط بين المتغيرات المستقلة ودرجة تنفيذ األسر الريفية المبحوثة لممارسات ترشيد الطاقة

الكهربائية المنزلية
رقـــم
المتغير
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

* معنوي عند 0.05

-3

المتغي ارت المستقلة المدروسة
السـ ــن
تعليم المبحوثة
عدد أفراد أسرة المبحوثة
عدد الغرف بالمسكن
الدخ ـ ــل
عدد األجهزة المنزلية
متوسط قيمة فاتورة الكهرباء
عدد األبناء في التعليم
االتجاه نحو ترشيد الطاقة الكهربائية
مصادر المعلومات في مجال ترشيد الطاقة المنزلية
الطبقة التي ينتمى إليها المبحوث
الوعي بمشكلة االسراف في الطاقة الكهربائية المنزلية
** معنوي عند 0.01

وجود عالقة ارتباطية عكسية ومعنوية عند المستوى
االحتمالي  0.01بين المتغير التابع وكل من عدد أفراد
أسرة المبحوثة ،وعدد الغرف بالمسكن ،والدخل وعدد

األجهزة المنزلية ،والطبقة التي ينتمي إليها المبحوث،
حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط - ،0.212-
 0.123- ،0.205- ،0.238- ،0.195على التوالي
وهذه النتائج في معظمها تتفق مع نتائج دراسة حجازي

ورمضان  .2014وهذه النتائج تؤيد الفرض البحثي وعليه
يمكن قبول الفرض البحثي فيما يخص هذه المتغيرات،
ورفض الفرض البديل فيما يخص هذه المتغيرات.
نستخلص مما سبق أن النتائج السابقة تؤيد الفرض البحثي
وتختلف مع الفرض البديل ،وعليه نقبل الفرض البحثي ونرفض

الفرض البديل.

ويتضح مما سبق أن متغيرات الدراسة المدروسة لها عالقة
بالترشيد ،حيث أن السن عامل مهم يرتبط بالترشيد فكلما زاد سن
المبحوثة كلما نضجت وكانت على وعي بأهمية ترشيد الطاقة
الكهربائية ،في حين أن متغير التعليم متغير مهم فإن تعليم
المبحوثة يرتبط بقوة بترشيد الطاقة حيث أن التعليم يزود

المعارف والوعي بقضايا المجتمع والترشيد من القضايا المهمة،
كما أن عدد الغرف بالمسكن تؤدي إلى زيادة االستهالك وكذلك

قيمة معامل االرتباط
البسيط
**
0.252
**
0.412
**
0.212**
0.195**
0.238**
0.205**
0.222
*
0.137
**
0.301
**
0.215
0.202

**

قيمة معامل ارتباط
سيبرمان

0.123-

**

الدخل وعدد األجهزة المنزلية ،ولذا يتطلب ذلك بتوعية
المواطنين وخاصة المرأة والمرأة الريفية بالتحديد ألنها هي

أساس البيت باالستعمال في حدود المطلوب من األجهزة
والغرف للضرورة ،والتوعية بعدم االسراف .كما أن متغير
متوسط فاتورة الكهرباء يرتبط بالترشيد ،بمعنى أنه كلما
زادت الفاتورة زاد االستهالك كلما اتجهت األسر نحو
الترشيد ،وأن متغير الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها

المبحوث من المتغيرات الهامة التي لها عالقة بالترشيد،

حيث أن األسر التي تقع في طبقة مرتفعة يزيد استهالكها
وال تتجه إلى الترشيد ،وعلى العكس األسر الفقيرة أو التي
تنتمي إلى طبقة أقل ،ولذا البد من الطبقات العليا تغير من
سلوكها عن طريق التوعية أو رفع فاتورة الكهرباء أكثر

عليها حتى ال يستهلكون هذا المورد في أغراض يمكن
االستغناء عنها ،ويمكن أن يستفيد المجتمع منها.
ويالحظ أن متغير االتجاه نحو الترشيد من المتغيرات
المهمة التي يجب أن تلقى اهتمام حيث أنه كلما اتجهت
األسر نحو الترشيد كلما ارتفعت قيمة الترشيد عندهم،

وكذلك الوعي بمشكلة االسراف بالطاقة وأثرها على الفرد
والمجتمع ،كما أن تعدد وتنوع مصادر المعلومات ربما
تساعد األسر على الحصول على المعلومات الكافية التي
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تمدهم بطرق الترشيد وتوصيات الترشيد ،مما يساعدهم على

مجتمعة تشرح  %71من التباين الكلي في درجة تنفيذ

تنفيذ ممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية بالصورة

ممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية .مما يعني أن

الصحيحة والمطلوبة.

هناك متغيرات مستقلة أخرى لم تتضمنها الدراسة مسئولة

ثالثا  :تفسير التباين في درجة تنفيذ األسر الريفية لممارسات

عن  %29في تفسير التباين .وبناءا على هذه النتيجة

ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية.

للتعرف على العالقة االنحدارية بين المتغيرات المستقلة

مجتمعة ودرجة تنفيذ األسرة الريفية للممارسات ترشيد استهالك
الطاقة الكهربائية المنزلية تم وضع الفرض البحثي الثاني في
صورته الصفرية على النحو التالي "ال توجد عالقة ارتباطية
معنوية بين المتغيرات المستقلة المدروسة مجتمعة ودرجة تنفيذ
األسر الريفية المبحوثة للممارسات ترشيد استهالك الطاقة
الكهربائية المنزلية ،والختبار هذا الفرض تم تضمين المتغيرات
المستقلة معا في نموذج تحليلي واحد باستخدام تحليل االنحدار
الخطي المتعدد وتم الحصول على النتائج كما بجدول ( .)5ومن
بيانات الجدول يتضح أن المتغيرات المستقلة مجتمعة ترتبط

بمعامل ارتباط متعدد قدره  0.843مع درجة تنفيذ األسر الريفية
المبحوثة بممارسات ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية،
وتبلغ قيمة (ف) لمعادلة االنحدار الخطي المتعدد 33.414
وهي قيمة معنوية عند المستوى االحتمالي  ،0.01كما بلغت
قيمة معامل التحديد  0.710أي أن هذه المتغي ارت المستقلة

يمكن قبول الفرض البحثي ورفض الفرض البديل .وللتعرف
على درجة اسهام كل متغير من المتغيرات المستقلة

المدروسة في تفسير التباين الكلي في درجة تنفيذ األسر
الريفية لممارسات ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية
المنزلية .والختبار هذا الفرض يتم استعراض معامالت
االنحدار الجزئي المعياري كما بجدول ( )5ومنها يتضح

أن هناك ثمانية متغيرات تسهم اسهاما معنويا في تفسير
التباين الكلي في درجة تنفيذ األسر الريفية المبحوثة
لممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية وذلك عند تثبيت
المتغيرات المستقلة األخرى وهذه المتغيرات هي :تعليم
المبحوثة ،عدد أفراد أسرة المبحوثة ،عدد الغرف بالمسكن،

الدخل ،متوسط قيمة فاتورة الكهرباء ،عدد األبناء في
التعليم ،االتجاه نحو ممارسات تنفيذ الطاقة الكهربائية،
الوعي بمشكلة االسراف.
وبناء على هذه النتائج يمكن قبول الفرض البحثي
جزئيا ،ورفض الفرض البديل جزئيا.

جدول  .5نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة ودرجة تنفيذ األسر الريفية المبحوثة للممارسات
ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية

المتغيرات المستقلة المدروسة
السـ ــن
تعليم المبحوثة
عدد أفراد أسرة المبحوثة
عدد الغرف بالمسكن
الدخ ـ ــل
عدد األجهزة المنزلية
متوسط قيمة فاتورة الكهرباء
عدد األبناء في التعليم
االتجاه نحو ترشيد الطاقة الكهربائية
الوعي بمشكلة االسراف في الطاقة الكهربائية المنزلية
مصادر المعلومات في مجال ترشيد الطاقة المنزلية

* معنوي عند 0.05
قيمة معامل االرتباط المتعدد )0.843 = (R
**
قيمة (ف) = 33.414

قيمة معامل االنحدار
الجزئي المعياري
0.044
0.166
0.1520.1310.1590.1010.142
0.175
0.141
0.641
0.019

** معنوي عند 0.01
قيمة معامل التحديد )0.710 = (R2

قيمة (ت)
0.661
2.544
*
2.09*
2.17**
3.11.19*
2.317
**
3.08
*
2.307
**
4.22
1.86
*
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رابعا  :المشكالت التي تواجه األسر الريفية في تنفيذ ممارسات
ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية.

الشك أن تشخيص الداء هو الوضع الطبيعي قبل وصف

الدواء ،وذلك فإن معرفة المشكالت التي تعوق تنفيذ الممارسات
لترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية من وجهة نظر األسر الريفية
هو الوضع الطبيعي والسليم في سبيل السعي الجاد لمحاولة
إصالحها وايجاد الحلول المناسبة لها .وفي هذه الدراسة أمكن
حصر  11مشكلة من وجهة نظر األسر الريفية تعوق تنفيذهم
لممارسات الترشيد .حيث يعرض جدول ( )6أهم المشكالت التي
تواجه األسر الريفية عند تنفيذ ممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية
المنزلية.

يعرض جدول ( )6أهم المشكالت التي تواجه األسر الريفية
في تنفيذ ممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية ،حيث أمكن
ترتيب هذه المشكالت من وجهة نظر األسر المبحوثة بناءا على
نسب تكرارها ترتيبا تنازليا كاآلتي  :حيث ذكر المبحوثات أنه

يوجد احدى عشرة مشكلة تحد من تنفيذهن لممارسات ترشيد
الطاقة الكهربائية المنزلية وكانت أولى المشكالت وتحتل قائمة
المشكالت االحدى عشر التي ذكرتها المبحوثات هي مشكلة

( ،)%89.14ثم مشكلة ارتفاع أسعار األجهزة الكهربائية
الموفرة للطاقة ،وارتفاع أسعار المصابيح الموفرة في
الترتيب الثاني والثالث وكانت نسبة كل مشكلة
( ،)%87.14ثم مشكلة نقص وعي األسر بالتوصيات
واإلرشادات الموفرة للكهرباء في الترتيب الرابع بنسبة

( ،)%84.28ثم مشكلة ارتفاع نسبة األمية بين األسر
الريفية في الترتيب الخامس بنسبة ( ،)%80.57ثم مشكلة
التماسك بالقيم والعادات الغير صحيحة التي تساعد على
اإلسراف في الترتيب السادس بنسبة ( ،)%78ثم مشكلة

التباهي والتفاخر في المناسبات في اإلسراف في الكهرباء
في الترتيب السابع بنسبة ( ،)%76ثم مشكلة اإلكثار من
عدد مصابيح الكهرباء بالمنزل دون داعي بنسبة
( ،)%69.43ثم مشكلة عدم التأكد من سالمة األجهزة في
الترتيب التاسع بنسبة ( ،)%69.43ثم مشكلة عدم عمل
صيانة دورية لألجهزة االلكترونية والكهربائية بنسبة

( )%67.14في الترتيب قبل األخير ،ثم مشكلة اتجاه
البعض إلى طالء الجدران بألوان غامقة في الترتيب
األخير بنسبة .%57.71

نقص التوعية بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء بنسبة
جدول .6المشكالت التي تعوق األسر الريفية المبحوثة من تنفيذ ممارسات ترشيد الطاقة الكهربائية المنزلية ومرتبة تنازليا

حسب نسبة تكرارها

المشكـــالت
 -1نقص التوعية بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء
 -2ارتفاع أسعار المصابيح الموفرة
 -3ارتفاع أسعار األجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة
 -4نقص وعي األسر بالتوصيات واإلرشادات الموفرة للكهرباء
 -5ارتفاع نسبة األمية بين األسر الريفية
 -6التمسك بالقيم والعادات الغير صحيحة التي تساعد على االسراف
 -7التباهي والتفاخر في المناسبات في اسراف الكهرباء
 -8االكثار من عدد مصابيح الكهرباء بالمنزل دون داعي
 -9عدم التأكد من سالمة األجهزة
 -10عدم عمل صيانة دورية على األجهزة االلكترونية والكهربائية
 -11اتجاه البعض إلى طالء الجدران بالوان غامقة

العدد
312
305
305
295
282
273
266
243
242
235
202

%
89.14
87.14
87.14
84.28
80.57
78
76
69.43
69.43
67.14
57.71
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ومن المالحظ بعد عرض المشكالت ،البعض منها يرتبط

 -4توصي الدراسة بضرورة تعود النشء منذ فترة الحضانة

بنواحي اقتصادية وتحتل مقدمة المشكالت مثل عدم قدرة

على قيمة الترشـيد ،لـذا يجـب العمـل علـى إدراج بعـض

المبحوثات على شراء المصابيح واألجهزة الكهربائية وااللكترونية

المقررات بداية من الحضانة حتى الجامعـة تعمـل علـى

الموفرة للطاقة الرتفاع سعرهم .والبعض اآلخر يرتبط بنقص

تعـ ــود الـ ــنشء واألطفـ ــال علـ ــى قيمـ ــة الترشـ ــيد ،وكـ ــذلك

والندوات .والبعض األخير يرتبط بقيم وعادات األفراد السلبية

ترشيد كل موارد المجتمع وخاصة الماء والكهرباء.

الوعي واإلرشادات وعليه يجب تكثيف التوعية عن طريق البرامج

بع ــض البـ ـرامج الت ــي تح ــث كاف ــة أفـ ـراد المجتم ــع عل ــى

التي يجب العمل على تغييرها.

التوصيات
بناءا على نتائج الدراسة يمكن التوصية بما يلي :
 -1أظه ــرت النت ــائج أن هن ــاك بع ــض الممارس ــات كان ــت درج ــة
تنفيذ األسر الريفية المبحوثة لها منخفض ،ولـذا يجـب العمـل
عل ـ ــى رف ـ ــع درج ـ ــة تنفي ـ ــذهن له ـ ــذه الممارس ـ ــات ع ـ ــن طري ـ ــق
ت ــوعيتهن ع ــن طري ــق الن ــدوات والبـ ـرامج التليفزيوني ــة ووس ــائل
االتصــال المختلفــة التــي تعمــل علــى حــث األف ـراد علــى تقبــل
وتطبيق هذه الممارسات.
 -2أشــارت النتــائج إلــى أن معظــم األســر المبحوثــة تقــع فــي فئــة
تطبي ــق الممارس ــات المتوس ــط .ل ــذا يوص ــى بب ــذل مزي ــد م ــن
الجهد من قبل الجهـاز اإلرشـادي لرفـع مسـتوى تنفيـذهن لهـذه
الممارسات.

المراجع
أبو العال ،اكثم محمد ،وكاميليا يوسف ،وفيوال جميل ،وشاهر

أنيس ( : )2013ترشيد الطاقة الكهربائية األهداف
والمسئوليات واإلجراءات ،لجنة الترشيد (مجموعة التوعية)،

و ازرة الكهرباء والطاقة ،جمهورية مصر العربية.

أبوطاحون ،عدلي على ( : )2001في النظرية االجتماعية
المعاصرة ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ( : )2019القاهرة.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ( ،)2020القاهرة.
بيومي ،سامي ( : )2013الطاقة  :الحاضر والمستقبل -الطاقة

مشكلة وحال ،مجلة البترول والعلوم اإلنسانية ،العدد الثالث،

معهد بحوث البترول.

حجازي ،حسان النبوي ،ومهدية احمد رمضان (: )2014
ممارسات الريفيات لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية المنزلية

 -3أظهــرت النتــائج إلــى أن هنــاك بعــض المشــكالت التــي تعــوق

ببعض قرى محافظة الدقهلية ،مجلة المنوفية للبحوث

المشــكالت منهــا مــا يــرتبط بــالنواحي االقتصــادية .لــذا يجــب

عبدالرحيم ،أمال ( : )2012اتجاهات الطالبة الجامعية

تنفيــذهن لممارســات ترشــيد الطاقــة الكهربائيــة المنزليــة ،وهــذه

الزراعية ،مجلد ،39العدد ،6ديسمبر.

العم ــل عل ــى رف ــع دخ ــولهم حت ــى يس ــتطيعون شـ ـراء األجهـ ـزة

السعودية نحو ثقافة ترشيد االستهالك ،مجلة جامعة دمشق،

يجب العمل على تغيير عاداتهم السـلبية عـن طريـق النـدوات

عبدالوهاب ،عبدالصبور احمد ( : )1989دراسة عن استهالك

الممارسـ ـ ــات لـ ـ ــذا يجـ ـ ــب تزويـ ـ ــدهن بالمعـ ـ ــارف والمعلومـ ـ ــات

محافظة المنوفية ،نشرة بحثية رقم ،34معهد بحوث اإلرشاد

وااللكترونيــات المــوفرة ،وبعضــها ي ـرتبط بــالقيم والعــادات ،لــذا
والب ـرامج ،والــبعض م ـرتبط بــنقص المعرفــة والمعلومــات عــن
المطلوبة في مجال تنفيذ الممارسات في مجال ترشيد الطاقة
الكهربائية.

العدد األول ،المجلد.28

الطاقة الكهربائية لدى السكان الريفيين في بعض قرى

الزراعي والتنمية الريفية ،مصر.
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ABSTRACT

Implementation of the rural family's household electrical energy conservation
practices Ismailia Governorate
Raed A. Salama, Marwan M. Hassan
The research mainly aimed to identify the
implementation of the rural family’s implementation of
household electrical energy rationalization practices in
Ismailia Governorate, and to achieve the objectives of
the research, three centers were randomly selected from
the governorate, namely the centers of Ismailia, Al-Tal
Al-Kabeer, and Abu Sweir. Ismailia, the village of
Tahiriya center of the great hill, and the village of
Manayef Abu Sweir center, Then, a regular random
sample was drawn from the three villages inclusive
according to the Kressigi and Morgan tables, and the
sample size was 350 individuals from the three villages
and distributed according to the percentage of each
village’s representation in the entire research area. It fits
the nature of the data used, including numerical
frequencies, percentages, arithmetic mean, standard
deviation, simple and multiple correlation coefficient,
and multiple linear regression coefficient.
The study reached some results, the most important
of which are the following:
1- Most of the surveyed rural families (52.80%) had a
medium level of implementation of household
electrical energy conservation practices, while more
than a quarter (27.08%) had a high level of
implementation of the practices, and about one-fifth
of the surveyed households (20.12%) had a low level
of implementation Household electrical energy
conservation practices.
2- It was found that there were eleven practices whose
average implementation was high and ranged
between (3.21-3.90) degrees, and there were fifteen
practices whose average implementation ranged

between (2.07-8.83) degrees, and six practices
whose average implementation was low and ranged
between (1.06-1.86) a degree out of a maximum
degree of 4 degrees.
3- There is a significant relationship between each of
the studied independent variables and the degree of
respondents’ implementation of electrical energy
rationalization practices, and that these variables
explain about 74% of the total variance in the
dependent variable, but most of this percentage
contributes to the following variables: the
respondent’s education, the number of the
respondents’ family members Number of dwelling
rooms, income, average value of the electricity bill,
number of children in education, trend towards
rationalizing household electrical energy, awareness
of the family’s energy problem.
5-The research resulted in a number of problems that
hinder the respondents from implementing practices
to rationalize electrical energy, some of them are
economic, such as the high prices of all energysaving lamps and electrical appliances, others are
related to lack of awareness of lack of awareness of
energy-saving recommendations, and some are
related to values and habits such as ostentation and
ostentation on occasions with extravagance. in
electricity.
Key words: Implementation, electrical energy,
practices.

