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فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الوعي االستيالكي لممياه والطاقة الكيربائية لدى ربات 
 بعض المناطق العمرانية الجديدةاألسر ب

 نبيمة الورداني عبد الحافظ
 جامعة بورسعيد –كمية التربية النوعية -تخصص إدارة المنزل والمؤسسات

 00/4/2026:تاريخ القبول                                2/4/2026 تاريخ التسميم:

 الممخص
استتتفده اتتذا البصتتث بصتتةة رعيستتية تةعيتتل برنتتامة إروتتادال لتنميتتة التتوعل اقستتتفهكل لمميتتا  والطاألتتة الكفرباعيتتة لتتد  ربتتات ا ستتر بتتبعض 

ق يتلت  متن ختهل ااتداه فرعيتةح ولتصقالمناطق العمرانية الجديدة بمصافظة اإلسكندرية والمتمثمة فل منطقة العامريتة ومدينتة بترج العترج الجديتدة وذ
( 03متن ربتات ا ستر المقيمتات بمنطقتتل العامريتة وبترج العترج الجديتدةح وبمتن عتدد العينتة التجريبيتة  033الفده البصثل تم تطبيق الدراستة عمت  
وذلت  لصستاج العتدد  SPSSجتماعيتة ستتخدام الصاستج ايلتل وتطبيتق برنتامة الصزمتة اإلصصتاعية لمعمتوم اقإربة اسرةح وتمت المعالجة اإلصصاعية ب

عامتتل والنستتج المعويتتة والمتوستتطات الصستتابية واقنصرافتتات المعياريتتة ومعتتامهت اقرتبتتاط وتصميتتل التبيتتاين اصتتادال اقتجتتا  واختبتتار  ت(ح وصستتاج م
د فتتتروق  يتتتر دالتتتة إصصتتتاعيا بتتتين الةتتتا وألتتتد اتبتتتح اتتتذا البصتتتث المتتتنفة الوصتتتةل التصميمتتتل والمتتتنفة التجريبتتتلح وألتتتد استتتةرت نتتتتاعة الدراستتتة عتتتن وجتتتو 

 متوسطات درجات ربتات ا ستر فتل التوعل اقستتفهكل لمميتا  والطاألتة الكفرباعيتة والتوعل اقستتفهكل ككتل وفقالمكتان المستكنح وفتروق  يتر دالتة
ل  تبتاين  يتر دال إصصتاعيا إصصاعيا بين وعل ربات ا ستر فتل التوعل اقستتفهكل لمميتا  والكفربتات واقستتفه  ككتل وفقتا لعمتل رج ا سترةح كتذ

ل بتين وعتل ربتتات ا ستر فتتل التوعل اقستتتفهكل لمميتا  والكفربتتات واقستتفه  ككتل وفقتتا لمستتو  تعمتتيم ربتات واربتتاج ا سترح وجتتود تبتاين  يتتر دا
د تبتاين دال إصصتاعيا بتين وعتل إصصاعيا بتين وعتل ربتات ا ستر فتل الميتا  والطاألتة الكفرباعيتة واقستتفه  ككتل وفقتا لعتدد افتراد ا سترةح بينمتا يوجت

 ستر ربات ا سر فل الوعل اقستفهكل لمميا  والطاألة الكفرباعية واقستتفه  ككتل وفقتا لمستتو  التدخلح توجتد عهألتة ارتباطيتة بتين وعتل ربتات ا
ة إصصتتاعيا بتتين التطبيتتق القبمتتل ح كمتتا تبتتين وجتتود فتتروق دالتت3.30المبصوثتتات باستتتفه  الميتتا  والتتوع  باستتتفه  الطاألتتة الكفرباعيتتة عنتتد مستتتو  

لصتال  التطبيتق البعتدالح ومتن ااتم التوصتيات التتل  3.30والبعدال فل الوعل اقستفهكل لمميا  والطاألة الكفرباعية واقستفه  ككتل عنتد مستتو  
يتتدة فيمتتا يتعمتتق باقصتياجتتات الةعميتتة توصتتل إليفتتا البصتتث انتت  قبتتد ان يؤختتذ فتتل اقعتبتتار لرات المنتةعتتين الجتتدد متتن ا ستتر بالمنتتاطق العمرانيتتة الجد

ة البيعيتتة متتن الختتتدمات والمرافتتق ا ساستتتية بفتتذ  المنتتتاطقح ومصاولتتة المستتتعولين التةمتتج عمتتت  الموتتاكل الصاليتتتة بفتتذ  المجتمعتتتات الجديتتدة والخاصتتت
عتن مظتاار التتره واإلستراه فتل متوردال بالمرافق والخدمات ا ساسية متن الميتا  والطاألتةح متح ةترورة األنتاع ألتاطنل اتذ  المنتاطق الجديتدة بالبعتد 

 الميا  المخصصة لمورج والطاألة الكفرباعية فل ظل القدرة المصدودة لفذ  الموارد.

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

 المقدمة
يمثتتل النمتتو الستتكانل فتتل مصتتر بمعدقتتت  المرتةعتتة عبعتتا 

فنتتتا  زيتتتادة مةتتتطردة فتتتل اعتتتداد ثقتتتيه عمتتت  بتتترامة التنميتتتةح ف
ح ومتتتن 6332مميتتون نستتتمة عتتتام  10الستتكان صيتتتث زادت عتتتن 

 26إلت   6301المتوألح ان تصل جممة السكان فل مصر عام 
مميتتونح واتتو متتا يصتتتاج إلتت  اتختتاذ المزيتتد متتن التتتدابير لمعالجتتة 
اتتتتتتتذ  الزيتتتتتتتادة المتوألعتتتتتتتة  الجفتتتتتتتاز المركتتتتتتتزال لمتعبعتتتتتتتة العامتتتتتتتة 

إلتت  ان مصتتر تتستتم بخصتتتاعص (ح إةتتافة 6300واإلصصتتات  
جةرافيتتتتتتة وطبو رافيتتتتتتة وديموجرافيتتتتتتة تستتتتتتبج لفتتتتتتا الكثيتتتتتتر متتتتتتن 

الموتتكهت التتتل تبطتتخ ستتير خطتتط التنميتتة وتزيتتد متتن تكمةتفتتاح 
والتل من اامفا عتدم تتوازن المتتاح متح المطمتوج متن الختدمات 
والمتتتواردح باإلةتتتافة إلتتتت  ستتتوت توزيتتتح اتتتتذ  المتتتوارد والختتتتدمات 

ر ممتتا اد  إلتت  تكتتدس ختتانق فتتل المجتمعيتتة عمتت  خريطتتة مصتت
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 
إنوتتتتتات المجتمعتتتتتات الجديتتتتتدة واقنطتتتتتهق إلتتتتت  منتتتتتاطق التختتتتتوم 

رألعة الزراعيةح واذ  السياسة يمكن صيا تفا عم  الصصراوية لم
انفتتتتتا سياستتتتتة روتتتتتيدة قختيتتتتتار نمتتتتتط متتتتتن النمتتتتتو اقألتصتتتتتتادال 
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والعمرانل يؤدال إل  تصقيق ااداه اجتماعية واألتصتادية  صتازم 
(ح لتتتتتتذل  فتتتتتتإن ايعتتتتتتة المجتمعتتتتتتات العمرانيتتتتتتة 6333البتتتتتتبهوال  

مدينتتة وتجمعتتا عمرانيتتتا جديتتدا منفتتتا  06الجديتتدة ألامتتت بإنوتتتات 
دينتتتة بتتترج العتتترج الجديتتتدةح بنجتتتر الستتتكرح العامريتتتة و يراتتتاح م

مدينتتتتتة تصتتتتتت الدراستتتتتة  رةتتتتتو  ستتتتتويه   62باإلةتتتتتافة إلتتتتت  
(ح وألد اوتارت بعتض الدراستات انت  لكتل نجتذج الستكان 6332

لإلألامتتتة بالمتتتدن الجديتتتدة فتتته بتتتد ان تتتتتوافر عتتتدة مقومتتتات متتتن 
لميتتا  اامفتتا تتتوافر البنيتتة ا ساستتية والختتدمات والتتتل تتمثتتل فتتل ا

والصتتتتتره الصتتتتتصل والكفربتتتتتات ووستتتتتاعل اختتتتتر  كالمواصتتتتتهت 
والترفيتت ح ويراعتتل فيفتتا إمكانيتتات الستتكان اقألتصتتادية ومتتواردام 
الماليتتتتة الذاتيتتتتةح ولكتتتتن تبتتتتين ان النمتتتتو الستتتتكانل بطتتتتخ لتتتتبعض 
المتدن الجديتدة منفتا العامريتة وبنجتر الستكر ومدينتة بترج العتترج 

يختتتتر تعتتتتداد ستتتتكانل الجديتتتتدة  مدينتتتتة البصتتتتث الصتتتتالل( وطبقتتتتا  
اله نسمة واو  2302بمن عدد السكان بفا  6332لممدينة عام 

 203% من العتدد المستتفده فتل نةتس العتام واتو 0602يمثل 
التتته نستتتمةح ويرجتتتح ذلتتت  لمتةتتتاوت الواةتتت  بتتتين معتتتدل تتتتتوفر 

كمتتتا ورد بالمخططتتتات  -الختتتدمات المجتمعيتتتة بالمتتتدن الجديتتتدة 
لمختتدمات وذلتت  قرتةتتاع  ومعتتدل اقنجتتاز الةعمتتل -لفتتذ  المتتدن 

تكتتتتاليه واعبتتتتات الصصتتتتول عمتتتت  الختتتتدمات ا ساستتتتية كالميتتتتا  
والكفربات والصره الصصلح باإلةافة لعدم الكةاتة فتل انتظتام 
التوتتتتتةيل واقنقطتتتتتاع المتكتتتتترر لفتتتتتذ  الختتتتتدمات عتتتتتن الوصتتتتتدات 
السكنية فل ظل انخةاض مستتو  التدخل لقتاطنل اتذ  المنتاطق 

 (.6300 ماجدة خةر ولخرون  
( ان انخةتتاض نستتبة 6332وألتتد اثبتتتت رةتتو  ستتويه  

السكان المقيمين بالمجتمعات الجديتدة فتل مصتر يرجتح لعتزوه 
الكثيتتر متتنفم عتتن اإلألامتتة بتمتت  المتتدن نظتترا  لتتنقص الختتدمات او 
عدم كةايتفا او ارتةاع تكمةتفا بما ق يتناسج مح دخل المقيمتين 

تذابفا لإلألامة بفا او بما ق يتهتم مح دخل ا سرة المةترض اج
متتتح ارتةتتتاع النةقتتتات وخاصتتتة الميتتتا  والطاألتتتة الكفرباعيتتتة وعتتتدم 
اقنتظتتتام فتتتل التوتتتةيل بالكةتتتاتة المطموبتتتةح ومتتتن ناصيتتتة اختتتر  
اوةتتتصت نتتتتاعة مستتت  المعرفتتتة واقتجتتتا  التتتذال اجتتترا  البرنتتتامة 

( عمتتتت  6300ا امتتتل القتتتتومل لممصافظتتتتة عمتتتت  ميتتتتا  الوتتتترج  
ات الجديتدةح إن ارتةتاع معتتدل ألتاطنل المبتانل الستكنية بالمجتمعتت

اإلاتتتتتدار فتتتتتل ميتتتتتا  الوتتتتترج يتتتتت تل نتيجتتتتتة اإلستتتتتراه فيفتتتتتاح او 
قستتخدامفا فتل  يتر متا خصتتص لفتا مثتل  ستيل الستتيارات او 
رش الووارعح وعدم معرفة المستفم  بقيمة إنتاج المتر المكعتج 

 من الميا  فل الوصدات السكنية.

عتتادة ( ان 6333وفتتل اتتذا الستتياق ذكتتر صتتازم البتتبهوال 
اقستتتتتتفه  المتزايتتتتتد اصتتتتتبصت واةتتتتتصة بتتتتتين افتتتتتراد المجتمتتتتتح 
المصتترال والتتتل تظفتتر فتتل ستتموكيات التةتتاخر والتقميتتد واقوتتباع 
والميتتل إلتت  الراصتتة ممتتا كتتان لتتت  اثتتر بتتالن فتتل توتتكيل الستتتمو  
اقستفهكلح واد  إل  تةتاألم الموتكمة المرتبطتة بالطاألتة والميتا  

استفهكية إتهفيتة تتنتاف  واذا فل ظل معايوة مجتمعنا انماطا 
متتح ظتتروه المجتمتتح ومتتوارد  المصتتدودةح فبتتالر م متتن ان صجتتم 

% متن مجمتوع الميتا  2ميا  الورج فل مصر ق تتجتاوز نستبة 
العذبتتة فتتل مصتترح إق ان استتتثمارات الدولتتة قنتاجفتتا وتوزيعفتتا 

% من صجم اقستثمار الكمل لقطاع 03وتصريةفا تمثل صوالل 
متتم توتتمل وتتبكة الميتتا  النقيتتة جميتتح المبتتانل الميتتا ح ومتتح ذلتت  ف

السكنيةح مح ألصور فل مستو  الخدمة المتاصة ممتا يتؤدال إلت  
انقطاعفتتتتاح وفتتتتل ظتتتتل اتتتتذ  المتتتتوارد  يتتتتر الكافيتتتتة ذكتتتتر ربيتتتتح 

(ح ان نسبة الةاألد من ميا  الورج تصل فل بعض 6332نوفل 
% متن إجمتالل الميتا  المنتجتة بستبج 23المواألح إلت  اكثتر متن 

ستترج او ااتتدارح وستتوه تواجتت  مصتتر موتتكمة فتتل ميتتا  وجتتود ت
الوتتترج نتيجتتتة لمزيتتتتادة الستتتكانية وزيتتتادة اقستتتتراه متتتح نقصتتتتان 
صصتتتتفا متتتن الميتتتا   موتتتكمة ستتتد النفةتتتة ب ثيوبيتتتا(ح كمتتتا تمثتتتل 
موكمة الةةوط العالية عم  الطاألة الكفرباعية فل مصر عامتة 
ن والمنتتاطق العمرانيتتة الجديتتدة بصتتةة خاصتتة مكتتان الصتتدارة بتتي

الموتتتتتتكهت ا ختتتتتتر ح صيتتتتتتث بمةتتتتتتت نستتتتتتبة استتتتتتتفه  الطاألتتتتتتة 
% متتتتتن إجمتتتتتالل الطاألتتتتتة 03الكفرباعيتتتتتة فتتتتتل القطتتتتتاع المنزلتتتتتل 

المستفمكة فل القطاعات ا خر ح واذا يعتبر مؤورا لمزيادة فل 
اقستفه  لفذا القطاع عم  صساج نصيج القطاعات ا ختر  

إلت   (ح ويصتاج اإلنستان6332 المجالس القومية المتخصصة  
الطاألتتتتة الكفرباعيتتتتتة اصتياجتتتتا وتتتتتديدا ففتتتتل تمثتتتتتل مطمبتتتتا  صيويتتتتتا  
وصةاريا معا ففو يستخدمفا فل إنارة منزل  وفل طفتل طعامت  
باإلةتتتتافة إلتتتت  توتتتتةيل الكثيتتتتر متتتتن اجفزتتتتت  المنزليتتتتة ووستتتتاعل 

(ح وألتتد تبتتين 6333التستتمية المرعيتتة والمستتموعة  اصمتتد إستتهم  
يتة او عتدم كةايتفتا متح ان تدنل مستو  ختدمات الطاألتة الكفرباع

ارتةتتتاع تكمةتفتتتا بمتتتا ق يتناستتتج متتتح دختتتل ا ستتترة المقيمتتتة فتتتل 
المنتتتاطق العمرانيتتتة الجديتتتدةح باإلةتتتافة إلتتت  تعثتتترام فتتتل ستتتداد 
األستتاط اتتذ  الختتدمات وانقطتتاع وعتتدم استتتمرار ا ركتتان الصياتيتتة 
اليوميتتتتتتتتتتتة ا ساستتتتتتتتتتتية المتمثمتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتل الختتتتتتتتتتتدمات والمرافتتتتتتتتتتتق 

ت(ح اد  إلتتت  العتتتزوه عتتتن اقستتتتمرار ا ساستتية الميا  والكفربتتتا
فتتتتل اإلألامتتتتة وانخةتتتتاض نستتتتبة التتتتواردين الجتتتتدد لفتتتتذ  المنتتتتاطق 

 (.6332 رةو  سويه  
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وألتتتتتد اوتتتتتارت الدراستتتتتات إلتتتتت  ان العتتتتتادات اقستتتتتتفهكية 
السيعة التتل يةمتج عميفتا طتابح اقاتدار واقستراه فتل استتخدام 

وكتتتتذل  فتتتتل توتتتتةيل ميتتتتا  الوتتتترج فتتتتل  يتتتتر متتتتا خصتتتتص لفتتتتا 
زة جفتتتوعتتتدم اإللمتتتام بكيةيتتتة استتتتخدام وصتتتيانة اتتتذ  ا  ا جفتتتزة

 ,Anon)انعكتس ستمبياعم  استتفه  الميتا  والطاألتة الكفرباعيتة 

ح ولتتتتذل  فتتتتإن ةتتتتعه التتتتوعل اقستتتتتفهكل متتتتن اخطتتتتر (2004
الموتتكهت التتتل تواجتت  اقألتصتتاد المصتترال اين فاقستتراه فتتل 
 استتتتتفه  المتتتتوارد والختتتتدمات التتتتتل تقتتتتدمفا ا جفتتتتزة الصكوميتتتتة
لمستتكان يتزايتتد بمعتتدقت ستتريعة ق يهصقفتتا زيتتادة فتتل معتتدقت 

(ح وذكتتترت اميتتترة عبتتتد الكتتتريم 6333اإلنتتتتاجح  صتتتازم البتتتبهوالح 
( ان الستتتمو  اقستتتتفهكل الروتتتيد لمةتتترد يصتتتدث نتيجتتتة 6332 

لمتتتتوازن بتتتين المعرفتتتة الكاممتتتة لمةتتترد بصاجاتتتت  ور باتتتت  ومعرفتتتت  
يتتح التتدخل لتصقيتتق األصتت  بالستتمح والختتدمات المتتتوفرة وكيةيتتة توز 

منةعتتتتةح وألتتتتد اثبتتتتتت الدراستتتتات العمميتتتتةح ان إامتتتتال اصتياجتتتتات 
صساستتتفم بعتتدم الرةتتتا  الستتكان يتتتؤثر عمتت  إألبتتتال المستتتعممين وا 
عتتتن مجتمعتتتاتفم ممتتتا يولتتتد ستتتموكيات ستتتمبيةح وان عمتتت  الخبتتترات 
والمتخصصتتين التتتدخل والمستتاعدة فتتتل التعتتديل او التةييتتر فتتتل 

او التعتتتديل فتتتل ستتتموكيات ألتتتاطنل اتتتذ  البيعتتتة المجتمعيتتتة ذاتفتتتا 
المنتتتاطق متتتن ختتتهل صوتتتد الجفتتتود والخبتتترات فتتتل إعتتتداد بتتترامة 
مةعمة لمواجفة مواكل ندرة الموارد والخدمات وترسيخ المعتاره 
والممارسات نصو مبدا تروتيد اقستتفه   وفتات وتمبل ولخترونح 

(ح ومةفتتتتتوم التروتتتتتيد انتتتتتا يعنتتتتت  استتتتتتخدام اتتتتتذ  المتتتتتوارد 6330
قساستتتتتية  الميتتتتتا  والطاألتتتتتة( بوتتتتتكل ستتتتتميم وعقهنتتتتتل الصياتيتتتتتة ا

والتتتخمص متتن اقستتراه الزاعتتد فتتل الميتتا  والةتتةوط العاليتتة متتن 
الكفربات ووستاعل الرفاايتة الزاعتدةح صتت  تتتم المواتمتة فتل البيعتة 
الستتتتكنية بتتتتين استتتتتيةات اقصتياجتتتتات لمستتتتكان المستتتتتفمكين وبتتتتين 

ستتتيكولوجيا  استتتموج معيوتتتتفمح واتتتذا يمثتتتل أليمتتتة إنستتتانية وبعتتتدا
متمتتتتثه فتتتتل الثقتتتتة بتتتتالنةس وتصقيتتتتق ا متتتتن وا متتتتان واقنتمتتتتات 
والطموصات ممتا يتؤدال إلت  الرةتا واستتمرار المعايوتة واإلألامتة 

 (Turner: 2005)فل مناطقفم السكنيةح 

وانتتتا يبتتترز التتتدور الةعتتتال لتتتهدارة المنزليتتتة كقتتتوة مصركتتت  
 العقمتتلح صيتتث ان نجتتاح الةتترد التتذال يبصتتث عتتن افةتتللمعمتتل 

مستتتتو  لمعتتتيش فتتت  مجتمعتتتة انمتتتا يتوألتتته عمتتت  درجتتتة تةفمتتت  
واستتتيعاب  لموستتاعل التتت  تتتؤد  إلتت  تنميتتة إدراكتت  فتتل اكتستتاج 

(ح لذا يعد تتواؤم 6330المفارات اإلدارية  وفات ومبل ولخرونح 
ربة ا سرة مح الموارد والخدمات المتاصة فل بيعتفا الستكنية فتل 

و المص  الةعمل لكةاتتفتا ظل الدخل المتاح والمتوفر  سرتفا ا

فتتل اإلدارة المنزليتتة والطريتتق إلتت  نجتتاح استتتمرارية اإلألامتتة فتتل 
 (.6300المناطق العمرانية الجديدة  ماجدة خةر ولخرون  

لفذا كان من الةترورال رفتح مستتو  الثقافتة اقستتفهكية 
 فتتراد المجتمتتح فتتل المجتمعتتات العمرانيتتة الجديتتدة متتح التركيتتز 

اعلح صيتث ان لربتة ا سترة دورا اامتا بوصتةفا عم  القطاع النست
المسعول عن نمط اقستفه  العاعمل كما ان لفا دور فعال فتل 
توجيتتتت  اقستتتتتفه  بقتتتتدر ثقافتفتتتتا ووعيفتتتتا ور بتفتتتتا فتتتتل تكتتتتوين 
العتتتتتادات واقتجااتتتتتات اقستتتتتتفهكية الستتتتتميمةح والتتتتتتخمص متتتتتن 
الستتتمو  اقستتتتفهكل اقتهفتتتل لتتتد  افتتتراد ا ستتترة منتتتذ الصتتتةر 

 (.6336صنان ابوصيرال   
( بإألامتتتتتتة التتتتتتدورات 6330وألتتتتتتد اوصتتتتتتت إينتتتتتتاس بتتتتتتدير  

والندوات الخاصة بربات البيوت وخاصة ا مفات لموألوه عم  
ااميتتة التتوعل اقستتتفهكل لتتد  افتتراد ا ستترة وخاصتتة ا طةتتالح 
ومما سبق يتة  ان من الموتاكل ا ساستية التتل تواجت  المتدن 

لقصتتتور فتتتل كةتتتاتة الختتتتدمات والمجتمعتتتات العمرانيتتتة الجديتتتدة ا
اقساستتية  الميتتا  والطاألتتة( وارتةتتاع تكمةتفتتا بمتتا ق يتناستتج متتح 
دخل سكان اذ  المناطق من ذوال الدخول المصتدودةح وفتل اتذا 

( انت  لتمبيتة الطموصتات فتل 6306الصدد ذكرت لقت ابتو ريتة  
تصسين نوعية الصيتاة يجتج ان يكتون تخطتيط البترامة اإلروتادية 

ا ستتر نابعتتا  متتن دراستتة واألعيتتة تتتتول  تصتتصي  وخاصتتة لربتتات 
روتتتتتتتادان إلتتتتتتت  الممارستتتتتتتات  الستتتتتتتموكيات الخاطعتتتتتتتة المتبعتتتتتتتة وا 
الصصيصة فل المجاقت المختمةة وذلت  متن اجتل الوصتول إلت  
اقستخدام ا مثل لمموارد المتاصة والصةاظ عم  استدامتفاح واذا 
يتتتتتتم متتتتتن ختتتتتهل المراصتتتتتل التدريجيتتتتتة لتنظتتتتتيم وتنةيتتتتتذ البتتتتترامة 

عادة اقستبصار بالموكمة واثاراا وتفيعتة المستروتد ا إلروادية وا 
لتنةيذ البرنامة وكذل  توفير معتاره وعمميتات عقميتة ونوتاطات 
ومفتتتارات متتتح تتتتوفير الةتتترص والمواألتتته لممستروتتتد لتوظيتتته متتتا 

( وبنتتات عمتت  ذلتت  فتتإن التخطتتيط 6300تعممتت   ستتميرة ألنتتديل  
اا اصتتتب  امتتترا ممصتتتا واإلعتتتداد لبتتترامة تعميميتتتة إروتتتادية وتنةيتتتذ

وةتتتتتروريا لتنميتتتتتة التتتتتوعل اقستتتتتتفهكل لتتتتتد  ستتتتتكان المنتتتتتاطق 
العمرانيتتتتة الجديتتتتدة وخاصتتتتة ربتتتتات ا ستتتتر بفتتتتذ  المنتتتتاطق فتتتتل 
مصاولتتتتة إليجتتتتاد صمتتتتول قستتتتتقرار واستتتتتمرار إألتتتتامتفم فتتتتل اتتتتذ  
المنتتاطق وصتتت  يتتدركوا ويستتتوعبوا كيةيتتة المواتمتتة بتتين المتتوارد 

لطاألتتة الكفرباعيتتةح وبتتين استتموج ا ساستتية المتاصتتة متتن الميتتا  وا
إدارتفم المنزلل نصتو استتفه  اتذ  المتواردح ومتن انتا يجتج ان 
تتعاون المؤسسات وجمعيات المجتمح المدنل والتوزارات المعنيتة 
وان تتتوفر المعمومتتات والبيانتتات الهزمتتة بوةتتوح بجانتتج تتتوفير 
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ا متتتتتتتاكن المناستتتتتتتبة لمتعمتتتتتتتيم والتتتتتتتتدريجح ولممتخصصتتتتتتتين فتتتتتتتل 
لمنزلتتل دور اتتام واساستتل فتتل خدمتتة كتتل متتن المنتتتة اقألتصتتاد ا

 (.6330والمستفم   سمصات مصمد  
لتتتتذل  تتبمتتتتور موتتتتكمة الدراستتتتة فتتتتل اإلجابتتتتة عمتتتت  التستتتتاؤل 

 ايتل 
ما مد  وعتل ربتة ا سترة المقيمتة فتل المنتاطق العمرانيتة 
الجديتتتتدة بمصافظتتتتة اإلستتتتكندريةح بتروتتتتيد اقستتتتتفه  فتتتتل ظتتتتل 

والطاألتتتة الكفرباعيتتتةت ومتتتا تتتتت ثير  المستتتتو  المصتتتدود متتتن الميتتتا 
تطبيق برنامة إروادال لتنمية الوعل اقستفهكل لمميا  والطاألتة 

 الكفرباعية عميفات
 أىداف البحث

يفتتده البصتتث بصتتةة رعيستتية إلتت  أليتتاس فاعميتتة برنتتامة 
إروتتتادال لتنميتتتة التتتوعل اقستتتتفهكل لمميتتتا  والطاألتتتة الكفرباعيتتتة 

 لعمرانيةالجديدة.لد  عينة من ربات ا سر بالمناطق ا
 وينبثق من اذا الفده الرعيسل ا اداه الةرعية التالية 

تصديتتتتتتد مستتتتتتتو  التتتتتتتوع  ا ستتتتتتتفهك  لمميتتتتتتا  والطاألتتتتتتتة  -0
الكفرباعيتتة لتتد  عينتتة البصتتث ا ساستتية متتن ربتتات ا ستتر 

فتتتتتتل المنتتتتتاطق العمرانيتتتتتتة الجديتتتتتدة بمصافظتتتتتتة  المقيمتتتتتات
 .اإلسكندرية

ك   لمميتتتا  تصديتتتد الةتتتروق فتتت  مستتتتو  التتتوع  ا ستتتتفه -6
والطاألة الكفرباعية لد  عينة البصث ا ساسية  من ربات 

فل المناطق العمرانية الجديتدة بمصافظتة  ا سر المقيمات
تبعا  ختهه المتةيرات الديمو رافية لفا متن  اإلسكندرية
مكتتتتان الستتتتكنح عمتتتتل رج وربتتتتة ا سرةحمستتتتتو   صيتتتتث  

 خل.تعميم رج و ربة ا سرةحعدد افراد ا سرةح الد
الكوتتته عتتتن العهألتتتتة بتتتين مستتتتتو  التتتوع  ا ستتتتتفهك   -0

لمميتتا  والتتوع  ا ستتتفهك  لمطاألتتة الكفرباعيتتة لتتد  ربتتات 
 اسر العينة ا ساسية.

تصديتتتتد الةتتتتروق فتتتت  مستتتتتو  التتتتوع  ا ستتتتتفهك  لمميتتتتا   -0
والطاألتتة الكفرباعيتتة لتتد  عينتتة البصتتث التجريبيتتة  متتن ربتتات 

الجديتتدة بمصافظتتة فتتل المنتتاطق العمرانيتتة  ا ستتر المقيمتتات
 اإلسكندرية ألبل وبعد تطبيق البرنامة ا رواد  المعد.

عتتداد وتطبيتتق برنتتامة إروتتادال يفتتده إلتت  تنميتتة  -2 بنتتات وا 
الوعل اقستتفهكل لمميتا  والطاألتة الكفرباعيتة لعينتة تجريبيتة 

 من ربات ا سر.
 ألياس فعالية البرنامة اإلروادال المنةذ. -2

 أىمية البحث:

   تسفم نتاعة البصث ف
اوق  من الناصية النظرية  تعد نتاعة اتذ  الدراستة إةتافة عمميتة 
لسمسمة الدراسات التل اجريت عن المناطق الجديدة كمدينتة 
برج العرج الجديدةح فمازالت تجربة اإلمتداد العمرانل إلألميم 
اإلسكندرية فل صاجة إل  مزيد من البصث المتعمق والتقيتيم 

لترويدح صيث توجد نتدرة فتل الدورال نصو اساليج التطوير وا
 البصوث والدراسات صول اذ  المناطق.

ثانيتتا  متتن الناصيتتة التطبيقيتتة  تتتوفر تمتت  النوعيتتة متتن الدراستتات 
مؤوتتتترات وتوجيفتتتتات لممصتتتتممين ومتختتتتذال القتتتترار لتةتتتتادال 
الستتتتتمبيات فتتتتتل مجتتتتتال المرافتتتتتق والختتتتتدمات لفتتتتتذ  المنتتتتتاطق 
والوصتتتتتتول إلتتتتتت  موتتتتتتاريح ستتتتتتكنية تعتمتتتتتتد فتتتتتتل تخطيطفتتتتتتا 

يمفا عمتتتت  معمومتتتتات وبيانتتتات فعميتتتتة وواألعيتتتتة تختتتتدم وتصتتتم
ألتتتتتتتتاطنل الوصتتتتتتتتدات الستتتتتتتتكنية طبقتتتتتتتتا  نمتتتتتتتتاطفم الصياتيتتتتتتتتة 
ومستتتتتوياتفم اقألتصتتتتتاديةح كمتتتتتا انتتتتت  يمكتتتتتن اقستتتتتتةادة متتتتتن 
البرنامة اإلروادال ونتاعة الدراسة التجريبيتة عنداجراتدراستة 

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

فتتتروق ذات دقلتتتة إصصتتتاعية فتتت   بتتتين وعتتتل ربتتتات توجتتتد  -0
ا ستتتر باستتتتفه  الميتتتا  والطاألتتتة الكفرباعيتتتة واقستتتتفه  

 الكمل وفقا لمكان السكن.
توجتتد فتتروق ذات دقلتتة إصصتتاعية بتتين وعتتل ربتتات ا ستتر  -6

باستفه  الميا  والطاألة الكفرباعية واقستفه  الكمل وفقتا 
 ا سرة. ة ورجلعمل رب

إصصاعيا بين وعل ربات ا سر باستفه  يوجد تباين دال  -0
الميتتا  والطاألتتة الكفرباعيتتة واقستتتفه  الكمتتل وفقتتا لمستتتو  

 تعميم ربة ورج ا سرة.
يوجد تباين دال إصصاعيا بين وعل ربات ا سر باستفه   -0

الميا  والطاألة الكفرباعية واقستفه  الكمل وفقا لعدد افراد 
 ا سرة.

ن وعل ربات ا سر باستفه  يوجد تباين دال إصصاعيا بي -2
الميتتا  والطاألتتة الكفرباعيتتة واقستتتفه  الكمتتل وفقتتا لمستتتو  

 دخل ا سرة.
توجتتتد عهألتتتة ارتباطيتتتة بتتتتين مستتتتو  التتتوعل ا ستتتتتفهك   -2

لمميتتا  والتتوعل ا ستتتفهك  الطاألتتة الكفرباعيتتة لتتد  ربتتات 
 اسر عينة البصث ا ساسية.

وع  توجتتتتد فتتتتروق ذات دقلتتتتة اصصتتتتاعية فتتتت  مستتتتتو  التتتتت -1
ا ستتتفهك  لمميتتا  والطاألتتتة الكفرباعيتتة لتتتد  عينتتة البصتتتث 
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فتتتتتل المنتتتتتاطق  التجريبيتتتتتة  متتتتتن ربتتتتتات ا ستتتتتر المقيمتتتتتات
العمرانيتتة الجديتتدة بمصافظتتة اإلستتكندرية ألبتتل وبعتتد تطبيتتق 

 البرنامة ا رواد  المعد لصال  التطبيق البعد .
 األسموب البحثي

 أوال: منيج الدراسة:
فة الوصتتةل التصميمتتل والمتتنفة اتبتتح فتتل اتتذا البصتتث المتتن

التجريبتتتتتلح فتتتتتالمنفة الوصتتتتتةل والتصميمتتتتتل يعمتتتتتل عمتتتتت  تصديتتتتتد 
الظتتتروه والعهألتتتتات التتتتل توجتتتتد بتتتتين الوألتتتاعح وجمتتتتح البيانتتتتات 
وتبوبيفتاح كمتتا يتةتتمن ألتدرا متتن تةستتير البيانتات لمصصتتول عمتت  
صقتتاعق دأليقتتة عتتن ا وةتتاع القاعمتتة متتن ختتهل دراستتة مستتصية 

صديتتتتتتد معتتتتتتايير الدراستتتتتتة  بوتتتتتتير كوصتتتتتته طبيعتتتتتتة الموتتتتتتكمة وت
(ح والمتتتتتتتنفة التجريبتتتتتتتل اتتتتتتتو تةيتتتتتتتر متعمتتتتتتتد 6333الروتتتتتتتيدالح 

ومةبوط لمعينة التجريبية وفق وتروط معينتة متح مهصظتة اتذ  
التةيتتترات الناتجتتتة فتتتل الصادثتتتة نةستتتفا وتةستتتيراا  عبتتتد التتترصمن 

 (.6332الةاةلح 
 ثانيا: المفاىيم البحثية والتعاريف اإلجرائية:

( اوبرنتامة 6333طبقا لتت مصمتد النصتاس   دي:البرنامج اإلرشا
مخطط منظم فل ةوت اسس عممية لتقديم الختدمات اإلروتادية 
المباوتتتترة فرديتتتتا او جماعيتتتتا لجميتتتتح متتتتن تةتتتتمفم المؤسستتتتة او 
الجماعتتتتة بفتتتتده مستتتتاعدتفم فتتتتل تصقيتتتتق النمتتتتو الستتتتوال والقيتتتتام 
بإختيتتتار واعتتتتل متعقتتتلح واتتتتو مجموعتتتتة متتتن الخبتتتترات التربويتتتتة 

لتل تفده إل  رفح المستو  المعرفل والمفتارال لمةعتة والمةاايم ا
المستتتتفدفة بفتتتده إصتتتداث تةييتتتر فتتتل ستتتموكفم  ستتتميرة ألنتتتديلح 

(ح والتعريه اإلجراعل لفتذا البرنتامة فتل البصتث الصتاللح 6300
اتتتتتو مجموعتتتتتتة متتتتتتن الخبتتتتتترات التربويتتتتتتة والمفتتتتتتارات وا نوتتتتتتطة 

ت المترابطتتتة والتتتتل تفتتتده إلتتت  تنميتتتة التتتوعل اقستتتتفهكل لربتتتا
ا سر فل مجال المرافق ]الميتا  والطاألتة الكفرباعيتةم لمستاعدتفا 
عمتتت  القيتتتتام ب دواراتتتتا ومستتتتعولياتفا المتعتتتددة بكةتتتتاتة وذلتتتت  متتتتن 
ختتتهل جمستتتات إروتتتادية لمتتتدة زمنيتتتة مصتتتددة تصتتتاصبفا عمميتتتة 

 تةذية راجعة.
توعيتتتتة الةتتتترد كمستتتتتفم  بصستتتتن اختيتتتتار  الوووووعي االسووووتيالكي:

اصة واقنتةاع بفا إلت  األصت  درجتة وورات السمح والخدمات المت
ممكنتتتتة متتتتح تعويتتتتد الةتتتترد عمتتتت  استتتتتثمار متتتتوارد  بتتتتوعل وتعقتتتتل 

 (.0220لمصصول عم  افةل النتاعة  سفير نورح ولخرون  
وتعره الباصثة الوعل اقستفهكل إجراعيا ب نت  توعيتة الةترد 
كمستتتتتفم  بصستتتتن استتتتتخدام متتتتوردال الميتتتتا  والطاألتتتتة الكفرباعيتتتتة 

 اقمثل بفا إل  األص  درجة ممكنة. وذل  باقنتةاع

عدم اإلسراه فتل اال وتلت يتصتل بالم كتل  ترشيد االستيالك:
والمستتتكن ومصتوياتتتت  والعمتتتل عمتتت  بتتتذل المجفتتتود لتقميتتتل الةاألتتتد 
بقتتدر المستتتطاع وعتتدم اقستتتفانة بتت  مفمتتا كتتان ةتتعيه  زينتتج 

(ح وتعرفتت  الباصثتتة إجراعيتتا ب نتت  اقستتتخدام ا مثتتل 6332صقتتل  
والطاألتتة الكفرباعيتتة  ذات القتتدرة المصتتدودة( بةتترض تقميتتل  لمميتتا 

الةاألد منفا بقدر اإلمكان مح الوفتات بكافتة اقصتياجتات المختمةتة 
  فراد ا سرة ف  ظل مواردام الذاتية.

المقصودة فل الدراسة الصالية  اتل ربتة ا سترة  ربة األسرة: -
متتتن مستتتتويات اجتماعيتتتة واألتصتتتادية مختمةتتتة ولتتتديفا ابنتتتات 
بمراصتتتتتتتل عمريتتتتتتتة مختمةتتتتتتتةح اال لتتتتتتتديفا تعتتتتتتتدد فتتتتتتتل ا دوار 
والمسعوليات ويكون ألد مر عم  إألامتفتا بالمنتاطق العمرانيتة 

 الجديدة مدة ق تقل عن عامين.
 ثالثا: حدود الدراسة:

 الشاممة وعينة الدراسة:
اجريتتتت اتتتذ  الدراستتتة عمتتت  ربتتتات استتتر بمنطقتتتة العامريتتتةح 

المنتاطق الصديثتة نستتبيا ح ومدينتة بترج العترج الجديتدةح وامتا متن 
وبالتتتالل ففمتتا فتتل اصتيتتاج إلتت  ابصتتاث تقيميتتة ودراستتات متعمقتتة 
داريا تابعتان لمصافظة اإلسكندرية التل يبمن عدد اصياعفا ستتة  وا 
اصيتات باإلةتافة إلت  متدينتل بتترج العترجح بترج العترج الجديتتدةح 

_التتذ  انوتتا اداريتتا بقتترار رعتتيس صيتتث يقتتح صتتل العامريتتة الجديد
فتتتل الجتتتزت الةربتتتل متتتن مصافظتتتة  -6300لعتتتام  006رات التتتوز 

نسمةم وفقا لتقدير عام  202102اإلسكندرية ويبمن عدد سكان  
متتتح إةتتتافة الزيتتتادة الطبيعيتتتةح تقتتتح مدينتتتة بتتترج العتتترج  6330

الجديدة التل تعتبتر مدينتة صتناعية كبتر  عمت  اقمتتداد الةربتل 
لمصافظتتتتتة اإلستتتتتكندرية ونوتتتتت ت  عمتتتتت  ارض صتتتتتصراوية  يتتتتتر 
زراعية معتمدة فل تخطيطفا عمت  التجربتة الفولنديتة ومستاصتفا 

التتتته  6200التتتته فتتتتدان(ح والكتمتتتتة العمرانيتتتتة  01.2  6كتتتتم663
الته نستمة عنتد اكتمالفتاح فيمتا يتعمتق  213فدان وعدد الستكان 

بإمداد الميا  فالمدينة تتةذ  بالميا  متن ترعتة مريتوط التتل تنبتح 
لصره الصتصل فقتد تتم تنةيتذ من ترعة النوباريةح وفيما يتعمق با

كتتتمح وبالنستتتبة 226وتتتبكات مواستتتير الصتتتره الصتتتصل بطتتتول 
كم كابهت 0062لمكفربات  فقد تم إنوات وبكات كفربات بطول 
كتتتم ووتتتبكات 063كفرباعيتتتةح وتنةيتتتذ وتتتبكات إتصتتتاقت بطتتتول 

كتتتتمح واتتتتل توتتتتتمل عمتتتت  جميتتتتح مستتتتتويات 223طتتتترق بطتتتتول 
مستتتتو  الةتتتاخر اإلستتتكان متتتتدرجا متتتن المستتتتو  الوتتتعبل إلتتت  ال

 م6300]جفاز المدن العمرانية الجديدة 
وتكونتتت وتتاممة اتتذا البصتتث متتن ربتتات استتر عتتامهت و يتتر 
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م ربتتة استترة متتن 033عتتامهتح وألتتد طبقتتت اتتذ  الدراستتة عمتت  ]
مستويات اجتماعيتة واألتصتادية مختمةتة ويعوتن فتل نستق استرال 

 مح اوقدان.
ديتتتتة عينتتتتة الدراستتتتة التجريبيتتتتة  تتتتتم اختياراتتتتا بطريقتتتتة عم

 رةتتتية لتنةيتتتذ البرنتتتامة اإلروتتتادال عمتتت  ربتتتات ا ستتتر الهتتتتل 
ينتمتتين إلتت  المستتتو  المتتنخةض متتن التتوعل اقستتتفهكل وكتتان 
لديفن اقألتنتاع والر بتة باقوتترا  فتل البرنتامة بوترط ان يكتون 
متتتتر عمتتتت  إألتتتتامتفن بمنتتتتاطق البصتتتتث ستتتتنتين فتتتت كثر إللمتتتتامفن 

  والطاألتتتتتة بمستتتتتتو  ومتتتتتد  جتتتتتودة المرافتتتتتق والختتتتتدمات  الميتتتتتا
 ( ربة اسرة.03الكفرباعية( وبمن عددان  

الصتدود المكانيتة  تتتم تطبيتق الدراستة التجريبيتتة بمقتر جمعيتتة 
لمتنميتتتتة باإلستتتتكندرية لموألعفتتتتا المكتتتتانل المهعتتتتم  الممستتتتة النبيمتتتتة
 لربات ا سر.

الصدود الزمانية  استةرألت الدراسة الميدانية خهل الةترة من 
 .6302يونيو صت  ا سطس 

 ابعا: أدوات الدراسة:ر 
 واوتممت عم   من إعداد الباصثة

إعداد وبنتات اقستتبيان ويتكتون متن ثتهث مصتاور رعيستية  -0
 لتةطل ااداه الدراسة 

 مصور البيانات العامة لألسرة.  -ا 
 مصور ألياس الوعل اقستفهكل لمميا . -ج 
 مصور ألياس الوعل اقستفهكل لمطاألة الكفرباعية. -ج 

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

 
 

 إعداد وبناء االستبيان ويتكون من: -2
 محور البيانات العامة:  -أ

اوتتتتتمل عمتتتت  بيانتتتتات لربتتتتات ا ستتتتر متتتتن صيتتتتث مكتتتتان 
الستتكنح صجتتم ا ستترة وألتتد ألستتم إلتت  ثتتهث فعتتات  استتر صتتةيرة 

(ح كبيترة  متن 2األتل متن  – 2متوستطة متن  افتراد(ح 2 األل متن 
ق تعمتتتل(ح عمتتتل رج  –فتتت كثر(ح عمتتتل ربتتتة ا ستتترة  تعمتتتل  2

اعمتال صترة(ح المستتو  التعميمتل لكتل متن ربتة  ا سرة  موظهح
ورج ا ستتتترة وألتتتتد تتتتتم تصتتتتنية  إلتتتت  ثتتتتهث مستتتتتويات  مستتتتتو  
تعميمتتتتتتل متتتتتتنخةض ويوتتتتتتتمل عمتتتتتت  التتتتتتزوج والزوجتتتتتتة ا ميتتتتتتين 

عيتتتتةح مستتتتتو  متوستتتتط ويوتتتتتمل عمتتتت  والصاصتتتتمين عمتتتت  اقبتدا
الصاصتتمين عمتت  ا عداديتتةح وكتتذل  الصاصتتمين عمتت  الثانويتتة او 

ما يعادلفاح مستو  مرتةح ويوتتمل عمت  الصاصتمين عمت  مؤاتل 
جتتتامعل وكتتتذل  الصاصتتتمين عمتتت  مؤاتتتل اعمتتت  متتتن الجتتتامعل(ح 
مستتتتو  دختتتل ا ستتترة الوتتتفرالح وألتتتد ألستتتم إلتتت  اربتتتح مستتتتويات 

جنيتتتتتت (ح مستتتتتتتو   233متتتتتتن ]مستتتتتتتو  دختتتتتتل متتتتتتنخةض  األتتتتتتل 
(ح مستتتو  فتتوق المتوستتط 0633األتتل متتن  – 233متوستتط من 

 ف كثر(م. 0033(ح مستو  مرتةح  0033األل  -0633 من 
 قياس الوعي االستيالكي لممياه: -ب 

الفتتتده متتتن اتتتذا المقيتتتاس التعتتتره عمتتت  مستتتتو  التتتوعل 
اقستتتتفهكل لمميتتتا  لربتتتات ا ستتتر عينة الدراستتتة( وصتتتت  يمكتتتن 

المقياسح تم اقطهع عم  ا طر النظرية والدراسات  إعداد اذا
الستتتتتابقة المرتبطتتتتتة بموةتتتتتوع البصتتتتتث الصتتتتتالل كدراستتتتتة ستتتتتامية 

(ح وألتد تتم اقستتةادة متن 6303(ح اصمد ألنديل 6332مصطة  
 اذ  الدراسات و يراا فل تصديد وصيا ة عبارات المقياس.

وتتتتتم إعتتتتداد المقيتتتتاس فتتتتل صتتتتورت  المبدعيتتتتة فتتتتل ةتتتتوت 
( عبتارةح ولمتصقتق متن 01إلجراعية والذال تكون من  االتعريةات 

الصدق المنطقل لممقياس  اال الصكم عم  مد  تمثيل اقختبار 
لممجال الذال يقيس ( تم عرةت  عمت  المصكمتين المتخصصتينح 
وبنات عمي  تم صذه بعتض العبتارات وتتم اإلبقتات عمت  العبتارات 

وفتل  %(033 – 23التل تراوصت نسبة اقتةتاق عميفتا متا بتين 
ةوت ذل  تتم إعتداد المقيتاس فتل صتورت  النفاعيتة صيتث اصتب  

 ( عبارة.02يتكون من 
 اقتستتتاق التتتداخمل(  فتتتتل  الصووودق الووو اتيوتتتتم صستتتاج 

صتتتتورت  النفاعيتتتتة بتطبيقتتتت  عمتتتت  العينتتتتة اقستتتتتطهعية وعتتتتدداا 
( ربة اسرة بمواصةات العينة ا ساستية عتن طريتق إيجتاد 033 

ن درجتتتتة افتتتتراد العينتتتتة عمتتتت  بتتتتي (r)معتتتتامهت ارتبتتتتاط بيرستتتتون 
العبارات والدرجة الكمية عم  المقيتاس ح وألتد تراوصتت معتامهت 

(ح واتتتل ألتتتيم دالتتتة إصصتتتاعيا 3.22 – 3.60اقرتبتتتاط متتتا بتتتين  
 (.3.30ح 3.32عند مستو  دقلة  

  ويقصتتتد بفتتتا اتستتتاق او ثبوووات المقيووواسكمتتتا تتتتم أليتتتاس 
اقرتبتتاط تماستت  المقيتتاسح والثبتتات داعمتتا متتا يعبتتر عنتت  بمعامتتل 

(ح وألتتد تتتم بعتتدة طتترق كمتتا اتتو وارد بجتتدول 0 –متا بتتين  صتتةر 
( صيتتتث تبتتتين ان جميتتتح القتتتيم مقبولتتتة ممتتتا يوتتتير إلتتت  ثبتتتات 0 

 المقياس.
: قياس الثبات لمحور قياس الووعي االسوتيالكي 2جدول
 لممياه

 قيمة المعامل الطريقة
 3.10 معامل ارتباط الةا كرونباخ

 3.13 طريقة التجزعة النصةية
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 Guttman Split-Half 
 طريقة إعادة التطبيق

  معامل ارتباط بيرسون(
3.10 

وتصتتددت اقستتتجابات عمتت  عبتتارات مصتتور أليتتاس التتوعل 
اقستفهكل لمميا  صيث اوتممت كل عبتارة عمت  ثتهث إجابتات 
ويتتتم اختيتتار إجابتتة واصتتدة فقتتط ويعطتتل لفتتا درجتتة واصتتدة فقتتطح 

(ح صيتتث بمةتتت اعمتت  وفتتل صالتتة اإلجابتتة الخاطعتتة يعطل صتتةر
( 06( عبتتتارة  02درجتتتة موتتتاادة عمتتت  المقيتتتاس المتكتتتون متتتن 

( درجتتتتتتة ألستتتتتتمت إلتتتتتت  ثتتتتتتهث 0درجتتتتتتة واألتتتتتتل درجتتتتتتة موتتتتتتاادة 
 مستويات 

 %(03% > 63درجةم   2>  0وعل استفهكل منخةض  ]
 %(23% > 03درجةم   2>  2وعل استفهكل متوسط  ]
 % ف كثر(23ف كثرم   2وعل استفهكل مرتةح  ] 

 مقياس الوعي االستيالكي لمطاقة الكيربائية: -ج
الفتتتده متتتن اتتتذا المقيتتتاس التعتتتره عمتتت  مستتتتو  التتتوعل  
اقستفهكل لمطاألة الكفرباعية عينة الدراستة( صيتث تتم اقطتهع 
عمتتتتت  بعتتتتتض الدراستتتتتات الستتتتتابقة وا طتتتتتر النظريتتتتتة المرتبطتتتتتة 

(ح دراستتتتة ستتتتمر 6333بموةتتتتوع البصتتتتث كدراستتتتة  تتتتادة زكتتتتل 
 يراتتا متتن الدراستتات التتتل تتتم اقستتتةادة منفتتا (ح و 6330إبتتراايم 

 فل تصديد وصيا ة عبارات المقياس.
وتتتتتم إعتتتتداد المقيتتتتاس فتتتتل صتتتتورت  المبدعيتتتتة فتتتتل ةتتتتوت 

عبتتارةح ولمتصقتتق متتن  03التعريةتتات اإلجراعيتتة والتتذال تكتتون متتن 
لممقيتتتتتاس  تتتتتتم عرةتتتتت  عمتتتتت  المصكمتتتتتين  الصووووودق المنطقوووووي

العبتتارات المتخصصتتينح صيتتث تتتم بالةعتتل إعتتادة صتتيا ة بعتتض 
             وصتتتتتتتذه عبتتتتتتتارتينح وألتتتتتتتد تراوصتتتتتتتت نستتتتتتتبة اإلتةتتتتتتتاق متتتتتتتا بتتتتتتتين

%(ح وفتتتتل ةتتتتوت ذلتتتت  تتتتتم إعتتتتداد المقيتتتتاس فتتتتتل 033 – 23 
 م عبارة.00صورت  النفاعية ]

 اقتستتتتاق التتتتداخمل(  فتتتتل الصوووودق الوووو اتيويتتتتتم صستتتتاج 
صتتتتورت  النفاعيتتتتة صيتتتتث تراوصتتتتت معتتتتامهت اقرتبتتتتاط متتتتا بتتتتين 

لتتة إصصتتاعيا عنتتد مستتتو  دقلتتة ( واتتل ألتتيم دا3.20 – 3.60 
 (.3.0ح 3.32 

  بعتتدة طتترق كمتتا اتتو وارد ثبووات المقيوواسكمتتا تتتم أليتتاس 
(ح صيتتث تبتتين ان جميتتح القتتيم مقبولتتة ممتتا يوتتير إلتت  6بجتتدول 

 ثبات المقياس.
: قيوووووواس الثبووووووات لمحووووووور قيوووووواس الوووووووعي 2جوووووودول 

 االستيالكي لمطاقة الكيربائية
 قيمة المعامل الطريقة

 3.02 لةا كرونباخمعامل ارتباط ا

 طريقة التجزعة النصةية
 Guttman Split-Half 

3.00 

 طريقة إعادة التطبيق
  معامل ارتباط بيرسون( 

3.13 

وتصتتددت اقستتتجابات عمتت  عبتتارات مصتتور أليتتاس التتوعل 
اقستتتفهكل لمطاألتتة الكفرباعيتتة صيتتث اوتتتممت كتتل عبتتارة عمتت  

ا درجتة واصتدة ثهث إجابات ويتم اختيار واصدة فقطح ويعطل لف
فقتتتطح وفتتتل صالتتتة اإلجابتتتة الخاطعتتتة يعطل صتتتةر(ح وتتتتم تقستتتيم 
استتتتتتتجابات المبصوثتتتتتتات عمتتتتتت  عبتتتتتتارات المقيتتتتتتاس إلتتتتتت  ثهثتتتتتتة 

صيتتتتث بمةتتتتت اعمتتتت  درجتتتتة موتتتتاادة عمتتتت  المقيتتتتاس حمستتتتتويات 
م درجتتتتة واألتتتتل درجتتتتة موتتتتاادة 03( عبتتتتارةح ]00المتكتتتتون متتتتن  

 ( درجة وألسمت إل  ثهث مستويات 02 
                درجتتتتتتتتتتتتتتتتتتةم 63>  02متتتتتتتتتتتتتتتتتتنخةض  ]وعتتتتتتتتتتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتتتتتتتتتتفهكل 

 02.2 < %26.2)% 
                  درجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةم 62>  63وعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفهكل متوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط  ]

 26.2 < %22.0)% 
 % ف كثر(22.0  ف كثرم 62وعل استفهكل مرتةح  ]

 تقييم استجابات الوعي االستيالكي ككل لدى المبحوثات: -د
( 20ل متتتن  صيتتتث تكتتتون مقيتتتاس التتتوعل اقستتتتفهكل الكمتتت

( درجتتةح واألتتل درجتتتة 02عبتتارةح وبمةتتت اعمتت  درجتتتة موتتاادة  
 ( درجة وألسمت إل  ثهث مستويات 06مواادة  

               درجتتتتتتتتتتتتتةم 60>06]وعتتتتتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتتتتتفهكل كمتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتنخةض  
 66.2< % 00.0)% 

            درجتتتتتتتتتتتتتةم  00> 60وعتتتتتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتتتتتفهكل كمتتتتتتتتتتتتتل متوستتتتتتتتتتتتتط  ]
 00.0 < %20.6)% 

 % ف كثر(20.6  ف كثرم  00ح  ]وعل استفهكل كمل مرتة
  البرنامج اإلرشادي: -2
 تم بنات البرنامة باتباع الخطوات التالية  -ا

بنتتتتات عمتتتت  النتتتتتاعة التتتتتل اتةتتتتصت متتتتن إجابتتتتات عينتتتتة البصتتتتث 
ا ساستتتية عمتتت  مقيتتتاس التتتوعل اقستتتتفهكل لربتتتات ا ستتتر 
طبق البرنتامة عمت  ربتات ا ستر الصاصتهت عمت  درجتات 

التتتتذال استتتتتخدم لمتعتتتتره عمتتتت  نتتتتواصل  األتتتتل فتتتتل اقستتتتتبيان
القصتتور لتتديفن لهستتتةادة منفتتا فتتل تخطتتيط البرنتتامةح وتتتم 
إعتتتتتتتداد البرنتتتتتتتامة فتتتتتتتل صتتتتتتتورة مجموعتتتتتتتة متتتتتتتن ا نوتتتتتتتطة 
والمصاةتتراتح يركتتز كتتل منفتتا عمتت  جوانتتج التعمتتيم الثهثتتل 
 المعرفتتلح المفتتارالح والوجتتدانل(ح ثتتم عتترض البرنتتامة عمتت  

ةادة منفتتتا فتتتل تعتتتديل المصكمتتتين إلبتتتدات المهصظتتتات واقستتتت
البرنتتامةح وألتتد تتتم تعتتديل البرنتتامة فتتل صتتورت  النفاعيتتة فيمتتا 
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يختتتتتص بتعتتتتديل بعتتتتض ا اتتتتداه وكتتتتذل  بعتتتتض الوستتتتاعل 
التعميميتتة المستتتخدمة فتتل التطبيتتقح وألتتد تصتتدد البرنتتامة فتتل 

جمستتتتات وصتتتتدد عنتتتتوان الجمستتتتة والفتتتتده متتتتن إجراعفتتتتا  03
لمستخدمة وكذل  والوساعل التعميمية المعينة لفاح وا دوات ا

 ا اداه لكل جمسة.
الصدود اإلجراعية لمبرنتامة  الصتدود الزمنيتة  صيتث استتةرق  -ج

م جمستات 03استابيح متواصتمة متن ختهل ] 2تنةيذ البرنامة 
م دأليقتةح والصتدود 23بواألح جمستتين استبوعيا وزمتن الجمستة ]

المكانيتة  ثتم تطبيتتق البرنتامة متن ختتهل دعتوة ربتات ا ستتر 
ستتة التجريبيتتة بمقتتر جمعيتتة الممستتة النبيمتتة لمتنميتتة عينتتة الدرا

والرعايتتتة ا ستتترية باإلستتتكندرية لموألعفتتتا المهعتتتم لممبصوثتتتات 
 العينة التجريبية( وصيث تتوافر اإلمكانيات العمميةح الصتدود 
البوتتترية  تتتتم تنةيتتتذ البرنتتتامة عمتتت  عينتتتة متتتن ربتتتات ا ستتتر 

عتتدد ( ربتتة استترة والتتتل روعتتل ان تكتتون لتتديفا ت03عتتددان  
فتتتتل ا دوار والمستتتتعوليات وذات درجتتتتات األتتتتل فتتتتل تقيتتتتيمفم 

لهستتتتتبيان العتتتتام ولتتتتديفن اقألتنتتتتاع والر بتتتتة فتتتتل اقوتتتتترا  
 بالبرنامة.

اتتتتتتتده البرنتتتتتتتامة  يفتتتتتتتده البرنتتتتتتتامة إلتتتتتتت  تنميتتتتتتتة التتتتتتتوعل -ج
اقستتتتفهكل لمميتتتا  والطاألتتتة الكفرباعيتتتة لتتتد  ربتتتات ا ستتتر 

دة عن طريق المقيمات بمنطقتل العامرية وبرج العرج الجدي
امتتدادان بالمعمومتتات ممتتا يستتاعدان عمتت  إتبتتاع ممارستتات 
صتتتتتصيصة وتصتتتتتصي  عتتتتتادات ستتتتتيعة تتتتتتنعكس عمتتتتت  كةتتتتتاتة 

 استفه  الميا  والطاألة الكفرباعية.
مصتتو  البرنتتامة  تتتم إعتتداد البرنتتامة متتن البيانتتات المستتتمدة  -د

متتتن اقستتتتبيانات ومقتتتاييس الدراستتتة وألتتتد استتتتخدم الصاستتتج 
التتتتتتتتل تقتتتتتتتوم بالتتتتتتتدمة بتتتتتتتين  Multimediaوبتتتتتتترامة ايلتتتتتتتل 

النصتتتتوص المكتوبتتتتةح والصتتتتور الثابتتتتتةح ولقطتتتتات الةيتتتتديوح 
 والصوت.

جمستتات موةتتصة  (03وتتتم تطبيتتق البرنتتامة اإلروتتادال فتتل 
 بالجدول التالل 

 : خطة تطبيق البرنامج اإلرشادي المعد لتنمية الوعي االستيالكي لربات األسر0جدول 
 الوسائل اإلرشادية امة لجمسات البرنامجاألىداف الع جمسات البرنامج

 الجمسة ا ول 
 التعاره

 مةفوم البرنامة اإلروادال
 الوعل والوعل اقستفهكل

 فل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم  ان  
 األىداف المعرفية:

تورح ااداه البرنامة اإلروادال المعد لممنتاطق العمرانيتة  -
 الجديدة.

 امة.تةفم المةز  من البرن -
 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 . -
 ستعداد لصةور الجمساتتتقبل فكرة البرنامة بإبدات اق -

 السبورة -
 Data Showجفاز  -

 المصاةرة

 
 

 :0تابع جدول 
 الوسائل اإلرشادية األىداف العامة لجمسات البرنامج جمسات البرنامج

 الجمسة الثانية والثالثة
 ااميتفا ودوراا فل الصياة -الميا  -

 مصادر الميا  فل مصر -

 اامية ورج المات -

 الكمية الكافية لورج المات -

 اةرار اإلألهل من ورج المات -

 اةرار اإلكثار من ورج الماتح -

 فل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم  ان 
 األىداف المعرفية

 توة  دور الميا  فل الصياة. -
 تورح اامية مورد الميا  فل المناطق العمرانية الجديدة. -
 تورح اامية ورج الميا . -
 تعدد مصادر الميا . -

 الميارية: األىداف

  السبورةح-
، العتتتتتتتتتتتروض التةاعميتتتتتتتتتتتة -

(Power Point) 
فتتتتتتتيمم إروتتتتتتتادال يوةتتتتتتت   -

الميتتتتتتتا  وااميتفتتتتتتتا فتتتتتتتل 
المنتتتتتتتتتتتتاطق العمرانيتتتتتتتتتتتتة 
الجديدة ومصادر الميا  
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 تعرض مصادر الميا  فل مصر. -
تصمتتتل ا ةتتترار التتتتل تتتتنجم عتتتن تتتتدنل مستتتتو  متتتورد الميتتتا   -

 بالمنطقة.
تقتتتتارن بتتتتين كتتتتل متتتتن اةتتتترار اإلكثتتتتار واإلألتتتتهل متتتتن تنتتتتاول  -

 الميا .
 األىداف الوجدانية:

 تقدر عظمة الخالق فل من  مصر نفر النيل. -
 تقدر ا امية البالةة لمميا .  -
   بايجابية فل البرنامة.توار  -
تقدر دوراا فتل تزويتد جيرانفتا متن ربتات ا ستر بالمعمومتات  -

 التل تعرففا

 فل مصر.
 المناألوةح -

 الجمسة الرابعة

 والوةوتالةسل  -

النفتتل عتتن اقستتراه فتتل استتتعمال  -
 المات

 فل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم  ان 
 األىداف المعرفية:

تتعره عم  راال الدين  ليات متن القترلن الكتريم( فتل تروتيد  -
 الميا .

 تدعو إل  ترويد الميا  بين جيرانفا. -
دودة تةسر اةرار اإلسراه فل استعمال الميا  بالمناطق مص -

 الموارد.
 األىداف الميارية:

تقمد الباصثة فتل تنةيتذ المفتارات نصتو الصتد متن اإلستراه فتل  -
 استعمال الميا .

 تتبح السمو  السميم عند فت  الصنبور. -
 تتوة  مح اقاتمام بتوفير الميا . -

 األىداف الوجدانية:
 ترود كمية الميا  التل تتوة  بفا. -
 دام الميا حتقدر اامية الصد من استخ -

 لوصات توةيصية -
العتتتتتتتتتتتروض التةاعميتتتتتتتتتتتةح  -

(Power Point) 
بيتتتتتتتتتان عممتتتتتتتتتل لطريقتتتتتتتتتة  -

الوةتتتوت بتتتدون إستتتراه 
 لمميا ح

 الجمسة الخامسة

العتتتتتادات الخاطعتتتتتة عنتتتتتد استتتتتتخدام  -
الميا  فل المنزل والمدرسة وبعض 

 المؤسساتح

 فل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم  ان 
 أىداف معرفية:

 معن  العادة. تعره -
تصتتتتتدد الةتتتتترق بتتتتتين العتتتتتادات الصتتتتتصيصة والخاطعتتتتتة فتتتتتل  -

 اقستخدام.
 توة  العادات الخاطعة التل اعتادت عميفا. -

 أىداف ميارية:

تختتتار بعتتتض ا فكتتتار التتتتل تثتتترال الموةتتتوع وتتتتتهعم متتتح  -
 المناطق العمرانية الجديدة.

توظتتتته ا نمتتتتاط اإليجابيتتتتة نصتتتتو استتتتتخدام الميتتتتا  داختتتتل  -
 وخارج المنزل.

 أىداف وجدانية:

 تقدر اامية المات المفدر. -
تتتتتتتتؤمن ب اميتتتتتتتة الموةتتتتتتتوع نصتتتتتتتو استتتتتتتتيةات المتطمبتتتتتتتات  -

 الةرورية من مورد الميا ح

المصاةتتتتترة ألاعمتتتتتة عمتتتتت   -
 استخدام التكنولوجيا

العرض التةاعمل المتقتدم  -
لعتتتتتتتتتتتتتتتتتترض مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  

 الجمسة.
 انوطة تعميمية -
 فيمم إروادال يوة   -

العتتتادات الخاطعتتتة المعتتتتادة 
افتتتتتتتتتتتراد ا ستتتتتتتتتتترة  متتتتتتتتتتتن

 والعادات الصصيصةح

 
 :0تابع جدول 

 الجمسة السادسة

 ترويد استخدام الميا  -

دور ربتتتتتتتتتة ا ستتتتتتتتترة فتتتتتتتتتل تروتتتتتتتتتيد  -
 اقستفه 

 فل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم  ان 
 األىداف المعرفية:

تعره بعض الطترق التتل يجتج ان تراعت  عنتد استتعمال  -
 جديدة.الميا  فل المناطق العمرانية ال

 توة  الفده من ترويد الميا . -
 تورح بعض المقترصات لترويد الميا . -

 األىداف الميارية:

 تطبق بعض ا فكار التل تةيد من ترويد الميا . -

المصاةتتتتترة ألاعمتتتتتة عمتتتتت   -
 استخدام التكنولوجيا

 انوطة تعميمية -
فتتتتتتتيمم إروتتتتتتتادال يوةتتتتتتت   -

ممارستتتتات ربتتتتة المنتتتتزل 
خدام الميتتتتتتا  نصتتتتتتو استتتتتتت

ختتتتتارج وداختتتتتل الوصتتتتتدة 
 السكنيةح
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تصنه وتختار بعض ا ستس التتل تراعتل عنتد استتعمال  -
 الميا .

 تستنتة اامية ترويد الميا . -
 األىداف الوجدانية:

 تؤمن ب امية ترويد الميا . -
 تقدر اامية طرق ترويد الميا . -
تروتتد جيرانفتتا متتن ربتتات ا ستتر إلتت  الطريقتتة الصتتتصيصة  -

 لةسل ا سنان واقستصمام و سيل ا طباق.
 تنمل فل اسرتفا الر بة فل ترويد الميا ح -

 الجمسة السابعة

 اامية الطاألة الكفرباعية -

 مجاقت الكفربات -

 فل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم  ان 
 األىداف المعرفية:

 تذكر مجاقت استخدام الكفربات -

توترح ااميتتة الوةتح الصتتالل لمتورد الطاألتتة الكفرباعيتة فتتل  -
 الجديدة. المناطق العمرانية

 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 لمطاألتتة  -

 الكفرباعية.
 األىداف الوجدانية:

 ة الكفرباعية.تقدر اامية الطاأل -
 تؤمن ب امية ترويد الكفربات. -
تعتتتزز فتتتل استتترتفا الر بتتتة فتتتل تروتتتيد الطاألتتتة الكفرباعيتتتة  -

 ةمانا قستمراراا وعدم انقطاعفاح

 لوصات توةيصية -
مصاةتتتتتتترة ألاعمتتتتتتتة عمتتتتتتت   -

 استخدام التكنولوجيا
مقتتتتتاطح فيتتتتتديو لتوةتتتتتي   -

اقستتتتخدامات الخاطعتتتة 
والصتتتتتتتتتتتصيصة لمطاألتتتتتتتتتتتة 

 الكفرباعيةح

 لثامنةالجمسة ا

عتتتتتتتادات خاطعتتتتتتتة عنتتتتتتتد استتتتتتتتخدام  -
 بعض ا جفزةح

 
 

 فل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم  ان 
 األىداف المعرفية:

تتتتذكر العتتتادات الخاطعتتتة عنتتتد استتتتخدام الثهجتتتةو يراامن  -
 اقجفزةالكفرباعية

- . 
تورح بعتض العتادات الخاطعتة التتل تهصظفتا فتل المنتزل  -

 والمنطقة المصيطة.
ت المتعتتتتاره عميفتتتتا بالمنتتتتاطق العمرانيتتتتة توةتتتت  ا خطتتتتا -

 الجديدة 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 -

مصاةتتتتتتتتتتتتترة باستتتتتتتتتتتتتتخدام  -
Power Point 

فتتتتتتيمم إروتتتتتتادال يوةتتتتتت    -
انمتتتاط لمفتتتتارات تروتتتتيد 
اقستتتتتفه  فتتتتل مجتتتتال 

 الطاألة الكفرباعية.
 المناألوةح

 :0تابع جدول 
 الجمسة التاسعة

بعتتتتتض الطتتتتترق لتروتتتتتيد استتتتتتفه   -
 بعض ا جفزة الكفرباعية

 بة ا سرة ألادرة عم  ان فل نفاية الجمسة تكون ر 
 األىداف المعرفية:

 تذكر اامية ترويد استفه  الطاألة الكفرباعية. -
 توة  كيةية اقستةادة من البرنامة فل بيعتفا السكنية. -
توتتتترح كيةيتتتتة تطبيتتتتق النصتتتتاع  فتتتتل الصيتتتتاة ولتتتتد  افتتتتراد  -

 اسرتفا.
 األىداف الميارية:

تنصتتتتتتتت  استتتتتتتترتفا قتبتتتتتتتتاع اقروتتتتتتتتادات لتروتتتتتتتتيد الطاألتتتتتتتتة  -

 وةيصيةلوصات ت -
 Powerمصاةرة باستخدام 

Point 
فتتتتتتتتتتتيمم إروتتتتتتتتتتتادال عتتتتتتتتتتتن  -

اقستتتتتتتتتتخدام الصتتتتتتتتتصي  
 لألجفزة الكفرباعيةح
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 فرباعية.الك
 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 الكفرباعيتة  -

 فل البرنامةح
 الجمسة العاورة

 تقييم البرنامة اإلروادال. -
التطبيتتتق النفتتتاعل قستتتتبيان التتتوعل  -

اقستتتتتتتتتتتتتفهكل لمميتتتتتتتتتتتتا  والطاألتتتتتتتتتتتتة 
 الكفرباعيةح 

وكر لربتات البيتوت عمت  تعتاونفن  -
متتتتتتتتتتتتتتتح الباصثتتتتتتتتتتتتتتتة ومستتتتتتتتتتتتتتتاعدتفن 

تفن اقيجابيتتتتتة لفتتتتتا اثنتتتتتات وموتتتتتارك
 تطبيق البرنامةح

 فل نفاية الجمسة تكون ربة ا سرة ألادرة عم  ان 
 األىداف المعرفية:

تتتتتذكر بعتتتتض المةتتتتاايم والنقتتتتاط الفامتتتتة المرتبطتتتتة بموةتتتتوع  -
الميتتا  والطاألتتة الكفرباعيتتة فتتل المنتتاطق العمرانيتتة الجديتتدة التتتل 

 عرةت اثنات جمسات البرنامة.
 ية:األىداف الميار 

تستتتتعين بمتتتا اكتستتتبت  متتتن مفتتتارات لتقميتتتل الةاألتتتدمن الميتتتاةو  -
الطاألة الكفرباعية وبما اكتسبت  من معمومات فل اإلجابة 
عمتتتتتتت  استتتتتتتتبيان التتتتتتتوعل اقستتتتتتتتفهكل لمميتتتتتتتا  والطاألتتتتتتتة 

 الكفرباعية.
 أىداف وجدانية:

تتتتتؤمن ب اميتتتتة تقتتتتديم البتتتترامة اإلروتتتتادية فتتتتل تعتتتتديل بعتتتتض  -
خاطعتتتتة لتتتتد  ربتتتتات ا ستتتتر فتتتتل المةتتتاايم واقتجااتتتتات ال
 مناطق او اصيات مجاورة.

تكتستتتج الثقتتتة بتتتالنةس متتتن ختتتهل ألتتتدرتفا عمتتت  إدارة وتتتعون  -
استترتفا بكةتتاتة وعمتت  تتتذكر بعتتض المةتتاايم والنقتتاط التتتل 

 ألدمت لفا اثنات الجمسات طوال مدة عرض البرنامة.
تتصمتتل مستتعوليتفا كربتتة استترة وتقتتدر دوراتتا فتتل إيجتتاد صمتتول  -

قستتتفه  فتتل الميتتا  والطاألتتة الكفرباعيتتة خاصتتة لتروتتيد ا
 فل المناطق السكنية المصدودة الموارد ا ساسيةح

فتتتتتتتيمم إروتتتتتتتادال يصتتتتتتتتوال  -
عم  اام الجوانتج التتل 
عرةت خهل البرنامة 

 اإلروادال.
 صوار ومناألواتح -

* تتتتم التقيتتتيم ختتتهل جمستتتات البرنتتتامة اإلروتتتادال الستتتابق عتتتن 
ح استتتتتعمة والمناألوتتتتتات فتتتتتل طريتتتتتق  استتتتتتخدام المهصظتتتتتة وطتتتتتر 

مجموعتتات عمتتل وتمختتيص مصتتتو  الجمستتات واختبتتارات لقيتتاس 
مستتتتتتتتتو  ا دات المفتتتتتتتتارال ومتتتتتتتتد  اإللمتتتتتتتتام وتنةيتتتتتتتتذ النصتتتتتتتتاع  

 واقروادات.
 تقيييم فاعمية البرنامج:

بإستتخدام استتمارة استتبيان أليتاس وعتل ربتات ا ستر لتروتيد 
لقيتاس متد  اقستفه  ودرجة اقستةادة من البرنتامة ثتم تنةيتذ  

إلمام ربات ا سر العينة التجريبية( بالمعمومتات والمعتاره التتل 
ألتتدمت لفتتن  ا دات البعتتدال( والوألتتوه عمتت  التةيتتر الصتتادث فتتل 
اكتستتتتاج المعمومتتتتات والمعتتتتاره لتتتتد  ربتتتتات ا ستتتتر متتتتن اجتتتتل 
ا ستتتتتةادة متتتتن البرنتتتتامةح متتتتن ختتتتهل تصتتتتصي  مصتتتتور القيتتتتاس 

المعالجتتتة اإلصصتتتاعية  وتصويمتتت  إلتتت  بيانتتتات رألميتتتة ليتتتتم إجتتترات
وبعتد تطبيتق وصساج متوستط درجتات التوعل اقستتفهكل ألبتل 

 البرنامة.
المعالجتتات اإلصصتتاعية المستتتخدمة بإستتتخدام الصاستتج 

ايلتتتتلح وألتتتتد استتتتتخدم فتتتتل التصمتتتتيهت اإلصصتتتتاعية برنتتتتامة 
Statistical Package for Social Sciences Program ح

داخمل لصستاج درجتة وذل  لصساج معامل الةا واقتساق ال
ثبتتتات ادوات الدراستتتةح صستتتاج النستتتج المعويتتتة والتكتتترارات 
والمتوستتتطات الصستتتابية واقنصرافتتتات المعياريتتتةح معتتتامهت 
اقرتبتتتتتاط بتتتتتين متةيتتتتترات الدراستتتتتةح استتتتتتخدام اختبتتتتتار ت(ح 

 استخدام تصميل التباين اصادال اقتجا .
 النتائج ومناقشتيا
 أوال: وصف عينة الدراسة الميدانية:

(ح وانتصتتار 0220ذكتترت وفتتات وتتمبل وجتتيهن القبتتانل 
( انتت  يستتتمزم لتروتتيد اقستتتفه  لربتتة ا ستترةح 6330زكتتل 

وتصديتتتتتتتد التتتتتتتوعل اقستتتتتتتتفهكل التعتتتتتتتره عمتتتتتتت  الستتتتتتتمات 
الوخصتتتتتتية واقجتماعيتتتتتتة وتصديتتتتتتد المستتتتتتتو  اقجتمتتتتتتاعل 
واقألتصتتادال لربتتات ا ستترح وألتتد اظفتترت النتتتاعة كمتتا اتتو 

بتتتتات ا ستتتتر لمعينتتتتة الميدانيتتتتة ( ان توزيتتتتح ر 0وارد بجتتتتدول 
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تبعا لمكان السكن كان مناصةة بين العامريةح ومدينتة بترج 
% متتتتتتتتن إجمتتتتتتتتالل ا ستتتتتتتتتر 26.0العتتتتتتتترج الجديتتتتتتتتدةح وان 

% متتتن ربتتتات 26المبصوثتتتة ذو صجتتتم استتترال متوستتتطح وان 
ح بينمتا تراوصتت 02> -03ا سر تتراوح اعماران ما بتين 

نةح ست 23> -02% من ارباج ا ستر متا بتين 22اعمار 
%( 03كمتتتتا ان  البيتتتتة ربتتتتات ا ستتتتر بالعينتتتتة الميدانيتتتتة  

% متتتتتن اربتتتتتاج 20يعممتتتتتن ختتتتتارج المنتتتتتزلح كمتتتتتا تبتتتتتين ان 
% يعممتتتون فتتل مجتتال ا عمتتتال 01ا ستتر متتوظةين بينمتتا 

الصتتتترةح وعتتتتن المستتتتتو  التعميمتتتتل فقتتتتد اظفتتتترت النتتتتتاعة ان 
النسبة ا عم  لكل متن ربتات ا ستر وكتذل  اربتاج ا ستر 

%ح 01نيا ذو مستتتتتو  تعميمتتتتل متتتتنخةض المبصتتتتوثين ميتتتتدا
%(ح ويميتتتتتتتتتت  اربتتتتتتتتتتاج ا ستتتتتتتتتتر ذو مستتتتتتتتتتتو  تعميمتتتتتتتتتتل 02

%(ح كمتتتتتا اوتتتتتارت النتتتتتتاعة ان  البيتتتتتة ا ستتتتتر 00مرتةتتتتتح 
%(ح يميفتا 20.1المبصوثة ميدانيا  دخمفا الوتفرال متوستط  
 %(ح 00ا سر ذات الدخل الوفرال المنخةض  

 مخصائص االجتماعية واالقتصادية: التوزيع النسبي ألفراد عينة البحث طبقا ل4جدول 

 المجموع  الخصائص
 % 000العدد

 23.3 023 العامرية مكان السكن -0
 23.3 023 مدينة برج العرج الجديدة 
 03.1 26 صةيرة صجم ا سرة -6
 26.0 001 متوسطة 
 1.3 60 كبيرة 
 03.3 23 سنة 03األل من  عمر ربات ا سر -0
 26.3 002 سنة 02> - 03 
 0.3 60 رف كث 02 

 02.3 02 سنة 02األل من  عمر ارباج ا سر   
 22.3 020 سنة 23> - 02 
 62.3 01 ف كثر 23 
 03.3 603 تعمل خارج المنزل عمل ربات ا سرة -0
 63.3 23 ق تعمل خارج المنزل 

 20.3 002 موظه عمل ارباج ا سرة
 01.3 000 اعمال صرة 

 01.3 000 مستو  تعميم منخةض تعميم ربات ا سر -2
 02.3 01 مستو  تعميم متوسط 
 60.3 16 مستو  تعميم مرتةح 

 02.3 030 مستو  تعميم منخةض تعميم ارباج ا سر
 03.3 20 مستو  تعميم متوسط 
 00.3 22 مستو  تعميم مرتةح 

 00.3 036 مستو  دخل منخةض دخل ا سرة الوفرال -2
 20.1 020 مستو  دخل متوسط 
 1.0 66 متوسطمستو  دخل فوق ال 
 2.3 02 مستو  دخل مرتةح 

وممتتا ستتبق يتةتت  انتت  بتتالر م متتن ان  البيتتة ربتتات ا ستتر 
تعممن خارج المنزلح وان الةالبية متن اربتاج ا ستر يعممتوا 
متتوظةينح وان النستتبة ا عمتت  متتن ا ستتر ذو صجتتم استترال 
متوستتتتتطح إق ان المستتتتتتو  التعميمتتتتتل متتتتتنخةض لكتتتتتل متتتتتن 

ترتتتج عميتت  اقنخةتتاض النستتتبل اربتتاج وربتتات ا ستترح ألتتد 
لمستتتو  التتدخل الوتتفرال ا ستترالح ولكتتن ألتتد يكتتون المرصمتتة 
العمرية التل يمر بفا  البية ربات ا سر عتامه فعتاق فتل 

 تةعيل وويوع البرنامة اإلروادال.

 ثانيا: الوعي االستيالكي لدى ربات األسر:
( عمت  ةترورة تنميتة 0220اكدت دراسة نجو  صافظ 

كل الروتتتيد فتتتل المجتمتتتح المصتتترال والتتتتل التتتوعل اقستتتتفه
اظفتتتترت ان ا بنتتتتات فتتتتل ا ستتتترة المصتتتترية تعتتتتيش انمتتتتاط 
استتتتفهكية تتنتتتاف  متتتح الظتتتروه اقجتماعيتتتة واقألتصتتتادية 

 لممجتمح.
 الوعي االستيالكي لممياه: -أ

( انتت  متتتن الةتترورال رفتتتح 6330ذكتترت ستتمر إبتتتراايم 
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وصثفم عمت  الثقافة اقستفهكية نصو الميا   فراد المجتمح 
تنظتتتتتتتتيم اقستتتتتتتتتفه  الةتتتتتتتتردال ا ستتتتتتتترالح وان اقستتتتتتتتتفه  
اقتهفل واقستفه  بةرض التقميد من اام ا ستباج التتل 
تؤدال إل  إادار الموارد واختهل ميزانية ا سرةح وألد تبتين 

( ان اعمتتتتتتتت  نستتتتتتتتبة كانتتتتتتتتت فتتتتتتتتل التتتتتتتتوعل 2متتتتتتتتن جتتتتتتتتدول 
%ح وتقتارج كتل متن 26اقستفهكل المتوسط صيث بمةت 

المرتةحح والمستو  المنخةض لمتوعل اقستتفهكل المستو  
%ح واتذ  60.1%ح 60.0صيث بمةتت النستبة لكتل منفمتا 

( صيتث تبتين ان 6332النتاعة تتةق ودراسة سفام مرستل  
مستو  الوعل اقستفهكل متوسطا نصو المرافتق المنزليتةح 
كمتتا تبتتين ان اتتذ  النتتتاعة توتتتير إلتت  ااميتتة تنميتتة التتتوعل 

ا ستتتر المقيمتتتات بالمنتتتاطق العمرانيتتتة  اقستتتتفهكل لربتتتات
الجديتتتتدة نظتتتترا  لعتتتتدم تتتتتوفر المستتتتتو  المهعتتتتم متتتتن المتتتتوارد 

 ا ساسية بفذ  المناطق.
 
 
 
 

: توزيووع ربووات األسوور عينووة الدراسووة الميدانيووة 5جوودول 
 طبقا لمستوى الوعي االستيالكي لممياه

 العدد مستوى الوعي االستيالكي لممياه
000 % 

 نخةضمستو  استفهكل م
  0  <2) 

10 60.1 

 مستو  استفهكل متوسط
  2  <2) 

22 26.3 

 مستو  استفهكل مرتةح 
 ف كثر( 2 

10 60.0 

( انتت  متتن العجتتج عتتدم 6303ذكتتر اصمتتد ألنتتديل 
تركيز اقاتمام عمل ألةية البيعة ا ول  وال ازمة المتاتح 
فالمات ثروة مصتدودة والستكان فتل تكتاثر  يتر مصتدودح وألتد 

ج المستتتقبل ستتتكون عمتت  المتتات واكتتذا يتتر  أليتتل ان صتترو 
الخبتراتح إعتتادة استتخدام الميتتا  المستتعممة   تتراض الطتترد 
الصتتتتصلح والتتتترالح والزراعتتتتة والصتتتتناعةح بجانتتتتج استتتتتخدام 
ا دوات الصصية التل تقمل من استتفه  الميتا  كصتناديق 
الطتتردح والمتتراصيض والصتتنابيرح واستتتخدام المصتتابس التتتل 

تمديتتدات الميتتتا  المنزليتتة باستتتتمرار تةمتتق ذاتيتتا متتتح فصتتص 
صتهح اال تسترج فيفتاح التوستح فتل إتبتاع نظتام الوتتراع   وا 

 بالنسبة قستفه  الماتح لمصرص فل استخدامفاح 
( ان انتتا  ميتتل لهستتتجابات 2وألتتد اتةتت  متتن جتتدول 

الصصيصة لد  ربات اقسر المبصوثة ميدانياح صيتث كانتت 
إل تتتتتهق % 2000اعمتتتتت  نستتتتتبة لهستتتتتتجابات الصتتتتتصيصة 

( والتتتتل 2الصتتتنبور بعتتتد اقنتفتتتات متتتن العمتتتلح ثتتتم العبتتتارة  
%( ثم 23.0تدعو إل  استخدام الميا  النقية لمورج فقط  

( والتتتتل تتتتدعو إلتتت   متتتق الصتتتنبور وعتتتدم 1تميفتتتا العبتتتارة 
%ح واتتتذ  اقستتتتجابات تتتتدعم 02.1العبتتتث بالميتتتا  بنستتتبة 

ح 0] فكرة  مق الصتنبور لتهفتل إاتدار المتاتح ثتم العبتارات
م عم  التتوالل والتتل تتصتدث عتن موألته اتام 0ح 00ح 00

ومتكتترر فتتل اليتتوم الواصتتد وكتتل يتتوم ويتتؤدال إلتت  استتتفه  
كميتتتتتتتة كبيتتتتتتترة متتتتتتتن المتتتتتتتات المفتتتتتتتدر صيتتتتتتتث كانتتتتتتتت نستتتتتتتبة 

%ح 02.0%ح 00.0%ح 00اقستتتتتتتتتتتجابات الصتتتتتتتتتتصيصة  
%(ح وتتتترال الباصثتتتة انتتت  متتتن الةتتترورال ان تةعتتتل اتتتذ  00

تتتتوفر كميتتتة كبيتتترة متتتن  المواألتتته بالطريقتتتة الصتتتصيصة التتتتل
المتتتاتح ثتتتم األمفتتتا والتتتتل تتتتدعو ا ج وا م وا بنتتتات لمناألوتتتة 
فتتواتير اقستتتفه  لمبصتتث عتتن جوانتتج اقستتراه والقةتتات 

( صيتتث كانتتت نستتبة 06عمتت  الستتموكيات الخاصتتة بعبتتارة  
%ح وألتتد تبتتين لمباصثتتة انتت  يوجتتد 61اقستتتجابة الصتتصيصة 

عم نةتس الةترض ترابط بين اختيارات ربات ا ستر التتل تتد
 اال القةات عم  السموكيات الخاصة.

 : إجابات ربات أسر الدراسة الميدانية عمى عبارات الوعي االستيالكي لممياه6جدول 

إجابة  إجابة خاطئة االختيارات العبارة
 المجموع صحيحة

 % العدد % العدد % العدد
بعد اقنتفات من العمل  -0

 يجج 
 إغالق الصنبور.

 ترك  مةتوح.
 عدم اقاتمامح

22 00.1 632 20.0 033 033 

عنتتد رؤيتتتة صتتنبور ميتتتا   -6
 مةتوح فل المنزل 

 عدم اقاتمام.
 إ هق الصنبور.

000 20.0 002 00.1 033 033 
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إجابة  إجابة خاطئة االختيارات العبارة
 المجموع صحيحة

 % العدد % العدد % العدد
معرفوووة المسوووئول والتنبيوووو عموووى أفوووراد األسووورة ب موووق 

 الصنبور،
عنتتتتتتد رؤيتتتتتتة اصتتتتتتد افتتتتتتراد  -0

ا ستتتتتترة يةستتتتتتتل استتتتتتتنان  
 تاركا الصنبور مةتوح

 م.عدم اقاتما
 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

002 26.3 000 00.3 033 033 

لمتقميتتتتتتل متتتتتتن استتتتتتتفه   -0
 الميا 

 فت  الصنةية ب كبر طاألة لفا.
 وح باستمرار عند  سل ا وانل.يتر  الصنبور مةت

االىتمووووام بعموووول صوووويانة لصوووونبور الميوووواه واسووووتخدام 
 الصنبورلمتوسط التدفق

020 22.3 036 00.3 033 033 

متتن مصتتادر الميتتا  التتتل  -2
تعتمتتتتتتتتد عميفتتتتتتتتا مصتتتتتتتتر 

 بوكل رعيسلح

 نفر النيلح 
 ا مطار.
 ايبارح

020 20.1 002 02.0 033 033 

متتتتتتتتتتتتن طتتتتتتتتتتتترق تروتتتتتتتتتتتتيد  -2
 استفه  الميا ح

 ل ووطه ا وانل مح استمرار تدفق الميا . س
 ورج الميا  باستخدام اليد.

استخدام مياه الصرف المعالجة لوري الحودائق وغسويل 
 السيارات،

022 22.0 030 00.1 033 033 

عنتتتتتتتتتتتد رؤيتتتتتتتتتتتة بعتتتتتتتتتتتض  -1
اقطةتتتتتال يمعتتتتتبن بالمتتتتتات 
فتتتتتتتتتتتتتل الصديقتتتتتتتتتتتتتة فمتتتتتتتتتتتتتا 

 التصره المناسج

اه التنبيووو والنصوول ب مووق الصوونبور وعوودم العبووث بالميوو
 حيث تكمف األسرة والدولة مبالغ طائمة.

 تركفم واقنصراه عنفم.
 إ هق الصنبورح

023 20.0 003 02.1 033 033 

يةةتتتتتتتتتتتتتل عنتتتتتتتتتتتتتدتنظيه  -0
 ا طباق 

القيتتام بتتدعكفا طبتتق طبتتق ووتتطةفا فتتل الصتتوض تصتتت 
 الصنبور.

 القيام ب سل األطباق ثم شطفيا مرة تحت الصنبور.
 ع  والوطهحالقيام بتر  المات يجرال اثنات الد

020 22.3 006 00.3 033 033 

يةةتتتتل استتتتتخدام الميتتتتا   -2
 النقية فل 

 033 033 23.0 020 02.1 002 الشرب، -رال الصداعق  -رش الووارع 

متتن ا تتراض استتتخدام  -03
 الميا  داخل المنازل 

 الورج والطفل.
 اقستصمام.
 كالىما معاً 

022 22.0 030 00.1 033 033 

متتتتتتتتتن طتتتتتتتتترق تروتتتتتتتتتيد  -00
ا  فتتتل رال استتتتفه  الميتتت

 الصداعق 

 استخدام طريقة الري بالتنقيط.
 استخدام الخرطوم فل الرال.

استتتخدام كميتتة كبيتترة متتن الميتتا  ثتتم األتتوم بتتالتخمص متتن 
 الزاعدح

026 20.3 030 02.3 033 033 

متتتتتتتتن ا متتتتتتتتور التتتتتتتتتتل  -06
تراعتتتل عنتتتد دفتتتح فتتتواتير 
الميتتتتتتتا  ومناألوتتتتتتتتفا فتتتتتتتل 

 الميزانيةح

 يدعي األب األم واألبناء.
 ا م لذل . يدع  ا ج

 ق يدعل ا ج اصدح

602 10.3 00 61.3 033 033 

 : 6تابع جدول 

إجابة  إجابة خاطئة االختيارات العبارة
 المجموع صحيحة

 % العدد % العدد % العدد
لتتتتتتتتوفير الميتتتتتتتا  عنتتتتتتتد  -00

  سل السهلم يجج 
 عدم استخدام خرطوم المياه أثناء ال سل.

 ت  اقنتفات.تر  خرطوم الميا  يعمل من البداية ص
استخدام كمية صةيرة من المات اثنات الةسل والدع  ثتم 

 الوطه بعداا بالخرطومح

013 22.1 003 00.0 033 033 

عنتتتتتتتتتتتتتتتد اقستتتتتتتتتتتتتتتتصمام  -00
 يةةل 

 تر  الميا  جارية.
إغالق المياه لحين االنتياء من استخدام الصابون ثم 

 فتل المياه لمشطف.
 ةتتتتتبط درجتتتتتة الميتتتتتا  وتركفتتتتتا مةتتتتتتوح متتتتتن ألبتتتتتل خمتتتتتح

006 23.1 000 02.0 033 033 
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إجابة  إجابة خاطئة االختيارات العبارة
 المجموع صحيحة

 % العدد % العدد % العدد
 المهبسح

لمتقميتتتل متتتن استتتتفه   -02
الميتتتتتتتتا  عنتتتتتتتتد استتتتتتتتتخدام 

 الةسالة يجج 

 استخدام ال سالة بكامل حمولتيا.
 استخدام الةسالة بنصه صمولتفا.

 استخدام الةسالة بدون توألهح

603 03.3 23 63.3 033 033 

 الوعي االستيالكي لمكيرباء: -ب
 كي لمطاقة الكيربائية:مستوى الوعي االستيال  -2

( انتتتت  بارتةتتتتاع المستتتتتو  6306ذكتتتترت ايتتتتام لطةتتتتل 
اقجتماعل تزداد الر بة فل المصاكتاة بتايخرين ممتا يتؤدال 
إلتت   زيتتادة الطمتتج عمتت  المتتوارد ومنفتتا الطاألتتة الكفرباعيتتة 
لمر بتتة فتتل الزيتتادة باإلصستتاس بالرفاايتتة باستتتخدام ا جفتتزة 

 الكفرباعية الصديثة والعديدة.
( ان اعمتتتتت  نستتتتتبة وعتتتتتل 1تبتتتتتين متتتتتن جتتتتتدول وألتتتتتد 

استتتفهكل كانتتت فتتل مستتتو  متوستتط صيتتث بمةتتت النستتبة 
%ح واألل نسبة فل الوعل اقستفهكل المرتةح صيث 0101
%ح واتتتذا يتةتتتق متتتح نتتتتاعة دراستتتة ايام لطةتتتتل  00بمةتتتت 
( صيتتتث تبتتتين ان مستتتتو  التتتوعل اقستتتتفهكل نصتتتو 6306

طالبتتتتتتات الكفربتتتتتتات متوستتتتتتط لتتتتتتد  النستتتتتتبة ا كبتتتتتتر متتتتتتن ال
المبصوثات إق ان اذ  النتاعة تختمه مح متا توصتمت إليت  

( صيتتتتث تبتتتتين ان القطتتتتاع 6333دراستتتتة جيفتتتتان إبتتتتراايم  
المنزلل والتجارال من اكبر القطاعات المستفمكة لمكفرباتح 
وان انتتا  وتتيوع فتتل ستتمو  عتتدم تروتتيد استتتفه  الطاألتتة 
وعتتدم وعتتتل المستتتفمكين  اميتتتة تروتتيد اقستتتتفه ح واتتتذ  

لنتاعة تمقل الةوت عم  اامية صود الجفود المتخصصتة ا
نصتتتتتتو تنميتتتتتتة التتتتتتوعل قستتتتتتتفه  الطاألتتتتتتة الكفرباعيتتتتتتة فتتتتتتل 
المنتاطق العمرانيتتة الجديتدة فتتل ظتل تتتدنل المستتو  المتتتاح 

 منفا.

توزيووع ربووات أسوور عينووة الدراسووة الميدانيووة طبقووًا  :7جوودول 
 لمستوى الوعي االستيالكي لمطاقة الكيربائية

العدد عي االستيالكي لمكيرباءمستوى الو 
000 

% 

مستتتتتتو  وعتتتتتل استتتتتتفهكل متتتتتنخةض 
 02  <63) 

20 00.0 

 63مستو  وعل استفهكل متوستط  
 <62) 

000 01.1 

 مستو  وعل استفهكل مرتةح
 ف كثر( 62 

20 00.3 

 033 033 المجموع
(ح 6333(ح جيفتتتتان إبتتتتراايم  6333ذكتتتترت  تتتتادة زكتتتتل 

تفمكينح وتتتتتوفير معمومتتتتات متتتتن الةتتتترورال دراستتتتة انمتتتتاط المستتتت
لتتتتتديفم عتتتتتن كيةيتتتتتة التروتتتتتيد كتصستتتتتين كةتتتتتاتة اإلنتتتتتارة المنزليتتتتتة 
باستتتخدام التقنيتتات الصديثتتة لمطتتهت متتن ناصيتتةح واختيتتار طريقتتة 
توزيح اقةاتة متن ناصيتة اختر  وان الزوجتة عنصتر متؤثر فتل 
تقرير ورات ا جفتزة الكفرباعيتةح ومظتاار اإلستراه فتل الطاألتةح 

( ارتةاع اقستجابات الصتصيصة لتد  0ن جدول اذا وألد تبين م
ربتتتات اقستتتر المبصتتتوث ميتتتدانيا نصتتتو الطاألتتتة الكفرباعيتتتة مقارنتتتة 
باقستتجابات نصتو الميتتا ح صيتث كانتت اعمتت  نستبة لهستتتجابات 

% 2201(ح 60% متمثمتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتل العبتتتتتتتتتتتارة  26الصتتتتتتتتتتتصيصة 
(ح والتتتتتل اوتتتتارت إلتتتت  تتتتتوفير كميتتتتة متتتتن الكفربتتتتاتح 02لمعبتتتتارة 

از تصسبا قرتةاع ودة التيتار الكفربتاعل فجت ة وذلت  ا مان لمجف
بجتتتتذج الةيوتتتتة متتتتن الصتتتتاعطح وألتتتتراتة الكتيتتتتج المرفتتتتق بالجفتتتتاز 
 اميتتتتتة اقطتتتتتهع عمتتتتت  المعمومتتتتتات ممتتتتتا يعتتتتتود بتتتتتالنةح عمتتتتت  

( صيتث كانتت نستج 02ح 60ح 66المستفم ح ثم تميفا العبارات 
(ح والتل تدور 02.0ح 02.1ح 23.0اقستجابات عم  التوالل  

صتتتول ا نمتتتاط الصتتتصيصة  فتتتراد ا ستتترة نصتتتو تتتتوفير الكفربتتتات 
داختتل الصجتترات واختيتتتار ا جفتتزة المنزليتتتة الكفرباعيتتةح استتتاليج 

ح 02ح 00التعامتتل ايمنتتة متتح اتتذ  ا جفتتزةح ثتتم تميفتتا العبتتارات 
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( صيتتتتتتتتث كانتتتتتتتتت نستتتتتتتتج اقستتتتتتتتتجابات الصتتتتتتتتصيصة عمتتتتتتتت  00
%( والتتتتتتتتل ابتتتتتتترزت ااميتتتتتتتة 00%ح 00.0%ح 00.1التتتتتتتتوالل 

ادرة إل  إ هق التكييه عند عدم الصاجة إلي  صيث ان  من المب
اكثتتتر ا جفتتتزة المنزليتتتة استتتتخداما لمطاألتتتة الكفرباعيتتتةح واإلاتتتدار 
لمطاألتتة الكفرباعيتتة النتتاتة عتتن استتتخدام  الريمتتوت كنتتترول( فتتل 
إطةات ا جفزة الكفرباعيةح واامية استتخدام تقنيتة استتخدام التوان 

( 63فربتتتات المستتتتخدمة والعبتتتارة الطتتتهت لمتتتتوفير متتتن كميتتتة الك
% صيتتتتتث 03.0صيتتتتتث كانتتتتتت نستتتتتبة اقستتتتتتجابات الصتتتتتصيصة 

اوةتتتتتتصت اقاتمتتتتتتام بوتتتتتترات الممبتتتتتتات الصتتتتتتةيرة المتتتتتتوفرة ذات 
اإلةتتتاتة العاليتتتة وا ستتتعار المتناستتتبة متتتح جودتفتتتا فتتتل تروتتتيد 

 الطاألة.

 طاقة الكيربائية: إجابات ربات أسر الدراسة الميدانية عمى عبارات الوعي االستيالكي لم8جدول 

إجابة  إجابة خاطئة االختيارات العبارة
 المجموعة صحيحة

 % العدد % العدد % العدد
من ا مور التل تؤدال إل  ترويد  .0

 استفه  الثهجة من الكفربات
 تر  الثمة يتراكم فل الثهجة.

 وةح الطعام واو ساخن فل الثهجة.
 المراجعة المستمرة إلطار باب الثالجة

606 13.1 00 62.0 033 033 

متتن ا متتور التتتل تتتؤدال إلتت  زيتتادة  .6
اقستتتتتتتتفه  متتتتتتتن الكفربتتتتتتتات عنتتتتتتتد 

 استخدام الةسالةح

 استخدم ال سالة بكامل حمولتيا.
 استخدام الةسالة بنصه صمولتفا.

 استخدام الةسالة بدون توألهح

632 20.1 20 00.0 033 033 

عنتتتتتتد استتتتتتتعمال التكييتتتتتته لتتتتتتتوفير  .0
 الكفربات يستصسنح

 لنوافذ مةتوصة صت  يتجدد الفوات.تر  ا
استتتتتعمال المتتتتراوح صتتتتت  يتصتتتتر  الفتتتتوات فتتتتل 

 المكان.
 إغالق التكييف بمجرد ترك المكان،

000 20.3 001 02.3 033 033 

 المصابي  العادية. من المصابي  الموفرة لمكفربات .0
 المصابيل الفموريسنت.
 المصابي  الفالوجينح

632 22.1 20 03.0 033 033 

فزة التل تستتفم  األتل متن من ا ج .2
 الكفربات/ ساعة

 الخالط.
 السخان.
 التكييهح

663 10.0 03 62.1 033 033 

عنتتتتد استتتتتخدام التميةزيتتتتون لمتتتتتوفير  .2
 من الكفربات يةةل مراعاة

 .6ان يتناسج مح عدد افراد ا سرة -ا
 عدم توةيم  بدون داع.-ج

 أ، ب معا

000 20.0 002 00.1 033 033 

رش الخةيتتتتته استتتتتتخدام الميتتتتتا  بتتتتتال .1
 لممهبس عند الكل بسبج 

 الزيادة من استفه  الميا .
 الزيادة من استفه  الكفربات.

 التقميل من استيالك الكيرباء،

010 21.1 061 06.0 033 033 

لتتتوفير الكفربتتات تصتتنه المهبتتس  .0
 من صيث الةسل إل  

 مهبس تةسل يدويا.-ا
 مهبس تةسل بالةسالة الكفرباعية.-ج

 أ، ب معاً 

003 23.3 063 03.3 033 033 

استتتتتتتفه  التكييتتتتتته متتتتتتن الطاألتتتتتتة  .2
الكفرباعيتتتتتتتة عاليتتتتتتتة عنتتتتتتتد توتتتتتتتةيم  
 ويمكن اقستعاةة عن  باستخدام 

 المراوح.

 السخان.
 التكييه ا رةلح

022 22.0 030 00.1 033 033 

من طرق ترويد استفه  الكفربات .03
 فل اإلةاتة يجج 

 التنظيف بصفة مستمرة لممبات.
الكفربتتتتتتتات إق فتتتتتتتل اةتتتتتتتيق  عتتتتتتتدم استتتتتتتتخدام

 الصدود.
 النوم مبكرا ح

600 10.3 01 62.3 033 033 

لزيتتتتادة اإلةتتتتاتة يةةتتتتل استتتتتخدام .00
 الطهت بت 

 األلوان الفاتحة.
 ا لوان الةامقة.
 ا لوان الموجرةح

010 21.3 062 00 033 033 

لمناألوتتتتتتة فتتتتتتاتورة الكفربتتتتتتات يجتتتتتتج .06
 إورا  فيفا 

 ا ج فقط.
 األم واألب واألبناء.

 ا م فقطح

630 21.3 22 00.3 033 033 

 : 8تابع جدول  
إجابة  إجابة خاطئة االختيارات العبارة

 المجموعة صحيحة
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 % العدد % العدد % العدد
لوتتتتتترات ا جفتتتتتتزة المنزليتتتتتتة .00

 يجج الت كد من وجودح
 الكتيج المرفق بالجفاز.-ا

 الموصة ا سمية التل توة  مواصةات الجفاز.-ج
 أ، ب معاً 

002 20.1 002 00.0 033 033 

 األقل في الوات. من  الممبات المةةمة .00
 ا كبر فل الوات.
 الوسط فل الواتح

002 20.3 000 01.3 033 033 

متتتتتن ا متتتتتور التتتتتتل تتتتتتؤدال .02
إلتتتتتتتتت  تروتتتتتتتتتيد استتتتتتتتتتفه  

 الكفربات

 استخدام الريموت كنترول إلطةات ا جفزة.-ا
 غمق الجياز بفصل الفيشة.-ب

 اح ج معا  

021 22.1 000 00.0 033 033 

متتتتتتتتتتتتتن ا وتتتتتتتتتتتتتيات التتتتتتتتتتتتتتل .02
تصرصتتتتتتتتتين عميفتتتتتتتتتا ألبتتتتتتتتتل 

 وراع  ا جفزة المنزلية

 قراءة الكتيب المرفق بالجياز.
 الت كد من كبر صجم الجفاز.

 الت كد من المون المصبج إلي ح

000 00.0 021 22.1 033 033 

متتتتن ا وتتتتيات التتتتتل يجتتتتج .01
الصتترص عميفتتا عنتتد وتترات 
ا جفتتتتتتتزة المنزليتتتتتتتة واتتتتتتتذا 

 الكفرباتحلمتوفير من 

شراء األجيزة متعددة المنافع مع األخ  في االعتبار 
 النوع الجيد.

 ورات ا جفزة التل تعمل بوظيةتين.
 ورات ا جفزة التل تعمل بوظيةة واصدة فقطح

001 26.0 000 01.1 033 033 

عنتتد رؤيتتة اكثتتر متتن لمبتتة .00
مةتتتاتة فتتتل المنتتتزل فمتتتن 

 ا صسن 

 القيام بإ هق الممبات جميعفا.
يووام بوو غالق الممبووات فووي األموواكن التووي ال يوو دى الق

 فييا عمل.
 اقنصراه مح عدم اقاتمام

001 26.0 000 01.1 033 033 

متتتتتن ا متتتتتور التتتتتتل يجتتتتتج .02
اقاتمتتتام بفتتتا عنتتتد توتتتةيل 

 ا جفزة المنزلية 

 أساليب التعامل مع األجيزة المنزلية بأمان.
 عدم اقستعمال  ننل اخاه من الكفربات.

 م با مان عند توةيل ا جفزةحعدم اقاتما

020 20.1 002 02.0 033 033 

متتتتتن ا متتتتتور التتتتتتل يجتتتتتج .63
اقاتمتتتتام بفتتتتا عنتتتتد وتتتترات 
 الممبات لتوفير الكفربات 

 شراء الممبات الموفرة.
 اقاتمام بورات الممبات الكبيرة.

 اقاتمام بورات الممبات الجميمة دون النظر لمتوفير

012 22.1 60 03.0 033 033 

ر الكفربتتتتتتتتتات عنتتتتتتتتتد لتتتتتتتتتتوفي.60
استتتتتتخدام الستتتتتتخان يجتتتتتتج 
 ةبط  عم  درجة صرارة 

 منخةةة.
 مرتةعة.

 متوسطة،

600 10.3 01 62.3 033 033 

بعتتتتد اقنتفتتتتات متتتتن العمتتتتل .66
فتتتتتتتتتل صجتتتتتتتتترات المستتتتتتتتتكن 

 يجج 

 الحرص عمى غمق نور الحجرة بعد الخروج منيا.
 تر  المصابي  مةاتة.

 عدم اقاتمامح

002 02.1 020 23.0 033 033 

قنتفتتتتات متتتتن العمتتتتل بعتتتتد ا.60
 با جفزة المنزلية 

 تر  الةيوة فل كبس الصاعط.
 ج ب الفيشة من الحائط بمجرد االنتياء.

 عدم اقاتمام بذل ح

000 00.3 002 26.3 033 033 

متتتتن ا متتتتور التتتتتل تراعتتتتل .60
عنتتتتتتتتتتتتد وتتتتتتتتتتتترات ا جفتتتتتتتتتتتتزة 

 الكفرباعية 

 األجيزة عالية الكفاءة وموفرة لمطاقة الكيربائية.
ت اجفتتزة  اليتتة التتثمن دون النظتتر إلتت  اقاتمتتام بوتترا

 التوفير.
اقاتمام بورات ا جفزة المنزلية الرخبصة دون النظر 

 إل  الكةاتةح

020 20.0 001 02.1 033 033 

عند داتان الصتواعط لتتوفير .62
متتتتتتن استتتتتتتتفه  الكفربتتتتتتتات 

 يراعل 

 استخدام األلوان الفاتحة في الطالء.
 استخدام ا لوان الةامقة.

 وان المنقووةحاستخدام ا ل

600 10.0 02 60.1 033 033 

متتتتن ا متتتتور التتتتتل تراعتتتتل .62
 عند القراتة 

 االكتفاء ب ضاءة قميمة لعدم الحاجة إلييا.
 عدم اقاتمام.

 تر  المصابي  تعمل بقوة عاليةح

603 13.3 23 03.3 033 033 

متتتتن ا متتتتور التتتتتل تراعتتتتل .61
 عند مواادة التميةزيون 

 استعمال نور عالل.
 مام.عدم اقات

 استعمال نور خافت،

020 20.1 032 02.0 033 033 

 :8تابع جدول 

إجابة  إجابة خاطئة االختيارات العبارة
 المجموعة صحيحة

 % العدد % العدد % العدد
 033 033 03.3 063 23.3 003 تر  مصباح واصد فقط.متتتتن ا متتتتور التتتتتل تراعتتتتل .60
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إجابة  إجابة خاطئة االختيارات العبارة
 المجموعة صحيحة

 % العدد % العدد % العدد
 استعمال نور خافت. عند التوج  إل  النوم 

 تر  مصابي  المنزل كمفا مةاتةح
 الصرص عم  زيادة عدد المصابي  الكفرباعية فل المناسبات يجج .62

 الحرص عمى تقميل عدد المصابيل الكيربائية.
 عدم اقاتمام با مرح

632 20.1 20 00.0 033 033 

عنتتتتتتتتد استتتتتتتتتعمال الدفايتتتتتتتتة .03
 تةبط عم  درجة صرارة 

 متوسطة.
 عالية.

 منخةةةح

022 22.3 032 02.3 033 033 

عنتتتتتتد عتتتتتتدم الصاجتتتتتتة إلتتتتتت  .00
 التكييه يجج 

 المبادرة ب غالق جياز التكييف.
 ترك  يعمل.

 عدم اقاتمامح

022 22.0 000 00.1 033 033 

متتتتن ا متتتتتور التتتتتتل تتتتتتؤدال .06
لمتقميتتتتتتتتتل متتتتتتتتتن استتتتتتتتتتفه  
الكفربتتتتتتتتات عنتتتتتتتتتد توتتتتتتتتتةيل 

 جفاز التكييه 

 إغالق جميع األبواب والنواف .

 إ هق النوافذ مح تر  الويش.
 لنوافذ مح تر  باج الةرفة مةتوححإ هق ا

022 22.3 032 02.3 033 033 

لتتتتوفير استتتتفه  الكفربتتتات .00
 عند استعمال التكييه 

 المداومة عمى تنظيف مرشل التكييف باستمرار.
 التنظيه المستمر لمتكييه من الخارج.

 عدم اقاتمام بذل ح

000 23.0 002 02.1 033 033 

متتتتتن ا متتتتتور التتتتتتل تتتتتتوفر .00
عنتتتتتتد استتتتتتتخدام الكفربتتتتتتات 

ميتتتا  ستتتتاخنة فتتتل تنظيتتتته 
 ا وانل 

 استخدام المياه الساخنة في فصل الشتاء.
 استخدام الميا  الساخنة فل جميح الةصول.

 عدم استخدام الميا  الساخنة فل  سل ا وانلح

600 16.1 06 61.0 033 033 

لمتتتتتتتتتوفير متتتتتتتتن استتتتتتتتتفه  .02
 المكيه يجج 

 الومس. استخدام تندات عم  النوافذ لمصماية من-ا
القيتتام بةتتت  النوافتتذ عنتتدما يكتتون الجتتو لطيتته متتح -ج

  مق التكييه.
 أ، ب معًا،

630 21.3 22 00.3 033 033 

متتن ا متتور التتتل تزيتتد متتن .02
استتتتتتتفه  الكفربتتتتتتات عنتتتتتتد 

 استخدام الدفاية 

 استخدام الستاعر الثقيمة لمتدفعة.
 .استخدام الدفاية بصورة مستمرة

 ات صول النوافذحالمبادرة بسداد الوقوق والةتص

022 22.3 032 02.3 033 033 

لمتتتتتتتتتوفير متتتتتتتتن استتتتتتتتتفه  .01
الكفربتتتتتتات عنتتتتتتد استتتتتتتعمال 

 الةسالة 

 استخدام مجفف المالبس الثقيمة فقط.
 استخدام المجةه لجميح المهبس.

 عدم اقاتمام بذل ح

000 26.1 006 01.0 033 033 

عنتتتتتتتتتتتد رؤيتتتتتتتتتتتة ا طةتتتتتتتتتتتال .00
يةتصتتتتتتتتتتتون التميةزيتتتتتتتتتتتون وق 

 ة يجج يفتمون بالموااد

 إ هق الجفاز.

 تةيير المصطة.
الحوورص عمووى نصووحيم إلغووالق الجيوواز فووي حالووة 

 االنش ال،

020 20.0 031 02.1 033 033 

مسووووووووتوى الوووووووووعي االسووووووووتيالكي الكمووووووووي لمميوووووووواه -ج
 والطاقةالكيربائية:

(ح ستتتتتتتتتتفام مرستتتتتتتتتتل 6330ذكتتتتتتتتترت انتصتتتتتتتتتتار زكتتتتتتتتتل  
(ح ان المعتتتتاره واقتجااتتتتات الستتتتميمة تتكتتتتون فتتتتل 6332 

لطةولتتة وان ايبتتات وا مفتتات فتتل المنتتزل لفتتم دور مرصمتتة ا
كبير فل التوجي  والممارسات السميمة لألبنات فيمتا يختتص 
بجوانتتتتتج اقستتتتتتفه  لممتتتتتوارد المنزليتتتتتةح وان عتتتتتدم وتتتتتعور 
المصتتريين بخطتتر نقتتص الميتتا  والطاألتتة اد  إلتت  التعامتتل 
مح الموارد المنزلية عم  انفتا متوارد  يتر مصتددة ق نفاعيتة 

ه عتتتتتتتن الستتتتتتتموكيات والممارستتتتتتتات الخاطعتتتتتتتتةح كوتتتتتتتممتتتتتتتا 

كإستتتتتخدام وصتتتتدة التتتتتصكم عتتتتن بعتتتتد  ريمتتتتوت كنترول فتتتتل 
إطةات ا جفزة المنزلية صيث تظتل اتذ  ا جفتزة فتل وةتح 

(Standby)  واستفه  كمية ق يستفان بفا من الطاألتة وألتد
% من عينة الدراستة 00.0( ان نسبة 2اتة  من جدول 

% متتن عينتتة 06بة لتتديفن وعتتل استتتفهكل متتنخةض ونستت
الدراستتتة لتتتديفن وعتتتل استتتتفهكل متوستتتط فتتتل صتتتين تتتتدنت 

%(ح ممتتا 60.1نستتبة متتن لتتديفن وعتتل استتتفهكل مرتةتتح  
يمتتتزم تنميتتتة التتتوعل لتتتد  ربتتتات ا ستتتر لتتتذل  تؤكتتتد الباصثتتتة 
عمتتت  ااميتتتة إعتتتداد وتنةيتتتذ برنتتتامة إروتتتادال لتنميتتتة التتتوعل 

 اقستفهكل لمميا  والطاألة.
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ر عينووة الدراسووة الميدانيووة : توزيووع ربووات األسوو9جوودول 
تبعووووا لمسووووتوى الوووووعي االسووووتيالكي الكمووووي لمميوووواه 

 والطاقةالكيربائية
الوعي االستيالكي لممياه 

 والكيرباء
العدد
000 % 

مستو  وعل استفهكل منخةض 
 06 <60) 

030 00.0 

مستو  وعل استفهكل متوسط 
 60 <00) 

062 06 

مستو  وعل استفهكل مرتةح 
 ف كثر( 00 

10 60.1 

 033 033 المجموع
ثالثووووا: تحميوووول النتووووائج الميدانيووووة وتفسوووويرىا فووووي ضوووووء 

 الفروض البحثية:
الفرض األول: توجد فروق دالة إحصائيا بين وعي ربات 
األسوور ب سووتيالك كووال موون الميوواه والطاقووة الكيربائيووة 

 واالستيالك ككل وفقا لمكان السكن

لمتصقق من صصة الةرض إصصاعيا ألامت الباصثة 
باستخدام اختبار ت( بين المجموعتين بمعرفة الةروق بين 
متوسطات درجات ربات ا سر بالعامريةح ومدينة برج 
العرج الجديدة فل الوعل اقستفهكل لمميا  والطاألة 

( 03والوعل اقستفهكل ككلح صيث تبين من جدول  
وجود فروق  ير دالة إصصاعيا بين متوسطات درجات 

ل اقستفهكل لمميا  والطاألة والوعل ربات ا سر فل الوع
وبي ا ال يمكن قبول اقستفهكل ككل وفقا لمكان السكنح 

ح وترج  الباصثة ان اذ  النتاعة ألد ترجح الفرض األول

إل  التقارج الجةرافل بين منطقتل البصثح والتقارج 
الثقافل والنمط الصياتل بين ربات اقسر المبصوثة مما 

 .فل النتاعة اد  إل  عدم اقختهه
الفرض الثاني توجد فروق دالة إحصائيا بين وعوي ربوات 
األسوور باسووتيالك كووال موون الميوواه والطاقووة الكيربائيووة 

 ككل وفقا لعمل ربة األسرة، وعمل رب األسرة 
ولمتصقتتتتتتتتتق متتتتتتتتتن صتتتتتتتتتصة الةتتتتتتتتتروض تتتتتتتتتتم استتتتتتتتتتخدام 
اختبتتتتتتتتار ت( بتتتتتتتتين المجمتتتتتتتتوعتين بمعرفتتتتتتتتة الةتتتتتتتتروق بتتتتتتتتين 

التتتوعل اقستتتتفهكل متوستتتطات درجتتتات ربتتتات ا ستتتر فتتتل 
ككل وفقا  لعمل ربات ا سرح وارباج ا سرح صيتث اتةت  

( وجتتتود فتتتروق دالتتتة إصصتتتاعيا بتتتين وعتتتل 00متتتن جتتتدول  
ربتتتتتتات ا ستتتتتتر فتتتتتتل التتتتتتوعل اقستتتتتتتفهكل لمميتتتتتتا  والطاألتتتتتتة 
الكفرباعيتتتتة واقستتتتتفه  الكمتتتتل وفقتتتتا لعمتتتتل ربتتتتات ا ستتتتر 

ر بينما تبين ان الةروق  يت ،لصال  ربات ا سر العامهت
يقبول الفورض دالة إصصتاعيا وفقتا لعمتل اربتاج ا ستر بفتذا 

وتتتتترج  الباصثتتتتة ان زيتتتتادة الخبتتتترة وكةتتتتاتة  الثووووانى جزئيووووا،
الممارسات اقستفهكية لد  ا مفات العتامهت لوتعوران 
ب اميتتة اتتذ  المتتوارد نتيجتتة ا متتوال المستتتقطعة متتن التتدخل 
الوتتفرال والتتتل تصتتره عمتت  استتتفه  اتتذ  المتتوارد إق ان 

( 6300اتتتتذ  النتتتتتاعة ق تتةتتتتق متتتتح دراستتتتة مفجتتتتة مستتتتمم  
صيث تبين فروق ذات دقلة إصصاعية بين العامهت و ير 
العامهت فتل مستتو  تروتيد اقستتفه  فتل مجتال ا ثتاث 

 والمةرووات لصال   ير العامهت.
اسوووتيالك الميووواه : قووويم المتوسوووطات واالنحوووراف المعيووواري لووودرجات ربوووات األسووور فيموووا يتعموووق بوووالوعي ب20جووودول 

 والطاقةالكيربائية واالستيالك ككل وحجم اختبار)ت( ومستوى الداللة وفقا لمكان السكن
قيمة  مدينة برج العرب الجديدة العامرية البيان

 )ت(
مستوى 
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط الداللة

 لة ير دا 0.22 0.201 63.20 0.02 60.00 الميا 
  ير دالة 0.30 2.000 20.10 03.31 26.01 الطاألةالكفرباعية

  ير دالة 0.00 00.22 16.02 00.00 10.01 الوعل اقستفهكل ككل
 

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

قيمة  غير العامالت العامالت البيان
االنحراف  المتوسط ربات اقسر مستوى الداللة )ت(

 االنحراف المعياري المتوسط المعياري
 3.330دالة عند  0.20 6.0 02.10 0.26 60.62 الميا 
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قيمة  غير العامالت العامالت البيان
االنحراف  المتوسط ربات اقسر مستوى الداللة )ت(

 االنحراف المعياري المتوسط المعياري
 3.330لة عند دا 0.16 2.20 03.02 01.32 20.2 الطاألةالكفربات

 3.330دالة عند  2.30 2.20 02.03 22.00 10.02 الوعل اقستفهكل ككل
قيمة  أعمال حرة موظف البيان

االنحراف  المتوسط ارباج اقسر مستوى الداللة )ت(
 االنحراف المعياري المتوسط المعياري

  ير دال 0.01 0.02 63.23 0.23 60.66 الميا 
  ير دال 0.30 2.20 20.20 2.22 26.10 الطاألةالكفرباعية

  يردال 0.00 00.06 16.06 00.21 10.22 الوعل اقستفهكل ككل
الفوورض الرابووع والخووامس: يوجوود تبوواين دال إحصووائيا بووين 
وعووي ربووات األسوور باسووتيالك كوول موون الميوواه والطاقووة 
الكيربائيووة ككوول وفقووا لكووال موون مسووتوى تعموويم ربووات 

 راد األسرة.األسر وأرباب األسر وعدد أف
ولمتصقتتتتق متتتتن صتتتتصة اتتتتذين الةرةتتتتين ألامتتتتت الباصثتتتتة 

باستتتتتتتتتتتتتتتتخدام تصميتتتتتتتتتتتتتتتل التبتتتتتتتتتتتتتتتاين فتتتتتتتتتتتتتتتل إتجتتتتتتتتتتتتتتتا  واصتتتتتتتتتتتتتتتد                     
(one way anova)  لمعرفتة الةتروق بتين متوستطات درجتات

التتتتتوعل اقستتتتتتفهكل لمميتتتتتا  والكفربتتتتتات واقستتتتتتفه  ككتتتتتل 
لربتتتات ا ستتتر وفقتتتا لمستتتتو  تعمتتتيم ربتتتات واربتتتاج ا ستتترح 

( 06ووفقتتتا لعتتتدد افتتتراد ا ستتترةح صيتتتث اتةتتت  متتتن جتتتدول 
وجود تباين  ير دال إصصاعيا بين وعتل ربتات ا ستر فتل 
التتتوعل اقستتتتفهكل لمميتتتا  والطاألتتتة الكفرباعيتتتة ككتتتل وفقتتتا 
لكتتل متتن مستتتو  تعمتتيم اربتتاج وربتتات ا ستترح وكتتذل  وفقتتا  
لعتتتدد افتتتراد ا ستتترةح وبفتتتذا يتتترفض كتتتل متتتن الةتتترض الرابتتتح 

 Lamاذ  النتتاعة ق تتةتق متح كته متن دراستة والخامسح و 

Joseph, (1998) ح فل وجود 6300ح ودراسة مفجة مسمم)
فتتتتتتروق ذات دقلتتتتتتة إصصتتتتتتاعية بتتتتتتين التتتتتتوعل اقستتتتتتتفهكل 
لمطاألتتتةح وا جفتتتزة المنزليتتتة وبتتتين التعمتتتيمح وصجتتتم ا ستتترةح 

 سعر الكفربات.
الفوورض السووادس: يوجوود تبوواين دل إحصووائيا بووين وعوووي 

سوووتيالك كوووال مووون الميووواه والكيربووواء ربوووات األسووور با
 واالستيالك ككل وفقا لمستوى الدخل.

ولمتصقتتتتتتق متتتتتتن صتتتتتتصة اتتتتتتذا الةتتتتتترض ألامتتتتتتت الباصثتتتتتتة 
باستتتتتتتتتتتتتتتتخدام تصميتتتتتتتتتتتتتتتل التبتتتتتتتتتتتتتتتاين فتتتتتتتتتتتتتتتل إتجتتتتتتتتتتتتتتتا  واصتتتتتتتتتتتتتتتد                     

(one way Anova)   لمعرفتتتة الةتتتروق وفقتتتا لمستتتتو
( وجتتتود تبتتتاين دال 00لتتتدخلح صيتتتث اتةتتت  متتتن جتتتدول  

متوسطات درجات الوعل اقستتفهكل لمميتا   إصصاعيا بين
والطاألتتة واقستتتفه  ككتتل عنتتد مستتتو  التتدخل  اعمتت  متتن 
المتوستتتتتتتط( اال ان مستتتتتتتتو  التتتتتتتوعل اقستتتتتتتتفهكل لمميتتتتتتتا  
والطاألتتتة لربتتتات ا ستتتر يزيتتتد فتتتل ظتتتل مستتتتو  دختتتل فتتتوق 
المتوسط وبفذايقبل الةترض الستادسح واتذ  النتتاعة تختمته 

ال توصتتل إلتت  ألتتتدر ح والتتذLahlou (2000)متتح دراستتة 
كبيتتتر متتتن التروتتتيد فتتتل استتتتفه  الميتتتا  فتتتل ظتتتل مستتتتو  

( ان 6330الدخول المتدنيةح وكذل  دراسة ستمر إبتراايم  
مستتتتتتتو  اقستتتتتتتفه  لمطاألتتتتتتة والميتتتتتتا  ترتةتتتتتتح كممتتتتتتا ارتةتتتتتتح 

 المستو  اقجتماعل واقألتصادال لربات ا سر. 
سووطات درجووات الوووعي االسووتيالكي لمميوواه والطاقووة : قوويم)ف( ومسووتوى الداللووة لتوضوويل الفووروق بووين متو 22جوودول 

 الكيربائية واالستيالك ككل وفقًا لمستوى تعميم ارباب وربات وعدد أفراد األسرة
 الوعي االستيالكي ككل الكيرباء المياه البيان

 ربة األسرة رب األسرة ربة األسرة رب األسرة ربة األسرة رب األسرة
 0.213 0.302 0.000 0.60 0.220 0.011 أليمة  ه( مستو  التعميم

 3.022 3.020 3.332 أليمة  ه( عدد افراد ا سرة
  ير دال  ير دال  ير دال مستو  الدقلة

: قوويم)ف( ومسووتوى الداللووة لتوضوويل الفووروق 20جوودول 
بوووين متوسوووطات درجوووات الووووعي االسوووتيالكي لمميووواه 
والطاقةالكيربائيوووة واالسوووتيالك ككووول وفقوووًا لمسوووتوى 

 الدخل

الوعي  الكيرباء المياه لبيانا
 االستيالكي ككل

 00.201 0.230 0.321 أليمة  ه(
مستو  
 الدقلة

دالة عند 
3.30 

دالة عند 
3.32 

 3.30دالة عند 

ولمعرفتتتة اتجتتتا  الةتتتتروق تتتتم استتتتتخدام اختبتتتار تتتتتوكل 



Vol. 61, No. 2, pp. 197-226, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 071 

لممقارنتتتتة المتعتتتتددة البعديتتتتة لممتوستتتتطات صيتتتتث تبتتتتين متتتتن 
ن متوستتطات درجتتات النتتتاعة وجتتود تبتتاين دال إصصتتاعيا  بتتي

التتوعل اقستتتفهكل لمميتتا  والطاألتتة الكفرباعيتتة واقستتتفه  
 0033<  0633ككتتل لربتتات ا ستتر عنتتد مستتتو  التتدخل 

صيث المتوسط ا عمت  اال ان مستتوال التوعل اقستتفهكل 
لمميتتتتا  والطاألتتتتة الكفرباعيتتتتة لربتتتتات ا ستتتتر يتتتتزداد فتتتتل ظتتتتل 
 مستتتتتو  التتتتدخل فتتتتوق المتوستتتتطح وألتتتتد يرجتتتتح اتتتتذا إلتتتت  ان
المستويات اقجتماعية واقألتصادية المرتةعة تصرص عمت  
األتنتتتات العديتتتد متتتن ا جفتتتزة المستتتتفمكة لمميتتتا  والطاألتتتة ممتتتا 

 يؤدال إل  ارتةاع أليمة المنةق عم  اذ  الموارد.
الفوووورض السووووابع: يوجوووود عالقووووة ارتباطيووووة بووووين الوووووعي 

 االستيالكي لممياه والطاقةالكيربائية لربات األسر.
ة الةترض إصصتاعيا ثتم صستاج معامتل لمتصقق من صتص

اقرتبتتتاط بتتتين درجتتتات التتتوعل اقستتتتفهكل لمميتتتا  والطاألتتتة 
الكفرباعيتتتتتة لربتتتتتات ا ستتتتترح صيتتتتتث تبتتتتتين عهألتتتتتة ارتباطيتتتتتة 
موجبتتتة بتتتين وعتتتل ربتتتات ا ستتتر لمميتتتا  والطاألتتتة الكفرباعيتتتة 

( 3.062(ح وان أليمة معامل ا رتباط  3.30عند مستو  
تتل لتديفن وعتل استتفهكل واذا يعنل ان ربات ا ستر اله

لمميتتتا  نجتتتد ان لتتتديفا وعتتتل استتتتفهكل ايةتتتا  نصتتتو الطاألتتتة 

الكفرباعيتتةح وبفتتذا يمكتتن ألبتتول الةتترض الستتابحح واتتذا يتةتتق 
( صيتتتتث اثبتتتتتت عهألتتتتة 6330متتتتح دراستتتتة ستتتتمر إبتتتتراايم  

ارتباطيتتتة بتتتين مستتتتو  التتتوعل اقستتتتفهكل لمطاألتتتة والميتتتا  
 فل القطاع المنزلل  سر عينة البصث.

 ابعا: نتائج الدراسة التجريبية:ر 
 الخصائص الوصفية لعينة الدراسة التجريبية: -2

( ان اعمتتتت  نستتتتبة لصجتتتتم ا ستتتتر 02تبتتتتين متتتتن جتتتتدول 
%(ح وان األتتل نستتبة لصجتتم ا ستترة الصتتةيرة 23المتوستتطة 

%(ح وان متتتتتتتا يقتتتتتتترج متتتتتتتن ثتتتتتتتهث اربتتتتتتتاع العينتتتتتتتة 02.1 
التجريبيتتتتة متتتتن ربتتتتات ا ستتتتر تعمتتتتل صيتتتتث بمةتتتتت النستتتتبة 

وكتتتذل  فتتتإن النستتتبة ا عمتتت  متتتن اربتتتاج ا ستتتر  10.0%
%ح وعتن 23يوةمون وظاعه صكومية صيث بمةتت النستبة 

مستتتتتو  تعمتتتتيم ربتتتتات ا ستتتتر فقتتتتد كانتتتتت النستتتتبة المرتةعتتتتة 
لربات ا سر الصاصتهت عمت  تعمتيم متوستطح بينمتا كانتت 

%ح 201األتتتل نستتتبة لمتعمتتتيم المرتةتتتح المستتتتو  صيتتتث بمةتتتت 
 ستتر التجريبيتتة تقتتح ةتتمن كمتتا تبتتين ان اعمتت  نستتبة متتن ا

% 0201مستو  الدخل فوق المتوستط صيتث بمةتت النستبة 
 %(.0.0بينما األل نسبة لممستو  الدخل المرتةح  

: اختبار توكي لمعرفوة اتجواه الفوروق بوين متوسوطات درجوات الووعي االسوتيالكي لمميواه والطاقوة الكيربائيوة 24جدول 
 واالستيالك ككل وفقا لمستوى الدخل

 فاكثر2800 -2200 - 500 500أقل  المتوسط العدد المجموعة رالمت ي
   - - 3.200 036 233األل من  الميا 

233<0633 020 3.200 3.002 - -  
0633<0033 66 0.02 3.002 3.363 -  

 - 3.260 3.001 3.203 3.201 02 ف كثر0033
    - 0.00 036 233األل من  الطاألةالكفرباعية

233<0633 020 0.00 3.200 -   
0633<0033 66 0.00 3.020 3.362 - - 

    - 6.21 036 233األل من  الوعل اقستفهكل ككل
233<0633 020 6.21 3.000 -   
0633<0033 66 06.20 3.33 3.33 -  

  3.360 3.3000 3.220 0.22 02 ف كثر0033
 لمخصائص االجتماعية واالقتصادية : توزيع ربات األسر عينة الدراسة التجريبية طبقا25جدول 

  الخصائص
 المجموع

 العدد 
 % 00ن =

 02.1 2 صةيرة صجم ا سرة -0
 23.3 02 متوسطة 
 00.0 03 كبيرة 
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  الخصائص
 المجموع

 العدد 
 % 00ن =

 62.1 0 ق تعمل خارج المنزل عمل ربات ا سرة -6
 10.0 66 تعمل خارج المنزل 

 23.3 00 موظه عمل ارباج ا سرة
 03.3 06 اعمال صرة 

 00.0 03 مستو  تعميم منخةض ات ا سرتعميم رب -0
 03.3 06 مستو  تعميم متوسط 
 62.1 0 مستو  تعميم مرتةح 

 02.1 2 مستو  تعميم منخةض تعميم ارباج ا سر
 00.0 00 مستو  تعميم متوسط 
 03.3 06 مستو  تعميم مرتةح 

 63 2 مستو  دخل منخةض دخل ا سرة الوفرال -0
 03 2 مستو  دخل متوسط 
 02.1 00 ستو  دخل فوق المتوسطم 

 0.0 0 مستو  دخل مرتةح 
استجابات ربات األسر عينة الدراسة التجريبية عموى  -2

عبوووارات مقيووواس الووووعي االسوووتيالكي لمميووواه والطاقوووة 
 الكيربائية قبل وبعد البرنامج اإلرشادي:

(ح انتت  متتن الةتترورال 6330ذكتترت ستتمصات مصمتتد  
روتادية وتنةيتذاا عمت  كافتة ان يتم تخطيط برامة تعميميتة إ

المستويات مح التركيز عم  القطاع النساعل لتنميتة التوعل 
اقستتتتفهكل لتتتد  كافتتتة فعتتتات الوتتتعج وتتعتتتاون فتتتل ذلتتت  
المؤسستتتات والتتتوزارات والوتتتركات المعنيتتتة بتتتتوفير البيانتتتات 
والمعمومتتات الهزمتتة عتتن كافتتة الختتدمات الصكوميتتة والستتمح 

ن فتتتتل اقألتصتتتتاد بطريقتتتتة مبستتتتطة وبوةتتتتوح ولممتخصصتتتتي
المنزلل دور اساسل فل خدمة الةرد وتصسين جتودة الصيتا  

 بما لديفم من معمومات وبيانات متوفرة.
مقيوواس الدراسووة التجريبيووة لمميوواه قبوول وبعوود تطبيووق  -أ

 البرنامج:
(ح زيتتتادة 02وألتتتد اوةتتتصت النتتتتاعة التتتواردة بجتتتدول  

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

( متتتن 2%  العبتتتارة 20.0% إلتتت  00.0زادت نستتتبة متتتن 

صيتتتث استتتتخدام ميتتتا  الصتتتره المعالجتتتة فتتتل رال الصتتتداعق 
% إلتتتتت  03( متتتتن 0و ستتتتيل الستتتتتياراتح وكتتتتذل  العبتتتتتارة  

% صيتتتتتث تتتتتتر  ربتتتتتات ا ستتتتتر ةتتتتترورة تنبيتتتتت  افتتتتتراد 22.1
الصتتتنبور مةتوصتتتتا  ا ستتترة عنتتتد  ستتتل استتتتنانفم بعتتتدم تتتتر  

وا  هألتتتت  عنتتتتد دعكفتتتتم  ستتتتنانفمح كمتتتتا زادت نستتتتبة ربتتتتات 
( صيث رات 2% فل العبارة  13% إل  02.1ا سر من 

ان نفر النيل متن مصتادر الميتا  الرعيستية لمصترح وكتذل  
% إلتتتتتتت  0000تبتتتتتتتين ازديتتتتتتتاد نستتتتتتتبة ربتتتتتتتات ا ستتتتتتتر متتتتتتتن 

ح 0% فتتتتل العبتتتتارتين  23% إلتتتت  20.0%ح ومتتتتن 2201
ل صيتتتث األتنعتتتت بالطريقتتتة المثمتتت  لتتتتوفير ( عمتتت  التتتتوال00

الميتتتتا  اثنتتتتات كتتتتل متتتتن تنظيتتتته ا طبتتتتاق تصتتتتت الصتتتتنبورح 
وكذل   سيل السهلم واذ  النتتاعة تتةتق ونتتاعة اميترة عبتد 

( التتتتتتتل اثبتتتتتتتت ان الستتتتتتمو  اقستتتتتتتفهكل 6332الكتتتتتتريم  
الروتتتتتيد يعتمتتتتتد عمتتتتت  ترتيتتتتتج ا ولويتتتتتات وتكتتتتتوين عتتتتتادات 

دا ترويد اقستفه ح وتر  استفهكية رويدة ألاعمة عم  مب
الباصثة الت ثير اإليجتابل المرتةتح لتد  العينتة نتيجتة تطبيتق 

 . البرنامة اإلروادال
 

 : إجابات ربات األسر عينة الدراسة التجريبية عمى عبارات الوعي االستيالكي لممياه )قبمي( و)بعدي(26جدول 
 المجموعة إجابة خاطئة إجابة صحيحة  العبارة

 % العدد % العدد % العدد
 033 03 03.3 06 23.3 00 ألبمل بعد اقنتفات من العمل يجج  -0

 033 03 63.3 2 03.3 60 بعدال
 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل عند رؤية صنبور ميا  مةتوح فل المنزل  -6

 033 03 23.3 00 03.3 06 بعدال
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 المجموعة إجابة خاطئة إجابة صحيحة  العبارة
 % العدد % العدد % العدد

 033 03 23.3 00 03.3 06 ألبمل عند رؤية اصد افراد ا سرة يةسل اسنان  تاركا الصنبور مةتوح -0
 033 03 00.0 03 22.1 63 بعدال

 033 03 13.3 60 03.3 2 ألبمل لمتقميل من استفه  الميا  -0
 033 03 03.3 06 23.3 00 بعدال

 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل من مصادر الميا  التل تعتمد عميفا مصر بوكل رعيسلح -2
 033 03 03.3 2 13.3 60 بعدال

 033 03 22.1 01 00.0 00 ألبمل ترويد استفه  الميا ح من طرق -2
 033 03 02.1 00 2000 02 بعدال

عند رؤية بعض اقطةال يمعبوا بالمات فل الصديقة فما التصتره  -1
 المناسج

 033 03 23.3 00 0303 06 ألبمل
 033 03 20.0 02 0201 00 بعدال

 033 03 22.1 01 0000 00 ألبمل عندتنظيه بعض ا طباق فمن ا فةل -0
 033 03 00.0 00 22.1 01 بعدال

 033 03 00.0 00 22.1 01 ألبمل يةةل استخدام الميا  النقية فل  -2
 033 03 02.1 00 20.0 02 بعدال

 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل من ا راض استخدام الميا  داخل المنازل  -03
 033 03 62.1 0 10.0 66 بعدال

 033 03 22.1 01 00.0 00 ألبمل ل رال الصداعق من طرق ترويد استفه  الميا  ف -00
 033 03 02.1 00 20.0 02 بعدال

من ا مور التتل تراعتل عنتد دفتح فتواتير الميتا  ومناألوتتفا فتل  -06
 الميزانيةح

 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل
 033 03 00.0 00 22.1 01 بعدال

 033 03 02.1 00 20.0 02 ألبمل لتوفير الميا  عند  سل السهلم يجج  -00
 033 03 03.3 06 23.3 00 بعدال

 033 03 22.1 01 00.0 00 ألبمل عند اقستصمام يةةل  -00
 033 03 20.0 02 02.1 00 بعدال

 033 03 02.1 00 20.0 02 ألبمل لمتقميل من استفه  الميا  عند استخدام الةسالة يجج  -02
 033 03 02.1 00 20.0 02 بعدال

لدراسة التجريبية نحوو استجابات ربات األسر عينة ا -ب
عبوووارات محوووور قيووواس الووووعي االسوووتيالكي لمطاقوووة 

 الكيربائية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي
( انتتتتتتت  يجتتتتتتتج ان يتتتتتتتتم 6306ذكتتتتتتترت لقت ابتتتتتتتو ريتتتتتتت  

التخطتتتتتتتيط لمبرنتتتتتتتامة اإلروتتتتتتتادال فتتتتتتتل ةتتتتتتتوت خصتتتتتتتاعص 
المستروتتتتتد وطبيعتتتتتة الموتتتتتكمة والظتتتتتروه البيعيتتتتتة واختيتتتتتار 

( ارتةتتتاع 01د ورد فتتتل جتتتدول ا نوتتطة المناستتتبة لتتتذل  وألتتت
نستتتتبة ربتتتتات ا ستتتتر الهتتتتتل استتتتتجبن لمبرنتتتتامة اإلروتتتتادال 

%  20.0% إلتتتتت  22.1صيتتتتث تبتتتتين ارتةتتتتاع النستتتتبة متتتتن 
لتد  ربتتات ا ستتر الهتتتل رايتتن انتت  يمكتتن اقستعاةتتة عتتن 

% 20.0التكييه باستخدام المراوحح كما زادت النسبة من 
% إلتتتتتتتتتتتت  00.0%ح 12.1% إلتتتتتتتتتتتت  00.0%ح 13إلتتتتتتتتتتتت 

( صيتتث 60ح 00ح 03عمتت  التتتوالل فتتل العبتتارات %ح 13
تتتتدعم نةتتتس فكتتترة تروتتتيد اقستتتتفه  لمطاألتتتة فتتتل اإلةتتتاتة 
بالتنظيه المستتمر لممبتات واستتخدام الممبتات المتوفرة ذات 
التتتوات ا ألتتتل وةتتترورة جتتتذج الةيوتتتة متتتن الصتتتاعط بمجتتترد 
اقنتفتتتتتات متتتتتن العمتتتتتل بتتتتتا جفزة المنزليتتتتتةح كمتتتتتا تبتتتتتين متتتتتن 

ربتتتات ا ستتتر الهتتتتل رات ةتتتبط ( زيتتتادة نستتتبة 01جتتتدول 
درجتتتة صتتترارة متوستتتطة عنتتتد استتتتعمال الدفايتتتة فتتتل العبتتتارة 

(ح واستخدام التندات عم  النوافذ لمصماية متن الوتمس 03 
وفت  النوافذ مح  مق التكييه فتل صالتة الجتو المطيته فتل 

% إلتتتتتتتت  00.0(ح كمتتتتتتتتا زادت النستتتتتتتتبة متتتتتتتتن 02العبتتتتتتتتارة  
ل فتتتتل % عمتتتت  التتتتتوال20.0% إلتتتت 2201% ومتتتتن 20.0
 ( 61ح 62العبارة 

: إجابوات ربوات األسور عينوة الدراسوة التجريبيوة عموى عبوارات الووعي االسوتيالكي لمكيربواء)قبمي( و)بعودي( 27جدول 
 البرنامج

 المجموعة إجابة خاطئة إجابة صحيحة  العبارة
 % العدد % العدد % العدد

متتن ا متتور التتتل تتتؤدال إلتت  تروتتيد استتتفه  الثهجتتة متتن  -0
 رباتالكف

 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل
 033 03 22.1 01 00.0 00 بعدال
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 المجموعة إجابة خاطئة إجابة صحيحة  العبارة
 % العدد % العدد % العدد

متتن ا متتور التتتل تتتؤدال إلتت  زيتتادة اقستتتفه  متتن الكفربتتات  -6
 عند استخدام الةسالةح

 033 03 12.1 60 60.0 1 ألبمل
 033 03 22.1 63 00.0 03 بعدال

 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل عند استعمال التكييه لتوفير الكفربات يستصسنح -0
 033 03 02.1 00 20.0 02 بعدال

 033 03 22.1 01 00.0 00 ألبمل من المصابي  الموفرة لمكفربات -0
 033 03 03.3 06 23.3 00 بعدال

 033 03 23.3 00 03.3 06 ألبمل من ا جفزة التل تستفم  األل من الكفربات/ ساعة -2
 033 03 00.0 03 22.1 63 بعدال

 033 03 23.3 02 23.3 02 ألبمل لمتوفير من الكفربات يةةل مراعاة عند استخدام التميةزيون -2
 033 03 00.0 00 22.1 01 بعدال

 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل استخدام الميا  بالرش الخةيه لممهبس عند الكل بسبج  -1
 033 03 03.3 06 23.3 00 بعدال

 033 03 22.1 63 00.0 03 ألبمل لتوفير الكفربات تصنه المهبس من صيث الةسل إل   -0
 033 03 23.3 00 03.3 06 بعدال

استفه  التكييه متن الطاألتة الكفرباعيتة عاليتة عنتد توتةيم   -2
 ويمكن اقستعاةة عن  باستخدام 

 033 03 00.0 00 22.1 01 ألبمل
 033 03 02.1 00 20.0 02 بعدال

 033 03 02.1 00 20.0 02 ألبمل من طرق ترويد استفه  الكفربات فل اإلةاتة يجج  -03
 033 03 03.3 2 13.3 60 بعدال

 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل لزيادة اإلةاتة يةةل استخدام الطهت بت  -00
 033 03 63.3 2 03.3 60 بعدال

 033 03 13.3 60 03.3 2 ألبمل لمناألوة فاتورة الكفربات يجج إورا  فيفا  -06
 033 03 20.0 02 02.1 00 بعدال

 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل زلية يجج الت كد من وجودحلورات ا جفزة المن -00
 033 03 23.3 02 23.3 02 بعدال

 033 03 22.1 63 00.0 03 ألبمل من  الممبات المةةمة  -00
 033 03 60.0 1 12.1 60 بعدال

 033 03 10.0 66 62.1 0 ألبمل من ا مور التل تؤدال إل  ترويد استفه  الكفربات -02
 033 03 20.0 02 02.1 00 بعدال

متتن ا وتتيات التتتل تصرصتتين عميفتتا ألبتتل وتتراع  ا جفتتزة  -02
 المنزلية

 033 03 03.3 06 23.3 00 ألبمل
 033 03 02.1 00 20.0 02 بعدال

من ا ويات التل يجج الصرص عميفا عند ورات ا جفتزة  -01
 المنزلية واذا لمتوفير من الكفرباتح

 033 03 12.1 60 60.0 1 ألبمل
 033 03 23.3 00 03.3 06 بعدال

عنتتتتد رؤيتتتتة اكثتتتتر متتتتن لمبتتتتة مةتتتتاتة فتتتتل المنتتتتزل فمتتتتن  -00
 ا صسن 

 033 03 02.1 00 20.0 02 ألبمل
 033 03 00.0 03 22.1 63 بعدال

من ا مور التل يجتج اقاتمتام بفتا عنتد توتةيل ا جفتزة  -02
 المنزلية 

 033 03 13.3 60 03.3 2 ألبمل
 033 03 22.1 63 00.0 03 بعدال

جتتج اقاتمتتام بفتتا عنتتد وتترات الممبتتات متتن ا متتور التتتل ي -63
 لتوفير الكفربات 

 033 03 22.1 01 00.0 00 ألبمل
 033 03 03.3 2 13.3 60 بعدال

لتوفير الكفربات عند استخدام السخان يجج ةبط  عمت   -60
 درجة صرارة 

 033 03 13.3 60 03.3 2 ألبمل
 033 03 20.0 02 02.1 00 بعدال

 033 03 00.0 03 22.1 63 ألبمل المسكن يجج  بعد اقنتفات من العمل فل صجرات -66
 033 03 03.3 2 13.3 60 بعدال

 033 03 22.1 01 00.0 00 ألبمل بعد اقنتفات من العمل با جفزة المنزلية  -60
 033 03 62.1 0 10.0 66 بعدال

 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل من ا مور التل تراعل عند ورات ا جفزة الكفرباعية  -60
 033 03 02.1 00 20.0 02 بعدال

 :27تابع جدول 
 المجموعة إجابة خاطئة إجابة صحيحة  العبارة

 % العدد % العدد % العدد
 033 03 22.1 63 00.0 03 ألبمل عند داان الصواعط لتوفير من استفه  الكفربات يراعل  -62

 033 03 03.3 06 23.3 00 بعدال
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 المجموعة إجابة خاطئة إجابة صحيحة  العبارة
 % العدد % العدد % العدد

 033 03 23.3 00 03.3 06 ألبمل من ا مور التل تراعل عند القراتة  -62
 033 03 22.1 01 00.0 00 بعدال

 033 03 00.0 00 22.1 01 ألبمل من ا مور التل تراعل عند مواادة التميةزيون  -61
 033 03 02.1 00 20.0 02 بعدال

 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل من ا مور التل تراعل عند التوج  إل  النوم  -60
 033 03 00.0 00 22.1 01 بعدال

 033 03 22.1 01 00.0 00 ألبمل فل المناسبات يجج  -62
 033 03 00.0 03 22.1 63 بعدال

 033 03 23.3 00 03.3 06 ألبمل عند استعمال الدفاية تةبط عم  درجة صرارة  -03
 033 03 63.3 2 03.3 60 بعدال

 033 03 10.0 66 62.1 0 ألبمل عند عدم الصاجة إل  التكييه يجج  -00
 033 03 02.1 00 20.0 02 بعدال

متتتن ا متتتور التتتتل تتتتؤدال لمتقميتتتل متتتن استتتتفه  الكفربتتتات  -06
 عند توةيل جفاز التكييه 

 033 03 23.3 00 03.3 06 ألبمل
 033 03 02.1 00 20.0 02 بعدال

 033 03 20.0 02 02.1 00 ألبمل لتوفير استفه  الكفربات عند استعمال التكييه  -00
 033 03 22.1 01 00.0 00 بعدال

ر التل توفر الكفربات عند استخدام ميا  ستاخنة من ا مو  -00
 فل تنظيه ا وانل 

 033 03 00.0 00 22.1 01 ألبمل
 033 03 00.0 03 22.1 63 بعدال

 033 03 22.1 63 00.0 03 ألبمل لمتوفير من استفه  المكيه يجج  -02
 033 03 02.1 00 20.0 02 بعدال

متتتتتن ا متتتتتور التتتتتتل تزيتتتتتد متتتتتن استتتتتتفه  الكفربتتتتتات عنتتتتتد  -02
 ستخدام الدفاية ا

 033 03 23.3 00 03.3 06 ألبمل
 033 03 22.1 01 00.0 00 بعدال

 033 03 13.3 60 03.3 2 ألبمل لمتوفير من استفه  الكفربات عند استعمال الةسالة  -01
 033 03 22.1 63 00.0 03 بعدال

عنتتتتتتد رؤيتتتتتتة ا طةتتتتتتال يةتصتتتتتتون التميةزيتتتتتتون وق يفتمتتتتتتون  -00
 بالمواادة يجج 

 033 03 23.3 00 03.3 06 ألبمل
 033 03 03.3 2 13.3 60 بعدال

يراعتتت  استتتتخدام ا لتتتوان الةاتصتتتة فتتتل الطتتتهت عنتتتد داتتتان 
الصتتتواعط لتتتتوفير استتتتفه  الكفربتتتات عنتتتد موتتتاادة النتتتتاعة 
التميةزيتتونح واتتذ  التتتل توةتت  ارتةتتاع التتوعل اقستتتفهكل 
لمطاألتتة الكفرباعيتتة بتةعيتتل البرنتتامة اإلروتتادال تتةتتق متتح متتا 

(ح متتتن إيجابيتتتة 6306إليتتت  دراستتتة لقت ابتتتو ريتتتة  توصتتتمت
نصو زيادة الوعل اقستفهكل اقسرال عند تةعيتل البرنتامة 

 .اإلروادال
دراسة الفرق بين متوسط درجوات ربوات األسور قبول وبعود  -ج

 تطبيق البرنامج واالستيالك ككل:
تحقيقووا لمفوورض الثووامن: توجوود فووروق دالووة إحصووائيا بووين  -2

عي االسووتيالكي قبوول وبعوود تطبيووق متوسووطات درجووات الووو 
 البرنامج اإلرشادي واالستيالك ككل

( وجتتتود فتتتروق دالتتتة إصصتتتاعيا بتتتين 00يتةتتت  متتتن جتتتدول 
التطبيتتق القبمتتل والبعتتدال فتتل التتوعل اقستتتفهكل لمميتتا  والطاألتتة 

 3.30الكفرباعية والوعل اقستفهكل ككل عند مستتو  معنويتة 

 .لصال  التطبيق البعدال وبفذا يقبل الةرض
( 0220واذ  النتاعة تتةق مح وفات وتمبل وجتيهن القبتانل  

( صيتث تبتين وجتود 6306( ولقت ابتو ريت  6300ومفجة مسمم 
فتتتروق ذات دقلتتتة إصصتتتاعية بتتتين التطبيتتتق القبمتتتل والبعتتتدال فتتتل 
التتوعل اقستتتفهكل لتتد  ربتتات ا ستتر لصتتال  التطبيتتق البعتتدال 

اوتارت إليفتا  لمبرنامة اإلروادالح مما يتوافق مح توصيات التتل
( من صيتث ةترورة األنتاع ألتاطنل 6300ماجدة خةر ولخرون 

المناطق العمرانية الجديدة بالبعتد عتن مظتاار التتره واقستراه 
 .فل موردال الميا  والطاألة نظرا  لتدنل المتاح منفما

 
 دراسة الت ير الحادث في الوعي االستيالكي: -2

( تتتتدرج التةيتتتر الصتتتادث فتتتل 02يتةتتت  متتتن جتتتدول 
ط درجتتتتات اقتجااتتتتات نصتتتتو اقرتةتتتتاع بعتتتتد تطبيتتتتتق متوستتتت

وانتفتت  بزيتتادة  6.31البرنتتامة اإلروتتادال صيتتث بتتدت بزيتتادة 
لمبرنتتتتامة ككتتتتلح اال انتتتت  بتةعيتتتتل وتطبيتتتتق البرنتتتتامة  0.00



Vol. 61, No. 2, pp. 197-226, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 000 

اإلروتتادال عمتت  ربتتات ا ستتر فتتل منطقتتتل العامريتتة وبتترج 
العرج الجديدة تبين ارتةاع ممصوظ فل الوعل اقستتفهكل 

 ستتتتر ممتتتتا يؤكتتتتد مهعمتتتتة وموةتتتتوعية ككتتتتل لتتتتد  ربتتتتات ا
استتتتتخدام البتتتترامة اإلروتتتتادية فتتتتل اقألتصتتتتاد المنزلتتتتل نصتتتتو 
مواجفتتة الموتتاكل المجتمعيتتة والخاصتتة بتتالموارد ا ساستتية 
كالميتتتتا  والكفربتتتتات صيتتتتث ان الةايتتتتة الرعيستتتتية متتتتن إنوتتتتات 
وتتباع  المتدن العمرانيتتة الجديتتدة اتل التصتتال  اقجتمتتاعل وا 

ألل رخات ذات الدخل المصتدود صاجات وتطمعات الةعات ا 
مما يؤدال إل  تصقيتق النمتو اقألتصتادال الستريح واتذ  اتل 
رستتتتالة اقألتصتتتتاد المنزلتتتتل بوتتتتكل عتتتتام والفتتتتده الرعيستتتتل 

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

 أ( النتائج الخاصة بعينة الدراسة الميدانية:
عينتة الميدانيتة والتتل بمتن يتة  من النتاعة الخاصة بال

 مبصوثة 033عدد ربات ا سر بفا 
 
توجد فروق  ير دالة إصصاعيا بتين متوستطات درجتات  -

ربتتتتتتتتتات ا ستتتتتتتتتر طبقالمكتتتتتتتتتان الستتتتتتتتتكن فتتتتتتتتتل التتتتتتتتتوعل 
اقستتتتتتتتتتتتفهكل لمميتتتتتتتتتتتا  والطاألةالكفرباعيتتتتتتتتتتتة والتتتتتتتتتتتوعل 

 اقستفهكل ككل.
توجتتد فتتروق دالتتة إصصتتاعيا بتتين وعتتل ربتتات ا ستتر فتتل  -

فهكل لمميتتتتتتتتتتا  والكفربتتتتتتتتتتات والتتتتتتتتتتوعل التتتتتتتتتوعل اقستتتتتتتتتتت
 اقستفهكل ككل وفقا  لعمل ربات اقسر.

توجد فروق  ير دالة إصصتاعيا بتين وعتل ربتات ا ستر  -
فتتتتتل التتتتتوعل اقستتتتتتفهكل لمميتتتتتا  والكفربتتتتتات والتتتتتوعل 

 اقستفهكل ككل وفقا  لعمل ارباج اقسر.
يوجتد تبتتاين  يتر دال إصصتتاعيا بتتين وعتل ربتتات ا ستتر  -

اقستتتفهكل لمميتتا  والكفربتتات واقستتتفه  فتتل التتوعل 
 ككل وفقا  لمستو  تعميم ربات وارباج اقسر.

يوجتتد تبتتاين دال إصصتتاعيا بتتين وعتتل ربتتات ا ستتر فتتل  -
الوعل اقستفهكل لمميتا  والكفربتات واقستتفه  ككتل 

 وفقا  لمستو  الدخل.
توجتد تبتتاين  يتر دال إصصتتاعيا بتتين وعتل ربتتات ا ستتر  -

ستتتفهكل لمميتتا  والكفربتتات واقستتتفه  فتتل التتوعل اق
 ككل وفقا  لعدد افراد ا سرة.

توجتتد عهألتتتة ارتباطيتتتة موجبتتتة بتتتين وعتتتل ربتتتات ا ستتتر  -
 (.3.30لمميا  والكفربات عند مستو  

: قووويم المتوسوووطات واالنحوووراف المعيووواري لووودرجات ربوووات األسووور فيموووا يتعموووق بوووالوعي باسوووتيالك الميووواه 28جووودول 
 ئية واالستيالك ككل وحجم اختبار)ت( ومستوى الداللة قبل وبعد تطبيق البرنامجوالطاقةالكيربا

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد القياس البعد
3.30دالة عند  0.022 6.01 60.00 03 ألبمل الميا   6.00 60.2 03 بعدال 

3.30ة عند دال 0.220 0.22 20.20 03 ألبمل الطاألةالكفرباعية  0.2 22.2 03 بعدال 
3.30دالة عند  2.001 0.62 12.01 03 ألبمل الوعل اقستفهكل ككل  2.31 00.2 03 بعدال 

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

امجقبل البرن البعد  الت ير% الت ير بعد البرنامج 
 03 6.31 60.2 60.00 الميا 

 00 2.31 22.2 20.20 الطاألةالكفرباعية
 00 0.00 00.2 12.01 الوعل اقستفهكل ككل

 
 

 ب(النتائج الخاصة بعينة الدراسة التجريبية:
توجتتد فتتروق دالتتة إصصتتاعيا بتتين التطبيتتق القبمتتل 

يتتا  والطاألتتة الكفرباعيتتة فتتل التتوعل اقستتتفهكل لمموالبعتتدال 
لصتتتتال  التطبيتتتتتق  3030واقستتتتتفه  ككتتتتل عنتتتتد مستتتتتو  

 البعدال.
 التوصيات
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فتتل ةتتوت متتا استتةرت عنتت  الدراستتة متتن نتتتاعة فقتتد تتتم 
التوصل إل  توصيات خاصة بالمبصوثات والمسعولين عن 

 المناطق العمرانية الجديدة وال كالتالل 
جتمعتتتات ةتتترورة ااتمتتتام ألتتتاطنل الوصتتتدات الستتتكنية بالم -

العمرانيتتتتتتتة الجديتتتتتتتدة  بالصتتتتتتتيانة الدوريتتتتتتتة لمتوصتتتتتتتيهت 
الكفرباعيتتة والصتتصية لتهفتتل زيتتادة اإلاتتدار متتن الميتتتا  
والطاألتتة الكفرباعيتتةح بجانتتج البعتتد عتتن مظتتاار التتتره 
واإلستتراه خاصتتة فتتل متتورد الميتتا  المخصصتتة لموتترج 
كتتتتتترش الوتتتتتتوارع والمستتتتتتطصات الخةتتتتتترات متتتتتتح تروتتتتتتيد 

 وصدات السكنية والسهلم.اإلةاتة العامة لمداخل ال
مصاولتتتة المستتتؤلين بفيعتتتة المجتمعتتتات العمرانيتتتة الجديتتتدة  -

التةمتتتج عمتتت  الموتتتتاكل التتتتل تواجتتتت  ستتتاكنل المنتتتتاطق 
العمرانيتتتتتتتتة الجديتتتتتتتتدة والمتعمقتتتتتتتتة بتتتتتتتتالمرافق والختتتتتتتتدمات 
ا ساسية صت  يزداد استتقرارام واستتمرارام فتل اإلألامتة 

ةعتتتتتين بفتتتتتذ  المنتتتتتاطق متتتتتن ختتتتتهل استتتتتتطهع لرات المنت
الجتتدد والتتتل تعكتتس اصتياجتتاتفم الةعميتتة متتن الختتدمات 

 والمرافق ا ساسية.
التعتتاون بتتين ألطاعتتات الميتتا  والطاألتتة واقجفتتزة المعنيتتة  -

كتتتتتوزارة الصتتتتتناعة واقعتتتتتهم لنوتتتتتر ممارستتتتتات تروتتتتتيد 
اقستتتتتتتتفه  وتصتتتتتتتنيح وطتتتتتتترح ادوات واجفتتتتتتتزة مبتكتتتتتتترة 
باقستتتتتتواق لمقيتتتتتتام بالتروتتتتتتيد الةعتتتتتتال كصتتتتتتنابير الميتتتتتتا  
متوستتتتطة التتتتتدفق والممبتتتتات المنزليتتتتة المتتتتوفرة والمواعمتتتتة 

 وظيةيا وجماليا لموصدات السكنية.
اقاتمتتتتام بتوجيتتتت  التتتتوعل اقستتتتتفهك  الروتتتتيد لممرافتتتتق  -

المنزليتتتتة لهستتتتر المصتتتتدودة التتتتدخل متتتتن ختتتتهل وستتتتاعل 
اإلعتتتتهم المختمةتتتتة ومتتتتن ختتتتهل دورالعبادةخاصتتتتة فتتتتل 

التتتدور  المجتمعتتتات التتتتل تتتتولل ااتمتتتام ختتتاص وتقتتتدس
 الدينل فل البيعة السكنية.

ةتترورة اقستتتعانة بتتالخبرات والمتخصصتتين فتتل البتترامة  -
اإلروتتادية لهألتصتتاد المنزلتتل فتت  اعتتداد وتنةيتتذ نتتدوات 
وبتتتتتتتترامة اروتتتتتتتتادية فتتتتتتتت  اقدارة المنزليتتتتتتتتة مستتتتتتتتتخدمين 
الجمعيات التنموية كمراكز اوعاع وتثقيه نظترا قألبتال 

رامجفاف  ظل تفيعة افراد المجتمح عم  المواركة ف  ب
 بيعة تعميمية جاذبة ومناسبة لظروففم اقسرية.

 المراجع
(  إدارة الصيتتتتتاة فتتتتتل تروتتتتتيد 2020اصمتتتتتد إبتتتتتراايم ألنتتتتتديل 

التدار ا كاديميتة  –اقستفه ح مكتبتة جامعتة صمتوان 
 لمعمومح الطبعة ا ول .
(  الطاألتتتتتتتتتة مصتتتتتتتتتادراا 2000اصمتتتتتتتتتد متتتتتتتتتدصت إستتتتتتتتتهم  

جامعة الزألتازيقح  –ربية واألتصادياتفاح مكتبة كمية الت
 الناور مكتبة النفةة المصريةح القاارة.

(  فاعميتتتتة برنتتتتامة إروتتتتادال 2022لقت ستتتتعد ابتتتتو ريتتتت   
لتنمية مفارات ا بنات نصتو الموتاركة فتل إدارة وتعون 

جامعتتتتتتتتتة  –التربيتتتتتتتتتة النوعيتتتتتتتتتة  –ا ستتتتتتتتترةح دكتتتتتتتتتتورا  
 المنصورة.

البرنتتتتامة ا امتتتتل القتتتتومل لممصافظتتتتة عمتتتت  ميتتتتا  الوتتتترج 
(  البصتتتتتتتتث القبمتتتتتتتتل لهتجااتتتتتتتتات والمعرفتتتتتتتتة 2022 

 –والسموكيات الخاصة بالمصافظة عمت  ميتا  الوترج 
 جفاز وعون البيعة.

(  2022الجفتتتتاز المركتتتتزال لمتعبعتتتتة العامتتتتة واإلصصتتتتات  
 جحمحع. –الكتاج اإلصصاعل السنوال 

(  استتتتموج إدارة ا ستتتترة 2009الصستتتتينل رجتتتتج ريصتتتتان  
ةيتتتترات المتتتتؤتمر لمتتتدخل المتتتتالل وعهألتتتتت  بتتتبعض المت

الرابح العربل( فل الةتترة متن  –السنوال  الدولل ا ول
جامعتتتتتتة  –كميتتتتتتة التربيتتتتتتة النوعيتتتتتتة – ابريوووووول 9 – 8

 المنصورة.
(  مستتقبل الطاألتة 2005المجالس القوميتة المتخصصتة  

 تقرير رعاسة الجمفورية. –فل مصر 
 

(  فاعميتتتة تصتتتور مقتتتترح 2006اميتترة عمتتتل عبتتتد الكتتريم  
ل اقستتتفهكل لتتد  تمميتتذات الصتته فتتل تنميتتة التتوع

ا ول اإلعتتتتدادال متتتتن ختتتتتهل تتتتتدريس مقتتتترر التربيتتتتتة 
جامعتتتة  –كميتتتة البنتتتات  -ا ستتتريةح رستتتالة ماجستتتتير

 عين ومس.
(  ا نماط اقستتفهكية 2002انتصار عبد العزيز زكل  

لبعض ا سر الريةية والصةرية فل مصافظة الورألية 
 –نزلتتتتتتل كميتتتتتتة اقألتصتتتتتتاد الم –رستتتتتتالة ماجستتتتتتتير  –

 وبين الكوم. – جامعة المنوفية
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(  فاعميتتتتة برنتتتتامة 2004إينتتتتاس متتتتاار الصستتتتينل بتتتتدير 
إروتتتادال لتنميتتتة التتتوعل اقستتتتفهكل لتتتد  ا طةتتتالح 

كميتتتتتة اقألتصتتتتتاد  –رستتتتتالة ماجستتتتتتير  يتتتتتر منوتتتتتورة 
 المنزلل جامعة صموان.

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

(  البوابتتتتتتتتتتة 2020جفتتتتتتتتتتاز المتتتتتتتتتتدن العمرانيتتتتتتتتتتة الجديتتتتتتتتتتدة 
 اإللكترونية لمصافظة اإلسكندرية.
(  المستتتتتتتتتتعولية 6333جيفتتتتتتتتتتان عبتتتتتتتتتتد المتتتتتتتتتتنعم إبتتتتتتتتتتراايم  

رستالة  –اقجتماعية ك ستاس لتروتيد استتفه  الطاألتة
 جامعة عين ومس. –كمية التجارة  –ماجستير 
ابتتواج عصتتر جديتتتد  دار (  عمتتت  2000صتتازم البتتبهوال 

 الوروقح طبعة جديدة موسعة.
(  الستتتتتتمو  اإلدارال 2002صنتتتتتتان مصمتتتتتتد ابتتتتتتو صتتتتتتيرال  

لألستترة فتتل المجتمعتتات العمرانيتتة الجديتتدة واثتتر  عمتت  
كميتتتتة  –األتصتتتتادياتفاح رستتتتالة دكتتتتتورا   يتتتتر منوتتتتورة 

 جامعة صموان. –اقألتصاد المنزلل 
(  األتصتتتتتتتتتاديات ا ستتتتتتتتتترة وتروتتتتتتتتتتيد 2006ربيتتتتتتتتتح نوفتتتتتتتتتتل 

 –دار النوتتر التتتدوللح الطبعتتة ا ولتتت   –ستتتفه  اق
 القاارة.

 
 
 

(  العوامتتل المتتؤثرة عمتت  2000رصتتاج  نتتيم عبتتد الكتتريم  
 –ماجستتتتتير –ت ثيتتتتث مستتتتكن المقبمتتتتين عمتتتت  التتتتزواج 

 جامعة المنوفية. –كمية اقألتصاد المنزلل
(  نمتوذج 2009رةو  عبد الواصتد عبتد الصمتيم ستويه  

م التتدعم التتهزم لتمويتتل إصصتتاعل مقتتترح  لمتنبتتؤ بصجتت
إستتتتتتتكان مصتتتتتتتدودال التتتتتتتدخل بالمجتمعتتتتتتتات العمرانيتتتتتتتة 

جامعتة  –كميتة التجتارة  –رسالة ماجستتير  –الجديدة 
 عين ومس.

(  اإلدارة ومتةيتتتترات العصتتتتر 2006زينتتتتج صستتتتين صقتتتتل 
بين النظرية والتطبيتق فتل مجتاقت الصيتاة اإلنستانيةح 

 القاارة. –مكتبة عين ومس 

(  برنتتتامة مقتتتترح 2006ة  ستتتامية عبتتتد المطمتتتج مصتتتط
لتنميتتتتتة التتتتتوعل اقستتتتتتفهكل لتتتتتد  تمميتتتتتذات الصمقتتتتتة 

كميتتة  –الثانيتة متتن التعمتيم ا ساستتلح رستالة ماجستتتير
 جامعة صموان. –التربية

(  متتتتتوارد ا ستتتتترة 2008ستتتتتمصات ستتتتتمير إبتتتتتراايم مصمتتتتتد 
وتروتتيد اقستتتفه ح دار الكتتتج والوثتتاعق القوميتتةح ط 

 ح القاارة.0
(  دراستتتة تصميميتتتة  نمتتتاط 2000م ستتتمر منصتتتور إبتتترااي

استفه  الطاألة والميا  واساليج ترويداا فل القطتاع 
 -المنزلتتلح رستتالة ماجستتتيرح كميتتة اقألتصتتاد المنزلتتل

 جامعة صموان.
(  مصاةتتتترات فتتتتل اإلروتتتتتاد 2024ستتتتميرة اصمتتتتد ألنتتتتديل 

كميتتتة  –مرصمتتتة الدراستتتات العميتتتا  –لهألتصتتتاد المنزلتتتل
جامعتتتتتتتتتتة  –لتتتتتتتتتتل ألستتتتتتتتتتم اقألتصتتتتتتتتتتاد المنز  –الزراعتتتتتتتتتتة

 اإلسكندرية.
(  الميتا  العذبتةح دار 2000سمير المنفراوالح عزة صافظ 

 جامعة المنصورة. –كمية الزراعة –النور العربية
(  اثتتر برنتتامة إروتتادال 2006ستتفام عبتتد الصتتافظ مرستتل 

مقتتترح فتتل التعمتتيم التتذاتل الكبتتار عمتت  تنميتتة التتوعل 
صاد كمية اقألت –اقستفهكل بينفمح رسالة ماجستير 

 جامعة صموان. –المنزلل
(  اقألتصتاد 2992سفير نورح من  بركاتح إيزيس نوار 

جامعتتتتتتتتة  –اقستتتتتتتتتفهكل ا ستتتتتتتترالح كميتتتتتتتتة الزراعتتتتتتتتة 
 دار المعرفة الجامعية. –اإلسكندرية 

(  منتتااة البصتتث 2006عبتتد التترصمن بتتن عمتتل الةاةتتل  
التربتتوال فتتل مصتتادر التوتتريحح رستتالة دكتتتورا ح كميتتة 

 ة القاارة.اصول الدينح جامع
(  استتتخدام مةتتاايم التستتويق فتتل 2000 تتادة ولتتيم زكتتل 

كميتتة  –رستتالة ماجستتتير  –تروتتيد الطاألتتة الكفرباعيتتة 
 جامعة ألناة السويس. –التجارة 

(  اثتر العوامتل اقألتصتتادية 2995فتاتن مصتطة  كمتال  
واقجتماعيتتتتتتتتتة لألستتتتتتتتترة المصتتتتتتتتترية عمتتتتتتتتت  ا نمتتتتتتتتتاط 

ة كميتتتتتتة اقستتتتتتتفهكيةح رستتتتتتالة دكتتتتتتتوراة  يتتتتتتر منوتتتتتتور 
 جامعة المنوفية. –اقألتصاد المنزلل 
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(  التجتتتتتتتتارج 6332ماجتتتتتتتتد رجتتتتتتتتاعل صستتتتتتتتن إستتتتتتتتماعيل  
المعاصرة لموروعات إسكان مصدودال الدخل بمصر 

كميتتتتتتتة  –ألستتتتتتم الفندستتتتتتة المعماريتتتتتتة  -ماجستتتتتتتير  –
 جامعة صموان. –الفندسة 

ماجتتدة خةتترح ستتمية اصمتتد صستتنح نجتتوان وتتصاتةح بستتمة 
يير البيعيتتتتتتتتتتتتة (  مواتمتتتتتتتتتتتتة المعتتتتتتتتتتتتا2020صتتتتتتتتتتتتبرال  

والتصتتتميمية لممستتتكن وعهألتفتتتا بتتتالتكيه اقجتمتتتاعل 
 –واصتياجتتتتتات ا ستتتتتر بمدينتتتتتة بتتتتترج العتتتتترج الجديتتتتتدة

العربتتتتتل الستتتتتادس عوتتتتتر  –المتتتتتؤتمر التتتتتدولل الثتتتتتانل
 جامعة المنوفيةح  –لهألتصاد المنزلل 

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

كميتتتة التربيتتتةح جامعتتتة  –المدرستتتةح رستتتالة ماجستتتتير 
 المنوفية.

(  تروتتتيد المستتتتفم  واقستتتتفه  2999مفتتتا ابتتتو طالتتتج 
 دبل. –دار العمم لمنور  –وتصديات المستقبل 

 
 
 
 
 

(  برنتتتتامة إروتتتتادال لتنميتتتتة 2020مفجتتتتة مصمتتتتد مستتتتمم  
وعل ربة ا سرة لترويد اقستتفه  فتل مجتال اإلدارة 

العربتتتل الستتتادس  –المتتتؤتمر التتتدولل الثتتتانل –نزليتتتةالم
 –كمية اقألتصتاد المنزلتل  –عور لهألتصاد المنزلل 

 جامعة المنوفية.

(  اقنةتتتاح واقتجااتتات 2994نجتتو  عبتتد الواتتاج صتتافظ 
بصتتث منوتتور المتتؤتمر التتدولل التاستتح  –اقستتتفهكية

لإلصصتتتات والبصتتتوث اقجتماعيتتتة والستتتكانيةح المركتتتز 
 وث اقجتماعية والجناعية.القومل لمبص

(  أليتتتاس التتتوعل والممارستتتات 2022ايتتتام مصمتتتد لطةتتتل 
اقستتتتتتفهكية نصتتتتتو المرافتتتتتق المنزليتتتتتة لتتتتتد  طالبتتتتتات 

رستالة ماجستتير  –التعميم ا ساسل بمصافظتة دميتاط 
 جامعة المنصورة. –كمية التربية النوعية  –

(  2998وفتتات فتتؤاد وتتمبلح جتتيهن صتتهح التتدين القبتتانل 
ة ا ستتتترة نصتتتتو التروتتتتيد وعهألتتتتت  بتتتتالتوافق إتجتتتتا  ربتتتت
المتتتتتتتتؤتمر المصتتتتتتتترال الثالتتتتتتتتث لهألتصتتتتتتتتاد  –ا ستتتتتتتترال
 جامعة المنوفية. –كمية اقألتصاد المنزلل  –المنزلل

ينتتاس متتاار بتتدير  وفتتات فتتؤاد وتتمبل ونجتتهت ستتيد صستتين وا 
(  إدارة المتوارد فتل ظتل 2008وصنان ستامل مصمتد 

جمتتتتد الم –متةيتتتترات العصتتتترح مجمتتتتة اإلروتتتتاد النةستتتتل
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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 post-

application 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. 

 


