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فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الوعي االستيالكي لممياه والطاقة الكيربائية لدى ربات
األسر ببعض المناطق العمرانية الجديدة
نبيمة الورداني عبد الحافظ

تخصص إدارة المنزل والمؤسسات -كمية التربية النوعية– جامعة بورسعيد
تاريخ القبول2026/4/00:

تاريخ التسميم2026/4/2 :

الممخص

استتتفده اتتذا البصتتث بصتتةة رعيستتية تةعيتتل برنتتامة إروتتادال لتنميتتة التتوعل اقستتتفهكل لمميتتا والطاألتتة الكفرباعيتتة لتتد ربتتات ا ستتر بتتبعض
المناطق العمرانية الجديدة بمصافظة اإلسكندرية والمتمثمة فل منطقة العامريتة ومدينتة بترج العترج الجديتدة وذلت متن ختهل ااتداه فرعيتةح ولتصقيتق
الفده البصثل تم تطبيق الد ارستة عمت  033متن ربتات ا ستر المقيمتات بمنطقتتل العامريتة وبترج العترج الجديتدةح وبمتن عتدد العينتة التجريبيتة )03
ربة اسرةح وتمت المعالجة اإلصصاعية بإستتخدام الصاستج ايلتل وتطبيتق برنتامة الصزمتة اإلصصتاعية لمعمتوم اقجتماعيتة  SPSSوذلت لصستاج العتدد
والنستتج المعويتتة والمتوستتطات الصستتابية واقنص ارفتتات المعياريتتة ومعتتامهت اقرتبتتاط وتصميتتل التبيتتاين اصتتادال اقتجتتا واختبتتار ت)ح وصستتاج معامتتل
الةتتا وألتتد اتبتتح اتتذا البصتتث المتتنفة الوصتتةل التصميمتتل والمتتنفة التجريبتتلح وألتتد استتةرت نتتتاعة الد ارستتة عتتن وجتتود فتتروق يتتر دالتتة إصصتتاعيا بتتين
متوسطات درجات ربتات ا ستر فتل التوعل اقستتفهكل لمميتا والطاألتة الكفرباعيتة والتوعل اقستتفهكل ككتل وفقالمكتان المستكنح وفتروق يتر دالتة
إصصاعيا بين وعل ربات ا ستر فتل التوعل اقستتفهكل لمميتا والكفربتات واقستتفه ككتل وفقتا لعمتل رج ا سترةح كتذل تبتاين يتر دال إصصتاعيا
بتين وعتل ربتتات ا ستر فتتل التوعل اقستتتفهكل لمميتا والكفربتتات واقستتفه ككتل وفقتتا لمستتو تعمتتيم ربتات واربتتاج ا سترح وجتتود تبتاين يتتر دال
إصصاعيا بتين وعتل ربتات ا ستر فتل الميتا والطاألتة الكفرباعيتة واقستتفه ككتل وفقتا لعتدد افتراد ا سترةح بينمتا يوجتد تبتاين دال إصصتاعيا بتين وعتل
ربات ا سر فل الوعل اقستفهكل لمميا والطاألة الكفرباعية واقستتفه ككتل وفقتا لمستتو التدخلح توجتد عهألتة ارتباطيتة بتين وعتل ربتات ا ستر
المبصوثتتات باستتتفه الميتتا والتتوع باستتتفه الطاألتتة الكفرباعيتتة عنتتد مستتتو 3.30ح كمتتا تبتتين وجتتود فتتروق دال تة إصصتتاعيا بتتين التطبيتتق القبمتتل
والبعدال فل الوعل اقستفهكل لمميا والطاألة الكفرباعية واقستفه ككتل عنتد مستتو  3.30لصتال التطبيتق البعتدالح ومتن ااتم التوصتيات التتل
توصتتل إليفتتا البصتتث انت قبتتد ان يؤختتذ فتتل اقعتبتتار لرات المنتةعتتين الجتتدد متتن ا ستتر بالمنتتاطق العمرانيتتة الجديتتدة فيمتتا يتعمتتق باقصتياجتتات الةعميتتة
البيعيتتة متتن الختتدمات والم ارفتتق ا ساستتية بفتتذ المنتتاطقح ومصاولتتة المستتعولين التةمتتج عم ت الموتتاكل الصاليتتة بفتتذ المجتمعتتات الجديتتدة والخاص تة
بالمرافق والخدمات ا ساسية متن الميتا والطاألتةح متح ةترورة األنتاع ألتاطنل اتذ المنتاطق الجديتدة بالبعتد عتن مظتاار التتره واإلستراه فتل متوردال
الميا المخصصة لمورج والطاألة الكفرباعية فل ظل القدرة المصدودة لفذ الموارد.

كممات دليمية :البرنامج االرشادى ،الوعى االستيالكى ،ربة األسرة.

المقدمة

يمثتتل النمتتو الستتكانل فتتل مصتتر بمعدقت ت المرتةعتتة عبعتتا

ثق تتيه عمت ت بت ترامة التنمي تتةح ففن تتا زي تتادة مة تتطردة ف تتل اع تتداد
الستتكان صيتتث زادت عتتن  10مميتتون نستتمة عتتام 6332ح ومتتن

المتوألح ان تصل جممة السكان فل مصر عام  6301إلت 26
مميتتونح واتتو متتا يصتتتاج إل ت اتختتاذ المزيتتد متتن التتتدابير لمعالجتتة
ا ت ت تتذ الزي ت ت تتادة المتوألع ت ت تتة الجف ت ت تتاز المركت ت ت تزال لمتعبع ت ت تتة العام ت ت تتة

واإلصصتتات )6300ح إةتتافة إل ت ان مصتتر تتستتم بخصتتاعص
جةرافي ت تتة وطبو رافيت ت تتة وديموجرافيت ت تتة تست ت تتبج لفت ت تتا الكثيت ت تتر مت ت تتن

الموتتكهت التتتل تبطتتخ ستتير خطتتط التنميتتة وتزيتتد متتن تكمةتفتتاح

والتل من اامفا عتدم تتوازن المتتاح متح المطمتوج متن الختدمات
والمت تواردح باإلة تتافة إلت ت س تتوت توزي تتح ا تتذ المت توارد والخ تتدمات

المجتمعيتتة عمت خريطتتة مصتر ممتتا اد إلت تكتتدس ختتانق فتتل
الصةر يقابم فةات واسح فل الصصار التل تكون وب خالية
من الستكان ر تم تتوفر مقومتات الصيتا المعقولتةح واتذا التنتاألض
فرض توجفا ق بديل ل وق ن عن واو تبنتل الدولتة لسياستة
إنوت تتات المجتمعت تتات الجديت تتدة واقنطت تتهق إل ت ت منت تتاطق التخت تتوم

الصصراوية لمرألعة الزراعيةح واذ السياسة يمكن صيا تفا عم

انف ت تتا سياس ت تتة رو ت تتيدة قختي ت تتار نم ت تتط م ت تتن النم ت تتو اقألتص ت تتادال
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والعمرانل يؤدال إل تصقيق ااداه اجتماعية واألتصتادية صتازم

وفتتل اتتذا الستتياق ذكتتر صتتازم البتتبهوال  )6333ان عتتادة

الجديتتدة ألامتتت بإنوتتات  06مدينتتة وتجمعتتا عمرانيتتا جديتتدا منفتتا

المص ترال والتتتل تظفتتر فتتل ستتموكيات التةتتاخر والتقميتتد واقوتتباع

الب ت تتبهوال )6333ح ل ت تتذل ف ت تتإن ايع ت تتة المجتمع ت تتات العمراني ت تتة
مدين تتة ب تترج الع تترج الجدي تتدةح بنج تتر الس تتكرح العامري تتة و يرا تتاح
باإلةت تتافة إلت ت ت  62مدين ت تتة تصت تتت الد ارس ت تتة رة ت تتو س ت تتويه

اقس ت تتتفه المت ازي ت تتد اص ت تتبصت واة ت تتصة ب ت تتين افت ت تراد المجتم ت تتح

والميتتل إل ت ال ارصتتة ممتتا كتتان ل ت اثتتر بتتالن فتتل توتتكيل الستتمو

اقستفهكلح واد إل تةتاألم الموتكمة المرتبطتة بالطاألتة والميتا

)6332ح وألد اوتارت بعتض الد ارستات انت لكتل نجتذج الستكان

واذا فل ظل معايوة مجتمعنا انماطا استفهكية إتهفيتة تتنتاف

اامفتتا تتوافر البنيتتة ا ساستتية والختتدمات والتتتل تتمثتتل فتتل الميتتا

ميا الورج فل مصر ق تتجتاوز نستبة  %2متن مجمتوع الميتا

لإلألام تتة بالم تتدن الجدي تتدة ف تته ب تتد ان تتت توافر ع تتدة مقوم تتات م تتن

متتح ظتتروه المجتمتتح وم توارد المصتتدودةح فبتتالر م متتن ان صجتتم

والص ت تتره الص ت تتصل والكفرب ت تتات ووس ت تتاعل اخ ت تتر كالمواص ت تتهت

العذبتتة فتتل مصتترح إق ان استتتثمارات الدولتتة قنتاجفتتا وتوزيعفتتا

المالي تتة الذاتي تتةح ولك تتن تب تتين ان النم تتو الس تتكانل بط تتخ ل تتبعض

الميتتا ح ومتتح ذل ت فمتتم توتتمل وتتبكة الميتتا النقيتتة جميتتح المبتتانل

والترفي ت ح وي ارعتتل فيفتتا إمكانيتتات الستتكان اقألتصتتادية وم تواردام
المتدن الجديتدة منفتا العامريتة وبنجتر الستكر ومدينتة بترج العتترج

الجدي تتدة مدين تتة البص تتث الص تتالل) وطبق تتا يخ تتر تع تتداد س تتكانل
لممدينة عام  6332بمن عدد السكان بفا  2302اله نسمة واو

وتصريةفا تمثل صوالل  %03من صجم اقستثمار الكمل لقطاع
السكنيةح مح ألصور فل مستو الخدمة المتاصة ممتا يتؤدال إلت

انقطاعفت تتاح وفت تتل ظت تتل ات تتذ الم ت توارد يت تتر الكافيت تتة ذكت تتر ربيت تتح

نوفل )6332ح ان نسبة الةاألد من ميا الورج تصل فل بعض

يمثل  %0602من العتدد المستتفده فتل نةتس العتام واتو 203

المواألح إلت اكثتر متن  %23متن إجمتالل الميتا المنتجتة بستبج

الختتدمات المجتمعيتتة بالمتتدن الجديتتدة  -كمتتا ورد بالمخططتتات

الو تترج نتيج تتة لمزي تتادة الس تتكانية وزي تتادة اقست تراه م تتح نقص تتان

ال تته نس تتمةح ويرج تتح ذلت ت لمتة تتاوت الواةت ت ب تتين مع تتدل ت تتوفر

لفتتذ المتتدن  -ومعتتدل اقنجتتاز الةعمتتل لمختتدمات وذل ت قرتةتتاع
تكت تتاليه واعبت تتات الصصت تتول عم ت ت الخت تتدمات ا ساست تتية كالميت تتا

وجتتود تستترج او ااتتدارح وستتوه تواج ت مصتتر موتتكمة فتتل ميتتا

صصتتتفا متتن الميتتا موتتكمة ستتد النفةتتة ب ثيوبيتتا)ح كمتتا تمثتتل

موكمة الةةوط العالية عم الطاألة الكفرباعية فل مصر عامتة

والكفربات والصره الصصلح باإلةافة لعدم الكةاتة فتل انتظتام

والمنتتاطق العمرانيتتة الجديتتدة بصتتةة خاصتتة مكتتان الصتتدارة بتتين

السكنية فل ظل انخةاض مستتو التدخل لقتاطنل اتذ المنتاطق

الكفرباعيت تتة فت تتل القطت تتاع المنزلت تتل  %03مت تتن إجمت تتالل الطاألت تتة

التوت تتةيل واقنقطت تتاع المتك ت تترر لفت تتذ الخ ت تتدمات عت تتن الوص ت تتدات
ماجدة خةر ولخرون .)6300

وألتتد اثبتتتت رةتتو ستتويه  )6332ان انخةتتاض نستتبة

السكان المقيمين بالمجتمعات الجديتدة فتل مصتر يرجتح لعتزوه

المو ت تتكهت ا خ ت تتر ح صي ت تتث بمةت ت تتت نس ت تتبة اس ت تتتفه الطاألت ت تتة

المستفمكة فل القطاعات ا خر ح واذا يعتبر مؤو ار لمزيادة فل
اقستفه لفذا القطاع عم صساج نصيج القطاعات ا ختر
المجالس القومية المتخصصة )6332ح ويصتاج اإلنستان إلت

الكثيتتر متتنفم عتتن اإلألامتتة بتمت المتتدن نظت ار لتتنقص الختتدمات او

الطاألت تتة الكفرباعيت تتة اصتياجت تتا وت تتديدا ففت تتل تمثت تتل مطمبت تتا صيويت تتا

بفا او بما ق يتهتم مح دخل ا سرة المةترض اجتذابفا لإلألامة

باإلةت تتافة إل ت ت توت تتةيل الكثيت تتر مت تتن اجفزت ت ت المنزليت تتة ووست تتاعل

عدم كةايتفا او ارتةاع تكمةتفا بما ق يتناسج مح دخل المقيمتين
م تتح ارتة تتاع النةق تتات وخاص تتة المي تتا والطاأل تتة الكفرباعي تتة وع تتدم

اقنتظ تتام ف تتل التو تتةيل بالكة تتاتة المطموب تتةح وم تتن ناصي تتة اخ تتر

وصةاريا معا ففو يستخدمفا فل إنارة منزل وفل طفتل طعامت

التستتمية المرعيتتة والمستتموعة اصمتتد إستتهم )6333ح وألتتد تبتتين
ان تدنل مستو ختدمات الطاألتة الكفرباعيتة او عتدم كةايتفتا متح

اوة تتصت نت تتاعة مست ت المعرف تتة واقتج تتا ال تتذال اجت ت ار البرن تتامة

ارتة تتاع تكمةتف تتا بم تتا ق يتناس تتج م تتح دخ تتل ا ست ترة المقيم تتة ف تتل

ألتاطنل المبتانل الستكنية بالمجتمعتات الجديتدةح إن ارتةتاع معتتدل

األستتاط اتتذ الختتدمات وانقطتتاع وعتتدم استتتمرار ا ركتتان الصياتيتتة

قستتخدامفا فتل يتر متا خصتتص لفتا مثتل ستيل الستتيارات او

ا ساستتية الميا والكفربتتات)ح اد إل ت العتتزوه عتتن اقستتتمرار

ا ام تتل الق تتومل لممصافظ تتة عمت ت مي تتا الو تترج  )6300عمت ت

اإلا ت تتدار ف ت تتل مي ت تتا الو ت تترج يت ت ت تل نتيج ت تتة اإلست ت تراه فيف ت تتاح او

رش الووارعح وعدم معرفة المستفم بقيمة إنتاج المتر المكعتج

من الميا فل الوصدات السكنية.
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المن تتاطق العمراني تتة الجدي تتدةح باإلة تتافة إلت ت تعث تترام ف تتل س تتداد
اليوميت ت ت ت تتة ا ساس ت ت ت ت تتية المتمثم ت ت ت ت تتة فت ت ت ت تتل الخ ت ت ت ت تتدمات والم ارف ت ت ت ت تتق

فت تتل اإلألامت تتة وانخةت تتاض نست تتبة ال ت تواردين الجت تتدد لفت تتذ المنت تتاطق
رةو سويه .)6332

Alex. J. Agric. Sci.

)Vol. 61, No. 2, pp.197-226, 2016 (Arabic

وأل ت تتد او ت تتارت الد ارس ت تتات إلت ت ت ان الع ت تتادات اقس ت تتتفهكية

فتتل اإلدارة المنزليتتة والطريتتق إل ت نجتتاح استتتم اررية اإلألامتتة فتتل

مي تتا الو تترج ف تتل ي تتر م تتا خص تتص لف تتا وك تتذل ف تتل تو تتةيل

لفذا كان من الةترورال رفتح مستتو الثقافتة اقستتفهكية

السيعة التتل يةمتج عميفتا طتابح اقاتدار واقستراه فتل استتخدام

ا جفت تزة وع تتدم اإللم تتام بكيةي تتة اس تتتخدام وص تتيانة ا تتذ ا جفت تزة
انعكتس ستمبياعم استتفه

المناطق العمرانية الجديدة ماجدة خةر ولخرون .)6300

ف تراد المجتمتتح فتتل المجتمعتتات العمرانيتتة الجديتتدة متتح التركيتتز

الميتا والطاألتة الكفرباعيتة (Anon,

عم القطاع النستاعلح صيتث ان لربتة ا سترة دو ار اامتا بوصتةفا

الموتتكهت التتتل تواج ت اقألتصتتاد المص ترال اين فاقس تراه فتتل

توجي ت ت اقست تتتفه بقت تتدر ثقافتفت تتا ووعيفت تتا ور بتفت تتا فت تتل تكت تتوين

)2004ح ول تتذل ف تتإن ة تتعه ال تتوعل اقس تتتفهكل م تتن اخط تتر

المسعول عن نمط اقستفه العاعمل كما ان لفا دور فعال فتل

اس تتتفه الم ت توارد والخت تتدمات التت تتل تقت تتدمفا ا جف ت تزة الصكوميت تتة

الع ت تتادات واقتجاا ت تتات اقس ت تتتفهكية الس ت تتميمةح وال ت تتتخمص م ت تتن

اإلنتتتاجح صتتازم البتتبهوالح )6333ح وذكتترت امي ترة عبتتد الك تريم

صنان ابوصيرال .)6336

لمستتكان يت ازيتتد بمعتتدقت س تريعة ق يهصقفتتا زيتتادة فتتل معتتدقت
 )6332ان الس تتمو اقس تتتفهكل الرو تتيد لمة تترد يص تتدث نتيج تتة

لمتت توازن ب تتين المعرف تتة الكامم تتة لمة تترد بصاجاتت ت ور باتت ت ومعرفتت ت

بالستتمح والختتدمات المتتتوفرة وكيةيتتة توزيتتح التتدخل لتصقيتتق األصت

منةعت تتةح وألت تتد اثبتت تتت الد ارست تتات العمميت تتةح ان إامت تتال اصتياجت تتات

الس تتمو اقس تتتفهكل اقتهف تتل ل تتد افت تراد ا ست ترة من تتذ الص تتةر
وأل ت تتد اوص ت تتت إين ت تتاس ب ت تتدير  )6330بإألام ت تتة ال ت تتدورات

والندوات الخاصة بربات البيوت وخاصة ا مفات لموألوه عم

ااميتتة التتوعل اقستتتفهكل لتتد افتراد ا سترة وخاصتتة ا طةتتالح

ومما سبق يتة ان من الموتاكل ا ساستية التتل تواجت المتدن

الستتكان يتتؤثر عم ت إألبتتال المستتتعممين واصساستتفم بعتتدم الرةتتا

والمجتمع تتات العمراني تتة الجدي تتدة القص تتور ف تتل كة تتاتة الخ تتدمات

والمتخصصتتين التتتدخل والمستتاعدة فتتل التعتتديل او التةييتتر فتتل

دخل سكان اذ المناطق من ذوال الدخول المصتدودةح وفتل اتذا

عتتن مجتمعتتاتفم ممتتا يولتتد ستتموكيات ستتمبيةح وان عم ت الخب ترات

البيعتتة المجتمعي تتة ذاتف تتا او التع تتديل فتتل س تتموكيات أل تتاطنل ا تتذ

اقساستتية الميتتا والطاألتتة) وارتةتتاع تكمةتفتتا بمتتا ق يتناستتج متتح

الصدد ذكرت لقت ابتو ريتة  )6306انت لتمبيتة الطموصتات فتل

المنتتاطق متتن ختتهل صوتتد الجفتتود والخب ترات فتتل إعتتداد ب ترامة

تصسين نوعية الصيتاة يجتج ان يكتون تخطتيط البترامة اإلروتادية

وفتات وتمبل ولخترونح

الس ت ت تتموكيات الخاطع ت ت تتة المتبع ت ت تتة وارو ت ت تتادان إلت ت ت ت الممارس ت ت تتات

مةعمة لمواجفة مواكل ندرة الموارد والخدمات وترسيخ المعتاره
والممارسات نصو مبدا تروتيد اقستتفه

)6330ح ومةفت تتوم التروت تتيد انت تتا يعن ت ت است تتتخدام ات تتذ الم ت توارد
الصياتي ت تتة ا قساس ت تتية المي ت تتا والطاأل ت تتة) بو ت تتكل س ت تتميم وعقهن ت تتل
والتتتخمص متتن اقستراه ال ازعتتد فتتل الميتتا والةتتةوط العاليتتة متتن
الكفربات ووستاعل الرفاايتة ال ازعتدةح صتت تتتم المواتمتة فتل البيعتة
الس تتكنية ب تتين اس تتتيةات اقصتياج تتات لمس تتكان المس تتتفمكين وب تتين

اس تتموج معيو تتتفمح وا تتذا يمث تتل أليم تتة إنس تتانية وبع تتدا س تتيكولوجيا
متمت تتثه فت تتل الثقت تتة بت تتالنةس وتصقيت تتق ا مت تتن وا مت تتان واقنتمت تتات

والطموصات ممتا يتؤدال إلت الرةتا واستتمرار المعايوتة واإلألامتة

فل مناطقفم السكنيةح )(Turner: 2005

وان تتا يب تترز ال تتدور الةع تتال ل تتهدارة المنزلي تتة كق تتوة مصركت ت

وخاصتتة لربتتات ا ستتر نابعتتا متتن د ارستتة واألعيتتة تتتتول تصتتصي
الصصيصة فل المجاقت المختمةة وذلت متن اجتل الوصتول إلت

اقستخدام ا مثل لمموارد المتاصة والصةاظ عم استدامتفاح واذا
ي ت تتتم م ت تتن خ ت تتهل الم ارص ت تتل التدريجي ت تتة لتنظ ت تتيم وتنةي ت تتذ البت ت ترامة

اإلروادية واعادة اقستبصار بالموكمة واثاراا وتفيعتة المستروتد
لتنةيذ البرنامة وكذل توفير معتاره وعمميتات عقميتة ونوتاطات
ومفتتارات متتح تتتوفير الةتترص والمواألتته لممستروتتد لتوظيتته متتا

تعمم ت

ستتميرة ألنتتديل  )6300وبنتتات عم ت ذل ت فتتإن التخطتتيط

واإلع تتداد لبت ترامة تعميمي تتة إرو تتادية وتنةي تتذاا اص تتب امت ت ار ممص تتا
وةت تتروريا لتنميت تتة الت تتوعل اقست تتتفهكل لت تتد ست تتكان المنت تتاطق

العمرانيت تتة الجديت تتدة وخاصت تتة ربت تتات ا ست تتر بفت تتذ المنت تتاطق فت تتل

لمعمتتل العقمتتلح صيتتث ان نجتتاح الةتترد التتذال يبصتتث عتتن افةتتل

مصاولت تتة إليجت تتاد صمت تتول قست تتتقرار واست تتتمرار إألت تتامتفم فت تتل ات تتذ

واستتتيعاب لموستتاعل الت ت تتتؤد إل ت تنميتتة إد ارك ت فتتل اكتستتاج

ا ساستتية المتاصتتة متتن الميتتا والطاألتتة الكفرباعيتتةح وبتتين استتموج

ربة ا سرة مح الموارد والخدمات المتاصة فل بيعتفا الستكنية فتل

تتعاون المؤسسات وجمعيات المجتمح المدنل والتو ازرات المعنيتة

مس تتتو لمع تتيش فت ت مجتمع تتة انم تتا يتوأل تته عمت ت درج تتة تةفمت ت

المفارات اإلدارية وفات ومبل ولخرونح )6330ح لذا يعد تتواؤم
ظل الدخل المتاح والمتوفر سرتفا او المص الةعمل لكةاتتفتا

المنتتاطق وصت ت يتتدركوا ويستتتوعبوا كيةيتتة المواتمتتة بتتين الم توارد

إدارتفم المنزلل نصتو استتفه اتذ المتواردح ومتن انتا يجتج ان
وان تتتوفر المعمومتتات والبيانتتات الهزمتتة بوةتتوح بجانتتج تتتوفير
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ا مت ت تتاكن المناس ت ت تتبة لمتعم ت ت تتيم والتت ت تتدريجح ولممتخصص ت ت تتين ف ت ت تتل

اقألتصتتاد المنزلتتل دور اتتام واساستتل فتتل خدمتتة كتتل متتن المنتتتة
والمستفم

سمصات مصمد .)6330

تسفم نتاعة البصث ف

اوق من الناصية النظرية تعد نتاعة اتذ الد ارستة إةتافة عمميتة
لسمسمة الدراسات التل اجريت عن المناطق الجديدة كمدينتة

ل تتذل تتبم تتور مو تتكمة الد ارست تتة ف تتل اإلجاب تتة عمت ت التست تتاؤل

برج العرج الجديدةح فمازالت تجربة اإلمتداد العمرانل إلألميم

ما مد وعتل ربتة ا سترة المقيمتة فتل المنتاطق العمرانيتة

الدورال نصو اساليج التطوير والترويدح صيث توجد نتدرة فتل

المس تتتو المص تتدود م تتن المي تتا والطاأل تتة الكفرباعي تتةت وم تتا تت ت ثير

ثانيتتا متتن الناصيتتة التطبيقيتتة تتتوفر تم ت النوعيتتة متتن الد ارستتات

ايتل

الجديت تتدة بمصافظت تتة اإلست تتكندريةح بتروت تتيد اقست تتتفه فت تتل ظت تتل

تطبيق برنامة إروادال لتنمية الوعل اقستفهكل لمميا والطاألتة

الكفرباعية عميفات

يفتتده البصتتث بصتتةة رعيستتية إل ت أليتتاس فاعميتتة برنتتامة

إرو تتادال لتنمي تتة ال تتوعل اقس تتتفهكل لممي تتا والطاأل تتة الكفرباعي تتة

لد عينة من ربات ا سر بالمناطق العمرانيةالجديدة.

وينبثق من اذا الفده الرعيسل ا اداه الةرعية التالية

 -0تصديت ت تتد مست ت تتتو الت ت تتوع ا ست ت تتتفهك لمميت ت تتا والطاألت ت تتة
الكفرباعيتتة لتتد عينتتة البصتتث ا ساستتية متتن ربتتات ا ستتر

المقيم ت تتات ف ت تتل المن ت تتاطق العمراني ت تتة الجدي ت تتدة بمصافظ ت تتة

 -6تصدي تتد الة تتروق فت ت مس تتتو ال تتوع ا س تتتفهك

لممي تتا

والطاألة الكفرباعية لد عينة البصث ا ساسية من ربات

ا سر المقيمات فل المناطق العمرانية الجديتدة بمصافظتة

اإلسكندرية تبعا ختهه المتةيرات الديمو رافية لفا متن
صي تتث مك تتان الس تتكنح عم تتل رج ورب تتة ا سرةحمس تتتو

تعميم رج و ربة ا سرةحعدد افراد ا سرةح الدخل.

 -0الكو تته ع تتن العهأل تتة ب تتين مس تتتو ال تتوع ا س تتتفهك

لمميتتا والتتوع ا ستتتفهك لمطاألتتة الكفرباعيتتة لتتد ربتتات

اسر العينة ا ساسية.

 -0تصدي تتد الة تتروق فت ت مس تتتو ال تتوع ا س تتتفهك لممي تتا

والطاألتتة الكفرباعيتتة لتتد عينتتة البصتتث التجريبيتتة متتن ربتتات

ا ستتر المقيمتتات فتتل المنتتاطق العمرانيتتة الجديتتدة بمصافظتتة

اإلسكندرية ألبل وبعد تطبيق البرنامة ا رواد المعد.

 -2بنتتات واعتتداد وتطبيتتق برنتتامة إروتتادال يفتتده إل ت تنميتتة
الوعل اقستتفهكل لمميتا والطاألتة الكفرباعيتة لعينتة تجريبيتة

من ربات ا سر.

 -2ألياس فعالية البرنامة اإلروادال المنةذ.
أىمية البحث:

022

البصوث والدراسات صول اذ المناطق.

مؤو ت ترات وتوجيفت تتات لممصت تتممين ومتخت تتذال الق ت ترار لتةت تتادال
الست تتمبيات فت تتل مجت تتال الم ارفت تتق والخت تتدمات لفت تتذ المنت تتاطق
والوصت ت تتول إل ت ت ت موت ت تتاريح ست ت تتكنية تعتمت ت تتد فت ت تتل تخطيطفت ت تتا

أىداف البحث

اإلسكندرية.

اإلسكندرية فل صاجة إل مزيد من البصث المتعمق والتقيتيم

وتص تتميمفا عمت ت معموم تتات وبيان تتات فعمي تتة وواألعي تتة تخ تتدم
ألت ت ت تتاطنل الوصت ت ت تتدات الست ت ت تتكنية طبقت ت ت تتا نمت ت ت تتاطفم الصياتيت ت ت تتة

ومست تتتوياتفم اقألتصت تتاديةح كمت تتا ان ت ت يمكت تتن اقست تتتةادة مت تتن

البرنامة اإلروادال ونتاعة الدراسة التجريبيتة عنداجراتد ارستة

لةعات اخر من المجتمح وفل مناطق سكنية اخر .
فروض البحث:

 -0توج تتد ف تتروق ذات دقل تتة إصص تتاعية فت ت

ب تتين وع تتل رب تتات

ا س تتر باس تتتفه المي تتا والطاأل تتة الكفرباعي تتة واقس تتتفه

الكمل وفقا لمكان السكن.

 -6توجتتد فتتروق ذات دقلتتة إصصتتاعية بتتين وعتتل ربتتات ا ستتر
باستفه الميا والطاألة الكفرباعية واقستفه الكمل وفقتا

لعمل ربة ورج ا سرة.

 -0يوجد تباين دال إصصاعيا بين وعل ربات ا سر باستفه

الميتتا والطاألتتة الكفرباعيتتة واقستتتفه الكمتتل وفقتتا لمستتتو

تعميم ربة ورج ا سرة.

 -0يوجد تباين دال إصصاعيا بين وعل ربات ا سر باستفه

الميا والطاألة الكفرباعية واقستفه الكمل وفقا لعدد افراد

ا سرة.

 -2يوجد تباين دال إصصاعيا بين وعل ربات ا سر باستفه

الميتتا والطاألتتة الكفرباعيتتة واقستتتفه الكمتتل وفقتتا لمستتتو

دخل ا سرة.

 -2توج تتد عهأل تتة ارتباطي تتة ب تتين مس تتتو ال تتوعل ا س تتتفهك

لمميتتا والتتوعل ا ستتتفهك الطاألتتة الكفرباعيتتة لتتد ربتتات

اسر عينة البصث ا ساسية.

 -1توجت تتد فت تتروق ذات دقلت تتة اصصت تتاعية ف ت ت مست تتتو ال ت توع

ا ستتتفهك لمميتتا والطاألتتة الكفرباعيتتة لتتد عينتتة البصتتث
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التجريبي ت تتة م ت تتن رب ت تتات ا س ت تتر المقيم ت تتات ف ت تتل المن ت تتاطق

ترشيد االستيالك :عدم اإلسراه فتل اال وتلت يتصتل بالم كتل

البرنامة ا رواد المعد لصال التطبيق البعد .

بقتتدر المستتتطاع وعتتدم اقستتتفانة ب ت مفمتتا كتتان ةتتعيه زينتتج

العمرانيتتة الجديتتدة بمصافظتتة اإلستتكندرية ألبتتل وبعتتد تطبيتتق

أوال :منيج الدراسة:

األسموب البحثي

اتبتتح فتتل اتتذا البصتتث المتتنفة الوصتتةل التصميمتتل والمتتنفة

التجريب ت تتلح ف ت تتالمنفة الوص ت تتةل والتصميم ت تتل يعم ت تتل عمت ت ت تصدي ت تتد

الظ تتروه والعهأل تتات الت تتل توج تتد ب تتين الوأل تتاعح وجم تتح البيان تتات

وتبوبيفتاح كمتتا يتةتتمن ألتد ار متتن تةستتير البيانتات لمصصتتول عمت

والمستتكن ومصتوياتت ت والعمتتل عمت ت بتتذل المجف تتود لتقميتتل الةاأل تتد

صقتتل )6332ح وتعرفت الباصثتتة إجراعيتتا ب ن ت اقستتتخدام ا مثتتل

لمميتتا والطاألتتة الكفرباعيتتة ذات القتتدرة المصتتدودة) بةتترض تقميتتل
الةاألد منفا بقدر اإلمكان مح الوفتات بكافتة اقصتياجتات المختمةتة
فراد ا سرة ف ظل مواردام الذاتية.

 ربة األسرة :المقصودة فل الدراسة الصالية اتل ربتة ا سترةم تتن مس تتتويات اجتماعي تتة واألتص تتادية مختمة تتة ول تتديفا ابن تتات

صقتتاعق دأليقتتة عتتن ا وةتتاع القاعمتتة متتن ختتهل د ارستتة مستتصية

بم ارصت ت تتل عمري ت ت تتة مختمة ت ت تتةح اال ل ت ت تتديفا تع ت ت تتدد ف ت ت تتل ا دوار

الروت ت تتيدالح )6333ح والم ت ت تتنفة التجريب ت ت تتل ا ت ت تتو تةي ت ت تتر متعم ت ت تتد

الجديدة مدة ق تقل عن عامين.

كوص ت تته طبيع ت تتة المو ت تتكمة وتصدي ت تتد مع ت تتايير الد ارس ت تتة بو ت تتير
ومةبوط لمعينة التجريبية وفق وتروط معينتة متح مهصظتة اتذ

والمسعوليات ويكون ألد مر عم إألامتفتا بالمنتاطق العمرانيتة

ثالثا :حدود الدراسة:

التةيت ترات الناتج تتة ف تتل الصادث تتة نةس تتفا وتةس تتيراا عب تتد ال تترصمن

الشاممة وعينة الدراسة:

ثانيا :المفاىيم البحثية والتعاريف اإلجرائية:

ومدينتة بترج العترج الجديتدةح وامتا متن المنتاطق الصديثتة نستتبياح

الةاةلح .)6332

اجري تتت ا تتذ الد ارس تتة عمت ت رب تتات اس تتر بمنطق تتة العامري تتةح

البرنامج اإلرشادي :طبقا ل ت مصمتد النصتاس  )6333اوبرنتامة

وبالتتتالل ففمتتا فتتل اصتيتتاج إلت ابصتتاث تقيميتتة ود ارستتات متعمقتتة

المباو ت ترة فرديت تتا او جماعيت تتا لجميت تتح مت تتن تةت تتمفم المؤسست تتة او

اصيتات باإلةتافة إلت متدينتل بتترج العترجح بترج العترج الجديتتدةح

مخطط منظم فل ةوت اسس عممية لتقديم الختدمات اإلروتادية
الجماع تتة بف تتده مس تتاعدتفم ف تتل تصقي تتق النم تتو الس تتوال والقي تتام

بإختي تتار واع تتل متعق تتلح وا تتو مجموع تتة م تتن الخبت ترات التربوي تتة

والمةاايم التل تفده إل رفح المستو المعرفل والمفتارال لمةعتة
المس تتتفدفة بف تتده إص تتداث تةيي تتر ف تتل س تتموكفم س تتميرة ألن تتديلح

)6300ح والتعريه اإلجراعل لفتذا البرنتامة فتل البصتث الصتاللح
ا ت تتو مجموع ت تتة م ت تتن الخبت ت ترات التربوي ت تتة والمف ت تتارات وا نو ت تتطة

واداريا تابعتان لمصافظة اإلسكندرية التل يبمن عدد اصياعفا ستتة
صيتتث يقتتح صتتل العامريتتة الجديد_التتذ انوتتا اداريتتا بق ترار رعتتيس

ال تتوزرات  006لع تتام  -6300ف تتل الج تتزت الةرب تتل م تتن مصافظ تتة
اإلسكندرية ويبمن عدد سكان  202102نسمةم وفقا لتقدير عام

 6330م تتح إة تتافة الزي تتادة الطبيعي تتةح تق تتح مدين تتة ب تترج الع تترج
الجديدة التل تعتبتر مدينتة صتناعية كبتر عمت اقمتتداد الةربتل
لمصافظ ت تتة اإلس ت تتكندرية ونوت ت ت ت عمت ت ت ارض ص ت تتصراوية ي ت تتر

المترابطتتة والت تتل تفتتده إلت ت تنميتتة ال تتوعل اقستتتفهكل لرب تتات

زراعية معتمدة فل تخطيطفا عمت التجربتة الفولنديتة ومستاصتفا

عمت ت القي تتام ب دوارا تتا ومس تتعولياتفا المتع تتددة بكة تتاتة وذلت ت م تتن

فدان وعدد الستكان  213الته نستمة عنتد اكتمالفتاح فيمتا يتعمتق

ا سر فل مجال المرافق [الميتا والطاألتة الكفرباعيتةم لمستاعدتفا
خ تتهل جمس تتات إرو تتادية لم تتدة زمني تتة مص تتددة تص تتاصبفا عممي تتة

تةذية راجعة.

الوووووعي االسووووتيالكي :توعي تتة الة تترد كمس تتتفم بصس تتن اختيت تتار
وورات السمح والخدمات المتاصة واقنتةاع بفا إلت األصت درجتة
ممكن تتة م تتح تعوي تتد الة تترد عمت ت اس تتتثمار مت توارد ب تتوعل وتعق تتل

لمصصول عم افةل النتاعة سفير نورح ولخرون .)0220

وتعره الباصثة الوعل اقستفهكل إجراعيا ب نت توعيتة الةترد

كمس تتتفم بصس تتن اس تتتخدام م تتوردال المي تتا والطاأل تتة الكفرباعي تتة

وذل باقنتةاع اقمثل بفا إل األص درجة ممكنة.

6

663ك تتم  01.2ال تته ف تتدان)ح والكتم تتة العمراني تتة  6200ال تته
بإمداد الميا فالمدينة تتةذ بالميا متن ترعتة مريتوط التتل تنبتح

من ترعة النوباريةح وفيما يتعمق بالصره الصتصل فقتد تتم تنةيتذ
و تتبكات مواس تتير الص تتره الص تتصل بط تتول 226ك تتمح وبالنس تتبة

لمكفربات فقد تم إنوات وبكات كفربات بطول 0062كم كابهت
كفرباعي تتةح وتنةي تتذ و تتبكات إتص تتاقت بط تتول 063ك تتم وو تتبكات
طت تترق بطت تتول 223كت تتمح وات تتل توت تتتمل عم ت ت جميت تتح مست تتتويات
اإلس تتكان مت تتدرجا م تتن المس تتتو الو تتعبل إلت ت المس تتتو الة تتاخر

[جفاز المدن العمرانية الجديدة 6300م

وتكونتتت وتتاممة اتتذا البصتتث متتن ربتتات استتر عتتامهت و يتتر
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عتتامهتح وألتتد طبقتتت اتتذ الد ارستتة عم ت [033م ربتتة اس ترة متتن

ما يعادلفاح مستو مرتةح ويوتتمل عمت الصاصتمين عمت مؤاتل

مح اوقدان.

مس تتتو دخ تتل ا ست ترة الو تتفرالح وأل تتد ألس تتم إلت ت ارب تتح مس تتتويات

مستويات اجتماعيتة واألتصتادية مختمةتة ويعوتن فتل نستق استرال

جتتامعل وكتتذل الصاصتتمين عم ت مؤاتتل اعم ت متتن الجتتامعل)ح

عينت تتة الد ارست تتة التجريبيت تتة تت تتم اختيارات تتا بطريقت تتة عمديت تتة

[مس ت تتتو دخت ت تتل م ت تتنخةض األت ت تتل م ت تتن  233جني ت ت ت )ح مست ت تتتو

ينتمتتين إل ت المستتتو المتتنخةض متتن التتوعل اقستتتفهكل وكتتان

من  -0633األل )0033ح مستو مرتةح  0033ف كثر)م.

رة تتية لتنةي تتذ البرن تتامة اإلرو تتادال عمت ت رب تتات ا س تتر الهت تتل

متوستتط من  – 233األتتل متتن )0633ح مستتتو فتتوق المتوستتط

لديفن اقألتنتاع والر بتة باقوتت ار فتل البرنتامة بوترط ان يكتون

ب -قياس الوعي االستيالكي لممياه:

بمس ت تتتو وم ت تتد ج ت تتودة الم ارف ت تتق والخ ت تتدمات المي ت تتا والطاأل ت تتة

اقس تتتفهكل لممي تتا لرب تتات ا س تتر عينة الد ارس تتة) وصتت ت يمك تتن

مت تتر عم ت ت إألت تتامتفن بمنت تتاطق البصت تتث ست تتنتين ف ت ت كثر إللمت تتامفن

الكفرباعية) وبمن عددان  )03ربة اسرة.

الصتدود المكانيتة تتتم تطبيتق الد ارستة التجريبيتتة بمقتر جمعيتتة

الفتتده متتن اتتذا المقيتتاس التعتتره عم ت مستتتو التتوعل

إعداد اذا المقياسح تم اقطهع عم ا طر النظرية والدراسات
الست تتابقة المرتبطت تتة بموة ت تتوع البصت تتث الص ت تتالل كد ارست تتة س ت تتامية

الممس تتة النبيمت تتة لمتنمي تتة باإلست تتكندرية لموألعف تتا المكت تتانل المهعت تتم

مصطة )6332ح اصمد ألنديل )6303ح وألتد تتم اقستتةادة متن

الصدود الزمانية استةرألت الدراسة الميدانية خهل الةترة من

وتت تتم إعت تتداد المقيت تتاس فت تتل صت تتورت المبدعيت تتة فت تتل ةت تتوت

لربات ا سر.

اذ الدراسات و يراا فل تصديد وصيا ة عبارات المقياس.

يونيو صت ا سطس .6302

التعريةات اإلجراعية والذال تكون من  )01عبتارةح ولمتصقتق متن

من إعداد الباصثة واوتممت عم

لممجال الذال يقيس ) تم عرةت عمت المصكمتين المتخصصتينح

رابعا :أدوات الدراسة:

الصدق المنطقل لممقياس اال الصكم عم مد تمثيل اقختبار

 -0إعداد وبنتات اقستتبيان ويتكتون متن ثتهث مصتاور رعيستية

وبنات عمي تم صذه بعتض العبتارات وتتم اإلبقتات عمت العبتارات

ا -مصور البيانات العامة لألسرة.

ةوت ذل تتم إعتداد المقيتاس فتل صتورت النفاعيتة صيتث اصتب

لتةطل ااداه الدراسة

ج -مصور ألياس الوعل اقستفهكل لمميا .

ج -مصور ألياس الوعل اقستفهكل لمطاألة الكفرباعية.

 -6برنامة إروادال لتوعية ربة ا سرة بترويد اقستتفه فتل
الميا والطاألة الكفرباعية بالمناطق العمرانية الجديدة.

التل تراوصت نسبة اقتةتاق عميفتا متا بتين  )%033 – 23وفتل
يتكون من  )02عبارة.

وت تتم صس تتاج الصووودق الووو اتي اقتس تتاق ال تتداخمل) ف تتل

صت تتورت النفاعيت تتة بتطبيق ت ت عم ت ت العينت تتة اقست تتتطهعية وعت تتدداا
 )033ربة اسرة بمواصةات العينة ا ساستية عتن طريتق إيجتاد

معت تتامهت ارتبت تتاط بيرست تتون ) (rبت تتين درجت تتة اف ت تراد العينت تتة عم ت ت
 -2إعداد وبناء االستبيان ويتكون من:
أ -محور البيانات العامة:

العبارات والدرجة الكمية عم المقيتاس ح وألتد تراوصتت معتامهت

اقرتب تتاط م تتا ب تتين )3.22 – 3.60ح وا تتل أل تتيم دال تتة إصص تتاعيا

عند مستو دقلة 3.32ح .)3.30

اوت تتتمل عم ت ت بيانت تتات لربت تتات ا ست تتر مت تتن صيت تتث مكت تتان

كم تتا ت تتم ألي تتاس ثبوووات المقيووواس ويقص تتد بف تتا اتس تتاق او

األل متن  2افتراد)ح متوستطة متن  – 2األتل متن )2ح كبيترة متن

متا بتتين صتتةر – )0ح وألتتد تتتم بعتتدة طتترق كمتتا اتتو وارد بجتتدول

الستتكنح صجتتم ا س ترة وألتتد ألستتم إل ت ثتتهث فعتتات استتر صتتةيرة
 2فت ت كثر)ح عم تتل رب تتة ا ست ترة تعم تتل – ق تعم تتل)ح عم تتل رج
ا سرة موظهح اعمتال صترة)ح المستتو التعميمتل لكتل متن ربتة
ورج ا ست ترة وألت تتد ت تتم تصت تتنية إلت ت ثت تتهث مس تتتويات مست تتتو

تعميمت ت تتل مت ت تتنخةض ويوت ت تتتمل عم ت ت ت الت ت تتزوج والزوجت ت تتة ا ميت ت تتين

والصاصت تتمين عم ت ت اقبتداعيت تتةح مست تتتو متوست تتط ويوت تتتمل عم ت ت

الصاصتتمين عمت ا عداديتتةح وكتتذل الصاصتتمين عمت الثانويتتة او

020

تماست المقيتتاسح والثبتتات داعمتتا متتا يعبتتر عنت بمعامتتل اقرتبتتاط
 )0صي تتث تب تتين ان جمي تتح الق تتيم مقبول تتة مم تتا يو تتير إلت ت ثب تتات

المقياس.

جدول :2قياس الثبات لمحور قياس الووعي االسوتيالكي
لممياه

الطريقة
معامل ارتباط الةا كرونباخ
طريقة التجزعة النصةية

قيمة المعامل
3.10
3.13
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3.10

طريقة إعادة التطبيق
معامل ارتباط بيرسون)
وتصتتددت اقستتتجابات عمت عبتتارات مصتتور أليتتاس التتوعل

اقستفهكل لمميا صيث اوتممت كل عبتارة عمت ثتهث إجابتات
ويتتتم اختيتتار إجابتتة واصتتدة فقتتط ويعطتتل لفتتا درجتتة واصتتدة فقتتطح

وفتتل صالتتة اإلجابتتة الخاطعتتة يعطل صتتةر)ح صيتتث بمةتتت اعم ت

درج تتة مو تتاادة عمت ت المقي تتاس المتك تتون م تتن  )02عب تتارة )06
درج ت تتة واأل ت تتل درج ت تتة مو ت تتاادة  )0درج ت تتة ألس ت تتمت إلت ت ت ث ت تتهث

مستويات

وعل استفهكل منخةض [ 2 < 0درجةم )%03 < %63
وعل استفهكل متوسط [ 2 < 2درجةم )%23 < %03

وعل استفهكل مرتةح [  2ف كثرم  %23ف كثر)

ج -مقياس الوعي االستيالكي لمطاقة الكيربائية:

الفتتده متتن اتتذا المقيتتاس التعتتره عم ت مستتتو التتوعل

اقستفهكل لمطاألة الكفرباعية عينة الد ارستة) صيتث تتم اقطتهع
عمت ت ت بع ت تتض الد ارس ت تتات الس ت تتابقة وا ط ت تتر النظري ت تتة المرتبط ت تتة

بموةت تتوع البصت تتث كد ارست تتة ت تتادة زكت تتل )6333ح د ارست تتة ست تتمر

إبتراايم )6330ح و يراتتا متتن الد ارستتات التتتل تتتم اقستتتةادة منفتتا
فل تصديد وصيا ة عبارات المقياس.

وتت تتم إعت تتداد المقيت تتاس فت تتل صت تتورت المبدعيت تتة فت تتل ةت تتوت

التعريةتتات اإلجراعيتتة والتتذال تكتتون متتن  03عبتتارةح ولمتصقتتق متتن
الصووووودق المنطقوووووي لممقي ت تتاس ت ت تتم عرةت ت ت عمت ت ت المصكم ت تتين
المتخصصتتينح صيتتث تتتم بالةعتتل إعتتادة صتتيا ة بعتتض العبتتارات

وص ت ت تتذه عب ت ت تتارتينح وأل ت ت تتد تراوص ت ت تتت نس ت ت تتبة اإلتة ت ت تتاق م ت ت تتا ب ت ت تتين
)% 033 – 23ح وفت تتل ةت تتوت ذل ت ت تت تتم إعت تتداد المقيت تتاس فت تتل

صورت النفاعية [00م عبارة.

وي تتتم صس تتاج الصوووودق الوووو اتي اقتس تتاق ال تتداخمل) ف تتل

صت تتورت النفاعيت تتة صيت تتث تراوصت تتت معت تتامهت اقرتبت تتاط مت تتا بت تتين
 )3.20 – 3.60واتتل ألتتيم دالتتة إصصتتاعيا عنتتد مستتتو دقلتتة
3.32ح .)3.0

كمتتا تتتم أليتتاس ثبووات المقيوواس بعتتدة طتترق كمتتا اتتو وارد

بجتتدول )6ح صيتتث تبتتين ان جميتتح القتتيم مقبولتتة ممتتا يوتتير إل ت

ثبات المقياس.

جوووووودول  :2قيوووووواس الثبووووووات لمحووووووور قيوووووواس الوووووووعي
االستيالكي لمطاقة الكيربائية
الطريقة
معامل ارتباط الةا كرونباخ

قيمة المعامل
3.02
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3.00
3.13

طريقة إعادة التطبيق
معامل ارتباط بيرسون)
وتصتتددت اقستتتجابات عمت عبتتارات مصتتور أليتتاس التتوعل

اقستتتفهكل لمطاألتتة الكفرباعيتتة صيتتث اوتتتممت كتتل عبتتارة عم ت

ثهث إجابات ويتم اختيار واصدة فقطح ويعطل لفا درجتة واصتدة
فق تتطح وف تتل صال تتة اإلجاب تتة الخاطع تتة يعطل ص تتةر)ح وت تتم تقس تتيم
است ت تتتجابات المبصوثت ت تتات عم ت ت ت عبت ت تتارات المقيت ت تتاس إل ت ت ت ثهثت ت تتة

مس تتتويات حصي تتث بمة تتت اعمت ت درج تتة مو تتاادة عمت ت المقي تتاس
المتك تتون م تتن  )00عب تتارةح [03م درج تتة واأل تتل درج تتة موت تتاادة
 )02درجة وألسمت إل ثهث مستويات

وعت ت ت ت ت ت ت ت تتل است ت ت ت ت ت ت ت تتتفهكل مت ت ت ت ت ت ت ت تتنخةض [ 63 < 02درجت ت ت ت ت ت ت ت تتةم
)%26.2 < %02.2

وع ت ت ت ت ت ت ت ت تتل اس ت ت ت ت ت ت ت ت تتتفهكل متوس ت ت ت ت ت ت ت ت تتط [ 62 < 63درج ت ت ت ت ت ت ت ت تتةم
)%22.0 < %26.2

وعل استفهكل مرتةح [ 62ف كثرم  %22.0ف كثر)
د -تقييم استجابات الوعي االستيالكي ككل لدى المبحوثات:

صي تتث تك تتون مقي تتاس ال تتوعل اقس تتتفهكل الكمت تل م تتن )20

عبتتارةح وبمةتتت اعم ت درجتتة موتتاادة  )02درجتتةح واألتتل درجتتة

مواادة  )06درجة وألسمت إل ثهث مستويات

وع ت ت ت ت ت تتل اس ت ت ت ت ت تتتفهكل كم ت ت ت ت ت تتل م ت ت ت ت ت تتنخةض [60<06درج ت ت ت ت ت تتةم
)%00.0 < %66.2

وعت ت ت ت ت تتل است ت ت ت ت تتتفهكل كمت ت ت ت ت تتل متوست ت ت ت ت تتط [ 00 <60درجت ت ت ت ت تتةم
)%20.6 < %00.0

وعل استفهكل كمل مرتةح [ 00ف كثرم

 %20.6ف كثر)

 -2البرنامج اإلرشادي:

ا -تم بنات البرنامة باتباع الخطوات التالية

بن تتات عمت ت النت تتاعة الت تتل اتة تتصت م تتن إجاب تتات عين تتة البص تتث
ا ساس تتية عمت ت مقي تتاس ال تتوعل اقس تتتفهكل لرب تتات ا س تتر
طبق البرنتامة عمت ربتات ا ستر الصاصتهت عمت درجتات

األت تتل فت تتل اقست تتتبيان الت تتذال است تتتخدم لمتعت تتره عم ت ت ن ت تواصل
القصتتور لتتديفن لهستتتةادة منفتتا فتتل تخطتتيط البرنتتامةح وتتتم
إع ت ت تتداد البرن ت ت تتامة ف ت ت تتل ص ت ت تتورة مجموع ت ت تتة م ت ت تتن ا نو ت ت تتطة

والمصاةتراتح يركتتز كتتل منفتتا عمت جوانتتج التعمتتيم الثهثتتل
المعرفتتلح المفتتارالح والوجتتدانل)ح ثتتم عتترض البرنتتامة عمت

المصكمتتين إلبتتدات المهصظتتات واقستتتةادة منفتتا فتتل تعتتديل
البرنتتامةح وألتتد تتتم تعتتديل البرنتتامة فتتل صتتورت النفاعيتتة فيمتتا
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يخ تتتص بتعت تتديل بعت تتض ا ات تتداه وكت تتذل بعت تتض الوست تتاعل

التعميميتتة المستتتخدمة فتتل التطبيتتقح وألتتد تصتتدد البرنتتامة فتتل

 03جمست تتات وصت تتدد عن ت توان الجمست تتة والفت تتده مت تتن إجراعفت تتا
والوساعل التعميمية المعينة لفاح وا دوات المستخدمة وكذل

ا اداه لكل جمسة.

ج -الصدود اإلجراعية لمبرنتامة الصتدود الزمنيتة صيتث استتةرق
تنةيذ البرنامة  2استابيح متواصتمة متن ختهل [03م جمستات
بواألح جمستتين استبوعيا وزمتن الجمستة [23م دأليقتةح والصتدود
المكانيتة ثتم تطبيتتق البرنتامة متن ختتهل دعتوة ربتات ا ستتر

عينتتة الد ارستتة التجريبيتتة بمقتتر جمعيتتة الممستتة النبيمتتة لمتنميتتة
والرعايتتة ا س ترية باإلستتكندرية لموألعفتتا المهعتتم لممبصوثتتات
العينة التجريبية) وصيث تتوافر اإلمكانيات العمميةح الصتدود

البوت ترية ت تتم تنةي تتذ البرن تتامة عمت ت عين تتة م تتن رب تتات ا س تتر

عتتددان  )03ربتتة استرة والتتتل روعتتل ان تكتتون لتتديفا تعتتدد
ف تتل ا دوار والمس تتعوليات وذات درج تتات األ تتل ف تتل تقي تتيمفم

لهست تتتبيان العت تتام ولت تتديفن اقألتنت تتاع والر بت تتة فت تتل اقوت تتت ار

بالبرنامة.

ج -ا ت ت تتده البرن ت ت تتامة يف ت ت تتده البرن ت ت تتامة إلت ت ت ت تنمي ت ت تتة ال ت ت تتوعل
اقس تتتفهكل لممي تتا والطاأل تتة الكفرباعي تتة ل تتد رب تتات ا س تتر

المقيمات بمنطقتل العامرية وبرج العرج الجديدة عن طريق

امتتدادان بالمعمومتتات ممتتا يستتاعدان عم ت إتبتتاع ممارستتات
ص ت تتصيصة وتص ت تتصي ع ت تتادات س ت تتيعة ت ت تتنعكس عمت ت ت كة ت تتاتة

استفه الميا والطاألة الكفرباعية.

د -مصتتو البرنتتامة تتتم إعتتداد البرنتتامة متتن البيانتتات المستتتمدة
م تتن اقس تتتبيانات ومق تتاييس الد ارس تتة وأل تتد اس تتتخدم الصاس تتج

ايل ت ت تتل وبت ت ت ترامة  Multimediaالت ت ت تتل تق ت ت تتوم بال ت ت تتدمة ب ت ت تتين
النصت تتوص المكتوبت تتةح والصت تتور الثابتت تتةح ولقطت تتات الةيت تتديوح

والصوت.

وتتتم تطبيتتق البرنتتامة اإلروتتادال فتتل  )03جمستتات موةتتصة

بالجدول التالل

جدول  :0خطة تطبيق البرنامج اإلرشادي المعد لتنمية الوعي االستيالكي لربات األسر
جمسات البرنامج
الجمسة ا ول
التعاره
مةفوم البرنامة اإلروادال
الوعل والوعل اقستفهكل

تابع جدول :0

الوسائل اإلرشادية
األىداف العامة لجمسات البرنامج
 السبورةفل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم ان
 جفاز Data Showاألىداف المعرفية:
 تورح ااداه البرنامة اإلروادال المعد لممنتاطق العمرانيتة المصاةرةالجديدة.
 تةفم المةز من البرنامة.األىداف الميارية:
 ترتج ااداه البرنامة وفقا اميتفا. تهصظ اامية الوعل اقستفهكل. تطور مةفومفا عن الوعل اقستفهكل.األىداف الوجدانية:
 تؤمن ب امية البرنامة بالنسبة لممناطق العمرانية الجديدة. توار بإيجابية فل البرنامة . -تتقبل فكرة البرنامة بإبدات اقستعداد لصةور الجمسات

األىداف العامة لجمسات البرنامج
جمسات البرنامج
فل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم ان
الجمسة الثانية والثالثة
 الميا  -ااميتفا ودوراا فل الصياة األىداف المعرفية توة دور الميا فل الصياة. مصادر الميا فل مصر تورح اامية مورد الميا فل المناطق العمرانية الجديدة. اامية ورج المات تورح اامية ورج الميا . الكمية الكافية لورج المات تعدد مصادر الميا . اةرار اإلألهل من ورج المات -اةرار اإلكثار من ورج الماتح األىداف الميارية:
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الوسائل اإلرشادية
-السبورةح

 الع ت ت ت ت تتروض التةاعمي ت ت ت ت تتة،)(Power Point

 ف ت ت تتيمم إرو ت ت تتادال يوةت ت ت تالمي ت ت تتا وااميتف ت ت تتا ف ت ت تتل
المنت ت ت ت ت تتاطق العمرانيت ت ت ت ت تتة
الجديدة ومصادر الميا
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فل مصر.
 تعرض مصادر الميا فل مصر. تصمتتل ا ة ترار التتتل تتتنجم عتتن تتتدنل مستتتو متتورد الميتتا  -المناألوةحبالمنطقة.
 تق تتارن ب تتين ك تتل م تتن اةت ترار اإلكث تتار واإلأل تتهل م تتن تن تتاولالميا .
األىداف الوجدانية:
 تقدر عظمة الخالق فل من مصر نفر النيل. تقدر ا امية البالةة لمميا . توار بايجابية فل البرنامة. تقدر دوراا فتل تزويتد جيرانفتا متن ربتات ا ستر بالمعمومتاتالتل تعرففا
 لوصات توةيصيةفل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم ان
الجمسة الرابعة
 الع ت ت ت ت تتروض التةاعمي ت ت ت ت تتةحاألىداف المعرفية:
 الةسل والوةوت)(Power Point
 النفتتل عتتن اقس تراه فتتل استتتعمال  -تتعره عم راال الدين ليات متن القترلن الكتريم) فتل تروتيد بيت ت ت تتان عممت ت ت تتل لطريقت ت ت تتةالميا .
المات
الوة تتوت ب تتدون إست تراه
 تدعو إل ترويد الميا بين جيرانفا.لمميا ح
 تةسر اةرار اإلسراه فل استعمال الميا بالمناطق مصدودةالموارد.
األىداف الميارية:
 تقمد الباصثة فتل تنةيتذ المفتارات نصتو الصتد متن اإلستراه فتلاستعمال الميا .
 تتبح السمو السميم عند فت الصنبور. تتوة مح اقاتمام بتوفير الميا .األىداف الوجدانية:
 ترود كمية الميا التل تتوة بفا. تقدر اامية الصد من استخدام الميا ح المصاةت ت ترة ألاعم ت تتة عمت ت تفل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم ان
الجمسة الخامسة
استخدام التكنولوجيا
 العت تتادات الخاطعت تتة عنت تتد است تتتخدام أىداف معرفية: العرض التةاعمل المتقتدمالميا فل المنزل والمدرسة وبعض  -تعره معن العادة.
لعت ت ت ت ت ت ت ت تترض مصتت ت ت ت ت ت ت ت تتو
 تص ت تتدد الة ت تترق ب ت تتين الع ت تتادات الص ت تتصيصة والخاطع ت تتة ف ت تتلالمؤسساتح
الجمسة.
اقستخدام.
 انوطة تعميمية توة العادات الخاطعة التل اعتادت عميفا. فيمم إروادال يوةأىداف ميارية:
 تختتتار بعتتض ا فكتتار التتتل تث ترال الموةتتوع وتتتتهعم متتح الع تتادات الخاطع تتة المعت تتادةم ت ت ت ت تتن افت ت ت ت ت تراد ا ست ت ت ت ت ترة
المناطق العمرانية الجديدة.
والعادات الصصيصةح
 توظت تته ا نمت تتاط اإليجابيت تتة نصت تتو است تتتخدام الميت تتا داخت تتلوخارج المنزل.
أىداف وجدانية:
 تقدر اامية المات المفدر. ت ت ت تتؤمن ب امي ت ت تتة الموة ت ت تتوع نص ت ت تتو اس ت ت تتتيةات المتطمب ت ت تتاتالةرورية من مورد الميا ح

تابع جدول :0

 المصاةت ت ترة ألاعم ت تتة عمت ت تفل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم ان
الجمسة السادسة
استخدام التكنولوجيا
األىداف المعرفية:
 ترويد استخدام الميا دور رب ت ت ت تتة ا ست ت ت ت ترة ف ت ت ت تتل ترو ت ت ت تتيد  -تعره بعض الطترق التتل يجتج ان ت ارعت عنتد استتعمال  -انوطة تعميمية ف ت ت تتيمم إرو ت ت تتادال يوةت ت ت تالميا فل المناطق العمرانية الجديدة.
اقستفه
ممارست تتات ربت تتة المنت تتزل
 توة الفده من ترويد الميا .نصت ت تتو است ت تتتخدام الميت ت تتا
 تورح بعض المقترصات لترويد الميا .خ ت تتارج وداخ ت تتل الوص ت تتدة
األىداف الميارية:
السكنيةح
 -تطبق بعض ا فكار التل تةيد من ترويد الميا .
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 تصنه وتختار بعض ا ستس التتل ت ارعتل عنتد استتعمالالميا .
 تستنتة اامية ترويد الميا .األىداف الوجدانية:
 تؤمن ب امية ترويد الميا . تقدر اامية طرق ترويد الميا . تروتتد جيرانفتتا متتن ربتتات ا ستتر إل ت الطريقتتة الصتتصيصةلةسل ا سنان واقستصمام و سيل ا طباق.
 تنمل فل اسرتفا الر بة فل ترويد الميا حفل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم ان
الجمسة السابعة
األىداف المعرفية:
 اامية الطاألة الكفرباعية تذكر مجاقت استخدام الكفربات مجاقت الكفربات توترح ااميتتة الوةتح الصتتالل لمتورد الطاألتتة الكفرباعيتة فتتلالمناطق العمرانية الجديدة.
 توة المجاقت المختمةة التل تدخل فيفا الكفربات.األىداف الميارية:
 تصنه مجاقت استخدام الكفربات. تكتوه ا خطات التل تقوم بفا اثنات استخدام الكفربات. تةتترق بتتين اقستتتخدام ا مثتتل واقستتتخدام الختتاطخ لمطاألتتةالكفرباعية.
األىداف الوجدانية:
 تقدر اامية الطاألة الكفرباعية. تؤمن ب امية ترويد الكفربات. تع تتزز ف تتل است ترتفا الر ب تتة ف تتل ترو تتيد الطاأل تتة الكفرباعي تتةةمانا قستمراراا وعدم انقطاعفاح
فل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم ان
الجمسة الثامنة
 ع ت ت تتادات خاطع ت ت تتة عن ت ت تتد اس ت ت تتتخدام األىداف المعرفية: تتتذكر العتتادات الخاطعتتة عنتتد استتتخدام الثهج تتةو يراامنبعض ا جفزةح
اقجفزةالكفرباعية
 . تورح بعتض العتادات الخاطعتة التتل تهصظفتا فتل المنتزلوالمنطقة المصيطة.
 توة ت ت ا خطت تتات المتعت تتاره عميفت تتا بالمنت تتاطق العمرانيت تتةالجديدة وكيةية التخمص منفا.
األىداف الميارية:
 تةرق بين العادات الصصيصة والخاطعة. تكتوه ا خطات التل تقوم بفا. تستخدم الوساعل المعينة.األىداف الوجدانية:
 تقدر اقامية الكبيرة لمطاألة الكفرباعية تؤمن ب امية ترويد الكفربات. -تنبذ فكرة اإلسراه فل الطاألة الكفرباعيةح
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الجمسة التاسعة
 بع ت تتض الط ت تترق لترو ت تتيد اس ت تتتفهبعض ا جفزة الكفرباعية

020

 لوصات توةيصية مصاة ت ت ترة ألاعمت ت تتة عمت ت ت تاستخدام التكنولوجيا
 مقت تتاطح فيت تتديو لتوةت تتياقس تتتخدامات الخاطع تتة
والص ت ت ت ت تتصيصة لمطاأل ت ت ت ت تتة
الكفرباعيةح

 مصاةت ت ت ت ت ت ترة باس ت ت ت ت ت تتتخدامPower Point

 ف ت تتيمم إرو ت تتادال يوةت ت تانم تتاط لمف تتارات ترو تتيد
اقست تتتفه فت تتل مجت تتال
الطاألة الكفرباعية.
المناألوةح

 لوصات توةيصيةمصاةرة باستخدام Power

فل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم ان
األىداف المعرفية:
Point
 تذكر اامية ترويد استفه الطاألة الكفرباعية. توة كيةية اقستةادة من البرنامة فل بيعتفا السكنية - .ف ت ت ت ت تتيمم إرو ت ت ت ت تتادال ع ت ت ت ت تتناقست ت ت تتتخدام الصت ت ت تتصي
 توت تترح كيةيت تتة تطبيت تتق النصت تتاع فت تتل الصيت تتاة ولت تتد اف ت ترادلألجفزة الكفرباعيةح
اسرتفا.
األىداف الميارية:
 -تنصت ت ت ت است ت ت ترتفا قتب ت ت تتاع اقرو ت ت تتادات لترو ت ت تتيد الطاأل ت ت تتة
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الجمسة العاورة
 تقييم البرنامة اإلروادال. التطبيتتق النفتتاعل قستتتبيان التتوعلاقس ت ت ت ت تتتفهكل لممي ت ت ت ت تتا والطاأل ت ت ت ت تتة
الكفرباعيةح
 وكر لربتات البيتوت عمت تعتاونفنم ت ت ت ت ت ت تتح الباصث ت ت ت ت ت ت تتة ومس ت ت ت ت ت ت تتاعدتفن
وموت تتاركتفن اقيجابيت تتة لفت تتا اثنت تتات
تطبيق البرنامةح

* ت تتم التقي تتيم خ تتهل جمس تتات البرن تتامة

Alex. J. Agric. Sci.

الكفرباعية.
 تطبق النصاع المقترصة. تتقن تصويل العادة السيعة إل سمو صميد.األىداف الوجدانية:
 ترود جيرانفا من ربات ا سر لترويد استفه الكفربات. تؤمن ب امية ترويد الطاألة الكفرباعية. تقدر أليمة النصاع والمقترصتات لتروتيد الطاألتة الكفرباعيتةفل البرنامةح
 ف ت ت تتيمم إرو ت ت تتادال يصت ت ت تتوالفل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم ان
عم اام الجوانتج التتل
األىداف المعرفية:
عرةت خهل البرنامة
 ت تتذكر بع تتض المة تتاايم والنق تتاط الفام تتة المرتبط تتة بموة تتوعاإلروادال.
الميتتا والطاألتتة الكفرباعيتتة فتتل المنتتاطق العمرانيتتة الجديتتدة التتتل
 صوار ومناألواتحعرةت اثنات جمسات البرنامة.
األىداف الميارية:
 تستتتعين بم تتا اكتس تتبت م تتن مف تتارات لتقمي تتل الةاأل تتدمن المي تتاةوالطاألة الكفرباعية وبما اكتسبت من معمومات فل اإلجابة
عم ت ت ت است ت تتتبيان الت ت تتوعل اقست ت تتتفهكل لمميت ت تتا والطاأل ت ت تتة
الكفرباعية.
أىداف وجدانية:
 ت تتؤمن ب امي تتة تق تتديم البت ترامة اإلرو تتادية ف تتل تع تتديل بع تتضالمة تتاايم واقتجاا تتات الخاطع تتة ل تتد رب تتات ا س تتر ف تتل
مناطق او اصيات مجاورة.
 تكتس تتج الثق تتة ب تتالنةس م تتن خ تتهل أل تتدرتفا عمت ت إدارة و تتعوناسترتفا بكةتتاتة وعمت تتتذكر بعتتض المةتتاايم والنقتتاط التتتل
ألدمت لفا اثنات الجمسات طوال مدة عرض البرنامة.
 تتصمتتل مستتعوليتفا كربتتة اس ترة وتقتتدر دوراتتا فتتل إيجتتاد صمتتوللتروتتيد اقستتتفه فتتل الميتتا والطاألتتة الكفرباعيتتة خاصتتة
فل المناطق السكنية المصدودة الموارد ا ساسيةح
اإلرو تتادال الس تتابق ع تتن
ايل تتلح وألت تتد اس تتتخدم ف تتل التصم تتيهت اإلصصتتتاعية برنت تتامة

طري ت تتق اس ت تتتخدام المهصظ ت تتة وط ت تترح اس ت تتعمة والمناألو ت تتات ف ت تتل

Statistical Package for Social Sciences Programح

مس ت ت تتتو ا دات المفت ت ت تتارال وم ت ت تتد اإللمت ت ت تتام وتنةي ت ت تتذ النصت ت ت تتاع

ثب تتات ادوات الد ارس تتةح صس تتاج النس تتج المعوي تتة والتكت ت اررات

مجموعتتات عمتتل وتمختتيص مصتتتو الجمستتات واختبتتارات لقيتتاس
واقروادات.

تقيييم فاعمية البرنامج:

بإستتخدام استتمارة استتبيان أليتاس وعتل ربتات ا ستر لتروتيد

اقستفه ودرجة اقستةادة من البرنتامة ثتم تنةيتذ لقيتاس متد

إلمام ربات ا سر العينة التجريبية) بالمعمومتات والمعتاره التتل

ألتتدمت لفتتن ا دات البعتتدال) والوألتتوه عمت التةيتتر الصتتادث فتتل
اكتس تتاج المعمومت تتات والمعت تتاره لت تتد رب تتات ا ست تتر مت تتن اجت تتل

ا س تتتةادة مت تتن البرنت تتامةح مت تتن خت تتهل تصت تتصي مصت تتور القيت تتاس

وتصويمت ت إلت ت بيان تتات رألمي تتة لي تتتم إجت ترات المعالج تتة اإلصص تتاعية

وصساج متوستط درجتات التوعل اقستتفهكل ألبتل وبعتد تطبيتق

البرنامة.

المعالجتتات اإلصصتتاعية المستتتخدمة بإستتتخدام الصاستتج

وذل لصساج معامل الةا واقتساق الداخمل لصستاج درجتة

والمتوس تتطات الصس تتابية واقنص ارف تتات المعياري تتةح مع تتامهت
اقرتبت تتاط بت تتين متةي ت ترات الد ارست تتةح است تتتخدام اختبت تتار ت)ح

استخدام تصميل التباين اصادال اقتجا .

النتائج ومناقشتيا
أوال :وصف عينة الدراسة الميدانية:

ذكتترت وفتتات وتتمبل وجتتيهن القبتتانل )0220ح وانتصتتار

زكتتل  )6330انت يستتتمزم لتروتتيد اقستتتفه لربتتة ا س ترةح
وتصدي ت ت تتد ال ت ت تتوعل اقس ت ت تتتفهكل التع ت ت تتره عمت ت ت ت الس ت ت تتمات
الوخصت ت تتية واقجتماعيت ت تتة وتصديت ت تتد المست ت تتتو اقجتمت ت تتاعل
واقألتصتتادال لربتتات ا ستترح وألتتد اظفتترت النتتتاعة كمتتا اتتو

وارد بج تتدول  )0ان توزي تتح رب تتات ا س تتر لمعين تتة الميداني تتة
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تبعا لمكان السكن كان مناصةة بين العامريةح ومدينتة بترج

الصت ترةح وع تتن المس تتتو التعميم تتل فق تتد اظف تترت النت تتاعة ان

العت ت ت تترج الجديت ت ت تتدةح وان  %26.0مت ت ت تتن إجمت ت ت تتالل ا ست ت ت تتر

النسبة ا عم لكل متن ربتات ا ستر وكتذل اربتاج ا ستر

ا سر تتراوح اعماران ما بتين 02 <-03ح بينمتا تراوصتت

)%02ح ويمي ت ت ت ت ت اربت ت ت ت تتاج ا ست ت ت ت تتر ذو مست ت ت ت تتتو تعميمت ت ت ت تتل

اعمار  %22من ارباج ا ستر متا بتين  23< -02ستنةح

مرتة ت تتح )%00ح كم ت تتا او ت تتارت النت ت تتاعة ان البي ت تتة ا س ت تتر

كمت تتا ان البيت تتة ربت تتات ا ست تتر بالعينت تتة الميدانيت تتة )%03

المبصوثة ميدانيا دخمفا الوتفرال متوستط )%20.1ح يميفتا

يعممت تتن خت تتارج المنت تتزلح كمت تتا تبت تتين ان  %20مت تتن اربت تتاج

ا سر ذات الدخل الوفرال المنخةض )%00ح

المبصوثتتة ذو صجتتم اس ترال متوستتطح وان  %26متتن ربتتات

ا ستتر متتوظةين بينمتتا  %01يعممتتون فتتل مجتتال ا عمتتال

المبصت تتوثين ميت تتدانيا ذو مست تتتو تعميمت تتل مت تتنخةض %01ح

جدول  :4التوزيع النسبي ألفراد عينة البحث طبقا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية
الخصائص
 -0مكان السكن
 -6صجم ا سرة
 -0عمر ربات ا سر
عمر ارباج ا سر
 -0عمل ربات ا سرة
عمل ارباج ا سرة
 -2تعميم ربات ا سر
تعميم ارباج ا سر
 -2دخل ا سرة الوفرال

العامرية
مدينة برج العرج الجديدة
صةيرة
متوسطة
كبيرة
األل من  03سنة
 02 <- 03سنة
 02ف كثر
األل من  02سنة
 23 <- 02سنة
 23ف كثر
تعمل خارج المنزل
ق تعمل خارج المنزل
موظه
اعمال صرة
مستو تعميم منخةض
مستو تعميم متوسط
مستو تعميم مرتةح
مستو تعميم منخةض
مستو تعميم متوسط
مستو تعميم مرتةح
مستو دخل منخةض
مستو دخل متوسط
مستو دخل فوق المتوسط
مستو دخل مرتةح

المجموع
العدد000
023
023
26
001
60
23
002
60
02
020
01
603
23
002
000
000
01
16
030
20
22
036
020
66
02

%
23.3
23.3
03.1
26.0
1.3
03.3
26.3
0.3
02.3
22.3
62.3
03.3
63.3
20.3
01.3
01.3
02.3
60.3
02.3
03.3
00.3
00.3
20.1
1.0
2.3

وممتتا ستتبق يتةت انت بتتالر م متتن ان البيتتة ربتتات ا ستتر
تعممن خارج المنزلح وان الةالبية متن اربتاج ا ستر يعممتوا

ثانيا :الوعي االستيالكي لدى ربات األسر:

اكدت دراسة نجو صافظ  )0220عمت ةترورة تنميتة

متتوظةينح وان النستتبة ا عم ت متتن ا ستتر ذو صجتتم اس ترال

التتوعل اقستتتفهكل الروتتيد فتتل المجتمتتح المصتترال والتتتل

متوس ت تتطح إق ان المس ت تتتو التعميم ت تتل م ت تتنخةض لك ت تتل م ت تتن

اظفت تترت ان ا بنت تتات فت تتل ا س ت ترة المص ت ترية تعت تتيش انمت تتاط

اربتتاج وربتتات ا ستترح ألتتد ترتتتج عمي ت اقنخةتتاض النستتبل
لمستتتو التتدخل الوتتفرال ا س ترالح ولكتتن ألتتد يكتتون المرصمتتة

استتتفهكية تتنتتاف متتح الظتتروه اقجتماعيتتة واقألتصتتادية

لممجتمح.

العمرية التل يمر بفا البية ربات ا سر عتامه فعتاق فتل

أ -الوعي االستيالكي لممياه:

تةعيل وويوع البرنامة اإلروادال.
021

ذكتترت ستتمر إب تراايم  )6330ان ت متتن الةتترورال رفتتح
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فراد المجتمح وصثفم عمت

تنظت ت ت تتيم اقست ت ت تتتفه الةت ت ت تتردال ا س ت ت ت ترالح وان اقست ت ت تتتفه

أليتتل ان صتتروج المستتتقبل ستتتكون عم ت المتتات واكتتذا يتتر
الخبتراتح إعتتادة استتخدام الميتتا المستتعممة

تراض الطتترد

اقتهفل واقستفه بةرض التقميد من اام ا ستباج التتل

الص تتصلح والت ترالح والز ارع تتة والص تتناعةح بجان تتج اس تتتخدام

تؤدال إل إادار الموارد واختهل ميزانية ا سرةح وألد تبتين

ا دوات الصصية التل تقمل من استتفه الميتا كصتناديق

م ت ت تتن ج ت ت تتدول  )2ان اعمت ت ت ت نس ت ت تتبة كان ت ت تتت ف ت ت تتل ال ت ت تتوعل

الطتتردح والم تراصيض والصتتنابيرح واستتتخدام المصتتابس التتتل

اقستفهكل المتوسط صيث بمةت %26ح وتقتارج كتل متن

تةمتتق ذاتيتتا متتح فصتتص تمديتتدات الميتتا المنزليتتة باستتتمرار

المستو المرتةحح والمستو المنخةض لمتوعل اقستتفهكل

واصتهح اال تسترج فيفتاح التوستح فتل إتبتاع نظتام الوتراع

صيث بمةتت النستبة لكتل منفمتا %60.0ح %60.1ح واتذ

بالنسبة قستفه الماتح لمصرص فل استخدامفاح

النتاعة تتةق ودراسة سفام مرستل  )6332صيتث تبتين ان

وألتتد اتة ت متتن جتتدول  )2ان انتتا ميتتل لهستتتجابات

مستو الوعل اقستفهكل متوسطا نصو الم ارفتق المنزليتةح

الصصيصة لد ربات اقسر المبصوثة ميدانياح صيتث كانتت

كمتتا تبتتين ان اتتذ النتتتاعة توتتير إل ت ااميتتة تنميتتة التتوعل

اعمت ت ت نس ت تتبة لهس ت تتتجابات الص ت تتصيصة  %2000إل ت تتهق

الجديتتتدة نظ ت ت ار لعتتتدم تت تتوفر المست تتتو المهع تتم مت تتن الم ت توارد

تدعو إل استخدام الميا النقية لمورج فقط  )%23.0ثم

اقس تتتفهكل لرب تتات ا س تتر المقيم تتات بالمن تتاطق العمراني تتة
ا ساسية بفذ المناطق.

الصتتنبور بعتتد اقنتفتتات متتن العمتتلح ثتتم العبتتارة  )2والتتتل

تميف تتا العب تتارة  )1والت تتل ت تتدعو إلت ت

م تتق الص تتنبور وع تتدم

العب تتث بالمي تتا بنس تتبة %02.1ح وا تتذ اقس تتتجابات ت تتدعم
فكرة مق الصتنبور لتهفتل إاتدار المتاتح ثتم العبتارات [0ح

00ح 00ح 0م عم التتوالل والتتل تتصتدث عتن موألته اتام
ومتكتترر فتتل اليتتوم الواصتتد وكتتل يتتوم ويتتؤدال إل ت استتتفه
جوودول  :5توزيووع ربووات األسوور عينووة الدراسووة الميدانيووة
طبقا لمستوى الوعي االستيالكي لممياه

مستوى الوعي االستيالكي لممياه
مستو استفهكل منخةض
)2 < 0
مستو استفهكل متوسط
)2 < 2
مستو استفهكل مرتةح
 2ف كثر)

العدد
000
60.1
10
%

22

26.3

10

60.0

ذكتتر اصمتتد ألنتتديل  )6303انت متتن العجتتج عتتدم

تركيز اقاتمام عمل ألةية البيعة ا ول وال ازمة المتاتح
فالمات ثروة مصتدودة والستكان فتل تكتاثر يتر مصتدودح وألتد

كمي ت ت تتة كبيت ت ت ترة م ت ت تتن الم ت ت تتات المف ت ت تتدر صي ت ت تتث كان ت ت تتت نس ت ت تتبة
اقست ت ت ت تتتجابات الصت ت ت ت تتصيصة %00ح %00.0ح %02.0ح

)%00ح وت ترال الباصثتتة انتت متتن الة تترورال ان تةعتتل اتتذ

المواألتته بالطريقتتة الصتتصيصة التتتل تتتوفر كميتتة كبي ترة متتن
المتتاتح ثتتم األمفتتا والتتتل تتتدعو ا ج وا م وا بنتتات لمناألوتتة
ف تواتير اقستتتفه لمبصتتث عتتن جوانتتج اقس تراه والقةتتات
عم ت الستتموكيات الخاصتتة بعبتتارة  )06صيتتث كانتتت نستتبة

اقستتتجابة الصتتصيصة %61ح وألتتد تبتتين لمباصثتتة ان ت يوجتتد
ترابط بين اختيارات ربات ا ستر التتل تتدعم نةتس الةترض
اال القةات عم السموكيات الخاصة.

جدول  :6إجابات ربات أسر الدراسة الميدانية عمى عبارات الوعي االستيالكي لممياه
العبارة
 -0بعد اقنتفات من العمل إغالق الصنبور.
ترك مةتوح.
يجج
عدم اقاتمامح
 -6عنتتد رؤيتتة صتتنبور ميتتا عدم اقاتمام.
إ هق الصنبور.
مةتوح فل المنزل
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االختيارات

إجابة
إجابة خاطئة
صحيحة
العدد  %العدد  %العدد %
033 033 20.0 632 00.1 22
المجموع

033 033 00.1 002 20.0 000
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العبارة

 -0عن ت تتد رؤي ت تتة اص ت تتد افت ت تراد
ا س ت ت ترة يةست ت تتل است ت تتنان
تاركا الصنبور مةتوح

 -0لمتقميت ت تتل مت ت تتن است ت تتتفه
الميا
 -2متتن مصتتادر الميتتا التتتل
تعتمت ت ت تتد عميفت ت ت تتا مصت ت ت تتر
بوكل رعيسلح
 -2مت ت ت ت ت تتن طت ت ت ت ت تترق تروت ت ت ت ت تتيد
استفه الميا ح
 -1عن ت ت ت ت تتد رؤي ت ت ت ت تتة بع ت ت ت ت تتض
اقطة ت تتال يمع ت تتبن بالم ت تتات
فت ت ت ت ت تتل الصديقت ت ت ت ت تتة فمت ت ت ت ت تتا
التصره المناسج
 -0يةة ت ت ت ت ت تتل عن ت ت ت ت ت تتدتنظيه
ا طباق

االختيارات
معرفوووة المسوووئول والتنبيوووو عموووى أفوووراد األسووورة ب موووق
الصنبور،
عدم اقاتمام.
إ هق الصنبور.
إبالغوو بالطريقوة الصوحيحة ل سول أسونانو أو الحالقوة
باسووتخدام الموواء عمووى الفرشوواة ثووم المعجووون ،وغمووق
الصوووونبور عنوووود دعووووك األسوووونان أو اسووووتخدام ماكينووووة
الحالقة
فت الصنةية ب كبر طاألة لفا.
يتر الصنبور مةتوح باستمرار عند سل ا وانل.
االىتمووووام بعموووول صوووويانة لصوووونبور الميوووواه واسووووتخدام
الصنبورلمتوسط التدفق
نفر النيلح
ا مطار.
ايبارح
سل ووطه ا وانل مح استمرار تدفق الميا .
ورج الميا باستخدام اليد.
استخدام مياه الصرف المعالجة لوري الحودائق وغسويل
السيارات،
التنبيووو والنصوول ب مووق الصوونبور وعوودم العبووث بالمي واه
حيث تكمف األسرة والدولة مبالغ طائمة.
تركفم واقنصراه عنفم.
إ هق الصنبورح
القيتتام بتتدعكفا طبتتق طبتتق ووتتطةفا فتتل الصتتوض تصتتت
الصنبور.
القيام ب سل األطباق ثم شطفيا مرة تحت الصنبور.
القيام بتر المات يجرال اثنات الدع والوطهح
رش الووارع  -رال الصداعق  -الشرب،

Alex. J. Agric. Sci.
إجابة
إجابة خاطئة
صحيحة
العدد  %العدد %

المجموع
العدد %

033 033 00.3 000 26.3 002

033 033 00.3 036 22.3 020

033 033 02.0 002 20.1 020
033 033 00.1 030 22.0 022

033 033 02.1 003 20.0 023

033 033 00.3 006 22.3 020

 -2يةةت تتل است تتتخدام الميت تتا
النقية فل
033 033 00.1 030 22.0 022
 -03متتن ا تراض استتتخدام الورج والطفل.
اقستصمام.
الميا داخل المنازل
كالىما مع ًا
033 033 02.3 030 20.3 026
 -00مت ت ت تتن طت ت ت تترق تروت ت ت تتيد استخدام طريقة الري بالتنقيط.
استتتفه المي تا فتتل رال استخدام الخرطوم فل الرال.
استتتخدام كميتتة كبي ترة متتن الميتتا ثتتم األتتوم بتتالتخمص متتن
الصداعق
الزاعدح
033 033 61.3 00 10.3 602
 -06مت ت ت تتن ا مت ت ت تتور التت ت ت تتل يدعي األب األم واألبناء.
ت ارعتتل عنتتد دفتتح ف تواتير يدع ا ج ا م لذل .
الميت ت تتا ومناألوت ت تتتفا فت ت تتل ق يدعل ا ج اصدح
الميزانيةح

تابع جدول :6

العبارة

االختيارات

033 033 23.0 020 02.1 002

إجابة
إجابة خاطئة
صحيحة
العدد  %العدد  %العدد %
033 033 00.0 003 22.1 013
المجموع

 -00لت ت ت تتوفير المي ت ت تتا عن ت ت تتد عدم استخدام خرطوم المياه أثناء ال سل.
تر خرطوم الميا يعمل من البداية صت اقنتفات.
سل السهلم يجج
استخدام كمية صةيرة من المات اثنات الةسل والدع ثتم
الوطه بعداا بالخرطومح
033 033 02.0 000 23.1 006
 -00عنت ت ت ت ت ت تتد اقست ت ت ت ت ت تتتصمام تر الميا جارية.
إغالق المياه لحين االنتياء من استخدام الصابون ثم
يةةل
فتل المياه لمشطف.
ة ت تتبط درج ت تتة المي ت تتا وتركف ت تتا مةت ت تتوح م ت تتن ألب ت تتل خم ت تتح
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العبارة

إجابة
إجابة خاطئة
صحيحة
العدد  %العدد %

االختيارات
المهبسح

03.3 603

المجموع
العدد %

 -02لمتقمي تتل م تتن اس تتتفه استخدام ال سالة بكامل حمولتيا.
المي ت ت تتا عن ت ت تتد اس ت ت تتتخدام استخدام الةسالة بنصه صمولتفا.
استخدام الةسالة بدون توألهح
الةسالة يجج
ب -الوعي االستيالكي لمكيرباء:
جوودول  :7توزيووع ربووات أسوور عينووة الدراسووة الميدانيووة طبق واً

 -2مستوى الوعي االستيال كي لمطاقة الكيربائية:

ذك تترت اي تتام لطة تتل  )6306انت ت بارتة تتاع المس تتتو

اقجتماعل تزداد الر بة فل المصاكتاة بتايخرين ممتا يتؤدال
إل ت

زيتتادة الطمتتج عم ت الم توارد ومنفتتا الطاألتتة الكفرباعيتتة

لمر بتتة فتتل الزيتتادة باإلصستتاس بالرفاايتتة باستتتخدام ا جف تزة
الكفرباعية الصديثة والعديدة.
وأل ت تتد تب ت تتين م ت تتن ج ت تتدول  )1ان اعمت ت ت نس ت تتبة وع ت تتل

استتتفهكل كانتتت فتتل مستتتو متوستتط صيتتث بمةتتت النستتبة
%0101ح واألل نسبة فل الوعل اقستفهكل المرتةح صيث
بمة تتت %00ح وا تتذا يتة تتق م تتح نت تتاعة د ارس تتة ايام لطة تتل

033 033 63.3 23

لمستوى الوعي االستيالكي لمطاقة الكيربائية

مستوى الوعي االستيالكي لمكيرباء

العدد
000

%

مس ت تتتو وع ت تتل اس ت تتتفهكل م ت تتنخةض

20

00.0

مستو وعل استفهكل متوستط 63

000

01.1

مستو وعل استفهكل مرتةح

20

00.3

المجموع

033

033

)63 < 02

< )62

 62ف كثر)

ذك تترت تتادة زك تتل )6333ح جيف تتان إبت تراايم )6333ح

 )6306صيتتث تبتتين ان مستتتو التتوعل اقستتتفهكل نصتتو

م تتن الةت تترورال د ارست تتة انمت تتاط المس ت تتفمكينح وتت تتوفير معمومت تتات

المبصوثات إق ان اذ النتاعة تختمه مح متا توصتمت إليت

باستتتخدام التقنيتتات الصديثتتة لمطتتهت متتن ناصيتتةح واختيتتار طريقتتة

الكفربت ت تتات متوست ت تتط لت ت تتد النست ت تتبة ا كبت ت تتر مت ت تتن الطالبت ت تتات

ل ت تتديفم ع ت تتن كيةي ت تتة الترو ت تتيد كتصس ت تتين كة ت تتاتة اإلن ت تتارة المنزلي ت تتة

د ارست تتة جيفت تتان إب ت تراايم  )6333صيت تتث تبت تتين ان القطت تتاع

توزيح اقةاتة متن ناصيتة اختر وان الزوجتة عنصتر متؤثر فتل

المنزلل والتجارال من اكبر القطاعات المستفمكة لمكفرباتح
وان انتتا وتتيوع فتتل ستتمو عتتدم تروتتيد استتتفه الطاألتتة

وعتتدم وعتتل المستتتفمكين اميتتة تروتتيد اقستتتفه ح واتتذ

النتاعة تمقل الةوت عم اامية صود الجفود المتخصصتة
نص ت تتو تنميت ت تتة ال ت تتوعل قست ت تتتفه الطاأل ت تتة الكفرباعيت ت تتة فت ت تتل
المنتاطق العمرانيتتة الجديتدة فتتل ظتل تتتدنل المستتو المتتتاح

منفا.

تقرير ورات ا جفتزة الكفرباعيتةح ومظتاار اإلستراه فتل الطاألتةح

اذا وألد تبين من جدول  )0ارتةاع اقستجابات الصتصيصة لتد

ربتتات اقستتر المبصتتوث ميتتدانيا نصتتو الطاألتتة الكفرباعيتتة مقارنتتة

باقستتجابات نصتو الميتتا ح صيتث كانتت اعمت نستبة لهستتتجابات

الص ت ت ت ت تتصيصة  % 26متمثم ت ت ت ت تتة ف ت ت ت ت تتل العب ت ت ت ت تتارة )60ح %2201

لمعب تتارة )02ح والت تتل او تتارت إلت ت ت تتوفير كمي تتة م تتن الكفرب تتاتح

ا مان لمجفاز تصسبا قرتةاع ودة التيتار الكفربتاعل فجت ة وذلت

بج تتذج الةيو تتة م تتن الص تتاعطح وألت تراتة الكتي تتج المرف تتق بالجف تتاز
امي ت تتة اقط ت تتهع عمت ت ت المعموم ت تتات مم ت تتا يع ت تتود ب ت تتالنةح عمت ت ت

المستفم ح ثم تميفا العبارات 66ح 60ح  )02صيتث كانتت نستج
اقستجابات عم التوالل 23.0ح 02.1ح )02.0ح والتل تدور
ص تتول ا نم تتاط الص تتصيصة فت تراد ا ست ترة نص تتو ت تتوفير الكفرب تتات

داختتل الصج ترات واختيتتار ا جف تزة المنزليتتة الكفرباعيتتةح استتاليج

التعامتتل ايمنتتة متتح اتتذ ا جف تزةح ثتتم تميفتتا العبتتارات 00ح 02ح
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 ) 00صيت ت ت تتث كانت ت ت تتت نست ت ت تتج اقست ت ت تتتجابات الصت ت ت تتصيصة عم ت ت ت ت

الط تتهت لمت تتوفير م تتن كمي تتة الكفرب تتات المس تتتخدمة والعب تتارة )63

التت ت ت توالل %00.1ح %00.0ح  )%00والت ت ت تتل اب ت ت تترزت اامي ت ت تتة

صي ت تتث كان ت تتت نس ت تتبة اقس ت تتتجابات الص ت تتصيصة  %03.0صي ت تتث

اكث تتر ا جفت تزة المنزلي تتة اس تتتخداما لمطاأل تتة الكفرباعي تتةح واإلا تتدار

اإلة تتاتة العالي تتة وا س تتعار المتناس تتبة م تتح جودتف تتا ف تتل ترو تتيد

المبادرة إل إ هق التكييه عند عدم الصاجة إلي صيث ان من
لمطاألتتة الكفرباعيتتة النتتاتة عتتن استتتخدام الريمتتوت كنتتترول) فتتل
إطةات ا جفزة الكفرباعيةح واامية استتخدام تقنيتة استتخدام التوان

اوةت ت تتصت اقاتمت ت تتام بو ت ت ترات الممبت ت تتات الصت ت تتةيرة المت ت تتوفرة ذات

الطاألة.

جدول  :8إجابات ربات أسر الدراسة الميدانية عمى عبارات الوعي االستيالكي لمطاقة الكيربائية
العبارة

االختيارات

 .0من ا مور التل تؤدال إل ترويد
استفه الثهجة من الكفربات

تر الثمة يتراكم فل الثهجة.
وةح الطعام واو ساخن فل الثهجة.
المراجعة المستمرة إلطار باب الثالجة
استخدم ال سالة بكامل حمولتيا.
استخدام الةسالة بنصه صمولتفا.
استخدام الةسالة بدون توألهح
تر النوافذ مةتوصة صت يتجدد الفوات.
است تتتعمال الم ت تراوح صت ت ت يتصت تتر الف ت توات فت تتل
المكان.
إغالق التكييف بمجرد ترك المكان،
المصابي العادية.
المصابيل الفموريسنت.
المصابي الفالوجينح
الخالط.
السخان.
التكييهح
ا-ان يتناسج مح عدد افراد ا سرة .6
ج-عدم توةيم بدون داع.
أ ،ب معا
الزيادة من استفه الميا .
الزيادة من استفه الكفربات.
التقميل من استيالك الكيرباء،
ا-مهبس تةسل يدويا.
ج-مهبس تةسل بالةسالة الكفرباعية.
أ ،ب معاً
المراوح.
السخان.
التكييه ا رةلح
التنظيف بصفة مستمرة لممبات.
ع ت ت تتدم اس ت ت تتتخدام الكفرب ت ت تتات إق ف ت ت تتل اة ت ت تتيق
الصدود.
النوم مبك ارح
األلوان الفاتحة.
ا لوان الةامقة.
ا لوان الموجرةح
ا ج فقط.
األم واألب واألبناء.
ا م فقطح

 .6متتن ا متتور التتتل تتتؤدال إل ت زيتتادة
اقست ت تتتفه مت ت تتن الكفربت ت تتات عنت ت تتد
استخدام الةسالةح
 .0عنت ت تتد است ت تتتعمال التكييت ت تته لتت ت تتوفير
الكفربات يستصسنح
 .0من المصابي الموفرة لمكفربات
 .2من ا جفزة التل تستتفم األتل متن
الكفربات /ساعة
 .2عنت تتد است تتتخدام التميةزيت تتون لمتت تتوفير
من الكفربات يةةل مراعاة
 .1اس ت تتتخدام المي ت تتا ب ت تتالرش الخةي ت تته
لممهبس عند الكل بسبج
 .0لتتتوفير الكفربتتات تصتتنه المهبتتس
من صيث الةسل إل
 .2است ت تتتفه التكييت ت تته مت ت تتن الطاألت ت تتة
الكفرباعيت ت تتة عاليت ت تتة عنت ت تتد توت ت تتةيم
ويمكن اقستعاةة عن باستخدام
.03من طرق ترويد استفه الكفربات
فل اإلةاتة يجج
.00لزي تتادة اإلة تتاتة يةة تتل است تتتخدام
الطهت بت
.06لمناألوت ت تتة فت ت تتاتورة الكفربت ت تتات يجت ت تتج
إو ار فيفا

تابع جدول :8
العبارة
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االختيارات

إجابة
إجابة خاطئة
صحيحة
العدد  %العدد  %العدد %
033 033 62.0 00 13.1 606
المجموعة

20 20.1 632

033 033 00.0

033 033 02.3 001 20.3 000

20 22.1 632

033 033 03.0

03 10.0 663

033 033 62.1

033 033 00.1 002 20.0 000
033 033 06.0 061 21.1 010
033 033 03.3 063 23.3 003
033 033 00.1 030 22.0 022
01 10.3 600

033 033 62.3

00 062 21.3 010
22 21.3 630

إجابة خاطئة

033 033

033 033 00.3

إجابة
صحيحة

المجموعة
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.00لو ت ت ترات ا جف ت ت تزة المنزليت ت تتة
يجج الت كد من وجودح

ا-الكتيج المرفق بالجفاز.
ج-الموصة ا سمية التل توة مواصةات الجفاز.
أ ،ب معاً
األقل في الوات.
ا كبر فل الوات.
الوسط فل الواتح
ا-استخدام الريموت كنترول إلطةات ا جفزة.
ب-غمق الجياز بفصل الفيشة.
اح ج معا
قراءة الكتيب المرفق بالجياز.
الت كد من كبر صجم الجفاز.
الت كد من المون المصبج إلي ح
شراء األجيزة متعددة المنافع مع األخ في االعتبار
النوع الجيد.
ورات ا جفزة التل تعمل بوظيةتين.
ورات ا جفزة التل تعمل بوظيةة واصدة فقطح
القيام بإ هق الممبات جميعفا.
القيووام ب و غالق الممبووات فووي األموواكن التووي ال ي و دى
فييا عمل.
اقنصراه مح عدم اقاتمام
أساليب التعامل مع األجيزة المنزلية بأمان.
عدم اقستعمال ننل اخاه من الكفربات.
عدم اقاتمام با مان عند توةيل ا جفزةح
شراء الممبات الموفرة.
اقاتمام بورات الممبات الكبيرة.
اقاتمام بورات الممبات الجميمة دون النظر لمتوفير
منخةةة.
مرتةعة.
متوسطة،
الحرص عمى غمق نور الحجرة بعد الخروج منيا.
تر المصابي مةاتة.
عدم اقاتمامح
تر الةيوة فل كبس الصاعط.
ج ب الفيشة من الحائط بمجرد االنتياء.
عدم اقاتمام بذل ح
األجيزة عالية الكفاءة وموفرة لمطاقة الكيربائية.
اقاتمتتام بو ت ارت اجف تزة اليتتة التتثمن دون النظتتر إل ت
التوفير.
اقاتمام بورات ا جفزة المنزلية الرخبصة دون النظر
إل الكةاتةح
استخدام األلوان الفاتحة في الطالء.
استخدام ا لوان الةامقة.
استخدام ا لوان المنقووةح
االكتفاء ب ضاءة قميمة لعدم الحاجة إلييا.
عدم اقاتمام.
تر المصابي تعمل بقوة عاليةح
استعمال نور عالل.
عدم اقاتمام.
استعمال نور خافت،

العبارة

االختيارات

.00من الممبات المةةمة
.02مت تتن ا مت تتور التت تتل تت تتؤدال
إلت ت ت ت ت ترو ت ت ت تتيد اس ت ت ت تتتفه
الكفربات
 .02م ت ت ت ت ت تتن ا و ت ت ت ت ت تتيات الت ت ت ت ت ت تتل
تصرص ت ت ت تتين عميف ت ت ت تتا ألب ت ت ت تتل
وراع ا جفزة المنزلية
.01مت تتن ا وت تتيات التت تتل يجت تتج
الصتترص عميفتتا عنتتد و ترات
ا جفت ت ت تزة المنزلي ت ت تتة وا ت ت تتذا
لمتوفير من الكفرباتح
.00عنتتد رؤيتتة اكثتتر متتن لمبتتة
مة تتاتة ف تتل المن تتزل فم تتن
ا صسن
.02م ت تتن ا م ت تتور الت ت تتل يج ت تتج
اقاتمتتام بفتتا عنتتد توتتةيل
ا جفزة المنزلية
.63م ت تتن ا م ت تتور الت ت تتل يج ت تتج
اقاتمت تتام بفت تتا عنت تتد و ت ترات
الممبات لتوفير الكفربات
.60لت ت ت ت تتوفير الكفرب ت ت ت تتات عن ت ت ت تتد
اس ت تتتخدام الس ت تتخان يج ت تتج
ةبط عم درجة ص اررة
.66بعت تتد اقنتفت تتات مت تتن العمت تتل
ف ت ت ت تتل صجت ت ت ت ترات المس ت ت ت تتكن
يجج
.60بعت تتد اقنتفت تتات مت تتن العمت تتل
با جفزة المنزلية
.60م تتن ا مت تتور التت تتل ت ارعت تتل
عن ت ت ت ت تتد وت ت ت ت ت ترات ا جفت ت ت ت ت تزة
الكفرباعية
.62عند داتان الصتواعط لتتوفير
مت ت تتن است ت تتتفه الكفربت ت تتات
يراعل
.62م تتن ا مت تتور التت تتل ت ارعت تتل
عند القراتة
.61م تتن ا مت تتور التت تتل ت ارعت تتل
عند مواادة التميةزيون

تابع جدول :8

.60م تتن ا مت تتور الت تتل ت ارعت تتل تر مصباح واصد فقط.
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العدد  %العدد  %العدد %
033 033 00.0 002 20.1 002
033 033 01.3 000 20.3 002
033 033 00.0 000 22.1 021
033 033 22.1 021 00.0 000
033 033 01.1 000 26.0 001

033 033 01.1 000 26.0 001

033 033 02.0 002 20.1 020
60 22.1 012

033 033 03.0

01 10.3 600

033 033 62.3

033 033 23.0 020 02.1 002
033 033 26.3 002 00.3 000
033 033 02.1 001 20.0 020

02 10.0 600

033 033 60.1

23 13.3 603

033 033 03.3

033 033 02.0 032 20.1 020

إجابة
إجابة خاطئة
صحيحة
العدد  %العدد  %العدد %
033 033 03.3 063 23.3 003
المجموعة
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االختيارات

استعمال نور خافت.
عند التوج إل النوم
تر مصابي المنزل كمفا مةاتةح
الصرص عم زيادة عدد المصابي الكفرباعية
.62فل المناسبات يجج
الحرص عمى تقميل عدد المصابيل الكيربائية.
عدم اقاتمام با مرح
.03عنت ت ت تتد است ت ت تتتعمال الدفايت ت ت تتة متوسطة.
تةبط عم درجة ص اررة عالية.
منخةةةح
.00عن ت تتد ع ت تتدم الصاج ت تتة إلت ت ت المبادرة ب غالق جياز التكييف.
ترك يعمل.
التكييه يجج
عدم اقاتمامح
.06مت تتن ا مت تتور التت تتل تت تتؤدال إغالق جميع األبواب والنواف .
لمتقميت ت ت تتل م ت ت ت تتن اس ت ت ت تتتفه إ هق النوافذ مح تر الويش.
الكفربت ت ت تتات عنت ت ت تتد توت ت ت تتةيل إ هق النوافذ مح تر باج الةرفة مةتوحح
جفاز التكييه
.00لتتتوفير استتتفه الكفربتتات المداومة عمى تنظيف مرشل التكييف باستمرار.
التنظيه المستمر لمتكييه من الخارج.
عند استعمال التكييه
عدم اقاتمام بذل ح
.00م ت تتن ا م ت تتور الت ت تتل ت ت تتوفر استخدام المياه الساخنة في فصل الشتاء.
الكفربت ت تتات عنت ت تتد است ت تتتخدام استخدام الميا الساخنة فل جميح الةصول.
مي تتا س تتاخنة ف تتل تنظي تته عدم استخدام الميا الساخنة فل سل ا وانلح
ا وانل
.02لمتت ت ت تتوفير مت ت ت تتن است ت ت تتتفه ا-استخدام تندات عم النوافذ لمصماية من الومس.
ج-القيتتام بةتتت النوافتتذ عنتتدما يكتتون الجتتو لطيتته متتح
المكيه يجج
مق التكييه.
أ ،ب معاً،
.02متتن ا متتور التتتل تزيتتد متتن استخدام الستاعر الثقيمة لمتدفعة.
اس ت تتتفه الكفرب ت تتات عن ت تتد استخدام الدفاية بصورة مستمرة.
المبادرة بسداد الوقوق والةتصات صول النوافذح
استخدام الدفاية
.01لمتت ت ت تتوفير مت ت ت تتن است ت ت تتتفه استخدام مجفف المالبس الثقيمة فقط.
الكفربت ت تتات عنت ت تتد است ت تتتعمال استخدام المجةه لجميح المهبس.
عدم اقاتمام بذل ح
الةسالة
 .00عن ت ت ت ت تتد رؤي ت ت ت ت تتة ا طة ت ت ت ت تتال إ هق الجفاز.
يةتصت ت ت ت تتون التميةزيت ت ت ت تتون وق تةيير المصطة.
يفتمون بالمواادة يجج الحوورص عمووى نصووحيم إلغووالق الجيوواز فووي حالووة
االنش ال،

ج-مسووووووووتوى الوووووووووعي االسووووووووتيالكي الكمووووووووي لمميوووووووواه
والطاقةالكيربائية:

ذك ت ت ت تترت انتص ت ت ت تتار زك ت ت ت تتل )6330ح س ت ت ت تتفام مرس ت ت ت تتل

)6332ح ان المع تتاره واقتجاا تتات الس تتميمة تتك تتون ف تتل

مرصمتتة الطةولتتة وان ايبتتات وا مفتتات فتتل المنتتزل لفتتم دور
كبير فل التوجي والممارسات السميمة لألبنات فيمتا يختتص
بجوان ت تتج اقس ت تتتفه لممت ت توارد المنزلي ت تتةح وان ع ت تتدم و ت تتعور
المص تريين بخطتتر نقتتص الميتتا والطاألتتة اد إل ت التعامتتل

مح الموارد المنزلية عم انفتا متوارد يتر مصتددة ق نفاعيتة
مم ت ت تتا كوت ت ت ته ع ت ت تتن الس ت ت تتموكيات والممارس ت ت تتات الخاطع ت ت تتةح
072

إجابة
إجابة خاطئة
صحيحة
العدد  %العدد %
20 20.1 632

المجموعة
العدد %

033 033 00.0

033 033 02.3 032 22.3 022
033 033 00.1 000 22.0 022
033 033 02.3 032 22.3 022

033 033 02.1 002 23.0 000
06 16.1 600

033 033 61.0

22 21.3 630

033 033 00.3

033 033 02.3 032 22.3 022
033 033 01.0 006 26.1 000
033 033 02.1 031 20.0 020

كإست تتتخدام وصت تتدة الت تتتصكم عت تتن بعت تتد ريمت تتوت كنترول فت تتل
إطةات ا جفزة المنزلية صيث تظتل اتذ ا جفتزة فتل وةتح
) (Standbyواستفه كمية ق يستفان بفا من الطاألتة وألتد
اتة من جدول  )2ان نسبة  %00.0من عينة الد ارستة

لتتديفن وعتتل استتتفهكل متتنخةض ونس تبة  %06متتن عينتتة
الد ارستتة ل تتديفن وع تتل اس تتتفهكل متوس تتط ف تتل صتتين ت تتدنت
نستتبة متتن لتتديفن وعتتل استتتفهكل مرتةتتح )%60.1ح ممتتا
يمتتزم تنميتتة التتوعل لتتد ربتتات ا ستتر لتتذل تؤكتتد الباصثتتة
عم ت ااميتتة إعتتداد وتنةيتتذ برن تتامة إروتتادال لتنميتتة التتوعل

اقستفهكل لمميا والطاألة.
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إل

جوودول  :9توزيووع ربووات األس ور عينووة الدراسووة الميدانيووة

التقارج الجةرافل بين منطقتل البصثح والتقارج

الثقافل والنمط الصياتل بين ربات اقسر المبصوثة مما

تبعووووا لمسووووتوى الوووووعي االسووووتيالكي الكمووووي لمميوووواه

اد إل عدم اقختهه فل النتاعة.

والطاقةالكيربائية
العدد
الوعي االستيالكي لممياه
%
000
والكيرباء
مستو وعل استفهكل منخةض 00.0 030
)60 <06
06
062
مستو وعل استفهكل متوسط
)00 <60
60.1
10
مستو وعل استفهكل مرتةح
 00ف كثر)
033 033
المجموع
ثالثووووا :تحميوووول النتووووائج الميدانيووووة وتفسوووويرىا فووووي ضوووووء

ككل وفقا لعمل ربات ا سرح وارباج ا سرح صيتث اتةت

الفرض األول :توجد فروق دالة إحصائيا بين وعي ربات

رب ت تتات ا س ت تتر ف ت تتل ال ت تتوعل اقس ت تتتفهكل لممي ت تتا والطاأل ت تتة

الفرض الثاني توجد فروق دالة إحصائيا بين وعوي ربوات
األسوور باسووتيالك كووال موون الميوواه والطاقووة الكيربائيووة

ككل وفقا لعمل ربة األسرة ،وعمل رب األسرة

ولمتصقت ت ت تتق مت ت ت تتن ص ت ت ت تتصة الةت ت ت تتروض تت ت ت تتم اس ت ت ت تتتخدام

اختب ت ت تتار ت) بت ت ت تتين المجم ت ت تتوعتين بمعرفت ت ت تتة الةتت ت تتروق بت ت ت تتين
متوستتطات درجتتات ربتتات ا ستتر فتتل التتوعل اقستتتفهكل

الفروض البحثية:

م تتن ج تتدول  )00وج تتود ف تتروق دال تتة إصص تتاعيا ب تتين وع تتل

األسوور ب سووتيالك كووال موون الميوواه والطاقووة الكيربائيووة

الكفرباعيت تتة واقست تتتفه الكمت تتل وفقت تتا لعمت تتل ربت تتات ا ست تتر

واالستيالك ككل وفقا لمكان السكن

لصال ربات ا سر العامهت ،بينما تبين ان الةروق يتر

لمتصقق من صصة الةرض إصصاعيا ألامت الباصثة

دالة إصصتاعيا وفقتا لعمتل اربتاج ا ستر بفتذا يقبول الفورض

متوسطات درجات ربات ا سر بالعامريةح ومدينة برج

الممارسات اقستفهكية لد ا مفات العتامهت لوتعوران

باستخدام اختبار ت) بين المجموعتين بمعرفة الةروق بين

الثووووانى جزئيووووا ،وتتتترج الباصث تتة ان زيت تتادة الخبت ترة وكة تتاتة

العرج الجديدة فل الوعل اقستفهكل لمميا والطاألة

ب اميتتة اتتذ المتوارد نتيجتتة ا متوال المستتتقطعة متتن التتدخل

والوعل اقستفهكل ككلح صيث تبين من جدول )03
وجود فروق

الوتتفرال والتتتل تصتتره عم ت استتتفه اتتذ المتوارد إق ان

ير دالة إصصاعيا بين متوسطات درجات

ات تتذ النتت تتاعة ق تتةت تتق مت تتح د ارست تتة مفجت تتة مست تتمم )6300

ربات ا سر فل الوعل اقستفهكل لمميا والطاألة والوعل

صيث تبين فروق ذات دقلة إصصاعية بين العامهت و ير

اقستفهكل ككل وفقا لمكان السكنح وبي ا ال يمكن قبول
الفرض األولح وترج

العامهت فتل مستتو تروتيد اقستتفه فتل مجتال ا ثتاث
والمةرووات لصال

الباصثة ان اذ النتاعة ألد ترجح

ير العامهت.

جووودول  :20قووويم المتوسوووطات واالنحوووراف المعيووواري لووودرجات ربوووات األسووور فيموووا يتعموووق بوووالوعي باسوووتيالك الميووواه
والطاقةالكيربائية واالستيالك ككل وحجم اختبار(ت) ومستوى الداللة وفقا لمكان السكن
البيان

الميا
الطاألةالكفرباعية
الوعل اقستفهكل ككل

العامرية
المتوسط االنحراف المعياري
0.02
60.00
03.31
26.01
00.00
10.01

مدينة
المتوسط
63.20
20.10
16.02

برج العرب الجديدة
االنحراف المعياري
0.201
2.000
00.22

قيمة
(ت)
0.22
0.30
0.00

مستوى
الداللة
ير دالة
ير دالة
ير دالة

جدول  : 22قيم المتوسطات واالنحراف المعيواري لودرجات ربوات األسور فيموا يتعموق باسوتيالك الميواه والطاقةالكيربائيوة
واالستيالك ككل وحجم اختبار (ت) ومستوى الداللة وفقا لعمل ربات وارباب االسر

البيان
ربات اقسر
الميا

العامالت
االنحراف
المتوسط
المعياري
0.26
60.62

غير العامالت

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة
(ت)

مستوى الداللة

02.10

6.0

0.20

دالة عند 3.330
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البيان
ربات اقسر
الطاألةالكفربات
الوعل اقستفهكل ككل
البيان
ارباج اقسر
الميا
الطاألةالكفرباعية
الوعل اقستفهكل ككل
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غير العامالت

العامالت
االنحراف
المتوسط
المعياري
01.32
20.2
22.00
10.02
موظف
االنحراف
المتوسط
المعياري
0.23
60.66
2.22
26.10
00.21
10.22

قيمة
(ت)

مستوى الداللة

0.16
2.30

دالة عند 3.330
دالة عند 3.330

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة
(ت)

مستوى الداللة

63.23
20.20
16.06

0.02
2.20
00.06

0.01
0.30
0.00

ير دال
ير دال
يردال

المتوسط

االنحراف المعياري

2.20
03.02
2.20
02.03
أعمال حرة

الفوورض الرابووع والخووامس :يوجوود تبوواين دال إحصووائيا بووين
وعووي ربووات األسوور باسووتيالك كوول موون الميوواه والطاقووة

الكيربائيووة ككوول وفقووا لكووال موون مسووتوى تعموويم ربووات

األسر وأرباب األسر وعدد أفراد األسرة.

ولمتصق تتق م تتن ص تتصة ات تتذين الةرة تتين ألام تتت الباصثت تتة

باست ت ت ت ت ت تتتخدام تصميت ت ت ت ت ت تتل التبت ت ت ت ت ت تتاين فت ت ت ت ت ت تتل إتجت ت ت ت ت ت تتا واصت ت ت ت ت ت تتد

) (one way anovaلمعرفتة الةتروق بتين متوستطات درجتات
الت تتوعل اقست تتتفهكل لمميت تتا والكفربت تتات واقست تتتفه ككت تتل
لرب تتات ا س تتر وفق تتا لمس تتتو تعم تتيم رب تتات وارب تتاج ا س تترح

ووفق تتا لع تتدد افت تراد ا ست ترةح صي تتث اتةت ت م تتن ج تتدول )06

سعر الكفربات.

الفوورض السووادس :يوجوود تبوواين دل إحصووائيا بووين وعوووي
ربوووات األسووور باسوووتيالك كوووال مووون الميووواه والكيربووواء
واالستيالك ككل وفقا لمستوى الدخل.

ولمتصقت ت تتق مت ت تتن صت ت تتصة ات ت تتذا الةت ت تترض ألامت ت تتت الباصثت ت تتة

باست ت ت ت ت ت تتتخدام تصميت ت ت ت ت ت تتل التبت ت ت ت ت ت تتاين فت ت ت ت ت ت تتل إتجت ت ت ت ت ت تتا واصت ت ت ت ت ت تتد
) (one way Anovaلمعرف تتة الة تتروق وفق تتا لمس تتتو

ل تتدخلح صي تتث اتةت ت م تتن ج تتدول  )00وج تتود تب تتاين دال

إصصاعيا بين متوسطات درجات الوعل اقستتفهكل لمميتا
والطاألتتة واقستتتفه ككتتل عنتتد مستتتو التتدخل اعمت متتن

وجود تباين ير دال إصصاعيا بين وعتل ربتات ا ستر فتل

المتوس ت ت تتط) اال ان مس ت ت تتتو ال ت ت تتوعل اقس ت ت تتتفهكل لممي ت ت تتا

ال تتوعل اقس تتتفهكل لممي تتا والطاأل تتة الكفرباعي تتة كك تتل وفق تتا

والطاأل تتة لرب تتات ا س تتر يزي تتد ف تتل ظ تتل مس تتتو دخ تتل ف تتوق

لكتتل متتن مستتتو تعمتتيم اربتتاج وربتتات ا ستترح وكتتذل وفقتتا
لعتتدد اف تراد ا س ترةح وبفتتذا ي ترفض كتتل متتن الةتترض ال اربتتح

والخامسح واذ النتتاعة ق تتةتق متح كته متن د ارستة

Lam

)Joseph, (1998ح ودراسة مفجة مسمم )6300ح فل وجود
فت ت تتروق ذات دقلت ت تتة إصصت ت تتاعية بت ت تتين الت ت تتوعل اقست ت تتتفهكل
لمطاأل تتةح وا جفت تزة المنزلي تتة وب تتين التعم تتيمح وصج تتم ا ست ترةح

المتوسط وبفذايقبل الةترض الستادسح واتذ النتتاعة تختمته

متتح د ارستتة )Lahlou (2000ح والتتذال توصتتل إل ت ألتتدر
كبي تتر م تتن الترو تتيد ف تتل اس تتتفه المي تتا ف تتل ظ تتل مس تتتو
الدخول المتدنيةح وكذل دراسة ستمر إبتراايم  )6330ان

مس ت تتتو اقس ت تتتفه لمطاأل ت تتة والميتت تتا ترتة ت تتح كمم ت تتا ارتةتت تتح
المستو اقجتماعل واقألتصادال لربات ا سر.

جوودول  :22قوويم(ف) ومسووتوى الداللووة لتوضوويل الفووروق بووين متوسووطات درجووات الوووعي االسووتيالكي لمميوواه والطاقووة
الكيربائية واالستيالك ككل وفقاً لمستوى تعميم ارباب وربات وعدد أفراد األسرة
البيان

أليمة ه) مستو التعميم
أليمة ه) عدد افراد ا سرة
مستو الدقلة

المياه
ربة األسرة
رب األسرة
0.220
0.011
3.332
ير دال

جوودول  :20قوويم(ف) ومسووتوى الداللووة لتوضوويل الفووروق
بوووين متوسوووطات درجوووات الووووعي االسوووتيالكي لمميووواه

والطاقةالكيربائيوووة واالسوووتيالك ككووول وفقووواً لمسوووتوى
الدخل

070

الكيرباء
ربة األسرة
رب األسرة
0.000
0.60
3.020
ير دال
المياه
البيان
أليمة ه)
مستو
الدقلة

0.321
دالة عند
3.30

الوعي االستيالكي ككل
ربة األسرة
رب األسرة
0.213
0.302
3.022
ير دال
الوعي
الكيرباء
االستيالكي ككل
00.201
0.230
دالة عند دالة عند 3.30
3.32

ولمعرف تتة اتج تتا الة تتروق ت تتم اس تتتخدام اختب تتار ت تتوكل
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لممقارنت تتة المتعت تتددة البعديت تتة لممتوست تتطات صيت تتث تبت تتين مت تتن

الكفرباعيتتةح وبفتتذا يمكتتن ألبتتول الةتترض الستتابحح واتتذا يتةتتق

النتتتاعة وجتتود تبتتاين دال إصصتتاعيا بتتين متوستتطات درجتتات

مت تتح د ارست تتة ست تتمر إب ت تراايم  )6330صيت تتث اثبتت تتت عهألت تتة

ككتتل لربتتات ا ستتر عنتتد مستتتو التتدخل 0033 > 0633

فل القطاع المنزلل سر عينة البصث.

صيث المتوسط ا عمت اال ان مستتوال التوعل اقستتفهكل

رابعا :نتائج الدراسة التجريبية:

التتوعل اقستتتفهكل لمميتتا والطاألتتة الكفرباعيتتة واقستتتفه

ارتباطيتتة بتتين مستتتو التتوعل اقستتتفهكل لمطاألتتة والمي تتا

لممي تتا والطاأل تتة الكفرباعي تتة لرب تتات ا س تتر ي تتزداد ف تتل ظت تتل

 -2الخصائص الوصفية لعينة الدراسة التجريبية:

المستويات اقجتماعية واقألتصادية المرتةعة تصرص عمت

المتوستتطة )%23ح وان األتتل نستتبة لصجتتم ا س ترة الصتتةيرة

مس تتتو ال تتدخل ف تتوق المتوس تتطح وأل تتد يرجتتتح ات تتذا إل ت ت ان

تب تتين م تتن ج تتدول  )02ان اعمت ت نس تتبة لصج تتم ا س تتر

األتنتتات العديتتد متتن ا جف تزة المستتتفمكة لمميتتا والطاألتتة ممتتا

)%02.1ح وان م ت ت تتا يق ت ت تترج م ت ت تتن ث ت ت تتهث ارب ت ت تتاع العين ت ت تتة

يؤدال إل ارتةاع أليمة المنةق عم اذ الموارد.

التجريبيت تتة مت تتن ربت تتات ا ست تتر تعمت تتل صيت تتث بمةت تتت النست تتبة

الفوووورض السووووابع :يوجوووود عالقووووة ارتباطيووووة بووووين الوووووعي

 %10.0وك تتذل ف تتإن النس تتبة ا عمت ت م تتن ارب تتاج ا س تتر

االستيالكي لممياه والطاقةالكيربائية لربات األسر.

يوةمون وظاعه صكومية صيث بمةتت النستبة %23ح وعتن

لمتصقق من صتصة الةترض إصصتاعيا ثتم صستاج معامتل

مس تتتو تعمت تتيم ربت تتات ا ست تتر فقت تتد كانت تتت النست تتبة المرتةعت تتة

اقرتب تتاط بتتين درجتتات التتوعل اقستتتفهكل لمميتتا والطاأل تتة

لربات ا سر الصاصتهت عمت تعمتيم متوستطح بينمتا كانتت

الكفرباعيت تتة لربت تتات ا ست تترح صيت تتث تبت تتين عهألت تتة ارتباطيت تتة

األتتل نستتبة لمتعمتتيم المرتةتتح المستتتو صيتتث بمةتتت %201ح

عند مستو )3.30ح وان أليمة معامل ا رتباط )3.062

مستو الدخل فوق المتوستط صيتث بمةتت النستبة %0201

واذا يعنل ان ربات ا ستر الهتتل لتديفن وعتل استتفهكل

بينما األل نسبة لممستو الدخل المرتةح .)%0.0

موجبتتة بتتين وعتتل ربتتات ا ستتر لمميتتا والطاألتتة الكفرباعيتتة

كمتتا تبتتين ان اعمت نستتبة متتن ا ستتر التجريبيتتة تقتتح ةتتمن

لمميتتا نجتتد ان لتتديفا وعتتل استتتفهكل ايةتتا نصتتو الطاألتتة
جدول  :24اختبار توكي لمعرفوة اتجواه الفوروق بوين متوسوطات درجوات الووعي االسوتيالكي لمميواه والطاقوة الكيربائيوة
واالستيالك ككل وفقا لمستوى الدخل

المت ير
الميا

الطاألةالكفرباعية
الوعل اقستفهكل ككل

العدد
المجموعة
األل من 036 233
020 0633<233
66 0033<0633
02
0033ف كثر
األل من 036 233
020 0633<233
66 0033<0633
األل من 036 233
020 0633<233
66 0033<0633
02
0033ف كثر

المتوسط
3.200
3.200
0.02
3.201
0.00
0.00
0.00
6.21
6.21
06.20
0.22

أقل 500
3.002
3.002
3.203
3.200
3.020
3.000
3.33
3.220

- 500
3.363
3.001

-2200

2800فاكثر

3.260

-

3.362

-

3.33
3.3000

3.360

جدول  :25توزيع ربات األسر عينة الدراسة التجريبية طبقا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية
الخصائص
 -0صجم ا سرة

071

صةيرة
متوسطة
كبيرة

العدد
ن =00
2
02
03

-

المجموع
%
02.1
23.3
00.0

)Vol. 61, No. 2, pp. 197-226, 2016(Arabic

Alex. J. Agric. Sci.

الخصائص
 -6عمل ربات ا سرة

العدد
ن =00
0
66
00
06
03
06
0
2
00
06
2
2
00
0

ق تعمل خارج المنزل
تعمل خارج المنزل
موظه
اعمال صرة
مستو تعميم منخةض
مستو تعميم متوسط
مستو تعميم مرتةح
مستو تعميم منخةض
مستو تعميم متوسط
مستو تعميم مرتةح
مستو دخل منخةض
مستو دخل متوسط
مستو دخل فوق المتوسط
مستو دخل مرتةح

عمل ارباج ا سرة
 -0تعميم ربات ا سر
تعميم ارباج ا سر
 -0دخل ا سرة الوفرال

 -2استجابات ربات األسر عينة الدراسة التجريبية عموى
عبوووارات مقيووواس الووووعي االسوووتيالكي لمميووواه والطاقوووة
الكيربائية قبل وبعد البرنامج اإلرشادي:

ذكتترت ستتمصات مصمتتد )6330ح انت متتن الةتترورال

ان يتم تخطيط برامة تعميميتة إروتادية وتنةيتذاا عمت كافتة
المستويات مح التركيز عم القطاع النساعل لتنميتة التوعل
اقس تتتفهكل ل تتد كاف تتة فع تتات الو تتعج وتتع تتاون ف تتل ذلت ت
المؤسس تتات وال تتو ازرات والو تتركات المعني تتة بت تتوفير البيان تتات
والمعمومتتات الهزمتتة عتتن كافتتة الختتدمات الصكوميتتة والستتمح

بطريق تتة مبس تتطة وبوة تتوح ولممتخصص تتين ف تتل اقألتص تتاد
المنزلل دور اساسل فل خدمة الةرد وتصسين جتودة الصيتا
بما لديفم من معمومات وبيانات متوفرة.
أ -مقيوواس الدراسووة التجريبيووة لمميوواه قبوول وبعوود تطبيووق
البرنامج:

وأل تتد اوةتتصت النت تتاعة ال تواردة بجتتدول )02ح زي تتادة

نسبة ربات ا سر التل رات ةرورة مق الصنبور مباورة
بعد اقنتفتات متن العمتل متن نستبة  %23إلت %03ح كمتا

المجموع
%
62.1
10.0
23.3
03.3
00.0
03.3
62.1
02.1
00.0
03.3
63
03
02.1
0.0

صي تتث اس تتتخدام مي تتا الص تتره المعالج تتة ف تتل رال الص تتداعق

و ست تتيل الست تتياراتح وكت تتذل العبت تتارة  )0مت تتن  %03إل ت ت

 %22.1صيت تتث تت تتر ربت تتات ا ست تتر ةت تترورة تنبي ت ت اف ت تراد
ا ست ترة عن تتد س تتل اس تتنانفم بع تتدم ت تتر الص تتنبور مةتوص تتا

وا هأل ت ت عنت تتد دعكفت تتم ست تتنانفمح كمت تتا زادت نست تتبة ربت تتات
ا سر من  %02.1إل  %13فل العبارة  )2صيث رات
ان نفر النيل متن مصتادر الميتا الرعيستية لمصترح وكتذل

تب ت ت تتين ازدي ت ت تتاد نس ت ت تتبة رب ت ت تتات ا س ت ت تتر م ت ت تتن  %0000إلت ت ت ت
%2201ح وم تتن  %20.0إلت ت  %23ف تتل العب تتارتين 0ح
 )00عم ت الت توالل صيتتث األتنعتتت بالطريقتتة المثم ت لتتتوفير
المي تتا اثن تتات ك تتل م تتن تنظي تته ا طب تتاق تص تتت الص تتنبورح

وكذل

سيل السهلم واذ النتتاعة تتةتق ونتتاعة اميترة عبتد

الك ت ت تريم  )6332التت ت تتل اثبتت ت تتت ان الست ت تتمو اقست ت تتتفهكل
الروت تتيد يعتم ت تتد عمتت ت ترتيت تتج ا ولوي ت تتات وتكت تتوين عت تتادات
استفهكية رويدة ألاعمة عم مبدا ترويد اقستفه ح وتر

الباصثة الت ثير اإليجتابل المرتةتح لتد العينتة نتيجتة تطبيتق

البرنامة اإلروادال .

زادت نس تتبة م تتن  %00.0إلت ت  %20.0العب تتارة  )2م تتن

جدول  : 26إجابات ربات األسر عينة الدراسة التجريبية عمى عبارات الوعي االستيالكي لممياه (قبمي) و(بعدي)
العبارة
 -0بعد اقنتفات من العمل يجج
 -6عند رؤية صنبور ميا مةتوح فل المنزل

071

إجابة صحيحة إجابة خاطئة
%
العدد
%
العدد
ألبمل 03.3 06 23.3 00
63.3
2
بعدال 03.3 60
ألبمل 20.0 02 02.1 00
بعدال 23.3 00 03.3 06

المجموعة
العدد %
033 03
033 03
033 03
033 03
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إجابة صحيحة إجابة خاطئة
العبارة
%
العدد
%
العدد
ألبمل 23.3 00 03.3 06
 -0عند رؤية اصد افراد ا سرة يةسل اسنان تاركا الصنبور مةتوح
بعدال 00.0 03 22.1 63
13.3 60 03.3 2
ألبمل
 -0لمتقميل من استفه الميا
بعدال 03.3 06 23.3 00
ألبمل 20.0 02 02.1 00
 -2من مصادر الميا التل تعتمد عميفا مصر بوكل رعيسلح
03.3
2
بعدال 13.3 60
ألبمل 22.1 01 00.0 00
 -2من طرق ترويد استفه الميا ح
بعدال 02.1 00 2000 02
 -1عند رؤية بعض اقطةال يمعبوا بالمات فل الصديقة فما التصتره ألبمل 23.3 00 0303 06
المناسج
بعدال 20.0 02 0201 00
ألبمل 22.1 01 0000 00
 -0عندتنظيه بعض ا طباق فمن ا فةل
بعدال 00.0 00 22.1 01
ألبمل 00.0 00 22.1 01
 -2يةةل استخدام الميا النقية فل
بعدال 02.1 00 20.0 02
ألبمل 20.0 02 02.1 00
 -03من ا راض استخدام الميا داخل المنازل
62.1
0
بعدال 10.0 66
ألبمل 22.1 01 00.0 00
 -00من طرق ترويد استفه الميا فل رال الصداعق
بعدال 02.1 00 20.0 02
 -06من ا مور التتل ت ارعتل عنتد دفتح فتواتير الميتا ومناألوتتفا فتل ألبمل 20.0 02 02.1 00
الميزانيةح
بعدال 00.0 00 22.1 01
ألبمل 02.1 00 20.0 02
 -00لتوفير الميا عند سل السهلم يجج
بعدال 03.3 06 23.3 00
ألبمل 22.1 01 00.0 00
 -00عند اقستصمام يةةل
بعدال 20.0 02 02.1 00
ألبمل 02.1 00 20.0 02
 -02لمتقميل من استفه الميا عند استخدام الةسالة يجج
بعدال 02.1 00 20.0 02

ب -استجابات ربات األسر عينة الدراسة التجريبية نحوو
عبوووارات محوووور قيووواس الووووعي االسوووتيالكي لمطاقوووة
الكيربائية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي

ذك ت ت تترت لقت اب ت ت تتو ريت ت ت ت  )6306انت ت ت ت يج ت ت تتج ان ي ت ت تتتم

التخط ت ت تتيط لمبرن ت ت تتامة اإلرو ت ت تتادال ف ت ت تتل ة ت ت تتوت خص ت ت تتاعص
المسترو ت تتد وطبيع ت تتة المو ت تتكمة والظ ت تتروه البيعي ت تتة واختي ت تتار
ا نوتتطة المناستتبة لتتذل وأل تد ورد فتتل جتتدول  )01ارتةتتاع
نس تتبة ربت تتات ا ست تتر الهتتتتل است تتتجبن لمبرنت تتامة اإلروت تتادال

صيت تتث تبت تتين ارتةت تتاع النست تتبة مت تتن  %22.1إل ت ت %20.0

لتد ربتتات ا ستتر الهتتتل اريتتن انت يمكتتن اقستعاةتتة عتتن
التكييه باستخدام المراوحح كما زادت النسبة من %20.0
إلت ت ت ت ت ت %13ح  %00.0إلت ت ت ت ت ت %12.1ح  %00.0إلت ت ت ت ت ت

المجموعة
العدد %
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03

%13ح عم ت الت توالل فتتل العبتتارات 03ح 00ح  )60صيتتث
ت تتدعم نةتتس فكت ترة ترو تتيد اقستتتفه لمطاألتتة ف تتل اإلة تتاتة
بالتنظيه المستتمر لممبتات واستتخدام الممبتات المتوفرة ذات
الت توات ا أل تتل وة تترورة ج تتذج الةيو تتة م تتن الص تتاعط بمج تترد
اقنتفت تتات مت تتن العمت تتل بت تتا جفزة المنزليت تتةح كمت تتا تبت تتين مت تتن

جتتدول  )01زي تتادة نستتبة ربتتات ا ستتر الهت تتل رات ةتتبط
درج تتة صت ت اررة متوس تتطة عن تتد اس تتتعمال الدفاي تتة ف تتل العب تتارة
)03ح واستخدام التندات عم النوافذ لمصماية متن الوتمس
وفت النوافذ مح مق التكييه فتل صالتة الجتو المطيته فتل
العب ت ت تتارة )02ح كم ت ت تتا زادت النس ت ت تتبة م ت ت تتن  %00.0إلت ت ت ت

 %20.0وم تتن  %2201إل ت ت  %20.0عمت ت التت توالل فت تتل
العبارة 62ح )61

جدول  :27إجابوات ربوات األسور عينوة الدراسوة التجريبيوة عموى عبوارات الووعي االسوتيالكي لمكيربواء(قبمي) و(بعودي)
البرنامج
العبارة
 -0متتن ا متتور التتتل تتتؤدال إل ت تروتتيد استتتفه الثهجتتة متتن ألبمل
الكفربات
بعدال

002

إجابة
العدد
00
00

صحيحة
%
02.1
00.0

إجابة خاطئة
%
العدد
20.0
02
22.1
01

المجموعة
العدد %
033 03
033 03
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العبارة
 -6متتن ا متتور التتتل تتتؤدال إلت زيتتادة اقستتتفه متتن الكفربتتات
عند استخدام الةسالةح
 -0عند استعمال التكييه لتوفير الكفربات يستصسنح
 -0من المصابي الموفرة لمكفربات
 -2من ا جفزة التل تستفم األل من الكفربات /ساعة
 -2عند استخدام التميةزيون لمتوفير من الكفربات يةةل مراعاة
 -1استخدام الميا بالرش الخةيه لممهبس عند الكل بسبج
 -0لتوفير الكفربات تصنه المهبس من صيث الةسل إل
 -2استفه التكييه متن الطاألتة الكفرباعيتة عاليتة عنتد توتةيم
ويمكن اقستعاةة عن باستخدام
 -03من طرق ترويد استفه الكفربات فل اإلةاتة يجج
 -00لزيادة اإلةاتة يةةل استخدام الطهت بت
 -06لمناألوة فاتورة الكفربات يجج إو ار فيفا
 -00لورات ا جفزة المنزلية يجج الت كد من وجودح
 -00من الممبات المةةمة
 -02من ا مور التل تؤدال إل ترويد استفه الكفربات
 -02متتن ا وتتيات التتتل تصرصتتين عميفتتا ألبتتل و تراع ا جف تزة
المنزلية
 -01من ا ويات التل يجج الصرص عميفا عند ورات ا جفتزة
المنزلية واذا لمتوفير من الكفرباتح
 -00عنت تتد رؤيت تتة اكثت تتر مت تتن لمبت تتة مةت تتاتة فت تتل المنت تتزل فمت تتن
ا صسن
 -02من ا مور التل يجتج اقاتمتام بفتا عنتد توتةيل ا جفتزة
المنزلية
 -63متتن ا متتور التتتل يجتتج اقاتمتتام بفتتا عنتتد و ترات الممبتتات
لتوفير الكفربات
 -60لتوفير الكفربات عند استخدام السخان يجج ةبط عمت
درجة ص اررة
 -66بعد اقنتفات من العمل فل صجرات المسكن يجج
 -60بعد اقنتفات من العمل با جفزة المنزلية
 -60من ا مور التل تراعل عند ورات ا جفزة الكفرباعية

تابع جدول :27

ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال

العبارة
 -62عند داان الصواعط لتوفير من استفه الكفربات يراعل

ألبمل
بعدال

إجابة
العدد
1
03
00
02
00
00
06
63
02
01
00
00
03
06
01
02
02
60
00
60
2
00
00
02
03
60
0
00
00
02
1
06
02
63
2
03
00
60
2
00
63
60
00
66
00
02

صحيحة
%
60.0
00.0
02.1
20.0
00.0
23.3
03.3
22.1
23.3
22.1
02.1
23.3
00.0
03.3
22.1
20.0
20.0
13.3
02.1
03.3
03.3
02.1
02.1
23.3
00.0
12.1
62.1
02.1
23.3
20.0
60.0
03.3
20.0
22.1
03.3
00.0
00.0
13.3
03.3
02.1
22.1
13.3
00.0
10.0
02.1
20.0

إجابة خاطئة
%
العدد
12.1
60
22.1
63
20.0
02
02.1
00
22.1
01
03.3
06
23.3
00
00.0
03
23.3
02
00.0
00
20.0
02
03.3
06
22.1
63
23.3
00
00.0
00
02.1
00
02.1
00
03.3
2
20.0
02
63.3
2
13.3
60
20.0
02
20.0
02
23.3
02
22.1
63
60.0
1
10.0
66
20.0
02
03.3
06
02.1
00
12.1
60
23.3
00
02.1
00
00.0
03
13.3
60
22.1
63
22.1
01
03.3
2
13.3
60
20.0
02
00.0
03
03.3
2
22.1
01
62.1
0
20.0
02
02.1
00

المجموعة
العدد %
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03

إجابة
العدد
03
00

صحيحة
%
00.0
23.3

إجابة خاطئة
%
العدد
22.1
63
03.3
06

المجموعة
العدد %
033 03
033 03
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العبارة
 -62من ا مور التل تراعل عند القراتة
 -61من ا مور التل تراعل عند مواادة التميةزيون
 -60من ا مور التل تراعل عند التوج إل النوم
 -62فل المناسبات يجج
 -03عند استعمال الدفاية تةبط عم درجة ص اررة
 -00عند عدم الصاجة إل التكييه يجج
 -06متتن ا م تتور التتتل ت تتؤدال لمتقميتتل م تتن استتتفه الكفرب تتات
عند توةيل جفاز التكييه
 -00لتوفير استفه الكفربات عند استعمال التكييه
 -00من ا مور التل توفر الكفربات عند استخدام ميا ستاخنة
فل تنظيه ا وانل
 -02لمتوفير من استفه المكيه يجج
 -02مت تتن ا مت تتور الت ت تتل تزيت تتد مت تتن اس ت تتتفه الكفربت تتات عن ت تتد
استخدام الدفاية
 -01لمتوفير من استفه الكفربات عند استعمال الةسالة
 -00عنت ت تتد رؤيت ت تتة ا طةت ت تتال يةتصت ت تتون التميةزيت ت تتون وق يفتمت ت تتون
بالمواادة يجج

ي ارعت ت اس تتتخدام ا لت توان الةاتص تتة ف تتل الط تتهت عن تتد دا تتان
الصت تواعط لت تتوفير اس تتتفه الكفرب تتات عن تتد مو تتاادة النت تتاعة
التميةزيتتونح واتتذ التتتل توة ت ارتةتتاع التتوعل اقستتتفهكل
لمطاألتتة الكفرباعيتتة بتةعيتتل البرنتتامة اإلروتتادال تتةتتق متتح متتا

توصتتمت إلي ت د ارستتة لقت ابتتو ريتتة )6306ح متتن إيجابيتتة
نصو زيادة الوعل اقستفهكل اقسرال عند تةعيتل البرنتامة
اإلروادال.

ج -دراسة الفرق بين متوسط درجوات ربوات األسور قبول وبعود
تطبيق البرنامج واالستيالك ككل:

 -2تحقيقووا لمفوورض الثووامن :توجوود فووروق دالووة إحصووائيا بووين
متوسووطات درجووات الوووعي االسووتيالكي قبوول وبعوود تطبيووق
البرنامج اإلرشادي واالستيالك ككل

يتةت ت م تتن ج تتدول  )00وج تتود ف تتروق دال تتة إصص تتاعيا ب تتين

التطبيتتق القبمتتل والبعتتدال فتتل التتوعل اقستتتفهكل لمميتتا والطاألتتة

الكفرباعية والوعل اقستفهكل ككل عند مستتو معنويتة 3.30

000

إجابة خاطئة
إجابة صحيحة
%
العدد
%
العدد
23.3
00
03.3
06
ألبمل
22.1
01
00.0
00
بعدال
00.0
00
22.1
01
ألبمل
02.1
00
20.0
02
بعدال
20.0
02
02.1
00
ألبمل
00.0
00
22.1
01
بعدال
22.1
01
00.0
00
ألبمل
00.0
03
22.1
63
بعدال
23.3
00
03.3
06
ألبمل
63.3
2
03.3
60
بعدال
10.0
66
62.1
0
ألبمل
02.1
00
20.0
02
بعدال
23.3
00
03.3
06
ألبمل
02.1
00
20.0
02
بعدال
20.0
02
02.1
00
ألبمل
22.1
01
00.0
00
بعدال
00.0
00
22.1
01
ألبمل
00.0
03
22.1
63
بعدال
22.1
63
00.0
03
ألبمل
02.1
00
20.0
02
بعدال
23.3
00
03.3
06
ألبمل
22.1
01
00.0
00
بعدال
13.3
60
03.3
2
ألبمل
22.1
63
00.0
03
بعدال
23.3
00
03.3
06
ألبمل
03.3
2
13.3
60
بعدال
لصال التطبيق البعدال وبفذا يقبل الةرض.

المجموعة
العدد %
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03
033 03

واذ النتاعة تتةق مح وفات وتمبل وجتيهن القبتانل )0220

ومفجة مسمم  )6300ولقت ابتو ريت  )6306صيتث تبتين وجتود
فتتروق ذات دقل تتة إصصتتاعية ب تتين التطبيتتق القبم تتل والبعتتدال ف تتل

التتوعل اقستتتفهكل لتتد ربتتات ا ستتر لصتتال التطبيتتق البعتتدال
لمبرنامة اإلروادالح مما يتوافق مح توصيات التتل اوتارت إليفتا

ماجدة خةر ولخرون  )6300من صيتث ةترورة األنتاع ألتاطنل
المناطق العمرانية الجديدة بالبعتد عتن مظتاار التتره واقستراه

فل موردال الميا والطاألة نظ ار لتدنل المتاح منفما.
 -2دراسة الت ير الحادث في الوعي االستيالكي:

يتةت ت م تتن ج تتدول  )02ت تتدرج التةي تتر الص تتادث ف تتل

متوس ت تط درجت تتات اقتجاات تتات نصت تتو اقرتةت تتاع بعت تتد تطبيت تتق
البرنتتامة اإلروتتادال صيتتث بتتدت بزيتتادة  6.31وانتفت بزيتتادة
 0.00لمبرن تتامة كك تتلح اال انت ت بتةعي تتل وتطبي تتق البرن تتامة
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اإلروتتادال عم ت ربتتات ا ستتر فتتل منطقتتتل العامريتتة وبتترج
العرج الجديدة تبين ارتةاع ممصوظ فل الوعل اقستتفهكل

كك تتل ل تتد رب تتات ا س تتر مم تتا يؤك تتد مهعم تتة وموة تتوعية
اس تتتخدام البت ترامة اإلرو تتادية ف تتل اقألتص تتاد المنزل تتل نص تتو

اقستفهكل ككل.
 توجتتد فتتروق دالتتة إصصتتاعيا بتتين وعتتل ربتتات ا ستتر فتتلال ت ت ت تتوعل اقس ت ت ت تتتفهكل لممي ت ت ت تتا والكفرب ت ت ت تتات وال ت ت ت تتوعل
اقستفهكل ككل وفقا لعمل ربات اقسر.

مواجفتتة الموتتاكل المجتمعيتتة والخاصتتة بتتالموارد ا ساستتية

 -توجد فروق ير دالة إصصتاعيا بتين وعتل ربتات ا ستر

كالميت تتا والكفربت تتات صيت تتث ان الةايت تتة الرعيست تتية مت تتن إنوت تتات

ف ت تتل ال ت تتوعل اقس ت تتتفهكل لممي ت تتا والكفرب ت تتات وال ت تتوعل

المتدن العمرانيتتة الجديتتدة اتل التصتتال اقجتمتتاعل واوتتباع

اقستفهكل ككل وفقا لعمل ارباج اقسر.

صاجات وتطمعات الةعات ا ألل رخات ذات الدخل المصتدود

 -يوجتد تبتتاين يتر دال إصصتتاعيا بتتين وعتل ربتتات ا ستتر

مما يؤدال إل تصقيتق النمتو اقألتصتادال الستريح واتذ اتل

فتتل التتوعل اقستتتفهكل لمميتتا والكفربتتات واقستتتفه

رست تتالة اقألتصت تتاد المنزلت تتل بوت تتكل عت تتام والفت تتده الرعيست تتل

ككل وفقا لمستو تعميم ربات وارباج اقسر.

لإلدارة المنزلية بوكل خاص رصاج عبد الكريم .)6333
ممخص النتائج

 يوجتتد تبتتاين دال إصصتتاعيا بتتين وعتتل ربتتات ا ستتر فتتلالوعل اقستفهكل لمميتا والكفربتات واقستتفه ككتل

وفقا لمستو الدخل.

أ) النتائج الخاصة بعينة الدراسة الميدانية:

يتة من النتاعة الخاصة بالعينتة الميدانيتة والتتل بمتن

عدد ربات ا سر بفا 033مبصوثة

 توجتد تبتتاين يتر دال إصصتتاعيا بتتين وعتل ربتتات ا ستترفتتل التتوعل اقستتتفهكل لمميتتا والكفربتتات واقستتتفه

ككل وفقا لعدد افراد ا سرة.

 توجد فروق ير دالة إصصاعيا بتين متوستطات درجتاترب ت ت ت تتات ا س ت ت ت تتر طبقالمك ت ت ت تتان الس ت ت ت تتكن ف ت ت ت تتل ال ت ت ت تتوعل

 توجتتد عهألتتة ارتباطيتتة موجبتتة بتتين وعتتل ربتتات ا ستترلمميا والكفربات عند مستو .)3.30

اقس ت ت ت ت تتتفهكل لممي ت ت ت ت تتا والطاألةالكفرباعي ت ت ت ت تتة وال ت ت ت ت تتوعل
جووودول  :28قووويم المتوسوووطات واالنحوووراف المعيووواري لووودرجات ربوووات األسووور فيموووا يتعموووق بوووالوعي باسوووتيالك الميووواه
والطاقةالكيربائية واالستيالك ككل وحجم اختبار(ت) ومستوى الداللة قبل وبعد تطبيق البرنامج

البعد
الميا

الطاألةالكفرباعية
الوعل اقستفهكل ككل

القياس
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال
ألبمل
بعدال

العدد
03
03
03
03
03
03

المتوسط
60.00
60.2
20.20
22.2
12.01
00.2

االنحراف المعياري
6.01
6.00
0.22
0.2
0.62
2.31

قيمة (ت)

مستوى الداللة

0.022

دالة عند 3.30

0.220

دالة عند 3.30

2.001

دالة عند 3.30

جدول  : 29متوسط الدرجات والت ير الحادث في الوعي االستيالكي لممياه والطاقةالكيربائية والوعي االستيالكي قبل
وبعد تطبيق البرنامج

البعد
الميا
الطاألةالكفرباعية
الوعل اقستفهكل ككل

قبل البرنامج
60.00
20.20
12.01

بعد البرنامج
60.2
22.2
00.2

الت ير
6.31
2.31
0.00

الت ير%
03
00
00

والبعتتدال فتتل التتوعل اقستتتفهكل لمميتتا والطاألتتة الكفرباعيتتة
واقست تتتفه ككت تتل عنت تتد مست تتتو  3030لصت تتال التطبيت تتق

ب)النتائج الخاصة بعينة الدراسة التجريبية:

توجتتد فتتروق دالتتة إصصتتاعيا بتتين التطبيتتق القبمتتل

000

البعدال.

التوصيات

Alex. J. Agric. Sci.

)Vol. 61, No. 2, pp.197-226, 2016 (Arabic

فتتل ةتتوت متتا استتةرت عنت الد ارستتة متتن نتتتاعة فقتتد تتتم
التوصل إل توصيات خاصة بالمبصوثات والمسعولين عن

المناطق العمرانية الجديدة وال كالتالل

 ةتترورة ااتم تتام ألتتاطنل الوصتتدات الستتكنية بالمجتمعتتاتالعمرانيت ت تتة الجديت ت تتدة بالصت ت تتيانة الدوريت ت تتة لمتوصت ت تتيهت
الكفرباعيتتة والصتتصية لتهفتتل زيتتادة اإلاتتدار متتن الميتتا
والطاألتتة الكفرباعيتتةح بجانتتج البعتتد عتتن مظتتاار التتتره
واإلستراه خاصتتة فتتل متتورد الميتتا المخصصتتة لموتترج

ك ت تترش الو ت ت توارع والمست ت تتطصات الخة ت ت ترات مت ت تتح تروت ت تتيد
اإلةاتة العامة لمداخل الوصدات السكنية والسهلم.
 مصاولتتة المستتؤلين بفيعتتة المجتمعتتات العمرانيتتة الجديتتدةالتةم تتج عمت ت المو تتاكل الت تتل تواجت ت س تتاكنل المن تتاطق

العمرانيت ت ت تتة الجديت ت ت تتدة والمتعمقت ت ت تتة بت ت ت تتالمرافق والخت ت ت تتدمات
ا ساسية صت يزداد استتقرارام واستتمرارام فتل اإلألامتة
بفت تتذ المنت تتاطق مت تتن خت تتهل است تتتطهع لرات المنتةعت تتين
الجتتدد والتتتل تعكتتس اصتياجتتاتفم الةعميتتة متتن الختتدمات

والمرافق ا ساسية.

المراجع

اصمت تتد إب ت تراايم ألنت تتديل  )2020إدارة الصيت تتاة فت تتل تروت تتيد
اقستفه ح مكتبتة جامعتة صمتوان – التدار ا كاديميتة

لمعمومح الطبعة ا ول .
اصمت ت ت تتد مت ت ت تتدصت إست ت ت تتهم  )2000الطاألت ت ت تتة مصت ت ت تتادراا
واألتصادياتفاح مكتبة كمية التربية – جامعة الزألتازيقح
الناور مكتبة النفةة المصريةح القاارة.
لقت ست تتعد ابت تتو ري ت ت

 )2022فاعميت تتة برنت تتامة إروت تتادال

لتنمية مفارات ا بنات نصتو الموتاركة فتل إدارة وتعون

ا ست ت ت ت ترةح دكت ت ت ت تتو ار – التربي ت ت ت تتة النوعي ت ت ت تتة – جامع ت ت ت تتة
المنصورة.

البرنت تتامة ا امت تتل القت تتومل لممصافظت تتة عم ت ت ميت تتا الوت تترج
 )2022البصت ت ت تتث القبمت ت ت تتل لهتجاات ت ت تتات والمعرفت ت ت تتة

والسموكيات الخاصة بالمصافظة عمت ميتا الوترج –
جفاز وعون البيعة.
الجفت تتاز المرك ت تزال لمتعبعت تتة العامت تتة واإلصصت تتات )2022
الكتاج اإلصصاعل السنوال – جحمحع.

 -التعتتاون بتتين ألطاعتتات الميتتا والطاألتتة واقجف تزة المعنيتتة

الصست تتينل رجت تتج ريصت تتان  )2009است تتموج إدارة ا س ت ترة

اقست ت تتتفه وتصت ت تتنيح وطت ت تترح ادوات واجف ت ت تزة مبتك ت ت ترة

السنوال الدولل ا ول– الرابح العربل) فل الةتترة متن

ك ت تتو ازرة الص ت تتناعة واقع ت تتهم لنو ت تتر ممارس ت تتات ترو ت تتيد
باقس ت ت تواق لمقيت ت تتام بالتروت ت تتيد الةعت ت تتال كصت ت تتنابير الميت ت تتا

متوس تتطة الت تتدفق والممب تتات المنزلي تتة الم تتوفرة والمواعم تتة
وظيةيا وجماليا لموصدات السكنية.
 اقاتمت تتام بتوجي ت ت الت تتوعل اقست تتتفهك الروت تتيد لمم ارفت تتقالمنزلي تتة لهس تتر المص تتدودة ال تتدخل م تتن خ تتهل وس تتاعل

اإلعت تتهم المختمةت تتة ومت تتن خت تتهل دورالعبادةخاصت تتة فت تتل

لم تتدخل الم تتالل وعهألتت ت ب تتبعض المتةيت ترات الم تتؤتمر

 9 – 8ابريوووووول – كميتت تتة التربيت ت تتة النوعيتت تتة– جامعت ت تتة
المنصورة.

المجالس القوميتة المتخصصتة  )2005مستتقبل الطاألتة
فل مصر – تقرير رعاسة الجمفورية.

امي ترة عمتتل عبتتد الك تريم  )2006فاعميتتة تصتتور مقتتترح

المجتمع تتات الت تتل ت تتولل ااتم تتام خ تتاص وتق تتدس ال تتدور

فتتل تنميتتة التتوعل اقستتتفهكل لتتد تمميتتذات الصتته

 -ةتترورة اقستتتعانة بتتالخبرات والمتخصصتتين فتتل الب ترامة

ا ست تريةح رس تتالة ماجس تتتير -كمي تتة البن تتات – جامع تتة

الدينل فل البيعة السكنية.
اإلروتتادية لهألتصتتاد المنزلتتل ف ت اعتتداد وتنةيتتذ نتتدوات

ا ول اإلعت تتدادال مت تتن خت تتهل تت تتدريس مقت تترر التربيت تتة

عين ومس.

وبت ت ت ترامة ارو ت ت تتادية فت ت ت ت اقدارة المنزلي ت ت تتة مس ت ت تتتخدمين

انتصار عبد العزيز زكل  )2002ا نماط اقستتفهكية

افراد المجتمح عم المواركة ف برامجفاف ظل تفيعة

– رس ت تتالة ماجس ت تتتير – كمي ت تتة اقألتص ت تتاد المنزل ت تتل –

الجمعيات التنموية كمراكز اوعاع وتثقيه نظت ار قألبتال
بيعة تعميمية جاذبة ومناسبة لظروففم اقسرية.

لبعض ا سر الريةية والصةرية فل مصافظة الورألية

جامعة المنوفية – وبين الكوم.
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إينت تتاس مت تتاار الصست تتينل بت تتدير  )2004فاعميت تتة برنت تتامة

س تتامية عب تتد المطم تتج مص تتطة  )2006برن تتامة مقت تترح

رس ت تتالة ماجس ت تتتير ي ت تتر منو ت تتورة – كمي ت تتة اقألتص ت تتاد

الثانيتة متتن التعمتيم ا ساستتلح رستالة ماجستتتير– كميتتة

المنزلل جامعة صموان.

التربية– جامعة صموان.

إرو تتادال لتنمي تتة ال تتوعل اقس تتتفهكل ل تتد ا طة تتالح

بوتتير صتتال الروتتيدال  )2000منتتااة البصتتث التربتتوالح
رؤية تطبيقية مبسطةح دار الكتج الصديثة – القاارة.

جف ت ت ت تتاز الم ت ت ت تتدن العمراني ت ت ت تتة الجدي ت ت ت تتدة  )2020البواب ت ت ت تتة
اإللكترونية لمصافظة اإلسكندرية.

جيف ت ت ت تتان عب ت ت ت تتد الم ت ت ت تتنعم إبت ت ت ت تراايم  )6333المس ت ت ت تتعولية
اقجتماعية ك ستاس لتروتيد استتفه الطاألتة– رستالة

ماجستير – كمية التجارة – جامعة عين ومس.

لتنمي ت تتة ال ت تتوعل اقس ت تتتفهكل ل ت تتد تممي ت تتذات الصمق ت تتة

س ت تتمصات س ت تتمير إبت ت تراايم مصم ت تتد  )2008مت ت توارد ا ست ت ترة
وتروتتيد اقستتتفه ح دار الكتتتج والوثتتاعق القوميتتةح ط

0ح القاارة.
س تتمر منص تتور إبت تراايم  )2000د ارس تتة تصميمي تتة نم تتاط
استفه الطاألة والميا واساليج ترويداا فل القطتاع

المنزلتتلح رستتالة ماجستتتيرح كميتتة اقألتصتتاد المنزلتتل-

جامعة صموان.

صتتازم البتتبهوال  )2000عم ت اب تواج عصتتر جديتتد دار

ست تتميرة اصمت تتد ألنت تتديل  )2024مصاة ت ترات فت تتل اإلروت تتاد

صنت ت تتان مصمت ت تتد ابت ت تتو صت ت تتيرال  )2002الست ت تتمو اإلدارال

الز ارع ت ت ت تتة– ألس ت ت ت تتم اقألتص ت ت ت تتاد المنزل ت ت ت تتل – جامع ت ت ت تتة

الوروقح طبعة جديدة موسعة.

لألس ترة فتتل المجتمعتتات العمرانيتتة الجديتتدة واثتتر عم ت

األتصت تتادياتفاح رست تتالة دكتت تتو ار

لهألتصتتاد المنزلتتل– مرصمتتة الد ارستتات العميتتا – كميتتة
اإلسكندرية.

يت تتر منوت تتورة – كميت تتة

سمير المنفراوالح عزة صافظ  )2000الميتا العذبتةح دار

ربي ت ت ت تتح نوف ت ت ت تتل  )2006األتص ت ت ت تتاديات ا ست ت ت ت ترة وترو ت ت ت تتيد

ستتفام عبتتد الصتتافظ مرستتل  )2006اثتتر برنتتامة إروتتادال

اقألتصاد المنزلل – جامعة صموان.

النور العربية– كمية الزراعة– جامعة المنصورة.

اقستتتفه – دار النوتتر التتدوللح الطبعتتة ا ول ت –

مقتتترح فتتل التعمتتيم التتذاتل الكبتتار عم ت تنميتتة التتوعل

القاارة.

اقستفهكل بينفمح رسالة ماجستير – كمية اقألتصاد

المنزلل– جامعة صموان.

سفير نورح من بركاتح إيزيس نوار  )2992اقألتصتاد
اقس ت ت تتتفهكل ا ست ت ت ترالح كمي ت ت تتة الز ارع ت ت تتة – جامع ت ت تتة

رصتتاج نتتيم عبتتد الكتريم  )2000العوامتتل المتتؤثرة عمت

ت ثي تتث مس تتكن المقبم تتين عمت ت ال تتزواج – ماجس تتتير–

كمية اقألتصاد المنزلل– جامعة المنوفية.
رةو عبد الواصتد عبتد الصمتيم ستويه  )2009نمتوذج
إصصتتاعل مقتتترح لمتنبتتؤ بصج تم التتدعم التتهزم لتمويتتل
إس ت ت تتكان مص ت ت تتدودال ال ت ت تتدخل بالمجتمع ت ت تتات العمراني ت ت تتة

الجديدة – رسالة ماجستتير – كميتة التجتارة – جامعتة
عين ومس.
زين تتج صس تتين صق تتل  )2006اإلدارة ومتةيت ترات العص تتر
بين النظرية والتطبيتق فتل مجتاقت الصيتاة اإلنستانيةح

مكتبة عين ومس – القاارة.
002

اإلسكندرية – دار المعرفة الجامعية.
عبتتد التترصمن بتتن عمتتل الةاةتتل  )2006منتتااة البصتتث
التربتتوال فتتل مصتتادر التو تريحح رستتالة دكتتتو ار ح كميتتة

اصول الدينح جامعة القاارة.
تتادة ولتتيم زكتتل  )2000استتتخدام مةتتاايم التستتويق فتتل
تروتتيد الطاألتتة الكفرباعيتتة – رستتالة ماجستتتير – كميتتة
التجارة – جامعة ألناة السويس.
فتاتن مصتطة كمتال  )2995اثتر العوامتل اقألتصتتادية
واقجتماعي ت ت ت تتة لألست ت ت ت ترة المصت ت ت ت ترية عمت ت ت ت ت ا نم ت ت ت تتاط
اقستت تتتفهكيةح رستت تتالة دكت ت تتوراة يتت تتر منو ت تتورة كميتت تتة

اقألتصاد المنزلل – جامعة المنوفية.
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ماجت ت ت تتد رجت ت ت تتاعل صست ت ت تتن إست ت ت تتماعيل  )6332التجت ت ت تتارج

نجتتو عبتتد الواتتاج صتتافظ  )2994اقنةتتتاح واقتجااتتات

– ماجست ت تتتير  -ألست ت تتم الفندست ت تتة المعماريت ت تتة – كميت ت تتة

لإلصص تتات والبص تتوث اقجتماعي تتة والس تتكانيةح المرك تتز

المعاصرة لموروعات إسكان مصدودال الدخل بمصر

الفندسة – جامعة صموان.

اقستتتفهكية– بصتتث منوتتور المتتؤتمر التتدولل التاستتح
القومل لمبصوث اقجتماعية والجناعية.

ماجتتدة خةتترح ستتمية اصمتتد صستتنح نجتوان وتتصاتةح بستتمة

اي تتام مصم تتد لطة تتل  )2022ألي تتاس ال تتوعل والممارس تتات

والتصتتميمية لممستتكن وعهألتفتتا بتتالتكيه اقجتمتتاعل

التعميم ا ساسل بمصافظتة دميتاط – رستالة ماجستتير

صت ت ت ت ت تتبرال  )2020مواتمت ت ت ت ت تتة المعت ت ت ت ت تتايير البيعيت ت ت ت ت تتة
واصتياج ت تتات ا س ت تتر بمدين ت تتة ب ت تترج الع ت تترج الجدي ت تتدة–
الم ت تتؤتمر ال ت تتدولل الث ت تتانل– العرب ت تتل الس ت تتادس عو ت تتر

لهألتصاد المنزلل – جامعة المنوفيةح

اقس ت تتتفهكية نص ت تتو الم ارف ت تتق المنزلي ت تتة ل ت تتد طالب ت تتات

– كمية التربية النوعية – جامعة المنصورة.

وفتتات فتؤاد وتتمبلح جتتيهن صتتهح التتدين القبتتانل )2998

إتجت تتا رب ت تة ا س ت ترة نصت تتو التروت تتيد وعهألت ت ت بت تتالتوافق

مصمد عبد العزيز النصتاس  )2000متد فاعميتة برنتامة
إروادال لمساعدة امفات ا طةتال فتل مرصمتة متا ألبتل

المدرس تتةح رس تتالة ماجس تتتير – كمي تتة التربي تتةح جامع تتة
المنوفية.
مف تتا اب تتو طال تتج  )2999ترو تتيد المس تتتفم واقس تتتفه
وتصديات المستقبل – دار العمم لمنور – دبل.

مفجت تتة مصمت تتد مست تتمم  )2020برنت تتامة إروت تتادال لتنميت تتة

ا ست ت ت ترال– الم ت ت تتؤتمر المصت ت ت ترال الثال ت ت تتث لهألتص ت ت تتاد
المنزلل– كمية اقألتصاد المنزلل – جامعة المنوفية.
وفتتات ف تؤاد وتتمبل ونجتتهت ستتيد صستتين واينتتاس متتاار بتتدير
وصنان ستامل مصمتد  )2008إدارة المتوارد فتل ظتل
متةيت ترات العص تترح مجم تتة اإلرو تتاد النةس تتل– المجم تتد
التاسح -كمية اقألتصاد المنزللح صموان.
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وعل ربة ا سرة لترويد اقستتفه فتل مجتال اإلدارة

المنزليتتة– المتتؤتمر التتدولل الثتتانل– العربتتل الستتادس

عور لهألتصاد المنزلل – كمية اقألتصتاد المنزلتل –

جامعة المنوفية.

The Effectiveness of a Directional Program to Develop
Consumptive Behavior of Water & Electrical Power for some
Housewives at Some New Urban Areas
Nabila Alwerdany Abdelhafez
Housing & Home Management, Faculty of Specific Education – Port Said Universit

ABSTRACT
This study aims primarily to discuss the effectiveness of a directional program to develop consumptive
awareness of water and electrical power by housewives at some new urban areas in Alexandria: Al Amerya,
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New Borg El Arab City through secondary goals, To achieve the goal of the study, it was applied on 300
housewives residing in Al Amerya and New Borg El Arab City, The empirical sample was (30) housewives,
Statistical treatment was made using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to count numbers,
percentages, arithmetic means, standard deviations, correlation coefficient, one-way analysis of variance, T
test and Alpha coefficient, This study applied the descriptive analytical and empirical methods, The study
found that there are statistically insignificant differences among marks averages of housewives in
consumptive awareness of water, electrical power and consumptive awareness as a whole, There were also
statistically insignificant differences among averages of housewives in consumptive awareness of water,
electrical power and consumptive awareness as a whole due to head’s work, In addition, there was a
statistically insignificant difference among housewives in consumptive awareness of water, electrical power
and consumption as a whole due to education level of parents, there was a statistically insignificant difference
among housewives in consumptive awareness of water, electrical power and consumptive awareness as a
whole due to income level, there was a correlation among averages of housewives in awareness of water and
electrical power at level 0,01, There were also statistically significant differences between pre- and postapplication in consumptive awareness of water, electrical power and consumption at level 0,01 for the sake of
post-application, The most important recommendation found by the researcher is to put into account views of
the new beneficiary of families in new urban areas for actual needs of environment in terms of services and
basic facilities in these areas in addition to basic services including water and energy with the necessity to
persuade residents of these areas to stay away from features of luxury and wasting water consumption for
drinking and generating electrical power in the light of the limited ability of these sources.
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