
Scientific Journal of Agricultural Sciences 4 (1): 413-426, 2022 

 10.21608/sjas.2022.131272.1208 DOI:180X)             -1796) / Online (ISSN 2535-Print (ISSN 2535 
  

413 

 ة وبشى سهيفالذخقي بسحافظتي خاة الخيفية لمسحافظة عمى البيئةدراسة مقارنة لسسارسات الس
 

 أحسج نرخ أسساء-ليكل قعبج الخال إيياب دمحم-نرختسهزان محى الجين 
 

 الجضدة–جامعة القاىخة -الدراعة كمية-الدراعيكاإلرشاد  الخيفيقدع االجتساع 
 

 العخبي السمخص
 

كبضغ  الغحاء(البضئية الخاصة )باألرض كالسياه كاليػاء كالرحة العامة كىجر سسارسات لم تشفضح السخأة الخيفية درجةيجؼ البحث تحجيج الفخكؽ بضغ أست
السذكالت  ، كسا استيجفت الجراسة التعخؼ عمي اىع الجراسة محافطتيفي  الستغضخات السدتقمة السجركسة )الجيسػغخافية كاالجتساعية كاالقترادية(

تع إجخاء البحث بقخيتي شاركط كقسغ العخكس في محافطتي البضئية التي تػاجو السخاة الخيفية كمدتػي تشفضحىا لمسسارسات السحافطة عمي البضئة ،
 باستخجاـمة الذخرية بكتع جسع بيانات الجراسة بالسقا يسانيمعادلة  باستخجاـ ريفية امخأة  333ختيار عضشة عذػائية مغ الذخقية كبشى سػيف ، كتع ا

كالستػسط ل الشدب السئػية ، كاستخجـ في تحمض0202 أغدصذ كسبتسبخ شيخي استسارة استبياف أعجت خريرا لتحقضق أىجاؼ البحث خالؿ 
 .T-testكحداب قيسة  الحدابي

 كانت اىع نتائج الجراسة مايمي:
كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات مسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى البضئة في الػجيضغ البحخي كالقبمي فيسا يتعمق بسسارسات الحفاظ عمى  -2

 في الػجو القبمي.لمسحافطة عمى البضئة سسارسات الخيفيات لاألرض الدراعية كىحا الفخؽ لرالح 
 .كأحج السذكالت البضئة  % 12.2احف بشدبة مختفعة بشدبة كججت أف الغالبية العطسى تعاني مغ انتذار الدك  -0
%كيمضيا عجـ معخفة الجيات التي يسكغ المجػء ليا لتجكيخ  41.1كجج أف الغالبية العطسى تعشى مغ انتذار الدكاحف بشدبة مختفعة بشدبة  -3

 .% 32.0السخمفات بشدبة 

 ة الخيفية ، محافطتي الذخقية كبشى سػيف.مذاكل،   مسارسات ، البضئة،  السخا  الكمسات االفتتاحية :

 

 ومذكمة البحث السقجمة .1

حافطة عمضيا مغ كافة سأصبحت قزية البضئة كحسياتيا كال
أنػاع التمػث مغ أخصخ قزايا العرخ كمغ أخصخ السذكالت التي 
تػاجو دكؿ العالع كالجكؿ الشامية عمى كجيو الخرػص كالتي يسكغ أف 
تتخؾ أثخ يرعب عالجيا عمى السجى البعضج، كالخيف السرخي يػاجو 

ناتجة عغ سمػكيات غضخ كاعية بضئيا. كالسخأة الخيفية ىي أخصار بضئية 
أكثخ أفخاد السجتسع لمتعامل مع السمػثات ، حضث يتختب عمى مذاركة 
السخأة في الكثضخ مغ السجاالت عمى ضيػر العجيج مغ صػر التمػث الت 

خاد أسختيا  ، األمخ الحى يجعػ إلى ضخكرة أفتؤثخ عمى صحة السخأة  ك 
قرػر السيارى لجى السخأة الخيفية ضسانا لسذاركة في تحجيج نػاحي ال

عسمية التشسية كقجرتيا في الحفاظ عمى صحتيا كصحة أفخاد أسختيا ، 
ىشاؾ أسباب تجفع الخيفيات لمسسارسة  مثل ىحه الدمػكيات الدمبية أتجاه 

البضئة مثل االعتقاد الخاشئ في صحة ىحه السعتقجات عالكة عمى 
بضئية غضخ مالئسة كالتي تجعل مغ الرب عمضيغ اإلمكانيات الطخكؼ ال

ممضػف يسػتػف نتيجة  1,3، حضث  الكياـ بالسسارسات البضئية الرحيحة
ممضػف يسػتػف نتيجة  3,3التعخض لميػاء السمػث الخارجي كسا أف 
 .(who,2021) التعخض ألبخخة الصيى الصعاـ الغضخ نطيف

 مفيهم البيئة عمى أنو: -1
التي تحيط باألشخاص أك مجسػعة العػامل ىي الطخكؼ كاألشياء 

الفضديائية كالكيسيائية كاألحيائية )مثل السشاخ كالتخبة كالكائشات الحية( 
التي تعسل عمى كائغ حي أك مجتسع بضئي كتحجد في الشياية شكمو 
كبقائو أك مجسػع الطخكؼ االجتساعية كالثقافية التي تؤثخ في حياة الفخد 

 (.Merriam Webster,2020أك السجتسع )
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كتعخؼ أيزا عمى أنيا العالع الصبيعي أك مشصقة جغخافية 
كيسكغ تعخيف البضئة   (Oxford, 2018) .معضشة تتأثخ بالشذاط البذخى 

بأنيا كصف لمسػارد الصبيعية كالبضئية عسػًما عمى أنيا جسيع العشاصخ                     
الشطاـ االقترادى. كقج الستاحة في الصبيعة كالتي يسكغ استخجاميا في 

 تكػف:              
  السادية مثل التخبة كالسياه كالغابات كمرائج األسساؾ كالحضػانات

 كالسعادف )مثل الشحاس كغضخىا(.
 .)الغازات )مثل اليمضـػ كاليضجركجضغ كاألكدجضغ، كما إلى ذلظ 
  ،مجخدة مثل الصاقة الذسدية كشاقة الخياح كالسشاضخ الصبيعية

 .fao,2012) )            الجضج، كالسياه كاضحة( كاليػاء
كيتفق العمساء في الػقت الحاضخ عمى أف مفيػـ البضئة             

يذسل جسيع الطخكؼ كالعػامل الخارجية التي تعير فضيا الكائشات الحية 
اإلشار الحي “كتؤثخ في العسميات التي تقػـ بيا. فالبضئة بالشدبة لإلنداف 

حي يحتػي عمى التخبة كالساء كاليػاء كما يتزسشو كل يعير فيو كال
عشرخ مغ ىحه العشاصخ الثالثة مغ مكػنات جساديو، ككائشات تشبس 
بالحياة. كما يدػد ىحا اإلشار مغ مطاىخ شتى مغ شقذ كمشاخ كرياح 
كأمصار كجاذبية كمغشاشيدية. الخ كمغ عالقات متبادلة بضغ ىحه 

 .العشاصخ
 أنهاع البيئة -2

 نػعاف مغ البضئةيػجج 
 األرض(.-الساء -بضئة مادية )اليػاء  -1
 اإلنداف(.-الحضػانات -بضئة بضػلػجية )الشباتات   -2

كفي ضل التقجـ كالسجنية التي يالحطيا العالع كيسخ بيا يـػ بعج 
يػـ فيسكششا تقديسيا إلى ثالثة أنػاع أخخى مختبصة بالتقجـ الحي 

 أحجثو اإلنداف:
 بضئة شبيعية -أ

 األرض.-الساء-تتسثل أيزًا في: اليػاء كالتي 
 بضئة اجتساعية -ب

كىي مجسػعة القػانضغ كالشطع التي تحكع العالقات الجاخمية لألفخاد 
 إلى جانب السؤسدات كاليضئات الدياسية كاالجتساعية.

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

 شبكات.
 مكػنات البضئة -3

 ثة عشاصخ:تذتسل ثال 
 )عشاصخ حية مثل )الشبات 
 عشاصخ اإلنتاج مثل الشبات -1

 عشاصخ االستيالؾ مثل اإلنداف كالحضػاف -2
 عشاصخ التحمضل مثل فصخ أك بكتخيا إلى جانب بعس الحذخات. -3
 .عشاصخ غضخ حية: الساء كاليػاء كالذسذ كالتخبة 
 .الحياة كاألنذصة التي يتع مسارستيا في نصاؽ البضئة 
  الكائشات الحية:عخيف 

ال يػجج تعخيف معضغ، كلكغ ىي مجسػعة مغ الرفات يختز 
التشفذ -الحخكة -الشسػ -بيا الكائغ الحي )الرفات مثل الغحاء 

 (0222)صالح كىبي،         اإلحداس ... إلخ(.-التكاثخ -
 مفيهم التمهث -3

التعخيف البديط لمتمػث البضئي الحي يخقى إلى ذىغ أي فخد مشا        
كالحي يشجع عشو بعَج ذلظ أضخار ” كػف الذيء غضخ نطيف“ىػ: 

كمذاكل صحية لإلنداف بل كلمكائشات الحية، كالعالع بأكسمو كلكغ إذا 
نطخنا لسفيػـ التمػث بجقة عمسية أكثخ سشجج أنو : ىػ إحجاث تغضخ في 

يط بالكائشات الحية بفعل اإلنداف كأنذصتو الضػمية مسا البضئة التي تح
يؤدي إلى ضيػر بعس السػارد التي ال تتالءـ مع السكاف الحي يعير 
فيو الكائغ الحي كيؤدي إلى اختاللو. كاإلنداف ىػ الحي يتحكع بذكل 
أساسي في جعل ىحه السمػثات إما مػردًا نافعًا أك تحػيميا إلى مػارد 

 لحلظ: نجج أف الفزالت البضػلػجية لمحضػانات ضارة كلشزخب مثالً 
تذكل مػردًا نافعًا إذا تع استخجاميا مخربات لمتخبة الدراعية، أما إذا تع 

 التخمز مشيا في السياه ستؤدي إلى انتذار األمخاض كاألكبئة.
كيعخؼ التمػث البضئى عمى أنو بأّنو ارتفاع كسّية السػاد بأشكاليا        

الدائمة، أك الرمبة، أك إضافة أحج أشكاؿ الصاقة، مثل: الغازّية، أك 
الصاقة الرػتّية، كالحخارّية، كالشذاشات اإلشعاعّية، كغضخىا داخل البضئة 
مسا يجعميا غضخ قادرة عمى تحمضل ىحه السػاد كالصاقة، أك تبجيجىا، أك 
تخفيفيا، أك إعادة تجكيخىا، كسا تربح غضخ قادرة عغ تخديغ السػاد 

الصاقة السختمفة بأشكاؿ غضخ ضاّرة، كُيعَخؼ ىحا التمػث باسع  كأشكاؿ
( كيذسل ىحا Environmental Pollutionالتمػث البضئّي )باإلنجمضدية: 

التمػث جسيع السػاد ذات التأثضخ الدمبي عمى البضئة، أك الكائشات الحّية 
سياه، التي تعير فضيا، كُيسكغ تقديع أنػاع التمػث الخئيدّية إلى: تمػث ال

 كتمّػث اليػاء، كتمػث التخبة، كالتمػث الزػئي، كالتمػث الزػضائي.
 البيئة: تمهث أسباب -4
يعػد الدبب الخئيدي في تمػث التخبة، إلى حج كبضخ، إلى          

إف ىحه السذكمة ناجسة عغ األنذصة الرشاعية التي .األنذصة البذخية
لية كالحضػانية كالبمجية؛ تذسل التعجيغ كالريخ كالترشيع؛ كالشفايات السشد 

كالسبضجات الحذخية كالسبضجات العذبية كاألسسجة السدتخجمة في الدراعة؛ 
كالسشتجات السذتقة مغ البتخكؿ التي يتع إشالقيا أك تػزيعيا في البضئة؛ 

 .كاألدخشة الشاتجة عغ الشقل
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تثضخ مذكمة ما يدسى بػ"السمػثات الشاشئة" السديج مغ القمق، 
سمػثات األدكية كمدببات اضصخاب الغجد الرساء كتذسل ىحه ال

كالسمػثات البضػلػجية كاليخمػنية ك"الشفايات اإللكتخكنية" مغ األجيدة 
اإللكتخكنية القجيسة كالسػاد البالستيكية التي تدتخجـ في الػقت الحاضخ 

 .في كل نذاط بذخي تقخيباً 
 كيالحع تقخيخ "الػاقع السخفي" عجـ كجػد أي بيانات عمسية
تقخيبًا تػضح مرضخ السػاد البالستيكية في التخبة، في حضغ أف غالبية 
الشفايات اإللكتخكنية يتع التخمز مشيا في مكبات الشفايات بجاًل مغ 

 إعادة تجكيخىا.
 أنػاع التمػث كأخصار كل نػع:

 أسباب تمهث التخبة 
فاالستخجاـ السفخط ” التصبضل“تسميح التخبة كالتذبع بالسياه   

الخي مع سػء الرخؼ الرحي يؤدي إلى اإلضخار بالتخبة ،كجػد  لسياه
الترحخ، كيداعج في ىحه العسمية عجـ سقػط األمصار كالخياح  ضاىخة

الشذصة التي تعسل عمى زحف الخماؿ أيزاً  إلى األراضي الدراعية ، 
استخجاـ السبضجات كالكيساكيات عمى نحػ مفخط ، التػسع العسخاني الحي 

 ف ك تبػيخ األراضي الدراعية .أدى إلى تجخي
 أسباب تمهث السياه  -

 يذتسل تمػث السياه عمى :
 تمػث البضئة البحخية .-تمػث السياه العحبة     ، ثانيًا -أكاًل 

أوال: تمهث السياه العحبة وأثخه عمى صحة اإلندان: ما ىي العشاصخ 
 التي تدبب تمهث السياه العحبة؟

تعامل معيا اإلنداف بذكل السياه العحبة ىي السياه التي ي
مباشخ ألنو يذخبيا كيدتخجميا في شعامو الحي يتشاكلو. كقج شاىجت 
مرادر السياه العحبة تجىػرًا كبضخًا في اآلكنة األخضخة لعجـ تػجيو قجرًا 
كافخًا مغ االىتساـ ليا. كيسكغ حرخ العػامل التي تتدبب في حجكث 

 مثل ىحه الطاىخة:
في حالة عجـ كصػؿ السياه لألدكار العميا  استخجاـ خدانات السياه -

 كالتي ال يتع تشطفضيا برفة دكرية، األمخ الحي يعج غاية في الخصػرة .
 قرػر خجمات الرخؼ الرحي كالتخمز مغ مخمفاتو. -
التخمز مغ مخمفات الرشاعة بجكف معالجتيا، كإف عػلجت فضتع  -

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

يجمخ صحة اإلنداف عمى الفػر مغ خالؿ إصابتو باألمخاض السعػية 
 كمشيا :

الكػلضخا، التيفػد، الجكسشتاريا بكافة أنػاعيا، االلتياب الكبجي الػبائي، 
السالريا، البميارسيا. أمخاض الكبج ، حاالت تدسع . كسا ال يقترخ 

ض، كإنسا يستج ليذسل الحياة في ضخره عمى اإلنداف كما يدببو مغ أمخا
مياه األنيار كالبحضخات حضث أف األسسجة كمخمفات الدراعة في مياه 
الرخؼ تداعج عمى نسػ الصحالب كالشباتات السختمفة مسا يزخ بالثخكة 
الدسكية ألف ىحه الشباتات تحجب ضػء الذسذ كاألكدجضغ لمػصػؿ 

لبعػض كالقػاقع التي إلضيا كسا أنيا تداعج عمى تكاثخ الحذخات مثل ا
 تدبب مخض البميارسيا عمى سبضل السثاؿ .

 ثانيا: تمهث البيئة البحخية وأثخه:
إما بدبب الشفط الشاتج عغ حػادث الدفغ أك الشاقالت أك 

 نتيجة لمرخؼ الرحي كالرشاعي .
 اآلثار الستختبة عمى التمػث البحخي 

الػبائي، الكػلضخا،  تدبب أمخاضًا عجيجة لإلنداف مشيا االلتياب الكبجي-
 اإلصابة بالشدالت السعػية، التيابات الجمج.

تمحق الزخر بالكائشات الحية األخخى :اإلضخار بالثخكة الدسكية، ىجخة 
شضػر كثضخة نافعة كاإلضخار بالذعب السخجانية، كالتي بجكرىا تؤثخ عمى 
الجحب الدياحي كفي نفذ الػقت عمى الثخكة الدسكية حضث تتخح العجيج 
مغ األسساؾ مغ ىحه الذعب السخجانية سكشًا كبضئة ليا ججكؿ لدفغ 

 الستدببة في تمػث البحخ.
 تمهث اليهاء-أسباب   -

نقرج بتمػث اليػاء كجػد السػاد الزارة بو مسا يمحق الزخر 
برحة اإلنداف في السقاـ األكؿ ك إذا أراد اإلنداف أف يحافع عمى 

ء ألنو أكدضخ الحياة الحي صحتو فالبج مغ الديصخة عمى تمػث اليػا
 نتشفدو.

شخرًا  02222كتتدبب ممػثات اليػاء في مػت حػالي 
% مغ الشدبة اإلجسالية لمسدببات  0سشػيًا )أي تسثل ىحه الشدبة حػالي 

األخخى لمسػت ) كمغ أكثخ العشاصخ السدعجة في ىحا السجاؿ ىػ 
ممضػف  3الجخاف السشبعث مغ التبغ أك الدجائخ كالحي يقتل حػالي 

ممضػف شخًرا  22شخرًا سشػيًا كمغ الستػقع أف تديج ىحه الشدبة إلى 
 سشػيًا في األربعة عقػد القادمة إذا استسخ كجػد مثل ىحه الطاىخة .

 (0221)دمحم جاسع، 
 الجراسة مشيا انطمقت التي لشظخياتا -5

يذتسل اإلشار الشطخى لمجراسة عمى السجاخل الشطخية لجراسة     
كالدمػؾ البضئى، كعمى السفاليع األساسية لمجراسة، كعمى الػعى 

 .الجراسات الدابقة
  السجاخل الشظخية لجراسة الهعى والدمهك البيئى - أ

ال شظ أف عخض ىحه السجاخل الشطخية سيفضج فى دراسة كتفدضخ 
  .الػعى كالدمػؾ البضئى لمدراع
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 مجرسة الشدعة الحتسية -1
الػزف األكبخ فى عالقة تعصى ىحه السجرسة لمبضئة الصبيعية 

اإلنداف بالبضئة، كمغ ركاد ىحه السجرسة ىضبػقخاط كأرسصػ المحيغ ربصا 
بضغ السشاخ كشبائع الذعػب كعاداتيع، كيقـػ فكخ ىحه السجرسة عمى أف 
اإلنداف يعير فى بضئتو التى تؤثخ فيو تأثضخًا كبضخًا كعميو أف يتكيف 

( .  12:  0222لغشاـ ، معيا كيعير عمى ما تجػد بو مغ مػارد ) ا
( أف السػجيات األساسية ليحه 23:  0223كقج أشار " الباشا " ) 

السجرسة تتمخز فى التأكضج عمى العالقة بضغ األشخاص كبضئاتيع ، كأف 
  .األشخاص يسكشيع التػافق مع بضئاتيع التى يعيذػف فضيا

  السجرسة اإلمكانية -2
يذ مجخد مخمػؽ تتمخز فمدفة ىحه السجرسة فى أف اإلنداف ل

سمبى خاضع لسؤثخات البضئة ، كلكشو قػة إيجابية فعالة قادر عمى التغضضخ 
:  0222( . كسا أشار " الغشاـ " )  21:  0223كالتصػيخ ) الباشا ، 

( إلى أف فمدفة ىحه السجرسة تقػـ عمى أساس أف البضئة الصبيعية  10
و يختار مشيا مع تقجـ لإلنداف عجة إختيارات كأف اإلنداف بسحس إرادت

  . ما يتالئع مع قجراتو كشسػحاتو كتقالضجه
  السجرسة التهافكية أو االحتسالية -3

كىى مجرسة ال تؤمغ بالحتع السصمق ، كال باإلمكانية السصمقة ، 
فيى مجرسة كاقعية ترػر كاقع العالقة بضغ اإلنداف كبضئتو كسا ىى فى 

 الحكيقة دكف تحضد لصخؼ عمى حداب الصخؼ اآلخخ.
  نظخية الجور اإلجتساعى -4

تخى ىحه الشطخية أف جانبًا كبضخًا مغ الدمػؾ البذخى يتدق كيأخح 
شكاًل معضشًا ليقابل التػقعات اإلجتساعية السختبصة بالسخاكد كالسكانات 
اإلجتساعية التى يذغميا األفخاد فى البشياف اإلجتساعى ، حضث تسارس 

عيع ألف يدمكػا الدمػؾ ىحه التػقعات ضغصًا عمى سمػؾ األفخاد يجف
الحى يتػقعو مشيع السجتسع، ففى ضل الثقافة السرخية يتػقع السجتسع 
مغ األفخاد ذكى السخاكد اإلجتساعية العالية ) األكثخ تعميسًا كدخاًل 
كاألرقى ميشيًا ( أف يكػنػا أكثخ كاعيًا مغ غضخىع بالسذكالت البضئية كأف 

 . لغضخىع فى الحفاظ عمى البضئة . مسارساتيع مػليو لمبضئة كيكػنػا قجكة
 نظخية التبادل اإلجتساعى -5

يخى أصحاب ىحه الشطخية أف الشاس فى نطخ عمساء االقتراد 
يعتبخكف باحثضغ عقالنضضغ عغ مزاعفة السشفعة مغ معامالت أك 
تبادالت مع آخخيغ فى سػؽ حخة يدتصيعػف الػصػؿ إلى كافة 

ل الستاحة كعمى ىحا األساس السعمػمات الزخكرية كتقجيخ جسيع البجائ
يشتقػف كيختاركف بذكل عقالنى الشذاط الحى سيزاعف كيزخع الفػائج 

 (0221السادية .                             )كػثخ أبػ عضغ ،
 

 الجراسات الدابقة -6
  2118مشظسة السخأة الخيفية، بخنامج األمم الستحجة،-(1

تتػجو ىحه الجراسة لمسشصقة العخبية؛ بسا ييجؼ إلى تعخيف   
السعشضضغ السيسا مرسسي الدياسات كصانعي القخار؛ باألجشجة الجكلية 

) بػجو عاـ، مع التخكضد بذكل  0232 - 0220لمتشسية السدتجامة ( 
أساسي عمى إبخاز مػقع قزية السداكاة بضغ الجشدضغ داخميا، كإلقاء 

خأة داخل كل مغ كاقع كسياسات التشسية في الزػء عمى كضع الس
السشصقة العخبية، كالػقػؼ عمى الفجػات التي تعتخي السداكاة بضغ 
الجشدضغ في السشصقة؛ فيسا يخز األىجاؼ التشسػية كافة، كالسداىسة 
في تقميز ىحه الفجػات؛ مغ خالؿ عخض تجارب عخبية كدكلية ناجحة 

باشخة حػؿ اإلدماج الذامل يسكغ االستخشاد بيا، كتقجيع تػصيات م
مغ خالؿ -كالكفء لمسخأة في التشسية السدتجامة . كتدعى الجراسة 

ألف تكػف كثيقة استخشاديو لمحكػمات العخبية، كصشاع  -تحقضق ذلظ
القخار، كسائخ الذخكاء السعشضضغ (الستسثمضغ في اآلليات الػششية السعشية 

كالسشطسات اإلقميسية  بالسخأة، كالباحثضغ كمشطسات السجتسع السجني،
كالجكلية، كاليضئات السانحة) حػؿ تزسضغ السداكاة بضغ الجشدضغ في كافة 
الدياسات السحمية الستبعة لتحقضق أىجاؼ التشسية السدتجامة بحمػؿ عاـ 

0232 . 
دمحم حدب الشبى ، سعيج عباس دمحم ،دراسة رباب     -(2)

 2116سعيج عبج القادر،
ؼ عمي السدتػي السعخفي لمسخأة يدتيجؼ ىحا البحث التعخ 

الخيفية لمسحافطة عمي البضئة مغ التمػث في مجاالت (التعامل مع 
التعامل مع السخمفات السدرعية التعامل مع السبضجات -السخمفات السشدلية 

السدرعية)، كتحجيج العالقة بضغ ذلظ السدتػي السعخفي كبعس الستغضخات 
ـ كل متغضخ مغ ىحه الستغضخات تحجيج إسيا -السدتقمة السجركسة، مع 

السدتقمة كالسختبصة معشػيا بالسدتػي السعخفي في تفدضخ التبايغ الحادث 
في ىحا الستغضخ التابع، فزاًل عغ التعخؼ عمي أىع السذكالت التي 
تػاجو السبحػثات في مجاؿ السحافطة عمي البضئة مغ التمػث 

لقمضػبية كتع اختيار كمقتخحاتيغ لحميا. كقج أجخي ىحا البحث بسحافطة ا
قخية مضت كشانة بسخكد شػخ كقخية مخصفا بسخكد بشيا كقخية نػي بسخكد 
شبضغ القشاشخ. ىحا كقج تع جسع .. عضشة البحث فقج تع اختيار عضشة 

بيانات الجراسة 3مبحػثة تسثل ندبة قجرىا  223عذػائية مشتطسة بمغتر 
الذخرية  عغ شخيق السقابمة 0220خالؿ شيخي سبتسبخ كاكتػبخ 

بػاسصة استسارة استبياف بعج أف تع اختبا رىا مبجأ كاستخجـ لتحمضل 
البيانات احرائيًا : الستػسط الحدابي كالعخض الججكلي لتمظ التكخارات 
كالشدب السئػية كمعامل االرتباط البديط لبضخسػف كنسػذج التحمضل 

 االرتباشي كاالنحجاري الستعجد الراعج.
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 2117عبج الهىاب الديج،( دراسة مخفت صجقى 3)
يدتيجؼ البحث التعخؼ عمى مدتػى الػعى البضئى لمسخأة 
الخيفية بقخى الجراسة، كالتعخؼ عمى مدتػى معخفة السخأة الخيفية بريانة 
السػارد الػراثية الشباتية كسرجر لحفع السػارد الصبيعية الدراعية، كتحجيج 

كدرجة الػعى البضئى  شبيعة العالقة بضغ الستغضخات السدتقمة السجركسة
بريانة بعس السػارد الصبيعية الدراعية، ،كالتعخؼ السذكالت 
االجتساعية كاالقترادية الشاتجة عغ استشداؼ السػارد الصبيعية الدراعية، 
كأكجة الزعف كالقػة كالفخص كالتحجيات لريانة بعس السػارد الصبيعية 

 الدراعية بقخى الجراسة.
محافطتى السشيا كالفضـػ كفقًا كقج إجخى البحث في كل مغ 

لبعس السعايضخ ذات العالقة بسؤشخ تمػث مياه نيخ الشضل، كتمػث 
اليػاء، كتمػث األرض ليحا تع اختيار مخكديضغ مغ السحافطات السختارة، 
كقخيتضغ مغ كل مخكد ىسا قخيتى(صشجفا، كشمقاـ) بسخكد بشى مدار 

كد اشدا بسحافطة الفضػـ. بسحافطة السشيا، كقخيتى)قمسذاة ، الدعجة( بسخ 
حائدة، كتع جسع البيانات باستخجاـ  241كقج بمغ حجع عضشة الجراسة 

استسارة بالسقابمة الذخرية، كتع استخجاـ التكخارات كالشدب السئػية، 
 كاختبار معامل االرتباط البديط

صبضق عمى السخأة الخيفية تكمغ ىحا السشصمق فقج بخزت الحاجة لم   
 بضئية كلحلظ تبمػرت السذكمة البحثية في التداؤالت التالية:كمسارساتيا ال

الخيفية فخكؽ معشػية بضغ السسارسات البضئية لمسخأة  ىل ىشاؾ - أ
 صقتي الجراسة ؟سشبلمسحافطة عمى البضئة 

 بسشصقتيما ىي السذكالت البضئية التي تػاجو السخأة الخيفية  - ب
 الجراسة ؟

مغ كجية  السخأة الخيفيةما ىي السذكالت البضئية التي تػاجو  - ت
 ؟ الجراسة بسشصقتي نطخىا

 بسشصقتيىي الحمػؿ السقتخحة مغ كجو نطخ السخأة الخيفية  ما - ث
 ؟الجراسة 

 البحث أىجاف .2

تشفضح السخأة الخيفية  درجاتالفخكؽ السعشػية بضغ  تحجيج - أ
ارسات البضئية الخاصة )باألرض كالسياه كاليػاء كالرحة لمسس

 ؟الجراسة  بسشصقتيالغحاء( ىجر عجـ العامة ك 
 بسشصقتي الت البضئية التي تػاجو السخأة الخيفيةما ىي السذك - ب

 ؟ الجراسة
لمحفاظ  ػؿ السقتخحة مغ كجو نطخ السخأة الخيفيةما ىي الحم - ت

 ؟الجراسة  بسشصقتي عمى البضئة
 

 فخوض البحث .3
 ولتحقيق أهداف البحث تم صياغة الفروض النظرية التالية

لمسسارسات  تشفضح السخأة الخيفية جرجاتفخكؽ معشػية بضش تػجج -2
 البضئة الخاصة األرض.

تشفضح السخأة الخيفية لمسسارسات  درجاتتػجج فخكؽ معشػية بضغ  -0
 البضئة الخاصة السياه.

تشفضح السخأة الخيفية لمسسارسات  درجاتتػجج فخكؽ معشػية بضغ  -3
 البضئة الخاصة اليػاء.

تشفضح السخأة الخيفية لمسسارسات  رجاتدتػجج فخكؽ معشػية بضغ  -1
 البضئة الخاصة بالرحة العامة.

تشفضح السخأة الخيفية لمسسارسات  درجاتتػجج فخكؽ معشػية بضغ  -0
 البضئة الخاصة بيجر الغحاء.

 الطخيقة البحثية .4

تعج ىحه الجراسة مغ الجراسات الػصفية التحمضمية، حضث أف جدء 
سػاء مشيا ما يتعمق بػصف عضشة مشيا يتشاكؿ كصف متغضخات الجراسة 

كصف شبيعة العالقة بضغ درجة تشفضح السخأة الخيفية لجكرىا  الجراسة، أك
لمسحافطة عمى البضئة كالستغضخات السدتقمة السجركسة )الستغضخات 

مشيج تعتسج الجراسة عمى  كاالقترادية(. كساالجيسػغخافية كاالجتساعية 
إلى الشتائج الجراسة عمى مدتػى االستقخائى بجراسة العضشات كصػال 

 السجتسع.

 مشطقة الجراسة  .5

أجخيت الجراسة بسحافطتى بشى سػيف كالذخقية كقج جسعت 
البيانات محافطة الذخقية بقخية شاركط كىي إحجى القخى التابعة لسخكد 

تبمغ السداحة الدقازيق في محافطة الذخقية في جسيػرية مرخ العخبية. 
يبمغ إجسالي الدكاف في شاركط  ،0كع 1422الكمية لسحافطة الذخقية 

)تقخيخ التشسية البذخية  .امخأة  1200رجل ك 1112ندسة، مشيع  3300
 .(0223محافطة الذخقية ،-

 22401أما محافطة بشى سػيف يبمغ مداحة السحافطة الكمية 
حدب إحراءات  .كتتػسط محافطة بشي سػيف ست محافطات 0كع

ندسة،  03011ي قسغ العخكس ، بمغ إجسالي الدكاف ف0221سشة 
. كقج تع جسع البيانات مغ قخية  امخأة  23143رجل ك 21003مشيع 

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

ذخية ندسة( تقخيخ التشسية الب 03011إجسالي الدكاف في قسغ العخكس 
 (.0222بشى سػيف ،
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 أدوات جسع البيانات .6

 جسعيا، كذلظاعتسجت الجراسة عمى البيانات السضجانية التي تع 
تع إجخاء  بياف بالسقابمة الذخرية لمسبحػثات. كقجبتصبضق استسارة االست

مغ قخية  مبحػثات 22عمى عجدPre-Test) لالستبياف ) قبمياختبار 
تع إجخاء التعجيالت عمى  القبميالغار ، كبشاءا عمى نتائج االختبار 

بعس البشػد ككضع االستبياف في صػرتو الشيائية بسا يتيح تػفضخ 
تع جسع البيانات الشيائية  الفخكض. كقجالبيانات السصمػبة الختبار 

الجراسة )شاركط،  بقخيتي 0200أغدصذ كسبتسبخ شيخي لمجراسة خالؿ 
ى ككانت عضشة مبحػثة بشاءا عمى معادلة يسانص 333 العخكس( مغغ قس

بضشسا قخية  2122عذػائية بديصة ككاف عجد الحائديغ بقخية شاركط 
كقخية  001ككانت حجع العضشة فى قخية شاركط  102قسغ العخكس 
مبحػثة مغ زكجات  333فكاف العجد الكمى   221قسغ العخكس 

حمة جسع البيانات كمخاجعتيا تع ترسيع كبعج االنتياء مغ مخ الحائديغ 
تفخيغ البيانات يجكيا، ثع إدخاليا في  أساسو، تعدلضل لتخمضدىا كعمى 

كاستخجاـ الشتائج  spss اإلحرائيباالستعانة بالبخنامج  األلىالحاسب 
 .T-test اختبار ككحلظتحمضل الشدب اإلحرائية 

 التعخيفات اإلجخائية والسشاىج السدتخجمة في البحث .7

 لمسخأة الخيفيةأوال: الخرائص االجتساعية واالقترادية 
كيقرج بيا العسخ الحالي لمسبحػث مقاسا بعجد الدشػات الخاـ  العسخ: .2

كقج تع استخجاـ ىحه البيانات في صػرتيا لمعسخ عشج إجخاء الجراسة 
 اـ.الخ

 كمخكبة.أكمستجة أكيقرج بو ما إذا كانت األسخة بديصة  نهع األسخة: .0
أعمي مؤىل دراسي حرل : كيقرج بيا لمسخأة الخيفيةالحالة التعميسية  .3

حتى تاريخ إجخاء السقابمة كقج تع استخجاـ ىحه عميو السخأة الخيفية 
البيانات في صػرتيا الخاـ كذلظ بالتعخؼ عمى عجد الدشػات التي 

 خسسي.مزاىا السبحػث في التعميع ال
السخأة بيا التعخؼ عمى حالة يقرج : مسخأة الخيفيةالحالة الدواجية ل .1

، ة، متدكجعدباءكقدست االستجابات إلى ) كقت إجخاء السقابمة الخيفية
 (.، عقج قخافة، أرممةقمصم

السخأة يقرج بو التعخؼ عمى حالة  :السخأة الخيفيةلشذاط االقترادي ا .0
يعسل عسل رئيدي أك عسل ثانػي أك اإلثشضغ معا  امغ حضث كػني الخيفية

كىي مقدسة إلي عسل رئيدي كعسل ثانػي كقج قدست االستجابات لكال 
مغ الستغضخيغ إلى )مدارع، عامل مػسسي، مذخكعات متػسصة كصغضخة، 
حخفي، عسل حكػمي، أعساؿ حخة، ال يدتصيع العسل/ال يػجج ميشة، 

 اع خاص، أخخي تحكخ(.قص

ت الهحجة السعيذية: )الخرائص االقترادية واالجتساعية ثانيا: بيانا
 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 
عمى مضدانية مذتخكة كقج تع تقديسيا  في مدكغ كاحج كيعتسجكف فضيا

لثالث متغضخات كىي عجد الحكػر كإلناث كإلجسالي كقج استخجـ ىحه 
 الخاـ. البيانات في صػرتيا

 عمى: يقرج التعخؼ الشذاط االقترادي ألفخاد الهحجة السعيذية. 0
حالة كل فخد مغ أفخاد الػحجة السعيذية مغ حضث كػنو يعسل عسل 

معا كقج تع استخجاـ ىحه البيانات في  االثشضغي أك رئيدي أك عسل ثانػ 
صػرتيا الخاـ كذلظ بالتعخؼ عمى عجد أفخاد االسخة الحيغ يعسمػف 
بشذاط اقترادي معضغ كقج قدست ىحه األنذصة)الستغضخات( كالتالي 
)مدارع، عامل مػسسي، يعسل بػضيفة حكػمية، يعسل بالقصاع الخاص، 

خاص(، يعسل حخفي، ال يعسل يعسل عسل حخ، صاحب عسل )مذخكع 
 تحكخ(. )عاشل عغ العسل(، عمى السعاش)مدغ(، شالب متفخغ، أخخي 

يقرج بيا التعخؼ عمى حجع مداحات  حيازة األراضي الدراعية: .3
األراضي بالقضخاط كذلظ بدؤاؿ السبحػث عغ مداحة األرض الدراعية 

ضث تقاس ، بحةالتي تسمكيا أك تدتأجخىا أك كمضيسا معا أسخة السبحػث
بعجد القخاريط، كبحضث تكػف الكيسة الخقسية اإلجسالية معبخة عغ مقجار 
حيازة أسخة السبحػث ألرض الدراعية كتدتخجـ األرقاـ في صػرتيا 

 لفجاف.الخاـ، كقج تع تحػيميا مغ قضخاط 
يقرج بيا التعخؼ عمى مداحة السباني التي يستمكيا  . حيازة السباني:1

عغ مداحة أرض السباني كعجد السباني  ةبحػثالفخد كذلظ بدؤاؿ الس
 ار. كسؤالو عغ نػع السمكية إذا كانت ممظ، مذاركة، إيج

: بالتعخؼ عمى عجد السعجات التي يستمكيا . حيازة السعجات السدرعية5
عغ عجد السعجات السدرعية التي تسمكيا  ةالسبحػث كذلظ بدؤاؿ السبحػث

درجة  ةأسختو سػاء بصخيق السمكية أك السذاركة، بحضث أعصي السبحػث
عغ كل معجة تحػزىا أسختو، مع احتداب قيسة األلة الذخؾ بشرف 
قيسة األلة السمظ، كبحضث تكػف الكيسة الخقسية اإلجسالية معبخة عغ 

 عية.ا مقجار حيازة أسخة السبحػث لمسعجات الدر 
:ىػ عجد الحضػانات السػجػدة في حيازة حيازة الحيهانات السدرعية . 6

 ةالػحجة السعيذية بعج تحػيميا إلي كحجات معيارية كذلظ بدؤاؿ السبحػث
عغ الحضػانات السدرعية التي تحػزىا أسختو، سػاء كانت مسمػكة أك 
 مذاركة، حضث تع تحػيل األنػاع السختمفة مغ الحضػانات السدرعية
)أبقار، جامػس، حسار أك بغل، حراف، جسل، ماعد كخخاؼ، شضػر، 

 كحجة 2أرانب، أخخي( إلى كحجات حضػانية، عمى أساس أف: البقخة = 
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 الحيازة الحيهانية إلى وحجات معيارية مكافئ .1ججول 
 الهحجة الحيهانية نهع الحيهان/الطائخ

 كحجة معيارية2 البقخة
 كحجة معيارية2.3 الجامهس

 كحجة معيارية2 خسدة رؤوس األغشامكل 
 كحجة معيارية2 طائخ751

 .0222السرجر: معيج بحػث اإلنتاج الحضػاني، بيانات غضخ مشذػرة، الجقي ،
 

 2كحجة حضػانية، كل خسدة رؤكس أغشاـ= 2.3حضػانية، الجامػس=
دجاجة أك شائخ= كحجة حضػانية كاحجة، مع مخاعاة  202كحجة حضػانية،

الحضػاف الذخؾ بشرف قيسة  الحضػاف السمظ، كقج تع تحجيج احتداب 
حيازة أسخة السبحػث لمحضػانات بشاء عمي مجسػع الػحجات التي حرل 
عمضيا السبحػث )معيج بحػث اإلنتاج الحضػاني، بيانات غضخ مشذػرة، 

 .( .0222الجقي ،
: كيقرج بيا التعخؼ  عمي ندبة مرادر الجخل لمهحجة السعيذية. 7

عغ ندبة  ةة األكبخ مغ مرادر الجخل كذلظ بدؤاؿ السبحػثالشدب
السرادر التي يحرل مشو عمي الجخل، كقج تع تقديع مرادر دخل 
الػحجة السعيذية كالتالي )إلنتاج الحضػاني، اإلنتاج الشباتي )الدراعي(، 

الذخكات ( كضيفة رسسية )عسل حكػمي(، العسل بالقصاع الخاص بأجخ
يشية )مجرس، شبضب، محاـ، باحث، ...الخ(، ، السرانع (، خجمات م

مذخكعات متػسصة كصغضخة الحجع) بقالة ، كرشة ، حجاده، نجار(، 
عامل دائع بالدراعة، عسل مػسسي بأجخ، تأجضخ أصػؿ مسمػكة لمػحجة 

معجات...(، معاش، تحػيالت مغ  -أراضي  –السعيذية )مباني 
 (.14)األقارب، أخخى )تحكخ(،كذلظ كسا مبضغ بدؤاؿ رقع

: يقرج بيا التعخؼ عمى . بشهد األنفاق الخاص بالهحجة السعيذية8
عغ بشػد  ةبشػد اإلنفاؽ الخاصة بالػحجة السعيذية كذلظ بدؤاؿ السبحػث

اإلنفاؽ الدشػي كالذيخي كالتي تع تقدسيا كالتالي: أ. مرخكفات 
شيخية: )غحاء، مالبذ، تعميع، إيجار مدكغ، كيخباء، مياه، 
مػصالت(، ب. مرخكفات الخعاية الرحية: عالج كأدكية، ج. 
مرخكفات اجتساعية )مجامالت )أفخاح، عداء، سبػع(، أنذصة 

خكت شحغ، أخخي(،قج  تع جسع كل تخفضيية(، د. نثخيات )تجخضغ، ك
بشػد األنفاؽ سشػيا ثع  قدع كل بشج مغ بشػد األنفاؽ عمي مجسػع بشػد  

لشحرل عمي ندبة مئػية لكل بشج مغ بشػد  222اإلنفاؽ كضخبيا في 
 اؽ، كذلظ كسا ىػ مبضغ .األنف

: يقرج بيا أف األسخة لمسذخوعات السجرة لمجخل السخأة الخيفية . حيازة4
الجياز دخميا )أفخاد أحج السذخكعات لمتحدضغ  أحجسخة أك تستمظ أل
 .(0223لمتعبئة كاالحراء، السخكدي 

 ثالثا: الخرائص االجتساعية:
كيقرج بيا في ىحا البحث زكجات الحائديغ  السخأة الخيفية: -2

ألرض زراعية كالسجكف بدجل الجسعية التعاكنية الدراعية بقخيتي 
 الجراسة.

كيقرج بيا درجة مذاركة درجة السذاركة في ألنذطة البيئية:  -2
في بعس األنذصة الخاصة بالسحافطة عمى البضئة السخأة الخيفية 

أشجار في شػارع القخية، نطافة شػارع القخية، ـر  )زراعةكمشيا 
رجة لكل نذاط مذخكعات الرخؼ الرحي( كإعصاء د البخؾ،

 تداىع فيو السخأة الخيفية.
اركة االجتساعية الخسسية )درجة العزهية في درجة السذ -3

بالسشطسات  السخأة الخيفيةكيقرج بيا درجة معخفة السشظسات(: 
 السػجػدة داخل السجتسع كعزػيتيا بيا كشكل ىحه العزػية.

كيقرج بيا درجة استجابة درجة االنتساء في السجتسع السحمى:  -1
جة اتجاه االنتساء السحاي السػافقة أكأك غضخ  الخيفية السػافقةالسخأة 

 بالقخية.
كيقرج تعخض لمسخأة  :الخيفية درجة االنفتاح الثقافي لمسخأة -0

، 3،0،2لسرادر السعمػمات السعخفية كأعصضت درجات ) الخيفية
( نادرا، ال( عمى التختضب لسدتػيات التعخض )دائسا، أحيانا، صفخ

كيتع تحجيج ىحه السرادر في قخأه الرحف أك السجالت أك 
 بالخاديػ كمتابعةالبخامج اإلذاعية  التمفديػف، سساعمذاىجة 

االخبار( كعميو فقج تخاكحت درجات السكياس بضغ صفخ حج أدنى 
درجة كحج أقرى كقج تع جسع تمظ الجرجات لتعبخ عغ  20ك

 درجة االنفتاح الثقافي لمسخأة الخيفية.
لحاتيا كيقرج بيا درجة تقجيخ السخأة الخيفية درجة قيادة الخأي:  -1

قائجة رأى تؤثخ عمى األخخيات في مجاؿ السحافطة عمى البضئة ك
 مغ التمػث.

لخفع السخأة الخيفية  نضتيا(تصمع )كيقرج بيا درجة درجة الطسهح:  -7
 مدتػاىاأك الثقافي لالرتقاء  االقتراديأك  االجتساعيمدتػاىا 
 .السعيذي

كيقرج القخارات األسخية:  اتخاذفي  درجة مذاركة السخأة الخيفية -3
بيا درجة مذاركتيا في اتخاذ القخارات التي تخز األسخة 

 كمتػسصة كمشخفزة(. )مختفعة( عمى التختضب 3،0،2كاعصضت 
كيقرج بيا درجة مضل السخأة الخيفية  نحه التعميم: االتجاهدرجة  -9

 .التعميسيكمدتػى اسختيا  مدتػاىالخفع 
مدتػى كيتع قياسو مغ خالؿ عجة مسارسات التي يتع قياس 

 تشفضحىا مغ قبل السخأة الخيفية
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كيقرج السخأة الخيفية لمسحافظة عمى البيئة:  .مسارسات2.8. 
بيا مسارسات السخأة الخيفية لمسحافطة عمى البضئة في كل مغ 

كالسياه كاليػاء كالرحة العامة كىجر  األرضالتالية ) األبعاد
 الغحاء(.

 السسارسات البيئية:2.8.1
 عمى األرض الدراعية:مسارسات السحافظة  - أ

 مسارسات خارج السشدل: -1
 حخثعبارة، ىي:  23كتع قياسو مغ خالؿ مكياس مكػف مغ 

نقاكة الحذائر  األرض بصخيقة عسيقة، بتذسيذ األرض بعج كل حخثة،
األرض لسا الدرع يكػف محتاج  ري بالضج ألنيا أفزل مغ رشيا بالسبضج، 

األرض مغ مياه  ري ، ي الخ في  الدراعيمياه، إتباع تػصيات اإلرشاد 
السشاسبة لكل محرػؿ، االفخاط  الكيساكي أصشاؼ مغ  استخجاـالرخؼ، 

في رش السبضجات الدراعية، إتباع الجكرة الدراعية، حفخ مرارؼ في 
، رمى حضػانات مضتو  زراعياألرض، حجكث حالة سػء صخؼ صحى 

 األرض الدراعية ، إتباع فيفي التخع ، إلقاء السخمفات السشدلية 
التخبة  فيفي التدسضج ، حخؽ الحذائر  الدراعيتػصيات اإلرشاد 

 فيالدراعية بالكضخكسضغ ال يزخ ، إلقاء الصضػر كالحضػانات السضتة 
األرض الدراعية ال يمػثيا،  فياألرض الدراعية ، إلقاء كدح الحسامات 

 زراعة السحاصضل السجيجة لمتخبة.
 دائسا،بحضث تخاكحت االستجابات عمى كل عبارة ما بضغ:  

في  0فى حالة دائسا ، 3الكيع  االستجاباتكقج أعصضت  نادرا،أحيانا، 
في حالة نادرا ثع جسعت ىحه الجرجات لتعبخ درجات  2حالة أحيانا،

 االستجابة عغ السسارسات البضئية.
 مسارسات السحافطة عمى السياه: - ب

 مسارسات خارج السشدؿ: -2
عبارة، ىي: ري  24تع قياسو مغ خالؿ مكياس مكػف مغ  

 ، في التخعة، ري  السدرعةرمى مخمفات األرض بسياه أكثخ مغ الالـز
الشباتات مياه حدب السقتشيات السػصي بيا، الكياـ بالدراعة عمى 

زراعة السحاصضل التي ال تحتاج ميو تدػية األرض بالمضدر،  خصػط،
سكذػؼ كالسغصى، رمى بقايا السبضجات في كثضخه ، العشاية بالرخؼ ال

حجيثة  ري الصخؽ  استخجاـالتخع ألنو بيدسع الدسظ كبيجضب األمخاض، 
لسجاكمة عمى تصيضخ التخع كالسرارؼ مغ الحذائر اكالخش بالتشكيط،

السائية، تصسضخ الحضػانات في التخع ك السرارؼ ، رى األرض بالمضل، 
التخعة  فيغدضل الغمة كالسالبذ في التخع كالسرارؼ،  األكانيغدل 

التخع كالسرارؼ يزخ  فيكتشطيف الحضػانات  استحساـ بضشطفيا كػيذ،
التخعة أمخ غضخ  فيغدضل فػارغ األسسجة كالسبضجات  الحضػانات كاإلنداف ،

مقبػؿ، الذخب مغ مياه التخعة ضار بالرحة ، مفير ضخر مغ 

 السجاري  في السشدلي االستعساؿة، رمى مياه التخع فياستحساـ األكالد 
 السائية يمػث مائيا.

بحضث تخاكحت االستجابات عمى كل عبارة ا يغ: دائسا،  
في  0حالة دائسا ، في 3الكيع أعصضت االستجابات  أحيانا، نادرا كقج

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

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

السياه أثشاء  غمقالسياه شغالو كانتي يتغدمى السػاعضغ أك السالبذ، 
زجاجة مياه بالستظ،  استخجاـغدضل األسشاف، أك غدضل السػاعضغ، 

الصمسبات الحبذية  استخجاـالحخ،بتخشػا مياه أماـ السشدؿ في أياـ 
تخؾ الحشفيات كمػاسضخ  الدجاد في السشدؿ، غدضل مياه،لمحرػؿ عمى 

 السياه بجكف إصالح ال يزخ.
بحضث تخاكحت االستجابات عمى كل عبارة ا يغ: دائسا،  

في  0فى حالة دائسا ، 3الكيع أعصضت االستجابات  أحيانا، نادرا كقج
ه الجرجات لتعبخ درجات في حالة نادرا ثع جسعت ىح 2حالة أحيانا،

 االستجابة عغ السسارسات البضئية.
 مسارسات السحافطة عمى اليػاء:-ج
 مسارسات خارج السشدؿ: -2

الحضػانات السضتة  دفغىي: عبارات  3ؿ تع قياسو مغ خال 
قصع  اليػاءالحضػانات السضتة حتى ال تمػث  دفغ اليػاء،حتى ال تمػث 

السبضجات عكذ أتجاه  رشالخياح، السبضجات عكذ أتجاه  رش األشجار،
بقايا  حخؽ لمتخمز مشيا،  كأكياس البالستظالقسامة  حخؽ  الخياح،

التجفئة بالحصب في  استخجاـ الحقل،السحرػؿ الدابق بعج الحراد في 
 الغيط أك أماـ السشدؿ.

بحضث تخاكحت االستجابات عمى كل عبارة ا يغ: دائسا،  
في  0حالة دائسا ، في 3الكيع ت أعصضت االستجابا أحيانا، نادرا كقج

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

 مسارسات داخل الشدؿ: -0
السبضجات بكثخه في  رشعبارات،ىي:  3قياسو مغ خالؿ  

يجخغ أحج في السشدؿ في أماكغ  البضت ىلالدباغ في  تذػيغالبضت، 
 البػتاجاز ىلػف عمى الخغع مغ كجػد الفخف أك القان استخجاـمغمقة، 

رش السبضجات فى السدكغ بتدتخجمػا التجفئة بالحصب داخل السشدؿ، 
البضت بتشقى اليػاء، بحضث  فيكالشباتات الخزخاء  اليػاء ألشجاربيدسع 

 نادرا كقجائسا، أحيانا ،تخاكحت االستجابات عمى كل عبارة ا يغ: د
في  2في حالة أحيانا، 0حالة دائسا ، في 3الكيع أعصضت االستجابات 



Suzan Mohey El-Din Nassrat et al., 2022 

421 

حالة نادرا ثع جسعت ىحه الجرجات لتعبخ درجات االستجابة عغ 
 السسارسات البضئية.

 السحافطة عمى الرحة العامة: مسارسات-د
 مسارسات خارج السشدؿ:-2
كشذ الذارع كرش السياه،  ىىعبارة  23تع قياسو مغ خالؿ  

مالبذ كاقية  لبذفي التخع،  تبػؿ االشفاؿالخكث السػاشى بالضج،  تجسيع
باقى محمػؿ الخش في الحفخة،  دفغالسبضجات بالضج،  تقمضبكانتػ بتخشػا، 

السبضجات الحذخية ) البػدرة( لحفع استخجاـ مغ التخعة مباشختا،  الذخب
السدرعية في عسل أعالؼ السخمفات  استخجاـالحبػب كالغالؿ، 

السحرػؿ بعج أخخ  جسعالثسار السرابة في الذارع،  رمىالسػاشى، 
رشة بفتخة كبضخة، ىل بتخمى القسامة بتاعتظ قجاـ البضت أك التخعة ،رمى 

 الفخاخ الشافقو في التخع.
بحضث تخاكحت االستجابات عمى كل عبارة ا يغ: دائسا،  

في  0حالة دائسا ، في 3الكيع ت أعصضت االستجابا أحيانا، نادرا كقج
في حالة نادرا ثع جسعت ىحه الجرجات لتعبخ درجات  2حالة أحيانا،

 االستجابة عغ السسارسات البضئية.
 مسارسات داخل السشدؿ:-0

البضت كبتذسدػا  بتيػى : عبارة ىي 21تع قياسو مغ خالؿ 
تخديغ  البضت،البج أف تكػف مشفرمة عغ  الدريبةالفخشة بإستسخار، 

مبضجات الحذخية في البضت، استخجاـ بقايا  رشاألكل في عمبة السبضجات، 
األكل كالسخمفات السشدلية لتغحية الصضػر، بتقفمى األجيدة الكيخبية قبل 
الشـػ زي التمفديػف كالخاديػ، بسدتخجمي األكاني  الشحاس في الصيى، 

ي البضت، قػارض ف كجػداألستمذ ستضل في الصيى،  بسدتخجمي األكانى
ىل بتخبى شضػر في  في السصبخ،نسل  كجػدذباب في  السشدؿ، كجػد

إشعاؿ الخاكية  الػجبات،في  كبتػعيكخزخكات السشدؿ، بتاكمى فاكيو 
الجخاف الستراعج مغ األفخاف البمجية  اليػاء،يصخد الشامػس كال يمػث 

البمكػنات كفى حػش البضت بضشقى  فيكجػد الشباتات الخزخاء  بيزايق الشفذ،
 الجػ.

بحضث تخاكحت االستجابات عمى كل عبارة ا يغ: دائسا،  
في  0حالة دائسا ، في 3الكيع أعصضت االستجابات  كقج أحيانا، نادرا
في حالة نادرا ثع جسعت ىحه الجرجات لتعبخ درجات  2حالة أحيانا،

 االستجابة عغ السسارسات البضئية.
 بيجر الغحاء: مسارسات خاصة-ق

ثالجتظ بضغ  فحزعباره ىي:  20تع قياسو مغ خالؿ  
،  استخجاـالحضغ كاألخخ،   االشالعاألكل الفاضل مغ الغجاء لتانى يـػ

بقايا  استخجاـ صالحية الصعاـ قبل شخائو، إعادة تجكيخ بقايا الصعاـ، 
في شعامظ ما بضغ الخزخكات  تشػعكجبو سابقو في عسل كجبو ججيجة، 

كالفاكية، ىل بتدتخجمى خزخكات كفاكية أكثخ مغ المحػـ، ىل 
بتذتخى أكثخ مغ حاجتظ مغ الغحاء، ىل تصيػ بكسيات كبضخه في 
العدكمات كاألفخاح، ىل بتكتبى مذتخياتظ قبل ما تخكحى لمدػؽ أك 
الدػبخ ماركت، ىل بتحصى مضدانية لمسذتخيات في كل مخة تتدػقى 

 كبجكف تخصيط. يعذػائفضيا، ىل بتتدػقى بذكل 
بحضث تخاكحت االستجابات عمى كل عبارة ما بضغ: دائسا،  

في  0حالة دائسا ، في 3الكيع أعصضت االستجابات  أحيانا، نادرا كقج
في حالة نادرا ثع جسعت ىحه الجرجات لتعبخ درجات  2حالة أحيانا،

 االستجابة عغ السسارسات البضئية.

 الشتائج والسشاقذة .8

تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية  درجاتبين  وق الفخ  معشهية أوال
 في (الغحائيالخاصة )باألرض والسياه واليهاء والرحة العامة واليجر 

 والقبمي البحخي الهجيين 
لمتعخؼ عمى معشػية الفخكؽ بضغ درجات مسارسات الخيفيات ك 

تع صياغة الفخض  ،كالقبمي البحخي الػجيضغ  فيلمسحافطة عمى البضئة 
الخيفية  تشفضح السخأة فخكؽ معشػية بضغ مدتػيات  تػجج“ الشطخي 

العامة،  باألرض، السياه، اليػاء، الرحة) البضئية الخاصة لمسسارسات
 ".  كالقبمي البحخي الػجيضغ  في الغحاء( ىجر

تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات البيئية  درجاتبين  الفخوق  -1
 والقبمي البحخي الخاصة باألرض الدراعية في الهجيين 

تشفضح السخأة الخيفية  درجاتبضغ كلمتعخؼ عمى معشػية الفخكؽ 
لمسسارسات البضئية الخاصة باألرض الدراعية في الػجيضغ البحخى 

" ال تػجج فخكؽ معشػية بضغ  اإلحرائيصياغة الفخض  كالقبمى، تع
ة مدتػى تشفضح السخأة الخيفية لمسسارسات البضئية الخاصة باألرض الدراعي

 "في الػجيضغ البحخى كالقبمى
( أف متػسط درجة مسارسات 0كقج أضيخت الشتائج ججكؿ )

فيسا يتعمق بسسارسات  القبميالػجو  فيالخيفيات لمسحافطة عمى البضئة 
كمتػسط درجة مسارسات   04.3الحفاظ عمى األرض الدراعية قج بمغت 

الػجو البحخى فيسا يتعمق بسسارسات  فيالخيفيات لمسحافطة عمى البضئة 
كبمغت قيسة "ت"  31.0الحفاظ عمى األرض الدراعية قج بمغت  

كىي معشػية  30.2السحُدػبة الختبار معشػية الفخؽ بضغ الستػسصضغ 
، مسا يعشي كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات  2.22عمى مدتػى 

ى كالقبمى الػجيضغ البحخ  فيمسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى البضئة 
فيسا يتعمق بسسارسات الحفاظ عمى األرض الدراعية كىحا الفخؽ لرالح 

فيسا يخز  حافطة عمى البضئة فى الػجو البحخى مسارسات الخيفيات لمس
 مسارسات الحفاظ عمى األرض الدراعية .
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 الهجيين البحخى والقبمى فيمسارسات الخيفيات لمسحافظة عمى البيئة  درجاتالختبار معشهية الفخوق بين  نتائج اختبار "ت" .2ججول 

الستهسط  العيشة السجسهعات مسارسات
 قيسة "ت" السعياري  االنحخاف الحدابي

 الحفاظ عمى األرض الدراعية
 **30.120 221012 04.0333 221 قخية قسغ العخكس

 2.44020 31.1421 004 شاركط

 الحفاظ عمى السياه
 **31.014 3.11124 00.0132 221 قسغ العخكسقخية 

 2.33232 13.1330 004 شاركط

 الحفاظ عمى اليهاء
 **02.112 2.03122 03.2020 221 قخية قسغ العخكس

 0.21203 33.3110 004 شاركط

 الحفاظ عمى الرحة العامة
 **10.410 0.02010 03.2000 221 قخية قسغ العخكس

 0.00220 11.1311 004 شاركط

 الحفاظ عمى ىجر الغحاء
 **32.212 2.14410 03.3110 221 قخية قسغ العخكس

 2.22212 03.3302 004 شاركط
       2.22عشج مدتػى  معشػي                 جسعت كحدبت مغ استسارات االستبياف السرجر:   
 

 كالحي اإلحرائي الفخض رفس يسكغ فإنو الشتائج ىحه عمى كبشاءا
 الخيفية السخأة  تشفضح درجات بضغ معشػية فخكؽ  كجػد عجـ عمى يشز

لمسسارسات البضئية الخاصة باألرض الدراعية في الػجيضغ البحخى 
 كالقبمى"
معشهية الفخوق بين درجات تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات  -2

البيئية الخاصة بالسحافظة عمى السياه في الهجيين البحخى 
 والقبمى

كلمتعخؼ عمى معشػية الفخكؽ بضغ درجات تشفضح السخأة الخيفية 
لمسسارسات البضئية الخاصة بالسحافطة عمى السياه، تع صياغة الفخض 
اإلحرائي " ال تػجج فخكؽ معشػية بضغ درجات تشفضح السخأة الخيفية 
لمسسارسات البضئية الخاصة بالسحافطة عمى السياه في الػجيضغ البحخى 

 قبمى"كال
( أف متػسط درجة مسارسات  0كقج أضيخت الشتائج ججكؿ )  

الخيفيات لمسحافطة عمى البضئة في الػجو القبمي فيسا يتعمق بسسارسات 
كمتػسط درجة مسارسات السخأة  00.1الحفاظ عمى السياه قج بمغت  

الخيفية لمسحافطة عمى البضئة في الػجو البحخى فيسا يتعمق بسسارسات 
كبمغت قيسة "ت" السحُدػبة الختبار  13.1السياه قج بمغت   الحفاظ عمى

كىي معشػية عمى أي مدتػى  31.0معشػية الفخؽ بضغ الستػسصضغ 
احتسالي ، مسا يعشي كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات مسارسات الخيفيات 
لمسحافطة عمى البضئة في الػجيضغ البحخى كالقبمى فيسا يتعمق بسسارسات 

ه . كىحا الفخؽ لرالح مسارسات الخيفيات لمسحافطة الحفاظ عمى السيا

عمى البضئة في الػجو البحخى فيسا يخز مسارسات الحفاظ عمى األرض 
 الدراعية.

كبشاءا عمى ىحه الشتائج فإنو يسكغ رفس الفخض اإلحرائي كالحي 
يشز عمى عجـ كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات تشفضح السخأة الخيفية 

 الخاصة باليػاء في الػجيضغ البحخى كالقبمى"لمسسارسات البضئية 
معشهية الفخوق بين درجات تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات  -3

البيئية الخاصة بالسحافظة عمى اليهاء في الهجيين البحخى 
 والقبمى

كلمتعخؼ عمى معشػية الفخكؽ بضغ درجات تشفضح السخأة الخيفية 
ليػاء، تع صياغة الفخض لمسسارسات البضئية الخاصة بالسحافطة عمى ا

اإلحرائي " ال تػجج فخكؽ معشػية بضغ درجات تشفضح السخأة الخيفية 
لمسسارسات البضئية الخاصة بالسحافطة عمى اليػاء في الػجيضغ البحخى 

 كالقبمى"
( أف متػسط درجة مسارسات  0كقج أضيخت الشتائج ججكؿ )  

سا يتعمق بسسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى البضئة في الػجو القبمي في
كمتػسط درجة مسارسات الخيفيات  03.0الحفاظ عمى اليػاء قج بمغت  

لمسحافطة عمى البضئة في الػجو البحخى فيسا يتعمق بسسارسات الحفاظ 
كبمغت قيسة "ت" السحُدػبة الختبار   33.4عمى اليػاء قج بمغت 

كىي معشػية عمى مدتػى  02.112معشػية الفخؽ بضغ الستػسصضغ 
، مسا يعشي كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات مسارسات الخيفيات  2.22

لمسحافطة عمى البضئة في الػجيضغ البحخى كالقبمى فيسا يتعمق بسسارسات 
الحفاظ عمى اليػاء كىحا الفخؽ لرالح مسارسات الخيفيات لمسحافطة 
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عمى البضئة في الػجو البحخى فيسا يخز مسارسات السحافطة عمى 
 اليػاء .

ءا عمى ىحه الشتائج فإنو يسكغ رفس الفخض اإلحرائي كقبػؿ كبشا
الفخض الشطخي البجيل كالحي يشز عمى كجػد فخكؽ معشػية بضغ 
درجات تشفضح السخأة الخيفية لمسسارسات البضئية الخاصة باليػاء في 

 الػجيضغ البحخى كالقبمى"
معشهية الفخوق بين درجات تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات  -4

ية الخاصة بالسحافظة عمى الرحة العامة في الهجيين البيئ
 البحخى والقبمى

كلمتعخؼ عمى معشػية الفخكؽ بضغ درجات تشفضح السخأة الخيفية 
لمسسارسات البضئية الخاصة بالسحافطة عمى الرحة العامة، تع صياغة 
الفخض اإلحرائي " ال تػجج فخكؽ معشػية بضغ درجات تشفضح السخأة 

سات البضئية الخاصة بالرحة العامة في الػجيضغ البحخى الخيفية لمسسار 
 كالقبمى"

( أف متػسط درجة مسارسات 0كقج أضيخت الشتائج ججكؿ ) 
الخيفيات لمسحافطة عمى البضئة في الػجو القبمي فيسا يتعمق بسسارسات 

كمتػسط درجة مسارسات  03.2الحفاظ عمى الرحة العامة قج بمغت 
بضئة في الػجو البحخى فيسا يتعمق بسسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى ال

كبمغت قيسة "ت"   11.1الحفاظ عمى الرحة العامة قج بمغت  
كىي معشػية  10.410السحُدػبة الختبار معشػية الفخؽ بضغ الستػسصضغ 

، مسا يعشي كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات  2.22عمى مدتػى 
ضغ البحخى كالقبمى مسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى البضئة في الػجي

فيسا يتعمق بسسارسات الحفاظ عمى الرحة العامة كىحا الفخؽ لرالح 
مسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى البضئة في الػجو البحخى فيسا يخز 

 مسارسات السحافطة عمى الرحة العامة .
كبشاءا عمى ىحه الشتائج فإنو يسكغ رفس الفخض اإلحرائي البجيل 

ػد فخكؽ معشػية بضغ درجات تشفضح السخأة كالحي يشز عمى عجـ كج
الخيفية لمسسارسات البضئية الخاصة بالسحافطة عمى الرحة العامة في 

 الػجيضغ البحخى كالقبمى"
معشهية الفخوق بين درجات تشفيح السخأة الخيفية لمسسارسات  -5

البيئية الخاصة بالسحافظة عمى عجم ىجر الغحاء في 
 الهجيين البحخى والقبمى

ؼ عمى معشػية الفخكؽ بضغ مدتػى تشفضح السخأة الخيفية كلمتعخ 
لمسسارسات البضئية الخاصة بالسحافطة عمى عجـ ىجر الغحاء، تع صياغة 
الفخض اإلحرائي " ال تػجج فخكؽ معشػية بضغ درجات تشفضح السخأة 
الخيفية لمسسارسات البضئية الخاصة بعجـ ىجر الغحاء في الػجيضغ البحخى 

 كالقبمى"

( أف متػسط درجة مسارسات  0ضيخت الشتائج ججكؿ )  كقج أ
الخيفيات لمسحافطة عمى البضئة في الػجو القبمي فيسا يتعمق بسسارسات 

كمتػسط درجة  03.31الحفاظ عمى عجـ ىجر الغحاء قج بمغت  
مسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى البضئة في الػجو البحخى فيسا يتعمق 

كبمغت قيسة  03.3الغحاء قج بمغت   بسسارسات الحفاظ عمى عجـ ىجر
كىي معشػية  32.2"ت" السحُدػبة الختبار معشػية الفخؽ بضغ الستػسصضغ

، مسا يعشي كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات  2.22عمى مدتػى 
مسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى البضئة في الػجيضغ البحخى كالقبمى 

اء كىحا الفخؽ لرالح فيسا يتعمق بسسارسات الحفاظ عمى عجـ ىجر الغح
مسارسات الخيفيات لمسحافطة عمى البضئة في الػجو البحخى فيسا يخز 

 مسارسات السحافطة عمى عجـ ىجر الغحاء .
كبشاءا عمى ىحه الشتائج ال يسكغ رفس الفخض اإلحرائي كالحى    

يشز عمى عجـ كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات تشفضح السخأة الخيفية 
الخاصة بالسحافطة عمى السياه في الػجيضغ البحخى  لمسسارسات البضئية

 كالقبمى.
السخأة كبالشطخ إلى الشتائج الخاصة بالفخكؽ بضغ درجات مسارسات 

  :يميتبضغ ما  كالقبمى،الػجيضغ البحخى  فيلمسحافطة عمى البضئة  الخيفية
كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات مسارسات الخيفيات لمسحافطة  -

يضغ البحخى كالقبمى فيسا يتعمق بسسارسات الػج فيعمى البضئة 
الحفاظ عمى األرض الدراعية كىحا الفخؽ لرالح مسارسات 

فيسا يخز  القبميالػجو  فيالخيفيات لمسحافطة عمى البضئة 
 الدراعية.مسارسات الحفاظ عمى األرض 

كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات مسارسات الخيفيات لمسحافطة  -
الػجيضغ البحخى كالقبمى فيسا يتعمق بسسارسات  فيعمى البضئة 

الحفاظ عمى اليػاء كىحا الفخؽ لرالح مسارسات الخيفيات 
فيسا يخز مسارسات  القبميالػجو  فيلمسحافطة عمى البضئة 

 اليػاء.السحافطة عمى 
كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات مسارسات الخيفيات لمسحافطة  -

بمى فيسا يتعمق بسسارسات الػجيضغ البحخى كالق فيعمى البضئة 
الحفاظ عمى الرحة العامة كىحا الفخؽ لرالح مسارسات الخيفيات 

فيسا يخز مسارسات  القبميالػجو  فيلمسحافطة عمى البضئة 
 العامة.السحافطة عمى الرحة 

كقج يخجع ذلظ إلى الرتفاع الحالة التعميسية لمسخأة الخيفية بسحافطة  -
ة شاركط( عغ محافطات الػجو الذخقية )قخي كىي القبميالػجو 

 الػعيبشى سػيف )قخية قسغ العخكس( حضث يختفع  كىيالبحخى 
باألرض الدراعية كاليػاء  البضئية الخاصةالسخآة لمسسارسات 

 كالرحة العامة.
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كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات مسارسات الخيفيات لمسحافطة  -
الػجيضغ البحخى كالقبمى فيسا يتعمق بسسارسات  فيعمى البضئة 

الحفاظ عمى عجـ ىجر الغحاء كىحا الفخؽ لرالح مسارسات 
الػجو البحخى فيسا يخز  فيالخيفيات لمسحافطة عمى البضئة 

 النخفاضالغحاء، كيخجع ذلظ مسارسات السحافطة عمى عجـ ىجر 
بسحافطة لػجو البحخى )بشى سػيف( حضث  السعيذيالسدتػى 

 تبع السخأة الخيفية استخاتيجية لمسحافطة عمى الغحاء مغ اليجرت
غحاء حتى تدتصيع مػاجية تجبضخ ما لجييا مغ فإنيا تحاكؿ 

 .االقتراديانخفاض السدتػى 
عجـ كجػد فخكؽ معشػية بضغ درجات مسارسات الخيفيات  -

الػجيضغ البحخى كالقبمى فيسا يتعمق  فيلمسحافطة عمى البضئة 
 بسسارسات الحفاظ عمى السياه.

البيئية التي تهاجو السخأة الخيفية  السذكالت -3
 (بحخي ، وجو قبمي)وجو  الجراسة بسشطقتي

التي تػاجيو البضئة  بالسذكالت كبالشطخ إلى الشتائج الدابقة كالخاصة
 كجج أف الغالبية العطسى تعشى مغ انتذار الدكاحف 

%كيمضيا عجـ معخفة الجيات التي يسكغ  41.1شدبة مختفعة بشدبة ب
% ثع تخاكع القسامة بشدبة 32.0المجػء ليا لتجكيخ السخمفات بشدبة 

كأخضخا انتذار الحضػانات بشدبة  04.2% ثع انتذار الحذخات32.3%
32.0.% 

 
 تهاجو السخأة الخيفية في مجال السحافظة عمى البيئة التيالسذكالت  .3ججول 
مجال السحافظة عمى  في تهاجو السخأة الخيفية التيالسذكالت 

 الشظافة
 العجد الشدبة

 مشخفزة متهسطة مختفعة مشخفزة متهسطة مختفعة
 004 3 222 13.3 2.4 32.3 تراكم القمامة

 201 222 42 32.3 33.2 04.2 انتشار الحشرات
 232 42 221 32.3 02.2 12.2 انتذار الدواحف
 030 33 13 14.2 22.1 23.4 انتذار الحيهانات

 004 2 221 13.3 2 32.0 ليا لتجويخ السخمفات المجهءيسكن  التي عجم معخفة الجيات  
 كحدبت مغ بيانات الجراسة السرجر: جسعت

 
كجاءت السقتخحات الخاصة بالسذكالت الدابقة لقخية شاركط لكل بشدبة 

لكل مغ السقتخحات التالية: عسل صخؼ صحي لمقخية، بشاء  32.0
مجارس داخل القخية، دؽ حشفيات عسػمية أماـ السشدؿ عسل صشاديق 

% لسقتخح عسل صشاديق 4.1قسامة أما مقتخحات قسغ العخكس كانت 
صحي لمقخية أخضخا بشاء مجارس داخل  % لعسل صخؼ21.0قسامة، 
 %.2.13القخية 

 
 الجراسة بسشطقتيالحمهل البيئية السقتخحة من وجية نظخ السخأة الخيفية  .4ججول 

 قسن العخوس طاروط السقتخحات
 % عجد % عجد 

 %21.0 32 %32.0 221 عسل صخف صحي لمقخية
 %2.13 2 %32.0 221 بشاء مجارس داخل القخية

 - - %32.0 221 دق حشفيات عسهمية أمام السشازل
 %4.1 00 %32.0 221 عسل صشاديق قسامة

 السرجر: جسعت كحدبت مغ بيانات الجراسة
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 السخاجع .9

التقخيخ الدشػي لجعع  (،2117التقخيخ الدشهي مشظسة األمم الستحجة )
 .03مشطسة األمع الستحجة، ص

 (.2117)جدبخسن. إيفا، كهغمخ.مهريذ، كهفاسيق، سميم جيان. 
 -.22تقخيخ التشسية البذخية. مشطسة األمع الستحجة.ص

التقديسات اإلدارية  .(2112) الجياز السخكدي لمتعبئة واالحراء
كالسحية بالجسيػرية لسحافطة الذخقية. كتاب اإلحراء 

 .231الدشػي. ص
بحث الجخل كاإلنفاؽ  .(.2113) ءالجياز السخكدي لمتعبئة واإلحرا

 .23(، ص0220/0223كاالستيالؾ لألسخة. )
دراسة السدتػى (. 2116) عباس سعيج الشبى، حدب ،دمحم سعيج رباب

السعخفى لمسخأة الخيفية لمسحافطة عمى البضئة مغ 
 ،.0221التمػث،

،دار  البضئي كالتمػث كالبضئة االنداف،  (.2111وىبى ) محسهد صالح
 السعاصخ.الفكخ 

، الشداء 0222،(IFAD) (.2111) الرشجوق الجولى لمتشسية الدراعية
كالتشسية الخيفية )تسكضغ الدكاف الخيفضغ مغ التغمب عمى 

 .2الفقخ،ص

 الفاو، الرشجوق الجولى لمتشسية الدراعية، مشظسة الغحاء العالسية
 .2السخأة الخيفية كاألىجاؼ اإلنسائية لأللفية، ص (.2121)

 السجتسع كصحة البضئي الشطاـ .(2116عين ) كهثخأبه
التقخيخ الدشػي لجعع  .( 2117لتقخيخ الدشهي مشظسة األمم الستحجة )

 .03مشطسة األمع الستحجة، ص
 كسبل البضئة مذاكل) البضئي التخصيط (.2114) العانى جاسم دمحم

 كالتػزيع. دار الخضػاف لمشذخ ،(معالجتيا
 الخيفية لمسخأة  البضئى الػعى مدتػى (. 2117) الهىاب عبج صجقى مخفت

 السشيا بسحافطتى الدراعية الصبيعية السػارد بعس بريانة
 ،.0222كالفضػـ ،

 بيانات غضخ مشذػرة، الجقي. (.2111) معيج بحهث اإلنتاج الحيهاني
 بخنامج األمع الستحجة. (.2118)وضع السخأة الخيفيةوسياسات التشسية 

 الصبيعية السػارد بعس بريانة الخيفية لمسخأة  البضئى الػعى مدتػى 
 الدراعية

https://www.un.org/ar/observances/rural-women-day 
http://www.fao.org/3/an479a/an479a.pdf
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ABSTRACT 

 
The research aimed at determine the differences between the degree of rural women’s implementation of environmental 
practices (land, water, air, public health and food waste) and the studied independent variables (demographic, social and 

economic) in the two governorates of the study. The study also aimed to identify the most important environmental 

problems facing rural women and the level of their implementation of conservative practices. On 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. Percentages, arithmetic mean and T-test value 

calculation. 

The most important results of the study were the following: 

1- There are significant differences between the degrees of rural women’s practices to preserve the environment in Upper 

and Lower Egypt with regard to the practices of preserving agricultural land, and this difference is in favor of rural women’s 

practices to conserve the environment in Upper Egypt. 

2- It was found that the vast majority suffer from the spread of reptiles at a high rate of 41.1% as one of the environmental 
problems. 

3- It was found that the vast majority means the spread of reptiles with a high rate of 41.1%, followed by the lack of 

knowledge of the parties that can be resorted to to recycle waste by 31.2%. 

kEYWORDS: problems, practices, environment, rural women, Sharkia and Beni Suef governorates. 


