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دراسة مقارنة لمممارسات البيئية لألطفال الريفيين بين طالب التعميم العام واألزهرى
بقريتي نواج ودمشيت بمحافظة الغربية
وفاء أحمد أبو حميمة ،إيناس سمير الشرنوبي

كمية االقتصاد المنزلي – جامعة األزهر بقسم تنمية األسرة الريفية
تاريخ القبول1026/20/10:

تاريخ التسميم1026/9/4 :

الممخص
استتت دذ هتتحا البعتتع التعتترذ قمتتي متتدي تطبيتتم األطفتتاي ال تريفيي لمممارستتا

البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاال

،الض،ضتتاو ،تعديتتد طبيعتتة العنقتتة بتتي المت ي ت ار المستتتقمة المدر،ستتة ،بتتي متتد تطبيتتم األطفتتاي ال تريفيي لمممارستتا
التعرذ قمي مدي ،ج،د اختنذ متي تطبيتم األطفتاي التريفيي لمممارستا
اختيار قريتي ن،اج ،دمشي

ال ت،او ل ،المتتاول ،ال تتحاول
البي يتتة المدر،ستتة ،كتتحا

البي يتة بتاختنذ نت،ع التعميم(قتام – أزهتري ،لتعقيتم أهتداذ البعتع تتم

بمركز طنطا بمعامظة ال ربية ،قد اختير قينة طبقية ثتم قشت،ا ية منتظمتة مت طتنا الم ارعتي التثنع األخيترة مت

التعم تتيم االبت تتدا ي بن،قي تتة(قام– أزه تتري عي تتع بم ت ت ( 803طال تتا ،طالب تتة ب تتالتعميم الع تتامل  388(،طال تتا ،طالب تتة ب تتالتعميم األزه تتريل ب جم تتالي
قتتدر ( 185طالتتا ،طالبتتةل ،تتتم جمتتا البيانتتا

بالمقابمتتة الشخصتتية باستتتخدام استتتمارة استتتبيا م ت طتتنا المتتدارسل ،استتتخدم

النستتا الم ،يتتةل

،التكت ار ار ل ،المت،ستتط العستتابي ،ا نعتراذ المعيتتاري ،معامتتي االرتبتتاط البستتيط (بيرستت ،ل ،معامتتي االرتبتتاط المتعتتددل ،االنعتتدار الجز تتيل ،اختبتتار
" " مي تعميي البيانا ل ،تمثم
 -أ الممارس تتا

نتا ج البعع ميما يمى:

البي ي تتة الص تتعيعة لعين تتة البع تتع قت تد ،قعت ت

( % 14 3مى مجاال

م تتى المس تتت ،المت،س تتط ،حلت ت بنس تتا(  % 11 .ل(  % 40 1ل(  % 8. 1ل

ال ،او ،الماو ،ال حاو ،الض،ضاو قمى الترتيا

، -جتت،د قنقتتة ارتباطيتتة طرديتتة ،معن،يتتة بتتي الممارستتا

البي يتتة لعينتتة البعع(بتتالتعميم العتتام متتي مجتتاال

ال ت،اول ،المتتاول ،ال تتحاول ،الض،ضتتاو

،بي كي م  :قدد أمراد األسرةل ،المست،ي التعميمي لألال ،المست،ي التعميمي لألمل ،الدخي الشت ري لألسترةل ،عالتة المستك ل ،ممكيتة األسترة
لألج زة المنزليةل ،د،ر األم مي ت،قية أطفال ا بالمجاي البي يل ،أساليا معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي
 -بينمت تا ،ج تتد

البي ي تتة لعين تتة البعع(ب تتالتعميم الع تتام م تتي مج تتاال

قنق تتة ارتباطي تتة قكس تتية ،معن،ي تتة ب تتي الممارس تتا

ال ت ت،اول ،الم تتاول ،ال تتحاول

،الض،ضاو ،بي االنفتاح الثقامي
، -تبتتي ،جتت،د قنقتتة ارتباطيتتة طرديتتة ،معن،يتتة بتتي الممارستتا

البي يتتة لعينتتة البعع(بتتالتعميم األزهتتري متتي مجتتاال

ال ت،اول ،المتتاول ،ال تتحاول

،الض،ضاول ،بي كي م  :س الطالال ،المست،ي التعميمي لألال ،المست،ي التعميمي لألمل ،التدخي الشت ري لألسترةل ،عالتة المستك ل ،د،ر
األم مي ت،قية أطفال ا بالمجاي البي يل ،أساليا معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي
 ،ج،د مر،م معن،ية مي تطبيم قينة البعع لمممارسا -البيانا

البي ية الصعيعة بمجاالت ا المدر،سة لصالح التعميم العام

مأخ،حة م رسالة ماجستير لمطالبة :منار قمى منص،ر

الكممات الدليمية :الممارسات البيئية -الهواء -الماء -الغذاء -الضوضاء

أ،رع اهلل ا نسا

مما دما العمماو إلي تعحير البشرية م أخطار تم

المقدمة

األرض كبي ة لعياتةل ،است نل ا

،تط،يع ا لصالعةل ،لقد ظم

األرض قمي مر العص،ر

بي ة صالعة لعياة ا نسا ل إلي أ

تجا،ز البشر مي

است ني البي ة مما أثر قمي عفظ الت،از البي يل ،أدي

إلي ظ ،ر العديد م المشكن

المشكن ل مؤكدي

قمي ضر،رة إعداع ت ي ار

أسم،ا تعامي البشر ما األرضل كما ققد
المؤتم ار

ثارة ال،قي ع،ي تم

مي

العديد م

المشكن (الخ،اصل

3001

التي ت دد عياة ا نسا
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،تتعرض البي ة قم،ما ،البي ة الريفية قمي ،جة
الخص،ص لمتم،ع البي ي الحي يعد م

أكثر المخاطر

جميا قناصر البي ة بما مي ا م نبا

،عي،ا ،انسا ل

التي ت دد البي ةل مالتم،ع البي ي ه ،كي ما يؤثر مي

5993
سما

،البعار ،البعي ار (ارناؤ،طل 5998

،أشكاي التم،ع البي ي من ا :تم،ع ال ،اول ،الميا ل
،م الممارسا

،ال حاو(قمار ،آخر ،ل 3000

البي ية

الخاط ة ،التي تؤدي إلي اختني الت،از البي ي :إلقاو
الفضن

اآلدمية ،العي،انية مي المصارذل ،غسيي

األ،اني ،المنبس ،تنظيذ الماشية ،القاو العي،انا
النامقة مي الترعل ،س،و التصرذ مي المخمفا

المنزليةل

القمامةل

،تكاثر

العظا رل

،مخمفا

،تراكم

العش ار (الكعباريل 3005
،لقد أكد

معظم الدراسا

البي ية السميمة ينب ي أ

مالطف،لة هي مرعمة األساس ،التك،ي

الطفيل ،تك،ي شخصيتةل عيع أن ا مجاي إقداد

،تدريا الطفي لمقيام بالد،ر المطم،ا منة مي

العياة(البكريل 5999

،كحل ما يؤثر مي تركيا العناصر الطبيعية مثي ال ،او
،تتعدد ص،ر

لجميا

،تعرذ الممارسا
أداو التصرما

البي ية بأن ا قدرة الشخص قمي

،األمعاي تجا البي ة ،قناصرها (قثما ل

 3009ل كما أن ا معي مردي أ ،جماقي م،جة لعنج
،عي القضايا ،المشكن

الريفية جزوا ال يتج أز ق

البي ية (قمبازل ، 3058البي ة
البي ة العامةل م ي المنطقة

الزراقية ،السكنية التي يعيش مي ا الفنع،
،يمارس،

،الممارسا

،أسرهمل

مي ا أنشطت م المختمفة (قبيدل 300.

البي ية من ا ما ه ،إيجابي يعامظ قمي

البي ةل ،من ا ما ه ،سمبي ينتج قنة إهدار لمم،اد البي ية
،يسبا تم،ث ا(شعاتةل 3009

قمي أ غرس السم،كيا

تبدأ ما الفرد منح مراعي

،تحكر مسمم( 3055ل قدة أنماط لمممارسا

البي ية

ا يجابية النزم إكساب ا لألطفاي منح الص ر من ا :تجنا

طف،لتةل متربية الطفي بي يا ضر،رة لنم، ،لمعفاظ قمي

إلقاو القمامة مي الطريمل ،أ يضا القمامة مي المكا

بي تةل عيع تز،د بعقا م مبسطة ع،ي قالمة المعيط

المخصص ل ال ،أ ي سي الطفي يد قبي األكي ،بعد ل

،تنمي عسة البي ي

،أ

)(Wilson, 1993

،قد اتخح االهتمام بالبي ة اتجاهي  :االتجا األ،ي

إصدار تشريعا

بي ية تمزم البشر بالمعامظة قمي البي ةل

ي سي الخضر ،الفاك ة قبي أكم ال ،العرص قمي

مكامعة الحباا ،أبعاد ق الطعامل ،ت طية الطعام عتى

ال يتم،ع

،يضيذ(قميل  3055ل ضر،رة إكساا

،االتجا الثاني نشر الت،قية البي ية لت،جية الم،اطني

الطفي استخدام األص،ا

لمتصرذ الرشيد ما البي ة(العمد ،عبارينيل 5999

مسمم( 3055ل إلي ،ج،د قدة أنماط لمممارسا

،م

أهم الطرم المجدية مي م،اج ة المشكن

البي ية

هي إقداد ا نسا ال،اقي بما يعيط بالبي ة م أخطارل

،قدرتة قمي المساهمة ا يجابية مي المعامظة قمي ا
،تط،يرها(قبد العميمل 3009

ال اد ة داخي المنزي ،تشير
البي ية

الخاط ة لدي األطفاي من ا :ا سراذ مي استخدام الميا ل

،رما األص،ا

بشكي مزقجل ،اتنذ الطعامل ،القاو

القمامة مي الشارع
مما يدق ،لضر،رة التخطيط السميمل ،ت،مير الم،ارد

،تعرذ الطف،لة بأن ا هي الفرصة الحهبية لت،جية ق،ي

البشرية ،المادية النزمة لتنش ة األطفاي ،رقايت م ليك،ن،ا

الطفي ،استعداداتة المختمفة ،،ضا أسس التربية

أمراد منتجي (غياتيل  3001ل ،قادري قمي أداو د،رهم

،الرغبة مي العمي ا يجابي(قبد ال فار ،آخر ،ل

تعالج كامة ج،انا ،قضايا

االجتماقية ،الخمقية السميمة ،العادا
5939
،حل

بالدراسا

العممية التي

،لمرعمة الطف،لة أهمية خاصة مي عياة الفردل

البي ةل لمتعرذ قمي الطرم ،السبي الفعالة لمت ما قمي

ألن ا المرعمة التي ت،ضا مي ا البح،ر األ،لي

البي يةل ،م أهم ا التي تسعي لزيادة ال،قي

لشخصية الطفيل ،تك،ي

597

االجتماقية البناوةل

بفعالية مي المستقبي (البكريل 5999

،زيادة االهتمام

ا طار العام ل ا (الديال

المشكن

البي ي بالممارسا

البي ية الصعيعة(عدادل 3050
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البي ية ارتفاع ال،قي البي ي

 -1التع ت تترذ قم ت تتي م ت تتدي ،ج ت تت،د اخ ت تتتنذ م ت تتي تطبي ت تتم

البي ية ا يجابية ل ؤالو األطفايل

البي يت ت ت تتة

األطفت ت ت تتاي ال ت ت ت تريفيي المبعت ت ت تت،ثي لمممارست ت ت تتا

الصعيعة باختنذ ن،ع التعميم(قام– أزهري

قند تعرض م لبرامج تعميمية مي المجاي البي ي (إبراهيمل

 5993ل(معمدل  3001ل(ال زا،يل  3009ل (قميل
 3009ل)Mohmet, Erdogan (2011ل

لتعقيت ت ت تتم أهت ت ت تتداذ البعت ت ت تتع الثت ت ت تتاني ،الثالت ت ت تتع ،ال اربت ت ت تتا

Boeve.de Pauw,

)Jelle (2013ل كما يفيد ع،رية( 300.ل بأ

كي م

ال،قي البي ي لألطفايل ،المست،ي التعميمي لألم ،األا قد

أثر إيجابيا قمي الممارسا

الفروض البحثية

البي ية ل ؤالو األطفاي

،الخامسل تم صياغة الفر،ض ا عصا ية التالية:
 -5ال ت،جتتد قنقتتة ارتباطيتتة معن،يتتة بتتي كتتي م (:س ت
الطالال ،قدد أمراد األسرةل ،المست،ي التعميمتي لتألال

،تشير دراسة)Godin (2007ل إلي ارتفاع مست،ي ال،قي
البي ي ،الممارسا

،المست تتت،ي التعميمت تتي لت تتألمل ،الت تتدخي الش ت ت ري لألس ت ترةل

البي ية ا يجابية لدي أطفاي المد ل

مقارنة بأطفاي الريذ

،نظ ار لعدم االهتمام بتنا،ي القضايا ،المشكن

البي ية

لألطفاي الريفيي ل لحا تنا،ي هحا البعع الممارسا

البي ية

،عال ت تتة المس ت تتك ل ،ممكي ت تتة األست ت ترة لألج ت ت تزة المنزلي ت تتةل
،االنفت ت ت تتاح الثق ت ت تتاميل ،د،ر األم م ت ت تتي ت،قيت ت ت تة أطفال ت ت تتا
بالمج ت ت تتاي البي ت ت تتيل ،أس ت ت تتاليا معامم ت ت تتة األم ألطفال ت ت تتا
بالمجتتاي البي تتي ل ،بتتي متتد تطبيتتم األطفتتاي ال تريفيي

لألطفاي الريفيي ل لت،جية الج ،د ل ؤالو األطفاي لتنش ة

المبع،ثي (بنت تت،قي التعمت تتيم قت تتام ،أزهت تتري لمممارست تتا

أجياي أكثر إدراكا لمد،ر ا يجابي مي العفاظ قمي

البي ية

البي ية المدر،سة
 -3ال ت،ج تتد قنقت تتة ارتباطيت تتة ب تتي المت ي ت ت ار

المدر،سة مجتمعة ،بي مد تطبيتم األطفتاي التريفيي

األهداف البحثية

المبع،ثي (بنت تت،قي التعمت تتيم قت تتام ،أزهت تتري لمممارست تتا

 -5التع ت ت تترذ قم ت ت تتي م ت ت تتدي تطبي ت ت تتم األطف ت ت تتاي الت ت ت تريفيي
المبعتت،ثي بنتت،قي التعمتتيم العتتام ،األزهتتري لمممارستتا
البي ية الصعيعة مي مجاال (ال ،او– المتاو– ال تحاو–

البي ية المدر،سة
 -8ال يس ت ت ت ت م ك ت ت تتي مت ي ت ت تتر م ت ت ت ت المت يت ت ت ت ار

األطف ت ت تتاي الت ت ت تريفيي المبع،ثي (بن ت ت تت،قي التعم ت ت تتيم ق ت ت تتام

 -3تعدي ت تتد الع،ام ت تتي المرتبط ت تتة بم ت تتدي تطبي ت تتم األطف ت تتاي
م المجاال

البي ية الصعيعة متي كتي مجتاي

البي ية المدر،سة

،أزهري لمممارسا

ال ت ت تريفيي المبعت ت تت،ثي لمممارست ت تتا

المجاال

تتمثي أهمية هح الدراسة مى إمكانية االستفادة م
النتا ج مى ،ضا إستراتيجية تساقد قمى تنمية ال،قى

 -4تعديت ت تتد نست ت تتبة إس ت ت ت ام كت ت تتي مت يت ت تتر م ت ت ت المت ي ت ت ت ار

المستقمة المدر،سة مي تفستير التبتاي متي متد تطبيتم

الصعيعة

األهمية البحثية

البي ي ت تتة الص ت تتعيعة م ت تتي ك ت تتي مج ت تتاي مت ت ت

األطفت ت ت تتاي ال ت ت ت تريفيي المبعت ت ت تت،ثي لمممارست ت ت تتا

البي يت ت تتة الصت ت تتعيعة

باختنذ ن،ع التعميم(قام– أزهري

الت ت تريفيي المبع ت تت،ثي بن ت تت،قي التعم ت تتيم الع ت تتام ،األزه ت تتري
البي ية المدر،سة

البي ية

 -4ال ت،جت تتد متتتر،م معن،ي تتة م تتي مت تتد تطبيتتتم األطفتتتاي

 -8تعديتتد الع،امتتي المتتؤثرة قمتتي م تتدي تطبيتتم األطف تتاي
لمممارس ت تتا

المس ت ت تتتقمة

المدر،ستة متي تفستير التبتتاي العتادع متي متد تطبيتتم

الض،ضاو

المبع،ثي لمممارسا

المست تتتقمة

البي يت ت ت تتة

البي ى لد

األطفاي الريفيي

الصعيعةل األمر الح

،اكساب م الم ا ار

البي ية

يساهم مى ا رتقاو بالنشىو

مستقبنل ،اقدادهم لمتعامي ا يجابى ما البي ة المعيطة

بم
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لتتألمل ،التتدخي الش ت ري لألس ترةل ،عالتتة المستتك ل ،ممكيتتة

األسموب البحثي

األسرة لألج زة المنزليةل ،االنفتاح الثقاميل ،د،ر األم مي

أوال :التعاريف اإلجرائية:

ت،قيت تتة أطفال ت تتا بالمجت تتاي البي ت تتيل ،أست تتاليا معاممت تتة األم

 –2حالة المسكن:

،يقصتتد بتتة عالتتة مستتك أس ترة الطفتتي م ت عيتتع :متتادة

البن تتاول ،ن تت،ع األرض تتيةل ،ده تتا العت ت،ا طل ،ن تت،ع الص تترذ
الصعىل ،م،قا عظيرة العي،انا ل ،قتدد ال ترذ بتالمنزيل
،قت تتدد الط،ابت تتمل ،،جت تت،د عديقت تتة بت تتالمنزيل ،،جت تت،د عج ت ترة
لمضي،ذ ،بجما الدرجا

يك ،الناتج معبت ار قت الدرجتة

الكمية لعالة مسك أسرة الطفي

،يقصت تتد بت تتة مت تتد قيت تتام األم بت تتد،ر معت تتاي مت تتى ت،قيت تتة

أطفال ا بالمجاي البي ىل ،تم قياسة م ختني( 5.قبتارةل
،أقطي
درجتتا

إستتجابة األطفتاي قمتى مقيتاس مكت ،م (نعتمل ال
الدرجا (3ل  5درجة قمتى الترتيتال ثتم عستب
العبتتا ار

لمعصتت،ي قمتتى الدرجتتة الكميتتة لتتد،ر االم

مى ت،قية أطفال ا بالمجاي البي ى

 –3أساليب معاممة األم ألطفالها بالمجال البيئى:
،يقص تتد ب تتة م تتاإحا كانت ت

األم تعاق تتا الطف تتي أم ال م تتى

عالة التعامي الخاطىو ما البي ة ،شتكي هتحا العقتاال ،تتم
قياس تتة مت ت خ تتني( 53قب تتارةل ،كانت ت

إس تتتجابة األطف تتاي

قمت تتى مقيت تتاس مكت تت ،م ت ت (نعت تتمل ال ،أقطي ت ت

(3ل  5درجتة قمتتى الترتيتتال ثتم عستتب

درجتتا

الت تتدرجا

العبتتا ار

لمعصت ت تت،ي قمت ت تتى الدرجت ت تتة الكميت ت تتة ألست ت تتاليا معاممت ت تتة األم
ألطفال ا بالمجاي البي ى
،أمعت تتاي األطفت تتاي تجت تتا البي ت تتة

المعيطت ت تتة ب ت ت تتم ،المتمثمت ت تتة مى(ال ت ت ت،او– المت ت تتاو– ال ت ت تتحاو–
الض،ض ت تتاو ل كم ت تتا أن ت تتا الس ت تتم،كيا

ا يجابي ت تتة ،الس ت تتمبية

لألطفاي أثناو تعامم م ما البي ة المعيطة ب م

ثانيا :المتغيرات المستقمة والتابعة:

 -2المتغيرات المستقمة:
،التتتى اشتتتمم

قمتتى كتتي م (ست الطالتتال ،قتتدد أمتراد

األست ترةل ،المس تتت،ي التعميم تتي ل تتألال ،المس تتت،ي التعميم تتي
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يتمثي المت ير التابا مي مدي تطبيم األطفتاي التريفيي
البي يت تتة بمجت تتاال (ال ،او– المت تتاو–

المبعت تت،ثي لمممارست تتا

ال حاو– الض،ضاو ،تم قياستة مت ختني  .قبتا ار
مجتتاي من تتال ،قتتد أقطيت

درجتتتا لنستتتجابا

،جمع ت
لمممارس تتا

درج تتا

العب تتا ار

لكتي

الصتتعيعة

الخاط ة لكي قبارةل

لمعص تت،ي قم تتي الدرجتتة الكمي تتة

البي ي تتة لألطف تتاي الت تريفيي المبع تت،ثي م تتي ك تتي

مجاي م المجاال

البي ية المدر،سة

ثالثا :الشاممة والعينة:

أجري هتحا البعتع بمعامظتة ال ربيتةل ،قتد اختيتر مركتز

طنطا كمنطقة لمد ارستةل ثتم تتم اختيتار قتريتي تتابعتي ل تحا
المركز ،هما قريتي ن،اج ،دمشي

ثم اختير أربا مدارس

بكي قرية قش،ا يا لتمثي ن،قي التعميم العام ،األزهري
،ق تتد تع تتدد

ش تتاممة البع تتع بجمي تتا األطف تتاي الت تريفيي

المقيتتدي بالصتتف،ذ الثنثتتة األخي ترة م ت التعمتتيم االبتتتدا ي

بن،قية(قام– أزهري بقريتي ن،اج ،دمشي ل ،تم العص،ي
قمي قينة طبقية م الصتف،ذ الثنثتة بالمتدارس األربعتةل
ثم قينة قش،ا ية منتظمة م داختي العينتة الطبقيتة لتصتي
العينة إلتي( %80مت إجمتالي األطفتاي التريفيي المقيتدي

بالصف،ذ الثنع األخيرة م التعميم االبتدا ي بن،قية قام

 -4الممارسات البيئية لألطفال:
،يقصت تتد ب ت تتا تص ت ترما

 -1المتغير التابع:

لكي قبارةل ،درجة ،اعدة لنستجابا

 –1دور األم فى توعية أطفالها بالمجال البيئى:

،كان

ألطفال ا بالمجاي البي ي

،أزه تتري بك تتي مت ت قريت تتي نت ت،اج ،دمش تتي ل مبم ت ت (803
طالت تتا ،طالبت تتة بت تتالتعميم العت تتامل  338(،طالت تتا ،طالبت تتة
بت تتالتعميم األزهت تتريل ب جمت تتالي قت تتدر ( 185طالت تتا ،طالبت تتة

بن،قي التعميم قام ،أزهري

رابعا :أسموب جمع وتحميل البيانات:
تم جمتا البيانتا

قت طريتم المقابمتة الشخصتية ألمتراد

العين تتة ب س تتتخدام إست تتتمارة إس تتتبيا كان ت ت

أه تتم معا،رهت تتا:

الخصتتا ص ا جتماقيتتة ،ا قتصتتادية ،الستتكنية ،ا تصتتالية
لألطف ت تتاي الت ت تريفيي المبع ت تت،ثي ل ،م ت تتد تطبي ت تتم األطف ت تتاي
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التريفيي المبعتت،ثي لمممارستتا

البي يتتة متتى مجتتاال
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ال ت،او

،المت ت تتاو ،ال ت ت تتحاو ،الض،ضت ت تتاول ،تت ت تتم إقت ت تتدادها ،تعكيم ت ت تتا

،اختبارها مبد يا قبتي استتخدام ا متى صت،رت ا الن ا يتةل أمتا
تعمي تتي البيان تتا

مق تتد ت تتم االس تتتعانة بالت،زيع تتا

التك ارري تتةل

ارتفاع نسا االستجابا

مي المست،ي المت،سط ،المرتفا

لمت يري د،ر األم مي ت،قية أطفال ا بالمجاي البي يل

،أساليا معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي إال أ
أقمي لألطفاي الريفيي المبع،ثي المقيدي

النسا كان

،النس ت ت ت تتا الم ،ي ت ت ت تتةل ،المت،س ت ت ت تتط العس ت ت ت تتابىل ،ا نعت ت ت ت تراذ

بالتعميم العام عيع كان (%99 8ل  %93 9قمي

المعي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتار ل ،معام ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي ا رتب ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاط البست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتيط

الترتيا مقارنة بنظ ار م المقيدي بالتعميم األزهري عيع

(بيرستت ،ل ،معامتتي االرتبتتاط المتعتتددل ،االنعتتدار الجز تتىل

،اختبت ت ت تتا ار

مت ت ت تتى تعميت ت ت تتي البيانت ت ت تتا

ا عصا ى

SPSS

باست ت ت تتتخدام البرنت ت ت تتامج

اتضتتح م ت النتتتا ج البعثيتتة بجتتد،ي( 3أ مايزيتتد ق ت

يعرض هحا الجزو النتا ج المتعصي قمي ا ،مناقشت ا
لكي م
الممارسا

البعثية المستقمة المدر،سةل ،كحل

البي ية لألطفاي الريفيي المبع،ثي

يعرض جد،ي( 5ت،زيا قينة البعع ،مقا لممت ي ار

المستقمة لمدراسةل ،يتضح منة تقارا نسا استجابا

األطفاي المقيدي بن،قي التعميم العام ،األزهري بكي م
المست،ي المت،سط ،المرتفا مي المت ي ار

التالية :س

الطالال ،قدد أمراد األسرةل ،عالة المسك ل مي عي ،جد

المست،ي التعميمي لألال ،المست،ي التعميمي

لألمل ،الدخي الش ري لألسرةل ،ممكية األسرة لألج زة
المنزليةل ،االنفتاح الثقامي كان

بنسا أقمي لدي

األطفاي الريفيي المبع،ثي المقيدي بالتعميم العام مقارنة

باألطفاي الريفيي
،حل

المبع،ثي

المقيدي

بالتعميم األزهري

بنسا(%.9 3، %90 5، %.5، %9. 8

 %.3 3،قمي الترتيا لألطفاي الريفيي
المقيدي

نصتتذ قينتتة البع تتع( %11 .يقتتا متتى الف تتة المت،ستتطة
البي يتتة الصتتعيعة متتى مجتتاي ال ت،او كمتتا تبتتي

لمممارستتا

أ نست تتبة األطفت تتاي ال ت تريفيي المبعت تت،ثي المقيت تتدي بت تتالتعميم
العتتام كان ت

أوال :وصف عينة البحث:

أ مت ي ار

ثانيا :الممارسات البيئية لألطفال الريفيين:
 -2مجال الهواء:

النتائج ومناقشتها

المت ي ار

كان

(%9. 4ل  %93 3قمي الترتيا

المبع،ثي

بالتعميم العام مي مقابي(%.3 5ل %13 8ل

%.8 9ل %14 9ل  %13 8قمي الترتيا لألطفاي
الريفيي المبع،ثي المقيدي بالتعميم األزهري ،بالرغم م

أقمتتي م ت نظ ت ار م المقيتتدي بتتالتعميم األزهتتري

،حل ت ت ت مت ت تتي المس ت ت تتت،ي المرتفت ت تتا عيت ت تتع بم ت ت ت ت

 %51 9قمت ت تتي الترتيت ت تتال ،ممت ت تتا ست ت تتبم ينب ت ت تتى ا هتمت ت تتام

باألطفاي الريفيي خاصة مى مراعي التعميم االبتتدا ى لكتى
يتعامم،ا ما بي تت م بشتكي أكثتر ايجابيتة ميمتا يتعمتم بتال ،او
المعيط ب م
 -1مجال الماء:

اتضح م البيانتا

س الطالا

البعثيتة بجتد،ي( 8أ (% 40 1

م قينة البعع قتد ،قعت،ا متى الف تة المت،ستطة لمممارستا

البي يت تتة الصت تتعيعة المتعمقت تتة بالمت تتاو كمت تتا تبت تتي أ نست تتبة

األطفتتاي ال تريفيي المبعتت،ثي المقيتتدي بتتالتعميم العتتام كانت
أقمتتي م ت نظ ت ار م المقيتتدي بتتالتعميم األزهتتريل ،حل ت متتي
المس ت تتت،ي المرتف ت تتا عيتت تتع بم ت ت ت

%83ل  %84 5قمتت تتي

الترتيتتا ،بنتتاو قمتتى ماستتبم تظ تتر أهميتتة ت،جيتتة األطفتتاي
ال تريفيي خاصتتة بتتالتعميم ا بتتتدا ى لمتعامتتي ا يجتتابى متتا
البي ة المعيطة ب م م مصادر ما ية

جدول :2توزيع عينة البحث وفقا لممتغيرات المستقمة المدروسة ن = 532
تعميم عام
الفئات
المتغيرات
ن=308
عدد %
) 50< - 3سن،ا
) 53< - 50سنة
> ( 53سنة

%34 9ل

81
30.
.9

55 4
.. 9
35 9

تعميم أزهري
ن=113
%
عدد

39
5.8
85

58 0
98 5
58 9

اإلجمالي
عدد

.4
8.9
93

%

53 5
.9 1
53 1
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ص ير ( 4-8أمراد
قدد أمراد األسرة
مت،سط ( .-1أمراد
كبير ( 9أمراد مأكثر
منخفض ( .-5سن،ا
المست،ي التعميمي لألا
مت،سط ( 53-9سنة
مرتفا (58سنة مأكثر
منخفض ( .-5سن،ا
المست،ي التعميم لألم
مت،سط ( 53-9سنة
مرتفا (58سنة مأكثر
منخفض ( 100أقي م  5000جنية
الدخي الش ري لألسرة
مت،سط ( 5000أقي م  5100جنية
مرتفا ( 5100جنية مأكثر
منخفض ( 35-54درجة
عالة المسك
مت،سط ( 39-33درجة
مرتفا ( 80درجة مأكثر
منخفض ( 51-.درجة
ممكية األسرة لألج زة المنزلية
مت،سط ( 31-5.درجة
مرتفا ( 3.درجة مأكثر
منخفض ( 58-9درجة
االنفتاح الثقامي
مت،سط ( 30-54درجة
مرتفا ( 35درجة مأكثر
د،ر األم مت ت تتي ت،قيت ت تتة أطفال ت ت تتا منخفض ( 30-5.درجة
مت،سط ( 31-35درجة
بالمجاي البي ي
مرتفا ( 3.درجة مأكثر
أست تتاليا معاممت تتة االم ألطفال ت تتا منخفض ( 51-53درجة
مت،سط ( 59-5.درجة
بالمجاي البي ي
مرتفا ( 30درجة مأكثر

95
591
33
98
.9
5.3
501
.8
540
93
95
531
48
341
30
505
589
.3
93
53.
34
3
41
3.5
4
.0
344

39 .
.8 8
95
38 9
35 3
14 1
84 0
30 1
41 1
39 9
39 1
40 .
54 0
99 1
.1
83 3
41 5
33 5
85 3
.0 4
93
09
54 .
34 9
58
59 1
99 3

19
541
35
95
44
503
98
81
91
35
.3
94
33
530
51
505
503
30
98
538
9
3
8.
599
5.
1.
515

31 .
.1 0
94
85 9
59 9
43 4
45 9
51 9
43 .
8. 8
80 1
88 3
53 .
30 9
.9
41 8
41 9
90
45 9
11 3
85
8.
5. 5
30 8
93
31 5
.9 9

جدول :1توزيع عينة البحث وفقا لمستوي تطبيقهم لمممارسات البيئية الصحيحة في مجال الهواء
مستوى تطبيق الممارسات الصحيحة
منخفض ( 9-.درجة
مت،سط ( 50-3درجة
مرتفا ( 53-55درجة
ا جمالي

نوع التعميم

تعميم عام
%
عدد
33 9
90
13 .
5.3
34 9
9.
500
803

تعميم أزهري
%
عدد
34 9
11
19 .
588
51 9
81
500
338

جدول :3توزيع عينة البحث وفقا لمستوي تطبيقهم لمممارسات البيئية الصحيحة في مجال الماء
مستوى تطبيق الممارسات الصحيحة
منخفض ( 9-.درجة
مت،سط ( 50-3درجة
مرتفا ( 53-55درجة
ا جمالي

نوع التعميم

تعميم عام
%
عدد
30 1
.8
45 1
533
83
559
500
803

إتضت تتح م ت ت البيانت تتا

 %مقتتط م ت قينتتة البعتتع قتتد ،قع ت،ا متتى الف تتة المت،ستتطة
لمممارستا

البي يتة الصتعيعة لمجتاي ال تحاو كمتا تبتي أ

اإلجمالي
%
عدد
38 3
538
40 1
351
8. 8
598
500
185

أقمي م نظت ار م المقيتدي بتالتعميم األزهتريل ،حلت

متتي المس تتت،ي المرتفتتا عي تتع بم ت ت
البعثيت تتة بجت تتد،ي( 4أ ( 8. 1

اإلجمالي
%
عدد
38 1
531
11 .
391
30 9
555
500
185

نستتبة األطفتتاي ال تريفيي المبعتت،ثي المقيتتدي بتتالتعميم العتتام
كان

 -3مجال الغذاء:

تعميم أزهري
%
عدد
3. 9
.0
89
39
84 5
9.
500
338

543
840
48
544
555
39.
593
93
381
598
519
599
95
431
81
303
345
33
595
809
85
50
440
35
30
55.
891

39 9
.4
35
39 5
30 9
13 0
89 8
53 1
44 8
83 .
39 9
89 1
58 4
30 0
..
83
41 4
5. .
8.
13 3
13
59
33 9
51 8
83
35 3
94 4

(%89 9ل %39 .

قمت ت تتي الترتيا ،يترتت ت تتا قمت ت تتى ماست ت تتبم ت،جيت ت تتة االهتمت ت تتام
لألطفاي الريفيي خاصة بم ارعتي التعمتيم ا بتتدا ى لمتعامتي

ا يجابى ما البي ة المعيطة ب م ميما يتعمم بال حاو
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البي ت تتى ،تنميت تتة الست تتم ،ا يجت تتابى لت تتد التنميت تتح بمرعمت تتة

 -4مجال الضوضاء-:

التعمتتيم ا بتتتدا ىل ،ه ت ،يتفتتم متتا ماحكرتتتة الستتيد( 3005ل

إتضح م النتا ج البعثية بجد،ي( 1أ مايزيد ق

مت تفتت،م تنميتتح المتتدارس الخاصتتة قمتتى تنميتتح المتتدارس

نصذ قينة البعع( %14 3قد ،قع،ا مى المست،
المت،سط لمممارسا

البي ية الصعيعة مى مجاي

الض،ضاول كما تبي أ نسبة األطفاي الريفيي المبع،ثي
المقيدي بالتعميم العام كان
بالتعميم األزهري ،حل

بم
كمتتا إتفتتم هتتحا البعتتع متتا مات،صتتم

أقمي م نظ ار م المقيدي

مي المست،ي المرتفال عيع بم

ضر،رة ت،جية األطفاي الريفيي ،خاصة مى مراعي التعميم

ا بتدا ى نع ،التعامي ا يجابى ما البي ة المعيطة ب م
ميما يتعمم بالض،ضاو

يتضح مما سبم انخفاض مست ،تطبيتم قينتة البعتع
البي ي تتة الص تتعيعةل م تتى المج تتاال

األم تتر ال تتح يؤك تتد بأهمي تتة ت،جي تتة بت ترامج ترب،ي تتة تتض تتم
الجانت تتا التطبيقت تتى ا يجت تتابى لمتعامت تتي مت تتا البي ت تتةل ،حل ت ت
لألطفاي الريفيي مى مرعمة التعميم االبتدا ى

ثالثااااا :العالقااااات اإلرتباطيااااة بااااين المتغياااارات المسااااتقمة
المدروسااة ودرجااة تطبيااق عينااة البحااث لمممارسااات

المدر،س تتة

البيئية الصحيحة:

،هى ال ،اول ،الماول ،ال حاول ،الض،ضاول كما أ مستت،
تطبيت تتم األطفت تتاي الريفيي (ب ت تتالتعميم األزهت تتر

اليتتة قبتتد الفتتتاح

( 5999ل ،ه تت ،غي تتاا الس تتم ،البي تتى الرش تتيد لألطف تتايل

%3. 9ل  %30 .قمي الترتيال ،يتضح مما سبم

لمممارس تتا

العك،ميتتة متتى ممارستتات م ا يجابيتتة تجتتا البي تتة المعيطتتة

الختبتتار صتتعة الفتترض ا عصتتا ي األ،ي تتتم استتتخدام

لمممارس ت تتا

البي يتتة الصتتعيعة أقتتي بالمقارن تتة بنظتت ار م بتتالتعميم الع تتامل
،حل ت قتتد يرجتتا لتتد،ر المؤسستتة التعميميتتة متتى نشتتر التت،قى

معامت تتي ا رتبت تتاط البسيط(بيرست تت،

،قت تتد أظ ت تتر النتت تتا ج

ال،اردة بجد،ي( .ما يمي:

جدول  :4توزيع عينة البحث وفقا لمستوي تطبيقهم لمممارسات البيئية الصحيحة في مجال الغذاء
اإلجمالي
تعميم أزهري
تعميم عام
نوع التعميم
مستوى تطبيق
%
عدد
%
عدد
%
عدد
الممارسات الصحيحة
منخفض ( 9-.درجة
مت،سط ( 50-3درجة
مرتفا ( 53-55درجة
ا جمالي

30
501
538
803

3.
84 5
89 9
500

.3
39
..
338

80 1
89 9
39 .
500

543
594
539
185

39 9
8. 1
81 .
500

جدول :5توزيع عينة البحث وفقا لمستوي تطبيقهم لمممارسات البيئية الصحيحة في مجال الضوضاء
اإلجمالي
تعميم أزهري
تعميم عام
نوع التعميم
مستوى تطبيق
%
عدد
%
عدد
%
عدد
الممارسات الصحيحة
منخفض ( 9-.درجة
مت،سط ( 50-3درجة
مرتفا ( 53-55درجة
ا جمالي

 -2مجال الهواء:

11
590
38
803

الش ت ري لألس ترةل ،عالتتة المستتك ل ،ممكيتتة األس ترة لألج تزة
المنزلي تتةل ،د،ر األم م تتي ت،قي تتة أطفال تتا بالمج تتاي البي تتيل

أ -التعميم العام:

،ج تت،د قنق تتة ارتباطي تتة طردي تتة ،معن،ي تتة قن تتد مس تتت،ي

 0 05ب تتي الممارس تتا

59 9
11 3
3. 9
500

1.
535
4.
338

31 5
14 8
30 .
500

555
395
539
185

30 9
14 3
34 8
500

البي ي تتة لعين تتة البع تتعل ،ب تتي ك تتي

مت  :قتتدد أمتراد األس ترةل ،المستتت،ي التعميمتتي لتتألمل ،التتدخي

،أست تتاليا معاممت تتة األم ألطفال ت تتا بالمجت تتاي البي ت تتي ،،جت تت،د
قنقتتة ارتباطيتتة طرديتتة ،معن،يتتة قنتتد مستتت،ي  0 01بتتي
الممارستتا

البي يتتة لعينتتة البعتتع ،بتتي المستتت،ي التعميمتتي
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قنقتتة ارتباطيتتة قكستتية ،معن،يتتة

،ج تت،د قنق تتة ارتباطي تتة طردي تتة ،معن،ي تتة قن تتد مس تتت،ي

البي يتتة لعينتتة البعتتع

البي ي تتة لعين تتة البع تتعل ،ب تتي ك تتي

قنتتد مستتت،ي  0 05بتتي الممارستتا

،بي االنفتاح الثقامي

م ت ت ت  :قت ت تتدد أم ت ت تراد األس ت ت ترةل ،المست ت تتت،ي التعميمت ت تتي لت ت تتألال
،المست،ي التعميمتي لتألمل ،ممكيتة األسترة لألج تزة المنزليتةل

ب -التعميم األزهري:

،ج تت،د قنق تتة ارتباطي تتة طردي تتة ،معن،ي تتة قن تتد مس تتت،ي

 0 05ب تتي الممارس تتا

 0 05ب تتي الممارس تتا

،د،ر األم م تتي ت،قي تتة أطفال تتا بالمجت تاي البي تتيل ،أس تتاليا

البي ي تتة لعين تتة البع تتعل ،ب تتي ك تتي

معامم تتة األم ألطفال تتا بالمج تتاي البي تتي م تتي ع تتي ،ج تتد

م ت  :س ت الطالتتال ،المستتت،ي التعميمتتي لتتألال ،المستتت،ي

قنقتتة ارتباطيتتة قكستتية ،معن،يتتة قنتتد مستتت،ي  0 05بتتي

التعميم لألمل ،الدخي الش ري لألسرةل ،د،ر األم مي ت،قيتة
أطفال تتا بالمج تتاي البي تتيل ،أس تتاليا معامم تتة األم ألطفال تتا

بالمجتتاي البي تتي ،،جتت،د قنقتتة ارتباطيتتة طرديتتة ،معن،يتتة
قنتتد مستتت،ي  0 01بتتي الممارستتا

البي يتتة لعينتتة البعتتع

الممارسا

البي ية لعينة البعع ،االنفتاح الثقامي

ب -التعميم األزهري:

،ج تت،د قنق تتة ارتباطي تتة طردي تتة ،معن،ي تتة قن تتد مس تتت،ي

 0 05بي الممارسا

البي ية لعينة البعتع ،بتي كتي مت :

،عالة المسك

س ت ت الطالت تتال ،قت تتدد أم ت تراد األس ت ترةل ،المست تتت،ي التعميمت تتي

 -1مجال الماء:

لتتألال ،المستتت،ي التعميمتتي لتتألمل ،التتدخي الشت ري لألس ترةل
،عالت تتة المست تتك ل ،د،ر األم مت تتي ت،قيت تتة أطفال ت تتا بالمجت تتاي

أ -التعميم العام:

،ج تت،د قنق تتة ارتباطي تتة طردي تتة ،معن،ي تتة قن تتد مس تتت،ي

 0 05بي الممارسا

البي ية لعينة البعتع ،بتي كتي مت :

البي يل ،أساليا معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي
 -4مجال الضوضاء-:

ق ت تتدد أمت ت تراد األست ت ترةل ،المس ت تتت،ي التعميم ت تتي ل ت تتألمل ،ال ت تتدخي

أ -التعميم العام:

البي تتيل ،أس تتاليا معامم تتة األم ألطفال تتا بالمج تتاي البي تتيل

 0 05بي الممارسا

،،ج،د قنقة ارتباطية طردية ،معن،ية قند مست،ي 0 01

المست،ي التعميم لألال ،المست،ي التعميمي لألمل ،الدخي

متتي

الش ري لألسرةل ،د،ر األم مي ت،قية أطفال ا بالمجاي

الشت ت ري لألست ترةل ،د،ر األم م تتي ت،قي تتة أطفال تتا بالمج تتاي

بتتي الممارستتا
عي ،جد

البي يتتة لعينتتة البعتتع ،عالتتة المستتك

قنقة ارتباطيتة قكستية ،معن،يتة قنتد مستت،ي

 0 01بت تتي الممارست تتا

البي ي ت تتة لعينت تتة البعت تتع ،االنفت ت تتاح

الثقامي

البي ية لعينة البعع ،بي كي م :

البي يل ،أساليا معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي

،،ج،د قنقة ارتباطية طردية ،معن،ية قند مست،ي 0 01
بي الممارسا

البي ية لعينة البعع ،بي كي م :

قت تتدد أم ت تراد األس ت ترةل ،عالت تتة المست تتك ل ،ممكيت تتة األس ت ترة

ب -التعميم األزهري:

،ج تت،د قنق تتة ارتباطي تتة طردي تتة ،معن،ي تتة قن تتد مس تتت،ي

 0 05ب تتي الممارس تتا

،ج،د قنقة ارتباطية طردية ،معن،ية قند مست،ي

البي ي تتة لعين تتة البع تتعل ،ب تتي ك تتي

م ت  :س ت الطالتتال ،المستتت،ي التعميمتتي لتتألال ،المستتت،ي
التعميمتتي لتتألمل ،التتدخي الش ت ري لألس ترةل ،عالتتة المستتك ل

،د،ر األم م تتي ت،قي تتة أطفال تتا بالمج تتاي البي تتيل ،أس تتاليا

لألج ت ت تزة المنزلي ت تتة م ت تتي ع ت تتي ،ج ت تتد

قنق ت تتة ارتباطي ت تتة

قكست تتية ،معن،يت تتة قنت تتد مست تتت،ي  0 01بت تتي الممارست تتا
البي ية لعينة البعع ،االنفتاح الثقامي
ب -التعميم األزهري:

،ج تت،د قنق تتة ارتباطي تتة طردي تتة ،معن،ي تتة قن تتد مس تتت،ي

معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي

 0 05ب تتي الممارس تتا

 -3مجال الغذاء:

مت  :ست الطالتتال ،المستتت،ي التعميمتتي لتتألال ،المستتت،ي

أ -التعميم العام:

البي ي تتة لعين تتة البع تتع ،ب تتي ك تتي

التعميمتتي لتتألمل ،التتدخي الشت ري لألسترةل ،عالتتة المستتك ل

،د،ر األم متتي ت،قيتتة أطفال تتا بالمجتتاي البي تتيل ،أستتاليا
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معاممتتة أطفال تتا بالمجتتاي البي تتي ،،جتت،د قنقتتة ارتباطيتتة

متتي المج تتاال

طرديت تتة ،معن،يت تتة قنت تتد مست تتت،ي  0 01بت تتي الممارست تتا

الض،ضتتاو ،قتتد أكتتد

البي ية لعينة البعع ،قدد أمراد األسرة

البي يتتة المدر،ستتة(ال ،او– المتتاو– ال تتحاو–
د ارستتة إستتماقيي( 3003ل قمتتي

أ لمتميفزي ،د،ر سمبي مي نشتر الستم،كيا

الستمبية لتدي

،مم تتا س تتبم يتض تتح أ المت يت ت ار

المس تتتقمة المدر،س تتة

األطفت تتاي مثت تتي :العنت تتذل ،األست تتم،ا الست تتيئ مت تتي الع ت ت،ارل

تتتؤثر بشتتكي إيجتتابي قمتتي الممارستتا

البي يتتة لعينتتة البعتتع

،األلف ت ت تتاظ الخارج ت ت تتة قت ت ت ت اآلداا العام ت ت تتةل ،الض،ض ت ت تتاول

متتي المجتتاال

البي يتتة المدر،ستتة(ال ،او– المتتاو– ال تتحاو–

الض،ضتتاو ميمتتا قتتدا االنفتتتاح الثقتتامي التتحي كتتا تتتأثير

البي يتتة لعينتتة البعتتع بتتالتعميم العتتام

ستتمبيا قمتتي الممارستتا

،الت تتدخي ل ،قص تت،ر د،ر التميفزي تت ،م تتي نش تتر الس تتم،كيا
ا يجابيتتة كاالهتمتتام بنظامتتة البي تتةل ،المعامظتتة قمتتي ميتتا

النيي م التم،ع

جدول  :6قايم معاامالت االرتبااط البسايط باين المتغيارات المساتقمة المدروساة ودرجاة تطبياق عيناة البحاث لمممارساات
البيئية الصحيحة

المتغيرات المستقمة

 -5س الطالا
 -3قت ت ت ت ت ت تتدد أمت ت ت ت ت ت ت تراد
األسرة
 -8المس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت،ي
التعميمى لألا
 -4المس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت،ي
التعميمي لألم
 -1الت تتدخي الش ت ت ري
لألسرة
 -.عالة المسك
 -9ممكيت ت ت تتة األس ت ت ت ترة
لألج زة المنزلية
 -3االنفتاح
الثقامي
 -9د،ر األم مي
ت،قية أطفال ا
بالمجاي البي ي
 -50أس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاليا
معامم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة األم
ألطفال ت تتا بالمجت تتاي
البي ي

الهواء
تعميم
تعميم عام
أزهري
**0 88. 0 099
0 091 **0 313

قيم معامل االرتباط البسيط
الغذاء
الماء
تعميم
تعميم عام
تعميم
تعميم عام
أزهري
أزهري
**0 383
0 095
**0 319
0 09.
0 099
**0 353
0 093
**0 594

الضوضاء
تعميم
تعميم عام
أزهري
**0 33
0 099
*0 519
*0 538

**0 390 *0 54.

*0 54.

**0 340

**0 301

**0 330

**0 534

**0 594

** 819 **0 391

**0 319

**0 834

**0 819

**0 899

**0 8

**0 3.3

**0 413 **0 403

**0 489

**0 891

**0 4.1

**0 4

**0 839

**0 39.

*0 5.. **0 599

*0 548

**0 351

**0 5.8

**0 338

*0 554

**0 345

0 0501 **0 598
0 039- **0 5.3-

0 033
*0 589-

0 099
0 0..-

**0 549
**0 549-

0 093
0 031

*0 539
*0 559-

0 0.4
0 04.-

**0 393 **0 3..

**0 835

**0 8.3

**0 834

**0 481

**0 8

**0 839

**0 453 **0 8.8

**0 84.

**0 419

**0 453

**0 155

**0 8.3

**0 413

** معن،ي قند 0 05

رابعااااا :العالقااااات االنحداريااااة بااااين المتغياااارات المسااااتقمة
المدروسااة ،ودرجااة تطبيااق عينااة البحااث لمممارس اات

البيئية الصحيحة:

الختبتتار صتتعة الفتترض ا عصتتا ي الثتتاني تتتم استتتخدام
االنعدار الخطتي المتعتدد(النم،حج الكامتي ل ،قتد أ،ضتع
النتا ج المعر،ضة بجد،ي( 9ما يمي:
 -2مجال الهواء:
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* معن،ي قند 0 01

أ -التعميم العام:
أ المت يت ت ت ار

المستت تتتقمة العشتت تتر المدر،ستت تتة مجتمعت ت تتة

ت ت ترتبط بدرج ت تتة تطبيت تتم قينت تتة البعت تتع لمممارست تتا

البي يت تتة

الص تتعيعة بمعام تتي ارتب تتاط متع تتدد ق تتدر (، 0 14.بم ت ت
قيمت تتة "ذ" المعست تت،بة الختبت تتار معن،يت تتة معامت تتي االرتبت تتاط
المتع ت تتدد(، 53 .03ه ت تتي قيم ت تتة معن،ي ت تتة إعص ت تتا يا قن ت تتد
المس تتت،ي االعتم تتالي 0 05ل ،قمي تتة يمكت ت اس تتتنتاج ،ج تت،د
قنقة ارتباط متعدد بي المت ي ار

المستقمة مجتمعة ،بتي
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البي يتتة الصتتعيعة

أ المت يت ت ت ار

المستت تتتقمة العشتت تتر المدر،ستت تتة مجتمعت ت تتة

بمجت ت تتاي ال ت ت ت،اول كمت ت تتا أشت ت تتار معامت ت تتي التعديت ت تتد أ هت ت تتح

ت ت ترتبط بدرج ت تتة تطبيت تتم قينت تتة البعت تتع لمممارست تتا

مي المت ير التابا

معن،يتتة إعصتتا يا قنتتد المستتت،ي االعتمتتالي 0 05ل ،قميتتة

المت يتت ار

المس تتتقمة مجتمعتتة تفس تتر  %39 3م ت التب تتاي

المس ت تتتقمة العش ت تتر المدر،س ت تتة مجتمعت ت تتة

المست ت تتتقمة مجتمعت ت تتة ،بت ت تتي درجت ت تتة تطبيت ت تتم قينت ت تتة البعت ت تتع

البي يت تتة

البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي المتتاول كمتتا أشتتار

ت ت ترتبط بدرجت تتة تطبيت تتم قينت تتة البعت تتع لمممارست تتا
الصعيعة بمعامي ارتباط قدر (، 0 .08بم

قيمتة "ذ"

المعست ت ت ت ت ت تت،بة الختبت ت ت ت ت ت تتار معن،يت ت ت ت ت ت تتة معامت ت ت ت ت ت تتي االرتبت ت ت ت ت ت تتاط

المتع ت تتدد(، 53 558ه ت تتي قيم ت تتة معن،ي ت تتة إعص ت تتا يا قن ت تتد
المس تتت،ي االعتم تتالي 0 05ل ،قمي تتة يمكت ت اس تتتنتاج ،ج تت،د
قنقة ارتباط متعدد بي المت ي ار

المستقمة مجتمعة ،بتي

درجتتة تطبيتتم قينتتة البعتتع لمممارستتا

البي يتتة الصتتعيعة

مت تتي مجت تتاي ال ت ت،اول كمت تتا أشت تتار معامت تتي التعديت تتد أ هت تتح

المت يتت ار

الص ت تتعيعة بمعامتت تتي ارتبتت تتاط قتت تتدر (، 0 191ه ت تتي قيمتت تتة

يمك ت استتتنتاج ،جتت،د قنقتتة ارتبتتاط متعتتدد بتتي المت ي ت ار

ب -التعميم األزهري:
أ المت يت ت ت ار

المس تتتقمة مجتمعتتة تفس تتر  %8. 4م ت التب تتاي

مي المت ير التابا

لمممارستتا

معامي التعديتد أ هتح المت يت ار
 -1مجال الغذاء:

أ -التعميم العام:
أ

المت ي ار

المستقمة العشر المدر،سة مجتمعة

ترتبط بدرجة تطبيم قينة البعع لمممارسا
الصعيعة بمعامي ارتباط قدر (0 .01

البي ية

،هي قيمة

معن،ية إعصا يا قند المست،ي االعتمالي 0 05ل ،قمية
يمك استنتاج ،ج،د قنقة ارتباط متعدد بي المت ي ار
لمممارسا

درجة تطبيم قينة البعع

البي ية الصعيعة مي مجاي ال حاول كما أشار

معامي التعديد أ هح المت ي ار
 -1مجال الماء:
أ المت يت ت ت ار

المستتقمة مجتمعتة تفستر

 %88 5م التباي مي المت ير التابا

المستقمة مجتمعة ،بي

أ -التعميم العام:

البي يت تتة

المستقمة مجتمعة تفسر

 %8. 8م التباي مي المت ير التابا
المس ت تتتقمة العش ت تتر المدر،س ت تتة مجتمعت ت تتة

ت ت ترتبط بدرجت تتة تطبيت تتم قين ت تة البعت تتع لمممارست تتا

البي يت تتة

الص تتعيعة بمعام تتي ارتب تتاط ق تتدر ( 0 189ل ،بم ت ت

قيم تتة

ب -التعميم األزهري
أ

المت ي ار

المستقمة العشر المدر،سة مجتمعة

ترتبط بدرجة تطبيم قينة البعع لمممارسا
الصعيعة بمعامي ارتباط قدر (0 .44

البي ية

،هي قيمة

"ذ" المعست ت ت ت تت،بة الختبت ت ت ت تتار معن،يت ت ت ت تتة معامت ت ت ت تتي االرتبت ت ت ت تتاط

معن،ية إعصا يا قند المست،ي االعتمالي 0 05ل ،قمية

المتع ت تتدد(، 53 534ه ت تتي قيم ت تتة معن،ي ت تتة إعص ت تتا يا قن ت تتد

يمك استنتاج ،ج،د قنقة ارتباط متعدد بي المت ي ار

المس تتت،ي االعتم تتالي 0 05ل ،قمي تتة يمكت ت اس تتتنتاج ،ج تت،د
قنقة ارتباط متعدد بي المت ي ار

المستقمة مجتمعة ،بتي

درجتتة تطبيتتم قينتتة البعتتع لمممارستتا

البي يتتة الصتتعيعة

مت تتي مجت تتاي المت تتاول كمت تتا أشت تتار معامت تتي التعديت تتد أ هت تتح
المت ي ار

المستقمة مجتمعة ،بي
لمممارسا

درجة تطبيم قينة البعع

البي ية الصعيعة مي مجاي ال حاول كما أشار

معامي التعديد أ هح المت ي ار

المستقمة مجتمعة تفسر

 %45 1م التباي مي المت ير التابا

المستقمة مجتما تفسر  %39 5م التبتاي متي

المت ير التابا

ب -التعميم األزهري

 -4مجال الضوضاء:
أ -التعميم العام:
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المس ت تتتقمة العش ت تتر المدر،س ت تتة مجتمعت ت تتة

المست ت تتتقمة مجتمعت ت تتة ،بت ت تتي درجت ت تتة تطبيت ت تتم قينت ت تتة البعت ت تتع

البي يت تتة

البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي الض،ضتتاول كمتتا

ت ت ترتبط بدرجت تتة تطبيت تتم قينت تتة البعت تتع لمممارست تتا

الص ت تتعيعة بمعام ت تتي ارتب ت تتاط ق ت تتدر (، 0 158ه ت تتي قيم ت تتة

معن،يتتة إعصتتا يا قنتتد المستتت،ي االعتمتتالي 0 05ل ،قميتتة

لمممارستتا

أشتار معامتي التعديتد أ هتح المت يت ار

المستتقمة مجتمعتة

تفسر  %3. 8م التباي مي المت ير التابا

يمك ت استتتنتاج ،جتت،د قنقتتة ارتبتتاط متعتتدد بتتي المت ي ت ار
جدول  :7قيم معامالت االنحدار بين المتغيرات المستقمة المدروسة ودرجة تطبيق عينة البحث لمممارسات البيئية الصحيحة
المتغيرات
المستقمة

الهواء
تعميم أزهري
تعميم عام
**0 309
0 011

 -5س
الطالا
**0 594
 -3قدد أمراد
األسرة
*0 589 -8المست،ي
التعميمي
لألا
*0 5.4
 -4المست،ي
التعميمي لألم
**0 358
 -1الدخي
الش ري
لألسرة
0 01 -.عالة
المسك
0 038
 -9ممكية
األسرة لألج زة
المنزلية
*0 554 -3االنفتاح
الثقامي
 -9د،ر األم
0 031
مي ت،قية
أطفال ا
بالمجاي
البي ي
 -50أساليا
**0 385
معاممة األم
ألطفال ا
بالمجاي البي ي
0 14.
R
0 393
R2
**53 .03
ذ
** معن،ي قند مست،ي 0 05

الماء

تعميم عام
0 098

قيم معامل االنحدار

تعميم أزهري
*0 543

تعميم عام
0 0.1

0 081-

0 033

0 031-

0 538

0 038-

0 041

0 019

0 099-

0 05.-

0 534-

0 004-

0 030-

0 034-

0 088

0 539

0 098

**0 343

*0 54.

*0 535

0 031

**0 801

**0 809

*0 599

**0 394

**0 305

**0 380

0 098

0 053

0 035-

0 098

0 088-

0 031

0 013-

*0 589

*0 540-

0 04-

*0 539-

0 004

**0 539-

0 58-

*0 548-

0 039-

0 01-

0 050-

0 0.4-

0 013

0 018-

0 001

0 039

**0 518

0 535

0 50.

**0 535

*0 534

*0 590

**0 809

**0 53.

**0 859

**0 313

**04840

**0 3..

**0 391

0 .08
0 8.4
**53 558

0 189
0 395
**53 534

0 191
0 885
**50 493

0 .44
0 .01
0 451
0 8..
**51 385 **59 549
* معن،ي قند مست،ي 0 01

0 158
0 3.8
**50 .05

0 194
0 839
**50 451

المست ت تتتقمة مجتمعت ت تتة ،بت ت تتي درجت ت تتة تطبيت ت تتم قينت ت تتة البعت ت تتع

المس ت تتتقمة العش ت تتر المدر،س ت تتة مجتمعت ت تتة

ت ت ترتبط بدرجت تتة تطبيت تتم قينت تتة البعت تتع لمممارست تتا

البي يت تتة

الص ت تتعيعة بمعام ت تتي ارتب ت تتاط ق ت تتدر (، 0 194ه ت تتي قيم ت تتة
معن،يتتة إعصتتا يا قنتتد المستتت،ي االعتمتتالي 0 05ل ،قميتتة

يمك ت استتتنتاج ،جتت،د قنقتتة ارتبتتاط متعتتدد بتتي المت ي ت ار
707

تعميم أزهري
*0 555

0 019

ب -التعميم األزهري:
أ المت يت ت ت ار

الغذاء

الضوضاء
تعميم أزهري
تعميم عام
**0 534
0 031

لمممارستتا

البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي الض،ضتتاول كمتتا

أشتار معامتي التعديتد أ هتح المت يت ار

المستتقمة مجتمعتة

تفسر  %83 9م التباي مي المت يرالتابا
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والختبااار صااحة الفاارض اإلحصااائي الثالااث تاام اسااتخدام
االنحاادار الجزئااي المعياااري وقااد أظهاارت نتااائج النمااوذج

المختزل جدول( )8ما يمي:

أ مت يتتر قتتدد أمتراد األسترةل ،التتدخي الشت ري لألس ترةل

،أس تتاليا معامم تتة األم ألطفال تتا بالمج تتاي البي تتي مجتمع تتة
تس ت م متتي تفستتير  %3. 9م ت التبتتاي متتي درجتتة تطبيتتم
البي يت تتة الصت تتعيعة مت تتي مجت تتاي

ال ،اول ،ت،ضح قيم معامي االنعتدار الجز تي المعيتاري أ

مت ير الدخي الش ري لألسرة هت ،األقت ،تتأثي ار يميتة مت يتر
أس تتاليا معامم تتة األم ألطفال تتا بالمج تتاي البي تتي ث تتم مت ي تتر
قدد أمراد األسرة
أ مت ي ت تتر ست ت ت الطال ت تتال ،ال ت تتدخي الشت ت ت ري لألست ت ترةل

،ممكيت تتة األس ت ترة لألج ت تزة المنزليت تتةل ،أست تتاليا معامم ت تة األم
ألطفال ت ت تتا بالمجت ت تتاي البي ت ت تتي مجتمعت ت تتة تس ت ت ت م مت ت تتي تفست ت تتير
 %81 1مت ت ت التب ت تتاي م ت تتي درج ت تتة تطبي ت تتم قين ت تتة البع ت تتع
البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي ال ت،اول ،ت،ضتتح

ق تتيم معام تتي االنع تتدار الجز تتي المعي تتاري أ مت ي تتر ممكي تتة

األس ت ترة لألج ت تزة المنزليت تتة هت تت ،األقت تت ،تت تتأثي ار يميت تتة مت يت تتر
الت تتدخي الش ت ت ري لألس ت ترة ثت تتم مت يت تتر أست تتاليا معاممت تتة األم
ألطفال ا بالمجاي البي ي ،أخي ار مت ير س الطالا

مي ت،قية أطفال ا بالمجاي البي ي
ب -التعميم األزهري:

أ مت ي ت ت ار س ت ت الطالت تتال ،الت تتدخي الش ت ت ري لألس ت ترة

،أس تتاليا معامم تتة األم ألطفال تتا بالمج تتاي البي تتي مجتمع تتة

تس ت م متتي تفستتير  %39 9م ت التبتتاي متتي درجتتة تطبيتتم
قينت تتة البعت تتع لمممارست تتا

البي يت تتة الصت تتعيعة مت تتي مجت تتاي

المتاول ،ت،ضتتح قتتيم معامتي االنعتتدار الجز تتي المعيتتاري أ
مت يتتر أستتاليا معاممتتة األم ألطفال تتا بالمجتتاي البي تتي هتت،
س الطالا
-3مجال الغذاء:
أ -التعميم العام:
أ مت ي ت ت ار

قت تتدد أم ت تراد األس ت ترةل ،المست تتت،ي التعميمت تتي

ل ت تتألمل ،ال ت تتدخي الشت ت ت ري لألست ت ترةل ،أس ت تتاليا معاممتت تتة األم
ألطفال ت ت تتا بالمجت ت تتاي البي ت ت تتي مجتمعت ت تتة تس ت ت ت م مت ت تتي تفست ت تتير
 %84 1مت ت ت التب ت تتاي م ت تتي درج ت تتة تطبي ت تتم قين ت تتة البع ت تتع
لمممارستتا

البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي ال تتحاول ،ت،ضتتح

قتتيم معامتتي االنعتتدار الجز تتي المعيتتاري أ مت يتتر التتدخي
الش ت ت ري لألس ت ترة هت تت ،األقت تت ،تت تتأثي ار يميت تتة مت يت تتر أست تتاليا
معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي ثتم المستت،ي التعميمتي

 -1مجال الماء:
أ مت ي ت ت ار

قتتيم معامتتي االنعتتدار الجز تتي المعيتتاري أ مت يتتر التتدخي

األق ،تأثي ار يمية مت ير التدخي الشت ري لألسترةل ثتم مت يتر

ب -التعميم األزهري:

أ -التعميم العام:

لمممارستتا

البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي المتتاول ،ت،ضتتح

معاممتتة األم ألطفال تتا بالمجتتاي البي تتي ثتتم مت يتتر د،ر األم

أ -التعميم العام:

لمممارستتا

 %31 .مت ت ت التب ت تتاي م ت تتي درج ت تتة تطبي ت تتم قين ت تتة البع ت تتع

الش ت ت ري لألس ت ترة هت تت ،األقت تت ،تت تتأثي ار يميت تتة مت يت تتر أست تتاليا

 -2مجال الهواء:

قينت تتة البعت تتع لمممارست تتا

Alex. J. Agric. Sci.

لألم ،أخي ار قدد أمراد األسرة

الت تتدخي الش ت ت ري لألس ت ترةل ،د،ر األم مت تتي

ت،قي ت تتة أطفال ت تتا بالمج ت تتاي البي ت تتيل ،أس ت تتاليا معامم ت تتة األم

ألطفال ت ت تتا بالمجت ت تتاي البي ت ت تتي مجتمعت ت تتة تس ت ت ت م مت ت تتي تفست ت تتير

جدول  : 8قيم معامالت االنحادار الجزئاي باين المتغيارات المساتقمة المدروساة ودرجاة تطبياق عيناة البحاث لمممارساات
البيئية الصحيحة

المتغيرات
المستقمة
 -5س ت ت ت ت ت ت ت ت ت

الهواء
تعميم
تعميم عام
أزهري
**0 599
-

قيم معامل االنحدار الجزئي
الغذاء
الماء
تعميم أزهري
تعميم عام
تعميم
تعميم عام
أزهري
*0 558
*0 540
-

الضوضاء
تعميم
تعميم عام
أزهري
**0 38.
-
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الطالا
 -3قت ت ت ت ت ت ت تتدد
أمراد األسرة
-4
المست ت ت ت ت ت ت ت تتت،ي
التعميمت ت ت ت ت ت ت ت تتي
لألم
 -1الت ت ت تتدخي
الشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ري
لألسرة
 -.عالت ت ت ت ت ت تتة
المسك
 -9ممكي ت ت ت ت تتة
األست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ترة
لألج ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تزة
المنزلية
د،ر
-9
األم م ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي
ت،قي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة
أطفال ا
-50
أس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاليا
معامم ت تتة األم
ألطفال ا
R
R2
ذ
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**0 539

-

-

-

**0 539

-

-

-

-

-

-

-

**0 595

*0 54.

*0 544

-

**0 403

**0 413

**0 489

**0 399

**0 4.1

**0 395

**0 839

-

-

-

-

-

-

-

-

*0 53.

-

*5 993-

-

-

-

*0 583-

-

-

-

-

*0 543

-

-

**0 595

-

**0 595

**0 39.

**0 834

**0 349

**0 419

**0 855

**0 155

**0 08.-

**0 413

0 159
0 3.9
**8. 399

0419.
04811
**8485

0 158
0 31.
**8. 541

0 149
0 399
**85 58

0 133
0 841
**89 933

0 .8.
0 401
**34 433

0 439
0 389
**85 39.

0 149
0 800
**38 83

** معن،ي قند مست،ي 0 05

* معن،ي قند مست،ي 0 01

ب -التعميم األزهري:

أ مت ي ت ت ار س ت ت الطالت تتا ،المست تتت،ي التعميمت تتي لت تتألمل

،التتدخي الشت ري لألسترةل ،ممكيتتة األسترة لألج تزة المنزليتتةل

 -4مجال الضوضاء:
أ -التعميم العام:
أ مت ي ت ار

المستتت،ي التعميمتتي لتتألمل ،التتدخي الش ت ري

،د،ر األم م تتي ت،قي تتة أطفال تتا بالمج تتاي البي تتيل ،أس تتاليا
معاممتتة األم ألطفال تا بالمجتتاي البي تتي مجتمع تة تس ت م متتي

لألس ت ترةل ،أست تتاليا معاممت تتة األم ألطفال ت تتا بالمجت تتاي البي ت تتي

مجتمعتتة تست م متتي تفستتير  %38 9مت التبتتاي متتي درجتتة

تفسير  %40 1م التباي مي درجة تطبيم قينتة البعتع

الصت تتعيعة مت تتي مجت تتاي

لمممارستتا

البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي ال تتحاول ،ت،ضتتح

تطبيت تتم قينت تتة البعت تتع لمممارست تتا

الض،ض ت ت تتاول ،ت،ض ت ت تتح ق ت ت تتيم معام ت ت تتي االنع ت ت تتدار الجز ت ت تتي

قتتيم معامتتي االنعتتدار الجز تتي المعيتتاري أ مت يتتر أستتاليا
معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي ه ،األق ،تتأثي ار يميتة

المعي تتاري أ مت ي تتر ال تتدخي الشت ت ري لألست ترة ه تت ،األقتتت،

تت تتأثي ار يميت تتة مت يت تتر المست تتت،ي التعميمت تتي لت تتألمل ث ت تم مت يت تتر

مت ي تتر ال تتدخي الشت ت ري لألست ترةل ث تتم مت ي تتر د،ر األم م تتي

أساليا معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي

ت،قي ت تتة أطفال ت تتا بالمج ت تتاي البي ت تتيل يمي ت تتة مت ي ت تتر المس ت تتت،ي
التعميمتتي لتتألمل ثتتم مت يتتر ممكيتتة األس ترة لألج تزة المنزليتتةل

،أخي ار مت ير س الطالا
جدول  :9اختبار "ت" الختبار معنوياة الفاروق فاي تطبياق عيناة البحاث لمممارساات البيئياة وفقاا لناوع التعمايم (عاام –
أزهري)
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نوع التعميم

تعميم عام
االنحراف
المتوسط

تعميم أزهري
االنحراف
المتوسط

قيمة "ت"
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الحسابي
9 03
9 1.
9 85
9 59

المجاالت البيئية
ال ،او
الماو
ال حاو
الض،ضاو

* معن،ي قند مست،ي 0 01

المعياري
5 98
5 39
3 54
5 .9
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الحسابي
3 94
9 35
3 98
3 31

المعياري
5 1.
3 04
3 05
5 .9

84.
003
09.
338

*3
*3
*3
*3

 -8تكثي تتذ الج تت،د الم،ج تتة ،الت تتي تس تتت دذ الن تت،ض

ب -التعميم األزهري:

أ مت ي ت ار س ت الطالتتال ،عالتتة المستتك ل ،د،ر األم

متتي ت،قيتتة أطفال تتا بالمجتتاي البي تتيل ،أستتاليا معاممتتة األم
ألطفال تتا بالمجتتاي البي تتي مجتمعتتة تست م متتي تفستتير %80
مت ت التب تتاي م تتي درج تتة تطبي تتم قين تتة البع تتع لمممارس تتا

بالت ت تتد،ر المن ت ت تت،ط ب ت ت تتة مؤسس ت ت تتا

التعم ت ت تتيم األزه ت ت تتري

بالمرعمت ت تتة االبتدا يت ت تتة مت ت تتي تنميت ت تتة ،اقت ت تتداد ،تت ت تتدريا
األطفاي قمي الممارسا

البي ية الصعيعة

 -4إقادة النظر مى التد،ر البي تي التحي يقتا قمتي قتاتم

البي يت تتة الصت تتعيعة مت تتي مجت تتاي الض،ضت تتاول ،ت،ضت تتح قت تتيم

التميفزيتت ،بمتتا يقدمتتة م ت ب ترامج متتي شتتتي مجتتاال

معام ت تتي االنع ت تتدار الجز ت تتي المعي ت تتاري أ مت ي ت تتر أس ت تتاليا

العيت ت تتاةل ،تضت ت تتمي تم ت ت ت الب ت ت ترامج نمت ت تتاحج إيجابيت ت تتة

معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي ه ،األق ،تتأثي ار يميتة
مت ير س الطالال ثم مت ير د،ر األم متي ت،قيتة أطفال تا

بالمجاي البي ي ،أخي ار مت ير عالة المسك

خامساااا :الفاااروق فاااي تطبياااق عيناااة البحاااث لمممارساااات
البيئية الصحيحة باختالف ناوع التعمايم المقيادين فيا

(عام – أزهري):

،الختبتار صتعة الفتترض ا عصتا ي ال اربتتا تتم استتتخدام

اختبت تتار " " الختبت تتار معن،يت تتة الفت تتر،م مت تتي تطبيت تتم قينت تتة
البعع لمممارسا

البي ية الصعيعة باختنذ ن،ع التعميم

،يتضح م بيانا

جد،ي(، 9جت،د متر،م معن،يتة متي

تطبيت تتم األطفت تتاي ال ت تريفيي المبعت تت،ثي لمممارست تتا
الصت ت ت تتعيعة مت ت ت تتي مج ت ت ت تاال

البي يت تتة

ال ت ت ت ت،اول ،المت ت ت تتاول ،ال ت ت ت تتحاول

،الض،ضتتاو لصتتالح األطفتتاي ال تريفيي المبعتت،ثي بتتالتعميم

العام

استنادا إلي نتا ج البعع يمك الت،صية بما يمي-:
 -5ض ت تتر،رة االهتم ت تتام بتنمي ت تتة ال ت تت،قي البي ت تتي لألطف ت تتاي
الريفيي

البي ة بأبعادها المختمفة

 -1التأكيتتد قمتتي أهميتتة التكامتتي ،التنستتيم بتتي كتتي م ت
د،ر األمل ،د،ر المدرست ت تتةل ،د،ر ب ت ت ت ارمج ا قت ت تتنمل
،حلت ت ت لتنشت ت ت ة أجي ت تتاي ،اقي ت تتة بالممارس ت تتا

الصعيعة

البي ي ت تتة

 -.ت،قي تتة األم بت تتد،رها مت تتي تنش ت ت ة أطفال ت تتا م ت ت خت تتني
غت تترس القت تتيم ا يجابيت تتة لمتعامت تتي مت تتا البي ت تتة ،أثرهت تتا
الفعت ت ت تتاي مت ت ت تتي خم ت ت ت تتم أنمت ت ت تتاط لمممارست ت ت تتا

الصعيعة

البي يت ت ت تتة

 -9التأكيد قمي أهمية د،ر التعميم لكي م ال،الدي معا
،لتتألمل لم تتا لتتة متت انعكتتاس إيج تتابي قم تتي األطفتتاي
خاصة ميما يتعمم بالممارسا

البي ية

الم ارجع

إبت تراهيمل منت تتي عام تتد قمت تتيل برنتتتامج مقتتتترح لنش تتاط أنديت تتة

التوصيات

كساب م الممارسا

لمممارسا

البي ية

الصعيعة لمتعامي ما

 -3التخطتتيط دختتاي ب ترامج بي يتتة ضتتم منتتاهج التعمتتيم
االبت ت تتدا ي تع ت تتع األطف ت تتاي قم ت تتي التعام ت تتي الت ت ت،اقي
،ا يجابي ما البي ة المعيطة بة

أصتتدقاو البي تتة ،تتتأثير قمتتي تنميتتة التت،قي البي تتي لتتدي
التنميتتح متتي مرعمتتة ا قداديتتةل رستتالة ماجستتتيرل قستتم

التربيت تتة ،الثقام ت تتةل مع ت تتد الد ارست تتا

،البعت تت،ع البي يت تتةل

جامعة قي شمسل 2998

أرناؤ،طل معمد قمي السيدل االقتصاد ،البي ة مدخي بي يل
الطبعة األ،ليل المكتبة األكاديمية لمنشرل 2993

إستتماقييل زينتتا مرستتيل الستتم،كيا

البي يتتة التتتي يكتستتب ا

األطفتتاي م ت ختتني التتدراما التميفزي،نيتتة "د ارستتة تعميميتتة
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ميدانيتتة"ل رستتالة دكتتت ،ار ل قستتم التربيتتة ،الثقامتتة البي يتتةل

أطفتتاي الر،ضتتة بالجم ،ريتتة اليمنيتتةل رستتالة ماجستتتيرل

،البعت،ع البي يتةل جامعتة قتي شتمسل

العميتا

مع د الد ارستا
1008

البكت ت تتريل طت ت تتارمل مجت ت تتن

األطفت ت تتاي ،د،رهت ت تتا مت ت تتي بنت ت تتاو

الشخصتتية ا س تتنميةل رس تتالة دكت تت ،ار ل جامع تتة ا م تتام

العمتتدل رشتتيدل ،معمتتد ستتعيد عبتتارينيل البي تتة ،مشتتكنت ال
الخ،اصل رانية عسي قبد ل تنميتة م تا ار
المشت تتكن

البي يت تتة بتع،يت تتي المست تتت مكا

لمطف،لةل جامعة قي شمسل 1020

ع،ري ت تتةل شت ت تريذ معم ت تتد قطي ت تتةل ال ت تت،قي البي ت تتي ألطف ت تتاي
المرعمت تة االبتدا ي تتة ،قنقت تتة بممارس تتة بع تتض الع تتادا

الص ت ت ت تتعيةل رس ت ت ت تتالة ماجس ت ت ت تتتيرل قس ت ت ت تتم إدارة المن ت ت ت تتزي

األ،ازقيل 2999

قالم المعرمةل 2979

قسم الد ارستا

النفستية لمطف،لتةل مع تد الد ارستا

التشتكيي ،عتي
البي يت تتة إلت تتي

،المؤسسا ل كمية االقتصاد المنزليل جامعتة المن،ميتةل
1006

شتتعاتةل عس ت أعمتتد (دكتتت،ر ل البي تتة ،التمتت،ع ،الم،اج تتةل
دراسة تعميميةل 1007

أقم تتاي مني تتة ل تتدي تنمي تتح المرعم تتة ا قدادي تتةل رس تتالة

قبتتد العمتتيمل إل تتام معمتتد م،ستتيل ماقميتتة برنتتامج إرشتتادي

ماجستتيرل قستم العمت،م الترب،يتة ،ا قتنم البي تيل مع تد

البي ية الخاط ة لدي قينتة

الد ارس ت تتا

،البعت ت تت،ع البي ي ت تتةل جامعت ت تتة ق ت تتي شت ت تتمسل

1005

ال ت ت تتديال معم ت ت تتد نجي ت ت تتا ت،مي ت ت تتم عست ت ت ت (دكت،ر الخدم ت ت تتة
االجتماقيت تتة مت تتا األست ت ترة ،الطف،لت تتة ،المست تتني ل مكتب ت تتة

األنجم ،المصرية لمنشرل 2998

الستتيدل ممكتتة بتتدر التتدي متترجل د،ر صتتعامة األطفتتاي متتى
تنميت تتة الت تت،قى البي ت تتى لت تتد األطفت تتاي" د ارست تتة تعميميت تتة

مي تعديي بعض السم،كيا

م ت أطف تتاي م تتا قب تتي المدرس تتةل رس تتالة ماجس تتتيرل قس تتم
العم ت تت،م الترب،ي ت تتة ،ا ق ت تتنم البي ت تتيل مع ت تتد الد ارس ت تتا

،البع،ع البي يةل جامعة قي شمسل 1009

قبد ال فارل إعستا زكتيل صتفاو قبتد العظتيمل هتدي قبتد
العت ت تتايل رقايت ت تتة األس ت ت ترة ،الطف،لت ت تتةل دار القمت ت تتم لمنشت ت تتر
،الت،زيال الطبعة األ،ليل 2996

ميداني تتة"ل رس تتالة دكت تت ،ار قس تتم االق تتنم ،ثقام تتة الطف تتي
مع تتد الد ارستتا

العميتتا لمطف،لتتةل جامعتتة قتتي شتتمسل

قبتتد الفتتتاحل نج ت،ا عستتي طتتاهرل تقتت،يم الستتم ،البي تتى
لتتد أطفتتاي مرعمتتة ماقبتتي المدرستتةل رستتالة ماجستتتيرل

1002

ال ت تزا،يل إيمت تتا أعمت تتد م مت تتيل ماقميت تتة است تتتخدام الصت تت،ر

قسم التربية ،الثقامتةل مع تد الد ارستا

،البعت،ع البي يتةل

الف،ت،غراميتتة ،المعتتدة بالعاستتا اآللتتي متتي تنميتتة بعتتض

جامعة قي شمسل 2999

تكن،ل،جي تتا التعم تتيمل كمي تتة التربي تتة الن،قي تتةل جامع تتة قن تتاة

قمت تتي البي ت تتة م ت ت التمت تت،ع مت تتي بعت تتض قت تت،ي معامظت تتة

الس،يسل 1007

ال ربيةل رسالة ماجستتيرل قستم ا رشتاد الز ارقتيل كميتة

السم،كيا

البي ية لتدي تنميتح المرعمتة االبتدا يتةل قستم

الكعب ت تتاريل زين ت تتا أم ت تتي معم ت تتد معم ت تتدل س ت تتم ،الت ت تريفيي

قبيدل عنا إبراهيم م،سيل د،ر المرأة الريفيتة متي العفتاظ

الزراقةل جامعة طنطال 1006

المتعمت ت تتم بالعفت ت تتاظ قمت ت تتي البي ت ت تتة م ت ت ت منظت ت تت،ر النت ت تت،ع

قثم ت ت تتا ل إيم ت ت تتا م ت ت تتاهر معم ت ت تت،دل تبن ت ت تتي المت ت ت ترأة الريفي ت ت تتة

االجتمتتاقي بقتريتي بمعتتامظتي القمي،بيتتة ،بنتتي ستت،يذل

لمممارسا

البي ية بمعامظة المن،ميةل رسالة ماجستيرل

الزراقيل كمية الزراقةل جامعة القاهرةل 1002

جامعة المن،ميةل 1009

رس ت ت تتالة دكت ت ت تت ،ار ل قس ت ت تتم االجتم ت ت تتاع الريف ت ت تتي ،ا رش ت ت تتاد
ع ت تتدادل س ت تتماح معم ت تتد قب ت تتد اهللل برن ت تتامج لتنمي ت تتة بع ت تتض

قسم ا رشاد الزراقي ،المجتمتا الريفتيل كميتة الز ارقتةل

المفاهيم البي يتة ،الستم،كية االيجابيتة المرتبطتة ب تا لتدي
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قميل قمي إسماقييل المشكن

السم،كية لألطفتاي ،ستبي

ال،الدي مي م،اج ت تال دار المعرمتة الجامعيتة لمطباقتة
،النشر ،الت،زيال 1022

قمت تتيل م تتا زة رج تتا معمت تتدل تنمي تتة الم تتتا ار

البي ي تتة لت تتدي

تنميتتح المدرستتة ا قداديتتة الم نيتتةل رستتالة ماجستتتيرل
قسم التربية ،الثقامتةل مع تد الد ارستا

،البعت،ع البي يتةل

معمت تتدل قبت تتد اهلل أعم تتد مصتتتطفيل اس تتتخدام المشتتتر،قا
البي يتتة متتي تنميتتة ستتم،كيا

إيجابيتتة نعتت ،البي تتة لتنميتتح

العمقة األ،لي م التعميم األساسي بالمناطم العشت،ا ية

بالقت ت تتاهرةل رس ت ت تتالة ماجست ت تتتيرل قس ت ت تتم العمت ت تت،م الترب،ي ت ت تتة
،ا قت تتنم البي ت تتيل مع ت تتد الد ارس ت تا

،البعت تت،ع البي يت تتةل

جامعة قي شمسل 1005

مست تتممل قبيت تتر أعمت تتد معمت تتدل برنت تتامج لتعت تتديي الست تتم،كيا

جامعة قي شمسل 1009

قمتتارل قصتتام قبتتد المطيتتذ مبتتر ،ل نيمتتي نصتتيذ متترجل

البي يت تتة الخاط ت تتة لطف ت تتي مت تتا قب ت تتي المدرست تتة باس ت تتتخدام

جميي معمد شرذ الدي ل دراسة السم ،البي ي لمزراع

العاستتا اآللتتيل رستتالة ماجستتتيرل قستتم العمتت،م الترب،يتتة

م تتي بع تتض ق تتري معامظ تتة البعيت ترةل مجم تتة ا س تتكندرية
لمبعت تت،ع الزراقيةلالعت تتدد الخت تتامس ،األربعت تت ،ل المجمت تتد
الثانيل 1000

غيتتاتيل ياستتر قبتتد العميتتدل التميفزيتت، ،الطفتتي متتي قصتتر
الع،لمةل 1005

قميازل رعتاا الستيد أعمتدل ،قتي ،ممارستا

ربتا

األستر

لعمايت ت تتة البي ت ت تتة المنزليت ت تتة م ت ت ت التمت ت تت،ع ،قنقت ت تتة حل ت ت ت

بسم،ك

االست نكيل رسالة دكت ،ار ل قستم إدارة منتزي

،مؤسستتا ل كميتتة االقتصتاد المنزلتتيل جامعتتة المن،ميتتةل
1023

،ا قت تتنم البي ت تتيل مع ت تتد الد ارست تتا

،البعت تت،ع البي يت تتةل

جامعة قي شمسل 1022
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ABSTRACT
This research aims to identify how the rural children apply the right environmental practices concerning
the elements (air – water – food – noise) and to determine the relationship between the studied independent
variables and the degree of applying the studied environmental practices by the rural children. Also, to identify
the extent of differences existed in the children’s applying of environmental practices according to the
differences in the type of education (Public – Azhar). To achieve these aims, two villages have been chosen;
“Nawag” and “Damsheet” Tanta, Al-Gharbeya. A classified sample study of pupils from the last three grades
of the primary stage from the two types (public and azhar) has been chosen. A random, regular sample of each
grade (308) pupils from public education and (233) pupils from azhar education with total (531) pupils has
been used in the study. Data have been gathers through interviews with the pupils and questionnaire forms.
Percentages, frequencies, simple correlative rate of Person, multi correlative rate, partial deviation, and T test
have been used to analyze the data,The important results that have been found were:
- The right Environmental practices of study sample is lie in the medium level group in percentages (55.6,
40.5, 36.5, 54.8) each air, water, food and noise
- There is a proportional and morale correlative relationship between environmental practices of the sample
study (in public education) with elements air-water-food-nose and: number of family members,
educational level of the father, educational level of the mother, the monthly income of the family ,
possession at home appliances, the role of the mother to telling her children about the environmental field
, mothers styles to deal with her children in the environmental field.
- There is a reversed and morale correlative relationship of the between the environmental practices of the
sample pupils (in public education) with the elements air – water – food – noise and the cultural openness
- There is proportional and morale correlative relationship between the environmental practices of the sample
pupils (in Azhar education) with the elements air-water-food and noise, and: the pupil’s age, the
educational level of the father, and the mother, the monthly income of the family, the status of the house,
the role of the mother of telling her children about the environmental field, mother’s style to deal with her
children in the environmental field
There are morale differences in applying the right environmental practices by the sample study pupils
concerning the studied elements for the public education

788

