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ى دراسة مقارنة لمممارسات البيئية لألطفال الريفيين بين طالب التعميم العام واألزهر 
 بقريتي نواج ودمشيت بمحافظة الغربية

 إيناس سمير الشرنوبي، وفاء أحمد أبو حميمة
 جامعة األزهر بقسم تنمية األسرة الريفية –كمية االقتصاد المنزلي 

 10/20/1026:تاريخ القبول                                4/9/1026 تاريخ التسميم:

 الممخص
ل صتتتعيعة متتتي مجتتتاال  ال تتت،او ل ،المتتتاول ،ال تتتحاواستتتت دذ هتتتحا البعتتتع التعتتترذ قمتتتي متتتدي تطبيتتتم األطفتتتاي التتتريفيي  لمممارستتتا  البي يتتتة ال

يي  لمممارستتا  البي يتتة المدر،ستتة  ،كتتحا ،الض،ضتتاو ،تعديتتد طبيعتتة العنقتتة بتتي  المت يتترا  المستتتقمة المدر،ستتة ،بتتي  متتد  تطبيتتم األطفتتاي التتريف
أزهتري  ،لتعقيتم أهتداذ البعتع تتم  –)قتام ستا  البي يتة بتاختنذ نت،ع التعميمالتعرذ قمي مدي ،ج،د اختنذ متي تطبيتم األطفتاي التريفيي  لمممار 

يترة مت  مت  طتنا المراعتي التثنع األخ اختيار قريتي ن،اج ،دمشي  بمركز طنطا بمعامظة ال ربية  ،قد اختير  قينة طبقية ثتم قشت،ا ية منتظمتة
بتتتالتعميم األزهتتتريل ب جمتتتالي    طالتتتا ،طالبتتتة388)  طالتتتا ،طالبتتتة بتتتالتعميم العتتتامل ،803)أزهتتتري  عيتتتع بم تتت  –التعمتتتيم االبتتتتدا ي بن،قيتتتة)قام

سل ،استتتخدم  النستتا الم ،يتتةل   طالتتا ،طالبتتةل ،تتتم جمتتا البيانتتا  بالمقابمتتة الشخصتتية باستتتخدام استتتمارة استتتبيا  متت  طتتنا المتتدار 185)قتتدر 
اختبتتار ،التكتترارا ل ،المت،ستتط العستتابي ،ا نعتتراذ المعيتتاري ،معامتتي االرتبتتاط البستتيط )بيرستت،  ل ،معامتتي االرتبتتاط المتعتتددل ،االنعتتدار الجز تتيل ، 

 " " مي تعميي البيانا ل ،تمثم  نتا ج البعع ميما يمى: 
% ل             1 .8%  ل)  1 40) %  ل . 11) عتتتت  متتتتى المستتتتت،  المت،ستتتتط ،حلتتتت  بنستتتتاد ،قأ  الممارستتتتا  البي يتتتتة الصتتتتعيعة لعينتتتتة البعتتتتع قتتتت -

   مى مجاال  ال ،او ،الماو ،ال حاو ،الض،ضاو قمى الترتيا % 3 14)
ل تتحاول ،الض،ضتتاو )بتتالتعميم العتتام  متتي مجتتاال  ال تت،اول ،المتتاول ،ا  الممارستتا  البي يتتة لعينتتة البعع،جتت،د قنقتتة ارتباطيتتة طرديتتة ،معن،يتتة بتتي -

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

ل ،ال تتتحاول العتتتام  متتتي مجتتتاال  ال تتت،اول ،المتتتاو)بتتتالتعميم   الممارستتتا  البي يتتتة لعينتتتة البععا ،جتتتد  قنقتتتة ارتباطيتتتة قكستتتية ،معن،يتتتة بتتتيبينمتتت -
 ،الض،ضاو ،بي  االنفتاح الثقامي 

ال تتت،اول ،المتتتاول ،ال تتتحاول  )بتتتالتعميم األزهتتتري  متتتي مجتتتاال   الممارستتتا  البي يتتتة لعينتتتة البعع،تبتتتي  ،جتتت،د قنقتتتة ارتباطيتتتة طرديتتتة ،معن،يتتتة بتتتي -
،الض،ضاول ،بي  كي م : س  الطالال ،المست،ي التعميمي لألال ،المست،ي التعميمي لألمل ،التدخي الشت ري لألسترةل ،عالتة المستك ل ،د،ر 

 األم مي ت،قية أطفال ا بالمجاي البي يل ،أساليا معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي 
 يم قينة البعع لمممارسا  البي ية الصعيعة بمجاالت ا المدر،سة لصالح التعميم العام ،ج،د مر،م معن،ية مي تطب -
             البيانا  مأخ،حة م  رسالة ماجستير لمطالبة: منار قمى منص،ر           -

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

 المقدمة 
ا  األرض كبي ة لعياتةل ،است نل ا أ،رع اهلل ا نس

،تط،يع ا لصالعةل ،لقد ظم  األرض قمي مر العص،ر 
بي ة صالعة لعياة ا نسا ل إلي أ  تجا،ز البشر مي 
است ني البي ة مما أثر قمي عفظ الت،از  البي يل ،أدي 
 إلي ظ ،ر العديد م  المشكن  التي ت دد عياة ا نسا  

ر البشرية م  أخطار تم  مما دما العمماو إلي تعحي
المشكن ل مؤكدي  قمي ضر،رة إعداع ت يرا  مي 
أسم،ا تعامي البشر ما األرضل كما ققد  العديد م  
المؤتمرا   ثارة ال،قي ع،ي تم  المشكن )الخ،اصل 

3001   
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،تتعرض البي ة قم،ما ،البي ة الريفية قمي ،جة 
ر الخص،ص لمتم،ع البي ي الحي يعد م  أكثر المخاط

التي ت دد البي ةل مالتم،ع البي ي ه، كي ما يؤثر مي 
نسا ل  جميا قناصر البي ة بما مي ا م  نبا  ،عي،ا  ،ا 

ية مثي ال ،او ،كحل  ما يؤثر مي تركيا العناصر الطبيع
  ،تتعدد ص،ر 5998)ارناؤ،طل ،البعار ،البعيرا 

،أشكاي التم،ع البي ي من ا: تم،ع ال ،اول ،الميا ل 
   ،م  الممارسا  البي ية 3000ار ،آخر، ل ،ال حاو)قم

الخاط ة ،التي تؤدي إلي اختني الت،از  البي ي: إلقاو 
الفضن  اآلدمية ،العي،انية مي المصارذل ،غسيي 
لقاو العي،انا   األ،اني ،المنبس ،تنظيذ الماشية ،ا 
النامقة مي الترعل ،س،و التصرذ مي المخمفا  المنزليةل 

تراكم القمامةل ،تكاثر ،مخمفا  العظا رل ، 
   3005العشرا )الكعباريل 

،لقد أكد  معظم الدراسا  قمي أ  غرس السم،كيا  
البي ية السميمة ينب ي أ  تبدأ ما الفرد منح مراعي 
طف،لتةل متربية الطفي بي يا ضر،رة لنم،  ،لمعفاظ قمي 
بي تةل عيع تز،د  بعقا م مبسطة ع،ي قالمة المعيط 

  (Wilson, 1993)،تنمي عسة البي ي 
،قد اتخح االهتمام بالبي ة اتجاهي : االتجا  األ،ي 
إصدار تشريعا  بي ية تمزم البشر بالمعامظة قمي البي ةل 
،االتجا  الثاني نشر الت،قية البي ية لت،جية الم،اطني  

   5999لمتصرذ الرشيد ما البي ة)العمد ،عبارينيل 
  البي ية ،م  أهم الطرم المجدية مي م،اج ة المشكن

هي إقداد ا نسا  ال،اقي بما يعيط بالبي ة م  أخطارل 
،قدرتة قمي المساهمة ا يجابية مي المعامظة قمي ا 

   3009،تط،يرها)قبد العميمل 
،تعرذ الطف،لة بأن ا هي الفرصة الحهبية لت،جية ق،ي 
الطفي ،استعداداتة المختمفة ،،ضا أسس التربية 

مة ،العادا  االجتماقية البناوةل االجتماقية ،الخمقية السمي
،الرغبة مي العمي ا يجابي)قبد ال فار ،آخر، ل 

   ،لمرعمة الطف،لة أهمية خاصة مي عياة الفردل 5939
،حل  ألن ا المرعمة التي ت،ضا مي ا البح،ر األ،لي 
لشخصية الطفيل ،تك،ي  ا طار العام ل ا )الديال 

ك،ي  لجميا    مالطف،لة هي مرعمة األساس ،الت5993
سما  الطفيل ،تك،ي  شخصيتةل عيع أن ا مجاي إقداد 
،تدريا الطفي لمقيام بالد،ر المطم،ا منة مي 

   5999العياة)البكريل 
،تعرذ الممارسا  البي ية بأن ا قدرة الشخص قمي 

)قثما ل  أداو التصرما  ،األمعاي تجا  البي ة ،قناصرها 
جة لعنج  ل كما أن ا معي مردي أ، جماقي م، 3009

   ،البي ة 3058،عي القضايا ،المشكن  البي ية )قمبازل 
الريفية جزوا ال يتجزأ ق  البي ة العامةل م ي المنطقة 
الزراقية ،السكنية التي يعيش مي ا الفنع،  ،أسرهمل 

  .300،يمارس،  مي ا أنشطت م المختمفة )قبيدل 
،الممارسا  البي ية من ا ما ه، إيجابي يعامظ قمي 

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

 ل قدة أنماط لمممارسا  البي ية 3055،تحكر مسمم)
ا يجابية النزم إكساب ا لألطفاي منح الص ر من ا: تجنا 
إلقاو القمامة مي الطريمل ،أ  يضا القمامة مي المكا  

في يد  قبي األكي ،بعد ل المخصص ل ال ،أ  ي سي الط
،أ  ي سي الخضر ،الفاك ة قبي أكم ال ،العرص قمي 
مكامعة الحباا ،أبعاد  ق  الطعامل ،ت طية الطعام عتى 

 ل ضر،رة إكساا 3055ال يتم،ع  ،يضيذ)قميل 
الطفي استخدام األص،ا  ال اد ة داخي المنزي  ،تشير 

ية  ل إلي ،ج،د قدة أنماط لمممارسا  البي 3055مسمم)
الخاط ة لدي األطفاي من ا: ا سراذ مي استخدام الميا ل 
لقاو  تنذ الطعامل ،ا  ،رما األص،ا  بشكي مزقجل ،ا 

 القمامة مي الشارع 
مما يدق، لضر،رة التخطيط السميمل ،ت،مير الم،ارد 
البشرية ،المادية النزمة لتنش ة األطفاي ،رقايت م ليك،ن،ا 

أداو د،رهم دري  قمي  ل ،قا3001أمراد منتجي  )غياتيل 
   ،زيادة االهتمام 5999بفعالية مي المستقبي )البكريل 

بالدراسا  العممية التي  تعالج كامة ج،انا ،قضايا 
البي ةل لمتعرذ قمي الطرم ،السبي الفعالة لمت ما قمي 
المشكن  البي يةل ،م  أهم ا التي تسعي لزيادة ال،قي 

   3050عدادل البي ي بالممارسا  البي ية الصعيعة)
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،قد أظ ر  الدراسا  البي ية ارتفاع ال،قي البي ي 
لألطفايل ،الممارسا  البي ية ا يجابية ل ؤالو األطفايل 
قند تعرض م لبرامج تعميمية مي المجاي البي ي  )إبراهيمل 

 ل )قميل 3009 ل)ال زا،يل 3001 ل)معمدل 5993
 ,Boeve.de Pauwل Mohmet, Erdogan (2011) ل3009

Jelle (2013)(ل بأ  كي م  .300ل كما يفيد ع،رية 
ال،قي البي ي لألطفايل ،المست،ي التعميمي لألم ،األا قد 
أثر إيجابيا قمي الممارسا  البي ية ل ؤالو األطفاي  

ل إلي ارتفاع مست،ي ال،قي Godin (2007)،تشير دراسة
أطفاي المد ل  البي ي ،الممارسا  البي ية ا يجابية لدي

 بأطفاي الريذ  مقارنة
،نظرا لعدم االهتمام بتنا،ي القضايا ،المشكن  البي ية 
لألطفاي الريفيي ل لحا تنا،ي هحا البعع الممارسا  البي ية 
لألطفاي الريفيي ل لت،جية الج ،د ل ؤالو األطفاي لتنش ة 
أجياي أكثر إدراكا لمد،ر ا يجابي مي العفاظ قمي 

 البي ية 

 األهداف البحثية
عتتتتتتتترذ قمتتتتتتتتي متتتتتتتتدي تطبيتتتتتتتتم األطفتتتتتتتتاي التتتتتتتتريفيي  الت -5

المبعتتت،ثي  بنتتت،قي التعمتتتيم العتتتام ،األزهتتتري لمممارستتتا  
 –ال تحاو –المتاو –البي ية الصعيعة مي مجاال )ال ،او

 الض،ضاو  
تعديتتتتتد الع،امتتتتتي المرتبطتتتتتة بمتتتتتدي تطبيتتتتتم األطفتتتتتاي  -3

المبع،ثي  لمممارسا  البي ية الصعيعة متي كتي مجتاي 
 لمدر،سة م  المجاال  البي ية ا

تعديتتتد الع،امتتتي المتتتؤثرة قمتتتي متتتدي تطبيتتتم األطفتتتاي  -8
التتتتتريفيي  المبعتتتتت،ثي  بنتتتتت،قي التعمتتتتتيم العتتتتتام ،األزهتتتتتري 
لمممارستتتتتا  البي يتتتتتة الصتتتتتعيعة متتتتتي كتتتتتي مجتتتتتاي متتتتت  

 المجاال  البي ية المدر،سة 
 
تعديتتتتتتد نستتتتتتبة إستتتتتت ام كتتتتتتي مت يتتتتتتر متتتتتت  المت يتتتتتترا   -4

تطبيتم المستقمة المدر،سة مي تفستير التبتاي  متي متد  
األطفتتتتتتتتاي التتتتتتتتريفيي  المبعتتتتتتتت،ثي  لمممارستتتتتتتتا  البي يتتتتتتتتة 

 الصعيعة 

التعتتتتترذ قمتتتتتي متتتتتدي ،جتتتتت،د اختتتتتتنذ متتتتتي تطبيتتتتتم  -1
األطفتتتتتتتتاي التتتتتتتتريفيي  المبعتتتتتتتت،ثي  لمممارستتتتتتتتا  البي يتتتتتتتتة 

 أزهري   –الصعيعة باختنذ ن،ع التعميم)قام
 الفروض البحثية

لتعقيتتتتتتتتم أهتتتتتتتتداذ البعتتتتتتتتع الثتتتتتتتتاني ،الثالتتتتتتتتع ،الرابتتتتتتتتا 
 اغة الفر،ض ا عصا ية التالية:،الخامسل تم صي

ال ت،جتتد قنقتتة ارتباطيتتة معن،يتتة بتتي  كتتي م :)ستت   -5
الطالال ،قدد أمراد األسرةل ،المست،ي التعميمتي لتألال 
،المستتتتت،ي التعميمتتتتي لتتتتتألمل ،التتتتدخي الشتتتت ري لألستتتتترةل 
،عالتتتتتة المستتتتتك ل ،ممكيتتتتتة األستتتتترة لألج تتتتتزة المنزليتتتتتتةل 

ة أطفال تتتتتتتا ،االنفتتتتتتتتاح الثقتتتتتتتاميل ،د،ر األم متتتتتتتي ت،قيتتتتتتت
بالمجتتتتتتتتاي البي تتتتتتتتيل ،أستتتتتتتتاليا معاممتتتتتتتتة األم ألطفال تتتتتتتتا 
بالمجتتاي البي تتي ل ،بتتي  متتد  تطبيتتم األطفتتاي التتريفيي  
المبع،ثي )بنتتتتت،قي التعمتتتتتيم قتتتتتام ،أزهتتتتتري  لمممارستتتتتا  

 البي ية المدر،سة 
ال ت،جتتتتد قنقتتتتة ارتباطيتتتتة بتتتتي  المت يتتتترا  المستتتتتقمة  -3

التريفيي  المدر،سة مجتمعة ،بي  مد  تطبيتم األطفتاي 
المبع،ثي )بنتتتتت،قي التعمتتتتتيم قتتتتتام ،أزهتتتتتري  لمممارستتتتتا  

 البي ية المدر،سة 
ال يستتتتتتتت م كتتتتتتتتي مت يتتتتتتتتر متتتتتتتت  المت يتتتتتتتترا  المستتتتتتتتتقمة  -8

المدر،ستة متي تفستير التبتتاي  العتادع متي متد  تطبيتتم 
األطفتتتتتتتتاي التتتتتتتتريفيي  المبع،ثي )بنتتتتتتتت،قي التعمتتتتتتتتيم قتتتتتتتتام 

 ،أزهري  لمممارسا  البي ية 
متتتتي متتتتد  تطبيتتتتم األطفتتتتاي ال ت،جتتتتد متتتتر،م معن،يتتتتة  -4

التتتتتتريفيي  المبعتتتتتت،ثي  لمممارستتتتتتا  البي يتتتتتتة الصتتتتتتعيعة 
 أزهري   –باختنذ ن،ع التعميم)قام

 األهمية البحثية
مى إمكانية االستفادة م   تتمثي أهمية هح  الدراسة

إستراتيجية تساقد قمى تنمية ال،قى  النتا ج مى ،ضا
كساب م الم ارا  البي ية  البي ى لد  األطفاي الريفيي  ،ا 

الصعيعةل األمر الح  يساهم مى ا رتقاو بالنشىو 
قدادهم لمتعامي ا يجابى ما البي ة المعيطة  مستقبنل ،ا 

  ب م   
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 األسموب البحثي
 أوال: التعاريف اإلجرائية:

 حالة المسكن: –2
،يقصتتد بتتة عالتتة مستتك  أستترة الطفتتي متت  عيتتع: متتادة 

ع الصتتترذ البنتتتاول ،نتتت،ع األرضتتتيةل ،دهتتتا  العتتت،ا طل ،نتتت، 
الصعىل ،م،قا عظيرة العي،انا ل ،قتدد ال ترذ بتالمنزيل 
،قتتتتدد الط،ابتتتتتمل ،،جتتتتت،د عديقتتتتتة بتتتتتالمنزيل ،،جتتتتت،د عجتتتتترة 
لمضي،ذ  ،بجما الدرجا  يك،  الناتج معبترا قت  الدرجتة 

 الكمية لعالة مسك  أسرة الطفي  
 دور األم فى توعية أطفالها بالمجال البيئى:  –1

،ر معتتتتتاي متتتتتى ت،قيتتتتتة ،يقصتتتتتد بتتتتتة متتتتتد  قيتتتتتام األم بتتتتتد
  قبتارةل .5أطفال ا بالمجاي البي ىل ،تم قياسة م  ختني)

،كان  إستتجابة األطفتاي قمتى مقيتاس مكت،  م )نعتمل ال  
  درجة قمتى الترتيتال ثتم عستب  5ل 3،أقطي  الدرجا )

درجتتا  العبتتارا  لمعصتت،ي قمتتى الدرجتتة الكميتتة لتتد،ر االم 
 مى ت،قية أطفال ا بالمجاي البي ى 

 يب معاممة األم ألطفالها بالمجال البيئى: أسال –3
،يقصتتتد بتتتة متتتاإحا كانتتت  األم تعاقتتتا الطفتتتي أم ال متتتى 
عالة التعامي الخاطىو ما البي ة ،شتكي هتحا العقتاال ،تتم 

  قبتتتارةل ،كانتتت  إستتتتجابة األطفتتتاي 53قياستتتة متتت  ختتتني)
        قمتتتتى مقيتتتتاس مكتتتت،  متتتتت  )نعتتتتمل ال  ،أقطيتتتت  التتتتتدرجا 

تيتتال ثتم عستتب  درجتتا  العبتتارا    درجتة قمتتى التر 5ل 3)
لمعصتتتتتت،ي قمتتتتتتتى الدرجتتتتتتتة الكميتتتتتتة ألستتتتتتتاليا معاممتتتتتتتة األم 

 ألطفال ا بالمجاي البي ى 
 الممارسات البيئية لألطفال:  -4

،يقصتتتتتد ب تتتتتا تصتتتتترما  ،أمعتتتتتاي األطفتتتتتاي تجتتتتتا  البي تتتتتة 
 –ال تتتتتتحاو –المتتتتتتاو –المعيطتتتتتتة ب تتتتتتم ،المتمثمتتتتتتة مى)ال تتتتتت،او

بيتتتتتتة ،الستتتتتتمبية الض،ضتتتتتتاو ل كمتتتتتتا أن تتتتتتا الستتتتتتم،كيا  ا يجا
 لألطفاي أثناو تعامم م ما البي ة المعيطة ب م 

  
 ثانيا: المتغيرات المستقمة والتابعة:

 :المتغيرات المستقمة -2
،التتتى اشتتتمم  قمتتى كتتي م )ستت  الطالتتال ،قتتدد أمتتراد 
األستتترةل ،المستتتت،ي التعميمتتتي لتتتألال ،المستتتت،ي التعميمتتتي 

،ممكيتتتة لتتتألمل ،التتتدخي الشتتت ري لألستتترةل ،عالتتتة المستتتك ل 
األسرة لألج زة المنزليةل ،االنفتاح الثقاميل ،د،ر األم مي 
ت،قيتتتتة أطفال تتتتا بالمجتتتتاي البي تتتتيل ،أستتتتاليا معاممتتتتة األم 

 ألطفال ا بالمجاي البي ي  
 :المتغير التابع -1

يتمثي المت ير التابا مي مدي تطبيم األطفتاي التريفيي  
 –متتتتاوال –المبعتتتت،ثي  لمممارستتتتا  البي يتتتتة بمجتتتتاال )ال ،او

قبتارا  لكتي  .الض،ضاو  ،تم قياستة مت  ختني  –ال حاو
مجتتاي من تتال ،قتتد أقطيتت  درجتتتا  لنستتتجابا  الصتتعيعة 
لكي قبارةل ،درجة ،اعدة لنستجابا  الخاط ة لكي قبارةل 
،جمعتتت  درجتتتا  العبتتتارا  لمعصتتت،ي قمتتتي الدرجتتتة الكميتتتة 
لمممارستتتا  البي يتتتة لألطفتتتاي التتتريفيي  المبعتتت،ثي  متتتي كتتتي 

 م  المجاال  البي ية المدر،سة مجاي  
 ثالثا: الشاممة والعينة:

أجري هتحا البعتع بمعامظتة ال ربيتةل ،قتد اختيتر مركتز 
طنطا كمنطقة لمدراستةل ثتم تتم اختيتار قتريتي  تتابعتي  ل تحا 
المركز ،هما قريتي ن،اج ،دمشي  ثم اختير  أربا مدارس 

  بكي قرية قش،ا يا لتمثي ن،قي التعميم العام ،األزهري
،قتتتد تعتتتدد  شتتتاممة البعتتتع بجميتتتا األطفتتتاي التتتريفيي  
المقيتتدي  بالصتتتف،ذ الثنثتتتة األخيتتترة متتت  التعمتتتيم االبتتتتدا ي 

أزهري  بقريتي ن،اج ،دمشي ل ،تم العص،ي  –بن،قية)قام
قمي قينة طبقية م  الصتف،ذ الثنثتة بالمتدارس األربعتةل 
ثم قينة قش،ا ية منتظمة م  داختي العينتة الطبقيتة لتصتي 

%  مت  إجمتالي األطفتاي التريفيي  المقيتدي  80ينة إلتي)الع
بالصف،ذ الثنع األخيرة م  التعميم االبتدا ي بن،قية قام 

  803،أزهتتتتري بكتتتتي متتتت  قريتتتتتي نتتتت،اج ،دمشتتتتي ل مبم تتتت )
  طالتتتتتا ،طالبتتتتتة 338طالتتتتتا ،طالبتتتتتة بتتتتتالتعميم العتتتتتامل ،)
  طالتتتتتا ،طالبتتتتتة 185بتتتتالتعميم األزهتتتتتريل ب جمتتتتتالي قتتتتتدر )

 قام ،أزهري  بن،قي التعميم
 رابعا: أسموب جمع وتحميل البيانات:

تم جمتا البيانتا  قت  طريتم المقابمتة الشخصتية ألمتراد 
العينتتتتة ب ستتتتتخدام إستتتتتمارة إستتتتتبيا  كانتتتت  أهتتتتم معا،رهتتتتا: 
الخصتتا ص ا جتماقيتتة ،ا قتصتتادية ،الستتكنية ،ا تصتتالية 
لألطفتتتتتتاي التتتتتتريفيي  المبعتتتتتت،ثي ل ،متتتتتتد  تطبيتتتتتتم األطفتتتتتتاي 
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عتت،ثي  لمممارستتا  البي يتتة متتى مجتتاال  ال تت،او التريفيي  المب
،المتتتتتتاو ،ال تتتتتتحاو ،الض،ضتتتتتتاول ،تتتتتتتم إقتتتتتتدادها ،تعكيم تتتتتتا 
ختبارها مبد يا قبتي استتخدام ا متى صت،رت ا الن ا يتةل أمتا  ،ا 
تعميتتتي البيانتتتتا  مقتتتتد تتتتتم االستتتتتعانة بالت،زيعتتتتا  التكراريتتتتةل 
،النستتتتتتتتتا الم ،يتتتتتتتتتةل ،المت،ستتتتتتتتتط العستتتتتتتتتابىل ،ا نعتتتتتتتتتراذ 

             ا رتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاط البستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيط المعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار ل ،معامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
)بيرستت،  ل ،معامتتي االرتبتتاط المتعتتددل ،االنعتتدار الجز تتىل 
ختبتتتتتتتتارا  متتتتتتتتى تعميتتتتتتتتي البيانتتتتتتتتا  باستتتتتتتتتخدام البرنتتتتتتتتامج  ،ا 

   SPSSا عصا ى 
 ومناقشتهاالنتائج 

يعرض هحا الجزو النتا ج المتعصي قمي ا ،مناقشت ا 
ل  لكي م  المت يرا  البعثية المستقمة المدر،سةل ،كح

 الممارسا  البي ية لألطفاي الريفيي  المبع،ثي  
 أوال: وصف عينة البحث:

  ت،زيا قينة البعع ،مقا لممت يرا  5يعرض جد،ي)
المستقمة لمدراسةل ،يتضح منة تقارا نسا استجابا  
األطفاي المقيدي  بن،قي التعميم العام ،األزهري بكي م  

تالية: س  المست،ي المت،سط ،المرتفا مي المت يرا  ال
الطالال ،قدد أمراد األسرةل ،عالة المسك ل مي عي  ،جد 
أ  مت يرا  المست،ي التعميمي لألال ،المست،ي التعميمي 
لألمل ،الدخي الش ري لألسرةل ،ممكية األسرة لألج زة 
المنزليةل ،االنفتاح الثقامي كان  بنسا أقمي لدي 

العام مقارنة األطفاي الريفيي  المبع،ثي  المقيدي  بالتعميم 
باألطفاي الريفيي  المبع،ثي  المقيدي  بالتعميم األزهري 

% 3 9.% ،5 90% ،5.% ،8 .9،حل  بنسا)
% قمي الترتيا لألطفاي الريفيي  المبع،ثي  3 3.،

%ل 8 13%ل 5 3.المقيدي  بالتعميم العام مي مقابي)
% قمي الترتيا لألطفاي 8 13%ل 9 14%ل 9 8.

مقيدي  بالتعميم األزهري ،بالرغم م  الريفيي  المبع،ثي  ال

ارتفاع نسا االستجابا  مي المست،ي المت،سط ،المرتفا 
لمت يري د،ر األم مي ت،قية أطفال ا بالمجاي البي يل 
،أساليا معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي إال أ  
النسا كان  أقمي لألطفاي الريفيي  المبع،ثي  المقيدي  

%  قمي 9 93%ل 8 99كان ) بالتعميم العام عيع
الترتيا مقارنة بنظرا  م المقيدي  بالتعميم األزهري عيع 

 %  قمي الترتيا 3 93%ل 4 .9) كان 
 ثانيا: الممارسات البيئية لألطفال الريفيين:

 مجال الهواء:  -2
  أ  مايزيتتد قتت  3اتضتتح متت  النتتتا ج البعثيتتة بجتتد،ي)

،ستتتطة يقتتتا متتتى الف تتتة المت % . 11نصتتتذ قينتتتة البعتتتع)
لمممارستتا  البي يتتة الصتتعيعة متتى مجتتاي ال تت،او  كمتتا تبتتي  
أ  نستتتتبة األطفتتتتاي التتتتريفيي  المبعتتتت،ثي  المقيتتتتدي  بتتتتالتعميم 
العتتام كانتت  أقمتتي متت  نظتترا  م المقيتتدي  بتتالتعميم األزهتتري 

%ل 9 34،حلتتتتتتت  متتتتتتتي المستتتتتتتت،ي المرتفتتتتتتتا عيتتتتتتتع بم تتتتتتت  
% قمتتتتتتي الترتيتتتتتتال ،ممتتتتتتا ستتتتتتبم ينب تتتتتتى ا هتمتتتتتتام 9 51

ريفيي  خاصة مى مراعي التعميم االبتتدا ى لكتى باألطفاي ال
يتعامم،ا ما بي تت م بشتكي أكثتر ايجابيتة ميمتا يتعمتم بتال ،او 

 المعيط ب م 
 مجال الماء: -1

%   1 40  أ )8اتضح م  البيانتا  البعثيتة بجتد،ي)
م  قينة البعع قتد ،قعت،ا متى الف تة المت،ستطة لمممارستا  

متتتتا تبتتتتي  أ  نستتتتبة البي يتتتتة الصتتتتعيعة المتعمقتتتتة بالمتتتتاو  ك
األطفتتاي التتريفيي  المبعتت،ثي  المقيتتدي  بتتالتعميم العتتام كانتت  
أقمتتي متت  نظتترا  م المقيتتدي  بتتالتعميم األزهتتريل ،حلتت  متتي 

% قمتتتتتتي 5 84%ل 83المستتتتتتت،ي المرتفتتتتتتا عيتتتتتتع بم تتتتتت  
،بنتتاو قمتتى ماستتبم تظ تتر أهميتتة ت،جيتتة األطفتتاي  الترتيتتا 

يجتتتابى متتتا التتتريفيي  خاصتتتة بتتتالتعميم ا بتتتتدا ى لمتعامتتتي ا 
   البي ة المعيطة ب م م  مصادر ما ية

 532: توزيع عينة البحث وفقا لممتغيرات المستقمة المدروسة  ن = 2جدول
 الفئات المتغيرات

 
 تعميم عام

 308ن= 
تعميم أزهري 

 113ن=
 اإلجمالي

 % عدد % عدد % عدد
سن،ا   50 س  الطالا < - 3) 

سنة  53 < - 50) 
   سنة53) <

81 
30. 
.9 

55 4 
.. 9 
35 9 

39 
5.8 
85 

58 0 
98 5 
58 9 

.4 
8.9 
93 

53 5 
.9 1 
53 1 
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 أمراد  4-8ص ير ) قدد أمراد األسرة
 أمراد  .-1مت،سط )
 أمراد مأكثر  9كبير )

95 
591 
33 

39 . 
.8 8 
9 5 

19 
541 
35 

31 . 
.1 0 
9 4 

543 
840 
48 

39 9 
.4 
3 5 

 سن،ا   .-5منخفض ) المست،ي التعميمي لألا
 سنة  53-9،سط )مت

 سنة مأكثر 58مرتفا )

98 
.9 
5.3 

38 9 
35 3 
14 1 

95 
44 
503 

85 9 
59 9 
43 4 

544 
555 
39. 

39 5 
30 9 
13 0 

 سن،ا   .-5منخفض ) المست،ي التعميم لألم
 سنة  53-9مت،سط )
 سنة مأكثر 58مرتفا )

501 
.8 
540 

84 0 
30 1 
41 1 

98 
81 
91 

45 9 
51 9 
43 . 

593 
93 
381 

89 8 
53 1 
44 8 

 جنية  5000أقي م   100منخفض ) الدخي الش ري لألسرة
 جنية  5100أقي م   5000مت،سط )
 جنية مأكثر  5100مرتفا )

93 
95 
531 

39 9 
39 1 
40 . 

35 
.3 
94 

8. 8 
80 1 
88 3 

598 
519 
599 

83 . 
39 9 
89 1 

 درجة  35-54منخفض ) عالة المسك 
 درجة  39-33مت،سط )
 أكثر درجة م 80مرتفا )

48 
341 
30 

54 0 
99 1 
. 1 

33 
530 
51 

53 . 
30 9 
. 9 

95 
431 
81 

58 4 
30 0 
. . 

 درجة  51-.منخفض ) ممكية األسرة لألج زة المنزلية
 درجة  31-.5مت،سط )
 درجة مأكثر  .3مرتفا )

505 
589 
.3 

83 3 
41 5 
33 5 

505 
503 
30 

41 8 
41 9 
9 0 

303 
345 
33 

83 
41 4 
5. . 

 درجة  58-9منخفض ) قامياالنفتاح الث
 درجة  30-54مت،سط )
 درجة مأكثر  35مرتفا )

93 
53. 
34 

85 3 
.0 4 
9 3 

98 
538 
9 

45 9 
11 3 
8 5 

595 
809 
85 

8. 
13 3 
1 3 

د،ر األم متتتتتتي ت،قيتتتتتتتة أطفال تتتتتتتا 
 بالمجاي البي ي

 درجة  30-.5منخفض )
 درجة  31-35مت،سط )
 درجة مأكثر  .3مرتفا )

3 
41 
3.5 

0 9 
54 . 
34 9 

3 
8. 
599 

8 . 
5. 5 
30 8 

50 
440 
35 

5 9 
33 9 
51 8 

أستتتتتاليا معاممتتتتتة االم ألطفال تتتتتا 
 بالمجاي البي ي

 درجة  51-53منخفض )
 درجة  59-.5مت،سط )
 درجة مأكثر  30مرتفا )

4 
.0 
344 

5 8 
59 1 
99 3 

5. 
1. 
515 

9 3 
31 5 
.9 9 

30 
55. 
891 

8 3 
35 3 
94 4 

 لمستوي تطبيقهم لمممارسات البيئية الصحيحة في مجال الهواء توزيع عينة البحث وفقا :1جدول
 نوع التعميم                                       

 مستوى تطبيق الممارسات الصحيحة
 اإلجمالي تعميم أزهري تعميم عام

 % عدد % عدد % عدد
 1 38 531 9 34 11 9 33 90   درجة9-.منخفض )
 . 11 391 . 19 588 . 13 5.3   درجة50-3مت،سط )
 9 30 555 9 51 81 9 34 .9   درجة53-55مرتفا )
 500 185 500 338 500 803 ا جمالي

 : توزيع عينة البحث وفقا لمستوي تطبيقهم لمممارسات البيئية الصحيحة في مجال الماء3جدول
 نوع التعميم                                           

 مارسات الصحيحةمستوى تطبيق الم
 اإلجمالي تعميم أزهري تعميم عام

 % عدد % عدد % عدد
 3 38 538 9 .3 0. 1 30 8.   درجة9-.منخفض )
 1 40 351 89 39 1 45 533   درجة50-3مت،سط )
 8 .8 598 5 84 .9 83 559   درجة53-55مرتفا )
 500 185 500 338 500 803 ا جمالي

 
 
 مجال الغذاء: -3

 1 .8  أ ) 4  البيانتتتتا  البعثيتتتتة بجتتتتد،ي)إتضتتتتح متتتت
%  مقتتط متت  قينتتة البعتتع قتتد ،قعتت،ا متتى الف تتة المت،ستتطة 
لمممارستا  البي يتة الصتعيعة لمجتاي ال تحاو  كمتا تبتي  أ  

نستتبة األطفتتاي التتريفيي  المبعتت،ثي  المقيتتدي  بتتالتعميم العتتام 
كان  أقمي م  نظترا  م المقيتدي  بتالتعميم األزهتريل ،حلت  

%  . 39%ل 9 89المرتفتتتا عيتتتع بم تتت  ) متتتي المستتتت،ي
قمتتتتتتتي الترتيا ،يترتتتتتتتتا قمتتتتتتتى ماستتتتتتتبم ت،جيتتتتتتتة االهتمتتتتتتتام 
لألطفاي الريفيي  خاصة بمراعتي التعمتيم ا بتتدا ى لمتعامتي 

 ا يجابى ما البي ة المعيطة ب م ميما يتعمم بال حاو 
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 -مجال الضوضاء: -4
  أ  مايزيد ق  1إتضح م  النتا ج البعثية بجد،ي)

%  قد ،قع،ا مى المست،  3 14البعع)نصذ قينة 
المت،سط لمممارسا  البي ية الصعيعة مى مجاي 
الض،ضاول كما تبي  أ  نسبة األطفاي الريفيي  المبع،ثي  
المقيدي  بالتعميم العام كان  أقمي م  نظرا  م المقيدي  
بالتعميم األزهري ،حل  مي المست،ي المرتفال عيع بم   

ال ،يتضح مما سبم % قمي الترتي. 30%ل 9 .3
ضر،رة ت،جية األطفاي الريفيي  ،خاصة مى مراعي التعميم 
ا بتدا ى نع، التعامي ا يجابى ما البي ة المعيطة ب م 

  ميما يتعمم بالض،ضاو
يتضح مما سبم انخفاض مست،  تطبيتم قينتة البعتع 
لمممارستتتا  البي يتتتة الصتتتعيعةل متتتى المجتتتاال  المدر،ستتتتة 

ل حاول ،الض،ضاول كما أ  مستت،  ،هى ال ،اول ،الماول ،ا
تطبيتتتتتم األطفتتتتتاي الريفيي )بتتتتتالتعميم األزهتتتتتر   لمممارستتتتتا  
البي يتتتة الصتتتعيعة أقتتتي بالمقارنتتتة بنظتتترا  م بتتتالتعميم العتتتامل 
،حلتت  قتتد يرجتتا لتتد،ر المؤسستتة التعميميتتة متتى نشتتر التت،قى 

البي تتتتى ،تنميتتتتة الستتتتم،  ا يجتتتتابى لتتتتد  التنميتتتتح بمرعمتتتتة 
 ل 3005، يتفتتم متتا ماحكرتتتة الستتيد)التعمتتيم ا بتتتدا ىل ،هتت

متت  تفتت،م تنميتتح المتتدارس الخاصتتة قمتتى تنميتتح المتتدارس 
العك،ميتتتة متتتى ممارستتتات م ا يجابيتتتة تجتتتا  البي تتتة المعيطتتتة 

 ب م  
          كمتتا إتفتتم هتتحا البعتتع متتا مات،صتتم  اليتتة قبتتد الفتتتاح

 ل ،هتتتت، غيتتتتاا الستتتتم،  البي تتتتى الرشتتتتيد لألطفتتتتايل 5999)
بأهميتتتتة ت،جيتتتة بتتتترامج ترب،يتتتتة تتضتتتتم  األمتتتر التتتتح  يؤكتتتتد 

الجانتتتتتا التطبيقتتتتتى ا يجتتتتتابى لمتعامتتتتتي متتتتتا البي تتتتتةل ،حلتتتتت  
 لألطفاي الريفيي  مى مرعمة التعميم االبتدا ى 

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

 البيئية الصحيحة:
عصتتا ي األ،ي تتتم استتتخدام الختبتتار صتتعة الفتترض ا 

معامتتتتتي ا رتبتتتتتاط البسيط)بيرستتتتت،   ،قتتتتتد أظ تتتتتر  النتتتتتتا ج 
   ما يمي:.ال،اردة بجد،ي)

 : توزيع عينة البحث وفقا لمستوي تطبيقهم لمممارسات البيئية الصحيحة في مجال الغذاء4جدول 
 نوع التعميم                      
 مستوى تطبيق 

 الممارسات الصحيحة 
 اإلجمالي تعميم أزهري امتعميم ع

 % عدد % عدد % عدد
 9 39 543 1 80 3. .3 30   درجة9-.منخفض )
 1 .8 594 9 89 39 5 84 501   درجة50-3مت،سط )
 . 81 539 . 39 .. 9 89 538   درجة53-55مرتفا )
 500 185 500 338 500 803 ا جمالي

 مممارسات البيئية الصحيحة في مجال الضوضاء: توزيع عينة البحث وفقا لمستوي تطبيقهم ل5جدول
 نوع التعميم                 

 مستوى تطبيق 
 الممارسات الصحيحة 

 اإلجمالي تعميم أزهري تعميم عام
 % عدد % عدد % عدد

 9 30 555 5 31 .1 9 59 11   درجة9-.منخفض )
 3 14 395 8 14 535 3 11 590   درجة50-3مت،سط )
 8 34 539 . 30 .4 9 .3 38 درجة  53-55مرتفا )
 500 185 500 338 500 803 ا جمالي

 مجال الهواء: -2
 التعميم العام: -أ

،جتتت،د قنقتتتة ارتباطيتتتة طرديتتتة ،معن،يتتتة قنتتتد مستتتت،ي 
بتتتي  الممارستتتتا  البي يتتتتة لعينتتتتة البعتتتتعل ،بتتتتي  كتتتتي  05 0

متت : قتتدد أمتتراد األستترةل ،المستتت،ي التعميمتتي لتتألمل ،التتدخي 

ستترةل ،عالتتة المستتك ل ،ممكيتتة األستترة لألج تتتزة الشتت ري لأل
المنزليتتتةل ،د،ر األم متتتي ت،قيتتتة أطفال تتتا بالمجتتتاي البي تتتيل 
،أستتتتاليا معاممتتتتة األم ألطفال تتتتا بالمجتتتتاي البي تتتتي  ،،جتتتت،د 

بتتي   01 0قنقتتة ارتباطيتتة طرديتتة ،معن،يتتة قنتتد مستتت،ي 
الممارستتا  البي يتتتة لعينتتتة البعتتتع ،بتتتي  المستتتت،ي التعميمتتتي 
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  ،جتتد  قنقتتة ارتباطيتتة قكستتية ،معن،يتتة لتتألال متتي عتتي
بتتي  الممارستتا  البي يتتة لعينتتة البعتتع  05 0قنتتد مستتت،ي 

 ،بي  االنفتاح الثقامي 
 التعميم األزهري: -ب

،جتتت،د قنقتتتة ارتباطيتتتة طرديتتتة ،معن،يتتتة قنتتتد مستتتت،ي 
بتتتي  الممارستتتتا  البي يتتتتة لعينتتتتة البعتتتتعل ،بتتتتي  كتتتتي  05 0

ال ،المستتتت،ي متتت : ستتت  الطالتتتال ،المستتتت،ي التعميمتتتي لتتتأل
التعميم لألمل ،الدخي الش ري لألسرةل ،د،ر األم مي ت،قيتة 
أطفال تتتا بالمجتتتاي البي تتتيل ،أستتتاليا معاممتتتة األم ألطفال تتتتا 
بالمجتتاي البي تتي  ،،جتت،د قنقتتة ارتباطيتتة طرديتتة ،معن،يتتتة 

بتتي  الممارستتا  البي يتتة لعينتتة البعتتع  01 0قنتتد مستتت،ي 
 ،عالة المسك  

 مجال الماء: -1
 ميم العام:التع -أ

،جتتت،د قنقتتتة ارتباطيتتتة طرديتتتة ،معن،يتتتة قنتتتد مستتتت،ي 
بي  الممارسا  البي ية لعينة البعتع ،بتي  كتي مت :  05 0

قتتتتتدد أمتتتتتراد األستتتتترةل ،المستتتتتت،ي التعميمتتتتتي لتتتتتألمل ،التتتتتدخي 
الشتتتت ري لألستتتترةل ،د،ر األم متتتتي ت،قيتتتتة أطفال تتتتا بالمجتتتتاي 
ل البي تتتتيل ،أستتتتاليا معاممتتتتة األم ألطفال تتتتا بالمجتتتتاي البي تتتتي

 01 0،،ج،د قنقة ارتباطية طردية ،معن،ية قند مست،ي 
بتتي  الممارستتا  البي يتتة لعينتتة البعتتع ،عالتتة المستتك   متتي 
عي  ،جد  قنقة ارتباطيتة قكستية ،معن،يتة قنتد مستت،ي 

بتتتتتي  الممارستتتتتا  البي يتتتتتة لعينتتتتتة البعتتتتتع ،االنفتتتتتتاح  01 0
 الثقامي 

 التعميم األزهري: -ب
معن،يتتتة قنتتتد مستتتت،ي ،جتتت،د قنقتتتة ارتباطيتتتة طرديتتتة ، 

بتتتي  الممارستتتتا  البي يتتتتة لعينتتتتة البعتتتتعل ،بتتتتي  كتتتتي  05 0
متتت : ستتت  الطالتتتال ،المستتتت،ي التعميمتتتي لتتتألال ،المستتتت،ي 
التعميمتتي لتتألمل ،التتدخي الشتتت ري لألستترةل ،عالتتة المستتتك ل 
،د،ر األم متتتتي ت،قيتتتتة أطفال تتتتا بالمجتتتتاي البي تتتتيل ،أستتتتاليا 

 معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي 
 جال الغذاء:م -3
 التعميم العام: -أ

،جتتت،د قنقتتتة ارتباطيتتتة طرديتتتة ،معن،يتتتة قنتتتد مستتتت،ي 
بتتتي  الممارستتتتا  البي يتتتتة لعينتتتتة البعتتتتعل ،بتتتتي  كتتتتي  05 0

متتتتتت : قتتتتتتدد أمتتتتتتراد األستتتتتترةل ،المستتتتتتت،ي التعميمتتتتتتي لتتتتتتألال 
،المست،ي التعميمتي لتألمل ،ممكيتة األسترة لألج تزة المنزليتةل 

اي البي تتتتيل ،أستتتتاليا ،د،ر األم متتتتي ت،قيتتتتة أطفال تتتتا بالمجتتتت
معاممتتتة األم ألطفال تتتا بالمجتتتاي البي تتتي  متتتي عتتتي  ،جتتتد  

بتتي   05 0قنقتتة ارتباطيتتة قكستتية ،معن،يتتة قنتتد مستتت،ي 
 الممارسا  البي ية لعينة البعع ،االنفتاح الثقامي 

 التعميم األزهري: -ب
،جتتت،د قنقتتتة ارتباطيتتتة طرديتتتة ،معن،يتتتة قنتتتد مستتتت،ي 

لعينة البعتع ،بتي  كتي مت : بي  الممارسا  البي ية  05 0
ستتتتت  الطالتتتتتال ،قتتتتتدد أمتتتتتراد األستتتتترةل ،المستتتتتت،ي التعميمتتتتتي 
لتتألال ،المستتت،ي التعميمتتي لتتألمل ،التتدخي الشتت ري لألستترةل 
،عالتتتتة المستتتتك ل ،د،ر األم متتتتي ت،قيتتتتة أطفال تتتتا بالمجتتتتاي 

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

،ج،د قنقة ارتباطية طردية ،معن،ية قند مست،ي 
بي  الممارسا  البي ية لعينة البعع ،بي  كي م :  05 0

المست،ي التعميم لألال ،المست،ي التعميمي لألمل ،الدخي 
الش ري لألسرةل ،د،ر األم مي ت،قية أطفال ا بالمجاي 
 البي يل ،أساليا معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي 

 01 0،،ج،د قنقة ارتباطية طردية ،معن،ية قند مست،ي 
 بي  الممارسا  البي ية لعينة البعع ،بي  كي م :

قتتتتدد أمتتتتراد األستتتترةل ،عالتتتتة المستتتتك ل ،ممكيتتتتة األستتتترة 
لألج تتتتتزة المنزليتتتتتة  متتتتتي عتتتتتي  ،جتتتتتد  قنقتتتتتة ارتباطيتتتتتة 

بتتتتي  الممارستتتتا   01 0قكستتتتية ،معن،يتتتتة قنتتتتد مستتتتت،ي 
 فتاح الثقامي البي ية لعينة البعع ،االن

 التعميم األزهري: -ب
قتتتة ارتباطيتتتة طرديتتتة ،معن،يتتتة قنتتتد مستتتت،ي ،جتتت،د قن

بتتتي  الممارستتتا  البي يتتتة لعينتتتة البعتتتع ،بتتتي  كتتتي  05 0
متت : ستت  الطالتتال ،المستتت،ي التعميمتتي لتتألال ،المستتت،ي 
التعميمتتي لتتألمل ،التتدخي الشتت ري لألستترةل ،عالتتة المستتك ل 
،د،ر األم متتتي ت،قيتتتة أطفال تتتا بالمجتتتاي البي تتتيل ،أستتتاليا 
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البي تتي  ،،جتت،د قنقتتة ارتباطيتتة  معاممتتة أطفال تتا بالمجتتاي
بتتتتتي  الممارستتتتتا   01 0طرديتتتتتة ،معن،يتتتتتة قنتتتتتد مستتتتتت،ي 

 البي ية لعينة البعع ،قدد أمراد األسرة 
،ممتتتا ستتتبم يتضتتتح أ  المت يتتترا  المستتتتقمة المدر،ستتتة 
تتتؤثر بشتتكي إيجتتابي قمتتي الممارستتا  البي يتتة لعينتتة البعتتع 

 –اوال تتتح –المتتتاو –متتتي المجتتتاال  البي يتتتة المدر،ستتتة)ال ،او
الض،ضتتاو   ميمتتا قتتدا االنفتتتاح الثقتتامي التتحي كتتا  تتتأثير  
ستتمبيا قمتتي الممارستتا  البي يتتة لعينتتة البعتتع بتتالتعميم العتتام 

 –ال تتتحاو –المتتتاو –متتتي المجتتتاال  البي يتتتة المدر،ستتتة)ال ،او
 ل قمتتتي 3003الض،ضتتاو   ،قتتتد أكتتتد  دراستتة إستتتماقيي)

دي أ  لمتميفزي،  د،ر سمبي مي نشتر الستم،كيا  الستمبية لت
متتتتتي العتتتتت،ارل  ئاألطفتتتتاي مثتتتتتي: العنتتتتتذل ،األستتتتتم،ا الستتتتتي

،األلفتتتتتتتاظ الخارجتتتتتتتة قتتتتتتت  اآلداا العامتتتتتتتةل ،الض،ضتتتتتتتاول 
،التتتتدخي ل ،قصتتتت،ر د،ر التميفزيتتت،  متتتتي نشتتتر الستتتتم،كيا  
ا يجابيتتة كاالهتمتتام بنظامتتة البي تتةل ،المعامظتتة قمتتي ميتتا  

 النيي م  التم،ع 
متغيارات المساتقمة المدروساة ودرجاة تطبياق عيناة البحاث لمممارساات : قايم معاامالت االرتبااط البسايط باين ال6جدول 

 البيئية الصحيحة
 قيم معامل االرتباط البسيط المتغيرات المستقمة 

 الضوضاء الغذاء الماء الهواء
تعميم  تعميم عام

 أزهري
تعميم  تعميم عام

 أزهري
تعميم  تعميم عام

 أزهري
تعميم  تعميم عام

 أزهري
 **33 0 099 0 **383 0 095 0 **319 0 .09 0 **.88 0 099 0 س  الطالا  -5
قتتتتتتتتتتتتتتتدد أمتتتتتتتتتتتتتتتراد  -3

 األسرة 
0 313** 0 091 0 594** 0 093 0 353** 0 099 0 538* 0 519* 

المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،ي  -8
 التعميمى لألا 

0 54.* 0 390** 0 54.* 0 340** 0 301** 0 330** 0 534** 0 594** 

المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،ي  -4
 التعميمي لألم 

0 391** 819**   0 319** 0 834** 0 819** 0 899** 0 8** 0 3.3** 

التتتتدخي الشتتتت ري  -1
 لألسرة 

0 403** 0 413** 0 489** 0 891** 0 4.1** 0 4** 0 839** 0 39.** 

 **345 0 *554 0 **338 0 **5.8 0 **351 0 *548 0 *..5 0 **599 0 عالة المسك   -.
ممكيتتتتتتتتة األستتتتتتتترة  -9

 لألج زة المنزلية 
 
0 598** 

 
0 0501 

 
0 033 

 
0 099 

 
0 549** 

 
0 093 

 
0 539* 

 
0 0.4 

االنفتاح  -3
 الثقامي 

-0 5.3** -0 039 -0 589* -0 0.. -0 549** 0 031 -0 559* -0 04. 

د،ر األم مي  -9
ت،قية أطفال ا 
 بالمجاي البي ي 

 
0 3..** 

 
0 393** 

 
0 835** 

 
0 8.3** 

 
0 834** 

 
0 481** 

 
0 8** 

 
0 839** 

أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاليا  -50
معاممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة األم 
ألطفال تتتتا بالمجتتتتاي 

 البي ي

 
0 8.8** 

 
0 453** 

 
0 84.** 

 
0 419** 

 
0 453** 

 
0 155** 

 
0 8.3** 

 
0 413** 

 01 0* معن،ي قند       05 0** معن،ي قند 
رابعااااا: العالقااااات االنحداريااااة بااااين المتغياااارات المسااااتقمة 

ات المدروسااة، ودرجااة تطبيااق عينااة البحااث لمممارساا
 البيئية الصحيحة:

الختبتتار صتتعة الفتترض ا عصتتا ي الثتتاني تتتم استتتخدام 
االنعدار الخطتي المتعتدد)النم،حج الكامتي ل ،قتد أ،ضتع  

   ما يمي:9النتا ج المعر،ضة بجد،ي)
 مجال الهواء: -2

 التعميم العام: -أ
أ  المت يتتتتتترا  المستتتتتتتقمة العشتتتتتتر المدر،ستتتتتتة مجتمعتتتتتتة 

لمممارستتتتتا  البي يتتتتتة تتتتتترتبط بدرجتتتتتة تطبيتتتتتم قينتتتتتة البعتتتتتع 
  ،بم تتتت  .14 0الصتتتعيعة بمعامتتتي ارتبتتتاط متعتتتدد قتتتدر )

قيمتتتتتة "ذ" المعستتتتت،بة الختبتتتتتار معن،يتتتتتة معامتتتتتي االرتبتتتتتاط 
  ،هتتتتتي قيمتتتتتة معن،يتتتتتة إعصتتتتتا يا قنتتتتتد 03. 53المتعتتتتتدد)

ل ،قميتتتة يمكتتت  استتتتنتاج ،جتتت،د 05 0المستتتت،ي االعتمتتتالي 
  قنقة ارتباط متعدد بي  المت يرا  المستقمة مجتمعة ،بتي
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درجتتتة تطبيتتتم قينتتتة البعتتتع لمممارستتتا  البي يتتتة الصتتتعيعة 
بمجتتتتتتتاي ال تتتتتتت،اول كمتتتتتتتا أشتتتتتتتار معامتتتتتتتي التعديتتتتتتتد أ  هتتتتتتتح  

% متتت  التبتتتاي  3 39المت يتتترا  المستتتتقمة مجتمعتتتة تفستتتر 
 مي المت ير التابا 

 التعميم األزهري: -ب
أ  المت يتتتتتترا  المستتتتتتتقمة العشتتتتتتر المدر،ستتتتتتة مجتمعتتتتتتة 

ممارستتتتتا  البي يتتتتتة تتتتتترتبط بدرجتتتتتة تطبيتتتتتم قينتتتتتة البعتتتتتع لم
  ،بم   قيمتة "ذ" 08. 0الصعيعة بمعامي ارتباط قدر )

المعستتتتتتتتتتتتتتت،بة الختبتتتتتتتتتتتتتتتار معن،يتتتتتتتتتتتتتتتة معامتتتتتتتتتتتتتتتي االرتبتتتتتتتتتتتتتتتاط 
  ،هتتتتتي قيمتتتتتة معن،يتتتتتة إعصتتتتتا يا قنتتتتتد 558 53المتعتتتتتدد)

ل ،قميتتتة يمكتتت  استتتتنتاج ،جتتت،د 05 0المستتتت،ي االعتمتتتالي 
قنقة ارتباط متعدد بي  المت يرا  المستقمة مجتمعة ،بتي  

طبيتتتم قينتتتة البعتتتع لمممارستتتا  البي يتتتة الصتتتعيعة درجتتتة ت
متتتتي مجتتتتاي ال تتتت،اول كمتتتتا أشتتتتار معامتتتتي التعديتتتتد أ  هتتتتح  

% متتت  التبتتتاي  4 .8المت يتتترا  المستتتتقمة مجتمعتتتة تفستتتر 
 مي المت ير التابا 

 
 
 

 مجال الماء: -1
 التعميم العام: -أ

أ  المت يتتتتتترا  المستتتتتتتقمة العشتتتتتتر المدر،ستتتتتتة مجتمعتتتتتتة 
ة البعتتتتتع لمممارستتتتتا  البي يتتتتتة تتتتتترتبط بدرجتتتتتة تطبيتتتتتم قينتتتتت

 ل ،بم تتتت  قيمتتتتة 189 0الصتتتتعيعة بمعامتتتتي ارتبتتتتاط قتتتتدر )
"ذ" المعستتتتتتتتتت،بة الختبتتتتتتتتتتار معن،يتتتتتتتتتتة معامتتتتتتتتتتي االرتبتتتتتتتتتتاط 

  ،هتتتتتي قيمتتتتتة معن،يتتتتتة إعصتتتتتا يا قنتتتتتد 534 53المتعتتتتتدد)
ل ،قميتتتة يمكتتت  استتتتنتاج ،جتتت،د 05 0المستتتت،ي االعتمتتتالي 

،بتي   ةقنقة ارتباط متعدد بي  المت يرا  المستقمة مجتمع
درجتتتة تطبيتتتم قينتتتة البعتتتع لمممارستتتا  البي يتتتة الصتتتعيعة 
متتتتتي مجتتتتتاي المتتتتتاول كمتتتتتا أشتتتتتار معامتتتتتي التعديتتتتتد أ  هتتتتتح  

% م  التبتاي  متي 5 39المت يرا  المستقمة مجتما تفسر 
 المت ير التابا 

 التعميم األزهري -ب

أ  المت يتتتتتترا  المستتتتتتتقمة العشتتتتتتر المدر،ستتتتتتة مجتمعتتتتتتة 
ي يتتتتتة لمممارستتتتتا  البتتتتتترتبط بدرجتتتتتة تطبيتتتتتم قينتتتتتة البعتتتتتع 

  ،هتتتتتتي قيمتتتتتتة 191 0)الصتتتتتتعيعة بمعامتتتتتتي ارتبتتتتتتاط قتتتتتتدر 
ل ،قميتتة 05 0معن،يتتة إعصتتا يا قنتتد المستتت،ي االعتمتتالي 

يمكتت  استتتنتاج ،جتت،د قنقتتة ارتبتتاط متعتتدد بتتي  المت يتترا  
المستتتتتتتقمة مجتمعتتتتتتة ،بتتتتتتي  درجتتتتتتة تطبيتتتتتتم قينتتتتتتة البعتتتتتتع 
لمممارستتا  البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي المتتاول كمتتا أشتتار 

امي التعديتد أ  هتح  المت يترا  المستتقمة مجتمعتة تفستر مع
 % م  التباي  مي المت ير التابا 5 88

 مجال الغذاء: -1
 التعميم العام: -أ

أ  المت يرا  المستقمة العشر المدر،سة مجتمعة 
ترتبط بدرجة تطبيم قينة البعع لمممارسا  البي ية 

  ،هي قيمة 01. 0الصعيعة بمعامي ارتباط قدر )
ل ،قمية 05 0ة إعصا يا قند المست،ي االعتمالي معن،ي

يمك  استنتاج ،ج،د قنقة ارتباط متعدد بي  المت يرا  
المستقمة مجتمعة ،بي  درجة تطبيم قينة البعع 
لمممارسا  البي ية الصعيعة مي مجاي ال حاول كما أشار 
معامي التعديد أ  هح  المت يرا  المستقمة مجتمعة تفسر 

   مي المت ير التابا % م  التباي8 .8
 التعميم األزهري -ب

أ  المت يرا  المستقمة العشر المدر،سة مجتمعة 
ترتبط بدرجة تطبيم قينة البعع لمممارسا  البي ية 

  ،هي قيمة 44. 0الصعيعة بمعامي ارتباط قدر )
ل ،قمية 05 0معن،ية إعصا يا قند المست،ي االعتمالي 

عدد بي  المت يرا  يمك  استنتاج ،ج،د قنقة ارتباط مت
المستقمة مجتمعة ،بي  درجة تطبيم قينة البعع 
لمممارسا  البي ية الصعيعة مي مجاي ال حاول كما أشار 
معامي التعديد أ  هح  المت يرا  المستقمة مجتمعة تفسر 

  % م  التباي  مي المت ير التابا1 45
 

 مجال الضوضاء: -4
 التعميم العام: -أ
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ة العشتتتتتتر المدر،ستتتتتتة مجتمعتتتتتتة أ  المت يتتتتتترا  المستتتتتتتقم
تتتتتترتبط بدرجتتتتتة تطبيتتتتتم قينتتتتتة البعتتتتتع لمممارستتتتتا  البي يتتتتتة 

  ،هتتتتتتي قيمتتتتتتة 158 0)الصتتتتتتعيعة بمعامتتتتتتي ارتبتتتتتتاط قتتتتتتدر 
ل ،قميتتة 05 0معن،يتتة إعصتتا يا قنتتد المستتت،ي االعتمتتالي 

يمكتت  استتتنتاج ،جتت،د قنقتتة ارتبتتاط متعتتدد بتتي  المت يتترا  

 المستتتتتتتقمة مجتمعتتتتتتة ،بتتتتتتي  درجتتتتتتة تطبيتتتتتتم قينتتتتتتة البعتتتتتتع
لمممارستتا  البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي الض،ضتتاول كمتتا 
أشتار معامتي التعديتد أ  هتح  المت يترا  المستتقمة مجتمعتة 

 % م  التباي  مي المت ير التابا 8 .3تفسر 

 قيم معامالت االنحدار بين المتغيرات المستقمة المدروسة ودرجة تطبيق عينة البحث لمممارسات البيئية الصحيحة  :7جدول 
تغيرات الم

 المستقمة
 قيم معامل االنحدار

 الضوضاء الغذاء الماء الهواء
 تعميم أزهري تعميم عام تعميم أزهري تعميم عام تعميم أزهري تعميم عام تعميم أزهري تعميم عام

س   -5
 الطالا 

0 011 0 309** 0 098 0 543* 0 0.1 0 555* 0 031 0 534** 

قدد أمراد  -3
 األسرة 

0 594** -0 081 0 033 -0 031 0 538 -0 038 0 041 0 019 

المست،ي  -8
التعميمي 

 لألا 

-0 589* 0 019 -0 099 -0 05. -0 534 -0 004 -0 030 -0 034 

المست،ي  -4
 التعميمي لألم 

0 5.4* 0 088 0 539 0 098 0 343** 0 54.* 0 535* 0 031 

الدخي  -1
الش ري 
 لألسرة 

0 358** 0 801** 0 809** 0 599* 0 394** 0 305** 0 380** 0 098 

عالة  -.
 المسك  

-0 01 0 053 -0 035 0 098 -0 088 0 031 -0 013 0 589* 

ممكية  -9
األسرة لألج زة 

 المنزلية 

0 038 -0 540* -0 04 -0 539* 0 004 -0 539** -0 58 -0 548* 

االنفتاح  -3
 الثقامي 

-0 554* -0 039 -0 01 -0 050 -0 0.4 0 013 -0 018 0 001 

د،ر األم  -9
مي ت،قية 
أطفال ا 
بالمجاي 
 البي ي 

 
0 031 

 
0 039 

 
0 518** 

 
0 535 

 
0 50. 

 
0 535** 

 
0 534* 

 
0 590* 

أساليا  -50
معاممة األم 

ألطفال ا 
 بالمجاي البي ي

 
0 385** 

 
0 809** 

 
0 53.** 

 
0 859** 

 
0 313** 

 
04840** 

 
0 3..** 

 
0 391** 

R 

R2 

 ذ

0 14. 
0 393 
53 .03** 

0 .08 
0 8.4 
53 558** 

0 189 
0 395 
53 534** 

0 191 
0 885 

50 493** 

0 .01 
0 8.. 
59 549** 

0 .44 
0 451 
51 385** 

0 158 
0 3.8 
50 .05** 

0 194 
0 839 
50 451** 

 01 0* معن،ي قند مست،ي      05 0** معن،ي قند مست،ي 

 التعميم األزهري: -ب
قمة العشتتتتتتر المدر،ستتتتتتة مجتمعتتتتتتة أ  المت يتتتتتترا  المستتتتتتت

تتتتتترتبط بدرجتتتتتة تطبيتتتتتم قينتتتتتة البعتتتتتع لمممارستتتتتا  البي يتتتتتة 
  ،هتتتتتتي قيمتتتتتتة 194 0الصتتتتتتعيعة بمعامتتتتتتي ارتبتتتتتتاط قتتتتتتدر )

ل ،قميتتة 05 0معن،يتتة إعصتتا يا قنتتد المستتت،ي االعتمتتالي 
يمكتت  استتتنتاج ،جتت،د قنقتتة ارتبتتاط متعتتدد بتتي  المت يتترا  

عتتتتتتع المستتتتتتتقمة مجتمعتتتتتتة ،بتتتتتتي  درجتتتتتتة تطبيتتتتتتم قينتتتتتتة الب
لمممارستتا  البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي الض،ضتتاول كمتتا 
أشتار معامتي التعديتد أ  هتح  المت يترا  المستتقمة مجتمعتة 

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

 يمي:( ما 8المختزل جدول)
 مجال الهواء: -2
 التعميم العام: -أ

أ  مت يتتر قتتدد أمتتراد األستترةل ،التتدخي الشتت ري لألستترةل 
،أستتتتاليا معاممتتتتة األم ألطفال تتتتا بالمجتتتتاي البي تتتتي مجتمعتتتتة 

% متت  التبتتاي  متتي درجتتة تطبيتتتم 9 .3تستت م متتي تفستتير 
قينتتتتة البعتتتتع لمممارستتتتا  البي يتتتتة الصتتتتعيعة متتتتي مجتتتتاي 

نعتدار الجز تي المعيتاري أ  ال ،اول ،ت،ضح قيم معامي اال
مت ير الدخي الش ري لألسرة هت، األقت،  تتأثيرا يميتة مت يتر 
أستتتاليا معاممتتتة األم ألطفال تتتا بالمجتتتاي البي تتتي ثتتتم مت يتتتر 

 قدد أمراد األسرة 
 التعميم األزهري: -ب

أ  مت يتتتتتر ستتتتت  الطالتتتتتال ،التتتتتدخي الشتتتتت ري لألستتتتترةل 
ة األم ،ممكيتتتتة األستتتترة لألج تتتتزة المنزليتتتتةل ،أستتتتاليا معاممتتتت

ألطفال تتتتتتا بالمجتتتتتتاي البي تتتتتتي مجتمعتتتتتتة تستتتتتت م متتتتتتي تفستتتتتتير 
% متتتتت  التبتتتتتاي  متتتتتي درجتتتتتة تطبيتتتتتم قينتتتتتة البعتتتتتع 1 81

لمممارستتا  البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي ال تت،اول ،ت،ضتتح 
قتتتيم معامتتتي االنعتتتدار الجز تتتي المعيتتتاري أ  مت يتتتر ممكيتتتة 
األستتتترة لألج تتتتزة المنزليتتتتة هتتتت، األقتتتت،  تتتتتأثيرا يميتتتتة مت يتتتتر 

لألستتتترة ثتتتتم مت يتتتتر أستتتتاليا معاممتتتتة األم  التتتتدخي الشتتتت ري
 ألطفال ا بالمجاي البي ي ،أخيرا مت ير س  الطالا 

 
 مجال الماء: -1
 التعميم العام: -أ

أ  مت يتتتترا  التتتتدخي الشتتتت ري لألستتتترةل ،د،ر األم متتتتي 
ت،قيتتتتتة أطفال تتتتتا بالمجتتتتتاي البي تتتتتيل ،أستتتتتاليا معاممتتتتتة األم 
ر ألطفال تتتتتتا بالمجتتتتتتاي البي تتتتتتي مجتمعتتتتتتة تستتتتتت م متتتتتتي تفستتتتتتي

% متتتتت  التبتتتتتاي  متتتتتي درجتتتتتة تطبيتتتتتم قينتتتتتة البعتتتتتع . 31
لمممارستتتا  البي يتتتة الصتتتعيعة متتتي مجتتتاي المتتتاول ،ت،ضتتتح 
قتتتيم معامتتتي االنعتتتدار الجز تتتي المعيتتتاري أ  مت يتتتر التتتدخي 
الشتتتت ري لألستتتترة هتتتت، األقتتتت،  تتتتتأثيرا يميتتتتة مت يتتتتر أستتتتاليا 
معاممتتة األم ألطفال تتتا بالمجتتتاي البي تتي ثتتتم مت يتتتر د،ر األم 

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

أ  مت يتتتترا  ستتتت  الطالتتتتال ،التتتتدخي الشتتتت ري لألستتتتترة 
،أستتتتاليا معاممتتتتة األم ألطفال تتتتا بالمجتتتتاي البي تتتتي مجتمعتتتتة 

% متت  التبتتاي  متتي درجتتة تطبيتتتم 9 39تستت م متتي تفستتير 
قينتتتتة البعتتتتع لمممارستتتتا  البي يتتتتة الصتتتتعيعة متتتتي مجتتتتاي 

الجز تتي المعيتتاري أ   المتاول ،ت،ضتتح قتتيم معامتي االنعتتدار
مت يتتر أستتتاليا معاممتتتة األم ألطفال تتا بالمجتتتاي البي تتتي هتتت، 
األق،  تأثيرا يمية مت ير التدخي الشت ري لألسترةل ثتم مت يتر 

 س  الطالا 
 مجال الغذاء:-3
 التعميم العام: -أ

أ  مت يتتتترا  قتتتتدد أمتتتتراد األستتتترةل ،المستتتتت،ي التعميمتتتتي 
اممتتتتتتة األم لتتتتتتألمل ،التتتتتتدخي الشتتتتتت ري لألستتتتتترةل ،أستتتتتتاليا مع

ألطفال تتتتتتا بالمجتتتتتتاي البي تتتتتتي مجتمعتتتتتتة تستتتتتت م متتتتتتي تفستتتتتتير 
% متتتتت  التبتتتتتاي  متتتتتي درجتتتتتة تطبيتتتتتم قينتتتتتة البعتتتتتع 1 84

لمممارستتا  البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي ال تتحاول ،ت،ضتتح 
قتتتيم معامتتتي االنعتتتدار الجز تتتي المعيتتتاري أ  مت يتتتر التتتدخي 
الشتتتت ري لألستتتترة هتتتت، األقتتتت،  تتتتتأثيرا يميتتتتة مت يتتتتر أستتتتاليا 

ألطفال ا بالمجاي البي ي ثتم المستت،ي التعميمتي معاممة األم 
 لألم ،أخيرا قدد أمراد األسرة 

 
 
 

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

المتغيرات 
 المستقمة

 قيم معامل االنحدار الجزئي
 الضوضاء الغذاء الماء الهواء

تعميم  تعميم عام
 أزهري

تعميم  تعميم عام
 أزهري

تعميم  تعميم عام تعميم أزهري تعميم عام
 أزهري

**599 0 -ستتتتتتتتتتتتتتتتتتت   -5  - 0 540*  - 0 558*  - 0 38.**  
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 الطالا 
قتتتتتتتتتتتتتتتتتدد  -3

 أمراد األسرة 
0 539**  - - - 0 539**  - - - 

4- 
المستتتتتتتتتتتتتتتتتتت،ي 
التعميمتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 لألم 

- - - - 0 595**  0 54.*  0 544*  - 

التتتتتتتتتدخي  -1
الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ري 

 لألسرة 

0 403**  0 413**  0 489**  0 399**  0 4.1**  0 395**  0 839**  - 

عالتتتتتتتتتتتتتتتة  -.
 المسك  

- - - - - - - 0 53.*  

ممكيتتتتتتتتتتتة  -9
األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة 
لألج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزة 

 المنزلية

- -5 993*  - - - -0 583*  - - 

د،ر  -9
األم متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
ت،قيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 أطفال ا 

- - 0 543*  - - 0 595**  - 0 595**  

50- 
أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاليا 
معاممتتتتتة األم 

 ألطفال ا

0 39.**  0 834**  0 349**  0 419**  0 855**  0 155**  -0 08.**  0 413**  

R 

R2 

 ذ

0 159 
0 3.9 
8. 399**  

0419. 
04811 
8485**  

0 158 
0 31. 
8. 541**  

0 149 
0 399 
85 58**  

0 133 
0 841 
89 933**  

0 .8. 
0 401 
34 433**  

0 439 
0 389 
85 39.**  

0 149 
0 800 
38 83**  

 01 0* معن،ي قند مست،ي    05 0** معن،ي قند مست،ي 

 التعميم األزهري: -ب
أ  مت يتتتترا  ستتتت  الطالتتتتا ،المستتتتت،ي التعميمتتتتي لتتتتألمل 
،التتدخي الشتت ري لألستترةل ،ممكيتتة األستترة لألج تتزة المنزليتتةل 
،د،ر األم متتتتي ت،قيتتتتة أطفال تتتتا بالمجتتتتاي البي تتتتيل ،أستتتتاليا 

تستتت م متتتي  ةا بالمجتتتاي البي تتتي مجتمعتتتمعاممتتتة األم ألطفال تتت
% م  التباي  مي درجة تطبيم قينتة البعتع 1 40تفسير 

لمممارستتا  البي يتتة الصتتعيعة متتي مجتتاي ال تتحاول ،ت،ضتتح 
قتتيم معامتتي االنعتتدار الجز تتي المعيتتاري أ  مت يتتر أستتاليا 
معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي ه، األق،  تتأثيرا يميتة 

لألستتتترةل ثتتتتم مت يتتتتر د،ر األم متتتتي مت يتتتتر التتتتدخي الشتتتت ري 
ت،قيتتتتتة أطفال تتتتتا بالمجتتتتتاي البي تتتتتيل يميتتتتتة مت يتتتتتر المستتتتتت،ي 
التعميمتتي لتتألمل ثتتم مت يتتر ممكيتتة األستترة لألج تتزة المنزليتتةل 

 ،أخيرا مت ير س  الطالا 

 مجال الضوضاء: -4
 التعميم العام: -أ

أ  مت يتترا  المستتت،ي التعميمتتي لتتألمل ،التتدخي الشتت ري 
معاممتتتتة األم ألطفال تتتتا بالمجتتتتاي البي تتتتي لألستتتترةل ،أستتتتاليا 

% متت  التبتتاي  متتي درجتتة 9 38مجتمعتتة تستت م متتي تفستتير 
تطبيتتتتم قينتتتتة البعتتتتع لمممارستتتتا  الصتتتتعيعة متتتتي مجتتتتاي 
الض،ضتتتتتتتاول ،ت،ضتتتتتتتح قتتتتتتتيم معامتتتتتتتي االنعتتتتتتتدار الجز تتتتتتتي 
المعيتتتتاري أ  مت يتتتتر التتتتدخي الشتتتت ري لألستتتترة هتتتت، األقتتتت،  

م مت يتتتتتر تتتتتتأثيرا يميتتتتتة مت يتتتتتر المستتتتتت،ي التعميمتتتتتي لتتتتتألمل ثتتتتت
 أساليا معاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي 

 

 –: اختبار "ت" الختبار معنوياة الفاروق فاي تطبياق عيناة البحاث لمممارساات البيئياة وفقاا لناوع التعمايم )عاام 9جدول 
 أزهري(

 نوع التعميم
 

 قيمة "ت" تعميم أزهري تعميم عام
االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط 
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 المعياري الحسابي عياريالم الحسابي المجاالت البيئية
 *.84 3 .1 5 94 3 98 5 03 9 ال ،او
 *003 3 04 3 35 9 39 5 .1 9 الماو
 *.09 3 05 3 98 3 54 3 85 9 ال حاو

 *338 3 9. 5 31 3 9. 5 59 9 الض،ضاو
 01 0* معن،ي قند مست،ي 

 التعميم األزهري: -ب
لمستتك ل ،د،ر األم أ  مت يتترا  ستت  الطالتتال ،عالتتة ا

متتي ت،قيتتة أطفال تتا بالمجتتاي البي تتيل ،أستتاليا معاممتتة األم 
% 80ألطفال تتا بالمجتتاي البي تتي مجتمعتتة تستت م متتي تفستتير 

متتتت  التبتتتتاي  متتتتي درجتتتتة تطبيتتتتم قينتتتتة البعتتتتع لمممارستتتتا  
البي يتتتتة الصتتتتعيعة متتتتي مجتتتتاي الض،ضتتتتاول ،ت،ضتتتتح قتتتتيم 
معامتتتتتي االنعتتتتتدار الجز تتتتتي المعيتتتتتاري أ  مت يتتتتتر أستتتتتاليا 

عاممة األم ألطفال ا بالمجاي البي ي ه، األق،  تتأثيرا يميتة م
مت ير س  الطالال ثم مت ير د،ر األم متي ت،قيتة أطفال تا 

 بالمجاي البي ي ،أخيرا مت ير عالة المسك  
الفاااروق فاااي تطبياااق عيناااة البحاااث لمممارساااات خامساااا: 

البيئية الصحيحة باختالف ناوع التعمايم المقيادين فيا  
 :أزهري( –)عام 

،الختبتار صتعة الفتترض ا عصتا ي الرابتتا تتم استتتخدام 
اختبتتتتار " " الختبتتتتار معن،يتتتتة الفتتتتر،م متتتتي تطبيتتتتم قينتتتتة 
 البعع لمممارسا  البي ية الصعيعة باختنذ ن،ع التعميم 

  ،جت،د متر،م معن،يتة متي 9،يتضح م  بيانا  جد،ي)
تطبيتتتتم األطفتتتتاي التتتتريفيي  المبعتتتت،ثي  لمممارستتتتا  البي يتتتتة 

اال  ال تتتتتتتت،اول ،المتتتتتتتتاول ،ال تتتتتتتتحاول الصتتتتتتتتعيعة متتتتتتتتي مجتتتتتتتت
،الض،ضتتتاو لصتتتالح األطفتتتاي التتتريفيي  المبعتتت،ثي  بتتتالتعميم 

 العام 
 التوصيات

 -استنادا إلي نتا ج البعع يمك  الت،صية بما يمي:
ضتتتتتر،رة االهتمتتتتتام بتنميتتتتتة التتتتت،قي البي تتتتتي لألطفتتتتتاي  -5

الريفيي   كساب م الممارسا  الصعيعة لمتعامي ما 
 فة البي ة بأبعادها المختم

التخطتتيط  دختتاي بتترامج بي يتتة ضتتم  منتتاهج التعمتتيم  -3
االبتتتتتتتدا ي تعتتتتتتع األطفتتتتتتاي قمتتتتتتي التعامتتتتتتي التتتتتت،اقي 

 ،ا يجابي ما البي ة المعيطة بة 

تكثيتتتذ الج تتت،د الم،ج تتتة ،التتتتي تستتتت دذ الن تتت،ض  -8
بالتتتتتتتد،ر المنتتتتتتت،ط بتتتتتتتة مؤسستتتتتتتا  التعمتتتتتتتيم األزهتتتتتتتري 
قتتتتتتتداد ،تتتتتتتتدريا  بالمرعمتتتتتتة االبتدا يتتتتتتتة متتتتتتتي تنميتتتتتتة ،ا 

 ي الممارسا  البي ية الصعيعة األطفاي قم
إقادة النظر مى التد،ر البي تي التحي يقتا قمتي قتاتم  -4

التميفزيتت،  بمتتا يقدمتتة متت  بتترامج متتي شتتتي مجتتاال  
العيتتتتتتتاةل ،تضتتتتتتتمي  تمتتتتتتت  البتتتتتتترامج نمتتتتتتتاحج إيجابيتتتتتتتة 

 لمممارسا  البي ية 
التأكيتتد قمتتي أهميتتة التكامتتي ،التنستتيم بتتي  كتتي متت   -1

مج ا قتتتتتتتنمل د،ر األمل ،د،ر المدرستتتتتتتةل ،د،ر بتتتتتتترا
،حلتتتتتت  لتنشتتتتتت ة أجيتتتتتتاي ،اقيتتتتتتة بالممارستتتتتتا  البي يتتتتتتة 

 الصعيعة 
ت،قيتتتتة األم بتتتتد،رها متتتتي تنشتتتت ة أطفال تتتتا متتتت  ختتتتني  -.

غتتتتترس القتتتتتيم ا يجابيتتتتتة لمتعامتتتتتي متتتتتا البي تتتتتة ،أثرهتتتتتا 
الفعتتتتتتتتتاي متتتتتتتتتي خمتتتتتتتتتم أنمتتتتتتتتتاط لمممارستتتتتتتتتا  البي يتتتتتتتتتة 

 الصعيعة 
التأكيد قمي أهمية د،ر التعميم لكي م  ال،الدي  معا  -9

لمتتتا لتتتة متتت  انعكتتتاس إيجتتتابي قمتتتي األطفتتتاي ،لتتتألمل 
 خاصة ميما يتعمم بالممارسا  البي ية 

 
 عجالمرا

إبتتتتراهيمل منتتتتي عامتتتتد قمتتتتيل برنتتتتامج مقتتتتترح لنشتتتتاط أنديتتتتة 
أصتتدقاو البي تتة ،تتتأثير  قمتتي تنميتتة التت،قي البي تتي لتتدي 
التنميتتح متتي مرعمتتة ا قداديتتةل رستتالة ماجستتتيرل قستتم 

  ،البعتتتتت،ع البي يتتتتتةل التربيتتتتتة ،الثقامتتتتتةل مع تتتتتد الدراستتتتتا
  2998جامعة قي  شمسل 

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

إستتماقييل زينتتا مرستتيل الستتم،كيا  البي يتتة التتتي يكتستتب ا 
األطفتتاي متت  ختتني التتدراما التميفزي،نيتتة "دراستتة تعميميتتة 
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لة دكتتت،را ل قستتم التربيتتة ،الثقامتتة البي يتتةل ميدانيتتة"ل رستتا
مع د الدراستا  ،البعت،ع البي يتةل جامعتة قتي  شتمسل 

1008  
البكتتتتتتريل طتتتتتتارمل مجتتتتتتن  األطفتتتتتتاي ،د،رهتتتتتتا متتتتتتي بنتتتتتتاو 
الشخصتتتية ا ستتتنميةل رستتتالة دكتتتت،را ل جامعتتتة ا متتتام 

  2999األ،ازقيل 
العمتتدل رشتتيدل ،معمتتد ستتعيد عبتتارينيل البي تتة ،مشتتكنت ال 

  2979المعرمةل قالم 
الخ،اصل رانية عسي  قبد ل تنميتة م تارا  التشتكيي ،عتي 
المشتتتتكن  البي يتتتتة بتع،يتتتتتي المستتتتت مكا  البي يتتتتة إلتتتتتي 
أقمتتتتاي منيتتتتة لتتتتدي تنميتتتتح المرعمتتتتة ا قداديتتتتةل رستتتتالة 
ماجستتيرل قستم العمت،م الترب،يتة ،ا قتنم البي تيل مع تد 
الدراستتتتتتا  ،البعتتتتتت،ع البي يتتتتتتةل جامعتتتتتتة قتتتتتتي  شتتتتتتمسل 

1005  
التتتتتتتديال معمتتتتتتتد نجيتتتتتتتا ت،ميتتتتتتتم عستتتتتتت )دكت،ر  الخدمتتتتتتتة 
االجتماقيتتتتتة متتتتتا األستتتتترة ،الطف،لتتتتتة ،المستتتتتني ل مكتبتتتتتة 

  2998األنجم، المصرية لمنشرل 

الستتتيدل ممكتتتة بتتتدر التتتدي  متتترجل د،ر صتتتعامة األطفتتتاي متتتى 
تنميتتتتتة التتتتت،قى البي تتتتتى لتتتتتد  األطفتتتتتاي" دراستتتتتة تعميميتتتتتة 

طفتتتي ميدانيتتتة"ل رستتتالة دكتتتت،را  قستتتم االقتتتنم ،ثقامتتتة ال
مع تتتد الدراستتتا  العميتتتا لمطف،لتتتةل جامعتتتة قتتتي  شتتتمسل 

1002  
ال تتتتزا،يل إيمتتتتا  أعمتتتتد م متتتتيل ماقميتتتتة استتتتتخدام الصتتتت،ر 
الف،ت،غراميتتة ،المعتتدة بالعاستتا اآللتتي متتي تنميتتة بعتتض 
السم،كيا  البي ية لتدي تنميتح المرعمتة االبتدا يتةل قستم 
تكن،ل،جيتتتا التعمتتتيمل كميتتتة التربيتتتة الن،قيتتتةل جامعتتتة قنتتتاة 

  1007لس،يسل ا
الكعبتتتتتاريل زينتتتتتا أمتتتتتي  معمتتتتتد معمتتتتتدل ستتتتتم،  التتتتتريفيي  
المتعمتتتتتتم بالعفتتتتتتاظ قمتتتتتتي البي تتتتتتة متتتتتت  منظتتتتتت،ر النتتتتتت،ع 
االجتمتتاقي بقتتريتي  بمعتتامظتي القمي،بيتتة ،بنتتي ستت،يذل 
رستتتتتتتالة دكتتتتتتتت،را ل قستتتتتتتم االجتمتتتتتتتاع الريفتتتتتتتي ،ا رشتتتتتتتاد 

  1002الزراقيل كمية الزراقةل جامعة القاهرةل 
اهللل برنتتتتتتامج لتنميتتتتتتة بعتتتتتتض عتتتتتتدادل ستتتتتتماح معمتتتتتتد قبتتتتتتد 

المفاهيم البي يتة ،الستم،كية االيجابيتة المرتبطتة ب تا لتدي 

أطفتتاي الر،ضتتة بالجم ،ريتتة اليمنيتتةل رستتالة ماجستتتيرل 
قسم الدراستا  النفستية لمطف،لتةل مع تد الدراستا  العميتا 

  1020لمطف،لةل جامعة قي  شمسل 
ع،ريتتتتتةل شتتتتتريذ معمتتتتتد قطيتتتتتةل التتتتت،قي البي تتتتتي ألطفتتتتتاي 

ة االبتدا يتتتة ،قنقتتتتة بممارستتتة بعتتتض العتتتادا  المرعمتتت
الصتتتتتتتتتتعيةل رستتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتيرل قستتتتتتتتتتم إدارة المنتتتتتتتتتتزي 
،المؤسسا ل كمية االقتصاد المنزليل جامعتة المن،ميتةل 

1006  
شتتعاتةل عستت  أعمتتد )دكتتت،ر ل البي تتة ،التمتت،ع ،الم،اج تتةل 

  1007دراسة تعميميةل 

دي قبتتد العمتتيمل إل تتام معمتتد م،ستتيل ماقميتتة برنتتامج إرشتتا
مي تعديي بعض السم،كيا  البي ية الخاط ة لدي قينتة 
متتت  أطفتتتاي متتتا قبتتتي المدرستتتةل رستتتالة ماجستتتتيرل قستتتم 
العمتتتتتت،م الترب،يتتتتتتة ،ا قتتتتتتنم البي تتتتتتيل مع تتتتتتد الدراستتتتتتا  

  1009،البع،ع البي يةل جامعة قي  شمسل 
قبد ال فارل إعستا  زكتيل صتفاو قبتد العظتيمل هتدي قبتد 

ل دار القمتتتتتتم لمنشتتتتتتر العتتتتتتايل رقايتتتتتتة األستتتتتترة ،الطف،لتتتتتتة
  2996،الت،زيال الطبعة األ،ليل 

 
 

قبتتتد الفتتتتاحل نجتتت،ا  عستتتي  طتتتاهرل تقتتت،يم الستتتم،  البي تتتى 
لتتد  أطفتتاي مرعمتتة ماقبتتي المدرستتةل رستتالة ماجستتتيرل 
قسم التربية ،الثقامتةل مع تد الدراستا  ،البعت،ع البي يتةل 

   2999جامعة قي  شمسل 
الريفيتة متي العفتاظ  قبيدل عنا  إبراهيم م،سيل د،ر المرأة

قمتتتتتي البي تتتتتة متتتتت  التمتتتتت،ع متتتتتي بعتتتتتض قتتتتت،ي معامظتتتتتة 
ال ربيةل رسالة ماجستتيرل قستم ا رشتاد الزراقتيل كميتة 

  1006الزراقةل جامعة طنطال 
قثمتتتتتتتا ل إيمتتتتتتتا  متتتتتتتاهر معمتتتتتتت،دل تبنتتتتتتتي المتتتتتتترأة الريفيتتتتتتتة 
لمممارسا  البي ية بمعامظة المن،ميةل رسالة ماجستيرل 

تمتا الريفتيل كميتة الزراقتةل قسم ا رشاد الزراقي ،المج
  1009جامعة المن،ميةل 
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قميل قمي إسماقييل المشكن  السم،كية لألطفتاي ،ستبي 
ال،الدي  مي م،اج ت تال دار المعرمتة الجامعيتة لمطباقتة 

  1022،النشر ،الت،زيال 
قمتتتتيل متتتتا زة رجتتتتا معمتتتتدل تنميتتتتة الم تتتتارا  البي يتتتتة لتتتتدي 

لة ماجستتتتيرل تنميتتتح المدرستتتة ا قداديتتتة الم نيتتتةل رستتتا
قسم التربية ،الثقامتةل مع تد الدراستا  ،البعت،ع البي يتةل 

  1009جامعة قي  شمسل 
قمتتارل قصتتام قبتتد المطيتتذ مبتتر، ل نيمتتي نصتتيذ متترجل 
جميي معمد شرذ الدي ل دراسة السم،  البي ي لمزراع 
متتتي بعتتتض قتتتري معامظتتتة البعيتتترةل مجمتتتة ا ستتتكندرية 
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ABSTRACT 

 

This research aims to identify how the rural children apply the right environmental practices concerning 

the elements (air – water – food – noise) and to determine the relationship between the studied independent 

variables and the degree of applying the studied environmental practices by the rural children. Also, to identify 

the extent of differences existed in the children’s applying of environmental practices according to the 

differences in the type of education (Public – Azhar). To achieve these aims, two villages have been chosen; 

“Nawag” and “Damsheet” Tanta, Al-Gharbeya. A classified sample study of pupils from the last three grades 

of the primary stage from the two types (public and azhar) has been chosen. A random, regular sample of each 

grade (308) pupils from public education and (233) pupils from azhar education with total (531) pupils has 

been used in the study. Data have been gathers through interviews with the pupils and questionnaire forms. 

Percentages, frequencies, simple correlative rate of Person, multi correlative rate, partial deviation, and T test 

have been used to analyze the data,The important results that have been found were: 

- The right Environmental practices of study sample is lie in the medium level group in percentages (55.6, 

40.5, 36.5, 54.8) each air, water, food and noise   

- There is a proportional and morale correlative relationship between environmental practices of the sample 

study (in public education) with elements air-water-food-nose and: number of family members, 

educational level of the father, educational level of the mother, the monthly income of the family , 

possession at home appliances, the role of the mother to telling her children about the environmental field 

, mothers styles to deal with her children in the environmental field. 

- There is a reversed and morale correlative relationship of the between the environmental practices of the 

sample pupils (in public education) with the elements air – water – food – noise and the cultural openness 

- There is proportional and morale correlative relationship between the environmental practices of the sample 

pupils (in Azhar education) with the elements air-water-food and noise, and: the pupil’s age, the 

educational level of the father, and the mother, the monthly income of the family, the status of the house, 

the role of the mother of telling her children about the environmental field, mother’s style to deal with her 

children in the environmental field  

There are morale differences in applying the right environmental practices by the sample study pupils 

concerning the studied elements for the public education 

 

 

 

 

 

 

 


