
 

 

األثر التعليمي للبرنامج التدريبى "التوعية اإلرشادية للمرأة الريفية بممارسات ترشيد استهالك الزيوت 
 المنزلية وتدوير مخلفاتها بمنطقة مصر الوسطى "

 1 عفت فايز عالم

 

 asejaiqjsae.2022.273279/10.21608 معرف الوثيقة الرقمى:

 ت االقتصادية واالجتماعية، مركز بحوث الصحراءقسم اإلرشاد، شعبة الدراسا1
 2022ديسمبر 08ى ، الموافقة على النشر ف2022 نوفمبر 10 استالم البحث فى

 الملخص العربى
استهدف البحث التعرف على األثر التعليمي للبرنامج 

ارسات ترشيد استهالك التدريبي " توعية المرأة الريفية بمم
بمنطقة مصر الجهاد بقرية الزيوت المنزلية وتدوير مخلفاتها " 

الوسطى والتي تقع شمال غرب محافظة إلمنيا و تتبع مشروع 
تنمية أراضي الخريجين بقطاع استصالح االراضي، المنفذ ضمن 

( الممول من ECIVCأنشطة البرنامج البحثي )حملة سالسل
متدربة يمثلن   34على  مركز بحوث الصحراء، وقد أجري البحث

إجمالي عدد الريفيات الالتي تعرضن للتدريب النظري والعملي 
حتي نهاية البرنامج، وتم تجميع البيانات بالمقابلة الشخصية 
باستخدام استمارة استبيان، كما تم عرض وتحليل البيانات 

 باستخدام عدد من االساليب االحصائية على برنامج 
.SPSSن التعرض للبرنامج التدريبي قد أحدث وأظهرت النتائج أ

تغييرًا في معارف تنفيذ المبحوثات لممارسات ترشيد استهالك 
الزيوت المنزلية وطرق تدوير مخلفاتها بنسبة تغيير كلية موجبة 

% من اجمالي الدرجات التي يجب الحصول  47.2مقدارها 
عليها بعد التعرض للبرنامج، ووجود فرق معنوي موجب عند 

( بين متوسطي درجات معارف 0.01وى االحتمالي )المست
المبحوثات لتنفيذ كل من ممارسات ترشيد استهالك الزيوت 
المنزلية، وطرق تدوير مخلفاتها قبل وبعد التعرض للبرنامج، 
وتبين وجود عالقة ارتباطية معنوية احصائيا موجبة عند 

: مع ( للمتغير التابع0.05( و)0.01المستويين االحتماليين )
لمشاركة في الدورات التدريبية، االستعداد للتغير، االستفادة من ا

المعلومات اإلرشادية الزراعية، الحالة العملية، والنشاط 
االقتصادي، والحالة االجتماعية، وأيضا وجود عالقة انحدارية 

( مع المتغيرين 0.01معنوية موجبة عند المستوى االحتمالي )

مات اإلرشادية الزراعية، المستقلين االستفادة من المعلو 
والمشاركة في الدورات التدريبية، وأن المتغيرين يسهمان في 

على الترتيب، ويوصى  %10.2، %35.2تفسير التباين بنسب 
البحث بضرورة إنشاء كيان تنظيمي يدعم جهود الريفيات في 
مجال الصناعات االسرية، والعمل على زيادة الدورات التدريبية 

 .الموجهه للمرأة
تدوير المخلفات  –الزيوت  –توعيه المرأة  تاحية:فلمالكلمات ا

 ECIVC –لسسالحملة  –
 بحثيةمشكلة الالو المقدمة 

يركززز مفمززوم التنميززة البشززرية علززى هو اإلنسززاو  ززو صززان  
التنميززززة يتسززززاو  فزززز  الزززز، الرجززززام والنسززززاء، حيززززث هو المززززره  

عتبززار الحتمزز  بصززفتما نصززم المجتمزز  فالبززد هو يل ززا فزز  اال
الجمود الت  تلديما ف  تنمية مجتمعما الريف ، وتعد مشزاركتما 
فزز  البززرامت التنمويززة الم تلفززة هحززد ه ززم الملشززرات التزز  يمكززو 
مززو  اللمززا الحكززم علززى مززد  تقززدم المجتمزز  وتحدي زز    رشززاد، 

ومززو  ززم يجززر هو ترتكززز بززرامت التنميززة علززى (. 3ص  2001
تطزززززززوير العمزززززززم الزراعززززززز   تعظزززززززيم دور المزززززززره  الريفيزززززززة فززززززز 

والمشزززروعات الزراعيزززة الصزززاير  ومتنا يزززة الصزززار، بينمزززا فززز  
حالة لم تولى  اه البزرامت المزره  الريفيزة اال تمزام الكزاف ، ف نز  
ينتت عو ال، تراج  لدور المره  ف  األنشزطة اإلنتاجيزة بصزفة 
عامة والتصزني  الزراعز  المنزلز  وتزدوير الم لفزات علزى وجز  

اا هدعزى للزى بزام الجمزود بشزكم هكبزر للتعزرم ال صوص، و 
علززى المشززاكم التزز  تقززم حااززم همززام النمززوذ بززالمره  فزز   ززاا 
المجزززام، ورزززرور  ليجزززاد الحلزززوم التكنولوجيزززة المالامزززة لزيزززاد  
كفاءتمززززا فزززز  تطبيززززا الممارسززززات المنزليززززة الريفيززززة اإلنتاجيززززة، 



 2022ديسمبر  -اكتوبر( 4العدد  43 مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادم العلمى 

 

1428 

منزليزة والعمم على رف  مقدار الميز  النسزبية لتلز، المنتجزات ال
فزز  ظزززم منافسززة وانتشزززار نظزززم اإلنتززاد الكبيزززر، ممززا قزززد يزززل ر 
علززززى فززززرص انتقززززام ال بززززرات والممززززارات بززززيو الريفيززززات عبززززر 
األجيززززام، لتحقيززززا التنميززززة االقتصززززادية للمجتمزززز  الريفزززز  فزززز  
صززززززور  مشزززززززاري  صزززززززاير  ومتنا يززززززة الصزززززززار  عبزززززززد العزززززززام، 

2002.) 
جوانر  ويعتبر دعم هدوار المره  للمشاركة ف  م تلم

التنمية االجتماعية االقتصادية  و مساولية المجتم  
بملسسات  الرسمية وغير الرسمية، ومنما البحث العلم  
بنتااج  وتدريبات  الت  يقوم بما االرشاد الزراع  لمساعدتما 
على هداء هدوار ا المزدوجة بمنزلما، وتمكينما اقتصاديًا 

لمجتم ، ويتحقا ال، اجتماعيًا لتصبح قو  فاعلة ف  األسر  وا
مو  الم لزالة كم العقبات الت  تعترذ طريا المره  
العاملة، هو الت  ترغر ف  لقامة مشاري  لنتاجية فردية هو 

(. حيث يعد اإلرشاد الزراع  123، ص2007صاير   حلو ،
حلقة الوصم والقنا  الرايسية لنقم نتاات البحوث الزراعية 

ملسسات البحث العلم  للى والتقنيات الزراعية الحدي ة مو 
حيز التطبيا والتنفيا الفعل  عو طريا المزارعيو، كما هن  
يلعر دورًا موسعًا ف  تحقيا مجموعة مو األ دام تشمم 
ربط المزارعيو بأسواا المد الت والم رجات، وتمكيو الفقراء 
ف  المناطا الريفية، البدء بعمم مشروعات صاير  للحد مو 

فظة على الموارد البياية، و اا يتطلر الفقر، وكال، المحا
اعتماد هنظمة لرشادية مبتكر  وتنوع مصادر المعرفة والتركيز 
على التدرير ف  حم المشكالت، واعتماد االتصام التفاعل  

 (. Ponniah,2008, p 14بيو المزارعيو واإلرشاد والبحوث  
وتحتم المحاصيم الزيتية مكانة  امة لد  المقتصد 

مصري، وتأتى ه ميتما مو هو الطلر عليما  و الزراع  ال
طلر مشتا مو الطلر على الزيوت النباتية الااااية والت  
تشكم فرعًا غااايا ساادا رروريًا وهساسيا للمستمل، ، كما هو 
المحاصيم الزيتية تعتبر محاصيم تصنيعية يقوم عليما العديد 

وانية مو الصناعات الااااية والطبية وصناعة األعالم الحي

مما يجعلما تسا م بدور فعام ف  االقتصاد القوم  زراعيا 
تم ل  الزيوت (.ونظرًا لما 13، ص 2004واقتصاديًا  سامى، 

كأحد المكونات األساسية ف  النمط الاااا  المصري،  وتتعد 
وتنوع است داماتما كمصدر  ام مو مصادر الطاقة ف ن  يكاد 

األسر  المصرية، ومو  ال ي لو منما وجبة غاااية على مااد 
 َم شمد االستمال، المحلى مو الزيوت زياد  مطرد  م  
الزياد  السكانية السريعة والمتالحقة. بدراسة الملشرات 

( تبيو هو 2021 – 2019اإلنتاجية  الم الفتر  الزمنية  
هلم  299.305متوسط مساحة المحاصيم الزيتية بلغ حوالى 

جمالى المساحة % مو ل 1،84فداو ، تم م حوالى 
. وبلغ مليوو فداو 16،292لمقدر  بحوالى المحصولية ا

متوسط مساحة محصوم عباد الشمس فى جممورية مصر 
فداو، فى حيو بلغ متوسط اإلنتاد  18085العربية حوالى 

طو بينما بلغ متوسط لنتاجية محصوم عباد  19264حوالى 
 لفتر   نشراتطو/فداو  الم نفس ا 1.067الشمس حوالى 

وزار   -قطاع الشاوو اإلقتصادية -اإلحصاءات الزراعية
(. وبالنسبة لزيت عباد 2021الزراعة واستصالح األرارى، 

 الشمس، بلغ متوسط اإلنتاد المحلى مو
هلم طو  الم الفتر   19،667زيت عباد الشمس حوالى 

( ، وبلغ متوسط اإلستمال، المحلى مو 2020 – 2018 
هلم طو كمتوسط  187.333زيت عباد الشمس حوالى 

 الم نفس الفتر . وبال، فقد بلغ متوسط حجم الفجو  مو 
هلم طو، وبلات نسبة   167،67زيت عباد الشمس حوالى 

%  10،15األكتفاء الااتى مو زيت عباد الشمس حوالى 
ف  لطار (.2021 الم نفس الفتر    نشرات الميزاو الاااا  
الزراعة للنموذ  ا تمام الدولة وتوج  استراتيجية وزار 

بالمحاصيم الزيتية وسد الفجو  المحلية منما قام مركز بحوث 
الصحراء بتنفيا البرنامت البح   "الحملة اإلرشادية لتحسيو 
الكفاء  االقتصادية لسالسم قيمة المحاصيم الزيتية بمنطقة 
غرر المنيا والمناطا المحيطة "والمشار للي  بشعار  حملة 

ت طيط البرنامت منمت الحملة  ( ويتب  ECIVCسالسم 
 SEC)  Strategic Extensionalاالرشادية االستراتيجية 
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Campaign  ) والتى تم تقديمما مو  الم منظمة الفاو، والتى
تلكد على ه مية مشاركة صاار المزارعيو والمرشديو 
الميدانيو فى موروعات محدد  ومنما حث المزارعيو على 

مس الزيت . حيث يعتمد تبنى زراعة محصوم عباد الش
التايير على هساس مراعاه احتياجات المزارعيو وحم 
مشكالتمم وتبده  اه المنمجية باالستقصاء حوم المعارم 

والتى تعتبر المد الت  KAPواالتجا ات والممارسات 
الرايسية للت طيط فيما بعد وما يتبع  مو تنفيا وتقييم، وقد 

ا األ مية النسبية وق  اال تيار على محافظة المنيا وف
لل ريطة اإلنتاجية للمحاصيم الزيتية، وتم توزي  اعمام 
البرنامت البح   وفا التوزي  الجاراف  لتبعية زمام األرار  
بالمحافظة على النحو التال :  مناطا االاتماو القديمة دا م 
الزمام المزروع التاب  لمديرية الزراعة بالمنيا، هرار  زمام 

ى التابعة لقطاع منطقة مصر الوسطقر  ال ريجيو ب
، باإلرافة للى هرار  شركة الريم استصالح األرار 

المصري بارر غرر المنيا التابعة للمشروع القوم  
الستصالح المليوو ونصم فداو، وتم ت طيط برنامت الحملة 
االرشادية ف  المرحلة األولى منما لتحسيو سالسم قيمة 

و البرنامت العديد مو محصوم عباد الشمس الزيت ، وترم
األنشطة اإلرشادية على مدار حلقات سلسلة القيمة بدءًا مو 

، ولما كاو محور ة واالنتاد وانتماءًا باالستمال،الزراع
االستمال، يق  على عاتا المره  الريفية ،ووفقًا لما انتمت للي  
الدراسة االستكشافية مو نتاات توجر تنفيا دور  تدريبية للمره  

اير معارفما لتنفيا الممارسات الجيد  لترشيد استمال، بمدم ت
الزيوت المنزلية وطرا االستفاد  مو م لفاتما بتدوير ا عو 

، وتبني  كمشروع متنا   الصار منزل طريا التصني  ال
  التقارير الفنية لبرنامت  حملة سالسم لزياد  د لمو.

ECIVC 2021/2022 حيث يعد التدرير ف  عالم )
والملسسات المعاصر   و هحد هدوات التنمية  المجتمعات

ووسيلتما كما هن  األدا  الت  لاا هحسو است مار ا وتوظيفما 
تمكنت مو تحقيا الكفاء  ف  األداء والكفاية ف  اإلنتاد، وقد 
هظمرت نتاات العديد مو األبحاث هو للتدرير دورًا هساسيًا ف  

باعتباره هساس نمو ال قافة والحرار  عامة وتبرز ه مية ال، 
كم تعلم وتطوير وتنمية للعنصر البشر  ومو  م تقدم 
المجتم  وبناا ، فالتدرير يقوم بتعديم السلو،، ويقدم معرفة 
جديد ، ويصحح معارم  اطاة، ويعطى ممارات وقدرات 
ويصحح ممارات  اطاة، ويل ر على االتجا ات، ويعدم 

واألسالير األفكار وياير السلو، بشكم عام ويطور العادات 
ف و  ،ولقياس ه ر البرامت التدريبية (.4، ص2016 الجميلى، 

تمدم للى التأكد مو تنفيا  عملية تقييم البرامت التدريبية
ال طة التدريبية، وكونما تسير وفا المنمت المرسوم لما مو 
هجم تحقيا ه دافما المقرر . كما هو التقويم يمدم للى محاولة 

طة مو معوقات هو مشكالت التالر على ما يعترذ ال 
متوقعة هو غير متوقعة قد تواجمما فتعيا سير ا هو تُحوم 
دوو انتظام نشاطاتما ال اصة بتحقيا ه دافما، فتعمم على 
تعديم هي مو مراحلما وفقا لمتطلبات الظروم الطاراة، وكاا 
التعرم على ما تم لنجازه مو  طة التدرير وما تم تحقيق  

  فاعلية البرنامت التدريب  وهسالير مو ه دافما وقياس مد
التدرير ومد  مسا متما ف  تلبية االحتياجات التدريبية 
وتقدير ما وصم للي  المتدرر مو فاعلية، وقياس مد  فاعلية 
 هداء المدرر وصالحيت  لممارسة العمم التدريب 

 (.2009،165 هبوالنصر،
 ECIVC 2021/2022 برنامت حملة سالسمولما كاو 

" البرنامت التدريب   ف  هنشطت  االرشادية تنفيا  طةيترمو 
توعية المره  الريفية بممارسات ترشيد لستمال، الزيوت المنزلية 
وتدوير م لفاتما بمنطقة مصر الوسطى "فكاو مو الرروري 
تقييم  اا البرنامت ومعرفة األ ر التعليم  ل  مو  الم 

التنفياية الوقوم على طبيعة التايير الحادث ف  المعارم 
للمتدربات كنتيجة للتعرذ للبرنامت، والعالقات اات االرتباط 
والتأ ير ف  تحقيا األ دام التعليمية الم طط لما، وه م 
مشكالت الزيوت المنزلية وتدوير م لفاتما، ومو  م تم لجراء 

  اا البحث.
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 يةف البحثاهداال
يستمدم البحث بصفة رايسية التعرم على األ ر 

للبرنامت التدريب  "توعية المره  الريفية بممارسات  التعليم 
ترشيد استمال، الزيوت المنزلية وتدوير م لفاتما بمنطقة 

 مصر الوسطى" مو  الم األ دام الفرعية األتية:
التعرم على درجة تايير معارم تنفيا المبحو ات  -1

لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية وطرا تدوير 
 تعرذ للبرنامت التدريب .م لفاتما بعد ال

التعرم على الفرا بيو متوسط  درجات معارم تنفيا  -2
المبحو ات لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية 
وطرا تدوير م لفاتما قبم وبعد التعرذ للبرنامت 

 التدريب .
دراسة العالقة االرتباطية واالنحدارية بيو درجة تايير  -3

ترشيد استمال،  معارم تنفيا المبحو ات لممارسات
وبيو بعذ الزيوت المنزلية وطرا تدوير م لفاتما 

 . ال صااص المميز  لمو
التعرم على ه م المشكالت الت  تواج  المره  الريفية ف   -4

 مجام است دام الزيوت المنزلية.

 الفروض البحثية
لما كانت ه دام البحث اات طبيعة استكشافية فيما عدا 

مكو صياغة الفروذ البح ية المدم ال ان  وال الث فقد ه
 التالية لتحقيا ه دام البحث:

لتحقيا المدم ال ان  تم ور  الفرذ النظري التال : 
"توجد فروا معنوية بيو متوسط  درجات معارم تنفيا 
المبحو ات لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية وطرا 

 تدوير م لفاتما قبم وبعد التعرذ للبرنامت التدريب  ".
 تبار  اا الفرذ تم ور  الفرذ اإلحصاا  على وال

 مرحلتيو على النحو التال :

"ال توجد فروا معنوية بيو متوسط  درجات معارم  
تنفيا المبحو ات لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية 

 قبم وبعد التعرذ للبرنامت التدريب "
"ال توجد فروا معنوية بيو متوسط  درجات معارم تنفيا 

مبحو ات لطرا تدوير م لفات الزيوت المنزلية قبم وبعد ال
 التعرذ للبرنامت التدريب "

لتحقيا المدم ال الث دراسة العالقات االرتباطية 
 واالنحدارية:

تم ور  الفرذ النظري التال : "توجد عالقة ارتباطية  -ه
معنوية بيو درجة تايير معارم تنفيا المبحو ات 

وت المنزلية وطرا تدوير لممارسات ترشيد استمال، الزي
 م لفاتما وبيو كم مو المتايرات المستقلة المدروسة".

وال تبار  اا الفرذ تم ور  الفرذ اإلحصاا  التال : 
"ال توجد عالقة ارتباطية معنوية بيو درجة تايير معارم تنفيا 
المبحو ات لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية وطرا 

 مو المتايرات المستقلة المدروسة". تدوير م لفاتما وبيو كم
 تم ور  الفرذ النظري التال : "توجد عالقة انحدارية -ر

معنوية بيو درجة تايير معارم تنفيا المبحو ات 
لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية وطرا تدوير 

 م لفاتما وبيو كم مو المتايرات المستقلة المدروسة".

رذ اإلحصاا  التال : وال تبار  اا الفرذ تم ور  الف
معنوية بيو درجة تايير معارم  "ال توجد عالقة انحدارية

تنفيا المبحو ات لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية 
وطرا تدوير م لفاتما وبيو كم مو المتايرات المستقلة 

 المدروسة".
 المفاهيم والتعريفات اإلجرائية: 

 األثر التعليمي: 
ث بأن  التايير الاي تم حدو   ف  يقصد ب  ف   اا البح

معارم تنفيا الريفيات لممارسات ترشيد استمال، الزيوت 
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المنزلية وطرا تدوير م لفاتما بسبر التعرذ للبرنامت 
 التدريب 

 المعارف التنفيذية: 
يقصد بما ف   اا البحث بأنما مجموع الدرجات الت  

زيوت، تتحصم عليما المتدربة وتعبر عو معرفتما بأ مية ال
وهنواع الزيوت، واشتراطات القلى الصحى، وترشيد است دام 
الزيوت، والمعرفة بمكونات تصني  الصابوو، واستعداد ا 

 لتنفيا  طوات تصني  الصابوو.
 أدوات التحليل اإلحصائي:

است دم ف  عرذ وتحليم البيانات التكرارات، والنسر 
والمتوسط  الماوية، والمتوسط الحساب ، واالنحرام المعياري،

لتحليم البيانات الت   tالحساب  المرجح، وتم است دام ا تبار 
تم تجميعما قبم البرنامت التدريب  وبعده مو المبحو ات 
الالت  تعررو للبرنامت التدريب ، وهيرا است دام معامم 
االرتباط البسيط لبيرسوو ال تبار العالقة االرتباطية بيو 

 ات لممارسات ترشيد درجة تايير معارم تنفيا المبحو 
استمال، الزيوت المنزلية وطرا تدوير م لفاتما بمنطقة 

، الكميةالبحث  كمتاير تاب ( وبيو المتايرات المستقلة 
واست دام مرب  كا  ال تبار العالقة االرتباطية م  المتايرات 
المستقلة الوصفية المدروسة ، باإلرافة للى است دام نمواد 

للتعرم عل   step wiseريج  الصاعد االنحدار المتعدد التد
طبيعة العالقات االنحدارية بيو المتاير التاب  والمتايرات 
المستقلة اات االرتباط، وتحديد نسر االسمام ف  تفسير 
تبايو درجات التايير المعرف  التنفياي، وال، باست دام 

 .spssالحاسر اآلل  لبرنامت 
 الطريقة البحثية

 منهج البحث:
ث المنمت التجريب  باست دام هسلور اال تبار اتب  البح

القبل  البعدي ف  تجمي  البيانات بالمسح الشامم لجمي  
كما تم قياس المتايرات بمقاييس كمية مفردات المجتم ، 

ووصفية واست دام هسالير تحليم لحصااية تتفا م  طبيعة 
 بيانات كم متاير. 

 منطقة البحث: 
لتابعة لمراقبة مصر ا 4هجر  البحث بقرية الجماد 

الوسطى للتنمية والتعاوو. بقطاع هرار  االستصالح، وتق  
جارافيا شمام غرر محافظة للمنيا، و   لحد  مناطا 

الت  هولت الدولة لما ا تماما رمو  االستصالح الحديث
المشروع القوم  لتنمية هرار  ال ريجيو، ووفقًا لبيانات 

 ECIVC   حملة سالسمالدراسة االستكشافية للبرنامت البح 
ف و  اه المنطقة تم لد ام زراعة عباد  2021/2022

 الشمس الزيت  بما للمر  األول  رمو  طة عمم البرنامت.   
 شاملة البحث:

هجري البحث بقرية الجماد النما مو القر  التابعة للبرنامت 
البح ى حملة سالسم على لجمال  عدد الريفيات الالت  

توعية المره  الريفية بممارسات التدريب  " شاركو ف  البرنامت 
، والالت  تعررو ترشيد االستمال، الزيوت المنزلية وتدوير ا "

لنماية فتر   لجمي  األنشطة النظرية والعملية واستمرار و
متدربة مو السيدات  34، ويتم م عدد و ف  التدرير

ال ريجات وزوجات ال ريجيو والفتيات وبعذ العامالت ف  
وفقًا نمية المره  بمنطقة الدراسة، وتم ا تيار و مجام ت

لالحتياجات التدريبية بنتاات الدراسة االستكشافية للبرنامت 
 .ECIVC 2021/2022 البح   حملة سالسم
 أداة جمع البيانات:

جمعت بيانات البحث مو المبحو ات المشاركات ف  
البرنامت التدريب  عو طريا المقابلة الش صية بواسطة 

ار  استبياو سبا لعداد ا ومراجعتما م  ال براء الفنييو، استم
وتم هجراء التعديالت الالزمة عليما بحيث هصبحت صالحة 
للقيام بجم  البيانات الميدانية الت  تحقا ه دام البحث، وتم 

، قبم تعررمو للبرنامت 2022ال، ف  شمر هغسطس 
ستمار  التدريب  وبعد االنتماء مو تنفيا البرنامت، وتألفت ا

االستبياو مو  ال ة هجزاء ترمو الجزء األوم المتايرات 
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المستقلة المدروسة و ى: السو، عدد سنوات التعليم ، عدد 
هفراد األسر ، الحالة االجتماعية، الحالة العملية للمره ، النشاط 
االقتصادي للمره ، المشاركة ف  الدورات التدريبية، االنفتاح 

تايير، الحالة الصحية لألسر ، و ال قاف ، و االستعداد لل
االستفاد  مو مصادر المعلومات االرشادية الزراعية، هما 
الجزء ال ان  مو االستمار  فمو المتاير التاب  فأشتمم على 
قياس األ ر التعليم  لبرنامت توعية المره  الريفية بممارسات 
ترشيد استمال، الزيوت المنزلية وتدوير م لفاتما بمنطقة 

لوسطى،  م الجزء ال الث للتعرم على مشكالت الت  مصر ا
 تواج  المره  الريفية ف  مجام است دام الزيوت المنزلية.

 المعالجة الكمية للبيانات:
 أواًل: المتغيرات المستقلة

تم التعبير باألرقام ال ام لبعذ ال صااص المدروسة  -1
و ى السو، عدد سنوات تعليم المبحو ة، عدد هفراد 

 االسر .
است دم تصنيم  غير متزوجة / حالة االجتماعية: ال -2

(، 1متزوجة / مطلقة / هرملة(، حيث هعطيت القيم  
( قريو كم منما كملشر رقم  لقياس  اا 4(،  3(،  2 

 المتاير.
الحالة العملية للمبحو ة: است دم تصنيم  بالمعاش /  -3

مزارعة / موظفة حكومية / ربة منزم( حيث هعطيت القيم 
( على الترتير قريو كم منما 4(،  3(،  2(،  1الرقيمة  

 كملشر رقم  لقياس  اا المتاير.
الحالة الصحية لألسر : اشتمم  اا المتاير على  مان   -4

عبارات فرعية تورح الحالة الصحية لألسر   اال تمام 
بتطعيم االطفام، مرذ السكر، الراط، القلر، 
بة االمراذ السرطانية، امراذ الكلى، الكبد، اإلصا

بفيروس كرونا، الكشم عند حدوث امراذ(، واعتبر 
حاصم جم  استجابات المبحو ة على تل، العبارات 
ملشر رقم  لقياس الحالة الصحية لألسر ، واست دم 
تصنيم  جيد  / متوسطة / رعيفة( حيث هعطيت القيم 

( على الترتير قريو كم منما 1(،  2(،  3الرقمية  
-8د  نظري يتراوح بيو  كملشر لقياس  اا المتاير بم

 ( درجة. 24
النشاط االقتصادي للمبحو ة: است دم تصنيم  لديما  -5

مشروع / ليس لديما مشروع( حيث هعطيت القيم الرقمية 
( على الترتير قريو كم منما كملشر لقياس  اا 1(،  2 

 المتاير.
درجة المشاركة ف  الدورات التدريبية: تم قياس  اا  -6

عبارات تتعلا بالمشاركة ف  المتاير مو  الم سب  
الدورات التدريبية الت  تقدم للمبحو ة است دم تصنيم  ال 
تشار، / مشاركة من فرة / مشاركة متوسطة / مشاركة 

( 4(،  3(،  2(،  1مرتفعة( حيث هعطيت القيم الرقمية  
على الترتير قريو كم منما كملشر لقياس  اا المتاير، 

جة مشاركة المبحو ات ف  وتم م الدرجة االجمالية    در 
( 28 -7الدورات التدريبية، بمد  نظري يتراوح بيو  

 درجة. 
تم قياس  اا الملشر مو  الم  درجة االنفتاح ال قاف : -7

سب  بنود تعكس انفتاح المبحو ات  قافيًا، وتم است دام 
تصنيم:  داامًا / هحيانًا / نادرًا / ال (، حيث هعطيت 

صفر( . واعتبر حاصم جم  (،  1(،  2(،  3الدرجات  
استجابات المبحو ة على تل، العبارات السب  ملشرًا رقميًا 
لقياس درجة انفتاح المره   قافيًا، بمد  نظري يتراوح بيو 

 ( درجة21 -0 
درجة االستعداد للتاير: قيس  اا المتاير بمقياس يتكوو  -8

مو ست عبارات اعتبرت كم عبار  منما متدرد ألنماط 
والاي يتألم مو  الث استجابات     هنفا ا االستجابة، 

فورًا، انتظر حد ينفا ا، ال هنفا ا(، وقد هعطيت لماه 
(،  صفر( 1(،  2االستجابات درجات تنحصر بيو  

واعتبر حاصم جم  استجابات المبحو ة على تل، 
العبارات ملشرًا رقميًا لقياس درجة االستعداد للتاير، 

 (12 – 0بمد  نظري يتراوح بيو  
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 اا  درجة االستفاد  مو مصادر المعلومات: قيس -9
المتاير بمد  استفاد  المبحو ة مو مصادر المعلومات 

( مصادر وتم 10الت  تصم اليما، بمقياس يتكوو مو  
التعبير عنما باستجابات  كبير  / متوسطة / رعيفة /  

، 4منعدمة( وتم التعبير عو  اه االستجابات بقيم رقمية  
الترتير. وتم م الدرجة االجمالية     ( على1، 2، 3

درجة االستفاد  مو مصادر المعلومات اإلرشادية 
 .( درجة40 -10  نظري يتراوح بيو  الزراعية بمد

 ثانيًا المتغير التابع:
للتعرم على األ ر التعليم  للبرنامت التدريب " توعية 
المره  الريفية بممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية 

ا تدوير م لفاتما" تم ال، مو  الم تصميم مقياس وطر 
( عبار  معرفية تنفياية على مجموعتيو وفقًا 33يترمو  

لأل دام التعليمية الت  شملما البرنامت، وترمنت المجموعة 
األولى العبارات ال   تعبر عو ممارسات ترشيد االستمال، 

( 3ت  ( عبار ، هنواع الزيو 5بالبنود التالية: ه مية الزيوت  
( عبار ، وبنود 10عبار ، واشتراطات القلى الصح  للاااء  

( عبار ، هما المجموعة ال انية كانت 7ترشيد است دام الزيوت  
العبارات الت  ت ص التدرير على طرا تدوير م لفات زيت 
الطعام بالمنزم واالستفاد  من  ف  تصني  الصابوو وكانت 

كونات تصني  الصابوو البنود ال اصة بما   : المعرفة بالم
( عبار ، وتم 5( عبار ، و طوات التنفيا لتصني  الصابوو  3 

 ال  التعبير عو استجابات المبحو ات على كم عبار  بالمتدرد
من فرة المعرفة التنفياية / متوسطة المعرفة  /تعرم

التنفياية / مرتفعة المعرفة التنفياية( والاي تم تقييم  رقميًا 
واعتبر حاصم جم  الدرجات الت  ( 3، 2، 1 صفر، 

حصلت عليما المبحو ة ف  كم بند مو بنود المعرفة التنفياية 
ملشرا لقياس مستوا ا المعرف  التنفياي لماا البند، وهيرا 
حاصم جم  الدرجات الت  حصلت عليما المبحو ة إلجمال  
البنود بالمجموعة ملشرا كميا لقياس المستو  المعرف  

ة عو تل، المجموعة،  واعتبر المجموع التنفياي للمبحو 

الكلى لدرجات المجموعتيو معبرًا عو المستو  المعرف  
التنفياي الكل  للمبحو ة سواء قبم هو بعد التعرذ للبرنامت 

 - 0 التدريب ، ويتراوح المدي النظري للمجموعة األول  بيو 
 - 0، ويتراوح المدي النظري للمجموعة ال انية بيو  (75
ة، ويتراوح المدي النظري للمستو  المعرف  التنفياي ( درج24

درجة، وكال، اعتبر الفرا بيو  (99 - 0الكل  بيو  
الدرجات الت  حصلت عليما المبحو ات قبم وبعد التعرذ 

مستو  المعارم  للبرنامت ملشر كميًا لقياس درجة التايير ف 
م ، وحسر المتوسط المرجح لدرجة التايير ف  المعار التنفياية

وزنما  Xالتنفياية وال، بجم  عدد افراد كم فاة مرروبًا 
 X 3وقسمة المجموع على لجمال  عدد المبحو ات مرروبًا 

  الحد األقصى لوزو الفاة(.

 البحثية النتائج
مو المبحو ات  %56( هو 1تورح نتاات الجدوم رقم  

سنة، و اه الفاة     28تقعو ف  الفاة العمرية األقم مو 
، مما يجعلمم اك ر استجابة لترشيد %71ليما بنسبة األك ر تع

االستمال، و قبوم فكر  عمم مشروعات متنا ية الصار، 
، %56هفراد بنسبة  5وحجم اسر  المبحو ات كانت هقم مو 

مو المبحو ات غير متزوجات، وتبيو هو نسبة  %32وهو 
منمو صحة اسر م  %50مو المبحو ات رب  منزم،  41%

و ليس لديمو نشاط اقتصادي مما منم %73متوسطة، 
يجعلمو اك ر اقباال على تبنى طرا تدوير م لفات زيت 

منمو توفرت لمو فرصة  %47الطعام بالمنزم، وهو نسبة 
لم  %20للمشاركة ف  الدورات التدريبية ال اصة بالمره  و

مو المبحو ات لديمو  %47تتوفر لمم فرصة المشاركة، 
مو  الم انترنت الموبايم والكمبيوتر والقنوات  انفتاح  قاف 

مو المبحو ات لديمو استعداد  %71الفرااية، واترح هو 
كانت درجة استفادتمو مو  %53للتاير وتقبل ، واو نسبة 

مصادر المعلومات االرشادية الزراعية متوسطة، وهو نسبة 
 تق  ف  الفاة المرتفعة لدرجة االستفاد . 26%

 



 2022ديسمبر  -اكتوبر( 4العدد  43 مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادم العلمى 

 

1434 

  
 زيع المبحوثات وفقا لبعض خصائصهن الشخصية. تو 1جدول 

 عدد  المتغيرات
 عدد المتغيرات % 34ن = 

 % 34ن = 
 النشاط االقتصادي للمبحو ة: -7 السو:  سنة( -1

 73.5 25 ال يوجد 55.9 19 28هقم مو 
 26.5 9 يوجد 29.4 10 38هقم مو  – 28
 - - - 14.7 5 فأك ر 38 

 المشاركة ف  الدورات التدريبية: درجة -8     عدد سنوات التعليم: -2
 20.6 7 14هقم مو  20.6 7 سنوات 5هقم مو 

 32.4 11 21هقم مو  –14 8.8 3 سنوات 10هقم مو  – 5
 47.0 16 فأك ر 21 70.6 24 سنوات فاك ر 10

   درجة االنفتاح ال قاف : -9               عدد افراد االسر :  فرد( -3
 17.6 6 7هقم مو  55.9 19 5هقم مو 

 47.1 16 14هقم مو  – 7 35.2 12  8هقم مو  – 5
 35.3 12 فأك ر 14 8.9 3 فأك ر 8

 درجة االستعداد للتاير: –10 الحالة االجتماعية: -4
 - - 4هقم مو  32.3 11 غير متزوجة
 29.4 10 8هقم مو  – 4د 55.9 19 متزوجة
 70.6 24 فأك ر 8 11.8 4 هرملة

 درجة االستفاد  مو مصادر المعلومات االرشادية -11 :الحالة العملية للمبحو ة -5
 20.5 7 20هقم مو  35.3 12 طالبة

 53.0 18 30هقم مو  – 20 23.5 8 موظفة حكومة
 26.5 9 فأك ر 30 41.2 14 ربة منزم

  الحالة الصحية لألسر  -6
    20.6 7 13هقم مو 

    50.0 17 18هقم مو  – 13
    29.4 10 فأك ر 18

 در: جمعت وحسبت مو استمار  االستبياوالمص
 

أواًل: التعرف على درجة تغيير معارف تنفيذ المبحوثات 
لممارسات ترشيد استهالك الزيوت المنزلية وطرق تدوير 

 مخلفاتها بعد التعرض للبرنامج التدريبي:
اورحت النتاات البح ية هو المدي النظري للقيم المعبر  

و ات لممارسات ترشيد عو مستو  معارم تنفيا المبح
استمال، الزيوت المنزلية وطرا تدوير م لفاتما يتراوح بيو 

( درجة، 49.5( درجة بمتوسط حساب  نظري قدره  99 – 0 
وهو المد  الفعل  للقيم المشا د  لاات المستو  قبم التعرذ 

( درجة بمتوسط 49 – 31للبرنامت التدريب  يتراوح بيو  
( درجة، 4.1انحرام معياري  ( درجة و 38.3حساب  قدره  

ف  حيو كاو المد  الفعل  للقيم المشا د  بعد التعرذ 
( درجة بمتوسط 92 -69للبرنامت التدريب  يتراوح بيو  

( درجة، 5.8( درجة وانحرام معياري  85.03حساب  قدره  
وهن  يوجد فرا بيو درجت  مستوي معارم تنفيا المبحو ات 

تدريب  بمدي فعل  يتراوح بيو قبم وبعد التعرذ للبرنامت ال
(درجة وانحرام 46.7( ومتوسط حساب  قدره  59 – 29 

( درجة ، بما يشير للى هو التعرذ للبرنامت 7.2معياري  
التدريب  قد هحدث تاييرًا ف  معارم تنفيا المبحو ات 
لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية وطرا تدوير 

مو  %47.2بة مقدار ا م لفاتما بنسبة تايير كلية موج
اجمال  الدرجات الت  يجر الحصوم عليما، مما هد  للى  

منمو قد ارتفعت  %100هو الاالبية العظمى مو المبحو ات 
مستوياتمو مو درجات هقم مو المتوسط الحساب  النظري قبم 

 التدرير للى درجات هعلى من  بعد التدرير، 
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 ات قبل وبعد التعرض للبرنامج التدريبي والفروق ودرجة التغيير الكلية . مستويات معارف التنفيذ للمبحوث2جدول 

مستويات معارف 
 التنفيذ

 المتوسط المــــــــــــــدى
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مبحوثات مستواهن أقل 
 المتوسط النظري من

مبحوثات مستواهن أعلى 
 المتوسط النظري من

 % عدد % عدد حد أعلى حد أدنى
 - - - - - 49.5 99 0 و  قياس   نظري(مست

 - - 100 34 4.1 38.3 49 31 مستو  قبم التدرير
 100 34 - - 5.8 85.3 92 69 مستوي بعد التدرير

 - - - - 7.2 46.7 59 29 الفروا 
 وم عليمامو اجمال  الدرجات الت  يجر الحص %47.2درجة تم م   46.7الفرا                  درجات التايير الكلية

 المصدر: جمعت وحسبت مو استمار  االستبياو
 

وبتقسيم المبحو ات وفقًأ لفاات درجات التايير وجد  هو  
مو لجمال  المبحو ات ف  الفاة المن فرة  %14.7نحو 

منمو ف  الفاة المتوسطة  %50درجة(، وهو  39 - 29 
منمو يقعو ف   %35.3درجة(، ف  حيو هو  49 - 39 

درجة( ، كما  و مبيو بالجدوليو  59 - 49فعة  الفاة المرت
 2  ، )3). 

 

. توزيع المبحوثات وفقا لفئات درجات التغيير في 3جدول 
 معارف التنفيذ 

فئات درجات التغيير 
 % العدد )درجة(

هقم  – 29من فرة  
 14.7 5 ( 39مو 

هقم  – 39ة  متوسط
 50.0 17 ( 49مو  

 35.3 12 ( 59  – 49مرتفعة  
 100 34 جمال اال

 المصدر: جمعت وحسبت مو استمار  االستبياو
 

ثانيًا: الفرق بين متوسطي درجات معارف تنفيذ المبحوثات 
 قبل وبعد التعرض للبرنامج التدريبي:

وفقًا لأل دام التعليمية للبرنامت التدريب  فقد تم ا تبار 
للفرا بيو  (T)است دام ا تبار صحة الفروذ البح ية ب

 :على مرحلتيو على النحو التال نتيو مرتبطتيو متوسط عي
ممارسات ترشيد استهالك توعية المبحوثات بأ( مرحلة 

 :الزيوت المنزلية

( هن  4اورحت النتاات البح ية الوارد  بالجدوم رقم  
الفرذ اإلحصاا  "ال توجد فروا معنوية بيو با تبار 

متوسط  درجات معارم تنفيا المبحو ات لممارسات ترشيد 
استمال، الزيوت المنزلية قبم وبعد التعرذ للبرنامت التدريب  

( درجة، وبلات 41.3هو قيمة المتوسط قبم التدرير بلات  " 
( 19.6( درجة بفارا قدره  60.9اات القيمة بعد التدرير  

، مما يشير للى وجود فرا معنوي بيو متوسط  درجة 
تمال، درجات معارم تنفيا المبحو ات لممارسات ترشيد اس

استنادًا  قبم وبعد التعرذ للبرنامت التدريب الزيوت المنزلية 
( درجة، والت  18.3بلات  حيث المحسوبة  (T)قيمة لل  

 (.0.01 بت معنويتما عند المستو  االحتمال   
تنفيذ طرق تدوير على  المبحوثات ب( مرحلة تدريب

 :الزيوت المنزلية مخلفات
( هن  4بالجدوم رقم   اورحت النتاات البح ية الوارد 

الفرذ اإلحصاا  "ال توجد فروا معنوية بيو با تبار 
لطرا تدوير المبحو ات  متوسط  درجات معارم تنفيا

م لفات الزيوت المنزلية قبم وبعد التعرذ للبرنامت التدريب " 
( درجة، وبلات 14.97هو قيمة المتوسط قبم التدرير بلات  

( 6.38درجة بفارا قدره  ( 21.35اات القيمة بعد التدرير  
، مما يشير للى وجود فرا معنوي بيو متوسط  درجات درجة

معارم تنفيا المبحو ات لممارسات ترشيد استمال، الزيوت 
 قبم وبعد التعرذ للبرنامت التدريب المنزلية 
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  بيالتدريتعرض للبرنامج البل وبعد قلمبحوثات امعارف تنفيذ  اتدرج متوسطيبين  الفرق  .4جدول

المتوسط  المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
درجات  الفروق المعياري

 .T (sig) pقيمة  الحرية
value 

ممارسات ترشيد استمال، الزيوت قبم 
 3.5 41.3 التدرير

ممارسات ترشيد استمال، الزيوت بعد  000.** 18.3 33 19.6
 5.02 60.9 التدرير

 1.76 21.35 تدوير م لفات الزيوت بعد التدرير 000.** 14.1 33 6.38 1.98 14.97 تدوير م لفات الزيوت قبم التدرير
 0.01المصدر: جمعت وحسبت مو استمار  االستبياو    ** معنوية عند 

 

 ( درجة،14.1  بلاتحيث المحسوبة  (T)قيمة استنادًا لل  
 (.0.01والت   بت معنويتما عند المستو  االحتمال   

كو رفذ الفرذ اإلحصاا  وقبوم وبناء على ال، هم
بعد تعديل  للى الفرذ البديم القاام  "توجد فروا معنوية بيو 
متوسط  درجات معارم تنفيا المبحو ات لممارسات ترشيد 
استمال، الزيوت المنزلية وطرا تدوير م لفاتما قبم وبعد 

 التعرذ للبرنامت التدريب "
ن درجة تغيير معارف العالقة االرتباطية واالنحدارية بيثالثًا: 

تنفيذ المبحوثات لممارسات ترشيد استهالك الزيوت المنزلية 
 المتغيرات المستقلة المدروسة.وطرق تدوير مخلفاتها وبين 

أ( تحديد العالقات االرتباطية مع المتغيرات المستقلة الكمية 
 المدروسة:

ال تبار  اه العالقة تم صياغة الفرذ اإلحصاا  
عالقة ارتباطية  بيو درجة تايير معارم  القاام: "ال توجد

تنفيا المبحو ات لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية 
وطرا تدوير م لفاتما وبيو المتايرات المستقلة األتية: السو، 
سنوات تعليم المبحو ة، عدد هفراد االسر ، الحالة االجتماعية، 

النشاط  الحالة العملية للمبحو ة، الحالة الصحية لألسر ،
االقتصادي للمبحو ة، درجة المشاركة ف  الدورات التدريبية، 
درجة االنفتاح ال قاف ، درجة االستعداد للتاير، درجة 

باست دام معامم االستفاد  مو مصادر المعلومات االرشادية" 
ارتباط بيرسوو باعتبار هو بيانات تل، المتايرات مو النوع 

ية الوارد  بالجدوم رقم هورحت النتاات البح الكم  . فقد 

( وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة عند المستو  5 
( م  كاًل مو: درجة المشاركة ف  الدورات 0.01االحتمال   

التدريبية، ودرجة االستعداد للتاير، ودرجة االستفاد  مو 
مصادر المعلومات اإلرشادية الزراعية، بينما كانت العالقة 

( لمتاير درجة 0.05تو  االحتمال   معنوية موجبة عند المس
االنفتاح ال قاف ، ف  حيو تبيو عدم وجود عالقة ارتباطية 
عند هي مو المستويات االحتمالية م  متايرات السو، وعدد 

 سنوات تعليم المبحو ة، وعدد هفراد األسر .
وبناءًا على النتاات السابقة يمكو رفذ الفرذ 

المشاركة ف  الدورات اإلحصاا  بالنسبة لمتايرات: درجة 
التدريبية، ودرجة االنفتاح ال قاف ، ودرجة االستعداد للتاير، 
ودرجة االستفاد  مو مصادر المعلومات اإلرشادية الزراعية، 
وقبوم الفروذ البديلة لما والت  تقترى عالقة ارتباطية بيو 
درجة تايير معارم تنفيا المبحو ات لممارسات ترشيد 

نزلية وطرا تدوير م لفاتما وبيو تل، استمال، الزيوت الم
المتايرات، وتفسر  اه النتيجة ان  بزياد  الدورات التدريبية، 
واالنفتاح ال قاف ، ودرجة االستفاد  مو مصادر المعلومات 
اإلرشادية، يصاحب  ال، ارنفاع ف  تايير المعارم التنفياية 

 للمبحو ات ف  ترشيد استمال، الزيوت وتدوير م لفاتما.
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 تنفيذ معارف تغيير درجة . العالقات االرتباطية بين5جدول 
 المنزلية الزيوت استهالك ترشيد لممارسات المبحوثات

المتغيرات المستقلة الكمية بين و  مخلفاتها تدوير وطرق
 المدروسة 

 المتغيرات المستقلة
قيم 

معامل 
 االرتباط

 المعنوية

 غير معنو  194.- السو .1
 غير معنو  100. المبحو ةعدد سنوات تعليم  .2
 غير معنو  076. عدد هفراد االسر  .3
 معنو  556.** درجة المشاركة ف  الدورات التدريبية .4
 معنو  351.* درجة االنفتاح ال قاف  .5
 معنو  **546. درجة االستعداد للتاير .6
درجة االستفاد  مو مصادر المعلومات  .7

 اإلرشادية
 معنو  **609.

 و استمار  االستبياو  المصدر: جمعت وحسبت م
 0.01** معنوية عند     0.05*معنوية عند 

 

تحديد العالقات االرتباطية مع المتغيرات المستقلة  -أ
 )الوصفية( باستخدام مربع كاى.

( وجود عالقة ارتباطية معنوية عند 6ويورح جدوم رقم  
( م  كم مو المتايريو المستقليو 0.01المستو  االحتمال   

ة للمبحو ة، والنشاط االقتصادي للمبحو ة، حيث الحالة العملي
( على 2x  )16.665  ،)9.638بلات قيمة مرب  كا   

الترتير، ووجود عالقة ارتباطية معنوية عند المستو  
بلات حيث ( م  متاير الحالة االجتماعية، 0.05االحتمال   

 (.x  8.957)2(قيمة مرب  كا  
فرذ اإلحصاا  وبناءًا على  اه النتاات يمكو رفذ ال

المتعلا بالمتايرات المستقلة اآلتية: الحالة االجتماعية، الحالة 
العملية للمبحو ة، النشاط االقتصادي للمبحو ة، وقبوم 

 الفروذ البديلة لما.
 

 . العالقات االرتباطية بين درجة تغيير معارف تنفيذ المبحوثات لممارسات ترشيد استهالك الزيوت المنزلية وطرق6جدول 
 تدوير مخلفاتها وبين المتغيرات المستقلة الوصفية المدروسة

 الفئات                   المتغير التابع                 
 
 

 الفئات                 المتغير المستقل

درجة التغيير المعرفى لتنفيذ المبحوثات بعد تعرضهن للبرنامج  
 التدريبى

 الجملة عتغير مرتف تغير متوسط تغير منخفض

 الحالة االجتماعية
= 8.957* 

2 X 

 14 2 10 2 غير متزوجة
 18 10 5 3 متزوجة
 2 0 2 0 هرملة
 34 12 17 5 الجملة

 الحالة العملية للمبحو ة
= 16.665** 

2 X 

 13 2 11 0 طالبة
 6 2 4 0 موظفة
 15 8 2 5 رب  منزم
 34 12 17 5 الجملة

 الحالة الصحية لألسر 
= 4.137 

2 X 

 7 3 4 0 رعيفة
 9 3 3 3 متوسطة
 18 6 10 2 جيد 
 34 12 17 5 الجملة

 النشاط االقتصاد  للمبحو ة
= 9. 638** 

2 X 
 24 5 16 3 ليس لديما مشروع
 10 7 1 2 لديما مشروع
 34 12 17 5 الجملة

 0.01معنوية عند  **    0.05المصدر: جمعت وحسبت مو استمار  االستبياو    *معنوية عند 
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ذات تحديد العالقات االنحدارية المتغيرات المستقلة  -ج
 :االرتباط

وال تبار العالقة االنحدارية تم صياغة الفرذ اإلحصاا  
ال توجد عالقة انحدارية بيو درجة تايير معارم  القاام: "

تنفيا المبحو ات لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية 
فاتما وبيو المتايرات المستقلة اات االرتباط وطرا تدوير م ل

األتية: درجة المشاركة ف  الدورات التدريبية، ودرجة االنفتاح 
ال قاف ، ودرجة االستعداد للتاير، ودرجة االستفاد  مو 
مصادر المعلومات اإلرشادية الزراعية ". تم است دام نمواد 

ت االرتباط التحليم االنحداري المتعدد التدريج  للمتايرات اا
المعنوي، فتبيو مو التحليم عو معادلة انحدار  طى تترمو 
متايريو مستقليو لمما تأ ير معنوي على درجة تايير معارم 
تنفيا المبحو ات لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية 

،  (7وطرا تدوير م لفاتما كما  و مبيو بالجدوم رقم  
( Fستنادًا للى قيمة  معنوية النمواد اإلحصاا  ا حيث  بت

( درجة و ى معنوية 14.967المحسوبة حيث بلات  
(، كما بلات قيمة 0.01احصاايا عند مستو  االحتمال   

و اا يعنى هو  نا، متايريو ، 0.458معامم التحديد المعدم 
%  45.8مستقليو مو جملة المتايرات المستقلة تشرح نحو 

تنفيا المبحو ات  مو التبايو الحادث ف  درجة تايير معارم
لممارسات ترشيد استمال، الزيوت المنزلية وطرا تدوير 

% تشرحما  54.2م لفاتما ، وهو النسبة الباقية وقدر ا 

متايرات ه ر  لم تشملما الدراسة، ولتحديد نسبة مسا مة كم 
مو المتايريو المستقليو ف  تفسير التبايو ف  المتاير التاب  

ماوية للتبايو المفسر حيث هورحت تم االستناد للى النسبة ال
النتاات هو درجة االستفاد  مو مصادر المعلومات اإلرشادية 
الزراعية، ودرجة المشاركة ف  الدورات التدريبية، تفسر نسبة 

 مو التبايو الكلى على الترتير. 10.6%، 35.2%
وبناءًا على النتاات السابقة يمكو رفذ الفرذ 

م   ايو المتايريو، ف   االحصااى وقبوم الفرذ البديم
حيو لم يتم رفر  بالنسبة م  باق  المتايرات المستقلة 

 المدروسة. 
 ومعادلة االنحدار   :

Y= 33.568 + 4.532X1 + 3.414X2 
 

وتفسر معادلة االنحدار ان  بزياد  االستفاد  مو مصادر 
المعلومات اإلرشادية الزراعية بدرجة واحد  يزيد مو درجة 

نفيا المبحو ات لممارسات ترشيد استمال، تايير معارم ت
 درجة. 4.532الزيوت المنزلية وطرا تدوير م لفاتما بمقدار 

وبزياد  درجة المشاركة ف  الدورات التدريبية بدرجة واحد  
يزيد مو درجة تايير معارم تنفيا المبحو ات لممارسات 
ترشيد استمال، الزيوت المنزلية وطرا تدوير م لفاتما بمقدار 

 درجة. 3.41

 
. العالقة االنحدارية  بين درجة تغيير معارف تنفيذ المبحوثات لممارسات ترشيد استهالك الزيوت المنزلية وطرق 7جدول 

 تدوير مخلفاتها وبين المتغيرات المستقلة ذات االرتباط
 خطوات
 التحليل

 المتغير المستقل
 الداخل في التحليل

معامل 
 االرتباط
 المتعدد

 معامل
د التحدي
 المعدل

 %
 للتباين
 المفسر

 معامل
 االنحدار

 نسبة
 " ف "

درجة االستفاد  مو مصادر المعلومات  ال طو  األولى
**18.900 4.532 35.2 0.352 0.609 اإلرشادية الزراعية  

**14.967 3.414 10.6 0.458 0.701 درجة المشاركة ف  الدورات التدريبية ال طو  ال انية  
                                                                0.01** معنوية عند المستو  االحتمال           0.701=  (R)عدد معامم االرتباط المت 
 14.967**"م" =                 0.458معامم التحديد المعدم =    
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رابعًا: المشكالت التي تواجه المرأة الريفية في مجال 
 لمنزليةإستخدام الزيوت ا

( حيززززث تورززززح 8تورززززح النتززززاات الززززوارد  بالجززززدوم رقززززم  
التوزيززز  النسزززبى للمشزززاكم التززز  يتعزززرذ لمزززا المبحو زززات فززز  
مجام است دام الزيوت المنزلية كما اكرنما وقد احتلزت مشزكلة 

 96"ارتفززاع هسززعار الزيززوت" المرتبززة األولززى بنسززبة بلاززت نحززو 
ا فزز  المرتبززة % مززو اجمززالى اسززتجابات عينززة الدراسززة، وتليمزز

ال انيززززة مشززززكلة "عززززدم تززززوفر التوعيززززة باالسززززتفاد  مززززو م لفززززات 
، وجزززززاءت مشزززززكلة "بيززززز  %88 الزيزززززوت" بنسزززززبة بلازززززت نحزززززو

م لفززات الزيززوت للباعززة المتجززوليو بسززعر مناسززر" فززى المرتبززة 
،  يليمزززا فززز  المرتبزززة الرابعزززة %80 ال ال زززة بنسزززبة بلازززت نحزززو

مززززززو االرشززززززاد مشزززززكلة "رززززززعم ال ززززززدمات التدريبيزززززة المقدمززززززة 
، وجزاءت فز  المرتبزة %76نحزو الزراعى للمزره " بنسزبة بلازت 

ال اسززززة مشززززكلة "صززززعوبة الحصززززوم علززززى كميززززة مناسززززبة مززززو 
،  زززززززم توالزززززززت %68م لفزززززززات الزيزززززززوت" بنسزززززززبة بلازززززززت نحزززززززو 

المشززززكالت وا يززززًرا تززززأتى مشزززززكلة" صززززعوبة تسززززويا الصزززززابوو 
 مزو لجمززال  %40المنزتت ااا كزاو بكميزة كبيزر  " بنسزبة بلازت 

استجابات المبحو ات.
 

 . التوزيع العددي والنسبي للمشكالت التي تواجه المرأة الريفية  في مجال استخدام الزيوت المنزلية 8جدول 
 الترتيب % تكرار المشكالت

 1 96 24 ارتفاع هسعار شراء الزيوت -
 2 88 22 عدم توفر التوعية باالستفاد  مو م لفات الزيوت -
 3 80 20 باعة المتجوليو بسعر مناسربي  م لفات الزيوت لل -
 4 76 19 رعم ال دمات التدريبية المقدمة مو االرشاد الزراعى للمره  -
 5 68 17 صعوبة الحصوم على كمية مناسبة مو م لفات الزيوت   -
 6 60 15 عدم توافر النشرات الفنية ال اصة بتدوير م لفات الزيوت -
 7 56 14 ة المتعلقة بتدوير م لفات الزيوترعم مصادر المعلومات الزراعية االرشادي -
 8 52 13 صعوبة تجمي  م لفات الزيوت مو المنازم -
 9 44 11 اال تالم ف  سعر بي  م لفات الزيوت مو المنازم -
 10 0.40 10 صعور تسويا الصابوو المنتت ااا كاو بكمية كبير  -

 المصدر: جمعت وحسبت مو استمار  االستبياو
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 صياتالتو 
في ضوء النتائج التي توصل لها البحث فإنه يمكن التوصية 

 بما يلى: 
بناءا على ما اظمرت  النتاات الى ررور  ا تمام القطاع  -1

اإلرشادي بقرية الجماد بمنطقة مصر الوسطى بور  
البرامت التدريبية الموجمة للمره  و اصة ف  تدوير 

تصني ، م لفات الزيوت المنزلية واالستفاد  بما ف  ال
والعمم على تزويد م بم تلم المعلومات والمعارم 

 التنفياية المتعلقة بممارسات ترشيد االستمال،. 
وما توصلت الي  النتاات مو صعوبة تسويا الصابوو ااا  -2

انتجت  المره  بكمية كبير  ررور  العمم عل  دعم انشاء 
كيانات تجميعية كالروابط والمنظمات اال لية الت  ت دم 

ه  ف  مجاالت المشروعات الصاير  والتصني  متنا   المر 
الصار والتحوم لل  نظم األسر المنتجة، والعمم على 
 توفير مصادر تمويم للمستلزمات ومنافا بي  للمنتجات.

نتيجة لوجود تاير معرفى تنفيا  عند تنفيا البرنامت  -3
التدريبى وتاير اتجا مو نحو ترشيد االستمال، وتدوير 

العمم على يوص  بستفاد  بالمنتت المصن  الم لفات لال
زياد  الدورات التدريبية الت  ت دم المره  ف  مجاالت 

 التصني  متنا ى الصار.
ف  روء ما توصم الي  البحث مو وجود متايريو مو  -4

المتايرات المستقلة المدروسة مساولة عو تفسير 
مو التبايو الكلى ف  درجة التايير المعرف   45.8%

 ات، فينبا  لجراء دراسات مشابمة التنفياي للمبحو 
تتناوم متايرات مستقلة ه ر  مو المتوق  هو يكوو لما 

 تأ ير ف   اا المجام.
هن  لرماو  ECEVCالتنبي  على حملة سالسم  -5

استمرارية ه ر الحملة االرشادية يراعى ف  المراحم 
الالحقة عند ت طيط البرامت اإلرشادية الموجمة لألسر 

ستمدام الفاات األك ر احتياجًا، م  الريفية مراعا  ا
ت صيص دورات لتكويو فاة مو الراادات الريفيات يكو 
حلقة الوصم لاير و م  توفير مصادر للمعرفة 

 والتواصم.
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ABSTRACT 

Educational Impact of the Training Programme “Indicative Education for 

Rural Women on the Practices of Rationalizing the Consumption and 

Recycling of Household Oils” in the Central Egypt Area  

Effat F. Allam 

The research aimed to identify the educational 

impact of the training program "Raising rural woman's 

awareness of the practices of rationalizing the 

consumption and recycling of cooking oils" in the 

Middle Egypt area, north-west of Elmenia governorate, 

follows the” Graduate Land Development” project and 

Implemented through (ECIVC) Program, funded by the 

Desert Research Centre, the research was conducted to 

34 trainees of rural women who benefited from the 

training. The personal interview collected by 

questionnaire, data were presented and analyzed by 

SPSS software. Results showed that the exposure to the 

training program changed women knowledge related to 

practices of rationalizing the cooking  oils consumption 

and recycling their residues ways by a positive total 

change represeneted by 47.2% of total grades to be 

obtained after exposure to the program; There is a 

positive difference at the significance level (0.01) 

between the two average research knowledge scores to 

implement both rational consumption practices of 

cooking oils and recycling their residues before and 

after exposure to the program, Having a positive 

significant correlation at the significance levels (0.01) 

and (0.05) between the dependent variable and each of: 

Participation in training courses, readiness for change, 

utilization of agricultural guidance information, 

practical situation, economic activity and social 

situation,There is a signficant positive regression 

relationshipat significance leves (0.01) with utilization 

of agricultural guidance  information, and in training 

courses  and the variables contribute to the explanation 

of the variation of 35.2%, 10.2%, respectively. The 

research recommends to establish regulatory entity to 

support rural women's efforts in family industries.  

Keywords: Women's Awareness, Oil, Recycling 

Waste, Series Campaign, ECIVC

 

 


