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حدى قرى حمافظة الفيوم  حمددات ترش يد ال س هتالك ال رسي الريفي ب 

 1 هناء محمد هواري ،*،1 نفيسة أ محد الهواري

 ، الفيوم، مرصجامعة الفيوم ،لكية الزراعة ،قتصاد الزراعيقسم ال   1

  العريب امللخص

درجة معرفة عىل  عرفبعض اخلصائص والصفات املمزية للريفيات املبحواثت، وأ مه املصادر اليت تس تقي مهنا املبحواثت معلوماهتن يف هذا اجملال، والتعىل  اس هتدفت ادلراسة التعرف

ا اجملال، وأ مه اخلدمات اليت تقدهما أ مه اجلهات الفاعةل واملعنية هبذعىل  والطاقة، والوقوف وممارسة املبحواثت ل مه التوصيات الفنية اخلاصة برتش يد ال س هتالك ال رسي يف جمالت الغذاء واملياه

ت ة من الريفيات املبحواثالبياانت البحثية عن طريق الاس تبيان بملقابةل الشخصية لعينعىل  تكل اجلهات من وهجة نظرهن، وأ مه الاحتياجات املس تقبلية لهن يف هذا اجملال، وقد مت احلصول

ىل  ال هل وال قارب حيث أ شارو  ،وال م ،مبحوثة، ومتثلت أ مه نتاجئ ادلراسة يف أ ن: أ مه املصادر اليت تس تقي مهنا املبحواثت معلوماهتن يف هذا اجملال متثلت يف: التليفزيون 180بلغت قواهما  ا 

كام أ وحضت  .منخفضة، كام اكنت درجة اس تفادة ثلثهين من هذه املصادر منخفضةمهنن لتك املصادر  %62,8واكنت درجة تعرض   .عىل التوايل %52,8، %69,4، %76,7ذكل 

كام أ ن الغالبية  .فضةمهنن فقط درجة املعرفة دلهين اكنت منخ %14,5وذكل مقابل  متوسطة،( درجة معارفهن بلتوصيات الفنية يف هذا اجملال اكنت %52,2النتاجئ أ ن ما يزيد عىل نصفهن )

دراك أ مهية التوصيات يف هذا اجملال، وتعلمي املبحوث .(%23,9(، ومنخفضة )%58,8متوسطة ) ( درجة التطبيق دلهين اكنت%82,7مهنن ) ة، ونوع همنة وبينت النتاجئ أ ن متغريات: ا 

جاميل املهارات ال نتاجية والرشائية وال صالحية  ،املبحوثة، ومتوسط تعلمي ال بناء ىل متغري جحم احليازة ادلاجنة تسهم معا بنس بة وا  تباين احلادث يف ىف تفسري ال  % 60,3دلهيا، بل ضافة ا 

دراك أ مهية التوصيات .درجة معارفهن يف هذا اجملال جاميل ا نة،ادلاج ومتوسط سن ال بناء، وجحم احليازة  ،يف هذا اجملال، وتعلمي املبحوثة كام أ ظهرت النتاجئ أ ن متغريات: ا  ملهارات ال نتاجية وا 

ىل متغري قيادة الرأ ي تسهم معا بنس بة  ت للمامرسات الفنية يف هذا % ىف تفسري التباين احلادث يف درجة تطبيق املبحواث 50,4والرشائية وال صالحية دلهيا، ونوع همنة املبحوثة، بل ضافة ا 

فات ل الكت جديدة عالية القمية ويف تعمل وص الغذائية،جمال الغذاء متثلت يف: توفري دورات تدريبية لتعمل بعض املهارات وأ وحضت النتاجئ أ ن أ مه ال حتياجات املس تقبلية للمبحواثت يف  اجملال.

ىل  الغذائية وقليةل التاكليف حيث أ شارت وتوفري  بنظافته،لعناية أ ما يف جمال املاء: فقد متثلت يف: رفع مس توي الوعي بأ مهية ترش يد اس تخدام املاء وا .الرتتيبعىل  %29,4، %43,8ذكل ا 

ىل  دورات تدريبية يف أ عامل الصيانة والس باكة حيث أ شارت والتوعية ملعارف الرتتيب، يف حني متثلت أ مه ال حتياجات املس تقبلية يف جمال الكهربء يف: توفري ا عىل %50، %90ذكل ا 

ليت يمت تشغلهيا بلغاز والكهربء اوزايدة التوعية بلفرق بني ال هجزة  الغاز،(، أ ما يف جمال الغاز فقد متثلت يف: تعمل أ مه ممارسات ترش يد %40بكيفية قراءة العدادات والفواتري وفهم بنودها )

ىل  حيث أ شارت  .الرتتيبعىل  %15، %44ذكل ا 
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 املقدمة 

ىلتتحمك الظروف الاقتصادية بدول العامل يف حتديد مس توي معيشة أ فرادها       ا 

ومن مث تبذل هذه ادلول هجودا  خارقة يف اكفة ال نشطة واجملالت للتخلص  بعيد،حد 

ختالل التوازن بني مواردها الطبيعية  والبرشية. من أ زمهتا الاقتصادية اليت تنجم عن ا 

بل ا ن قوة  .(. وتعد ال رسة ادلعامة ال ساس ية لبناء اجملمتع2010،قنديل وأ خرون)

هامتم لك ال داين  .اجملمتع وهنضته مرهون بقوة بناء ال رس اليت يقوم علهيا ولهذا اكن ا 

حيث تعترب النظام ال سايس لبايق النظم  ،(2013 ،الساموية بأ مهيهتا )اخلويل

ال جامتعية اليت يتكون مهنا أ ي جممتع فال يوجد جممتعا  خيلو من النظام ال رسي اذلي 

ويعترب  .(2012 ،)هدى اللييث الاجامتعيةل س تقرار يف احلياة يعترب أ ساس ا

نسان لتلبية حاجاته ومتطلباته ذا ختطى  .الاس هتالك سلواك  طبيعيا  لال  ا ل أ نه ا 

وقد شهد  هل،ويلزم التدخل لعالجه والتصدي  ،فا نه يعترب تبذيرا   ،املطلوب مهنا

يعد من أ عيل معدلت اجملمتع املرصي زايدة كبرية يف معدل اس هتالكه واذلي 

يف  لالستامثر،من ادلخل والبايق يوجه  %80حفجمه ميثل  ،الاس هتالك يف العامل

من دخلها )س ناء النجار،  %65حني أ ن معظم ادلول املتقدمة ل تس هتكل أ كرث من 

ىل ظهور العديد من  عىل(. ويؤدي تزايد الاس هتالك 2017 حساب ال نتاج ا 

رتفاع معدلت  العمل،املشالكت أ مهها تراجع قمية   اجملمتع،وتغري ثقافة  البطاةل،وا 

ىلواليت تدفعه  قتناء سلع كاملية غري  ا   ا ىل(، كام تؤدي 2017عبريعالم، )رضورية ا 

وهو ما يعين مزيدا   تلبيهتا، عىلتضاعف احلاجات البرشية وجتاوزقدرة املوارد املتاحة 

رتفاع   املالحظ أ نه قد طرأ  تغريا  (. ومن 2012 ،أ مال عبد الرحمي)ال سعار من ا 

سلوك ال رسة املرصية فأ صبحت وحدة مس هتلكة بدل  من كوهنا منتجة قبل عىل 

 عىلذلا يعد ترش يد ال س هتالك رضوة قومية تأ خذ هبا ادلول املتقدمة والنامية  ذكل،

براهمي وملياء عبد  السواء ل نه عنرصا هاما من عنارص الاقتصاد القويم )اميان ا 

ىلوحتتاج ال رسة وخاصة الريفية  .(2009 ،الفتاح ترش يد ال س هتالك عند  ا 

حتياجاهتا وذكل  ش باع ا  س تعاملها مجليع مواردها املتاحة من أ جل حتقيق أ هدافها وا  ا 

لس تخدام ال مثل ملواردها البرشية واملادية، ذلا تزداد أ مهية التخطيط لس ياسة  ب 

رتفاع أ سعار السلع بشلك  .ال س هتالك ال رسي يف ظل حمدودية ادلخول واملوارد وا 

مما جيعل س ياسات الرتش يد  ،ال رسعىل  ويزيد العبء الواقع .ل يتالءم مع ادلخول

وتزداد املشلكة تعقيدا  يف ظل  (.2017 ،رضورة يومية ملحة. )النجارال س هتاليك 

ىل رتفاع  أ سعار الغذاء ا  مس توايت أ صبحت هتدد كثري من دول العامل وخاصة العامل  ا 

جاميل ال نفاق الغذاء نس بة كبري عىل  حيث ميثل ال نفاق . ومهنا مرصالنايم ة من ا 

حيث  ،لس امي  داخل اجملمتعات ال قل دخول   (،2017، )حسن وفايد الاس هتاليك

من مجةل دخول ساكن  %80-70، و%70-65أ ن نسبته يف مرص بلغت حوايل 

من مجةل  %39كام بلغت يف احلرض حوايل  .الرتتيبعىل  لك من احلرض والريف

ىل  ال نفاق ال س هتاليك الس نوي، وتزداد يف الريف لتصل  )محمد، %51حوايل ا 

ولعل أ مناط الاس هتالك اليت تتصف بل رساف من أ مه املشالكت اليت  .(2009

تواجه املرأ ة بصفهتا ربة ال رسة واملس ئوةل عن حتديد المنط الاس هتاليك لها، حيث 

ىل ضياع كبري ملوارد ال رسة وادلوةل معا، اكل رساف يف الطعام والرشاب  يؤدي ا 



ادلوةل أ ن تعمل جاهدة لتبين عىل  حمتوالكهربء، وكذا موارد البيئة الطبيعية، ذلا يت

نتاهجا احمليل من السلع الغذائية الرئيس ية  وتؤكد .س ياس يات متوازنة تس هتدف زايدة ا 

ىل  هذا بل ضافة .رضورة تغيري ال مناط ال س هتالكية اخلاطئة لل فرادعىل  تكثيف ا 

 ،جاناجلهود يف جمال تنظمي ال رسة وخفض معدلت الزايدة الساكنية )أ ممية الس 

ويمت ترش يد ال س هتالك الغذايئ لل رسة بتوجيه ال مناط الغذائية  .(1ص ،2015

وقد أ شارت  حبيث يتسم السلوك الغذايئ للفرد وال رسة كلك بلتعقل والاتزان.

ىل أ ن دوافع الريفيات لرشاء 2015) نتاجئ دراسة هيام حسيب ومروى ايقوت ( ا 

بهتال السلع الغذائية اكنت غري رش يدة، واكن الس لوك الغذايئ لغالبيهتن غري مالمئ )ا 

(، كام اتسمت معارف غالبيهتن بلعادات الغذائية 2014أ بو حسني وأ خرون، 

، هيام حسيب ومروى 2007)هبة حشته،  الصحيحة بأ هنا منخفضة ا ىل متوسطة

عداد 2014 ايقوت، خنفاض مس توى املامرسات الغذائية يف مرحةل ا  (، وكذكل ا 

هيام حسيب ومروى ، و 2007)هبة حشته،  الفائض منهوطهيي الطعام وحفظ 

خنفاض مس توى الوعي الغذايئ 2013سلوى أ محد، ، و 2009ايقوت،  (، وا 

بدرية ادليب وأ خرون، ) للريفيات، وتدين معارفهن يف جمال ترش يد اس هتالك الغذاء

(، وأ يضا تدين مس توى ممارسات ترش يد 2016، عبد هللا ومنال ا براهمي، 2016

عبري  ،2015)هيام حسيب ومروى ايقوت،  الغذاء دلى الريفياتاس هتالك 

 وكذكل تدين نس بة املبحوثني ذوي ال دارة اجليدة لدلخل ال رسي (،2017عالم، 

نفاق ال رس 2008وبينت دراسة العيل ) (.2017)أ محد وأ خرون،  ( أ ن متوسط ا 

رت ال رسة،وجحم  ادلخل،الغذاء يزتايد بزتايد فئات  عىلالريفية  فاع مس توي تعلمي وب 

 التعلمي،( أ مهية 2010دراسة العزب وا خرون ) تومعره، وأ ظهر  ال رسة،رب 

وقيادة الرأ ي واملس توي املعييش املرتفع مكفاتيح ميكن اس تغاللها  الغذائية،واملعارف 

بيامن يتأ ثر المنط الغذايئ سلبا   الريفية،يف حتسني المنط الغذايئ للريفيات وال رس 

( 2014ايقوت ) ىاملبحوثة. كام أ وحضت دراسة هيام حسيب ومروبتقدم معر 

رتباطية بني لك من  وعدد مصادر املعلومات الغذائية  ادلخل،وجود عالقة ا 

ونوع ال رسة وبني مس توي املعارف الغذائية للمبحواثت، وأ يضا  وجود  للمبحوثة،

رتباطية بني لك من عدد س نوات تعلمي  املعلومات  وعدد مصادر املبحوثة،عالقة ا 

ومس توي املعارف الغذائية للمبحواثت وبني مس توي املامرسات التغذوية  الغذائية،

من املبحوثني  %69( أ ن 2017للمبحواثت. وأ ضافت نتاجئ دراسة حسن وفايد )

تضح أ يضا  أ ن  رتفاع أ سعارها، وا  تغريت أ مناط اس هتالكهم للسلع الغذائية بسبب ا 

حتياجات أ رسمه ورغبات  عىلرهتم مهنم يعانوا من عدم قد %86، و88% تلبية ا 

(، واملؤسسات ادلينية %92أ بناهئم. ومتثلت أ مه هجات التوعية يف التليفزيون )

رتفاع أ سعار  وبينت نتاجئ دراسة أ مينة  .(%88)الغذاء للتوعية بكيفية التعامل مع ا 

( أ نه أ مكن ترتيب مكوانت املس توايت املعرفية 2014مصطفي وش اميء هامش )

حواثت بملامرسات الغذائية السلمية تصاعداي  كام ييل: املعرفة بملامرسات السلمية للمب

عداد وطهيي الطعام ،يف رشاء وتداول الغذاء مث  ،مث املعرفة بملامرسات السلمية يف ا 

الغذاء من عىل  مث املامرسات السلمية للحفاظ ،املامرسات السلمية يف خنزين الغذاء

بل حتياجات الغذائية ال ساس ية ل فراد ال رسة، وأ وحضت النتاجئ مث املعرفة  ،التلوث

خدمات قليةل ومتوسطة من عىل  أ هنم حيصلونا ىل  ال رس أ شاروا أ يضا  أ ن غالبية

 ،ومتثلت أ مه أ نشطتة يف: زايرات مزنلية للريفيات ،ال رشاد الزراعي يف هذا اجملال

رشادية ملناقشة مشألك الغذاء جامتعات ا  توفري املعلومات احلديثة عن و  ،وتنظمي ا 

الغذاء من التلوث. وأ وحضت دراسة حشاتة وسوزان الرشبتيل عىل  كيفية احلفاظ

( عدم وجود مرشدين أ و مرشدات متخصصني يف جمال ال رشاد 2010)

 %78( أ ن 2017الاس هتاليك يف منطقة البحث، وأ ظهرت دراسة عبد املكل )

ىل عدم وجود مقر ل  مهنم يرون  %50وأ ن  .لجهاز ال رشاديمن املبحوثني أ شاروا ا 

مهنم بأ هنم مل  %77كام أ فاد  .ول يقدم خدمات .أ ن ال رشاد ليس دليه برامج هادفة

رشادية من قبل. وبينت دراسة أ مال عبد الرحمي ) ( 2012يشاركوا يف أ ية برامج ا 

هامتم مؤسسات اجملمتع بثقافة ترش يد ال س هتالك بشلك عام. ويعد موردي  قةل ا 

نتاج ال ر  نتاج الزراعي فال وجود لزراعة وا  ض واملاء من العنارص ال ساس ية لال 

خنفاض يف املتاح مهنام يؤثرعيل ا نتاج املنتجات الزراعية  ،بدوهنام وأ ي تدهور أ و ا 

ىل عدم قدرة ال نتاج احمليل لبية ال حتياجات ت عىل  وخاصة الغذائية مهنا، مما يؤدي ا 

ال س تقرار الس يايس وال قتصادي وال جامتعي بجملمتع عىل  ويؤثر ه،املزتايدة لساكن

جاميل التعدايت2015 ،)فضل هللا ال رايض الزراعية بحملافظة عىل  (، وقد بلغ ا 

وفقا  للبياانت الواردة من مركز املعلومات ودمع ا ختاذ القرار خالل الفرتة من 

يرية مد ،حاةل. )مركز املعلومات 54700حوايل  2018حيت عام  25/1/2011

وتشلك املياه أ مه ال حتياجات ال ساس ية حلياة  (.2018 ،حمافظة الفيوم الزراعة،

فهيى  .الفقر عىل وعنرصا  أ ساس يا  للقضاء املس تدامة،وحتتل صلب التمنية  ال نسان،

رتباطا  وثيقا  بلصحة والزراعة والطاقة والتنوع البيولويج )املعلويل  ،ترتبط ا 

 وتشري البياانت الواردة من اجلهاز املركزي للتعبئة العامة وال حصاء .(2014

مليار مرت مكعب حصة  55,5ىل أ ن مصادر املياه يف مرص تمتثل يف: ا  ( 2017)

مليار من ال مطار  1,3مليار من املياه اجلوفية، و 7,5مرص من مياه هنر النيل، و

لغت نس بة الاس تخدامات وقد ب .مليار من حتلية مياه البحر 0,09والس يول، و

 2,5مليار يف الاس تخدامات املزنلية، و 9,7مليار يف الزراعة، و 62,1املائية: 

خنفاض نصيب الفرد  1,2مليار يف الفاقد بلتبخر، و مليار يف الصناعة، وقد يرجع ا 

وعدم  للمياه،وال س تخدام اخلاطيء  الساكنية،من املياه لعدة أ س باب أ مهها الزايدة 

جراء الصيانة ادلورية لش باكت املياه وخاصة مياه  لهيا،عاحملافظة   الرشب،وعدم ا 

وتؤكد أ يضا  (.544ص ،2017 ،وعدم الاهامتم جبودهتا )عبدالال ونيفني ا براهمي

من  %50غالبية ادلراسات عىل أ ن نس بة الفقد يف مياه الرشب تصل ا ىل أ كرث من 

هما، ذلا سوف تواجه املياه املنتجة، بسبب وجود تسب أ و ا رساف يف اس تخدا

مرص مشلكة يف مياه الرشب نتيجة للزايدة الساكنية مع ثبات حصهتا من املياه، 

ن مل تكن قد  وتوحض املؤرشات احلالية أ يضا قرب وصول مرص ا ىل حد الفقر املايئ ا 

ىل أ قل من  ليه بلفعل، حيث اخنفض نصيب الفرد من املياه العذبة ا   1000وصلت ا 

الفقر املايئ( وهذا يعين خطرا حقيقيا عىل املورد املائية مرت مكعب س نواي )خط 

جاميل مكية املياه املنتجة بحملافظة 2015 ،املرصية )فضل هللا  708(. وقد بلغت ا 

جاميل مكية املياه املس هتلكة  مرت مكعب/يوم  488,54مرت مكعب/يوم، وبلغت ا 

جاميل مكية املياه املنتجة، كام بلغت نس بة ا %69بنس بة  )ادلليل  %31لفاقد من ا 

 260وأ يضا بلغ معدل اس هتالك احملافظة س نواي  حوايل  .(2017ال حصايئ، 

وتمتثل مصادر املياه يف احملافظة يف املياه الشاطئية يف البحار  .مكعبمليون مرت 

مركز )البنات وحبر  الربنس،وحبر  واصف،حسن  ريوسف، وحبمثل حبر 

ويربز دور  (.2018حمطة معاجلة وتنقية املياه بلفيوم،  القرار،املعلومات ودمع اختاذ 

دارة الطلب  موارد املياه ورفع كفاءة اس تخداهما واحلد  عىلاملرأ ة يف ال سهام بتحقيق ا 

عتبارها املس تخدم الرئييس لها كربة أ رسة ومديرة شؤوهنا وال كرث  من اس تزنافها، ب 

خل.بخ والتنظيفتأ ثريا عىل منط الاس هتالك املزنيل )الغس يل والط  ( واحلفاظ عىل . ا 

ىل  واملوهجة ل بناهئا ،أ عامل الصيانة املزنلية )الس باكة( من هجة رش يد الاس تخدام الا 

ا ل أ ن اس تخدام هذه املوارد ما  .(2014 ،)املعلويلى للموارد املائية من هجة أ خر 
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ىل تدين  زال بعيدا عن الاس تخدام الاقتصادي ال مثل، حيث تشري ادلراسات ا 

سلوك ترش يد اس هتالك املياه دلى الريفيات، وأ ظهرت دراسة رسحان وربب غزي 

 ( ا ىل أ ن اجتاهات املبحواثت جاءت سلبية حنو جمال الصحة العامة واحلفاظ2010)

وجود خطط وبرامج ال مر اذلي يعكس رضورة  ،%44,1البيئة بنس بة عىل 

حصاح املسكن عالمية مكثفة تتناول قضااي مثل ا  س تخدام مياه  ،تدريبية وا  وترش يد ا 

عتبار أ هنا مس ئولية امجليع وخاصة املرأ ة الريفية، وتوصلت دراسة عىل  الرشب ا 

وجود ضعف شديد يف برامج التوعية والتثقيف بشأ ن ترش يد ا ىل  (2010عبدهللا )

ي مثل تنظمي الندوات واحملارضات من قبل امجلعيات مياه الرشب يف الريف املرص 

عتبار املياه اثين أ مه موارد البيئة بعد الهواء اجلوي. وأ وحضت النتاجئ  املعنية بلبيئة ب 

أ يضا  معاانة اجملمتع الريفي من العديد من السلوكيات املهدرة ملياه الرشب واليت ترجع 

 املايئ،وقصور الوعي  ال رسة،داخل  لعوامل عدة أ سهمت يف تشكيلها كغياب القدوة

بلقرية، فضال  عن الفقر الشديد والعادات السائدة  اخلاطئة،واملعتقدات  وال مية،

مبثابة عرثات أ مام ال هداف اليت تنشدها برامج ترش يد اس تخدام مياه الرشب.  ويه

براهمي ) أ كرث املشالكت اليت تعاين  ن( أ  2017وأ ضافت دراسة عبد الال ونيفني ا 

نعدام نظافة  وأ ن أ كرث  املياه،ونقص وانقطاع  املياه،مهنا املبحواثت يه مشلكة ا 

ل أ ن بعضهن يس تخدم مياه  املزنلية،مصادر املاء ا نتشارا  بني الريفيات يه احلنفية  ا 

دراسة منال  توالطهيي، وأ فاداحلنفية العامة أ و الطلمبة يف أ غراض الرشب 

من الريفيات احتياجاهتن مرتفعة  %41( بأ ن 2017)طالب وأ مورة أ بو اخلرضيج 

وواحدة من  ،وتعترب الطاقة رشاين احلياة لهذا العرص يف ترش يد اس تخدام املياه.

سواءا الزراعية أ و يف  ،أ مه املقومات ال ساس ية يف معليات التمنية جبميع أ بعادها

اخلدمات الصحية والتعلميية تطور الصناعة واملواصالت والتصالت والس ياحة و 

النحو عىل  وال منية، وحتقيق النجاح يف أ ي من اجملالت اليت يعمتد علهيا توفري الطاقة

س هتالك  .(801ص ،2010،)هيام حسيب والقدر املطلوبني وتعد معلية ترش يد ا 

خاصة يف ظل حمدودية املتاح  ،الطاقة رضورية للمجمتع املرصي يف الوقت الراهن

 ،زايدة عدد الساكن وما ينتج عهنا من زايدة يف عدد الوحدات السكنيةمفع  ،مهنا

ويف ظل  ،موارد الطاقة وخاصة الكهربء وغاز البواتجازعىل  وبلتايل زايدة الطلب

املتكرر للتيار الكهريب عن  اجملمتع املرصي يف ال ونة ال خرية من جراء ال نقطاع ةمعاان

فيكون  .لكون ال نتاج ل يغطي ال س هتالك ،املنازل وغريها من املصاحل احلكومية

س هتالك الكهربء والغاز هو احلل ال مثل للتغلب ن  ،تكل املشلكةعىل  ترش يد ا  وا 

لضامن  الطويل،املدي عىل  اكن ال س مترار يف ترش يد ال س هتالك هو الرضوري

س مترارية احلص  (.1075ص  ،2014، تكل املوارد )الفيلعىل  ولا 

وعىل الرمغ من مضاعفة ا نتاج الطاقة الكهربية طبقا ملا أ وردته بياانت وزارة     

الكهربء عىل موقعها الرمسي، ا ل أ ن هذا التطور يف ال نتاج مل يعد قادرا عىل جماهبة 

قرتاب  متطلبات املس تخدمني من القطاع املزنيل والقطاعات الاقتصادية يف ظل ا 

 ل رس املرصية، وقد أ شارت بياانت وزارة الكهربءوصول اخلدمة الكهربية لاكفة ا

ىل  جاميل الطاقة املس هتلكة )مليون كيلو.وات.س نة( للجمهورية بلغت ا  أ ن ا 

بزايدة مقدارها  140,918والبالغة  2013وذكل مقارنة بعام  151,606

)املوقع الرمسي لوزارة الكهربء والطاقة املتجددة،  مليون ك.و.س 10,688

جاميل مكية الكهربء املنتجة واملس هتلكة بحملافظة لعام كام تس .(2017  2017اوت ا 

جاميل الاس هتالك املزنيل  .)مليون ك.و.س( 3252واليت بلغت حوايل  كام بلغ ا 

مليون ك.و.س  757 يف حني بلغ الاس هتالك الصناعي .)مليون ك.و.س( 2495

كام أ شارت  .(2018ربء، قطاع كهربء الفيوم، )رشكة مرص الوسطي لتوزيع الكه

يضا   ىلال حصائيات ا  أ ن الاس هتالك الس نوي املزنيل حملافظة الفيوم من أ انبيب  ا 

وقد  .(2017 ،كجم )ادلليل ال حصايئ الس نوي 9,889,240البوجتاز بلغ حنو 

س هتالك 2010أ وحضت دراسة هيام حسيب ) رتفاع مس توي ممارسات ترش يد ا  ( ا 

متوسطة  ا ىلني اكنت منخفضة يف ح املبحواثت،من  %60,6الكهربء دلي 

 .(%73,5)أ ربعهن بلنس بة ملامرسات ترش يد الغاز دلي ما يقرب من ثالثة 

ىل أ نه ل توجد فروقا معنوية بني القرية والتوابع 2014وأ شارت دراسة الفيل ) ( ا 

س هتالك الكهربء والغاز  ومس توي ترش يد ا س هتالك ،بلنس بة ملس توي ترش يد ا 

وبلغت نس بة متوسط  .التوايل عىل( للقرية والعزب %66، %59,3الغاز بنس بة )

كام أ شارت  .( للتوابع%52) للقرية،( %59ترش يد ا س هتالك الكهربء املنخفض )

ىل أ ن املتغريات املؤثرة عىل س هتالك الكهربء متثلت يف: احلاةل  النتاجئ ا  ترش يد ا 

وعدد  ،وجحم الوحدة املعيش ية ،واملس توي املعييش ،وهمنته ،التعلميية لرب ال رسة

ومتوسط ما تدفعه الوحدة املعيش ية شهراي  مقابل الكهربء،  ،ونوع ال هجزة الكهربية

س هتالك الغاز ممتثةل يف: احلاةل عىل  بيامن اكنت املتغريات املؤثرة مس توي ترش يد ا 

دد ونوع ال هجزة املزنلية وع ،وجحم الوحدة املعيش ية ،واملهنة ،التعلميية لرب ال رسة

ومتوسط ما تدفعه الوحدة املعيش ية شهراي  مقابل الغاز.وأ ظهرت  ،اليت تعمل بلغاز

دلهين وعي ا س هتاليك  %34,3( أ ن نس بة 2016دراسة نبيةل عبد احلافظ )

دلهين وعي ا س هتاليك متوسط، يف حني تدنت نس بة من  %42منخفض، ونس بة 

( بلنس بة ملس توي الوعي ال س هتاليك اللكي %23,7دلهين وعي ا س هتاليك مرتفع )

 .للمياه والطاقة الكهربئية

أ مه ال هجزة املعنية بتمنية الريف، ويتبلور الهدف  حدأ  الزراعي ويعد ال رشاد      

نتاجية  واجملمتع،ال سايس هل يف تطوير الفرد وال رسة  ونظرا  لن ال رسة متثل وحدة ا 

 ،الزراعي بلعناية وال هامتم )بدرية ادليب وأ خرون يف اجملمتع فقد أ ولها ال رشاد

ىل  (، كام يسعي2016 من  ،حتقيق التمنية الريفية ببعدهيا الاجامتعي والاقتصاديا 

حداث تغريات سلوكية مرغوبة يف معارف وهمارات واجتاهات الريفيات  خالل ا 

الريفية  مرتقبات العمل الارشادي املوجه للمرأ ةعىل  وأ رسهن، وهنا جيب الرتكزي

دارة ش ئوون ال رسة، كام أ نه يف ظل الظروف الاقتصادية  نظرا  ل هنا املس ئوةل عن ا 

رتفاع مس توى الطموح  وثبات ادلخل اذلي حيصل عليه أ فراد ال رسة، وا 

الاس هتاليك، فا ن ربة ال رسة تواجه عبئا كبريا يف تلبية احتياجات أ فراد أ رسهتا، ذلا 

تشجيع الاجتاهات ال جيابية حنو ترش يد اس هتالك فا ن ال مر يتطلب رضورة تكوين و 

كساهبا أ مناطا اس هتالكية جديدة تساعدها يف اس تغالل مواردها  موارد ال رسة دلهيا، وا 

ومن الاس تعراض السابق ونظرا  ل خنفاض مس توي  املتاحة الاس تغالل ال مثل.

حتياجاهتا وعي ال رسة الريفية بلطرق اخملتلفة لرتش يد الاس هتالك ال رسي من  ا 

ومعاانهتا نتيجة  ،والغاز( ،والطاقة )الكهربء ،واملاء ،ال ساس ية يف جمالت: الغذاء

ضعف مس توى املعارف واملهارات املتاحة دلهيا واملتعلقة هبذا اجملال، ال مر اذلي 

جابة عىل ال س ئةل التالية: ما هو  دعى ا ىل رضورة ا جراء هذه ادلراسة وذكل لال 

سات املبحواثت ل مه التوصيات الفنية ال رشادية يف هذا مس توى معارف وممار 

اجملال، وما ىه أ مه املتغريات املؤثرة علهيا، وما أ مه اجلهات الفاعةل واملعنية بتقدمي 

لهيا يف هذا اجملال.خدمات يف هذا اجملال، وما ىه ال نشطة املس تقبلية   اليت حيتجن ا 



بعض اخلصائص والصفات املمزية للريفيات  عىلالتعرف  :اىلوهتدف ادلراسة 

أ مه املصادر اليت تس تقي مهنا املبحواثت معلوماهتن يف جمال عىل  التعرف املبحواثت.

درجة معرفة وممارسة املبحواثت  عىلالتعرف  ترش يد الاس هتالك ال رسي الريفي.

الغذاء ل مه التوصيات الفنية اخلاصة برتش يد الاس هتالك ال رسي الريفي يف جمالت 

الوقوف عىل درجة  واملياه والطاقة، وأ مه املتغريات البحثية املس تقةل املؤثرة علهيام.

دراك املبحواثت ل مهية التوصيات الفنية وال رشادية يف جمال ترش يد الاس هتالك  ا 

الوقوف عىل أ مه أ س باب عدم تطبيق املبحواثت لبعض ممارسات  ال رسي الريفي.

وأ مه  اجملال،أ مه اجلهات الفاعةل واملعنية هبذا ىل ع الوقوف ترش يد الاس هتالك.

التعرف عىل أ مه الاحتياجات  اخلدمات اليت تقدهما من وهجة نظر املبحواثت.

 املس تقبلية للمبحواثت يف هذا اجملال.

 ال سلوب البحيث 

ووصفا  موجزا  ملنطقة وعينة ادلراسة،  لدلراسة،يتناول هذا اجلزء الفروض البحثية 

ىلبل ضافة  وأ مه ال ساليب  قياسها،التعاريف ال جرائية للمتغريات البحثية وأ ساليب  ا 

تأ ثري  البحثية: يوجدأ ول : الفروض  س تخدمة يف حتليل بياانت ادلراسة.ال حصائية امل 

للمتغريات املس تقةل حمل ادلراسة عىل ادلرجة ال جاملية ملعرفة املبحواثت بلتوصيات 

يوجد تأ ثري للمتغريات املس تقةل  الك ال رسي الريفي.الفنية يف جمال ترش يد الاس هت

حمل ادلراسة عىل ادلرجة ال جاملية لتطبيق املبحواثت للتوصيات الفنية يف جمال 

 ترش يد الاس هتالك ال رسي الريفي.

مت اختيار حمافظة الفيوم ل هنا تعد من احملافظات  :اثنيا : منطقة وعينة ادلراسة

مس توي حمافظات امجلهورية عىل  تل املرتبة الرابعةحيث حت  .املرصية ال كرث فقرا

نتشار الفقر بني ساكهنا، عالوة أ ن أ حد ال دوار الرئيس ية عىل  من حيث درجة ا 

يف  ذلا فقد حاولت هذه ادلراسة أ ن تسهم .للجامعة هو خدمة البيئة وتمنية اجملمتع

جراهئا بأ حد اجملمتعات اليت تعمل جامعة الفيوم يف  ختيار هنطاقهذا اجملال ب  . ومت ا 

أ كرب مراكز احملافظة من حيث عدد ال رس الريفية وهو مركز أ طسا حيث تبلغ 

من مجةل عدد ال رس  %22تشلك حنو  ة( أ رس 141954عدد ال رس الريفية به )

ختيار أ كرب قرية بملركز من حيث عدد ال رس الريفية به  الريفية بحملافظة، كام مت ا 

( تشلك حنو 12159يبلغ عدد ال رس الريفية هبا )حيث  .ويه قرية منية احليط

ختيار عينة عشوائية  8,6% جاميل عدد ال رس الريفية بملركز، وقد مت ا  من ا 

جاميل عدد ال رس الريفية بقرية منية  %1,5بنس بة  وبذكل بلغ جحم  احليط،من ا 

 ( أ رسة ريفية.180العينة )

 وأ ساليب قياسهااثلثا : التعاريف ال جرائية للمتغريات البحثية 

جامتعية يرتبط أ فرادها برابطة ادلم  ةالريفية: جامعال رسة . التعاريف ال جرائية ا 

حنو مس متر للوفاء بملتطلبات  عىلمعا  حياة مشرتكة ويتفاعلون  نوالزواج، ويعيشو

الاس هتالك: اجلزء املس تقطع من ادلخل  ة والاجامتعية الرضورية لبقاءها.الاقتصادي

نفاقه من قبل اجملمتع اللكي واذلي  تس تخدم معظم السلع واخلدمات اليت  عىليمت ا 

ترش يد الاس هتالك: حسن ا س تخدام املوارد املتاحة سواء  ل ش باع رغبات أ فراده.

س تخداهما وتقليل  الطاقة،اكنت املرتبطة بلطعام أ و الرشاب أ و  وعدم ال رساف يف ا 

ح  عىلالفاقد مهنا بقدر ال ماكن، للحصول  تياجات ال رسة، من خالل قدر ما يكفي ا 

أ فضل السلع واخلدمات بأ قل تاكليف  عىلمن الوعي والفهم واملس ئولية للحصول 

 ممكنة.

 
 

  أ سلوب قياس املتغريات البحثية

 أ رسهتا اليتهبا عدد س نوات التعلمي الرمسية للمبحوثة وأ فراد  دالتعلميية: يقصاحلاةل 

عطاء أ يم ) اخملتلفة،متت بنجاح خالل مراحل التعلمي ال اكدميي  ويقرأ   (،1وقد مت ا 

متوسط  ومؤهل (،12واثنوي أ و دبلوم ) (،9اعدادي ) (،6( ابتدايئ )2ويكتب )

نوع املهنة: بقصد به طبيعة معل املبحوثة من كوهنا (. 16ومؤهل جامعي ) (،14)

عطاء درجة واحدة لربة  مزنل،ربة  ودرجتان  املزنل،أ و متارس أ عامل أ خرى، ومت ا 

عطاء درجة واحدة للزوج  حرة،ملن متارس أ عامل  وثالث درجات للموظفة، كام مت ا 

 وثالث درجات للموظف. حرة،أ عامل ودرجتان ملن ميارس  بلزراعة،العامل 

 عىلقياس هذا املتغري بقسمة مجموع قمي أ عامر ال بناء  الابناء: متمتوسط أ عامر 

ووفقا  لهذا املدي مت  .(31-2ا املتغريبني )وقد ترواح املدي الفعيل لهذ عددمه،

ىلالتقس مي  ومتوسطو السن  ،(س نة 12ات يه: صغار السن )أ قل من ثالث فئ ا 

تعلمي ال بناء: لقياس هذا  فأ كرث( متوسطس نة 22وكبار السن ) ،نة(س  12-21)

عددمه مكؤرش  عىلاملتغري مت مجع عدد س نوات التعلمي للك ابن من ال بناء وقسمهتا 

وقد ترواح املدي الفعيل لهذا املتغري  فأ كرث(،سن السادسة  مه يفمكي للقياس )ملن 

ىلووفقا  لهذا املدي مت التقس مي  (،16-6بني ) ثالث فئات يه: عدد س نوات  ا 

ومرتفع  س نوات(، 11-9ومتوسط )من  س نوات(، 9تعلمي منخفض )أ قل من 

اعية ال رضية: يقصد به ما حتوزه املبحوثة جحم ونوع احليازة الزر س نة فأ كرث(.12)

جيارا ،بلقرياط والفدان سواء اكن ملاك  أ و  مقدرا  وأ فراد أ رسهتا من أ رض زراعية   ا 

( فداان ، ووفقا  لهذا املدي مت 5-وقد تراوح املدي الفعيل لهذا املتغري بني )صفر

ىلالتقس مي  فدان(، ل من وذوي حيازة صغرية )اق حيازة(،أ ربع فئات مه: )بدون  ا 

جحم احليازة  فدان فأ كرث(. 3وكبرية ) فدان(، 3)من فدان ل قل من  ةومتوسط

وقد تراوح املدي الفعيل  احليواانت،احليوانية: ما حتوزه املبحوثة وأ فراد أ رسهتا من 

ىل( ووفقا  لهذا املدي مت التقس مي 10-لهذا املتغري بني )صفر أ ربع فئات مه: )بدون  ا 

 5-3ومتوسطة من ) روؤس(،3وذوي حيازة صغرية )أ قل من  حيوانية(،حيازة 

ما حتوزه املبحوثة وأ فراد  :جحم حيازة ادلواجن روؤس فأ كرث(. 6وكبرية ) روؤس(،

( ومت 60-وقد تراوح املدي الفعيل لهذا املتغري بني )صفر ادلواجن،أ رسهتا من عدد 

ىلالتقس مي  صغرية )أ قل من  وذوي حيازة داجنة(،أ ربع فئات يف: )بدون حيازة  ا 

عدد ونوع ال هجزة الكهربئية: فأ كرث(.  40وكبرية ) (،39-20)من ومتوسطة (،20

( هجاز ومه 19ما حتوزه املبحوثة وأ فراد أ رسهتا من أ هجزة كهربئية ممتثةل يف )

غساةل  -ديب فريرز -ثالجة -موبيل -مكبيوتر/ لب توب -الراديو -)التليفزيون

خالط  -مروحة -غساةل أ طباق -غساةل أ توماتيكية -يكيةغساةل نصف أ تومات  -عادية

 -دفاية -مكنسة كهربئية -غالية شاي/ اكتل -بوجتاز -شفاط -كبة كهربئية -عادي

عطاء درجة للك هجاز بناءا  مكواة س هتالكه عىل  (. وقد مت قياسه من خالل ا  مدي ا 

رضب ادلرجة  من الكهربء وذكل بعد الرجوع لرشكة الكهربء بحملافظة، وقد مت

 ،ومكبيوتر/ لب توب ،وراديو ،اخلاصة بلك هجاز يف عدده كام ييل: تليفزيون

وغساةل مالبس نصف  ،وديب فريزر ،وثالجة ،وموبيل تأ خذ درجة واحدة

 ،وكبة كهربئية ،وخالط كهربء عادي ،وغساةل أ توماتيك اكمل ،أ توماتيكية

 ،وغساةل مالبس عادية ،يعمل بلكهربء وبوجتاز ،مروحة تأ خذ درجتني ،وشفاط

ومكواة كهربئية تأ خذ  ،مكنسة كهربئية ،وغالية شاي )اكتل( ،وغساةل أ طباق

ومت حساب الرمق ال جاميل  .ودفاية تعمل بلكهربء تأ خذ أ ربع درجات ،ثالث درجات

وفقا  و  .( درجة112-9وقد ترواح املدي الفعيل لهذا املتغري ) .لعدد ال هجزة الكهربية

ىل  لهذا املدى مت التقس مي ومتوسطة  ،درجة( 43أ قل من ثالث فئات منخفضة )ا 
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أ ي  :مس توي املعيشة درجة فأ كرث(. 77ومرتفعة )من  ،ة(درج 76-34)من 

ومصدر مياه  املسكن،حاةل  -حيث: مس توي احلياة اليت حتياها أ رسة املبحوثة من 

مت قياسها اكلتايل: حاةل املسكن من حيث كونه )مكل  دالعامة. وقوالصحة  الرشب،

عطاء ال وزان ) جيار( وقد مت ا  املسكن: مادة بناء  .( لالك  مهنامعيل الرتتيب1,2أ و ا 

(، وعدد احلجرات: ومت قياسة من خالل 1طوب لنب ) (،2أ محر وخرسانة ) بطو 

من خالل  : ومت قياسةوعدد الطوابقسؤال املبحوثة عن عدد احلجرات مبزنلها. 

بالط  -( 3) كال رضية: سرياميسؤال املبحوثة عن عدد الطوابق بملزنل. ونوع 

بدون طالء  -( 1جري ) -( 2(. ومادة الطالء: زيت )1أ مسنية ) (،2عادي )

(. ووس يةل 1أ مسنتية ) -( 2بالط ) -( 3)صفر(. ونوع أ رضية امحلام: رساميك )

(، املصابيح الكهربئية 2)النيون (، اللمبات 3)املوفرة ال ضاءة بملزنل: اللمبات 

(1.) 

 (.1حنفية معومية ) -( 2ش باكت داخلية ) حيث:مصدر مياة الرشب من 

(. ونوع 1ليوجد ) -( 2الصحة العامة من حيث وجود مطبخ منفصل يوجد )

(. 1)الرتع  عىلمواسري للرصف  -( 2)ترانش  -( 3)حصي الرصف بملزنل: رصف 

الطرق جانيب  عىل -( 3)القاممة صناديق  -( 4)اجلرار وا لية التخلص من القاممة: 

ليوجد  -( 1(. ومدي وجود حظرية للطيور واحليواانت: يوجد )1يف البحار )-( 2)

داخل  -( 2منفصةل جبوار املزنل ) -( 3بملزرعة ) -وجودها: )صفر(. ويف حاةل 

املزنل  -( 2ملحق بملزنل ) -( 3بملزرعة ) -: احلبوب(. وأ ماكن ختزين 1املزنل )

وقد ترواح  املبحوثة،وقد مت مجع هذ البنود لتعرب عن املس توي املعييش ل رسة  (.1)

ىلووفقا  لهذا املدي مت التقس مي  درجة،( 83-6املدي الفعيل لهذا املتغري بني )  ا 

)من ومتوسط  درجة(، 32ثالث فئات: ذوي مس توي معييش منخفض )أ قل من 

 درجة فأ كرث(. 58ومرتفع ) درجة(، 32-57

القري اجملاورة أ و املركز التابع هل القرية  عىلال نفتاح اجلغرايف: درجة تردد املبحوثة 

عطاء ال وزان  ،ىأ خر وغريه من املراكز ال خري أ و السفر حملافظات ودول  وقد مت ا 

س بوعي، يويم،( وفقا  لال س تجابت )1,2,3,4,5)  أ شهر،ولك س تة  وشهري، وا 

الرتتيب. وقد مت مجع هذ البنود لتعرب عن درجة ال نفتاح اجلغرايف  عىلوس نوي( 

ووفقا  ذلكل  درجة،( 12-1وقد ترواح املدى الفعيل لهذا املتغري بني ) للمبحوثة،

ىلمت تقس مي املبحواثت  نفتاح جغرايف منخفضة  ا   )أ قلثالث فئات ذوات درجة ا 

 درجات فأ كرث(. 9ومرتفعة ) درجات(، 8-5 ومتوسطة )من درجات(، 5من 

يقصد  :املهارات ال نتاجية والرشائية وال صالحية دلى املبحوثة: املهارات ال نتاجية

حتياجات ال رسة من الغذاء،  نتاج بعض ا  هبا قدرة وممارسة املبحوثة يف القيام ب 

 عىل( ل اندرا ، أ حياان ، دامئا ،،صفر( لالس تجابت )1,2,3واعطيت ال وزان )

املهارات الرشائية: قدرة وممارسة املبحوثة عند قياهما برشاء السلع واملنتجات  الرتتيب.

  واس تخدم نفس أ سلوب القياس سابق اذلكر. ل رسهتا،املطلوبة 

ببعض املامرسات ال صالحية بملزنل  املهارات ال صالحية: مدي قيام املبحوثة

واس تخدم نفس أ سلوب القياس سابق اذلكر. مث مجعت هذه ادلرجات لتعرب عن 

جاميل درجة املهارات ال نتاجية والرشائية وال صالحية  وقد تراوح املدى  للمبحوثة،ا 

ووفقا  لهذا املدي مت تقس مي املبحواثت  درجة،( 54-12الفعيل لهذا املتغري بني )

ىل ومتوسطة )من  درجة(،26ثالث فئات ذوات درجة همارة منخفضة )أ قل من  ا 

 درجة فأ كرث(. 40ومرتفعة ) درجة(، 26-39

 املعلومات:تناولها من خالل ال مهية النسبية ملصادر  دالزراعية: وقمصادر املعلومات 

لهيا املبحوثة وتس تقي مهنا معلوماهتا يف جم ال ويقصد هبا أ كرث املصادر اليت تلجأ  ا 

 الرتش يد ال س هتاليك ال رسي.

،صفر( 1,2,3درجة التعرض ملصادر املعلومات: وقد مت أ عطاء ال وزان )

س تجابت ) ومجعت ادلرجات اليت حصلت  الرتتيب، عىلل(  اندرا ، دامئا ، أ حياان ،لال 

وقد تراوح املدي الفعيل  املعلومات،علهيا املبحوثة لتعرب عن مدي تعرضها ملصادر 

ىلووفقا  لهذا املدي مت تقس مي املبحواثت  درجة،( 24-5غري بني )لهذا املت ثالث  ا 

 16-11ومتوسطة )من  درجة(،11أ قل من )منخفضة فئات: ذوات درجة تعرض 

 درجة فأ كرث(. 17ومرتفعة ) درجة(،

،صفر( 1,2,3درجة الاس تفادة من مصادر املعلومات: وقد مت أ عطاء ال وزان )

س تجابت ) ومجعت ادلرجات اليت حصلت  الرتتيب، عىلل(  اندرا ، أ حياان ، دامئا ،لال 

وقد تراوح املدي  املعلومات،علهيا املبحوثة لتعرب عن درجة اس تفادهتا من مصادر 

 ا ىلووفقا  لهذا املدي مت تقس مي املبحواثت  درجة،( 24-4الفعيل لهذا املتغري بني )

ومتوسطة )من  درجة(، 11ثالث فئات ذوات درجة اس تفادة منخفضة )أ قل من 

 درجة فأ كرث(. 18ومرتفعة ) درجة(، 11-17

معارف املبحواثت اخلاصة بلتوصيات الفنية ال رشادية يف جمال ترش يد ال س هتالك 

( عبارة 18يف جمال الغذاء: وقد مت قياسها من خالل ): وقد مت تناولها من خالل

حتياجات ال رسة من ال عداد املواد تعكس ما جيب مراعاته عند حتديد ا  غذاء، وا 

عطاء  الغذائية والتغذية الصحيحة، وكيفية التعامل مع املتبقي من الغذاء، وقد مت ا 

الرتتيب.  عىلول(  واندرا ، وأ حياان ، دامئا ،،صفر( لالجسابت )1,2,3ادلرجات )

ومجعت هذه ادلرجات لتعرب عن درجة معرفة املبحوثة بلتوصيات اخلاصة هبذا 

ومت تقس مي  درجة،( 54-26املدي الفعيل لهذا املتغري بني ) وترواح اجملال،

ىلاملبحواثت  ومتوسطة  درجة(، 35ثالث فئات ذوات معرفة منخفضة )أ قل من  ا 

 درجة فأ كرث(.  44ومرتفعة ) درجة(، 43-35)من

 تعكس مدى معرفة املبحوثة ة( عبار 11)خالل يف جمال املياه: مت قياسها من 

بلتوصيات املرتبطة بحلفاظ عىل املياه وحسن اس تخدامه يف اكفة ال غراض املزنلية، 

واس تخدم نفس أ سلوب القياس سابق اذلكر. ومجعت هذه ادلرجات لتعرب عن درجة 

وترواح املدي الفعيل لهذا املتغري بني  اجملال،معرفة املبحوثة بلتوصيات اخلاصة هبذا 

ىل  بحواثتومت تقس مي امل  درجة،( 15-33) ثالث فئات ذوات معرفة منخفضة ا 

 درجة فأ كرث(.  27ومرتفعة ) درجة(، 26-21ومتوسطة )من  درجة(، 21)أ قل من

( 15: مت قياسها من خالل )خالل: الكهربءيف جمال الطاقة: وقد مت تناولها من 

بلتوصيات املرتبطة بلس تخدام ال مثل للكهربء  عبارة تعكس مدى معرفة املبحوثة

يف اكفة ال غراض املزنلية، واس تخدم نفس أ سلوب القياس سابق اذلكر. ومجعت 

 اجملال،هذه ادلرجات لتعرب عن درجة معرفة املبحوثة بلتوصيات اخلاصة هبذا 

 ا ىلت ومت تقس مي املبحواث درجة،( 45-26وترواح املدي الفعيل لهذا املتغري بني )

 37-32ومتوسطة )من  درجة(، 32ثالث فئات ذوات معرفة منخفضة )أ قل من 

( عبارة تعكس 11مت قياسها من خالل ) الغاز: درجة فأ كرث(. 38)ومرتفعة  درجة(،

بلتوصيات املرتبطة بلس تخدام ال مثل للغاز يف اكفة ال غراض  مدى معرفة املبحوثة

املزنلية، واس تخدم نفس أ سلوب القياس سابق اذلكر. ومجعت هذه ادلرجات لتعرب 

وترواح املدي الفعيل لهذا  اجملال،عن درجة معرفة املبحوثة بلتوصيات اخلاصة هبذا 

ثالث فئات ذوات معرفة  ىلا  ومت تقس مي املبحواثت  درجة،( 33-13املتغري بني )



 درجة(، 26-20ومتوسطة )من درجة(، 20بلتوصيات منخفضة )أ قل من 

جاميل درجة معرفة  27ومرتفعة ) درجة فأ كرث(. مث مجعت هذه ادلرجات لتعرب عن ا 

وتراوح املدي الفعيل لهذا  ال رسي،املبحوثة بلتوصيات اخلاصة برتش يد ال س هتالك 

ثالث ا ىل  ووفقا  لهذا املدي مت تقس مي املبحواثت ،درجة( 165-96املتغري بني )

 141-119ومتوسطة )من  درجة(، 119فئات ذوات معرفة منخفضة )أ قل من 

 درجة فأ كرث(.142ومرتفعة ) درجة(،

دراك أ مهية التوصيات الفنية ال رشادية يف جمال ترش يد ال س هتالك وقد مت  تناولها ا 

 من خالل:

لفنية خالل سؤال املبحوثة عن مدى أ مهية التوصيات ايف جمال الغذاء: مت قياسه من 

س تجابت1,2وقد مت أ عطاء ادلرجات ) نظرها،يف هذا اجملال من وهجة   ،صفر( لال 

جة الرتتيب. ومجعت هذه ادلرجات لتعرب عن در  عىلغري هامة(  ما،حد  ا ىل هامة،)

دراكها ل مهية هذه  ( 36-14 )وترواح املدي الفعيل لهذا املتغري بني التوصيات،ا 

دراك منخفضة )أ قل  ا ىلومت تقس مي املبحواثت  درجة، ثالث فئات ذوات درجة ا 

 رجة فأ كرث(.د 28)ومرتفعة  درجة(،27- 21ومتوسطة )من درجة(،21من 

هذا ل أ تبع نفس أ سلوب القياس سابق اذلكر، وترواح املدي الفعيل  :يف جمال املياه

ىلاملبحواثت  ومت تقس مي درجة،( 22-7املتغري بني ) ثالث فئات ذوات درجة  ا 

دراك منخفضة )أ قل من  ومرتفعة  رجة(،د16-12ومتوسطة )من درجة(،12ا 

 درجة فأ كرث(.17)

دي : أ تبع نفس أ سلوب القياس سابق اذلكر، وترواح املءالكهرب :الطاقةيف جمال 

ثالث فئات  ا ىلومت تقس مي املبحواثت  رجة،د( 30-15الفعيل لهذا املتغري بني )

دراك منخفضة )أ قل من  درجة(، 24-20ومتوسطة )من  درجة(،20ذوات درجة ا 

( 22-6الغاز: ترواح املدي الفعيل لهذا املتغري بني ) درجة فأ كرث(. 25ومرتفعة )

دراك منخفضة )أ قل ا ىل  ومت تقس مي املبحواثت درجة، ثالث فئات ذوات درجة ا 

درجة فأ كرث(،  16ومرتفعة ) جة(،در  15-11ومتوسطة )من  درجة(، 11من 

وصيات ومجعت هذه ادلرجات لتعرب عن ادلرجة ال جاملية ل دراك املبحوثة ل مهية الت

س هتالك  عيل وتراوح املدي الف والطاقة(،واملاء  الغذاء)ال رسي اخلاصة برتش يد ا 

ىل  ومت تقس مي املبحواثت رجة،د( 110-58لهذا املتغري بني ) ثالث فئات ذوات ا 

 درجة(، 91 -75ومتوسطة )من درجة(، 75ة منخفضة )أ قل من درجة أ مهي

 درجة فأ كرث(. 92ومرتفعة )

تناولها  ممارسة املبحواثت للتوصيات ال رشادية يف جمال ترش يد ال س هتالك: وقد مت

 من خالل:

صيات وقد مت قياسه من خالل سؤال املبحوثة عن مدى تطبيقها للتو  يف جمال الغذاء:

،صفر( 1,2,3ومت أ عطاء ادلرجات ) اجملال،يف هذا الفنية سابقة اذلكر 

س تجابت ) ت لتعرب الرتتيب. ومجعت هذه ادلرجا عىلل(  اندرا ، أ حياان ، دامئا ،لال 

يل لهذا وترواح املدي الفع اجملال،عن درجة ممارسة املبحوثة للتوصيات اخلاصة هبذا 

ىلقس مي املبحواثت ومت ت  درجة،( 54-18املتغري بني ) ثالث فئات ذوات ممارسة  ا 

 42ومرتفعة ) رجة(،د 41 -30ومتوسطة )من درجة(، 30منخفضة )أ قل من 

 درجة فأ كرث(.

املتغري  أ تبع نفس أ سلوب القياس السابق، وترواح املدي الفعيل لهذا يف جمال املياه:

ىلومت تقس مي املبحواثت  درجة،( 33-14بني ) ئات ذوات معرفة ف ثالث  ا 

 درجة(، 25-20ومتوسطة )من  درجة(، 20)أ قل من بلتوصيات منخفضة

 درجة فأ كرث(. 26ومرتفعة )

الكهربء: ترواح املدي الفعيل لهذا املتغري  خالل:يف جمال الطاقة: وقد مت تناولها من 

ىلومت تقس مي املبحواثت  درجة،( 45-23بني ) ثالث فئات ذوات معرفة  ا 

 درجة(، 36-30)من ومتوسطة  درجة(، 30بلتوصيات منخفضة )أ قل من 

( 33-11الغاز: ترواح املدي الفعيل لهذا املتغري بني ) درجة فأ كرث(. 37ومرتفعة )

ىلومت تقس مي املبحواثت  درجة، ثالث فئات ذوات معرفة بلتوصيات منخفضة  ا 

درجة  25ومرتفعة ) درجة(، 24-18ومتوسطة )من  درجة(، 18)أ قل من 

لتعربعن ادلرجة ال جاملية ملامرسة املبحوثة فأ كرث(. ومجعت ادلرجات السابقة 

وتراوح املدي الفعيل لهذا املتغري  ال رسي،للتوصيات اخلاصة برتش يد ال س هتالك 

ثالث فئات: ذوات درجة ممارسة ا ىل  ومت تقس مي املبحواثت درجة،( 165-85بني )

ومرتفعة  درجة(، 138-112ومتوسطة )من  درجة(، 112منخفضة )أ قل من 

 ة فأ كرث(.درج 139)

رابعا : أ ساليب التحليل ال حصايئ املس تخدمة: مت الاس تعانة جبداول احلرص 

واملدي، ومعامل  احلسايب،واملتوسط  املئوية،العددي، والتكرارات والنسب 

ختبار فروضها.  ال حندار املتعدد املتدرج لتحليل بياانت ادلراسة وا 

 النتاجئ ومناقش هتا

لهيا ادلراسة وال يتناول هذا اجلزء ا س تعراضا     يت تتضمن ل مه النتاجئ اليت توصلت ا 

هنا وأ مه املصادر اليت تس تقي م للمبحواثت،عرضا لبعض الصفات واخلصائص املمزية 

أ مه  ل،اجملاودرجة معارفهن وممارساهتن للتوصيات يف هذا  اجملال،معلوماهتن يف هذا 

بيق ال جاملية املية، ودرجة التط املتغريا املس تقةل املؤثرة عىل لك من درجة املعرفة ال ج

 النحو التايل: عىلوذكل  اجملال،يف هذا 

 والاقتصادية املمزية للمبحواثت والاجامتعية،أ ول : اخلصائص الشخصية 

ار صغ( اكنوا ا ما %81,7( أ ن الغالبية من املبحواثت )1تبني من نتاجئ جدول )   

(، كام أ ن ما يزيد عن ثالثة أ ربع أ زواهجن %40( أ و متوسطو السن )41,7%)

(. كام %38,3(، أ و كبار السن )%39,4( اكنوا أ ما متوسطو السن )77,7%)

خنفاض املس توي التعلميي بشلك عام للمبحواثت  مفا  وأ زواهجن،أ ظهرت النتاجئ ا 

(، أ و %36,7يات )( اكنت حالهتم التعلميية ما بني أ م %46,7يقرب من نصفهن )

(، %7,8ال بتدائية أ و ال عدادية ) عىل(، أ و حاصالت %2,2يقرأ ن ويكتنب )

مؤهل عايل، كام تبني أ ن ما  عىلمهنن فقط حاصالت  %15,5وذكل يف مقابل 

ما أ ميني )%47,2يقرب من نصف أ زواهجن ) (، أ و يقرأ ون %35,6( اكنوا ا 

(، يف حني %9,4عدادية )ال بتدائية وال   عىل(، أ و حاصلون %2,2ويكتبون )

 .مؤهل متوسط عىلمهنم حاصلني  %39,4أ ن 

وذكل مقابل  مزنل،من املبحواثت ربت  %71,1وأ وحضت النتاجئ أ ن     

مهنن دلهين وظيفة أ خري يزاولهنا جبانب كوهنن ربت مزنل، وأ ن الغالبية  28,9%

( يعملون ودلهيم همنة. كام أ ن ما يزيد عن نصف %97,2)أ زواهجن العظمي من 

أ شغال  وجتارية، أ  ( ميارسن بعض ال عامل احلرة )%57,7)العامالت املبحواثت 

مهنن موظفات يعملن يف املؤسسات احلكومية  %42,2يف مقابل  (،يدوية

( اذلين يعملون ميارسون بعض املهن %65,1الرمسية، واكن قرابة ثليث أ زواهجن )

موظفني بملؤسسات  مهنم %28,8وذكل مقابل  مؤقتة(،همن  حرفية،رة )همن احل

 احلكومية الرمسية.
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  .توزيع املبحواثت وأ زواهجن وفقا  للخصائص الشخصية والاجامتعية والاقتصادية .1جدول 

 الزوج الزوجة اخلصائص

 % (180)ن= عدد % (180)ن= عدد
 السن  -1

 س نة( 35صغار السن )أ قل من        

 س نة(45 -35متوسطة السن )من 

 س نة فأ كرث( 46كبار السن )

 

75 

72 

33 

 

41,7 

40 

18,3 

 

40 

71 

69 

 

22,3 

39,4 

38,3 
 التعلمي -2

 أ يم

 ويكتب يقرأ  

 أ عدادي( -)ابتدايئ

 مؤهل متوسط

 مؤهل فوق متوسط

 مؤهل عايل

  

66 

4 

14 

64 

4 

28 

  

36,7 

2,2 

7,8 

35,6 

2,2 

15,5 

  

64 

4 

17 

71 

1 

23 

  

35,6 

2,2 

9,4 

39,4 

0,6 

12,8 
 العمل -3

 يعمل

 ل يعمل

 (180عدد)ن=

52 

128 

% 

28,9 

71,1 

 (180عدد )ن=

175 

5 

% 

97,2 

2,8 
 نوع املهنة -4

 مزارع

 أ عامل حرة

 موظف

 (52عدد )ن=

- 

30 

22 

% 

- 

57,7 

42,3 

 (175عدد )ن=

11 

114 

50 

% 

6,3 

65,1 

28,6 
 بياانت ادلراسةاملصدر: 

      

( أ بناهئن صغار %49,4( أ ن قرابة نصف املبحواثت )2)جدول وبينت نتاجئ 

مهنن دلهين  %45مهنن دلهين أ بناء متوسطو السن، كام أ ن  %35,6السن، وأ ن 

مهنن أ بناهئن ذوي مس توي تعلميي  %25,6أ بناء دون سن السادسة، وأ ن 

رتفع، مهنن فقط دلهين أ بناء ذوي مس توي تعلميي م %13متوسط، وذكل مقابل 

(، %47,2وأ وحضت النتاجئ تقارب نسب املبحواثت ذوي ال رس الصغرية )

وقد يرجع  .مهنن نوع ال رسة دلهين بس يطة %71كام تبني أ ن  .(%43واملتوسطة )

ىل  ذكل نعكسا  رتفاع ال سعار وظروف احلياة واملعيشة الصعبة ا  تغيري عىل  أ ن ا 

 ملواهجة ظروف املعيشة.توهجات ال رس الريفية حنو خفض عدد أ فرادها 

من املبحواثت مدة زواهجن اكنت متوسطة، يف حني أ ن  %45وأ ظهرت النتاجئ أ ن

س نة فأ كرث(. كام أ فادت النتاجئ بأ ن  21مهنن اكنت مدة زواهجن كبرية ) 36%

وذكل  أ رضية،( ليس دلي أ رسهن حيازة زراعية %80الغالبية من املبحواثت )

واكنت الغالبية العظمي مهنا  فدان،أ قل من  اكنت احليازة دلهين %18,8مقابل 

( ليس %75,5( ملاك ، وأ ظهرت النتاجئ أ ن ثالثة أ ربع املبحواثت )88,8%)

فقط دلى أ رسهن حيازة صغرية  %16,7وذكل مقابل  ،دلي أ رسهن حيازة حيوانية

وقد  .من أ رسهن ليس دلهيا حيازة داجنة %31كام أ ن  .)أ قل من ثالث روؤس(

رتفاع أ سعار احليواانت والطيورا ىل  يرجع ذكل ىل  ،ا  جانب أ سعار ال عالف أ يضا  ا 

حتياج الرتبيةا ىل  بلضافة .الالزمة لتغذيهتا ىل  ا  توافر املاكن املناسب والوقت وبذل ا 

 ال مر اذلي قد ل يتوافر دلي بعضهن. ،جمهود كبري لالهامتم والعناية هبم

( حتوز أ رسهن أ هجزة %81,6) وأ وحضت النتاجئ أ ن الغالبية من املبحواثت    

من أ رس املبحواثت مجةل ادلخل  %62,8كام أ ن  للطاقة،كهربئية قليةل الاس هتالك 

مهنم مجةل ادلخل الشهري دلهيم  %28,3وذكل مقابل  متوسطة،الشهري دلهيم 

وما يزيد عن ثلهثم  ،مهنن مس توي معيشة أ رسهن متوسط %64كبرية. كام أ ن 

ىل  ال مر اذلي يشري ،( مس توي املعيشة دلهيم منخفض35,5%) ال خنفاض ا 

ىل تواضع مس توايهتم  النس يب ملس توايت معيشة أ رس املبحواثت واذلي قد يرجع ا 

كام أ ن الغالبية من املبحواثت ل يعملن وأ يضا   .وال بناء( ،والزوجة ،التعلميية )الزوج

ىل  .ليت ميهتهنا الغالبية مهنمتواضع املهن واحلرف ا جانب عدم وجود حيازة زراعية ا 

ال مر اذلي يعكس رضورة احتياج  ،أ رضية أ و حيوانية دلي الغالبية من أ رسهن

وذكل  .تكل ال رس لثقافة ترش يد الاس هتالك وممارس هتا عىل أ رض الواقع يف حياهتم

 ته.للتقليل الضغوط الاقتصادية والتكيف مع حتدايت العرص ومغراي

( درجة %46,7وأ وحضت النتاجئ أ ن ما يقرب من نصف أ رس املبحواثت )   

 ( درجة ال نفاق%81,7كام أ ن الغالبية مهنم ) .الغذاء دلهيم متوسطةعىل  ال نفاق

عىل  واملتوسط ،يف حني تساوت نسب ال نفاق القليل .فواتري املياه دلهيم قليةلعىل 

 %22، وذكل مقابل%38,9واليت بلغت  فواتري الكهربء دلي أ رس املبحواثت

متالك غالبية ا ىل  وقد يرجع ذكل كبرية،مهنم فقط اكنت قمية فواتري الكهربء دلهيم  ا 

أ يضا اكن ما يزيد عن نصف أ رس  .أ رس املبحواثت أ هجزة كهربئية قليةل الاس هتالك

يف حني  .أ انبيب الغاز دلهين متوسطةعىل  ( درجة ال نفاق%61,7املبحواثت )

ىل  وقد يرجع ذكل كبرية،مهنم درجة ال نفاق دلهيم  %30,5ن اك ا س تخدام الغاز ا 

وصناعة اخلزب يف منازل املبحواثت وغريها من ال غراض املزنلية  .يف طهيي الطعام

 الريفية الرضورية.

مقابل  املتوسط، وذكلمهنن وقعوا يف فئة ال نفتاح  %62,8وبينت النتاجئ أ ن   

( وقعوا يف %48,3كام أ ن قرابة نصفهن ) .ال نفتاح املرتفعوقعوا يف فئة  14,4%



 

مهنن اكنت درجة مشاركهتم مرتفعة.  %30وذكل مقابل  املتوسطة،فئة املشاركة 

 %11يف حني أ ن  املتوسطة،( وقعوا يف فئة القيادة %55,6وما يزيد عن نصفهن )

 وقعوا يف فئة القيادة املنخفضة. مهنن فقط

  املهارات ال نتاجية

ىل أ ن أ مه املهارات ال نتاجية دلي املبحواثت متثلت يف: 3شارت نتاجئ جدول )أ   ( ا 

(، وتربية ادلواجن املزنلية %91(، وتصنيع اخلزب )%92تصنيع اخمللالت واملربت )

ىل(، وقد يرجع ذكل %72)والفاكهة (، وجتفيف اخلرض 76%) أ مهية تصنيع هذه  ا 

 الرئيس ية،يف منازلهن لتلبية بعض الاحتياجات الغذائية  املنتجات دلي املبحواثت

رتفاع  ىل ال سعار،وملواهجة ا  جانب جودة ونظافة ما تقوم بتصنيعه يف املزنل  ا 

ممارسة ترش يد  عىلال مر اذلي قد ينعكس  أ رسهتا،سالمة أ فراد عىل  للمحافظة

لبعض هذه الاس هتالك دلهيم. كام متثلت أ مه أ س باب عدم تطبيق بعض املبحواثت 

وعدم  ال لبان(،وتصنيع منتجات  احليواانت،تربية )واخلربة املهارات يف: قةل املعرفة 

ىلحيث أ شارت  للرتبية،توافر املاكن الالزم   عىل %59,4، %61,1ذكل  ا 

 الرتتيب.

  املهارات الرشائية

متثلت يف:  ( أ ن أ مه املهارات الرشائية اليت تطبقها املبحواثت4تبني من جدول )

رتفاع السلع  وحتديد ال حتياجات ال رسية  ال ساس ية،رشاء السلع البديةل يف حاةل ا 

حيث أ شارت  الرشاء،وقراءة بياانت املنتج قبل  ال رسة،املطلوبة يف حدود مزيانية 

ىل ترش يد  عىلال مر اذلي قد ينعكس  الرتتيب، عىل %73،%78، %81ذكل  ا 

بعض املبحواثت لبعض  أ مه أ س باب عدم تطبيقت الاس هتالك دلى أ رسهن. كام متثل

 التخفيضات،هذه املهارات يف: رشاء ال حتياجات ال رسية أ ول  بأ ول بغض النظر عن 

ىلحيث أ شارت  معهم،والرشاء من جتار القرية حبساب مفتوح  ، %41ذكل  ا 

30%. 

 .وفقا  للخصائص الاجامتعية والاقتصادية املمزية لهن توزيع املبحواثت .2جدول 

 % عدد  حيازة ال هجزة الكهربئية % (180عدد)ن= متوسط سن ال بناء

 س نة( 12صغار السن )أ قل من 

 س نة( 21-12)من متوسطو السن

 س نة فأ كرث( 22كبار السن )

89 

64 

27 

49,4 

35,6 

15 

 وحدة( 43قليةل )أ قل من 

 وحدة( 76-43متوسطة )من  

 وحدة فأ كرث( 77كبرية )

147 

32 

1 

81,6 

17,8 

0,6 

 متوسط تعلمي ال بناء

 س نوات( 6دون سن السادسة )أ قل من 

 س نوات( 9 -6منخفض )من 

 س نوات( 12- 9متوسط )

 س نة فأ كرث( 13مرتفع )

  

81 

29 

46 

24 

  

45 

16,1 

25,6 

13,3 

  مجةل ادلخل الشهري

 جنهيا ( 2500قليل )أ قل من 

 جنهيا ( 4500-2500متوسط من )

 جنهيا ( 4501كبري )أ كرث من 

16 

113 

51 

8,9 

62,8 

28,3 

 مس توي املعيشة

 درجة(32منخفض )أ قل من 

 درجة( 75-32متوسط )من 

 درجة فأ كرث( 58مرتفع )

 

64 

115 

1 

35,5 

63,9 

0,6 

  جحم ال رسة

 أ فراد( 6صغرية )أ قل من 

 أ فراد(9-6متوسطة من )

 أ فراد فأ كرث( 10كبرية من )

 

85 

78 

17 

 

47,2 

43,3 

9,4 
 درجة ال نفاق عىل فاتورة املاء

 جنيه( 200قليةل )أ قل من 

 جنيه( 300-200متوسطة )من 

 فأ كرث( 301كبرية ) 

 

147 

23 

10 

 

81,7 

12,8 

5,5 

  نوع ال رسة

  بس يطة

  مركبة

 

128 

52 

 

71,1 

28,8 

 مدة الزواج

 س نوات( 10 صغرية )أ قل من

 س نة( 20-10متوسطة من )

 س نة فأ كرث( 21كبرية )

 

34 

81 

65 

 

18,9 

45 

36,1 

 الغذاءعىل  درجة ال نفاق

 جنهيا ( 2000قليةل )أ قل من 

 جنهيا (3500-2000متوسطة )من 

 جنهيا  فأ كرث( 3501كبرية )

 

72 

84 

24 

 

40 

46,7 

13,3 

 جحم احليازة ال رضية الزراعية

 ليس دلهيم حيازة

 صغرية )أ قل من فدان(

 فدان( 3فدان ل قل من)من متوسطة 

 

144 

34 

1 

 

80 

18,8 

0,6 

 ال نفتاح اجلغرايف

 درجات( 5منخفض )أ قل من 

 درجات( 8-5متوسط من )

 درجات فأ كرث(9مرتفع )

 

41 

113 

26 

 

22,8 

62,8 

14,4 
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 % عدد  حيازة ال هجزة الكهربئية % (180عدد)ن= متوسط سن ال بناء

 املشاركة الاجامتعية غري الرمسية 0,6 1 فدان فأ كرث( 3كبرية )

 درجات( 10)أ قل من منخفضة 

 درجة( 14-10متوسطة )من 

 درجة فأ كرث( 15مرتفعة )

 

39 

87 

54 

 

21,7 

48,3 

30 

 نوع احليازة ال رضية الزراعية

 مكل

جيار  ا 

 (36تكرار)ن=

32 

4 

 

88,8 

11,1 

 جحم احليازة احليوانية

 ل حتوز

 روؤس( 3صغرية )أ قل من 

 روؤس( 5-3متوسطة من )

 روؤس فأ كرث( 6كبرية )

 

136 

30 

12 

2 

 

75,5 

16,7 

6,7 

1,1 

 قيادة الرأ ي

 درجات( 7منخفضة )أ قل من 

 درجات(12-7متوسطة )من 

 درجة فأ كرث( 13مرتفعة )

  

20 

100 

60 

 

11,1 

55,6 

33,3 

 جحم حيازة ادلواجن

 ل حتوز

 (20صغرية )أ قل من 

 (39-20متوسطة من )

 فأ كرث( 40كبرية )

 

56 

49 

47 

28 

 

31,1 

27,2 

26,1 

15,6 
 املصدر: بياانت ادلراسة

 .واس باب عدم تطبيق بعضهن لها ال نتاجية،توزيع املبحواثت وفقا  ملدي تطبيقهن لبعض املهارات  .3جدول 

 % تكرار املهارات ال نتاجية

نتاج اخلزب -1  91,1 164 تصنيع وا 

 76,7 138 تربية ادلواجن املزنلية -2

 16,1 29 تربية احليواانت الكبرية -3

 31,7 57 تربية احليواانت الصغرية -4

 47,2 85 تصنيع منتجات ال لبان -5

 92,2 166 تصنيع اخمللالت واملربت -6

 72,2 130 جتفيف اخلرض والفاكهة -7

 2,8 5 تصنيع احلالوة الطحنية والالنشون -8

 % تكرار أ س باب عدم التطبيق

 61,1 110 وجتفيف اخلرض والفاكهة( ،وتصنيع منتجات ال لبان، )تربية احليواانتقةل املعرفة واخلربة 

 59,4 107 عدم توافر املاكن الالزم للرتبية

رتفاع اسعار احليواانت وال عالف  52,2 94 جانب بذل املزيد من الوقت واجملهود ا ىل  ،ا 

 23,3 42 طازجة تفضل رشاء منتجات اخلرض والفاكهة، واخلزب، والطيور واس هتالكها

 2,8 5 عدم توافر ال ماكنيات لتصنيع بعض منتجات )اخلزب، وتصنيع منتجات ال لبان(
 املصدر: بياانت ادلراسة

  



 

 .واس باب عدم تطبيق بعضهن لها الرشائية،توزيع املبحواثت وفقا  ملدي تطبيقهن لبعض املهارات  .4جدول 

 % تكرار املهارات الرشائية -1

 73,3 132 قراءة بياانت املنتج قبل الرشاء -1

 72,2 130 املالبسعىل  قراءة البطاقة ال رشادية املرفقة -2

 65 117 قراءة كتيب التعلاميت املرفق مع ال هجزة املزنلية -3

حتياجات ال رسة يف فرتة التخفيضات -4  63,3 114 رشاء ا 

 63,9 115 رشاء املنتجات بمجلةل أ و اليت علهيا عروض -5

 78,3 141 حتديد ال حتياجات ال رسية املطلوبة يف حدود مزيانية ال رسة -6

رتفاع أ سعار السلع ال ساس ية -7  81,1 146 رشاء السلع البديةل يف حاةل ا 

 % تكرار اس باب عدم التطبيق -2

 41,1 74 ال رسية أ ول  بأ ول بغض النظر عن التخفيض رشاء ال حتياجات

 30 54 الرشاء من جتار القرية حبساب مفتوح معهم

رشادات )ال هجزة(   21,6 39 ال مية، أ وعدم ادلراية بأ مهية قراءة ا 

 املصدر: بياانت ادلراسة

 

  املهارات ال صالحية
( أ ن أ مه أ نواع املهارات ال صالحية متثلت يف: ا صالح ال اثث 5بينت نتاجئ جدول )

صالح حنفيات املياه وأ عامل  اخلش يب، والقيام برتممي ال جزاء املتصدعة  الس باكة،وا 

ىلحيث أ شارت  بملزنل، ومتثلت  .الرتتيب عىل %71,6، %72,8، %76ذكل  ا 

املهارات يف: عدم ادلراية والتجربة املبحواثت لبعض هذه  أ مه أ س باب عدم تطبيق

ال هجزة نفسها من  وعىل الكهربء،واخلوف من  املتصدعة،بطالء املزنل ترممي ال جزاء 

 .%38,3، %68,3ذكل  ا ىلحيث أ شارت  التلف،

 

 .واس باب عدم تطبيق بعضهن لها ال صالحية،توزيع املبحواثت وفقا  ملدي تطبيقهن لبعض املهارات  .5جدول 

 

 املصدر: بياانت ادلراسة
 

 ادلرجة ال جاملية للمهارات )ال نتاجية والرشائية وال صالحية( دلى املبحواثت
جاميل هذه املهارات %82,8) غالبية املبحواثت ن( أ  6أ وحضت نتاجئ جدول )  ( ا 

هامتم معظم  ا ىل(، وقد يرجع ذكل %41,7( وكبرية )%41,1دلهين متوسطة ) ا 

 والعمل ال سعار،الريفيات بلقيام ببعض املهارت ال ساس ية يف منازلهن نظرا  ل رتفاع 

حتسني مس توي معيشة أ رسهن من خالل أ داء بعض املهارات اليت يقدرون عىل 

لتقليل بعض بنود ال نفاق ال رسي، وحماوةل تقليل الضغوط الاقتصادية القيام هبا  عىل

 دلهيا.

 

  

 % تكرار املهارات ال صالحية

صالح ال هجزة املزنلية -1  60,5 109 ا 

صالح أ سالك وفيش الكهربء -2  66,6 120 ا 

صالح حنفيات املياه وأ عامل الس باكة -3  72,8 131 ا 

صالح ال اثث اخلش يب -4  76,1 137 ا 

 38,3 69 القيام بأ عامل الطالء بملزنل -5

 71,6 126 ال جزاء املتصدعة بملزنلالقيام برتممي  -6

 % تكرار أ س باب عدم التطبيق

 68,3 123 عدم ادلراية والتجربة بطالء املزنل وترممي ال جزاء املتصدعة به -1

 38,3 69 اخلوف من الكهربء، وعيل ال هجزة نفسها من التلف -2

 29,4 53 ا صالح ال اثث ....( -عدم ادلراية والتجربة ب لية العديد من املهارات )أ عامل الس باكة -3

ماكنية ال تصال هبم -4  15 27 وجود بعض املتخصصني يف ال صالح وا 
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 .توزيع املبحواثت وفقا  دلرجة تطبيق املهارات ال نتاجية والرشائية وال صالحية دلهين .6جدول 

 % (180عدد )ن= درجة املهارة

 17,2 31 درجة( 26منخفضة )أ قل من 

 41,1 74 درجة( 39-26)من  متوسطة

 41,7 75 درجة فأ كرث( 40كبرية )
 املصدر: بياانت ادلراسة

 

 لبحواثت: وقد مت تناولها من خالاثنيا : مصادر املعلومات الزراعية دلي امل 

متثلت أ مه املصادر اليت تس تقي مهنا  :ال مهية النسبية ملصادر املعلومات الزراعية

وال هل  ،وال م ،( يف: التليفزيون7املبحواثت معلوماهتن يف هذا اجملال كام يف جدول)

، ال مر اذلي %52,8، %69,4، %76,7ذكل ا ىل  وال قارب حيث أ شار

عامتد املبحواثت بصفة أ ساس ية املصادر الشخصية املمتثةل، مما يفيد عىل  يوحض ا 

مية املوهجة من خالل الربامج تكثيف الرسائل ال عالعىل  برضورة تركزي ال هامتم

عتباره من أ كرث ال هجزة شعبية خاصة دلى الريفيني، جانب رضورة ا ىل  التليفزيونية ب 

دور ال رشاد الزراعي يف ضوء ضعف دوره يف هذا اجملال، فهو ال ساس  تنش يط

ىل  يف الوصول الريفيات وأ قارهبن وأ رسهن يف جمال ترش يد الاس هتالك، وتوجهيهن ا 

ع عن العادات الاس هتالكية السيئة وتغيري ال مناط الاس هتالكية املهدرة حنو ال قال

 ملوارد ال رسة.

 املنخفض،مهنن وقعوا يف فئة التعرض  %62,8: أ وحضت النتاجئ أ ن درجة التعرض

 .وقعوا يف فئة التعرض املتوسط %32,8وذكل مقابل 

درجة الاس تفادة دلهين  املبحواثت اكنتأ ظهرت النتاجئ أ ن ثليث  درجة الاس تفادة:

وقد يرجع ذكل  متوسطة،درجة الاس تفادة دلهين  %32,2وذكل مقابل  منخفضة،

ىل عامتد املبحواثت  ا  التعرض ملصادر املعلومات الشخصية التقليدية واليت قد  عىلا 

خنفاضمما انعكس  الاس هتالك،ل تضيف لها جديدا خاصة يف جمال ترش يد   عىل ا 

 مصادر املعلومات.درجة ال س تفادة من تكل 

 .توزيع املبحواثت وفقا  لل مهية النسبية ملصادر املعلومات يف جمال ترش يد ال س هتالك ودرجة تعرضهن لها واس تفادهتن مهنا .7جدول 

 % تكرار املصدر-أ  

 76,7 138 برامج التليفزيون -1

 69,4 125 ال م -2

 52,8 95 ال هل وال قارب -3

 40,5 73 ال خت -4

 38,9 70 ال صدقاء واجلريان -5

 30,5 55 ال نرتنت -6

 29,4 53 امحلاه -7

 18,3 33 الفيس بوك/ الواتس أ ب -8

 7,3 13 الزوج -9

 4,4 6 أ خصائية تمنية اجملمتع احمليل-10

 2,8 5 امجلعيات ال هلية -11

 1,1 2 الراديو-12

 % (180عدد )ن= مدي التعرض -ب

 درجة( 11منخفض )أ قل من 

 درجة( 16-11)من متوسط 

 درجة فأ كرث( 17مرتفع )

113 

59 

8 

62,8 

32,8 

4,4 

 % (180عدد )ن= مدي ال س تفادة -ج

 درجة( 11منخفض )أ قل من 

 درجة( 17-11متوسطة )من 

 درجة فأ كرث( 18مرتفع )

119 

58 

3 

66,1 

32,2 

1,7 
 املصدر: بياانت ادلراسة
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املبحواثت اخلاصة بلتوصيات الفنية وال رشادية يف جمال اثلثا : معارف وممارسات 

 الك ال رسي: ومت تناولها من خاللترش يد الاس هت

 ( أ ن ما يزيد عن ثلث8)جدول : تبني من نتاجئ يف جمال الغذاء: درجة املعرفة

( درجة معرفهتن بلتوصيات الفنية يف هذا اجملال دلهين %37,8)املبحواثت 

 .درجة املعرفة دلهين منخفضة %11,6وذكل يف مقابل  متوسطة،

ىل أ ن ما يزيد عىل نصف املبحواثت ا  - دراك أ مهية التوصيات: أ شارت النتاجئ ا 

دراكهن ل مهية التوصيات الفنية يف هذا اجملال 53,3%) وذكل  متوسطة،( درجة ا 

دراكهن %18,4يف مقابل    .اكنت منخفضة درجة ا 

( درجة %53,3: أ وحضت النتاجئ أ ن ما يزيد عن نصف املبحواثت )درجة التطبيق

مهنن درجة التطبيق دلهين  %16,7وذكل يف مقابل  متوسطة،التطبيق دلهين 

 منخفضة. 

من املبحواثت  %45( أ ن 9درجة املعرفة: أ فادت نتاجئ جدول )-: يف جمال املاء

 متوسطة،ك املاء درجة معرفهتن ببعض التوصيات الفنية اخلاصة برتش يد اس هتال

 .مهنن فقط درجة معرفهتن منخفضة %9,4وذكل مقابل 

دراك أ مهية التوصيات: أ ظهرت النتاجئ أ ن ما يزيد عن نصف املبحواثت - ا 

مهنن درجة ال مهية  %44,4كام أ ن  متوسطة،( درجة ال مهية دلهين 51,7%)

 دلهين مرتفعة.

املبحواثت درجة التطبيق دلهين من  %44,4نأ  : أ فادت النتاجئ بدرجة التطبيق

 .مهنن درجة التطبيق دلهين منخفضة %17,8وذكل مقابل  متوسطة،

 .وادراكهن دلرجة أ مهيهتا الغذاء،توزيع املبحواثت وفقا  دلرجة معرفهتن وتطبيقهن لبعض التوصيات الفنية يف جمال ترش يد اس هتالك  .8جدول 

 % (180)ن= عدد درجة املعرفة

 11,7 21 درجة( 35منخفضة )أ قل من 

 37,8 68 درجة( 43-35متوسطة )من 

 50,5 91 درجة فأ كرث( 44مرتفعة )

 % (180عدد )ن= درجة ال مهية

 18,4 33 درجة( 21منخفضة )أ قل من 

 53,3 96 درجة( 28-21متوسطة )من 

 28,3 51 درجة فأ كرث( 29مرتفعة )

 % (180)ن=عدد  درجة التطبيق

 16,7 30 درجة( 30منخفضة )أ قل من 

 53,3 96 درجة( 41-30متوسطة )من 

 30 54 درجة فأ كرث( 42مرتفعة )
 املصدر: بياانت ادلراسة

 .وادراكهن دلرجة أ مهيهتا املاء،توزيع املبحواثت وفقا  دلرجة معرفهتن وتطبيقهن للتوصيات الفنية يف ترش يد اس هتالك  .9جدول 

 % (180عدد )ن= املعرفةدرجة 

 9,4 17 درجة( 21منخفضة )أ قل من 

 45 81 درجة( 26-21متوسطة )من 

 45,6 82 درجة فأ كرث( 27مرتفعة )

 % (180عدد )ن= درجة ال مهية

 3,9 7 درجة( 12منخفضة )أ قل من 

 51,7 93 درجة( 16-12متوسطة )من 

 44,4 80 درجة فأ كرث( 17مرتفعة )

 % (180)ن= عدد درجة التطبيق

 17,8 32 درجة( 20منخفضة )أ قل من 

 44,4 80 درجة( 25-20متوسطة )من 

 37,8 68 درجة فأ كرث( 26مرتفعة )
 املصدر: بياانت ادلراسة



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (44) No. (1) June (2019) 248-268    EL-Hawary and Hawary 

 

  

( أ ن ما يزيد عن ثلث 10أ وحضت نتاجئ جدول ): درجة املعرفة: يف جمال الكهربء

 متوسطة،( درجة معارفهن بلتوصيات الفنية اخلاصة هبذا اجملال %35) املبحواثت

دراك أ مهية التوصيات: بينت - درجة معارفهن منخفضة. %13,9وذكل مقابل  ا 

 مرتفعة،( درجة ال مهية دلهين %52,2النتاجئ أ ن ما يزيد عىل نصف املبحواثت )

أ شارت  :بيقدرجة التط - درجة ال مهية دلهين منخفضة. %13,9وذكل مقابل 

 متوسطة،( درجة التطبيق دلهين %55النتاجئ أ ن ما يزيد عىل نصف املبحواثت )

 .درجة التطبيق دلهين منخفضة %15,6وذكل مقابل 

من املبحواثت  %64,4( أ ن 11بينت نتاجئ جدول ) :درجة املعرفة: يف جمال الغاز

ثلهثن وقعن يف  كام أ ندرجة معارفهن بلتوصيات الفنية يف هذا اجملال اكنت مرتفعة، 

دراك أ مهية التوصيات- فئة املعرفة املتوسطة. من  %70,6أ وحضت النتاجئ أ ن  :ا 

% مهنن ذوي  28,3أ ن املبحواثت درجة أ مهية التوصيات دلهين مرتفعة، يف حني 

دراك متوسطة. درجة التطبيق: أ ظهرت النتاجئ أ ن الغالبية العظمى - درجة ا 

أ و (، %62,2التطبيق دلهين ا ما مرتفعة ) ( اكنت درجة%97,8)املبحواثت 

 .(%35,6) متوسطة

 .وادراكهن دلرجة أ مهيهتا الكهربء،توزيع املبحواثت وفقا  دلرجة معرفهتن وتطبيقهن للتوصيات الفنية يف جمال ترش يد اس هتالك  .10جدول 

 % (180عدد )ن= درجة املعرفة

 12,8 23 درجة( 32منخفضة )أ قل من 

 35 63 درجة( 37-32متوسطة )من 

 52,2 94 درجة فأ كرث( 38مرتفعة )

 % (180عدد )ن= درجة ال مهية

 13,9 25 درجة( 20منخفضة )أ قل من 

 52,2 94 درجة( 24-20متوسطة )من 

 33,9 61 درجة فأ كرث( 25مرتفعة )

 % (180عدد )ن= درجة التطبيق

 15,6 28 درجة( 30منخفضة )أ قل من 

 55 99 درجة( 36-30متوسطة )من 

 29,4 53 درجة فأ كرث( 37مرتفعة )
 املصدر: بياانت ادلراسة

 .وادراكهن دلرجة أ مهيهتا الغاز،توزيع املبحواثت وفقا  دلرجة معرفهتن وتطبيقهن لبعض التوصيات الفنية يف ترش يد اس هتالك  .11جدول 

 % (180)ن=عدد  درجة املعرفة

 2,8 5 درجة( 20منخفضة )أ قل من 

 32,8 59 درجة( 26:20متوسطة )من 

 64,4 116 درجة فأ كرث( 27مرتفعة )

 % (180عدد )ن= درجة ال مهية

 1,1 2 درجة( 18منخفضة )أ قل من 

 28,3 51 درجة( 15-11متوسطة )من 

 70,6 127 درجة فأ كرث( 16مرتفعة )

 % (180عدد )ن= درجة التطبيق

 2,2 4 درجة( 18منخفضة )أ قل من 

 35,6 64 درجة( 24-18متوسطة )من 

 62,2 112 درجة فأ كرث( 25مرتفعة )
 املصدر: بياانت ادلراسة

درجة املعرفة ال جاملية وادلرجة ال جاملية ل دراك أ مهيهتا وادلرجة ال جاملية لتطبيق 
  لبعض التوصيات الفنية يف جمال ترش يد الاس هتالك ال رسي املبحواثت

( أ ن ما يزيد عن نصف 12درجة املعرفة ال جاملية: تبني من نتاجئ جدول )-

( درجة معارفهن للتوصيات الفنية يف جمال ترش يد ال س هتالك %52,2املبحواثت )

فقط درجة املعرفة دلهين مهنن  %14,5وذكل مقابل  متوسطة،ال رسي اكنت 

تبني من نتاجئ  :ادلرجة ال جاملية ل دراك املبحواثت أ مهية التوصيات الفنية-منخفضة. 

( درجة ال مهية دلهين %55نفس اجلدول أ ن ما يزيد عن نصف املبحواثت )

درجة -هنن درجة ال مهية دلهين منخفضة. م %22,8وذكل مقابل  متوسطة،



 

ضا  من نتاجئ نفس اجلدول أ ن ما يزيد عن نصف املبحواثت التطبيق ال جاملية: تبني أ ي

مهنن درجة  %23,9( درجة التطبيق دلهين متوسطة، وذكل مقابل 58,8%)

ىل  وتشري هذه النتاجئ بصفة عامة التطبيق دلهين منخفضة.  أ ن درجة معارف ا 

النس يب دلرجة تطبيقهن للمامرسات ال رشادية  املبحواثت مرتفعة نسبيا، وال خنفاض

ىل  يف اجملالت الثالثة بصفة عامة، وقد يرجع ذكل ال خنفاض يف مس توايت معيشة ا 

أ رسهن، وتواضع مس توايهتم التعلميية ل فراد ال رسة، وأ يضا  تواضع املهن واحلرف 

ىل  اليت ميهتهنا الغالبية مهنم، التقليدية،  مصادر املعلوماتعىل  جانب ال عامتدا 

ضعف دور اجلهاز ال رشادي يف تقدمي اخلدمات وال نشطة املتعلقة ا ىل  بل ضافة

برفع مس توى وعي املبحواثت بأ مهية هذه التوصيات وحتسني املس توى التطبيقي 

أ س باب عدم تطبيق بعض املبحواثت لبعض املامرسات اخلاصة  ل.لهن يف هذا اجملا

( أ ن أ مه أ س باب عدم تطبيق 13تاجئ جدول )تبني من ن  :برتش يد أ س هتالك الغذاء

بلعادات الغذائية  يف: المتسكاملبحواثت لبعض املامرسات اخلاصة هبذا اجملال متثلت 

عداد الطبيخ  مبارشة،اخلاطئة وصعوبة تغيريها وأ مهها تناول الشاي بعد ال لك  ا 

ىلوكرثة تناول النشوايت والسكرايت وادلهون حيث أ شارت  املس بك، ذكل  ا 

حتياج  ا ىلالرتتيب. ال مر اذلي يشري  عىل %34، و46,5%، 61,6% رضورة ا 

دراك ثقافة ترش يد الاس هتالك لتكون جزءا من سلوكهم   اليويم،تكل ال رس لفهم وا 

وتوجهين حنو ال قالع عن العادات الغذائية السيئة الضارة بصحة أ فرادها واملهدرة 

 ملوارد ال رسة.

 .رجة ال جاملية ل دراكهن ل مهيهتاوادل ال رسي،توزيع املبحواثت وفقا  دلرجة معرفهتن ال جاملية ودرجة تطبيقهن ال جاملية للتوصيات الفنية يف جمال ترش يد الاس هتالك  .12جدول 

 % (180عدد )ن= درجة املعرفة  -1

 14,5 26 (119منخفضة )أ قل من 

 52,2 94 درجة( 141-119)من متوسطة 

 33,3 60 فأ كرث( 142مرتفعة )

 % (180عدد )ن= درجة ال مهية -2

 22,8 41 درجة( 75منخفضة )أ قل من 

 55 99 درجة( 91-75متوسطة من )

 22,2 40 درجة فأ كرث( 92مرتفعة )

 % (180عدد )ن= درجة التطبيق -3

 23,9 43 درجة( 112منخفضة )أ قل من 

 58,9 106 درجة( 138-112)متوسطة من 

 17,2 31 درجة فأ كرث( 139مرتفعة )

 .أ س باب عدم تطبيق املبحواثت لبعض املامرسات اخلاصة برتش يد اس هتالك الغذاء .13جدول 

 % التكرار اس باب عدم التطبيق

 المتسك بلعادات الغذائية اخلاطئة وصعوبة تغيريها:  -1

 تناول الشاي بعد ال لك مبارشة -

 الطبيخ املس بكاعداد  -

 واس تخدام الزيوت وادلهون والسكرايت، النشوايت،كرثة تناول  -

عداد مك وجبات فوق احتياج  -  تناول املتاح من ال طعمة.  عىلوعدم تعويد ال بناء  ال رسة،ا 

 الاس تخدام الس ييء للخزب وبوايق ال طعمة )للطيور( -

 

111 

86 

61 

61 

42 

 

61,6 

46,7 

33,8 

33,8 

23,3 

 بعض املامرسات الغذائية الهامة والرضورية: جدوىال عتقاد اخلاطيء بعدم  -2

 وال سامك ال لبان،وعدم الرغبة يف تناول منتجات  طارجة،عدم رضورة تناول اخلضار الفاكهة  -

 استبدال العسل ال بيض بلعسل ال سود. -

 وتفضيل وجبة الغداء علهيا.  ال فطار،عدم أ مهية وجبة  -

 

40 

31 

19 

 

22,2 

17,2 

10,5 

 31,7 57 )منتجات ال لبان، والعسل ال بيض، وال سامك( ا رتفاع أ سعار العديد من املنتجات الغذائية -3

)تقطيع اخلضار والفاكهة قطع صغرية، وتقشريها  قميته الغذائيةعىل  ال هامتم بشلك تقدمي الطعام أ كرث من الرتكزي -4

 بطريقة غري حصيحة، والتعامل مع اللحوم اجملمدة(

 

41 

 

22,7 
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أ س باب عدم تطبيق بعض املبحواثت لبعض املامرسات اخلاصة برتش يد اس هتالك 

 املاء

املبحواثت لبعض ( أ ن أ مه أ س باب عدم تطبيق 14بينت نتاجئ جدول )    

املامرسات اخلاصة هبذا اجملال متثلت يف: اعتياد ممارسة العادات السيئة غري الرش يدة 

وال عتقاد اخلاطيء  املزنلية،وخاصة ال رساف يف اس تخدام املياه بملطبخ وال غراض 

، %72,2ذكل  ا ىلحيث اشارت  حاليا ،بعدم وجود مشلكة يف مكية املياه املتاحة 

 .رتتيبال عىل 62,7%

 .أ س باب عدم تطبيق بعض املبحواثت لبعض املامرسات اخلاصة برتش يد اس هتالك املاء .14جدول 

 % التكرار أ س باب عدم التطبيق

 72,2 130  التعود عىل ممارسة العادات السيئة غري الرش يدة. -1

 62,7 113 بعدم وجود مشلكة يف مكية املياه املتاحة حاليا   ال عتقاد اخلاطيء -2

 50 90 عدم الوعي بأ مهية ترس يخ ثقافة الرتش يد دلي أ فراد ال رسة  -3

 47,2 85 غياب ثقافة ترش يد اس تخدام املياه ورش الشوارع مبياه الرشب -4

 

 .ءلبعض املامرسات اخلاصة برتش يد اس هتالك الكهرب أ س باب عدم تطبيق املبحواثت

( أ ن أ مه أ س باب عدم تطبيق املبحواثت لبعض املامرسات 15تبني من نتاجئ جدول )

تطبيق العادات السيئة )فصل ال هجزة  عىلاخلاصة هبذا اجملال متثلت يف: ال رصار 

ومشاهدة املسلسالت والربامج بصفة مس مترة  فقط،أ و املفتاح  فقط،من الفيشة 

اجلهل برضر تطبيق بعض املامرسات اخلاطئة )فتح بب  الوحيدة(،)التسلية 

وضع الطعام  الاس تعامل،وترك ملبات الغرف مضئية يف حاةل عدم  بس مترار،الثالجة 

وعدم تغيري ترموس تات الثالجة  كوهيا(،وعدم رش املالبس قبل  الثالجة،ساخن يف 

 .%43,9، %83,9ذكل  ا ىلتغري املوامس، حيث أ شارت ب 

 .أ س باب عدم تطبيق املبحواثت لبعض املامرسات اخلاصة برتش يد اس هتالك الكهربء .15جدول 

 % التكرار أ س باب عدم التطبيق

تطبيق العادات السيئة )فصل ال هجزة من الفيشة فقط، أ و الزرفقط، عىل  ال رصار -1

 ومشاهدة املسلسالت والربامج بصفة مس مترة.

 

151 

 

83,9 

اجلهل برضر تطبيق بعض املامرسات اخلاطئة )فتح بب الثالجة بس مترار، وترك ملبات  -2

 الغرف مضئية بس مترار، وضع الطعام ساخن يف الثالجة(

 

79 

 

43,9 

 عدم تغيري ترموس تات الثالجة يف فصيل الصيف والش تاء. -3

 خاصة يف فصل الش تاء.عدم فصل السخان  -4

77 

77 

42,7 

42,7 

 15 27 عدم الوعي بأ مهية متابعة فواتري الكهربء واجلهل ببنودها -5

رتفاع أ سعار اللمبات املوفره، واس تخدام بدل  مهنا اللمبات النيون -6  10,5 19 ا 

 

 .أ س هتالك الغازأ س باب عدم تطبيق املبحواثت لبعض املامرسات اخلاصة برتش يد 

( أ ن أ مه أ س باب عدم تطبيق املبحواثت لبعض املامرسات 16أ ظهرت نتاجئ جدول ) 

اخلاصة هبذا اجملال متثلت يف: غياب ثقافة وأ ساس يات ترش يد اس تخدام الغاز واملمتثةل 

طفاء الفرن قبل متام  حاكم واشعال البواتجاز قبل  التسوية،يف: عدم ا  وعدم غلقه ب 

ذكل  ا ىلحيث أ شارت  التسوية،وعدم هتدئة النار قبل متام  عليه،وضع ال انء 

  .الرتتيب عىل 33,3%، 46,1%

 .أ س باب عدم تطبيق املبحواثت لبعض املامرسات اخلاصة برتش يد اس هتالك الغاز .16جدول 

 % تكرار السبب

طفاء الفرن قبل متام  - حاكم. التسوية،عدم ا   وعدم غلقه ب 

 وعدم هتدئة النار قبل متام التسوية. عليه،اشعال البوجتاز قبل وضع ال انء  -

 التوازي. عىلالتوايل وليس  عىلتسوية صنف صنف  -

 وعدم تنظيف شعالت البواتجاز. تهتاكل،تغيري جدلة ال نبوبة عندما  -

 الشعةل املناس بة حلجمه. عىلعدم رضورة وضع ال انء  -

 الوعي بأ مهية ترس يخ ثقافة الاس هتالك دلي أ فراد ال رسة عدم-

83 

60 

41 

29 

22 

22 

46,1 

33,3 

27,7 

16,1 

12,2 

12,2 
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رابعا : املتغريات املس تقةل املدروسة املؤثرة عىل لك من درجة املعرفة ال جاملية، ودرجة 

جمال ترش يد الاس هتالك ال رسي  التطبيق ال جاملية للتوصيات الفنية وال رشادية يف

 الريفي

أ ظهرت نتاجئ حتليل الاحندار املتدرج : بلنس بة دلرجة املعرفة ال جاملية

دراك أ مهية التوصيات يف هذا اجملال، وتعلمي املبحوثة، 17جبدول) ( أ ن متغريات ا 

جاميل املهارات ال نتاجية والرشائية  ونوع همنة املبحوثة، ومتوسط تعلمي ال بناء، وا 

ىل متغري جحم احليازة ادلاجنة تسهم معا بنس بة  %  60,3وال صالحية، بل ضافة ا 

ىف تفسري التباين احلادث يف املتغري التابع، وبناءا عىل ذكل مل ميكن رفض الفرض 

ال حصايئ جزئيا للمتغريات املؤثرة ورفضه للمتغريات غري املؤثرة، وترجع النس بة 

ىل متغريات  أ خرى مل تتضمهنا تكل ادلراسة واليت ميكن أ ن الباقية من التباين ا 

 تتناولها دراسات مس تقبلية يف نفس اجملال.

نية يف جمال لية بلتوصيات الف نتاجئ التحليل الارتباطي الاحنداري املتعدد املتدرج الصاعد للعالقة بني بعض املتغريات املدروسة للمبحواثت ودرجة معرفهتن ال جام .17 جدول

  .ترش يد الاس هتالك ال رسي

     

 املرحةل

 

 املتغري

معامل الارتباط 

 املتعدد

%الرتامكية املفسة 

 للمتغري التابع

% للتباين املفس 

 للمتغري التابع

 

 قمية ف

دراك أأمهية التوصيات الأوىلالأوىل دراك أأمهية التوصياتا   **37 25,1 - - ا 

 **24,6 17,2 42,3 0,76 تعلمي املبحوثةتعلمي املبحوثة الثانيةالثانية

 **20,6 4,6 46,9 0,81 نوع همنة املبحوثةنوع همنة املبحوثة الثالثةالثالثة

نتاجية والرشائية وال صالحية الرابعةالرابعة جاميل املهارات ال  نتاجية والرشائية وال صالحيةا  جاميل املهارات ال   **19,8 4,1 51 0,84 ا 

 **17,8 5,2 56,2 0,83 جحم احليازة ادلاجنةجحم احليازة ادلاجنة اخلامسةاخلامسة

 **23,1 4,1 60,3 0,81 متوسط تعلمي الأبناءمتوسط تعلمي الأبناء السادسةالسادسة
 0.01** معنوية عند مس توى 

 

أ فادت نتاجئ حتليل الاحندار املتدرج  :بلنس بة دلرجة درجة التطبيق ال جاملية

دراك أ مهية التوصيات يف هذا اجملال، وتعلمي 18)جبدول   املبحوثة،( بأ ن متغريات ا 

جاميل املهارات ال نتاجية والرشائية  ادلاجنة،ومتوسط سن ال بناء، وجحم احليازة  وا 

ىل متغري قيادة الرأ ي تسهم معا بنس بة  وال صالحية، ونوع همنة املبحوثة، بل ضافة ا 

% ىف تفسري التباين احلادث يف املتغري التابع، وبناءا عىل ذكل مل ميكن  50,4

 .ثرةرفض الفرض ال حصايئ جزئيا للمتغريات املؤثرة ورفضه للمتغريات غري املؤ 

ىل متغريات أ خرى مل تتضمهنا تكل ادلراسة واليت  وترجع النس بة الباقية من التباين ا 

 ميكن أ ن تتناولها دراسات مس تقبلية يف نفس اجملال.

 

لية للتوصيات الفنية يف جمال املتعدد املتدرج الصاعد للعالقة بني بعض املتغريات املدروسة للمبحواثت ودرجة تطبيقهن ال جام نتاجئ التحليل الارتباطي الاحنداري .18 جدول

 .ترش يد الاس هتالك ال رسي

     

 املرحةل

 

 املتغري

معامل الارتباط 

 املتعدد

%الرتامكية املفسة 

 للمتغري التابع

% للتباين املفس 

 للمتغري التابع

 

 قمية ف

دراك أأمهية التوصيات الأوىلالأوىل دراك أأمهية التوصياتا   **23,6 23,1 - - ا 

 **20,9 11,7 34,8 0,34 تعلمي املبحوثةتعلمي املبحوثة الثانيةالثانية

 **17,1 5,1 39,9 0,43 متوسط سن الأبناءمتوسط سن الأبناء الثالثةالثالثة

 **15,8 3,7 43,6 0,48 جحم احليازة ادلاجنةجحم احليازة ادلاجنة الرابعةالرابعة

نتاجية والرشائية وال صالحية اخلامسةاخلامسة جاميل املهارات ال  نتاجية والرشائية وال صالحيةا  جاميل املهارات ال   **14,6 3,1 46,7 0,52 ا 

 **13 2,4 49,1 0,54 نوع همنة املبحوثةنوع همنة املبحوثة السادسةالسادسة

 **12,7 1,3 50,4 0,56 قيادة الرأأيقيادة الرأأي السابعةالسابعة
 0.01** معنوية عند مس توى 

 

 خامسا: اجلهات املعنية برتش يد الاس هتالك ونوعية اخلدمات اليت تقدهما 

اخلدمات  بتقدمي بعض( أ ن أ مه اجلهات اليت تقوم 19تبني من نتاجئ جدول )   

وهجاز ال رشاد  ال هلية،للمبحواثت يف جمال ترش يد الاس هتالك متثلت يف: امجلعيات 

ىل  حيث أ شارت الزراعي، ، واكنت أ مه اخلدمات اليت %15، %23,8ذكل ا 

وتوفري قروض، يف حني  ية،وأ غط تقدهما امجلعيات ال هلية ممتثةل يف: كراتني طعام 

جامتعات  متثلت أ مه اخلدمات اليت يقدهما هجاز ال رشاد الزراعي يف: عقد ندوات وا 
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رشادية  قامة بعض املدارس احلقلية للريفيات املعنية برفع مس توى وعي  توعوية،ا  وا 

الريفيات ببعض موضوعات ترش يد الاس هتالك. يتضح مما س بق عدم جدية 

الهيئات واجلهات املعنية هبذا اجملال بنرش ثقافة ترش يد مؤسسات اجملمتع واكفة 

الاس هتالك، ورفع وعي الريفيات عىل وجه اخلصوص بأ مهيته، مفعظم اخلدمات 

املقدمة عامة وغري موهجة لرتس يخ ثقافة ترش يد الاس هتالك ال رسي، وتعمل ممارساته 

 لتصبح جزءا أ ساس يا من السلوك اجملمتعي الريفي. 

 .اجلهات املعنية برتش يد الاس هتالك ونوعية اخلدمات اليت تقدهما من وهجة نظر املبحواثت .19 جدول

 % (180تكرار )ن= اجلهة -1

 امجلعيات ال هلية.

 اجلهاز ال رشادي الزراعي.

 الوحدة الصحية.

43 

27 

19 

23,8 

15 

10,5 

 %* تكرار نوع اخلدمة -2

 تقدمي كراتني طعام وأ غطية -: ال هليةامجلعيات  -

 .توفري قروض-

 .مرتب شهري لل طفال وكبار السن-

 .تقدمي عالج جماين لل طفال -

 معل أ كشاك أ و بناء منازل وتشطيهبا. -

40 

40 

37 

29 

5 

93 

93 

86,1 

67,4 

11,6 

رشادية توعوية -: الزراعيال رشاد - جامتعات ا   تنظمي ندوات وا 

قامة بعض املدارس -  احلقلية للريفيات ا 

27 

19 

100 

70,4 

 تقدمي خدمات طبية مبارشة. -الصحية: الوحدة -

 التوعيه املس مترة اخلاصة بتطعمي ال طفال وأ مهية تنظمي ال رسة. -

19 

15 

100 

78,9 
ىل وجود خدمات تقدهما اجلهات املذكورة وعددهن ) *حسبت النس بة املئوية وفقا لعدد املبحواثت ىل امجلعيات ال هلية، و 34الاليت أ رشن ا  ىل اجلهاز ال رشادي، و 27مبحوثة أ شارت ا  أ شارت  19أ شارت ا 

ىل الوحدة الصحية(  ا 

 سادسا: الاحتياجات املس تقبلية يف جمال ترش يد الاس هتالك ال رسي 

( أ ن أ مه ال حتياجات املس تقبلية 20: تبني من نتاجئ جدول )يف جمال الغذاء

تصنيع و  ،للمبحواثت يف هذا اجملال متثلت يف: توفري دورات تدريبية لتعمل )احللوايت

ل طعمة ااجلنب واحلالوة الطحنية والالنشون.....(، والتوعية بلسعرات احلرارية يف 

ة وقليةل ديدة عالية القمية الغذائياخملتلفة، وتوفري دورات تدريبية لتعلمي أ الكت ج

، أ ما يف جمال املاء: فقد %29,4، %43,8ذكل ا ىل  التاكليف حيث أ شارت

وتوفري  متثلت يف: رفع مس توي الوعي بأ مهية ترش يد اس تخدام املاء والعناية بنظافته،

صالح  دورات تدريبية يف أ عامل الصيانة والس باكة )ا صالح صنبور املياه، وا 

  .الرتتيب عىل %50، %90ذكل  ا ىلحيث أ شارت  الس يفون....(

يف: توفري املعارف  جمال الكهربءيف حني متثلت أ مه ال حتياجات املس تقبلية يف    

صالح  بنودها،والتوعية بكيفية قراءة العدادات والفواتري وفهم  وتوفري دورات يف ا 

ىلحيث أ شارت  الغسالت(، الثالجات،ال هجزة الكهربية )  %23، %40ذكل  ا 

فقد متثلت يف: تعمل أ مه ممارسات ترش يد الغاز  جمال الغازأ ما يف  .الرتتيب عىل

صالح مس تلزمات  وزايدة التوعية بلفرق بني ال هجزة اليت يمت تشغلهيا  ال هجزة،وا 

ىلبلغاز والكهربء حيث أ شارت  الرتتيب. كام أ ظهرت  عىل %15، %44ذكل  ا 

ياجات املس تقبلية لتحسني املس توي املعييش ل رس أ يضا النتاجئ أ ن أ مه ال حت 

ال رسي معل مرشوع جديد لزايدة ادلخل  عىلاملبحواثت متثلت يف: التدريب 

ا لية  عىلالطيور واحليواانت(، والتدريب  ةاخلياطة، والرتيكو، والكورش يه، وتربي)

حيث  .والعطور( توفاكهة، واخلياطة، واملنظفاجتارة خرض )قامئة تطوير مرشوعات 

ىلأ شارت  احتياج  ا ىلوقد يرجع ذكل  .الرتتيب عىل %28,3، %82,6ذكل  ا 

رتفاع  معيش هتا،ال رسة الريفية لتطوير مس توي  ال مر اذلي قد  ال سعار،ومواهجة ا 

 نرش ثقافة ترش يد الاس هتالك دلي ال رسة الريفية.عىل  ينعكس

رتفاع درجة الاحتياج املعريف واملهاري    دلى املبحواثت  نس تخلص مما س بق ا 

ومطالبهتن برفع مس توى وعهين ل مه التوصيات الفنية اليت تساعدهن عىل فهم ثقافة 

ترش يد الاس هتالك والاس تفادة مهنا يف تطبيقها عىل املس توى ال رسي وجعلها جزءا 

أ ساس يا من سلوكهن اليويم، ال مر اذلي يفيد برضورة تفعيل دور ال رشاد الزراعي 

طته املمزية خاصة يف هذا اجملال، بعتباره من اجملالت الرئيس ية واس تعادة دوره وأ نش 

اليت يعمل من خاللها ال رشاد الزراعي، وذكل من خالل ا عادة دمع ادلوةل للجهاز 

ال رشادي، وتوفري ال ماكنيات املادية والبرشية اليت تساعده عىل اس تعاده دوره 

حتياجات ال رسة الريفية  الفعال واحليوي داخل اجملمتع الريفي، فهو ال قدر عىل تلبية ا 

 وتمنية معارفها وممارساهتا يف ترش يد ال س هتالك ال رسي بصفة خاصة.

 

 

 

  



 

 .توزيع املبحواثت وفقا  لحتياجاهتن املس تقبلية يف جمال ترش يد الاس هتالك ال رسي .20جدول 

 % (180تكرار )ن= ال حتياجات املس تقبلية

 توفري دورات تدريبية لتعمل بعض املهارات ال نتاجية الغذائية. -1الغذاء:-أ  

 توفري دورات تدريبية يف تعمل وصفات ل الكت جديدة عالية القمية الغذائية قليةل التاكليف.  -1

دارة مزيانية ال رسة.  -2  دورات تدريبية يف كيفية الرتش يد السلمي وا 

79 

53 

25 

43,9 

29,4 

13,9 

 رفع مس توي الوعي بأ مهية ترش يد اس تخدام املاء والعناية بنظافته.-1املاء:-ب

 .دورات تدريبية يف الصيانة والس باكة -1

 .توجيه اهامتم وسائل ال عالم بلتوعية بكيفية قراءة العدادات والفواتري -2

 90 

50 

35 

 50 

27,8 

19,4 

 .والفواتري وفهم بنودهاتوفري املعارف والتوعية بكيفية قراءة العدادات -1الكهربء:–ج 

صالح ال هجزة )-2  الغسالت.....( . الثالجات،دورات يف ا 

40 

23 

22,2 

12,8 

صالح مس تلزمات ال هجزة -1الغاز:-د  .توفري دورات يف الرتش يد وا 

 .زايدة التوعية بلفرق بني ال هجزة اليت يمت تشغلهيا بلغاز والكهربء -2

 44 

15 

 24,4 

8,3 

 عامة لتحسني املس توي املعييشاحتياجات -هـ

 وتربية الطيور واحليواانت....(  والكورش يه، والرتيكو، اخلياطة،)معل مرشوع جديد  عىلالتدريب  -1

 ...(ة، واخلياطة، واملنظفات والعطور)جتارة اخلرض والفاكه ا لية تطوير مرشوعات قامئةعىل  التدريب -2

  

149 

51 

  

82,8 

28,3 

 

 التوصيات

ىليف ضوء ما اسفرت عنه ادلراسة من نتاجئ فقد مت التوصل  مجموعة من التوصيات  ا 

 يف جمال ترش يد الاس هتالك ال رسي الريفي ويه اكلتايل:

ىلرضورة تفعيل دور الارشاد الزراعي لقدرته عىل الوصول  الريفيات وأ رسهن،  ا 

وتقدمي التوعية وادلمع الفين هلم يف هذا اجملال، يف ضوء ما أ وحضته النتاجئ من تراجع 

 دوره سواء مكصدر للمعلومات أ و يف تقدميه للخدمات وال نشطة التعلميية وال عالمية.

خنفاض مس توايت التعلمي دلي ) ا ىلأ شارت النتاجئ  ذلا  .وال بناء( والزوجة، الزوج،ا 

تويص ادلراسة برضورة توعية ال رسة الريفية بأ مهية التعلمي لزايدة وعهيم وتثقيفهم يف 

رضورة  ويف جمال ترش يد الاس هتالك ال رسي بصفة خاصة. عامة،اجملالت اخملتلفة 

اس تعادة دورها ال نتايج كام اكنت من قبل، وذكل من عىل  تشجيع ال رس الريفية

 ال نتاجية،العميل لتعلمي املهارات اخملتلفة ومهنا )خالل تكثيف أ نشطة ال يضاح 

وال صالحية( لتلبية العديد من الاحتياجات ال رسية ال ساس ية،  والرشائية،

وتوفري ال نفاق الاس هتاليك وتوجهيه حنو ال دخار أ و  معيش هتا،ولتحسني مس توي 

ل ترش يد تلبية ال حتياجات املس تقبلية للمبحواثت يف جماعىل  العمل الاستامثر.

رشادية  الاس هتالك ال رسي، وذكل من خالل جعلها مادة البناء ال ساس ية لربامج ا 

ترتكز بصفة رئيس ية عىل تمنية املعارف واملامرسات اخلاصة هبذا اجملال، لضامن حسن 

املشاركة يف هذه الربامج لمتش هيا مع الاحتياجات امللحة ذات ال ولوية للريفيات، 

زايدة وعي ال رسة الريفية بثقافة ترش يد الاس هتالك ىل ع ال مر اذلي سوف ينعكس

رضورة توعية املبحواثت بأ مهية التعرض  ال رسي وجعهل جزء من سلوكهم اليويم.

النتاجئ ملصادر املعلومات املوثوقة وتنوعها وأ مهية الاس تفادة مهنا، يف ضوء ما أ وحضته 

عامتد املبحواثت من وال قارب، أ يضا مع  ال هل،املصادر التقليدية املمتثةل يف عىل  ا 

رضورة الاهامتم بتقدمي برامج التوعية والتثقيف ذات الصةل من خالل الربامج 

الاس هتالىك وأ يضا مكصدر هام  السلوك عىل التليفزيونية، يف ضوء أ مهيته يف التأ ثري

لية الريفيات.   للمعلومات كام أ شارت ا 
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 .2017 ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الزراعية،

ترس يد عىل  أ ثرها"همارات املرأ ة الريفية و  الس تار،عبري عبد  عالم، (30

ظة ال س هتالك يف ال رسة دراسة ميدانية بقرييت اخلادمية وروينة مبحاف
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قتصادية"، جمةل أ س يوط  ال قتصادعىل  النيل وا اثرهام املرصي دراسة ا 

 . 2015 ،2عدد  ،46جمدل  الزراعية،للعلوم 

هبه محمد نرص  جودة، أ محد،محمد س يد  الزغيب، أ محد،مسرية  قنديل، (32

"العوامل املرتبطة مبفهوم ربت ال رس عن السلوك ال س هتاليك  حافظ،

 امتعية،والاجيف مدينة بور سعيد" جمةل املنصورة للعلوم الاقتصادية 

 .2010 ،9عدد  ،1جمدل 

"دراسة التغريات يف ال مناط ال س هتالكية  محمد،عبد احلفيظ  محمد، (33

 ،1عدد  ،40جمدل  الزراعية،جمةل أ س يوط للعلوم  ،للسكر يف مرص"

2009.  

"دراسة  الرمحن،ش اميء عبد  هامش، قطب،أ مينة أ مني  مصطفي، (34

عىل  حتليلية ل ثر معرفة وتطبيق املرأ ة الريفية للمامرسات الغذائية السلمية

جمةل املنصورة  ،التمنية البرشية ل فراد ال رسة يف ريف حمافظة ادلقهلية"

 .2014 ،10عدد  ،5جمدل  والاجامتعية،للعلوم الاقتصادية 

   .2017 ،وزارة الري واملوارد املائية (35
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ABSTRACT 

This study aimed to identify some of the characteristics of the rural women respondents, to define the most important of 

information sources for respondents in this field, and to identify the most important future needs for them in this area. The research 

data were obtained through the questionnaire by interviewing a sample of 180 interviewed rural women the main results of the 

study were: The most important sources from which the respondents know their information in the this field were: Television, 

mother, parents and relatives, where 76.7%, 69.4%, 52.8%, 62.8% (52.2%) of their knowledge of technical recommendations in the 

field of rationalization of household consumption was average, compared with only 14.5% of them with a degree of knowledge. 

The majority of them (82.7%) were either middle (58.8%) or low (23.9%(. The results showed that the variables of recognizing the 

importance of the recommendations in this field, the education of the interviewee, the type of profession studied, the average of 

the children's education, and the total productive, purchasing and corrective skills, in addition to the variable size of the household 

holding together contribute 60.3%. In conclusion, the most important future needs in the field of electricity in: provision 

Knowledge and awareness of how to meter reading, billing and understanding of its items (40%), while in the gas field has been 

to learn the most important practices of the rationalization of gas, and to increase awareness of the difference between the devices 

that are operated with gas and electricity as indicated by 44%, 15% respectively.  
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