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عالقة تشفيح السخأة الخيفية لسسارسات السحافظة عمى البيئة وبعض خرائريم الجيسهجخافية واالجتساعية 
 بسحافظتى الذخقية وبشى سهيفواالقترادية 

 
 أسساء أحسج نرخ-ليكل عبج الخالق دمحم إيياب-سهزان محى الجين نرخت

 
 الجيدة–جامعة القاىخة -كمية الدراعة-واإلرشاد الدراعي الخيفيقدع االجتساع 

 
 السمخص العخبي

 
اليػاء وىجر الغحاء( وكحلظ تحجيج شبيعة و أستيجؼ البحث التعخؼ عمى مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية الخاصة )باألرض السياه 

لمسحافطة عمى  العالقة بيغ الستغيخات السدتقمة السجروسة )الخرائز الجيسػغخافية واالجتساعية واالقترادية( وبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لجورىا
شاروط وقسغ العخوس في محافطتي  بقخيتياء البحث البيئة والتعخؼ عمى بعس مرادر معمػمات السخأة الخيفية لمسحافطة عمى البيئة. تع إجخ 

مة الذخرية باستخجاـ بباستخجاـ معادلة يساني وتع جسع بيانات الجراسة بالسقاريفية  امخأة  333تيار عيشة عذػائية مغ الذخقية وبشى سػيف ، وتع اخ
 ل الشتائج الشدب السئػية والستػسطواستخجـ في تحمي، 0202استسارة استبياف أعجت خريرا لتحقيق أىجاؼ البحث خالؿ شيخى أغدصذ وسبتسبخ 

 الحدابى وحداب قيسة معامل االرتباط البديط لبيخسػف. 
 كانت اىع نتائج الجراسة مايمي:

،وبيغ مسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى عالقة ارتباشية شخدية ومعشػية بيغ بعس الخرائز الجيسػجخافية واالجتساعية واالقترادية وجػد  -2
لمعالقة بيغ عجد سشػات تعميع السخأة الخيفية ومسارسات السحافطة عمى  األرض الدراعية بسشصقة الجراسة حيث بمغت قيسة معامل االرتباط البديط

 **وىى عالقة شخدية قػية.2.000األرض
 .لتميفديػنية% مغ السخأة الخيفية يحرمغ معمػماتيغ عغ البيئة مغ البخامج ا 24 كسا أفادت نتائج الجراسة أف -0
 % مدتػى تشفيحىغ لسسارسات عجـ ىجر الغحاء كاف مختفع. 64أف غالبية السبحػثات الخيفيات بشدبة  -3

 محافطتي الذخقية وبشى سػيف.  ،مسارسات   ،البيئة،السخاة الخيفية   :السفتاحية الكمسات

 
 ومذكمة البحث السقجمة .1

لع يعج مفيػـ التشسية قرخا عمى تحقيق التقجـ االقترادى 
عمى البيئة وصيانتيا مغ واالجتساعى فحدب بل أصبحت السحافطة 

السحافطة  صبحتتع في إشارات عسمية التشسية، وأ األسذ اليامة التي
عمى البيئة مغ التحجيات التي تػاجييا البالد الشامية عشج التخصيط 
لمتشسية الذاممة، ولع تعج اعتبارات التشسية عحرا لتجاىل السحافطة عمى 

 تمػث.البيئة واتخاذ التجابيخ الفعالة لسكافحة ال
لقج أحجث تجخل اإلنداف في األنطسة البيئية الكثيخ مغ   

،  العالسيتفاقست حجتيا مع التقجـ التكشػلػجي والعمسي  ىالسذكالت الت
إال أنو فى محاولة إليجاد حمػؿ عجيجة  وال زالت مدتسخة قج أدركت 
حجع السذكمة، فحاولت البجاف الستقجمة مغ خالؿ قجرتيا العمسية والسالية 

السذكمة، غيخ أف البمجاف الشامية الزالت عمى  الكبيخة مغ  الديصخة
تخصػ بخصػات متثاقمة في شخيق الحج مغ انتذار تمظ السذكالت التى 
تتحسل الشريب األكبخ مغ ىحه السذكمة الزلت مشتذخة مثل زيادة 

و تجنى السدتػى   الدكاف وزياد ندبة الفقخ وتجنى مدتػى التعميع
ظ تعتبخ مذكمة التمػث البيئي مغ أىع السذكالت  البيئية التعميسي و لحل

وفى حياتو في كثيخ مغ  التى تيجد األنداف في صحتو وراحتو 
 األحياف.

أىسية تشسية دور السخأة الخيفية أتزحت  في اآلونة األخيخة 
، ولحلظ تخكد الكثيخ مغ السجتسعيسػاء عمى السدتػى األسخى أو 

ر السخأة الخيفية وكيفية تصػيخىا وتشسيتيا األبحاث العمسية بجراسة دو 
تػاجيو معػقات ليكمية ممحة تؤدي  وتؤدي السخأة دورًا ميسًا، ولكشياِ   
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الشداء دورا أساسيًا في دعسيغ ألسخىغ ومجتسعاتيغ مغ أجل تحقيق 
األمغ الغحائي، ودر الجخل، وتحديغ سبل السعيذة الخيفية واالىتساـ 

  .بالرالح العاـ لألسخة
 تجععفي الدراعة واألعساؿ الخيفية و  السخأة الخيفية تتدعو 

. وفى ضػء ذلظ، فالسخأة عشرخ فعاؿ في والعالسياالقتراد السحمى 
الدعي نحػ بمػغ األىجاؼ اإلنسائية لأللفية. ومع ىحا، فالسخأة الخيفية 
تػاجو، كل يػـ وفى شتى أرجاء العالع، معػقات ليكمية مدتسخة تحػؿ 

كامل بحقػقيا أماـ ما تبحلو مغ جيػد اإلندانية، وتدعى دوف تستعيا ال
مغ أجل تحديغ حياتيا وحياة مغ حػليا. وفي ىحا الدياؽ، تعج السخأة 
الخيفية واحجة مغ الفئات السيسة التي تدتيجفيا األىجاؼ اإلنسائية 

 (FAO,2019لأللفية)
بيئية عجيجة في مجاؿ التمػث  مذكالت يػاجو الخيف السرخى 

 واسعة السجى ويخجع ذلظ لدػء األنساط الدمػكية الخاىشة تجاهالبيئي 
البيئة، حيث أستسخ الخيفيػف عمى اتباع مسارسات بيئية غيخ  اتجاه

واعية باإلضافةإلى قمة الػعى البيئي لجي الخيفييغ بالشػاحى التذخيعية، 
وتمعب السخأة الخيفية دورا ىاما  .واألضخار الشاتجة عغ تمظ السسارسات

يا ال يسكغ إغفالو في مجاؿ الحج مغ التمػث البيئي وتخشيج السػارد وحيػ 
البيئية، ويقع عمى عاتقيا الجدء األكبخ في السحافطة عمي سالمة 
عشاصخ البيئة كالساء واليػاء والغحاء والتخبة مغ التمػث إما مغ خالؿ 
الحج مغ مسارستيا الذخرية السؤدية إلى تمػث تمظ العشاصخ أو مغ 

ذئة أبشائيا عمى الدمػكيات الدميسة تجاه تمظ العشاصخ لحسايتيا خالؿ تش
مغ التمػث، وبالتالى تجشب إصابة أفخاد األسخة باألمخاض الشاشئة مغ 

 .التمػث البيئى التي قج تؤثخ عمى صحتيع وقجرتيع االنتاجية
 فإنيغ اقتراديًا واجتساعيًا، سخأة ال تسكيغ وبشاءا عمى ذلظ فإف

 تمعب الشامية، البمجاف الخيفية مغ السشاشق وفى .لمتغيخ قػة فاعمة جعمياي
 اإلنتاج في كبيخة وأداء أنذصة األسخة إدارة في رئيدياً  الشداء دوراً 

 مسا والخجاؿ، الشداء مػجػدًا بيغ زاؿ ما السداواة  انعجاـ أف إال .الدراعي
 ما نادراً  والكامشة كامل شاقتيغ تحقيق الشداء عمى مغ الرعب يجعل
 تجعل أف شأنيا مغ السػارد التي إلى الػصػؿ فخصة الشداء تسمظ

تكبجتيا السخأة  التي الثقيمة األعباء مغ تيدخ إنتاجية، وأف أكثخ عسميغ
 وإنسا فقط، عمى الشداء اإلعاقة تقترخ ال السصاؼ، نياية وفي .الخيفية

 الشداء تؤدي .السحمية االقتراديات، أسخىغ ومجتسعاتيغ إلى تتعجاىغ
 عغ تمظ تختمف ومعارؼ بسدؤوليات متعجدة، ويتستعغ أدواراً  الخيفيات

 والتعذيب بالدراعة تقػـ الشداء كسدارعات .الخجاؿ بيا يتستع التي
بذؤوف  وكسيتسات الحيػانات، ورعاية السحاصيل الغحائية وحراد
 الغحائية الػجبات وإعجاد باألشفاؿ واألقارب بالعشاية الشداء تقـػ األسخة،

 مغ الجخل اإلضافي بعس الشداء مغ العجيج ويجشي .السشدؿ وإدارة
 أو الخزار، وبيع إنتاج خالؿ مغ مأجػرات، أو كعامالت العسل خالؿ

 ىحه إلى وإضافة .صغيخ نصاؽ عمى والسذخوعات التجارة االنخخاط في
وحصب  السياه جمب في شػيمة ساعات تسزي الشداء الستعجدة األعباء

 تعسل اليادي وآسيا والسحيط أفخيكيا مغ الشامية البمجاف وفي.الػقػد
 البيئات وفي .الخجاؿ مغ أكثخ ساعة أسبػعياً  12 نسصياً  الشداء

 الخجاؿ حيث يجبخ السشاخ، لتغيخ السعخضة الفقيخة واليامذية والسشاشق
بسفخدىغ  مدؤوالت الشداء تكػف  ما العسل، غالباً  عغ بحثاً  اليجخة عمى
 الستعجدة، إال مدؤولياتيغ مغ الخغع وعمى .األشفاؿ وتخبية الدراعة عغ
 التي والخجمات السػارد بكثيخ عمى أقل بحرػؿ يتستعغ الشداء أف

 مغ مياميغ والتخفيف ودخػليغ، إلييا لديادة إنتاجيتيغ، يحتجغ
 حقػؽ  في السداواة  التعميع، وعجـ إلى االفتقار الشداء ويعيق .األسخية
 األنذصة كثيفة فإف كحلظ .السػارد عمى الديصخةومحجودية  السمكية،
 عمى الشداء قجرة إضعاؼ مغ شػياًل تديج وقتاً  تدتيمظ التي العسالة

 الفقيخة تددىخ السجتسعات ولكي .الجخل لكدب تحديغ إمكانياتيغ
 ,IFAD) .وحقػقيغ الشداء التصخؽ الحتياجات مغ بج ال وتشسػ،

2011) 
 مفيهم البيئة عمى أنو:  -1

الطخوؼ واألشياء التي تحيط باألشخاص أو مجسػعة العػامل ىي 
الفيديائية والكيسيائية واألحيائية )مثل السشاخ والتخبة والكائشات الحية( 
التي تعسل عمى كائغ حي أو مجتسع بيئي وتحجد في الشياية شكمو 
وبقائو أو مجسػع الطخوؼ االجتساعية والثقافية التي تؤثخ في حياة الفخد 

 (.Merriam Webster,2020جتسع )أو الس
وتعخؼ أيزا عمى أنيا العالع الصبيعي أو مشصقة جغخافية   

ويسكغ تعخيف البيئة   (Oxford, 2018) .معيشة تتأثخ بالشذاط البذخى 
بأنيا وصف لمسػارد الصبيعية والبيئية عسػًما عمى أنيا جسيع العشاصخ 

شطاـ االقترادى. وقج الستاحة في الصبيعة والتي يسكغ استخجاميا في ال
 تكػف:              

  السادية مثل التخبة والسياه والغابات ومرائج األسساؾ
 والحيػانات والسعادف )مثل الشحاس وغيخىا(.

 .)الغازات )مثل اليميـػ والييجروجيغ واألكدجيغ، وما إلى ذلظ 
  ،مجخدة مثل الصاقة الذسدية وشاقة الخياح والسشاضخ الصبيعية

 .fao,2012) )      الجيج، والسياه واضحة(واليػاء 
ويتفق العمساء في الػقت الحاضخ عمى أف مفيػـ البيئة             

يذسل جسيع الطخوؼ والعػامل الخارجية التي تعير فييا الكائشات الحية 
اإلشار الحي “وتؤثخ في العسميات التي تقػـ بيا. فالبيئة بالشدبة لإلنداف 
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يحتػي عمى التخبة والساء واليػاء وما يتزسشو كل يعير فيو والحي 
عشرخ مغ ىحه العشاصخ الثالثة مغ مكػنات جساديو، وكائشات تشبس 
بالحياة. وما يدػد ىحا اإلشار مغ مطاىخ شتى مغ شقذ ومشاخ ورياح 
وأمصار وجاذبية ومغشاشيدية. الخ ومغ عالقات متبادلة بيغ ىحه 

 .العشاصخ
 أنهاع البيئة -2

 مغ البيئة يػجج نػعاف
 األرض(.-الساء -بيئة مادية )اليػاء  -1
 اإلنداف(.-الحيػانات -بيئة بيػلػجية )الشباتات   -2

وفي ضل التقجـ والسجنية التي يالحطيا العالع ويسخ بيا يػـ 
بعج يـػ فيسكششا تقديسيا إلى ثالثة أنػاع أخخى مختبصة بالتقجـ 

 الحي أحجثو اإلنداف:
 بيئة شبيعية -أ

 األرض.-الساء-ًا في: اليػاء والتي تتسثل أيز
 بيئة اجتساعية -ب

وىي مجسػعة القػانيغ والشطع التي تحكع العالقات الجاخمية 
 لألفخاد إلى جانب السؤسدات والييئات الدياسية واالجتساعية.

 بيئة صشاعية -ت
مرانع -مدارع -مجف -أي التي صشعيا اإلنداف مغ: قخى 

 شبكات.-
 مكػنات البيئة -3

 تذتسل ثالثة عشاصخ: 
 )عشاصخ حية مثل )الشبات 
 عشاصخ اإلنتاج مثل الشبات -1
 عشاصخ االستيالؾ مثل اإلنداف والحيػاف -2
عشاصخ التحميل مثل فصخ أو بكتخيا إلى جانب بعس  -3

 الحذخات.
 .عشاصخ غيخ حية: الساء واليػاء والذسذ والتخبة 
 .الحياة واألنذصة التي يتع مسارستيا في نصاؽ البيئة 
 :عخيف الكائشات الحية 

ال يػجج تعخيف معيغ، ولكغ ىي مجسػعة مغ الرفات 
-الشسػ -يختز بيا الكائغ الحي )الرفات مثل الغحاء 

                                 اإلحداس ... إلخ(. -التكاثخ -التشفذ -الحخكة 
 .(0222، صالح وىبي)
 
 

 مفيهم التمهث -3
ذىغ أي فخد مشا التعخيف البديط لمتمػث البيئي الحي يخقى إلى        

والحي يشجع عشو بعَج ذلظ أضخار ” كػف الذيء غيخ نطيف“ىػ: 
ومذاكل صحية لإلنداف بل ولمكائشات الحية، والعالع بأكسمو ولكغ إذا 
نطخنا لسفيػـ التمػث بجقة عمسية أكثخ سشجج أنو : ىػ إحجاث تغيخ في 

مية مسا البيئة التي تحيط بالكائشات الحية بفعل اإلنداف وأنذصتو اليػ 
يؤدي إلى ضيػر بعس السػارد التي ال تتالءـ مع السكاف الحي يعير 
فيو الكائغ الحي ويؤدي إلى اختاللو. واإلنداف ىػ الحي يتحكع بذكل 
أساسي في جعل ىحه السمػثات إما مػردًا نافعًا أو تحػيميا إلى مػارد 
 ضارة ولشزخب مثاًل لحلظ: نجج أف الفزالت البيػلػجية لمحيػانات

تذكل مػردًا نافعًا إذا تع استخجاميا مخربات لمتخبة الدراعية، أما إذا تع 
 التخمز مشيا في السياه ستؤدي إلى انتذار األمخاض واألوبئة.

ويعخؼ التمػث البيئى عمى أنو بأّنو ارتفاع كسّية السػاد   
بأشكاليا الغازّية، أو الدائمة، أو الرمبة، أو إضافة أحج أشكاؿ الصاقة، 

ل: الصاقة الرػتّية، والحخارّية، والشذاشات اإلشعاعّية، وغيخىا داخل مث
البيئة مسا يجعميا غيخ قادرة عمى تحميل ىحه السػاد والصاقة، أو تبجيجىا، 
أو تخفيفيا، أو إعادة تجويخىا، كسا تربح غيخ قادرة عغ تخديغ السػاد 

تمػث باسع وأشكاؿ الصاقة السختمفة بأشكاؿ غيخ ضاّرة، وُيعَخؼ ىحا ال
( ويذسل ىحا Environmental Pollutionالتمػث البيئّي )باإلنجميدية: 

التمػث جسيع السػاد ذات التأثيخ الدمبي عمى البيئة، أو الكائشات الحّية 
التي تعير فييا، وُيسكغ تقديع أنػاع التمػث الخئيدّية إلى: تمػث السياه، 

 ، والتمػث الزػضائي.وتمّػث اليػاء، وتمػث التخبة، والتمػث الزػئي
 أسباب تمهث البيئة: -4

يعػد الدبب الخئيدي في تمػث التخبة، إلى حج كبيخ، إلى األنذصة     
إف ىحه السذكمة ناجسة عغ األنذصة الرشاعية التي تذسل .البذخية

التعجيغ والريخ والترشيع؛ والشفايات السشدلية والحيػانية والبمجية؛ 
العذبية واألسسجة السدتخجمة في الدراعة؛ والسبيجات الحذخية والسبيجات 

والسشتجات السذتقة مغ البتخوؿ التي يتع إشالقيا أو تػزيعيا في البيئة؛ 
 .واألدخشة الشاتجة عغ الشقل

تثيخ مذكمة ما يدسى بػ"السمػثات الشاشئة" السديج مغ القمق، وتذسل     
ثات ىحه السمػثات األدوية ومدببات اضصخاب الغجد الرساء والسمػ 

البيػلػجية واليخمػنية و"الشفايات اإللكتخونية" مغ األجيدة اإللكتخونية 
القجيسة والسػاد البالستيكية التي تدتخجـ في الػقت الحاضخ في كل 

 .نذاط بذخي تقخيباً 
ويالحع تقخيخ "الػاقع السخفي" عجـ وجػد أي بيانات عمسية تقخيبًا       

تخبة، في حيغ أف غالبية الشفايات تػضح مريخ السػاد البالستيكية في ال
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اإللكتخونية يتع التخمز مشيا في مكبات الشفايات بجاًل مغ إعادة 
 تجويخىا.

 أنػاع التمػث وأخصار كل نػع:
 أسباب تمهث التخبة  -

فاالستخجاـ السفخط ” التصبيل“تسميح التخبة والتذبع بالسياه   
بالتخبة ،وجػد لسياه الخي مع سػء الرخؼ الرحي يؤدي إلى اإلضخار 

ضاىخة الترحخ، ويداعج في ىحه العسمية عجـ سقػط األمصار والخياح 
الشذصة التي تعسل عمى زحف الخماؿ أيزاً  إلى األراضي الدراعية ، 
استخجاـ السبيجات والكيساويات عمى نحػ مفخط ، التػسع العسخاني الحي 

 أدى إلى تجخيف و تبػيخ األراضي الدراعية .
 لسياهأسباب تمهث ا  -

 يذتسل تمػث السياه عمى :
 تمػث البيئة البحخية .-تمػث السياه العحبة     ، ثانيًا -أواًل 

أوال: تمػث السياه العحبة وأثخه عمى صحة اإلنداف: ما ىي العشاصخ 
 التي تدبب تمػث السياه العحبة؟

السياه العحبة ىي السياه التي يتعامل معيا اإلنداف بذكل مباشخ ألنو 
ويدتخجميا في شعامو الحي يتشاولو. وقج شاىجت مرادر السياه يذخبيا 

العحبة تجىػرًا كبيخًا في اآلونة األخيخة لعجـ تػجيو قجرًا وافخًا مغ االىتساـ 
 ليا. ويسكغ حرخ العػامل التي تتدبب في حجوث مثل ىحه الطاىخة:

استخجاـ خدانات السياه في حالة عجـ وصػؿ السياه لألدوار العميا  -
 لتي ال يتع تشطفييا برفة دورية، األمخ الحي يعج غاية في الخصػرة .وا
 قرػر خجمات الرخؼ الرحي والتخمز مغ مخمفاتو. -
التخمز مغ مخمفات الرشاعة بجوف معالجتيا، وإف عػلجت فيتع  -

 ذلظ بذكل جدئي. 
آثار تمػث السياه العحبة عمى صحة اإلنداف: أبدط شيء أنو يجمخ 

 الفػر مغ خالؿ إصابتو باألمخاض السعػية ومشيا : صحة اإلنداف عمى
الكػليخا، التيفػد، الجوسشتاريا بكافة أنػاعيا، االلتياب الكبجي الػبائي، 
السالريا، البميارسيا. أمخاض الكبج ، حاالت تدسع . كسا ال يقترخ 
ضخره عمى اإلنداف وما يدببو مغ أمخاض، وإنسا يستج ليذسل الحياة في 

والبحيخات حيث أف األسسجة ومخمفات الدراعة في مياه  مياه األنيار
الرخؼ تداعج عمى نسػ الصحالب والشباتات السختمفة مسا يزخ بالثخوة 
الدسكية ألف ىحه الشباتات تحجب ضػء الذسذ واألكدجيغ لمػصػؿ 
إلييا كسا أنيا تداعج عمى تكاثخ الحذخات مثل البعػض والقػاقع التي 

 ى سبيل السثاؿ .تدبب مخض البميارسيا عم
 ثانيا: تمػث البيئة البحخية وأثخه:

إما بدبب الشفط الشاتج عغ حػادث الدفغ أو الشاقالت أو نتيجة لمرخؼ 
 الرحي والرشاعي .

 اآلثار الستختبة عمى التمػث البحخي 
تدبب أمخاضًا عجيجة لإلنداف مشيا االلتياب الكبجي الػبائي، الكػليخا، -

 السعػية، التيابات الجمج.اإلصابة بالشدالت 
تمحق الزخر بالكائشات الحية األخخى :اإلضخار بالثخوة الدسكية، ىجخة 
شيػر كثيخة نافعة واإلضخار بالذعب السخجانية، والتي بجورىا تؤثخ عمى 
الجحب الدياحي وفي نفذ الػقت عمى الثخوة الدسكية حيث تتخح العجيج 

ًا وبيئة ليا ججوؿ لدفغ مغ األسساؾ مغ ىحه الذعب السخجانية سكش
 الستدببة في تمػث البحخ.

 تمهث اليهاء-أسباب   -
نقرج بتمػث اليػاء وجػد السػاد الزارة بو مسا يمحق الزخر 
برحة اإلنداف في السقاـ األوؿ و إذا أراد اإلنداف أف يحافع عمى 
صحتو فالبج مغ الديصخة عمى تمػث اليػاء ألنو أكديخ الحياة الحي 

 نتشفدو.
شخرًا سشػيًا )أي  02222بب ممػثات اليػاء في مػت حػالي وتتد

% مغ الشدبة اإلجسالية لمسدببات األخخى  0تسثل ىحه الشدبة حػالي 
لمسػت ) ومغ أكثخ العشاصخ السدعجة في ىحا السجاؿ ىػ الجخاف 

مميػف شخرًا سشػيًا  3السشبعث مغ التبغ أو الدجائخ والحي يقتل حػالي 
مميػف شخًرا سشػيًا في  22ج ىحه الشدبة إلى ومغ الستػقع أف تدي

 األربعة عقػد القادمة إذا استسخ وجػد مثل ىحه الطاىخة .
 (0222دمحم جاسع، )

 الجراسة مشيا انظمقت التي لشظخياتا -5
يذتسل اإلشار الشطخى لمجراسة عمى السجاخل الشطخية لجراسة الػعى  

لمجراسة، وعمى الجراسات والدمػؾ البيئى، وعمى السفاليع األساسية 
 .الدابقة
  السجاخل الشظخية لجراسة الهعى والدمهك البيئى - أ

ال شظ أف عخض ىحه السجاخل الشطخية سيفيج فى دراسة وتفديخ الػعى 
  .والدمػؾ البيئى لمدراع

 مجرسة الشدعة الحتسية -1
تعصى ىحه السجرسة لمبيئة الصبيعية الػزف األكبخ فى عالقة 
اإلنداف بالبيئة، ومغ رواد ىحه السجرسة ىيبػقخاط وأرسصػ المحيغ 
ربصا بيغ السشاخ وشبائع الذعػب وعاداتيع، ويقػـ فكخ ىحه 
السجرسة عمى أف اإلنداف يعير فى بيئتو التى تؤثخ فيو تأثيخًا 

ويعير عمى ما تجػد بو مغ مػارد ) كبيخًا وعميو أف يتكيف معيا 
( 23:  0223( . وقج أشار " الباشا " )  12:  0222الغشاـ ، 
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أف السػجيات األساسية ليحه السجرسة تتمخز فى التأكيج عمى 
العالقة بيغ األشخاص وبيئاتيع ، وأف األشخاص يسكشيع التػافق 

  .مع بيئاتيع التى يعيذػف فييا
  السجرسة اإلمكانية -2

فمدفة ىحه السجرسة فى أف اإلنداف ليذ مجخد تتمخز 
مخمػؽ سمبى خاضع لسؤثخات البيئة ، ولكشو قػة إيجابية فعالة قادر 

( . كسا أشار "  22:  0223عمى التغييخ والتصػيخ ) الباشا ، 
( إلى أف فمدفة ىحه السجرسة تقػـ عمى  10:  0222الغشاـ " ) 

ة إختيارات وأف اإلنداف أساس أف البيئة الصبيعية تقجـ لإلنداف عج
بسحس إرادتو يختار مشيا مع ما يتالئع مع قجراتو وشسػحاتو 

  . وتقاليجه
  السجرسة التهافكية أو االحتسالية -3

وىى مجرسة ال تؤمغ بالحتع السصمق ، وال باإلمكانية السصمقة ، 
فيى مجرسة واقعية ترػر واقع العالقة بيغ اإلنداف وبيئتو كسا ىى فى 

 .ف تحيد لصخؼ عمى حداب الصخؼ اآلخخالحكيقة دو 
  نظخية الجور اإلجتساعى -4

تخى ىحه الشطخية أف جانبًا كبيخًا مغ الدمػؾ البذخى يتدق ويأخح 
شكاًل معيشًا ليقابل التػقعات اإلجتساعية السختبصة بالسخاكد والسكانات 
اإلجتساعية التى يذغميا األفخاد فى البشياف اإلجتساعى ، حيث تسارس 
ىحه التػقعات ضغصًا عمى سمػؾ األفخاد يجفعيع ألف يدمكػا الدمػؾ 

حى يتػقعو مشيع السجتسع، ففى ضل الثقافة السرخية يتػقع السجتسع ال
مغ األفخاد ذوى السخاكد اإلجتساعية العالية ) األكثخ تعميسًا ودخاًل 
واألرقى ميشيًا ( أف يكػنػا أكثخ واعيًا مغ غيخىع بالسذكالت البيئية وأف 

 . .بيئة مسارساتيع مػليو لمبيئة ويكػنػا قجوة لغيخىع فى الحفاظ عمى ال
 نظخية التبادل اإلجتساعى -5

يخى أصحاب ىحه الشطخية أف الشاس فى نطخ عمساء االقتراد 
يعتبخوف باحثيغ عقالنييغ عغ مزاعفة السشفعة مغ معامالت أو 
تبادالت مع آخخيغ فى سػؽ حخة يدتصيعػف الػصػؿ إلى كافة 

س السعمػمات الزخورية وتقجيخ جسيع البجائل الستاحة وعمى ىحا األسا
يشتقػف ويختاروف بذكل عقالنى الشذاط الحى سيزاعف ويزخع الفػائج 

 (0221)كػثخ أبػ عيغ ،                            . السادية
 الجراسات الدابقة -6
  2118مشظسة السخأة الخيفية، بخنامج األمم الستحجة، .1
تتػجو ىحه الجراسة لمسشصقة العخبية؛ بسا ييجؼ إلى تعخيف  

السعشييغ السيسا مرسسي الدياسات وصانعي القخار؛ باألجشجة الجولية 
) بػجو عاـ، مع التخكيد بذكل  0232 - 0220لمتشسية السدتجامة ( 

أساسي عمى إبخاز مػقع قزية السداواة بيغ الجشديغ داخميا، وإلقاء 
سخأة داخل كل مغ واقع وسياسات التشسية في الزػء عمى وضع ال

السشصقة العخبية، والػقػؼ عمى الفجػات التي تعتخي السداواة بيغ 
الجشديغ في السشصقة؛ فيسا يخز األىجاؼ التشسػية كافة، والسداىسة 
في تقميز ىحه الفجػات؛ مغ خالؿ عخض تجارب عخبية ودولية ناجحة 

مباشخة حػؿ اإلدماج الذامل يسكغ االستخشاد بيا، وتقجيع تػصيات 
مغ خالؿ -والكفء لمسخأة في التشسية السدتجامة . وتدعى الجراسة 

ألف تكػف وثيقة استخشاديو لمحكػمات العخبية، وصشاع  -تحقيق ذلظ
القخار، وسائخ الذخكاء السعشييغ (الستسثميغ في اآلليات الػششية السعشية 

، والسشطسات اإلقميسية بالسخأة، والباحثيغ ومشطسات السجتسع السجني
والجولية، والييئات السانحة) حػؿ تزسيغ السداواة بيغ الجشديغ في كافة 
الدياسات السحمية الستبعة لتحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة بحمػؿ عاـ 

0232 . 
دمحم حدب الشبى ، سعيج عباس دمحم ،دراسة رباب سعيج عبج  .0

 2116القادر،
لسدتػي السعخفي لمسخأة الخيفية يدتيجؼ ىحا البحث التعخؼ عمي ا

لمسحافطة عمي البيئة مغ التمػث في مجاالت (التعامل مع السخمفات 
التعامل مع السخمفات السدرعية التعامل مع السبيجات -السشدلية 

السدرعية)، وتحجيج العالقة بيغ ذلظ السدتػي السعخفي وبعس الستغيخات 
غيخ مغ ىحه الستغيخات تحجيج إسياـ كل مت -السدتقمة السجروسة، مع 

السدتقمة والسختبصة معشػيا بالسدتػي السعخفي في تفديخ التبايغ الحادث 
في ىحا الستغيخ التابع، فزاًل عغ التعخؼ عمي أىع السذكالت التي 
تػاجو السبحػثات في مجاؿ السحافطة عمي البيئة مغ التمػث 

ة وتع اختيار ومقتخحاتيغ لحميا. وقج أجخي ىحا البحث بسحافطة القميػبي
قخية ميت كشانة بسخكد شػخ وقخية مخصفا بسخكد بشيا وقخية نػي بسخكد 
شبيغ القشاشخ. ىحا وقج تع جسع .. عيشة البحث فقج تع اختيار عيشة 

بيانات الجراسة 3مبحػثة تسثل ندبة قجرىا  223عذػائية مشتطسة بمغتر 
ة عغ شخيق السقابمة الذخري 0220خالؿ شيخي سبتسبخ واكتػبخ 

بػاسصة استسارة استبياف بعج أف تع اختبا رىا مبجأ واستخجـ لتحميل 
البيانات احرائيًا : الستػسط الحدابي والعخض الججولي لتمظ التكخارات 
والشدب السئػية ومعامل االرتباط البديط لبيخسػف ونسػذج التحميل 

 االرتباشي واالنحجاري الستعجد الراعج.
 2117الديج،دراسة مخفت صجقى عبج الهىاب  .3

يدتيجؼ البحث التعخؼ عمى مدتػى الػعى البيئى لمسخأة الخيفية 
بقخى الجراسة، والتعخؼ عمى مدتػى معخفة السخأة الخيفية بريانة السػارد 
الػراثية الشباتية كسرجر لحفع السػارد الصبيعية الدراعية، وتحجيج شبيعة 
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ى البيئى بريانة العالقة بيغ الستغيخات السدتقمة السجروسة ودرجة الػع
بعس السػارد الصبيعية الدراعية، ،والتعخؼ السذكالت االجتساعية 
واالقترادية الشاتجة عغ استشداؼ السػارد الصبيعية الدراعية، وأوجة 
الزعف والقػة والفخص والتحجيات لريانة بعس السػارد الصبيعية 

 الدراعية بقخى الجراسة.
شيا والفيـػ وفقًا لبعس وقج إجخى البحث في كل مغ محافطتى الس

السعاييخ ذات العالقة بسؤشخ تمػث مياه نيخ الشيل، وتمػث اليػاء، 
وتمػث األرض ليحا تع اختيار مخكدييغ مغ السحافطات السختارة، 
وقخيتيغ مغ كل مخكد ىسا قخيتى(صشجفا، وشمقاـ) بسخكد بشى مدار 

افطة الفيػـ. بسحافطة السشيا، وقخيتى)قمسذاة ، الدعجة( بسخكد اشدا بسح
حائدة، وتع جسع البيانات باستخجاـ  242وقج بمغ حجع عيشة الجراسة 

استسارة بالسقابمة الذخرية، وتع استخجاـ التكخارات والشدب السئػية، 
 واختبار معامل االرتباط البديط

ومغ ىحا السشصمق فقج بخزت الحاجة لجراسة السخأة الخيفية 
 السذكمة البحثية في التداؤالت التالية:ومسارساتيا البيئية ولحلظ تبمػرت 

ما ىػ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية  -2
الحج مغ ليػاء والسياه واألرض و ا بالسحافطة عمىالخاصة

 ىجر الغحاء؟
عالقة بيغ الستغيخات السدتقمة السجروسة )الخرائز ال ما ىى -0

مدتػى بيغ الجيسػغخافية واالجتساعية واالقترادية والبيئية( و 
تشفيح السخأة الخيفية لسسارسات السحافطة البيئية الخاصة 

 الغحاء(؟ والسياه وىجر)باألرض 
مسارسات ع مرادر معمػمات السخأة الخيفية  عغ ماىي أى -3

 الخاصة بالسحافطة عمى البيئة؟

 أىجاف البحث .2

 يسكغ تحجيج أىجافو فيسا يمي:بشاءا عمى مذكمة البحث 
تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية التعخؼ عمى مدتػى  -2

 وىجر الغحاء. عمى اليػاء والسياه واألرض السحافطة الخاصة ب
تحجيج شبيعة العالقة بيغ الستغيخات السدتقمة السجروسة  -0

تشفيح  درجة)الخرائز الجيسػغخافية واالجتساعية واالقترادية( و 
باألرض، السياه، عجـ لمسسارسات البيئية الخاصة  السخأة الخيفية

 . الغحاءىجر 
خيفية لمسسارسات البيئية التعخؼ عمى مرادر معمػمات لمسخأة ال -3

 بسشصقتي الجراسة.الخاصة 
 حيث أف:

، الحالة التعميسية نػع األسخةالعسخ،  الخرائز الجيسػعخافية ىى -
لمسخأة الخيفية، الحالة العسمية، عجد سشػات الخبخة في العسل 

 الخيفية، عجد األوالد العامميغ بالدراعة.الدراعى لمسخأة 
الخرائز االجتساعية ىى درجة السذاركة بسذخوعات تشسية  -

السجتسع السحمى، درجة السذاركة االجتساعية الخسسية، درجة 
االنتساء في السجتسع السحمى، درجة االنفتاح الثقافى لمسخأة 

 .الخيفية، درجة قيادة الخأي
أفخاد الػحجة السعيذية )ذكػر، عجد  الخرائز االقترادية ىى -

إناث(، حيازة األراضي الدراعية حيازة األصػؿ اإلنتاجية، حيازة 
الحيػانات السدرعية، ندبة، بشػد االنفاؽ الخاص بالػحجة 

 .السعيذية، حيازة األسخة لمسذخوعات السجرة لمجخل

 فخوض البحث .3

 التالية البحثية تم صياغة الفخوضولتحقيق أىجاف البحث 
الدابق  الخرائز الجيسػغخافيةبعس عالقة معشػية بيغ  تػجج -1

السخأة الخيفية لمسسارسات الخاصة باألرض  مدتػى تشفيح وبيغ ذكخىا
 خارج السشدؿ.

الدابق  الخرائز االقتراديةبعس تػجج عالقة معشػية بيغ  -2
وبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات الخاصة باألرض   ذكخىا

 خارج السشدؿ.
الدابق الخرائز االجتساعية بعس تػجج عالقة معشػية بيغ  -3

وبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات الخاصة باألرض  ذكخىا
 خارج السشدؿ.

الدابق الخرائز الجيسػغخافية بعس تػجج عالقة معشػية بيغ  -4
وبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات الخاصة بالسياه ذكخىا 

 .السشدؿ()خارج وداخل 
الدابق  الخرائز االقتراديةبعس تػجج عالقة معشػية بيغ  -5

وبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات الخاصة بالسياه  ذكخىا
 .)خارج وداخل السشدؿ(

الدابق الخرائز االجتساعية بعس تػجج عالقة معشػية بيغ  -6
سياه و بيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات الخاصة بالذكخىا 

 )خارج وداخل السشدؿ(.
الدابق  الخرائز الجيسػغخافية بعستػجج عالقة معشػية بيغ  -7

ىجر عجـ وبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات الخاصة ب ذكخىا
 .الغحاء
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الدابق الخرائز االقترادية  بعستػجج عالقة معشػية بيغ  -8
ىجر عجـ الخاصة بوبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات ذكخىا 
 .الغحاء

الدابق الخرائز االجتساعية  بعس تػجج عالقة معشػية بيغ -9
ىجر عجـ وبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات الخاصة بذكخىا 
 الغحاء.

  الظخيقة البحثية .4

تعج ىحه الجراسة مغ الجراسات الػصفية التحميمية، حيث أف جدء  
مشيا يتشاوؿ وصف متغيخات الجراسة سػاء مشيا ما يتعمق بػصف عيشة 
الجراسة، أو وصف شبيعة العالقة بيغ الستغيخات السدتقمة السجروسة 
)الستغيخات الجيسػغخافية واالجتساعية واالقترادية( ودرجة تشفيح السخأة 

لسسارسات السحافطة عمى البيئة. كسا تعتسج الجراسة عمى مشيج  الخيفية
االستقخائى بجراسة العيشات وصػال إلى الشتائج الجراسة عمى مدتػى 

 السجتسع.

 مشظقة الجراسة .5

أجخيت الجراسة بسحافطتى بشى سػيف والذخقية وقج جسعت 
د البيانات محافطة الذخقية بقخية شاروط وىي إحجى القخى التابعة لسخك

تبمغ السداحة الدقازيق في محافطة الذخقية في جسيػرية مرخ العخبية. 
يبمغ إجسالي الدكاف في شاروط  ،0كع 2422الكمية لسحافطة الذخقية 

)تقخيخ التشسية البذخية  .امخأة  2200رجل و 2112ندسة، مشيع  3300
 .(0223محافطة الذخقية ،-

 22402ية أما محافطة بشى سػيف يبمغ مداحة السحافطة الكم
حدب إحراءات  .وتتػسط محافطة بشي سػيف ست محافطات 0كع

ندسة،  03021، بمغ إجسالي الدكاف في قسغ العخوس 0221سشة 
. وقج تع جسع البيانات مغ قخية  امخأة  23143رجل و 22003مشيع 

قسغ العخوس ىي إحجى القخى التابعة لسخكد الػاسصى في محافطة بشي 
، بمغ 0221سػيف في جسيػرية مرخ العخبية. حدب إحراءات سشة 

ندسة( تقخيخ التشسية البذخية  03021إجسالي الدكاف في قسغ العخوس 
 (.0222بشى سػيف ،

 أدوات جسع البيانات .6

 مغ خالؿاسة عمى البيانات السيجانية التي تع جسعيا، وذلظ اعتسجت الجر 
استسارة االستبياف بالسقابمة الذخرية لمسخأة الخيفية وقج تع إجخاء اختبار 

مغ قخية الغار ،  مبحػثات 22عمى عجدPre-Test) قبمي لالستبياف )
وبشاءا عمى نتائج االختبار القبمى تع إجخاء التعجيالت عمى بعس البشػد 

ع االستبياف في صػرتو الشيائية بسا يتيح تػفيخ البيانات السصمػبة ووض
الختبار الفخوض. وقج تع جسع البيانات الشيائية لمجراسة خالؿ شيخى 

مغ بقخيتى الجراسة )شاروط، قسغ العخوس(  0200أغدصذ وسبتسبخ
بشاءا عمى معادلة يسانى وبعج االنتياء مغ مخحمة جسع ريفية  مخأة أ 333

البيانات ومخاجعتيا تع ترسيع دليل لتخميدىا وعمى أساسو، تع تفخيغ 
البيانات يجويا، ثع إدخاليا في الحاسب األلى باالستعانة بالبخنامج 

ـ الشتائج تحميل الشدب اإلحرائية ومعامل واستخجا spssاإلحرائي 
 خسػف.االرتباط البديط لبي

 التعخيفات اإلجخائية والسشاىج السدتخجمة في البحث .7

 أوال: الستغيخات السدتقمة
 أوال: الخرائص الجيسهغخافية واالجتساعية واالقترادية لمسخأة الخيفية

ويقرج بيا العسخ الحالي لمسبحػث مقاسا بعجد الدشػات  العسخ: .2
وقج تع استخجاـ ىحه البيانات في الخاـ لمعسخ عشج إجخاء الجراسة 

 الخاـ.صػرتيا 
ومخكبة أومستجة أويقرج بو ما إذا كانت األسخة بديصة  نهع األسخة: .0

 ( عمى التػالي.2،0،3أخحت ) وقج
: ويقرج بيا أعمي مؤىل دراسي الحالة التعميسية لمسخأة الخيفية .3

حرمة عميو السخأة الخيفية حتى تاريخ إجخاء السقابمة وقج تع استخجاـ 
ىحه البيانات في صػرتيا الخاـ وذلظ بالتعخؼ عمى عجد الدشػات 

 في التعميع الخسسي. ةاىا السبحػثتمزأالتي 
يقرج بيا التعخؼ عمى حالة السخأة الحالة الدواجية لمسخأة الخيفية:  .2

، عدباءوقدست االستجابات إلى ) الخيفية وقت إجخاء السقابمة
 ( .1،2،3،4،5، عقج قخاف( وأخحت أرقاـ )ة، أرممة، مصمقةمتدوج

يقرج بو التعخؼ عمى حالة  ة الخيفية:السخالشذاط االقترادي ا .0
السخأة الخيفية مغ حيث كػنو يعسل عسل رئيدي أو عسل ثانػي أو 
اإلثشيغ معا وىي مقدسة إلي عسل رئيدي وعسل ثانػي وقج قدست 

، ةمػسسي ة، عاممةاالستجابات لكال مغ الستغيخيغ إلى )مدارع
مذخوعات متػسصة وصغيخة، حخفي، عسل حكػمي، أعساؿ حخة، ال 

العسل/ال يػجج ميشة، قصاع خاص( وأخحت أرقاـ يدتصيع 
(1،2،3،4،5،6،7،8، (9. 

ثانيا: بيانات الهحجة السعيذية: )الخرائص االقترادية واالجتساعية 
 لمهحجة السعيذية(

 أ. الشذاط االقترادي ورأس السال البذخي 
(: يقرج بيا عجد أفخاد الهحجة السعيذية )حجم الهحجة السعيذية .2

عجد أفخاد الػحجة السعيذية التي تخبصيع معيذة مذتخكة يذتخكػف بيا 
في مدكغ واحج ويعتسجوف فييا عمى ميدانية مذتخكة وقج تع تقديسيا 
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جسالي وقج استخجـ ىحه االناث و االلثالث متغيخات وىي عجد الحكػر و 
 البيانات في صػرتيا الخاـ.

التعخؼ عمي بو : يقرج ة السعيذيةالشذاط االقترادي ألفخاد الهحج. 0
حالة كل فخد مغ أفخاد الػحجة السعيذية مغ حيث عسل رئيدي أو عسل 
ثانػي أو األثشيغ معا وقج تع استخجاـ ىحه البيانات في صػرتيا الخاـ 
وذلظ بالتعخؼ عمى عجد أفخاد االسخة الحيغ يعسمػف بشذاط اقترادي 

رع، عامل مػسسي، بػضيفة كالتالي )مدا معيغ وقج قدست ىحه األنذصة
حكػمية، بالقصاع الخاص، عسل حخ، صاحب عسل )مذخوع خاص(، 

شالب ، يعسل حخفي، ال يعسل )عاشل عغ العسل(، عمى السعاش
 متفخغ،.

يقرج بيا التعخؼ عمى حجع مداحات  .حيازة األراضي الدراعية:3
عغ مداحة األرض الدراعية  ةاألراضي بالقيخاط وذلظ بدؤاؿ السبحػث

، بحيث تقاس ةالتي تسمكيا أو تدتأجخىا أو كمييسا معا أسخة السبحػث
بعجد القخاريط، وبحيث تكػف الكيسة الخقسية اإلجسالية معبخة عغ مقجار 

األرقاـ في صػرتيا  مدتخجموألرض الدراعية و  ةحيازة أسخة السبحػث
 الخاـ، وقج تع تحػيميا مغ قيخاط لفجاف.

يقرج بيا التعخؼ عمى مداحة السباني التي يستمكيا  حيازة السباني:. 2
عغ مداحة أرض السباني وعجد السباني  ةالفخد وذلظ بدؤاؿ السبحػث

 وسؤالو عغ نػع السمكية إذا كانت ممظ، مذاركة، إيجار. 
عجد السعجات التي  : بالتعخؼ عمى. حيازة السعجات السدرعية5

عغ عجد السعجات السدرعية التي  ةوذلظ بدؤاؿ السبحػث ةستمكيا السبحػثت
سػاء بصخيق السمكية أو السذاركة، بحيث أعصي  تمكيا أسخة السبحػثةتس

درجة عغ كل معجة تحػزىا أسختو، مع احتداب قيسة األلة  ةالسبحػث
الذخؾ بشرف قيسة األلة السمظ، وبحيث تكػف الكيسة الخقسية اإلجسالية 

 ازة أسخة السبحػث لمسعجات الدراعية.معبخة عغ مقجار حي
:ىػ عجد الحيػانات السػجػدة في حيازة الحيهانات السدرعية . 6

حيازة الػحجة السعيذية بعج تحػيميا إلي وحجات معيارية وذلظ بدؤاؿ 
، سػاء كانت اعغ الحيػانات السدرعية التي تحػزىا أسختي ةالسبحػث

السختمفة مغ الحيػانات مسمػكة أو مذاركة، حيث تع تحػيل األنػاع 
السدرعية )أبقار، جامػس، حسار أو بغل، حراف، جسل، ماعد 
وخخاؼ، شيػر، أرانب، أخخي( إلى وحجات حيػانية، عمى أساس أف: 

وحجة حيػانية، كل خسدة  2.3وحجة حيػانية، الجامػس=2البقخة = 
دجاجة أو شائخ= وحجة حيػانية  202وحجة حيػانية، 2رؤوس أغشاـ=

مع مخاعاة احتداب الحيػاف الذخؾ بشرف قيسة  الحيػاف السمظ، واحجة، 
وقج تع تحجيج حيازة أسخة السبحػث لمحيػانات بشاء عمي مجسػع الػحجات 

التي حرل عمييا السبحػث )معيج بحػث اإلنتاج الحيػاني، بيانات غيخ 
 .( .0222مشذػرة، الجقي ،

 
 الحيازة الحيهانية إلى وحجات معيارية مكافئ .1ججول 

 الهحجة الحيهانية نهع الحيهان/الظائخ
 وحجة معيارية2 البقخة

 وحجة معيارية2.3 الجامػس
 وحجة معيارية2 كل خسدة رؤوس األغشاـ

 وحجة معيارية2 شائخ202
 .0222السرجر: معيج بحػث اإلنتاج الحيػاني، بيانات غيخ مشذػرة، الجقي ،

 
: ويقرج بيا التعخؼ  مرادر الجخل لمهحجة السعيذية ندبة. 7

عغ ندبة  ةعمي الشدبة األكبخ مغ مرادر الجخل وذلظ بدؤاؿ السبحػث
السرادر التي يحرل مشو عمي الجخل، وقج تع تقديع مرادر دخل 
الػحجة السعيذية كالتالي )إلنتاج الحيػاني، اإلنتاج الشباتي )الدراعي(، 

الذخكات ( (، العسل بالقصاع الخاص بأجخوضيفة رسسية )عسل حكػمي
، السرانع (، خجمات ميشية )مجرس، شبيب، محاـ، باحث، ...الخ(، 
مذخوعات متػسصة وصغيخة الحجع) بقالة ، ورشة ، حجاده، نجار(، 
عامل دائع بالدراعة، عسل مػسسي بأجخ، تأجيخ أصػؿ مسمػكة لمػحجة 

، تحػيالت مغ ...(، معاشمعجات -أراضي  –السعيذية )مباني 
 األقارب.

: يقرج بيا التعخؼ . بشهد األنفاق الخاص بالهحجة السعيذية8
عغ  ةعمى بشػد اإلنفاؽ الخاصة بالػحجة السعيذية وذلظ بدؤاؿ السبحػث

بشػد اإلنفاؽ الدشػي والذيخي والتي تع تقدسيا كالتالي: أ. مرخوفات 
اه، شيخية: )غحاء، مالبذ، تعميع، إيجار مدكغ، كيخباء، مي

مػصالت(، ب. مرخوفات الخعاية الرحية: عالج وأدوية، ج. 
مرخوفات اجتساعية )مجامالت )أفخاح، عداء، سبػع(، أنذصة 
تخفييية(، د. نثخيات )تجخيغ، كخوت شحغ، أخخي(،قج  تع جسع كل 

بشػد األنفاؽ سشػيا ثع  قدع كل بشج مغ بشػد األنفاؽ عمي مجسػع بشػد  
شحرل عمي ندبة مئػية لكل بشج مغ بشػد ل 222اإلنفاؽ وضخبيا في 

 األنفاؽ.
: يقرج بيا أف . حيازة األسخة لمسذخوعات السجرة لمجخل4

لتحديغ دخميا أفخاد األسخة أحج السذخوعات تستمظ ألسخة أو احج 
 (.0223)الجياز السخكدى لمتعبئة واألحراء،
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 ثالثا: الخرائص االجتساعية:
ويقرج بيا في ىحا البحث زوجات الحائديغ ألرض  السخأة الخيفية: -2

 زراعية والسجوف بدجل الجسعية التعاونية الدراعية بقخيتي الجراسة.
ويقرج بيا درجة مذاركة نذظة البيئية: درجة السذاركة في اال  -2

السخأة الخيفية في بعس األنذصة الخاصة بالسحافطة عمى البيئة 
ـ دنطافة شػارع القخية، ر  أشجار في شػارع القخية، )زراعةومشيا 
مذخوعات الرخؼ الرحي( وإعصاء درجة لكل نذاط  البخؾ،

 السخأة الخيفية. اتداىع فيي
درجة السذاركة االجتساعية الخسسية )درجة العزهية في  -3

بالسشطسات  السخأة الخيفيةويقرج بيا درجة معخفة السشظسات(: 
 السػجػدة داخل السجتسع وعزػيتيا بيا وشكل ىحه العزػية.

ويقرج بيا درجة استجابة درجة االنتساء في السجتسع السحمى:  -2
السخأة الخيفية السػافقة أو غيخ السػافقة أو السحايجة اتجاه االنتساء 

 بالقخية.
تعخض السخأة الخيفية  بيا ويقرج درجة االنفتاح الثقافي لمسخأة: -0

( ، صفخ3،0،2لسرادر السعمػمات السعخفية وأعصيت درجات )
( ويتع نادرا، العمى التختيب لسدتػيات التعخض )دائسا، أحيانا، 

تحجيج ىحه السرادر في قخأه الرحف أو السجالت أو مذاىجة 
االخبار( وعميو  بالخاديػ ومتابعةالبخامج اإلذاعية  فديػف، سساعيالتم

درجة كحج  20بيغ صفخ حج أدنى وفقج تخاوحت درجات السكياس 
أقرى وقج تع جسع تمظ الجرجات لتعبخ عغ درجة االنفتاح الثقافي 

 لمسخأة الخيفية.
ويقرج بيا درجة تقجيخ السخأة الخيفية لحاتيا درجة قيادة الخأي:  -1

كقائجة رأى تؤثخ عمى األخخيات في مجاؿ السحافطة عمى البيئة 
 مغ التمػث.

درجة تصمع السخأة الخيفية لخفع مدتػاىا ويقرج بيا درجة الظسهح:  -7
 .أو الثقافي لالرتقاء مدتػاىا السعيذي االقتراديأو  االجتساعي

ويقرج بيا درجة مذاركة السبحهثة في اتخاذ القخارات األسخية:  -3
درجة مذاركتيا في اتخاذ القخارات التي تخز األسخة واعصيت 

 ( عمى التختيب )مختفعة ومتػسصة ومشخفزة(.3،0،2
ويقرج بيا درجة ميل السخأة الخيفية  درجة االتجاه نحه التعميم: -9

 لخفع مدتػاىا ومدتػى اسختيا التعميسى.
 ثانيا: الستغيخات التابعة

ويتع قياسو مغ خالؿ عجة مسارسات التي يتع قياس مدتػى تشفيحىا مغ 
 قبل السخأة الخيفية

رج بيا ويقالسخأة الخيفية لمسحافظة عمى البيئة:  .مسارسات2.8. 
مسارسات السخأة الخيفية لمسحافطة عمى البيئة في كل مغ األبعاد 

 الغحاء(. والسياه وىجر)األرض  التالية
 السسارسات البيئية:2.8.1

 مسارسات السحافظة عمى األرض الدراعية: - أ
 مسارسات خارج السشدل: -1
 حخثعبارة، ىي:  23وتع قياسو مغ خالؿ مكياس مكػف مغ 

األرض بصخيقة عسيقة، تذسيذ األرض بعج كل حخثة، نقاوة الحذائر 
باليج ألنيا أفزل مغ رشيا بالسبيج، رى األرض لسا الدرع يكػف محتاج 
مياه، إتباع تػصيات اإلرشاد الدراعى في الخى، رى األرض مغ مياه 
الرخؼ، استخجاـ أصشاؼ مغ الكيساوي السشاسبة لكل محرػؿ، االفخاط 

يجات الدراعية، إتباع الجورة الدراعية، حفخ مرارؼ في في رش السب
األرض، حجوث حالة سػء صخؼ صحى زراعى ، رمى حيػانات ميتو 
في التخع ، إلقاء السخمفات السشدلية فى األرض الدراعية ، إتباع 
تػصيات اإلرشاد الدراعى في التدسيج ، حخؽ الحذائر فى التخبة 

اء الصيػر والحيػانات السيتة فى الدراعية بالكيخوسيغ ال يزخ ، إلق
األرض الدراعية ، إلقاء كدح الحسامات فى األرض الدراعية ال يمػثيا، 
زراعة السحاصيل السجيجة لمتخبة. بحيث تخاوحت االستجابات عمى كل 

فى  3وقج أعصيت االستجابات الكيع  نادرا،أحيانا،  دائسا،عبارة ما بيغ: 
في حالة نادرا ثع جسعت ىحه الجرجات  2في حالة أحيانا، 0حالة دائسا ،

 لتعبخ درجات االستجابة عغ السسارسات البيئية.
 مسارسات السحافظة عمى السياه - ب
 مسارسات خارج السشدؿ: -2

عبارة، ىي: ري  24تع قياسو مغ خالؿ مكياس مكػف مغ  
 ، في التخعة، ري  السدارعةرمى مخمفات األرض بسياه أكثخ مغ الالـز

 الشباتات مياه حدب السقتشيات السػصي بيا، الدراعة عمى خصػط،
زراعة السحاصيل التي ال تحتاج ميو كثيخه ، تدػية األرض بالميدر، 

العشاية بالرخؼ السكذػؼ والسغصى، رمى بقايا السبيجات في التخع 
ألنو بيدسع الدسظ وبيجيب األمخاض، استخجاـ الصخؽ رى حجيثة 

سجاومة عمى تصييخ التخع والسرارؼ مغ الحذائر البالتشكيط، والخش
السائية، تصسيخ الحيػانات في التخع و السرارؼ ، رى األرض بالميل، 

غديل الغمة فى التخعة غدل األوانى والسالبذ في التخع والسرارؼ، 
استحساـ وتشطيف الحيػانات فى التخع والسرارؼ يزخ  بيشطفيا كػيذ،
غديل فػارغ األسسجة والسبيجات فى التخعة أمخ  اف ،الحيػانات واإلند

غيخ مقبػؿ، الذخب مغ مياه التخعة ضار بالرحة ، مفير ضخر مغ 
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استحساـ األوالد فى التخعة، رمى مياه االستعساؿ السشدلى فى السجارى 
 السائية يمػث مائيا.

بحيث تخاوحت االستجابات عمى كل عبارة ا يغ: دائسا،  
في  0فى حالة دائسا ، 3الكيع ج أعصيت االستجابات أحيانا، نادرا وق

في حالة نادرا ثع جسعت ىحه الجرجات لتعبخ درجات  2حالة أحيانا،
 االستجابة عغ السسارسات البيئية.

 مسارسات داخل السشدؿ: -0
تخؾ عبارات، ىي:  2تع قياسو مغ خالؿ مكياس مكػف مغ  

السياه أثشاء  غمقالسياه شغالو وانتي يتغدمى السػاعيغ أو السالبذ، 
زجاجة مياه بالستظ،  استخجاـغديل األسشاف، أو غديل السػاعيغ، 

الصمسبات الحبذية  استخجاـمياه أماـ السشدؿ في أياـ الحخ،  رش
الحشفيات ومػاسيخ  تخؾ السشدؿ،الدجاد في  غديللمحرػؿ عمى مياه، 

 صالح ال يزخ.السياه بجوف إ
بحيث تخاوحت االستجابات عمى كل عبارة ا يغ: دائسا،  

في  0فى حالة دائسا ، 3الكيع أحيانا، نادرا، وقج أعصيت االستجابات 
في حالة نادرا ثع جسعت ىحه الجرجات لتعبخ درجات  2حالة أحيانا،

 االستجابة عغ السسارسات البيئية.
 مسارسات خاصة بيجر الغحاء:-ج
ثالجتظ بيغ  فحزعباره ىي:  20تع قياسو مغ خالؿ  

 قخأة األكل الفاضل مغ الغجاء لتانى يػـ،  استخجاـالحيغ واألخخ، 
بقايا استخجاـ صالحية الصعاـ قبل شخائو، إعادة تجويخ بقايا الصعاـ، 

شعامظ ما بيغ  أنػاع في التشػعوجبو سابقو في عسل وجبو ججيجة، 
خزخوات وفاكية أكثخ مغ المحػـ، ىل  استخجاـالخزخوات والفاكية، 

بكسيات كبيخه في  الصيىبتذتخى أكثخ مغ حاجتظ مغ الغحاء، 
قبل ما تخوحى لمدػؽ أو الدػبخ  السذتخيات كتابةالعدومات واألفخاح، 

 التدػؽ ميدانية لمسذتخيات في كل مخة تتدػقى فييا،  وضعماركت، 
 بذكل عذػائى وبجوف تخصيط.

بات عمى كل عبارة ما بيغ: دائسا، بحيث تخاوحت االستجا 
في  0فى حالة دائسا ، 3الكيع أحيانا، نادرا، وقج أعصيت االستجابات 

في حالة نادرا ثع جسعت ىحه الجرجات لتعبخ درجات  2حالة أحيانا،
 االستجابة عغ السسارسات البيئية.

 السعمػمات لمسعمػمات الخاص بالسحافطة عمى البيئة: مرادر-د
عبارات، ىي: البخامج الخيفية  2تع قياسو مغ خالؿ  

بالتمفديػف البخامج بالخاديػ ألقارب واألصجقاء والجيخاف، رائجات ريفيات، 
حسالت تػعية مثال مغ وزارة البيئة، حسالت تػعية مثال مغ مشطسات 

 .االجتساعيدولة، األنتخنت، مػاقع التػاصل 

ا بيغ: دائسا، أحيانا، بحيث تخاوحت االستجابات عمى كل عبارة م
في حالة  0فى حالة دائسا ، 3الكيع نادرا، وقج أعصيت االستجابات 

في حالة نادرا ثع جسعت ىحه الجرجات لتعبخ درجات االستجابة  2أحيانا،
 عغ السسارسات البيئية.

 الشتائج والسشاقذة: .8
يذتسل ىحا الجدء مغ الجراسة عمى عخض نتائج تحميل البيانات 

يا لتحقيق أىجاؼ الجراسة وذلظ مغ خالؿ التعخؼ عمى التي تع جسع
السياه مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية الخاصة األرض و 

ىجر الغحاء، تحجيج شبيعة العالقة بيغ الستغيخات السدتقمة وعجـ 
السجروسة )الستغيخات الجيسػغخافية واالجتساعية واالقترادية والبيئية 

أة الخيفية لجورىا لمسحافطة عمى البيئة وأخيخا التعخؼ ودرجة تشفيح السخ 
عمى مرادر معمػمات السخأة الخيفية لمسسارسات الخاصة بالسحافطة 

 عمى البيئة.
أوال: التعخف عمى مدتهى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية 

 ىجر الغحاءعجم  الخاصة باألرض والسياه و
التعخف عمى مدتهى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية  -1

 الخاصة باألرض 
% مغ السخأة الخيفية كاف  20أف  (0)تبيغ مغ نتائج ججوؿ 

 مشخفس،مدتػى تشفيحىغ لسسارسات السحافطة عمى األرض الدراعية 
% مشيغ مدتػى تشفيحىغ متػسصًا وقج يخجع ذلظ إلى  14فى حيغ كاف 

أف معطع الخيفيات ال يذتخكا مع أزوجيع في تمظ السسارسات الخاصة 
بالسحافطة عمى األرض الدراعية حيث أف الحكػر مغ أفخاد األسخة 

 يتحسمػف مذقة خجمة األرض الدراعية في أغمبية األسخ بتمظ األعساؿ.
الخيفية لسسارسات البيئية الخاصة  مدتهى تشفيح السخأة .2ججول 

 باألرض الدراعية
مسارسات الحفاظ عمى األرض 

 الدراعية
 الشدبة% العجد 

 20 02 درجة (04 – 23مشخفس )
 14 032 درجة (22 – 32)متػسط 
 21 03 فأكثخ(درجة  20مختفع )
 %222 333 السجسػع

 السرجر: جسعت وحدبت مغ استسارة االستبياف
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مدتهى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية  التعخف عمى -2
 الخاصة بالسياه

أف الغالبية العطسى مغ السخأة الخيفية  (3أضيخت نتائج ججوؿ )
% مدتػى تشفيحىغ لسسارسات السحافطة عمى السياه  12بشدبة 

% مشيغ مدتػى تشفيحىغ ليحه السسارسات 22 فى حيغ كاف متػسصًا،
 مشخفزاً 

 
مدتهى تشفيح السخأة الخيفية لسسارسات البيئية الخاصة  .3ججول 

 بالسياه
 %الشدبة  العجد  مسارسات الحفاظ عمى السياه

 02 22 درجة (43 – 26)مشخفض 
 12 000 درجة (61 – 44)متهسط 
 20 22 فأكثخ(درجة  62)مختفع 

 %222 333 السجسهع
 السرجر: جسعت وحدبت مغ استسارة االستبياف

عمى مدتهى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية التعخف  -3
 الخاصة بيجر الغحاء

أف غالبية السبحػثات الخيفيات بشدبة  (2)أضيخت الشتائج بججوؿ 
فى  ،مختفع% مدتػى تشفيحىغ لسسارسات عجـ ىجر الغحاء كاف  12

 ،متػسصا % مشيغ مدتػى تشفيحىغ ليحه السسارسات كاف 00حيغ كاف 
مشخفزًا % مشيغ مدتػى تشفيحىغ ليحه السسارسات كاف  11وأخيخًا 

 وىحا يعكذ مجى حخص السخأة الخيفية عمى عجـ ىجر الغحاء.
 

تهزيع السبحهثات الخيفيات وفقًا لسدتهى تشفيحىن  .4ججول 
لسسارسات السحافظة عمى عجم ىجر الغحاء بسشظقة 

 الجراسة
 %الشدبة العجد  

 22 34 درجة (19 – 12)مشخفض 
 00 32 درجة (27 – 21)متهسط 
 12 022 فأكثخ(درجة  28)مختفع 

 %222 333 السجسهع
 .االستبياف استساراتوحدبت مغ  السرجر: جسعت 
 
 
 

ثانيا: تحجيج طبيعة العالقة بين الستغيخات السدتقمة السجروسة 
)الجيسهغخافية واالجتساعية واالقترادية( وبين مدتهى تشفيح 

الخاصة )باألرض والسياه السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية 
 والهجو البحخى  القبميالهجو  محافظتي الغحاء( فيوىجر 

ال تهجج عالقة معشهية بين نص الفخض اإلحرائي الثاني عمى أنو "
 الجيسه جغخافيةالخرائص  (السجروسةكل من الستغيخات السدتقمة 

واالجتساعية واالقترادية( وبين مسارسات الخيفيات لمسحافظة عمى 
، والختبار صحة ىحا الفخض تم “األرض الدراعية بسشظقة الجراسة 

، وجاءت الشتائج عمى “استخجام " معامل االرتباط البديط لبيخسهن 
 (.5رقم )ججول  التاليالشحه 

 العالقة بين الستغيخات السدتقمة السجروسة )الخرائص -1
الجيسهغخافية واالجتساعية واالقترادية( وبين مسارسات الخيفيات 

 لمسحافظة عمى األرض الدراعية بسشظقة الجراسة
، ( 2.22عالقة ارتباشية شخدية ومعشػية عشج مدتػى )وجػد 

عجد سشػات تعميع السخأة الخيفية ، عجد سشػات خبخة السخأة الخيفية فى 
الحكػر، عجد أفخاد األسخة اإلناث ، العسل الدراعى، عجد أفخاد األسخة 

عجد أفخاد األسخة ، عجد أفخاد األسخة العامميغ بالدراعة ، حجع الحيازة 
مذاركة الخيفيات فى مذخوعات تشسية  الحيػانية ألسخة السخأة الخيفية،

، األنفاؽ األسخى ، درجة انتساء السخأة الخيفية  السجتسع السحمى
،  الخارجيالسخأة الخيفية عمى العالع  لمسجتسع السحمى ، درجة انفتاح

 ،لمسخأة الخيفية  الخأيدرجة االنفتاح الثقافى لمسخأة الخيفية ، درجة قيادية 
،وبيغ  السخأة الخيفية نحػ التعميع اتجاهدرجة  ، درجة شسػح السخأة الخيفية

 .مسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى األرض الدراعية بسشصقة الجراسة 
الشتائج وجػد عالقة ارتباشية عكدية ومعشػية  انو أضيختكسا        

االنفاؽ  الخيفية،( بيغ متغيخ: الدغ الحالي لمسخأة 2.22عشج مدتػى )
 السياه، حيثوبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسحافطة عمى  االسخى 

 .2.012-**،-**2.220بمغت قيع معامالت االرتباط البديط: 
السدتقمة السجروسة )الخرائص العالقة بين الستغيخات  -2

الجيسهغخافية واالجتساعية واالقترادية( وبين مسارسات الخيفيات 
 لمسحافظة عمى السياه بسشظقة الجراسة

الدغ (  2.22عالقة ارتباشية شخدية ومعشػية عشج مدتػى )وجػد 
لمسخأة الخيفية، عجد سشػات تعميع السخأة الخيفية ، عجد سشػات  الحالي

الخيفية فى العسل الدراعى، عجد أفخاد األسخة الحكػر، عجد  خبخة السخأة 
أفخاد األسخة اإلناث ، عجد أفخاد األسخة ، عجد أفخاد األسخة العامميغ 

مذاركة الخيفيات  بالدراعة ، حجع الحيازة الحيػانية ألسخة السخأة الخيفية،
 ، األنفاؽ األسخى ، درجة انتساء فى مذخوعات تشسية السجتسع السحمى
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السخأة الخيفية لمسجتسع السحمى ، درجة انفتاح السخأة الخيفية عمى العالع 
 الخأي، درجة االنفتاح الثقافى لمسخأة الخيفية ، درجة قيادية  الخارجي

السخأة الخيفية  اتجاهدرجة  ، درجة شسػح السخأة الخيفية ،لمسخأة الخيفية 
األرض الدراعية ،وبيغ مسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى  نحػ التعميع

عالقة ارتباشية عكدية وجػد الشتائج  انو أضيختكسا  .بسشصقة الجراسة 
الخيفية، ( بيغ متغيخ: الدغ الحالي لمسخأة 2.22ومعشػية عشج مدتػى )

السياه، وبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسحافطة عمى األسخى  األنفاؽ
 2.234-**،-**2.202 :بمغت قيع معامالت االرتباط البديط حيث

بين الستغيخات السدتقمة السجروسة )الخرائص  العالقة -3
الجيسهغخافية واالجتساعية واالقترادية( وبين مسارسات 

 الخيفيات لمسحافظة عمى عجم ىجر الغحاء بسشظقة الجراسة
( بيغ 2.22وجػد عالقة ارتباشية شخدية ومعشػية عشج مدتػى )

، عجد سشػات تعميع السخأة الخيفية، الدغ الحالي لمسخأة الخيفية متغيخات:

فى العسل الدراعى، عجد أفخاد األسخة  عجد سشػات خبخة السخأة الخيفية
لدراعة، حجع اإلناث، عجد أفخاد األسخة، عجد أفخاد األسخة العامميغ با

سخة الحيازة الحيػانية أللألرض الدراعية، حجع حيازة أسخة السخأة الخيفية 
خوعات اإلنتاجية، مذاركة لمسذ، حيازة أسخة السخأة الخيفية ، السخأة الخيفية
 السخأة  انتساءع السحمى ، درجة فى مذخوعات تشسية السجتس السخأة الخيفية

عمى العالع  السخأة الخيفية انفتاحتسع السحمى ،درجة لمسجالخيفية 
لمسخأة  الخأيالثقافى لمسخأة الخيفية، درجة قيادية  االنفتاح، درجة الخارجي

عالقة ارتباشية عكدية ومعشػية وجػد الشتائج  انو أضيختكسا  . الخيفية
، األنفاؽ ( بيغ متغيخ: الدغ الحالي لمسخأة الخيفية2.22عشج مدتػى )

عجـ ىجر  مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسحافطة عمى وبيغ األسخى 
-**،-**2.041بمغت قيع معامالت االرتباط البديط الغحاء، حيث

2.241.

 بسشظقة الجراسةعالقة الستغيخات السدتقمة السجروسة بجرجات مسارسات الخيفيات لمحفاظ عمى البيئة  .5ججول 
مسارسات الحفاظ عمى  الستغيخات السدتقمة

 األرض الدراعية
مسارسات الحفاظ عمى 

 السياه
مسارسات الحفاظ عمى عجم 

 الغحاء ىجر
 **-2.041 **-2.202 **-2.220 الدن الحالي لمسخأة الخيفية
 **2.223 **2.032 **2.000 عجد سشهات تعميم الخيفية

 **2.310 **2.223 **2.233 عجد سشهات خبخة الخيفية فى العسل الدراعى
 2.233 **2.032 **2.202 عجد األوالد العاممين بالدراعة

 **2.222 **2.201 **2.324 عجد أفخاد األسخة الحكهر
 2.233 **2.023 **2.000 عجد أفخاد األسخة اإلناث

 2.224 **2.012 **2.032 د أفخاد األسخةعج
 **2.002 **2.023 **2.303 عجد أفخاد األسخة العاممين بالدراعة

 *2.203 **2.020 **2.004 حجم حيازة السخأة الخيفية )األسخة( لألرض الدراعية
 **2.310 2.003** **2.032 حجم الحيازة الحيهانية ألسخة السخأة الخيفية 

 2.241-** 2.234-** 2.012-** األنفاق األسخى 
 **2.212 **2.201 **2.014 حيازة السخأة الخيفية لمسذخوعات اإلنتاجية

 **2.333 *2.013 **2.300 مذاركة السخأة الخيفية فى مذخوعات تشسية السجتسع السحمى
 **2.323 **2.210 **2.230 درجة السذاركة الخسسية لمسخأة الخيفية

 **2.332 **2.322 **2.322 درجة انتساء السخأة الخيفية لمسجتسع السحمى
 **2.023 **2.401 **2.130 الخارجيدرجة انفتاح السخأة الخيفية عمى العالم 

 **2.421 **2.302 **2.402 درجة االنفتاح الثقافى لمسخأة الخيفية
 **2.320 **2.120 **2.401 لمسخأة الخيفية الخأيدرجة قيادية 

* **2.223 درجة طسهح السخأة الخيفية 2.102*  2.303** 
 **2.400 **2.233 **2.223 السخأة الخيفية نحه التعميم اتجاهدرجة 

  2.22معشػي عشج مدتػى معشػية                                 السرجر: جسعت وحدبت مغ استسارة االستبياف
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وبشاءًا عمى ىحه الشتائج، فإنو ال يسكغ رفس الفخض 
اإلحرائى الدابق كمية، بل يسكغ رفزو بالشدبة لمستغيخات التى ثبت 
معشػية عالقتيا مع الخرائز الجيسػغخافية واالجتساعية واالقترادية 

بالشدبة ليحه الستغيخات والقائل  البحثيوقبػؿ الفخض  لمسخأة الخيفية،
بسعشػية العالقة بيغ الخرائز الجيسػغخافية واالجتساعية واالقترادية 
وبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية الخاصة )باألرض 

 والسياه واليػاء والرحة العامة وعجـ ىجر الغحاء(.
 تمظ الشتائج عمى الشحػ التالي:ويسكغ تفديخ 

كال مغ :عجد سشػات تعميع السخأة زاد   مسا يعشى أنو كمسا
الخيفية ، عجد سشػات خبخة السخأة الخيفية فى العسل الدراعى، عجد أفخاد 
األسخة الحكػر، عجد أفخاد األسخة اإلناث ، عجد أفخاد األسخة ، عجد أفخاد 

 يازة الحيػانية ألسخة السخأة الخيفية،األسخة العامميغ بالدراعة ، حجع الح
، األنفاؽ  مذاركة الخيفيات فى مذخوعات تشسية السجتسع السحمى

األسخى ، درجة انتساء السخأة الخيفية لمسجتسع السحمى ، درجة انفتاح 
، درجة االنفتاح الثقافى لمسخأة الخيفية  الخارجيالسخأة الخيفية عمى العالع 

درجة  ، درجة شسػح السخأة الخيفية ،لمسخأة الخيفية  الخأي، درجة قيادية 
،وبيغ كمسا زاد مدتػى تشفيح السخأة الخيفية  السخأة الخيفية نحػ التعميع اتجاه

 لمسسارسات  السحافطة عمى األرض الدراعية بسشصقة الجراسة
مسا يعشى أنو كمسا زاد كال :عجد سشػات تعميع السخأة الخيفية ، 

سخأة الخيفية فى العسل الدراعى، عجد أفخاد األسخة عجد سشػات خبخة ال
الحكػر، عجد أفخاد األسخة اإلناث ، عجد أفخاد األسخة ، عجد أفخاد األسخة 

مذاركة  العامميغ بالدراعة ، حجع الحيازة الحيػانية ألسخة السخأة الخيفية،
، األنفاؽ األسخى ،  الخيفيات فى مذخوعات تشسية السجتسع السحمى

تساء السخأة الخيفية لمسجتسع السحمى ، درجة انفتاح السخأة الخيفية درجة ان
، درجة االنفتاح الثقافى لمسخأة الخيفية ، درجة  الخارجيعمى العالع 

 اتجاهدرجة  ، درجة شسػح السخأة الخيفية ،لمسخأة الخيفية  الخأيقيادية 
ة الخيفية ،وبيغ كمسا زاد مدتػى تشفيح السخأ  السخأة الخيفية نحػ التعميع

 .لمسسارسات  السحافطة عمى السياه بسشصقة الجراسة
مسا يعشى أنو كمسا زاد كال مغ :عجد سشػات تعميع السخأة 
الخيفية ، عجد سشػات خبخة السخأة الخيفية فى العسل الدراعى، عجد أفخاد 
األسخة الحكػر، عجد أفخاد األسخة اإلناث ، عجد أفخاد األسخة ، عجد أفخاد 

 العامميغ بالدراعة ، حجع الحيازة الحيػانية ألسخة السخأة الخيفية،األسخة 
، األنفاؽ  مذاركة الخيفيات فى مذخوعات تشسية السجتسع السحمى

األسخى ، درجة انتساء السخأة الخيفية لمسجتسع السحمى ، درجة انفتاح 
فية ، درجة االنفتاح الثقافى لمسخأة الخي الخارجيالسخأة الخيفية عمى العالع 

درجة  ، درجة شسػح السخأة الخيفية ،لمسخأة الخيفية  الخأي، درجة قيادية 
،وبيغ كمسا زاد مدتػى تشفيح السخأة الخيفية  السخأة الخيفية نحػ التعميع اتجاه

 لمسسارسات  السحافطة عمى عجـ ىجر الغحاء بسشصقة الجراسة
 االنفاؽ االسخى ، لمسخأة الخيفية بيشسا وجج عالقة عكدية بيغ الدغ الحالي

وبيغ مدتػى تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية الخاصة باألرض 
 الخيفية،أي كمسا انخفس سغ الحالي لمسخأة  الغحائي،والسياه واليجر 

البيئية الخاصة  تسارساسكمسا زاد مدتػى تشفيحىا لماألنفاؽ األسخى 
  سياه وعجـ ىجر الغحاء.باألرض وال

معمهمات الخيفيات عن السسارسات الخاصة بالسحافظة  ثالثا: مرادر
 عمى البيئة بسشظقة الجراسة

ولمتعخؼ عمى مرادر معمػمات السخأة الخيفية عغ البيئة   
% مغ  24( أف 1بسشصقة الجراسة ، أفادت الشتائج الػاردة بالججوؿ )

معمػماتيغ عغ البيئة مغ البخامج  عمى يحرمغ الشداء الخيفيات
% مشيغ ، حيث يحرمغ معمػماتيغ عغ  22ية ، يمى ذلظ أف التميفديػن

% مشيغ يقسغ  22البيئة مغ البخامج الخيفية بالخاديػ ، تمى ذلظ 
، ثع أشارت  األقارب واألصجقاء والجيخانبالحرػؿ عمى السعمػمات مغ 

% مغ السخأة الخيفية بأنيغ يحرمغ عغ  معمػماتيغ عغ البيئة مغ  14
% مشيغ  04اصل اإلجتساعى ، بيشسا أشارت اإلنتخنت ومػاقع التػ 

حسالت تهعية من بأنيغ يقسغ بالحرػؿ عمى السعمػمات البيئية مغ 
 . مشظسات دولية

( والخاصة 6وبالشطخ إلى الشتائج الدابقة بججوؿ رقع )
بسرادر معمػمات السبحػثات الخيفيات عغ البيئة بسشصقة الجراسة، تبيغ 

السعمػمات البيئة مغ مرادر عجيجة أف غالبييغ يقسغ بالحرػؿ عمى 
ليذ مغ بيشيا السخشجات الدراعيات أو الخائجات الخيفيات، وقج يخجع 
ذلظ إلى أنو ال تػجج مخشجات زراعيات بسشصقة الجراسة، كسا أف 
الخائجات الخيفيات قج ال يكػف لجييغ السعمػمات الكافية عغ البيئة. وقج 

السبحػثات الخيفيات لمحرػؿ وجج أف أىع السرادر التى تمجأ إلييا 
عمى السعمػمات البيئة ىى متابعة البخامج التميفديػنية والبخامج اإلذاعية 
الخيفية لػجػد الخبخاء فى مجاؿ البيئة وإفادة الخيفيات، كسا تحرل 
الخيفيات عمى السعمػمات مغ األقارب والجيخاف واألصجقاء وىحا أمخ 

األقارب واألصجقاء والجيخاف  شبيعى فأوؿ مغ يمجأ إليو الخيفيات ىع
فخبسا قج حجث لجييغ نفذ التجارب والخبخات قبل ذلظ فيقغ بشقل 

 تجاربيغ لغيخىغ مغ الخيفيات.
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 بسشظقة الجراسة عن البيئة سرادر معمهمات السخأة الخيفيةاألىسية الشدبية ل .6ججول 

 السرجر م
 ال نعم

 % عجد % عجد
 02 14 24 012 البخامج الخيفية بالتمفديهن  1
 03 22 22 001 البخامج الخيفية بالخاديه 2
 32 222 22 030 األقارب واألصجقاء والجيخان 3
 32 222 14 004 األنتخنت 4
 32 222 14 004 مهاقع التهاصل االجتساعى 5
 32 220 11 002 حسالت تهعية مثال من وزارة البيئة 6
 22 030 04 43 من مشظسات دولية حسالت تهعية 7
 222 333 2 2 رائجات ريفيات 8
 السرجر: جسعت وحدبت مغ استسارات االستبياف  
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ABSTRACT 

 
The research aimed at identify the level of rural women’s implementation of environmental practices (land, water, air and 

food waste), as well as identifying the nature of the relationship between the studied independent variables (demographic, 
social and economic characteristics) and the level of rural women’s implementation of their role in preserving the 

environment and identifying some rural women’s information sources to preserve the environment. The environment. The 

research was conducted in the villages of Tarout and Qam Al-Arous in the governorates of Sharkia and Beni Suef, and a 

random sample of 333 rural women was selected using the Yamani equation. The arithmetic mean and the value of 

Pearson's simple correlation coefficient. 

The most important results of the study were the following: 

1- There is a direct and moral correlation between some demographic, social and economic characteristics, and the practices 

of rural women to preserve agricultural land in the study area. 

The results of the study also indicated that 79% of rural women get their information about the environment from television 

programmes. 

KEYWORDS: Rural women's, environment, practices , the governorates of Sharkia and Beni Suef. 


