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عالقة كل من الوعي اإلداري والمتغيرات االتصالية بالوعي البيئي لدى المرأة الريفية
نبيلة الورداني عبد الحافظ

تخصص إدارة المنزل والمؤسسات  -كلية التربية النوعية– جامعة بورسعيد
تاريخ التسليم7026/6/72 :
استتتفده اتتلا البص ت

تاريخ القبول7026/8/72:

الملخص

بصتتةة رايستتية د ارستتة عوعتتة كتتل متتض التتوعر ا دارص وبعتتا المتاي ترات ايتصتتالية بتتالوعر البياتتر لتتدص المتترة الريةيتتة

القاطنة فر المناطق الملوثة ,وللت متض ختول عتدة اتداه فرعيتة وعتد جمعتت البيانتات البصثيتة متض ختول الزيتارة الميدانيتة لمنطقتة البصت
فتر مركتز بتتو المطتامير التتلص يتبتا إداريتتا مصافةتة البصيترة ,وللت باستتتخداي استتمارة ايستتتبياض بالمقابلتة اللخصتتية ,صيت

المتمثلتة

التتتملت العينتة المختتتارة

عل ت  371ربتتة س ترة ريةيتتة مقيمتتة بتتقبو المطتتامير ,وعتتد استتتخدمت النستت ،الماويتتة ,والمتوستتط الصستتابر ,واينص تراه المعيتتارص ,ومعامتتل ارتبتتاط
بيرسوض ,واختبتار مربتا كتاص فتر تصليتل بيانتات البصت

إصصتاايا بايستتعانة ببرنتامآل الصاست ،ا لتر ,.SPSSوعتد اتبتا اتلا البصت

المتنفآل الوصتةر

التصليلتتر ,وعتتد ستتةرت نتتتااآل الد ارستتة عتتضا ارتةتتا إجمتتالر درجتتات المستتتوب المعرفتتر بتتالتلو البياتتر لتتدب المبصوثتتات ,وعتتد بلاتتت عيمتتة المتوستتط
الصستتابر  313131وانص تراه معي تتارص  ,53.8 ±وارتةتتا إجم تتالر درجتتات مقيتتاح ايتجاا تتات نصتتو التل تتو البياتتر لتتدب المبصوث تتات ,صي ت

عيم تتة

المتوسط الصسابر  383.11وانصراه معيارص  ,73513 ±وكلل ارتةا إجمالر درجات مستوب السلو البيار لدب المبصوثتات ,بمتوستط صستابر
 333516وانصراه معيارص  33365 ±وارتةا إجمالر درجات مستوب الوعر البيار للمبصوثات ,كما تبيض وجتود عوعتة ارتباطيتة دالتة معنويتا عنتد
المستوب ا صتمالر  3,33وكلل  3,38بيض بعا الخصااص الديموجرافية والمعيلية للمبصوثات (سض ربتة اسسترة ,التدخل اسسترص ,نتو اسسترة,
نو صيازة المسكض) ,وبيض مستوب الوعر البيار لدب المبصوثات وكلل وجود عوعة ارتباطيتة دالتة معنويتا عنتد المستتوب ايصتمتالر 3,38, 3,33
بيض بعا الخصااص الديموجرافية والمعيلية للمبصوثات (سض ربة اسسرة ,مستوب تعلتيي ر ،وربتة اسسترة ,عمتل ربتة اسسترة ,التدخل اسسترص ,نتو
اسسترة ,نتتو صيتتازة المستتكض ,عتتدد صجترات المستتكض ,مستتاصة المستتكض) وبتتيض كتتل متتض مستتتوب اسبعتتاد التتتر تمثتتل التتوعر البياتتر (المستتتوب المعرفتتر,
وايتجااات ,ومستوب السلو نصو ةاارة التلو البيار) ,كما تبيض وجود عوعتة ارتباطيتة دالتة معنويتا بتيض الخصتااص الستكنية وكتل متض مستتوب
اسبعاد التر تمثل الوعر البيار (المستوب المعرفر ,وايتجااات ,ومستوب السلو نصو ةاارة التلتو البياتر) ,عنتد المستتوب  ,3338 ,3333بينمتا
ي توجد فروق معنوية بيض الخصااص السكنية والوعر البيار للمبصوثات وعتد وحتصت النتتااآل وجتود عوعتة ارتباطيتة لتديدة المعنويتة عنتد مستتوب
إصتمتتالر  3,33بتتيض متتض التتوعر ا دارص للمبصوثتتات الريةيتتات وبتتيض كتتل متتض مستتتوب التتوعر البياتتر لفتتض ومستتتوب اسبعتتاد التتتر تمثتتل التتوعر البياتتر
(المستوب المعرفر ,وايتجااات ,ومستوب السلو نصو ةاارة التلو البيار) ,وكتلل وجتود عوعتة ارتباطيتة دالتة معنويتا بتيض المتايترات ايتصتالية
وبتتيض كتتل متتض مستتتوب اسبعتتاد التتتر تمثتتل التتوعر البياتتر (المستتتوب المعرفتتر ,وايتجااتتات ,ومستتتوب الستتلو نصتتو ةتتاارة التلتتو البياتتر) ,والتتوعر
البياتتر عنتتد المستتتوب ايصتمتتالر  3333 ,3338ومتتض اتتي التوصتتيات التتتر توصتتل إليفتتا البص ت

حتترورة مراجعتتة الق توانيض الخاصتتة بالبياتتة واعتتادة

صتتياهتفا بمتتا يتتتواي متتا المتايترات البيايتتة وايجتماعيتتة التتتر استتتصدثت علت صيتتاة المجتمتتا ,والتعتتاوض الملتتتر بتتيض الصكومتتة والمؤسستتات الدوليتتة
ج تراا المستتوصات والكلتتوفات التخصصتتية عل ت المنتتاطق الملوثتتة وا التتة بالستتكاض متتا حتترورة تةعيتتل دور ايرلتتاد ايعتصتتادص المنزلتتر لتوجي ت
الريةيات إل الوعر البيار اسخوعر ,كاستخداي مصادر الطاعة النةيةة ووساال المكافصة الصيوية والطبيعية بدي مض الكيماويات المصرمة دوليا.

كلمات دليلية :الوعي اإلدراي ،الوعي البيئي ،المتغيرات االتصالية.

المقدمة

خلق اهلل سبصان وتعال الكتوض ووحتا لت النتواميح

والقواعتتد التتتر تكةتتل صةةت وتوازنت و صكتتي اهلل صتتنا البياتتة
التتتر خلقفتتا ,فالبياتتة اتتر صياتنتتا ففتتر وطتتض ا نستتاض ومقتتر
إعامتت ومعيلتتت

خلقفتتا اهلل ستتبصان وتعتتال لت وعتتدر فيفتتا

كل لرا تقدي ار دعيقا بصي

تنسجي فيفتا صيتاة ا نستاض متا

صيتتاة جميتتا الكاانتتات الصيتتة التتتر تلتتارك الصيتتاة فتتر اتتل

البياتتة وتنس تتجي ك تتلل م تتا كاف تتة عناص تتر ومكون تتات البيا تتة
هي تتر الصي تتة ,ل تتلل ف تتاض م تتض ا تتي التص تتديات الت تتر تواجت ت
ا نستتاض فتتر العصتتر الصتتالر اتتر المصافةتتة عل ت الت توازض
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فيف تتا (م تتاار

بديرا .)6335

وتتوعه صالة البياتة علت اسستلو ،التلص يتعامتل بت

المنبع

مض مواعتا طمتر النةايتات قالقمامتةا وهتاز الترادوض

المنبع ت

متتض التصلتتل ا لتتعاعر للقلت ترة اسرحتتية ويتتتراكي

داخل المبانر الحيقة واسدوار السةلية ,كما ض كبر نسبة

ا نستتاض متتا الم توارد المختلةتتة ,فتتالا كتتاض ستتلو ا نس تتاض

م تتض تل تتو الا تتازات والجس تتيمات المادي تتة ف تتر ال تتدول الت تتر

رليدا وواعيا وصكيما صلح صال البياتة ,متا إلا تعامتل متا

تعت تتانر مت تتض الةقت تتر والكثافت تتة الست تتكانية كالست تتوداض ومصت تتر

عناصتتر ومكونتتات ومتوارد البياتتة بستتلو هيتتر صتتديق فتتاض

متض

لل ت يتتؤدص إل ت تلتتو وتتتداور وااتتدار واستتتنزاه الم توارد
البياية (نبيل مصمودا .)6333

وعناصت تتر البيات تتة وفقت تتا لمت تتؤتمر عمت تتة اسرا الثت تتانر
ال ت تتلص عق ت تتد ف ت تتر جواانس ت تتبر ع ت تتاي  ,6336ا ت تتر البيا ت تتة

و ندونيسيا ,والا يتةتق متا متا رصتدت بعتا اسبصتا
التزايد المرحر لنصي ،الةرد مض انبعا

هاز ثانر كسيد

الكرربتتوض فتتر مصتتر ختتول الةت ترة متتض عتتاي  6333صت ت

 6333مت تتض  3,35إل ت ت  1,5طت تتضة ست تتنة (جفت تتاز لت تتاوض
البياةا .)6336

الطبيعيتتة ,والبيولوجيتتة وايجتماعيتتة ,إي ض ا نستتاض ستتاا

وتعتب تتر مص تتر متتض كث تتر المن تتاطق الرايس تتية بالع تتالي

مس تتكض ومل تتبح ووس تتاال نق تتل واسدوات واسجفت تزة الصياتي تتة

وست تتامة مت تتض المبيت تتدات والكيماويت تتات والصت تتبايات بكميت تتات

المستخدمة يومياً.

كبي ترة إرتجاليتتة (مثتتل مركتت ،التتديكلوروفوح المصتتري دوليتتا

استخداي الجان ،المتادص للبياتة الصحتارية بمتا يصتنع متض

التتتتر تتعتتترا للتلتتتو صيت ت

نفتتتا تس تتتفل

نت توا عديت تتدة

ومتتض اتتلا المنةتتور ةفتترت عتتدة ع توانيض وتلتتريعات

لس ت تتميت اللت ت تتديدة) اسمت ت تتر ال ت تتلص زاد مت ت تتض تت ت تتداور التربت ت تتة

والت تتر ص تتممت بف تتده تةعي تتل سياس تتة الص تتح البيا تتر ف تتر

وع تتدي وج تتود إدارة صقيقي تتة للمخلة تتات الطبي تتة الخطت ترة مم تتا

المجال الصتناعر والز ارعتر وزيتادة فاعليتة استتخداي المتواد

دب إلت انتفاكتتات خطيترة تتتؤثر علت صالتة المتوارد البيايتتة

الخاي ا منة والتخلص مض مخلةات المواد المنتجتة بطريقتة

ممت تتض ناصيت تتة وعلتت ت صيت تتاة الم ت تواطنيض مت تتض ناصيت تتة خ ت تترب

آمنة والصد مض التلو باستخداي التكنولوجيا النةيةة اسمتر

(اليونيسيها .)6337

اسخحر (عزيزة العقلترا  ,)6335إي ض اتل ا جترااات

المصترييض متتض اسمتراا المزمنتتة والصاجتتة للرعايتتة الطبيتتة

والقت توانيض لت تتي ت تتقتر بالنتيجت تتة المرجت تتوة منفتتتا ,اسمت تتر الت تتلص

بستتب ،الةلتتل الكلتتوص والستترطاض و فيتتروح التفتتا ،الكبتتد

يجعلن تتا نق تترر ب تتقض التصت ترفات والس تتلوكيات الخاطا تتة نص تتو

الوب تتاار( %33إلت ت  %63م تتض الس تتكاض) ,وك تتاض ع تتد ص تتدد

التل ت تريعات ولكت تتض تتعت تتدل بالتنلت تتاة عل ت ت وعت تتر إتجاات تتات

ا منتتة والتعتترا للمبيتتدات الصل ترية ستتببا سم تراا الكل ت

إيجابي ت تتة نص ت تتو البيا ت تتة والت ت تتدري ،علت ت ت مف ت تتارات التعامت ت تتل

ل تتدب  %76م تتض المرحت ت ( صمد س تتلييا  , )6336ول تتلل

الصديق معفا( ,منصور العتيبر وآخروضا .)6336

اتجفت– منل عقود بعيدة – بلداض مريكا و وروبتا إلت منتا

با حافة إل سلسلة مض المواصةات القياسية دارة البياة

اللص يستفده اصصاح الوعر البيار واستصدا

المستفل

البيا تتة ي يمك تتض ض تتع تتدل بمج تترد إص تتدار القت توانيض وس تتض

الزراعيتتة ,اتتلا با حتتافة إلت تتراكي مخلةتتات صتتلبة منزليتتة

وع تتد ل تتارت إيزابي تتل بوت تتومر ( )633.إلت ت معان تتاة

بتتاصثو الصتتصة فتتر مصافةتتة المني تتا ض ميتتا اللتتر ،هيتتر

ونج ت تتد ض تقري ت تتر ص ت تتندوق اسم ت تتي المتص ت تتدة للس ت تتكاض

اس تتتيراد واس تتتخداي الكيماوي تتات ولك تتض بع تتا ا تتل ال تتدول

الفت تواا الج تتوص م تتض المص تتادر البلت ترية المرتبط تتة بالنل تتاط

لتتلل يع تتد ال تتوعر والةك تتر ا دارص بم تتا يتحتتمن م تتض

( )6335عد كد عل المخاطر البياية المميتتة نصتو تلتو

تعمل عل تصديراا إل الدول النامية.

البلرص والمصتادر الثابتتة المتمثلتة فتر المتداخض والمصتانا

إدارة الم توارد المتاصتتة إدارة صكيمتتة ,بفتتده تصقيتتق عص ت

ومصت ت تتارق القمامت ت تتة ,والم ت ت تواد الكيماويت ت تتة واستربت ت تتة والم ت ت تواد

متتا يمكتتض متتض ايلتتبا لصاجتتات الةتترد المتنوعتتة والمتجتتددة

المنبعث تتة م تتض مت تواد الط تتوا واسيروس تتويت ,وه تتاز الميث تتاض
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مواجفة الواعا وصل كافة الملكوت والتصديات التر تواج

 %6.مت ت ت تتض صت ت ت تتايت ا جفت ت ت تتاا واسطةت ت ت تتال المبتس ت ت ت تريض

ا نست ت تتاض فت ت تتر بيات ت ت ت الداخليت ت تتة والخارجيت ت تتة (وفت ت تتاا لت ت تتلبر

ل مفت ت تتات المتت ت تترددات عل ت ت ت مستلت ت تتة الت ت تتويدة الرايست ت تتر

وآختتروضا  )6335فلتتاوض الصيتتا تصتتتا ال ت وعتتر وفكتتر
إدارص يكتسب ا نساض بالتعليي المقصود والخبرة اللخصية

با ست تتكندرية ,صي ت ت

تصت تتل خطت تتور الزابت تتق إل ت ت اخت ت تراق

اسنسجة الواعية للجنيض واصدا

تله فر المخ.

المبالت ترة ويع تتزص الكثي تتر م تتض س تتبا ،التخل تته والةل تتل ف تتر

وعت تتد خلت تتص علمت تتاا البيا تتة عل ت ت وجت تتو ،ايست تتتعانة

مجتمعاتنتتا عل ت المستتتوب ايجتمتتاعر والبياتتر إل ت هيتتا،

بوساال ا عوي المختلةة وما تتحتمن متض عنتوات إتصتال.

الق ت تتيي الص ت تتديقة للبيا ت تتة الت ت تتر تصك ت تتي ال ت تتوعر والممارس ت تتات

ض لالعتتوي وخاصتتة البياتتر دور إيجتتابر نصتتو تنميتتة

صيت

ا دارية(جاسي خليلا  )6338ولكر يتمكض الةرد مض إدارة

ال تتوعر البيات تتر للس تتكاض وال تتلص يج تت ،ض يك تتوض لت ت ص تتةة

لتتاون وتصقيتتق ادافتت فوبتتد ض يكتتوض متتدربا جيتتدا عل ت

ايس ت تتتدامة و ي يك ت تتوض علت ت ت ل ت تتكل منقط ت تتا ,و ض ي يةق ت تتد

ممارس ت تتة خطت ت توات العملي ت تتة ايداري ت تتة م ت تتض تصدي ت تتد ا ت تتداه

النتاح التواصتل متتا المعلومتات والملتتكوت المتجتددة ,متتا

والتخطيط والتنةيتل والتقيتيي (مفتا بتو طالت ،ومصمتد عطتوةا

اسخت تتل فت تتر ايعتبت تتار كت تتل الةات تتات واسعمت تتار والمست تتتويات

وفتر اتلا الستتياق جتاات نتتااآل العديتتد متض الد ارستتات

بالمفت تتارات والتجت تتار ،فت تتر المجتمت تتا المصلت تتر فحت تتو عت تتض

تدنر الوعر ايدارص المنزلر وكلل البيار لاالبيتة الستكاض

العمل الملتر المنةي ما المؤسسات والتر تعتيض الستكاض

عتتاطنر المنتتاطق الزراعيتتة والريةيتتة بمصتتر وخاصتتة الواععتتة

عل ت مواجفتتة الملتتكوت البيايتتة فتتر صاحتتراي ومستتتقبلفي

.)633.

عل ت ت طت تتول نفت تتر النيت تتل والتت تتر ي ت ت ترتبط بلت تتبكات الميت تتا
الرايس ت تتية صيت ت ت

مص ت تتادر الا ت تتلاا الملوث ت تتة م ت تتض اسس ت تتما

والةواكت ت والخح تتروات المزروع تتة باس تتتخداي المي تتا والترب تتة
الملوثة (إيزابيل بوتومر .)633.
وع تتد مك تتض صص تتر ا تتي مص تتادر التل تتو علت ت نف تتر

النيتتل وتصديتتد منتتاطق التركيتتز الصتتناعر التتتر تتتؤثر عل ت

ج تتودة مي تتا الني تتل وا تتر ق5ا من تتاطق رايس تتية بف تتا مص تتانا
منتل ترة فتتر س تواض ,كتتوي مبتتو ,ستتواا  ,ستتيوط ,صل تواض,
الصوامديتتة ,فتتر رلتتيد عنتتد مصافةتتة البصي ترة وكةتتر الزيتتات

صي

المخلةات الصناعية ,وفر دمياط عند (طلخا) صي

مخلةت ت تتات لت ت تتركة النصت ت تتر ل ست ت تتمدة ,ومت ت تتا تصتوي ت ت ت ات ت تتل
المخلةتتات متتض عناصتتر معدنيتتة ثقيلتتة كتتالزابق والرصتتاص
والزرنيخ والكادميوي(مصمود صمدا ,)6335
ف تتر ا تتلا الص تتدد ج تتاا ف تتر تقري تتر المعاا تتد الوطني تتة

للص ت تتصة بالويي ت تتات المتص ت تتدة اسمريكي ت تتة( )6333ض ص ت تتد
اسبصا

بجامعة ا سكندرية بالتعتاوض متا جامعتة كستةورد

عتتد ثبتتت تلتتو الميتتا بعنصتتر الزابتتق فتتر إصتتدب المنتتاطق
الريةيتتة الم تؤازرة لةتتر رلتتيد نتيجتتة صتتره بعتتا مخلةتتات

مصنا كيمياار دب إل الويدة المبكرة و متوت اسجنتة ل ت

الثقافيت ت تتة وعت ت تتاطنر المنت ت تتاطق المختلةت ت تتة بفت ت تتده تزويت ت تتداي

(مصمت ت ت تتد عطت ت ت تتوة ومصمت ت ت تتد الصت ت ت تتاوب  )633.مت ت ت تتا ست ت ت تتض
التل تريعات والق توانيض لتنةتتيي العوعتتة بتتيض البياتتة وا نستتاض
اللص يتقثر  -فر استجابت – طبقاً لما لدي متض معلومتات

وصقتتااق بيايتتة وممتتا يتكتتوض لدي ت متتض دوافتتا وميتتول نصواتتا,

)(Covitt: 2002

ومتتض الستتياق الستتابق فتتاض متتض اسستتبا ،المتتؤثرة فتتر
اتلا التلتتو اتتو تتتدنر التوعر البياتتر والمةتتاايي والستتلوكيات
البياية لدب اسفراد ,للل -وصت يعي صتل ملتكلة التتداور
والتل تتو الخطيت تر للبيا تتة علت ت المس تتتوب الل تتامل والق تتومر
للت تتبود– ست تتتةل ص مصت تتاويت لمواجفت تتة الخطت تتر المميت تتت
الناتآل عض تلو البياة هير فعالة ,وسيستمر المجتمتا فتر
معان تتاة داام تتة ح تتد المل تتكوت والتص تتديات البياي تتة ك تتالةقر
والجفتتل والمتترا إل ت الوصتتول للمتتوت التتتدريجر لاالبيتتة
الستتكاض والكاانتتات الصيتتة اسختترب ,إي إلا تتتي صلتتد الجفتتود

نصت ت تتو إعت ت تتداد الست ت تتكاض -وخاصت ت تتة ال ت ت تريةييض – اجتماعيت ت تتا
و خوعي تتا وتربوي تتا بم تتا يجعتتل ا نس تتاض ع تتادر علت ت التةاع تتل
الص تتصيح م تتا بياتت ت ف تتر ة تتل القت توانيض المنةم تتة (منص تتور
العتيبر وآخروض.)6336 ,

لتتلل فتتاض ص مصاولتتة جتتادة لمواجفتتة تل ت الملتتاكل
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الصالر فر ا جابة عل التساؤيت ا تيةا
ات تتل كت تتو مت تتض مست تتتوب الت تتوعر ا دارص والمتاي ت ترات

التنةيليت ت ت ت ت ت تتة (المفاريت ت ت ت ت ت تتة) و الوجدانيت ت ت ت ت ت تتة (ايتجاات ت ت ت ت ت تتات)

ايتصتالية المصيطتتة بتالمرة الريةيتتة القاطنتة بالمنتتاطق التتتر

)(Covitt: 2002

تعانر مض التلتو عوعتة بمستتوب التوعر البياتر لفتا ,واتل

ويؤكت تتد عل ت ت ات تتلا (مصمت تتد عطت تتوة ومصمت تتد الصت تتاوب
 ,)633.م تتض صيت ت

ض المن تتاطق الريةي تتة ف تتر صاج تتة إلت ت

خلتتق مجتمتتا صتتصر والمصافةتتة علي ت متتض التلتتو  ,لتتلل

فتاض اكتستتا ،و تنميتة التتوعر ا دارص وخاصتة لتتدب المتترة

الريةي تتة يعتب تتر المص تتور الرايس تتر لمواجف تتة خط تتورة التل تتو
بالمن ت تتاطق الريةي ت تتة والزراعي ت تتة ,ف ت تتالمرة ف ت تتر الري ت تته ا ت تتر
المساولة مساولية مبالرة عض ايدارة والتربيتة البيايتة داختل

المنتتزل سض كتتل فتترد فتتر اسس ترة يتتتقثر بفتتا ,فتتو بتتد تكتتوض
ملمتتة بالمةتتاايي والقتتيي الصتتصيصة اتجتتا البياتتة التتتر تتصتتول
إل ت مفتتارات وستتلو بياتتر ستتليي صت ت تصتتبح عتتادرة عل ت
صمايت تتة بياتفت تتا المنزليت تتة والبيايت تتة الخارجيت تتة بايبتعت تتاد عت تتدر
ا مكتتاض عتتض كتتل متتا يلتتو اتواا المنتتزل متتض مستصحترات

كيماوية سامة والتقليل متض النةايتات واتبتا الطترق الستليمة
نصت تتو المصافةت تتة عل ت ت الميت تتا مت تتض التلت تتو وادارة منت تتاطق
الس تتكض والمت تزار المصيط تتة بم تتا يتة تتق م تتا المصافة تتة علت ت
البياة.

وع تتد س تتاامت نت تتااآل د ارس تتة ك تتل م تتض صن تتاض مك تتاوص

( ,)6333ومصم ت ت تتد عطت ت ت تتوة ومصم ت ت تتد الصت ت ت تتاوب ()633.
با حافة إل ما جاا بالتقارير الواردة عض اسجفزة الدولية
والوطني تتة المعني تتة بل تتاوض البيا تتة فتتتر إلق تتاا الح تتوا عل ت ت

مستوب الوعر البيار لتدب المترة الريةيتة القاطنتة بالمنتاطق
الزراعي ت تتة الملوث ت تتة وح ت تترورة تقويمت ت ت إيجابي ت تتا نص ت تتو البيا ت تتة
الصتديقة ,لتلل ونةت ار ساميتة وفاعليتة المتترة الريةيتة و نفتتا
كث تتر الكاان تتات تح تتر ار م تتض التل تتو البيا تتر الج تتاار ,ل تتلل
فمت تتض الحت تترورص واست تتتطرادا للست تتياق الست تتابق إج ت تراا ات تتلا
البص ت

فتتر بعتتا المنتتاطق الريةيتتة التتتر اكتتدت اسبصتتا

والدراسات عل تلوثفا بالةعل ولل لدراسة عوعتة كتل متض
الوعر ا دارص وكلل بعا المتايترات ايتصتالية بتالوعر
البيار لدب المرة الريةية.

وبنت تتاا عل ت ت مت تتا ست تتبق يمكت تتض بلت تتورة ملت تتكلة البص ت ت
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انتتا فتتروق فتتر التتوعر البياتتر بمصتتاور تبعتتا للخصتتااص
الديموجرافية للمبصوثات.
يفتتده البصت

أهداف البحث

بصتتةة رايستتية إل ت د ارستتة عوعتتة كتتل

متتض التتوعر ا دارص وبعتتا المتاي ترات ايتصتتالية بتتالوعر
البياتتر لتتدب المتترة الريةيتتة القاطنتتة بالمنتتاطق الملوثتتة وللت

مض خول عدة اداه فرعيةا
 -3التعتره علت بعتا الخصتااص الديموجرافيتة سستر
عينة البص .

 -6تصدي ت ت ت تتد مس ت ت ت تتتوب ال ت ت ت تتوعر ب ت ت ت تتادارةالموارد ايست ت ت ت ترية
للمبصوثات.
 -1تقيت ت تتيي مست ت تتتوب المتاي ت ت ترات ايتصت ت تتالية (المست ت تتموعة
والمراية والمقرواة) المؤثرة فر المبصوثات.
 -.تصديت ت تتد مست ت تتتوب الت ت تتوعر المتعلت ت تتق بةت ت تتاارة التلت ت تتو

البيا ت ت تتر– بقبع ت ت تتاد  -ل ت ت تتدب المبصوث ت ت تتات والمتح ت ت تتمض
(المست تتتوب المعرفت تتر وايتجاات تتات والست تتلو المتعلت تتق

بةاارة التلو البيار).
 -8الكله عض طبيعة العوعة بيض كتل متض الخصتااص
الديموجرافية والسكنية (سض وتعليي ربة اسسرة ,عمتل

ر ،وربتتة اسس ترة ,التتدخل اسستترص ,نتتو اسس ترة ,نتتو
صيت تتازة ومست تتاصة وعت تتدد صج ت ترات المست تتكض) والت تتوعر
ا دارص والمتاي ترات ايتصتتالية وبتتيض مستتتوب التتوعر

البيار – بقبعاد  -للمبصوثات (عينة الدراسة).

أهمية البحث

أوالً :تتمثللل أهميللة البحللث النظريللة :فتر نفتتا تتمالت متتا
ايتجااتتات العالميتتة والمصليتتة والتتتر تنتتادص بتةعيتتل الستتلو

ا دارص ا نستان ستواا كتاض علت صتعيد المنتزل و البياتتة
لمعالجة الملكوت البياية المعاصرة وخاصة فتر المنتاطق
اسكثر تلوثا والتر تفدد صياة ا نساض .كمتا ض اتلا البصت
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بصتتا

مستقبيلة لتصسيض جودة الصياة البياية.

بتتادارة لتتاوض اسسترة اتتو ا لمتتاي بالمعتتاره والمعلومتتات
والمفتتارات ا داريتتة التتتر عتتض طريقفتتا يتتتي توجيت متوارد

ثانيللا :تتمثللل أهميللة البحللث الت بيقيللة :فتتر إب تراز وتةعيتتل
دور ا دارة المنزلية صيثما يمكض ض يسةر عن الا البص

اسس ت ترة البل ت ترية وهيت تتر البل ت ترية فت تتر إلت تتبا صاجاتفت تتا
والقيتتاي بوةااةفتتا وانجتتاز مستتاولياتفا بكةتتااة ولل ت متتض

مض نتااآل تساعد عل تلخيص وتصليل الواعا البيار ساي

ختتول خط توات العمليتتة ا داريتتة وا تتر اتختتال القتت اررات

الملت تتكوت البيايت تتة بالمنت تتاطق الزراعيت تتة الريةيت تتة ,كمت تتا ن ت ت

والتخط تتيط والتنة تتيي والتنةي تتل والتقي تتيي الجي تتد ف تتر جمي تتا

ست تتالي ،وطت تترق جديت تتدة وموحت تتوعية

يست تتاعد عل ت ت تبن ت ت

للمعالج ت تتة البياي ت تتة وم ت تتا ينبا ت تتر ض تك ت تتوض عليت ت ت لق ت تتاطنر

نلطة الصياة اليوميتة ,ويتةتق اتلا المصتطلح ا ج اراتر

للوعر ا دارص بالبص .

المنتاطق الريةيتة التتتر ثبتت نفتتا اسكثتر تلوثتتا وللت لتةتتادص

 .6المتغيرات االتصلالية :وحتصت ستميرة عنتديل وآختروض

المل ت تتكوت البياي ت تتة ,كم ت تتا تمك ت تتض م ت تتض د ارس ت تتة المل ت تتكوت

المصل ت تتر اينةت ت تتاح الثق ت تتافر والصح ت تتارص للمبصوث ت تتات

والمعوعتتات التتتر تصتتد متتض عتتدرة المتترة الريةيتتة فتتر التعامتتل

والتتلص يتح تتمض م تتدب مواةبتتة المبصوث تتة علت ت زي تتارة

الصتتصيح متتا البياتتة والمخلةتتات وايستتتةادة منفتتا بمتتا يتتؤدص

الق ت تترب المج ت تتاورة ,وم ت تتدب مواةبتف ت تتا علت ت ت مل ت تتاادة

ناصيتتة والصةتتاة عل ت البياتتة متتض التلتتو والصتتد متتض ستتبا،

والكت ت ت تت ،الثقافي ت ت تتة والمج ت ت تتوت وصح ت ت تتوراا للن ت ت تتدوات

دمار وموت الكاانات الصية.

وايجتماع ت تتات ا رلت ت تتادية .ويقصتت تتد بفت ت تتا ف ت تتر ات ت تتل

فروض البحث:

الد ارس ت ت تتة اسس ت ت تتالي ،ووس ت ت تتاال ايتص ت ت تتال (المراي ت ت تتة

النمطي ت ت تتة وايرتجالي ت ت تتة ف ت ت تتر التص ت ت تتدص لمواجف ت ت تتة خط ت ت تتورة

إل ت وحتتا صلتتول كثتتر واععيتتة لتصستتيض جتتودة الصيتتاة متتض

 -3توج تتد عوع تتة ارتباطي تتة ب تتيض الخص تتااص الديموجرافي تتة
والمعيلية للمبصوثات قسض وتعليي ربتة اسسترة ,عمتل
ر ،وربة اسسرة ,تعليي ر ،اسسرة ,نو اسسرة ,نتو

()633.ا م تتض المتايت ترات ايتص تتالية ف تتر المجتم تتا

التليةزي تتوض وس تتما الرادي تتو ,وعت ترااة الج ارا تتد اليومي تتة

والمس ت تتموعة والمق ت تترواة) المس ت تتتخدمة ف ت تتر المجتم ت تتا

المصلتتر الريةت والتتتر تفتتتي بتلتتو البياتتة واصتتصاصفا

مت ت تتض خت ت تتول تكت ت تتويض القناعت ت تتات الةكريت ت تتة والمواعت ت تته

صيازة ومستاصة وعتدد صجترات المستكضا وبتيض التوعر

الستتلوكية عتتض طريتتق نلتتر ا راا والمواعتته المختلةتتة

البيار لفض.

وادخالفت تتا فت تتر وعت تتر اسف ت تراد وتعزيزات تتا فت تتر ممارست تتة

 -6توج تتد عوع تتة ارتباطي تتة ب تتيض خص تتااص البيا تتة الس تتكنية
الممثلة لصالة المسكض والوعر البيار للمبصوثات.

 -1توج ت تتد عوع ت تتة ارتباطي ت تتة موجب ت تتة ب ت تتيض ال ت تتوعر ا دارص
والوعر البيار للمبصوثات.

 .1المستوى المعرفي البيئي :اتةقت كل مض صناض مكتاوص
( ,)6333عص تتاي نعم تتاض( )6333علت ت

ض المس تتتوب

المعرفتتر البياتتر اتتو كتتي ومستتتوب ا لمتتاي بقتتدر مناستت،

 -.توجد عوعة ارتباطية بيض المتايرات ايتصالية والتوعر
البيار للمبصوثات.

متتض المعلومتتات والمعتتاره المتصتتلة بالملتتكوت البيايتتة
لتتدب المبصتتوثيض ,ويتةتتق اتتلا متتا المصتتطلح ا ج اراتتر

للمستوب المعرفر البيار بالبص .

األسلوب البحثي

 ..االتجلللاح نحللللو تلللللوث البيئللللة :يعرفت ت يعق تتو ،الل تتطر

أوال :منهج الدراسة:

( ,)6335بقن مصصلة استجابات الةترد نصتو موحتو

المنفآل الوصةر التصليلر.

مض موحوعات البياة و معارحت ل  ,واو ما ينطبتق

ثانيا :المفاهيم البحثية والتعاريف اإلجرائية:

 .3اللللللللوعي اإلداري :اتةق ت ت تتت ك ت ت تتل م ت ت تتض مف ت ت تتا بوطال ت ت تت،
( ,)3333ورل ت تتا مصم ت تتود ( )6333علت ت ت

صياتفي اليومية.

ض ال ت تتوعر

عل مةفوي ايتجا نصو تلو البياة بالبص .
 .8السلللوا البيئلللي :يعرف ت عصتتاي نعمتتاض ( )6333بقن ت
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كت تتل فعت تتل و تصت تتره مناست تت ،يقت تتوي ب ت ت الةت تترد ويت تتؤثر

النةاستتية وايجفتتاا نتيجتتة للميتتا الملوثتتة هيتتر الصتتالصة

إيجابيتتا عل ت عناصتتر بيات ت المصيطتتة ويستتفي فتتر صتتل

لوس تتتخداي ا دم تتر يختوطف تتا بمي تتا الص تتره الص تتصر,

ايستتتخداي لم توارد البياتتة فتتر اسه تراا المختلةتتة س تواا

المصتتره الرايستتر التتلص يمتتر بتتقكثر متتض عريتتة بتتداارة بتتو

كاض الا ايستخداي صصيح و خاطئ.

المطتتامير والتتلص يعتمتتد عليت المتزارعيض فتتر رص ارحتتيفي.

ملتتكوتفا ويقصتتد ب ت فتتر اتتلا البص ت

بقنفتتا تطبيقتتات

 .3اللللوعي البيئلللي :يقصتتد ب ت فتتر اتتلا البص ت

بقن ت عتتدرة

المبصو فر التعبير عض ما لديت متض معلومتات بيايتة,

وبياض ملاعر ا يجابيتة والستلبية إزاا المواعته البيايتة,
ومتتا يةفتتر المبصتتو متتض ستتلو بياتتر ,وعتتد تتتي صستتا،

مستتوب التوعر البياتر متتض ختول جمتا درجتات مستتتوب
بع تتاد المتمثل تتة ف تتر المس تتتوب المعرف تتر وايتج تتا نص تتو
التلو البيار والسلو البيار.
ثالثا :حدود الدراسة:

الشاملة وعينة الدراسة:

جري تتت ا تتل الد ارس تتة علت ت رب تتات اسس تتر بمرك تتز ب تتو

المطتتامير التتتر تقتتا عل ت فتتر رلتتيد لتتمال مصتتر وتتبتتا
إداريا مصافةة البصيرة وتتكوض مض  5وصدات مصليتة ,وبلت

عتتدد ستتكانفا  3.3833لتته نستتمة طبقتتا ختتر تعتتداد عتتاي
 ,6333ويمثلتوض صتوالر  31لته سترة تقريبتا ,وتكثتر بفتتا
اسراحر الزراعية اللاسعة وتربط بيض الطريقاض الرايسياض
الز ارعتتر والصتتصراوص ,وتبلت مستتاصتفا 3163كتتي ,6وتكثتتر
بفت ت تتا اللت ت تتركات الزراعي ت ت تة ,كمصت ت تتنا جنت ت تتاكليح ,مص ت ت تانا
للمبي تتدات ,مص تتنا للعل تته ,مص تتانا للط تتو ،ب تتالقر ،منف تتا

بقري ت تتة المصمودي ت تتة ,وطبق ت تتا للتق ت تتارير الت ت تواردة ع ت تتض معف ت تتد
 Blacksmith instituteلبص تتو الطاع تتة والبيا تتة ()6337
وصتتندوق اسمتتي المتصتتدة للستتكاض ( ,)6335إيمتتاض صستتض

( ,)6335وتقرير صال البياة بمصر ( ,)6336بوابة فيتو
ا لكترونية ( ,)633.ض مصافةة البصيرة بمصتر تتصتدر
علت ت ت ت نس ت ت تت ،التل ت ت تتو عالميت ت ت تاً  ,%1.36وتع ت ت تتانر ب ت ت تتو

المطت ت تتامير ت ازيت ت تتد نست ت تتبة التلت ت تتو فت ت تتر الميت ت تتا واس ارحت ت تتر
الزراعية ,صيت

بلت نستبة تلتو ميتا اللتر ،الصتادرة متض

مصط ت تتات المعالج ت تتة للمي ت تتا  %35ويت ازي ت تتد ترك ت تتز الصدي ت تتد
والمنجنيز ووجود مواد ملعة كتاليورانيوي المستب ،سمتراا
الةلت ت تتل الكلت ت تتوص وفيروح(ست ت تتر) وتت ازيت ت تتد معت ت تتدل الوفيت ت تتات
374

والق ت تتاا الكثي ت تتر م ت تتض الل ت تتركات والمص ت تتانا بمخلةاتف ت تتا ف ت تتر

ولت تتلل تعتبت تتر بوالمطت تتامير كثت تتر المنت تتاطق اصتياجت تتا إل ت ت
بصتتا

البصت

تقييميتتة ود ارستتات متعمقتتة ,وعتتد تكونتتت لتتاملة اتتلا

متتض ربتتات اسستر بقريتتة بتتو المطتامير وطبقتتت اتتل

الدراسة عل ( )371ربة سرة ريةية مقيمة بمنطقة البص .
الصت تتدود الزمانيت تتةا است تتتارعت الد ارست تتة الميدانيت تتة ص ت توالر .
لت تتفور خت تتول الةت ت ترة مت تتض نت تتوفمبر  6338صت ت ت فب اريت تتر

.6333

رابعا :أدوات الدراسة:

مض إعداد الباصثة وعد اعتمد الا البص

عل استخداي

ايستتتبياض بالمقابلتتة اللخصتتية لجمتتا البيانتتات وعتتد التتتمل
ايستبياض عل

ربعة عساي رايسية وارا

 .القسي اسولا يتحمض مصوريض واماا
 .3مصورالخصتتااص الديموجرافيتتةا ويتحتتمض مجموعتتة متتض
اسستتالة التتتر تتتدور إجاباتفتتا صتتول إةفتتار الخصتتااص
الديموجرافيةالمميزة للمبصوثات و سراض وار السض عدد
ف ت تراد اسس ت ترة ,المست تتتوب التعليمت تتر لت تتر ،وربت تتة اسس ت ترة
واللب تي تصنية إل ثو

مستوياتا مستوب تعليمتر

مت تتنخةا ,ويلت تتتمل عل ت ت اسميت تتيض والصاصت تتليض عل ت ت

ايبتدااي تتة ,مس تتتوب متوس تتط ويل تتتمل علت ت الصاص تتليض
علت ت اسعدادي تتة وك تتلل الثانوي تتة العام تتة وم تتا يعادلف تتا,
ومس ت ت تتتوب مرتة ت ت تتا ويل ت ت تتتمل علت ت ت ت الصاص ت ت تتليض علت ت ت ت

المؤاوت الجامعية واسعل متض الجامعيتة ,وعمتل ر،

ورب تتة اسست ترة ,ومتوس تتط ال تتدخل اسس تترص ,ون تتو اسست ترة
بايحتتافة ,إل ت بعتتا البيانتتات عتتض الصالتتة المعيلتتية
للمبصوثات مض صي

نو صيازة ومساصة وعدد صجترات

المسكض ,والتزاصي الصجرص والنومر.

 .6المص تتور الث تتانرا الف تتده م تتض ا تتلا المص تتور التع تتره
علت ت ت صال ت تتة مس ت تتكض المبصوث ت تتات والمت ت ترتبط بة ت تتاارة
التل تتو البيا تتر ل تتلل تح تتمض بع تتا العب تتارات الت تتر
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تمثتتل صالتتة المستتكض المرتبطتتة بةتتاارة التلتتو البياتتر

المبصوثت تتة ,والتت تتر تعت تتد وست تتاال اتصت تتالية بت تتالمجتما

وعد تي صياهت  ,بعد ايطو عل بعا الدراسات

المصلتتر ,صي ت

تتتي ايطتتو عل ت بعتتا الد ارستتات

وآختتروض ( ,)633.د ارستتة دينتتا إمتتاي ( ,)6335وتتتي

د ارس تتة الصت تتاوص نتتتور وصت تتةاا البنت تتدارص (,)6335

إعت تتداد المقيت تتاح مكونت تتا مت تتض ( )37عبت تتارة متحت تتمنة

والتتتمل علت ت ( )63عب تتارة وتصتتددت ا جابتتات ف تتر

خصتتااص البياتتة الستتكنية والتتتر تمثتتل صالتتة مستتكض

(نعي ,ي عره ,ي) وحعت درجات رعمية (,6 ,1

س ت تتر المبصوث ت تتات ,والت ت تتر تص ت تتددت ا جاب ت تتات ف ت تتر

 )3لالجابتتات ا يجابيتتة ,و ختترب ستتالبة ()1 ,6 ,3

 )3 ,6لالجاب ت ت ت ت ت ت ت ت تتات ا يجابي ت ت ت ت ت ت ت ت تتة ,و ()1 ,6 ,3

علت ت ت عيم ت تتة  ,88و ع ت تتل عيم ت تتة  ,65وت ت تتي تص ت تتنيه

لالجابات السلبية وعد تتي استتخداي طريقتة المتدب فتر

مس تتتوياتا

المرتبطت تتة بموحت تتو البص ت ت

كد ارست تتة ست تتميرة عنت تتديل

( وافق ,إل صد ما ,ي) وحعت درجات رعميتة (,1

الست تتابقة كد ارست تتة ست تتميرة عنت تتديل وآخت تتروض (,)633.

وتي استخداي طريقة المدب فر الصستا ،صيت

المبصوث تتات وفقت تاً لف تتل الق تتيي إلت ت ث تتو

كانتت

صستتا ،مستتتوب ايستتتجابات نصتتو خصتتااص البياتتة

مس ت تتتوب مص ت تتدود ( عت ت تتل م ت تتض  13درج ت تتة) ,مست ت تتتوب

وتتتي تصتتنيه المبصوثتتات وفق تاً لفتتل القتتيي إل ت ثتتو

درجة فقكثر).

السكنية صي

كانت عل عيمة  .3و عل عيمتة ,16

متوستتط ( 86 <- 13درجتتة) ,مستتتوب مرتةتتا (86

مستتتوياتا مستتتوب متتنخةا ( عتتل متتض  1.درجتتة),

د -القستتي ال اربتتاا يمثتتل مقيتتاح التتوعر البياتتر للمبصوثتتات

( .1 <- 1.درجتتة,

الريةيات ووحا الا المقياح باترا تصديتد مستتوب

 -،القس ت تتي الث ت تتانرا وتح ت تتمض مقياس ت تتا لمس ت تتتوب ال ت تتوعر

نت ت تتااآل تطبيقت ت ت ف ت تتر التصق ت تتق م ت تتض ص ت تتصة الة ت تترا.

مستتتوب متوستتط

مستوب مرتةا ( .1درجة فقكثر).
ا دارص بموارد اسسرة صي

تي ايطو عل بعتا

بعاد الوعر البيار لفض با حافة إل ايستةادة متض

ويتكتتوض اتتلا المقيتتاح متتض ( )3.عبتتارة تلتتتمل عل ت

اسطر النةريتة للد ارستات المرتبطتة بموحتو البصت

ثوث ت تتة بع ت تتاد وا ت تترا البع ت تتد المعرف ت تتر ,ايتجاا ت تتات,

كد ارس ت تتة نبيل ت تتة ال ت تتوردانر وآخ ت تتروض ( ,)633.رل ت تتا

الست تتلو المتعلت تتق بةت تتاارة التلت تتو البيات تتر ,وعت تتد تت تتي

عبارة تمثل خطوات العملية ا دارية صت يتتي تصديتد

د ارست تتات مرتبطت تتة بموحت تتو البص ت ت

كد ارست تتة مصمت تتد

مستوب الوعر ا دارص لدب المبصوثات ,وعد تصددت

عطت ت ت تتوة ومصمت ت ت تتد الصت ت ت تتاوب( ,)633.ودينت ت ت تتا إمت ت ت تتاي

ا جاب تتات ف تتر (إجاب تتة ص تتصيصة ,ي ع تتره ,إجاب تتة

( ,)6335يعقت تتو ،اللت تتطر (.)6335والتت تتال اتت ت

مصمتتود ( ,)6333وعتتد التتتمل المقيتتاح عل ت ()16

خاطات ت ت ت تة) وحت ت ت ت تتعت درجت ت ت ت تتات رعميت ت ت ت تتة ()3 ,6 ,1

إعتتداد اتتلا المقيتتاح بقبعتتاد بعتتد ايطتتو علت عتتدة

ابعادالبعد البيا ا

لالجابتتات ا يجابيتتة ,و ختترب ستتالبة ( )1 ,6 ,3وتتتي

 -3المس ت تتتوب المعرف ت تتر للمبصوث ت تتات وال ت تتتمل علت ت ت ()17

كان تتت

عبتارة وعتتد تصتتددت ا جابتتات فتتر (نعتتي ,ي عتتره ,ي)

علت ت ت عيم ت تتة  ,58و ع ت تتل عيم ت تتة  ,85وت ت تتي تص ت تتنيه

ووحت ت ت ت تتعت درجت ت ت ت تتات رعميت ت ت ت تتة ( )3 ,6 ,1للعبت ت ت ت تتارات

اس تتتخداي طريق تتة الم تتدب ف تتر الصس تتا ،صيت ت
المبصوث تتات وفقت تاً لف تتل الق تتيي إلت ت ث تتو

مس تتتوياتا

ا يجابية ,و خترب ( )1 ,6 ,3لالجابتات الستلبية صيت

مست تتتوب مت تتنخةا ( عت تتل مت تتض  33درجت تتة) ,مست تتتوب

كان تتت علت ت عيم تتة  ,53ع تتل درج تتة  31وت تتي تص تتنيه

متوستتط ( 56 <- 33درجتتة) ,مستتتوب مرتةتتا (56

مس ت تتتوياتا

درجة فقكثر).
 القست تتي الثال ت ت ا يمثت تتل مقيت تتاح لمجموعت تتة المتاي ت تراتايتصتتالية التتتر تتعامتتل معفتتا ربتتات اسستتر الريةيتتات

المبصوث ت تتات وفقت ت تاً لف ت تتل الق ت تتيي إلت ت ت ث ت تتو

مستوب منخةا ( عل مض  38درجة) ,مستوب متوسط
( 53 <- 38درج ت ت تتة) ,مس ت ت تتتوب مرتة ت ت تتا ( 53درج ت ت تتة
فقكثر).
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 -6اتجاا ت تتات المبصوث ت تتات نص ت تتو ة ت تتاارة التل ت تتو البيا ت تتر,
وتكتوض متتض ( )65عبتتارة والتلص تتتدرجت وجفتتات النةتتر

كمتتا تتتي صستتا ،معامتتل الثبتتات لكتتل متتض المقتتاييح بطريقتتة

للعبتتارات ا يجابيتتة ( )3 ,6 ,1و ختترب ستتالبة بمقيتتاح

س ت تتبيرماض صيت ت ت

كان ت تتت الق ت تتيي مرتةع ت تتة مم ت تتا يؤك ت تتد ثب ت تتات

( ,)1 ,6 ,3وعد تي استخداي طريقة المدب فر صسا،

المقاييح كما بجدول(.)3

في مض (موافق ,مصايد ,ي وافق) ,وتصددت ا جابتات

مستتتوب إتجااتتات المبصوثتتات صيت

كانتتت عل ت درجتتة

 ,35و ع تتل درج تتة  ..3وت تتي تص تتنيه المبصوث تتات وفقت تاً
لفتل القتتيي إلت ثتو

اتجااتتاتا إتجتتا ستلبر ( عتتل متتض

 .6درجة) ,واتجا مصايد ( 33 <- .3درجة) ,إتجا
إيجابر ( 33درجة فقكثر).
 -1مستتتوب الستتلو المتعلتتق بة تتاارة التلتتو البياتتر ,وع تتد
تكوض مض  67عبارة واللص تتدرجت وجفتات النةتر فيت

 Alpha-Cronbachوطريقة التجزئ النصةية صست ،معادلتة

جلللدول :2حسلللاب معاملللل الثبلللات ب ريقلللة لفلللا كورنبلللا
والتجزئة النصفية

ريقةالحساب

المحاور
البياة السكنية
الوعر ا دارص
المتايرات ايتصالية
المعاره البياية
ايتجااات البياية
الممارسات البياية

ألفا
كرونبا
33775
33513
33713
33553
3358.
33753

معادلة ارتبا
بيرسون
33533
3353.
33553
33313
33536
33533

بيض (دااما ,صيانتا ,ي يصتد ) ,وعتد تصتددت ا جابتات

المعالجة اإلحصائية:

( ,)1 ,6 ,3وع تتد ت تتي اس تتتخداي طريق تتة الم تتدب لتصدي تتد

وع ت تتد ت ت تتي تصلي ت تتل البيان ت تتات إصص ت تتاايا باس ت تتتخداي البرن ت تتامآل

كانتتت عل ت عيمتتة  ,35و عتتل عيمتتة  ,.3وتتتي تصتتنيه

ومتتض اتتل المعتتاموت التكتتررات والنستت ،الماويتتة والمتوستتط

للعب تارات ا يجابيتتة ( )3 ,6 ,1و ختترب ستتالبة بمقيتتاح
مستتتوب الستتلو المتعلتتق بةتتاارة التلتتو البياتتر صي ت

المبصوث ت تتات وفقت ت تاً لف ت تتل الق ت تتيي إلت ت ت ث ت تتو

مس ت تتتوياتا

مستوب حعيه ( عل متض  .1درجتة) ,مستتوب متوستط

( 31 <- .1درج ت ت ت تتة) ,مس ت ت ت تتتوب جي ت ت ت تتد ( 31درج ت ت ت تتة
فقكثر).

وبناا عل لل تي صسا ،الوعر البياتر متض ختول
جما القيي الرعمية لكل مض المستوب المعرفر وايتجا نصو
التل تتو البيا تتر والس تتلو البيا تتر ,وع تتد عس تتمت المبصوث تتات
طبقتتا للدرجتتة التتتر صصتتلض عليفتتا إل ت ثتتو

فاتتات واتترا

فا تتة لات مست تتوب س تتلبر وا تتر الصاص تتلة علت ت ( ع تتل م تتض
 333درجة) ( ,عل مض  ,)%33وفاتة لات مستتوب مصايتد
(م تتض  333درج تتة  638 <-درج تتة),)%78 - %33( ,
وفاة لات مستوب إيجابر ( 638درجة فقكثر) ( ,عل مض

.)%78

وعتتد عتتاي المصكمتتيض بتعتتديل واعتتادة صتتياهة لتتبعا
العبارات وبعتا المقترصتات الخاصتة باعتادة تنةتيي بعتا
البنود والتر تي وحعفا فر ايعتبار ثناا إعداد ايستبياض

ف ت تتر ص ت تتورت النفااي ت تتة صيت ت ت
344

المصكميض .%33

كان ت تتت نس ت تتبة ايتة ت تتاق م ت تتض

تي تةري البيانتات وفقتاً ل ستلو ،ا صصتاار المناست,،

ا صصتاار  ,SPSSالصزمتتة ا صصتتااية للعلتتوي ايجتماعيتتة
الصس ت تتابر واينصت ت تراه المعي ت تتارص ,معام ت تتل آلة ت تتا كرونب ت تتا
ومعامل ايرتباط البسيط ومربا كاص.
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النتائج والمناقشة

أوال :النتائج المتصلة بالخصائص الديموجرافية والسكنية
للمبحوثات:
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لمواردا تتا المختلة تتة وتل تتير النت تتااآل بج تتدول( )6ض صت توالر
ثت ت تتو

العمريتتة متتض  68إلت ت اعتتل متتض  18ستتنة ,فتتر صتتيض جتتاا
باعر العينتة فتر الةاتة العمريتة كثتر متض  18عامتا ,ويتلكر

 -2الخصائص الديموجرافية:

لك ت ت ت ت تترت نبيل ت ت ت ت تتة ال ت ت ت ت تتوردانر وآخ ت ت ت ت تتروض( )633.ض

الخصت تتااص الديموجرافيت تتة تصت تتدد طريقت تتة است تتتعمال اسس ت ترة

يعق تتو ،الل تتطر( )6335نت ت كلم تتا زاد صج تتي اسست ترة كلم تتا
زادت كمية المخلةات الناتجة عض استفو اسسرة

جدول :7توزيع المبحوثات وفقا للخصائص الديموجرافية
الخصائص

البيان

السض بالسنوات

 68إل عل مض  13سنة
 13سنة إل عل مض  18سنة
 18فقكثر
 1إل  .فراد
 8إل  3فراد
 7فراد فقكثر
مستوب منخةا
مستوب متوسط
مستوب مرتةا
مستوب منخةا
مستوب متوسط
مستوب مرتةا
تعمل
ي تعمل
مزار
صاص ،را
عمال صكومية
عمال تجارية
عمال مفنية
عل مض  3333جني
 3833 – 3333جني
كثر مض  3833جني
بسيطة
مركبة
نووية
مل
إيجار
عل مض  33متر
 33متر إل  383متر
كثر مض  383متر
 6 -3صجرة
 . -1صجرة
 8صجرات فقكثر
 6 -3صجرة
 1صجرات فقكثر
عل مض المواصةات القياسية
مطابقة للمواصةات القياسية
عل مض المواصةات القياسية
مطابق للمواصةات القياسية
عل مض المواصةات القياسية

عدد فراد اسسرة
مستوب التعليي ربة اسسرة
مستوب تعليي ر ،اسسرة
عمل ربة اسسرة
عمل ر ،اسسرة

متوسط الدخل اسسرص اللفرص
نو اسسرة
نو صيازة المسكض
مساصة المسكض باسمتار
عدد صجرات المسكض
عدد صجرات النوي
التزاصي الصجرص
التزاصي النومر

ربت ت تتا المبصوثت ت تتات( )%713.3يقعت ت تتض فت ت تتر الةات ت تتة

المجموع
العدد ن=221
38
36
.3
31
313
13
33
35
38
13
313
36
37
333
13
6.
63
31
13
68
336
13
333
.8
67
76
333
13
335
6.
83
5.
13
336
33
367
.3
33.
33
5

%
17387
1835.
63383
7386
7833.
3731.
1.335
83338
5337
35
78
7
1537
3331
3738
3.
36
1338
63
3.
38
63
85
63
33
.6
85
35
35
3.
63
.538
6638
38
18
713.3
633.3
3333
1833
833
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ممتتا يتتؤثر علت تلتتو البياتتة ويةفتتر متتض النتتتااآل ض ثوثتتة

التت ت ت ت تزاصي الصج ت ت ت تترص والن ت ت ت تتومر م ت ت ت تتض المص ت ت ت تتددات الفام ت ت ت تتة

ربا العينة( )%7833.ينتموض سسر عتدد فراداتا يتتراوح

للخصوصتتية الداخليتتة للمستتكض والمرتبطتتة بةتتاارة التلتتو

و زواجفتتض( )%78 ,%83338لو مستتتوب تعلتتيي متوستتط.

 -7البيئة السكنية:

م تتض  8إلت ت  3فت تراد ,و ض النس تتبة الاالب تتة م تتض المبصوث تتات

البيار(صناض مكاوص .)6333

وللمستتتوب التتوةيةر سربتتا ،اسستتر وكتتلل التتدخل اسستترص

أ-مستوى حالة مسكن ربات األسر المبحوثة

الرفاايت تتة ايعتصت تتادية فت تتر مست تتتوب اياتمت تتاي بالبيات تتة لت تتدب

التل تتو البيا تتر داخ تتل وخ تتار الوص تتدة الس تتكنية ي تتؤدص إلت ت

 %33,8مض المبصوثات ي تعمتل ,و ض النستبة الاالبتة متض

هير مبالرة لالحترار بتاسفراد المقيمتيض وكتلل يتؤثر علت

دو ار واحتتصا فتتر التتتقثير علت ستتومة البياتتة ,صيت

تتتتصكي

الستتكاض ) ,(Covitt: 2002وتبتتيض النتتتااآل بجتتدول ( )6ض
زواجفت ت ت تتض ( )%63 ,%1338عل ت ت ت ت الت ت ت ت توالر يمتفنت ت ت تتوض

لكت تتر مصمت تتد عطت تتوة ,مصمت تتد الصت تتاوب ( )633.ض

تاييتتر فتتر ختواص البياتتة ممتتا عتتد يتتؤدص بطريقتتة مبال ترة و
ممارس تتة ع تتاطنر الوص تتدات الس تتكنية لصي تتاتفي الطبيعي تتة ل تتلا

اسعمت تتال التجاريت تتة والمفنيت تتة ,كمت تتا تبت تتيض ض ص ت توالر ثلثت تتر

كتتاض يبتتد متتض التعتتره عل ت صالتتة مستتكض المبصوثتتات متتض

إلت ت ت  3833جنيت ت ت ل ت تتفريا ,و ض  %85م ت تتض المبصوثت ت تتات

وحتتصت

المبصوث تتات ( )%38تراوص تتت دخ تتول س تتراض م تتض 3333
ينتموض سسر بسيطة.

خول تصديد مستوب استجابة المبصوثتات نصتو الخصتااص
الستتكنية المرتبطتتة بةتتاارة التلتتو البياتتر ,صي ت

نتتتااآل جتتدول( )1التقتتار ،بتتيض كتتو متتض المستتتوب المتوستتط

ات تتلا وتعت تتد تفيات تتة البيات تتة الست تتكنية الداخليت تتة لتصقيت تتق

والمستتتوب المرتةتتا يستتتجابات المبصوثتتات نصتتو خصتتااص

ا نس تتاض م تتا بياتت ت فتتتر إط تتار مصت تتددات خلةياتت ت الثقافي تتة

 %.13. ,%.333علتت ت ت ت الت ت ت ت توالر ,بمتوست ت ت تتط صست ت ت تتابر

ايصتياجات الةسيولوجية والمعيلية والنةسية مؤل ار لتةاعتل
وايجتماعيتتة(يعقو ،اللتتط ا  )6335لتتلا فان ت كتتاض يبتتد
متتض د ارستتة الصالتتة المعيلتتيةلات العوعتتة بالبياتتة والمصيطتتة

البيا تتة الس تتكنية ,صيت ت

بلا تتت النس تتبة لك تتل م تتض المس تتتوييض

 .63668وانص تراه معيتتارص  ,8331. ±واتتلا يلتتير إلت ت
ايرتةا النسبر لمستوب صالتة مستكض المبصوثتات الريةيتات

بالمبصوثات ,وعد وحصت نتااآل جدول( )6ض  %85متض

والمرتبطة بةاارة التلو البيار مما عد يتؤدص إلت إيجابيتة

المبصوثتات علت التتوالر تتتراوح مستاصة مستتاكنفض متض عتتل

جللدول  :1توزيللع المبحوثللات عينللة الدراسللة وفقللا لحالللة

المبصوثتتات يستتكض بنةتتاي ا يجتتار و ض  %35 ,%35متتض

مض  33متتر إلت  383متتر كمتا ض متا يقتر ،متض نصته
المبصوثتتات ( )%.5,8تت تراوح عتتدد الاتتره فتتر مستتاكنفض

م ت تتض . -1ه ت تتره ,و ض  %38م ت تتض المبصوث ت تتات يتح ت تتمض
مس ت تتكنفض مت ت تتض 6 –3صج ت ت ترة نت ت تتوي ,وعت ت تتد عبت ت تترت ست ت تتمصاا
إبت تراايي( - )633.نقت تتو عت تتض تقريت تتر اسمت تتي المتصت تتدة -ض

الوعر البيار لديفض.
المسكن

حالة المسكن (الدرجة)
مستوب منخةا( عل مض  1.درجة)
مستوب متوسط ( .1 <- 1.درجة
مستوب مرتةا ( .1درجة فقكثر)
المجمو

العدد
31
58
38
371

المتوسط الصسابر واينصراه المعيارص 8331. ± .63668

%
738
.333
.13.
333

التت تزاصي الصج تترب ا تتو النس تتبة ب تتيض ع تتدد ايفت تراد المقيم تتيض

ب -خصلللائص البيئلللة السلللكنية لربلللات األسلللر الريفيلللات

النستتبة بتتيض عتتدد اسف تراد المقيمتتيض بالمستتكضة عتتدد صج ترات

وحصت نتتااآل جتدول( ).ض كثتر العبتارات ا يجابيتة

بالمسكضة عددالصجرات الموجودة ,واض التزاصي النومر ار
النتتوي ,وعتتد تبتتيض متتض النتتتااآل ض الت تزاصي الصجتترص عتتل متتض
المواصت تتةات القياست تتية لت ت ت  %713.مت تتض المبصوثت تتات بينمت تتا
الت تزاصي النتتومر مطتتابق للمواصتتةات القياستتية لت ت %18متتض
المبصوثات ,الا ويعتبر كل مض مساصة المستكض وكتو متض
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المبحوثات:

التت تتر وافقت تتض عليفت تتا المبصوثت تتات ات تتر العبت تتارات ,6 ,1 ,.
 ,3 ,33والتت ت ت تتر تعبت ت ت تتر عت ت ت تتض ت ت ت ت توافر ال ارصت ت ت تتة ,والنةت ت ت تتاي,
والخصوصية الداخلية بالمسكض,
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جدول :2توزيع المبحوثات وفقا الستجاباتهن نحو خصائص البيئة السكنية التي تمثل حالة المسكن ن= 221
م

3
6
1
.
8
3
7
5
3
33
33
36
31
3.
38
33
37

أوافق
العبارة
%
العدد
3333 33.
يوفر المسكض الخصوصية الخارجية الموامة عض الجار
7333 311
يوفر المسكض الخصوصية الداخلية الموامة عض فراد اسسرة
5838 3.5
يتوافر بالمسكض النةافة والنةاي
5731 383
يعطينا المسكض ا صساح بالراصة
8731
33
تطل نوافل المسكض عل مناةر جيدة
633.
17
يصاط المسكض بالحوحاا مض الخار
3335
63
تزداد الحوحاا داخل المسكض
3337
1.
يوجد عمامة ملقاة باللار بجوار المسكض
683.
..
يوجد صول المسكض مصانا و ور
3833
تكثر الكتابات والمعلقات والملصقات عل الجدراض صول المسكض 67
6736
.7
يتي إلقاا مخلةات الصرق الصصر فر المصاره والتر
3133
6.
ينبع مض المسكض روااح كريفة
8.33
38
يوجد صدااق عريبة مض المسكض
6736
.7
تكثر اسدخنة الصادرة مض اسراحر صول المسكض
3833
67
يتي التخلص مض مخلةات الصره الصصر بواسطة البيارات
7635 363
يتي التخلص مض مخلةات الصره الصصر بواسطة الصره
العمومر
8333
35
يوجد صناديق للقمامة بجوار المسكض

إلى
العدد
.3
66
33
38
87
13
15
16
63
61
63
5
63
17
63
33

حد ما
%
6133
3637
336
537
1633
6335
66
3538
3333
3131
3333
.33
3636
633.
38
33

الاوافق
%
العدد
3335
63
333.
35
831
3
.
7
335
37
8735 333
3336 333
3335 337
31
333
7333 361
3336 333
5338 3.3
1633
87
833.
53
333. 363
3336
65

6.

3133

6338

83

كمنطقتتة زراعيتتة

وكت تتلل الت تتتخلص بطريقت تتة ست تتليمة مت تتض مخلةت تتات الصت تتره

اتتلا إلت الطبيعتتة المتميتزة لمنطقتتة البصت

الصتتصر ,وتتوافر الخصوصتتية الخارجيتتة عتتض الجتتار وللت

اامت ت تتة ويتواجت ت تتد بفت ت تتا العديت ت تتد مت ت تتض الخت ت تتدمات واسنل ت ت تتطة

بنس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتبة ,%7635 ,%7333 ,%5838 ,%5731

الصناعية والزراعيتة وكتلل مداومتة ربتات اسستر الريةيتات

 %3333علت ت ت التت ت توالر ,ف ت تتر ص ت تتيض انصس ت تترت ا جاب ت تتات

علت ت ايصتك تتا وايط تتو بكتتل م تتا ا تتو جدي تتد م تتض خ تتول

الستتلبية للمبصوثتتات عل ت العبتتارات  ,8 ,31والتتتر توحتتح

وساال ايتصال المتاصة.

عدي وجود صتدااق عريبتة متض المستكض ,با حتافة إلت عتدي

جدول  :5توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقلا لمسلتوى

إطولتتة المنتتزل عل ت منتتاةر جي تدة ولل ت بنستتبة ,%1633
 %335عل التوالر.
ثانيا :الوعي اإلداري للمبحوثات:
أ -مستوى الوعي اإلداري للمبحوثات:

اتةق كل مض مصمد عطوة ,مفا بوطالت )633.( ،وصنتاض

مكتتاوص( )6333علت

ض اميتتة التتوعر ا دارص تتمثتتل فتتر

تزويتد الةترد بالمعلومتات والخبترات والمفتارات التتر تستتاعد

عل ت ت اينتةت تتا بت تتالموارد المتاصت تتة وعل ت ت مواجفت تتة مواعت تته
الصياة وملكوتفا اليومية مض خول التةاعل ما المتايترات
البيايتتة وايجتماعيتتة وايعتصتتادية بتتوعر وكةتتااة وايجابيتتة,

وعت تتد تبت تتيض مت تتض النتت تتااآل ال ت تواردة بجت تتدول ( )8ض الاالبيت تتة
العةم مض المبصوثات يقعض فر فاتر متوسطر ومرتةعت

الوعر ا دارص صي
ايرتةتتا

تبل نسبتفض ( ,)%5.,.مما يعكح

الوعي اإلداري

المستويات (الدرجة)
مستوب منخةا( عل مض  33درجة)
مستوب متوسط ( 56 <- 33درجة
مستوب مرتةا ( 56درجة فقكثر)
المجمو

العدد
67
73
73
371

المتوسط الصسابر واينصراه المعيارص 53336 ± 753533

%
3833
.338
.133
333

ب -الوعي اإلداري لربات األسر الريفيات المبحوثات:

تتترب ليل ت الخحتترص وآختتروض( )3333ض ا دارة علتتي

وفض ,فالمعلومات والمعتاره اتر علتي ,والةتض اتو استتخداي
المف تتارات والق تتدرات والمواا تت ،اللخص تتية لصس تتض توةي تته
اتتل المعلومتتات والمعتتاره العلميتتة ,وعتتد تبتتيض متتض النتتتااآل
التواردة بجتتدول( )3ض كثتتر العبتتارات ا يجابيتتة التتتر وافتتق
عليفا المبصوثات عينة الدراسة ار العبارات

النستتبر فتتر مستتتوب التتوعر ا دراص ,وعتتد يرجتتا
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جدول  :6توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا الستجاباتهن نحو عبارات الوعي اإلداري ن= 221
م

.3
.6
.1
..
.8
.3
.7
.5
.3
.33
.33
.36
.31
.3.
.38
.33
.37
.35
.33
.63
.63
.66
.61
.6.
.68
.63
.67
.65
.63
.13
.13
.16

إجابة
العبارات
العدد
313
تعتمد ا دارة الجيدة عل التخطيط
يج ،تصديتد ا مكانيتات المتاصتة عبتل اللترو فتر التخطتيط سص 316
عمل
313
يتي تصديد اساداه فر حوا ا مكانيات المتاصة
3.6
يتي جما المعلومات عض كل ما يساعدنر فر تصقيق الفده
366
تراعر الواععية عند وحا اساداه
367
يتي ترتي ،اساداه وفقا ساميتفا
363
تصدد المدة الزمنية التر يستارعفا تصقيق ص اده
33
ي يج ،تدويض الخطة ويمكض ايكتةاا بفا لانيا
يصدد دور كل فرد فر اسسرة فر تصقيق الفده بما يواي عدرات 333
ورهبات
333
عند التخطيط سص عمل تصدد سفل الطرق لتقدية العمل
83
اعتمد عل استخداي خطط ا خريض فر تصقيق ادافر
36
يمكض ايعتباح مض خطط ا خريض ما التعديل
35
عند القياي بعمل ما يصدد مستوب العمل المطلو،
333
ترت ،اسعمال فر تسلسل منطقر
51
تستخدي الق اررات والخطط التر نجصت فر مواعه ملابفة
عنتتد البتتدا فتتر تنةيتتل خطتتة متتا يجتت ،عتتدي تقجيتتل التنةيتتل مترة بعتتد 56
اسخرب
337
تتي مراجعة ما تي تنةيل بالخطة الموحوعة
عن تتد اكتل تتاه عقب تتات تص تتول دوض تصقي تتق الف تتده يج تت ،إجت تراا 33
التعديوت للتال ،عل ال العقبات
عنتتدما يل تتتر بعتتا فت تراد اسس ترة ف تتر التنةيتتل ي ي تتتي ا لت تراه 18
عليفي
33
تتصكي الخطة الموحوعة فر جميا اسفراد القااميض بالعمل
عبتتل اتختتال ص ع ت ارر يجتت ،التعتتره عل ت بعتتاد الموحتتو التتلص 363
يتخل في القرار
363
يتي اختيار الوعت المناس ،يتخال القرار
13
تتخل الق اررات بلكل سريا وبدوض ترتي،
تس تتتبعد اسفك تتار و الب تتداال الت تتر تق تتل مميزاتف تتا وتكث تتر عيوبف تتا 36
كق اررات
333
فر صالة فلل القرار اتصمل مساوليت
عنتتد اينتفتتاا متتض تنةيتتل الخطتتة يتتتي التعتتره عل ت تصقتتق الفتتده 55
اللص وحعت ل مض عدم
.1
عند الةلل فر تصقيق اساداه ي يتي التخطيط لفا بعد لل
عنتتدما ي يتصقتتق الفتتده يجتت ،البص ت عتتض الستتب ،المبالتتر فتتر 38
فلل
336
التقييي يةيد فر تصديد اساداه الجديدة
التقيت تتيي يست تتاعد فت تتر الصصت تتول عل ت ت بعت تتا الخطت تتط الناجصت تتة 33.
يستخدامفا مرة خرب فر المواعه الملابفة
عنتتد وحتتا الخطتتط ساتتداه جديتتدة يجتت ،توفتتر اسخطتتاا فتتر 333
المرات السابقة
57
التقييي محيعة للوعت

صحيحة
%
7533
7331

ال أعرف
العدد %
3538 16
3335 63

إجابة خا ئة
%
العدد
633
8
333
36

7837
5633
7338
713.
7337
1831
3.36

1.
63
1.
63
13
.5
.3

3337
3333
3337
38
63,5
67,7
63,3

5
33
37
63
31
3.
33

,.
33.
335
3333
738
17
3,6

3331
6533
8136
8333
8735
.5
.73.

.6
17
87
.3
86
37
88

6.31
633.
1633
6531
1333
1537
1335

68
53
6.
63
63
61
13

3.38
.337
3133
38
3633
3136
6335

3335
8736

..
83

6838
1.33

66
38

3637
537

6336

37

15,7

73

.3

8736
3333

88
1.

1335
3337

33
35

33
333.

3333
6335
8136

11
.7
86

3333
6736
1333

33
33
63

33
86
3335

3.36
8333

1.
81

3337
1333

65
16

3336
3538

6.33
8836

65
.3

3336
6538

336
65

83
3331

3.37
3333

.1
83

6.33
6533

35
33

333.
33

853.

..

683.

65

3336

8331

.3

6531

17

633.

 3 ,. ,1 ,6 ,3وللت ت ت ت ت ت ت ت بنس ت ت ت ت ت ت تتبة ,%7331 ,%7537

التنةي تتل مت ترة بع تتد اسخت ترب ,واتخ تتال القت ت اررات ست تريعا وب تتدوض

 %713. ,%5633 ,%7837عل ت الت توالر والت تتر تتعلتتق

ترتيتت ,،والس تتلبية نص تتو التقي تتيي صيتت

كان تتت نس تتبة الموافق تتة

باعتم تتاد ا دارة الجي تتدة علت ت التخط تتيط وتصدي تتد اسا تتداه

 %8331 ,%6.33 ,%6335 ,%6533 ,%1831علت ت

بكةااة وواععية فر صيض كانت العبارات التر تمثل الموافقتة

التوالر.

نصواتتا وعياستتلبيا للمبصوثتتات عينتتة الد ارستتة اتتر العبتتارات
 16 ,67 ,61 ,33 ,5والمتمثل ت تتة ف ت تتر ايكتة ت تتاا بوح ت تتا
الخط تتة لاني تتا ,وايعتم تتاد علت ت خط تتط ا خت تريض ,وتقجي تتل
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ثالثلللا :المتغيلللرات االتصلللالية المرتب لللة بالبيئلللة المحي لللة
بالمبحوثات:

Alex. J. Agric. Sci.

المحي ة بالمبحوثات:

تعت تتد الوست تتاال ايتصت تتاليةبالمجتما المصل ت ت و خاصت تتة

مض المتايرات ايتصالية فر المجتما المصلتر اينةتتاح

الجماايريت تتة المصت تتادر الرايست تتية للمعلوم ت تتات وايتجاات تتات

الثقت ت ت تتافر والصحت ت ت تتارص لزوجت ت ت تتات الت ت ت تتز ار والت ت ت تتلص يقت ت ت تتاح

والممارس ت تتات والت ت تتر تف ت تتتي بتل ت تتو البيا ت تتة وتمت ت تتاز بس ت تترعة

بمصص تتلةالقيي الرعمي تتة ع تتض م تتدب مواةب تتة المبصوث تتة علت ت
زي تتارة الق تترب المج تتاورة لقريتفتتتا وك تتلا م تتدب مواةبتف تتا ع تتل
ستتما الراديتتو وملتتاادة التليةزيتتوض ,وعترااة الج اراتتد اليوميتتة

والكتت ت تت ،الثقافيت ت تتة والمجت ت تتوت ,وكت ت تتلا صحت ت تتوراا للنت ت تتدوات
وايجتماعات ا رلادية(سميرة عنديل وآخروض .)633.
أ -مستوى المتغيرات االتصالية للمبحوثات:

تبت ت تتيض مت ت تتض النتت ت تتااآل ال ت ت تواردة بجت ت تتدول ( )7ض مست ت تتتوب

المتايت ترات ايتص تتالية لم تتا يق تتر ،م تتض ث تتو

رب تتا عين تتة

المبصوث تتات ( )%7636متوس تتط ,و ض  %3335م تتض عين تتة
المبصوثات لوات مستوب مصدود ,بينما  %33متنفض لوات

مست ت تتتوب مرتة ت ت تا وعت ت تتد بلات ت تتت عيمت ت تتة المتوست ت تتط الصست ت تتابر
 ,.83373انص ت ت تراه معيت ت تتارص  ,3,337 ±وات ت تتل النتت ت تتااآل

الوصول سعداد كبيرة متض الجمفتور فتر عتل وعتت وبتكلةتة

نس تتبية مص تتدودة بم تتا يتناس تت ،م تتا طبيع تتة انتل تتار القط تتا
الز ارعتر جارافيا(عالتورا  )6333وعنتد د ارستة المتايترات
ايتصتتالية ةف تترت النت تتااآل بج تتدول( )5ض كثتتر العب تتارات
ا يجابيتتة الت تتر واف تتق عليف تتا المبصوثتتات ا تتر العب تتارة ,33

 3 ,3. ,3 ,33والتر تعبر عض الدور ا يجابر لكل متض
التليةزيوض والمسجد وكلل ا عونات ,والتزو واسبنتاا فتر
اكتس تتا ،المعلوم تتات الص تتصيصة ع تتض البيا تتة ,وللت ت بنس تتبة
 %8.31 ,%8536 ,%8333 ,%363. ,%3338علت ت

التتوالر ,فتتر صتتيض انصصتترت ايجابتتات الستتلبية للمبصوثتتات

عل ت ت ت ت ت العبت ت ت ت تتارات  1 ,8 ,35ولل ت ت ت ت ت بنست ت ت ت تتبة ,%7636
 %.3 ,%853.عل التوالر.

تتةت تتق مت تتا د ارست تتة ست تتميرة عنت تتديل وآخت تتروض( )633.والتت تتر

رابعلللا :النتلللائج المتصللللة بلللالوعي البيئلللي وأبعلللادح للللدى

المتوسطة لمستوب اينةتاح الثقافر الصحتارص والتلص يمثتل

اتةق ت تتت العدي ت تتد م ت تتض المص ت تتادر ,ض مصافة ت تتة البصيت ت ترة

وح ت تتصت ض الاالبي ت تتة م ت تتض المبصوث ت تتات يقع ت تتض ف ت تتر الةا ت تتة

المبحوثات:

الخص تتااص ايتص تتالية ,وع تتد ترج تتا النت تتااآل الس تتابقة اإلت ت

تتصدر عل نس ،فر التلو و ض انا إنتفاكتات عديتدة

وعتتو معةتتي المبصوثتتات فتتر فاتتات عمريتتة تتستتي بالصيويتتة

للصقت ت تتوق البيايت ت تتة للم ت ت تواطنيض بت ت تتقبو المطت ت تتامير والمنت ت تتاطق

والنلتتاط ممتتا يستتفي فتتر تتتردداض عل ت الم اركتتز ايتصتتالية

المجاورة سواا كاض فر ميا اللر ،و تداور صالتة الفتواا

جدول :2توزيع المبحوثلات عينلة الدراسلة وفقلا لمسلتوى

الص ت تتلبة المنزلي ت تتة ,وع ت تتدي وج ت تتود إدارة صقيقي ت تتة للمخلة ت تتات

المصلية كالوصدات ايجتماعية والصصية.
المتغيرات االتصالية

(الدرجة)
المستوى
مستوب مصدود ( عل مض  13درجة)
مستوب متوسط ( 86 <- 13درجة
مستوب مرتةا ( 86درجة فقكثر)
المجمو

العدد
63
368
33
371

%
33,5
76,6
3333
333

المتوس ت ت ت تتط الصس ت ت ت تتابر واينصت ت ت ت تراه المعي ت ت ت تتارص ± .83373
33337

و تتتدمير التربتتة الزراعيتتة اتتلا ال ت جانتت ،ت تراكي المخلةتتات

الصناعية الخطرة مما دب إل انتفاكات خطيترة نصتو كتل
مض المواد البياية (اليونسيها .)6337

ومض ثي فان مض اسامية تصديد مستوب الوعر المتعلق

بةتاارة التلتو البياتر  -لتتدب المبصوثتات الريةيتات عتتاطنر
منطقت تتة بت تتو المطت تتامير بت تتالبصيرة  -صي ت ت

ن ت ت يعت تتد نتت تتا

المعرفتتة البيايتتة لتتدب المبصوثتتات ,والتتتر تصتتدد لدرجتتة كبيترة
اتجاا تتاتفض نصتتتو التلتتتو البيات تتر ممتتتا ين تتتآل عنت ت الست تتلو

البيار سواا كاض صصيصا و خاطاا.
ب -دراسلللللة المتغيلللللرات االتصلللللالية المرتب لللللة بالبيئلللللة
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جدول  :8توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا الستجاباتهن نحو عبارات المتغيرات االتصالية ن= 221
ال أعرف
نعم
العبارات
م
%
العدد
%
العدد
3733 13 8338 331
توجد إعونات معلقة بالمناطق العامة صصاح الوعر البيار
.3
..38 77
533
3.
اتصةح مواعا ا نترنت المتصل بالبياة
.6
335
37 .33. 73
عوي بقرااة الموحوعات التر تتصل بالبياة بالجرااد
.1
333. 35 .338 76
عوي بقرااة الموحوعات التر تتصل بالبياة بالمجوت
..
3731 13 6.31 .6
يفتي المساولوض بالقرية بما يتصل با صصاح البيار
.8
صيان تتا م تتا يلقت ت الخطي تت ،ف تتر المس تتجد بم تتا يتص تتل بنةاف تتة البيا تتة 3336 65 3331 333
.3
وتلوثفا
3337 1.
.3
73
يراعر جيرانر مصادر تلو البياة وصصتفا
.7
يصتتافة الجي تراض عل ت نةافتتة البياتتة ويتتدفعوض متتض صتتولفي للمصافةتتة 3.3. 68 .635 7.
.5
عليفا
3131 61 8.31 3.
يراعر اسعار ،ايبتعاد عض مصادر تلو البياة واصصاصفا
.3
3733 13 .833 75
 .33تؤثر مراكز اللبا ،فر البياة ويقدموض ندوات لتصصيح البياة
3538 16 363. 335
 .33يؤثر المسجد بلكل فعال فر إصصاح البياة المصيطة
3333 11 1733 33
 .36تقدي الوصدة الصصية ندوات تثقيةية لخدمة البياة
6.33 .1 .335 53
 .31تقوي الوصدة المصلية بقنلطة فعلية لخدمة البياة واصصاصفا
3133 6. 8536 333
 .3.استق معلوماتر عض البياة مض خول الزو واسبناا
 .38تايرت كثير مض ممارساتر مض خول تواجدص وملاركتر بجمعيات 3731 13 .338 73
التنمية المصلية
33
 .33اكتس تتبت م تتض التليةزي تتوض كثي تتر م تتض المعلوم تتات ع تتض البيا تتة وكيةي تتة 33 3338 338
المصافةة عليفا
33
 .37معلوم تتات بن تتاار م تتض ا نترن تتت ف تتادتنر ف تتر الصي تتاة اليومي تتة نص تتو 33 8633 33
المصافةة عل البياة
3337 1.
533
3.
 .35البرامآل البياية مض اي البرامآل التليةزيونية
66
15
.3
73
 .33ااتي كثر بالبرامآل ا لاعية البياية والثقافية
3131 61
.3
 .63ال اراتتدة الريةيتتة فتتر الوصتتدة ايجتماعيتتة متتض اللخصتتيات المتتؤثرة فتتر 73
إصصاح البياة

العدد
13
56
58
51
333
13

ال

%
6638
.73.
.3
.533
853.
6638

35
7.

1331
.635

83
3.
11
7.
.3
.5
71

163.
17
3333
.1
6531
6733
.636

13

6638

31

133.

368
3.
73

7636
17
.837

وعت تتد اتةت تتق كت تتل مت تتض انتصت تتار عت تتزت ( ,)6331منصت تتور

تك تتوض ا تتل الةا تتة م تتض المبصوث تتات كث تتر ع تتدرة علت ت اسداا

العتيبتتر وآختتروض( )6336عل ت تقستتيي التلتتو وفقتتا للمتتادة

والممارستتات بكةتتااة إيجابيتتة نصتتو إصتتصاح وستتومة البياتتة

الا ت تتلاا– تل ت تتو الترب ت تتة) و ح ت تتاه مصم ت تتد عط ت تتوة ومصم ت تتد

( )633.م ت تتض صيت ت ت

ارتة ت تتا إجم ت تتالر درج ت تتات المس ت تتتوب

الصاوب ( )633.التلو الكفروماناطيسر والحوحاا.

المعرف ت تتر ب ت تتالتلو البيا ت تتر ل ت تتدب عين ت تتة ل ت تتبا ،الخت ت تريجيض

-2المستوى المعرفي البيئي لدى المبحوثات الريفيات:

بمنطقة بنجر السكر.

التتتر صتتابفا التلتتو (تلتتو المتتاا– تلتتو الفتواا – تلتتو

وعنتتد عيتتاح المستتتوب المعرفتتر بةتتاارة التلتتو البياتتر

للمبصوثت تتات عينت تتة الد ارست تتة ,وفقت تتا سن ت توا التلت تتو الست تتابق

ا لتتارة إليفتتا فقتتد تبتتيض متتض نتتتااآل جتتدول( )3ض متتا يزي تتد
عل نصه العينتة( )%8.31متوستطر المستتوب المعرفتر
البياتتر ,متتا مرتةع تتر المستتتوب المعرفتتر البيا تتر فقتتد بلاتتت

وتتةق ال النتااآل ما دراسة مصمد عطوة ومصمد الصتاوب

جدول  :9توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا للمستوى
المعرفي البيئي

(الدرجة)
المستوى
مستوب منخةا ( عل مض  38درجة)
مستوب متوسط ( 53 <- 38درجة
مستوب مرتةا ( 53درجة فقكثر)
المجمو

العدد
3.
3.
38
371

%
533
8.31
1733
333

نس ت تتبتفض  %1733م ت تتض المبصوث ت تتات ,بينم ت تتا كان ت تتت نس ت تتبة

المتوسط الصسابر واينصراه المعيارص 53.83 ± 313131

بلات عيمة المتوسط الصستابر  313131وانصتراه معيتارص

لكتتل نتتو متتض ن توا التلتتو البياتتر للوعتتوه عل ت المعتتدل

منخةحتتر المستتتوب المعرفتتر  %5,3متتض المبصوثتتات وعتتد
 ,53.83 ±وتلتتير اتتل النتتتااآل إل ت

ض الاالبيتتة العةم ت

وبسؤال المبصوثات عتض ستبا ،و حترار التلتو البياتر

المعرف ت تتر نص ت تتو ة ت تتاارة التل ت تتو البيا ت تتر ةف ت تترت النت ت تتااآل

مت ت تتض المبصوثت ت تتات يقعت ت تتض فت ت تتر فاتت ت تتر متوست ت تتطر ومرتةعت ت تتر

بجدول( )33ض معةي المبصوثات ةفرض استجابة إيجابية

المستوب المعرفر البيار ,وازاا متا تعكست اتل النتتااآل فقتد

نص تتو معرف تتة نت توا التل تتو البيا تتر والت تلص يتح تتمض تل تتو
374

Alex. J. Agric. Sci.

)Vol. 61, No. 4, pp. 473- 498, 2016 (Arabic

الفت ت ت تواا ,الم ت ت تتاا ,الترب ت ت تتة الزراعي ت ت تتة ,اسهلي ت ت تتة ,والتل ت ت تتو

العتبت تتر وآخت تتروضا  )6336وعت تتض ح ت ترار التلت تتو البيات تتر

الحوحتتاا والكفروماناطيستتر وعتتض ستتبا ،التلتتو البياتتر

ةف تترت النتت تتااآل بجت تتدول( )5ض معةت تتي المبصوثت تتات عينت تتة

عين ت تتة الد ارس ت تتة كان ت تتت اس ت تتتجابتفض ص ت تتصيصة وللت ت ت ف ت تتر

البيار بقنواع المختلةتة وللت بنست,%7333 ,%7.33 ،

العبت ت تتارات  63 ,63 ,3. ,33 ,3 ,1 ,6ولل ت ت ت بنست ت تت،

 %333. ,%7338 ,%7738نص ت ت ت تتو العب ت ت ت تتارات ,31 ,3

,%5633 ,%7. ,%7333 ,%5633 ,%5333

 13 ,63 ,33علت ت التت توالر ,وا تتلا مؤل تتر مرح تتر نص تتو

 %7338 ,%7533عل التوالر.

ا طار المعرفر بتالتلو البياتر للمبصوثتات الريةيتات عينتة

لك تتل ن تتو م تتض نت توا التل تتو تب تتيض ض هالبي تتة المبصوث تتات

ات تتلا وتت ازيت تتد الملت تتكوت البيايت تتة ومت تتا ي ت ترتبط بفت تتا مت تتض

مخ تتاطر بل تتكل ي تتؤثر س تتلبا علت ت النة تتاي البيا تتر بمكوناتت ت

الد ارستتة كانتتت استتتجاباتفض صتتصيصة نصتتو ح ترار التلتتو

الد ارستتة ممتتا عتتد يتتنعكح إيجابيتتا عل ت ايتجااتتات والستتلو

لديفض.

الصية وهير الصيتة وعلت صتصة ا نستاض وصياتت (منصتور
جدول  :20توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا الستجاباتهن نحو عبارات المعرفة البيئية ن = 221
م

.3
.6
.1
..
.8
.3
.7
.5
.3
.33
.33
.36
.31
.3.
.38
.33
.37
.35
.33

العبارات

 -2تلوث الهواء:
تعتبرعوادي السيارات ومعطر الجو مض ملوثات الفواا
يعتبر التدخيض مض ملوثات البياة
كثرة استخداي المبيدات الصلرية يسب ،تلو الفواا
الدخاض واستربة صد ملوثات الجو
القاا القماة وصرعفا يسب ،التلو
تؤدص كثرة المصانا والور إل اسصابة بتقمراا الصساستية
والصدرية
-7تلوث التربة
دف تتض نةاي تتات المص تتانا والصيون تتات النافق تتة ت تتؤدص إلت ت تل تتو
التربة
تؤدص زيادة اسسمدة إل تلو التربة
صق المخلةات الزراعية فر التربة
مض الملوثات استخداي ميا الصره الصصر للرص
تلو التربة الزراعيةيؤدص إل تلو المصاصيل الالااية
مراا الةلل الكلوص ناتجة عض تلو التربة الزراعية
مض حرار تلو التربة كثرة اسمراا لالنساض والصيواض
-1تلوث الماء:
عتتدي تطفيتتر وصتتيانة خ تزاض الميتتا بالمنتتازل والمصتتانا يتتؤدص
إل تلو الماا
إلق تتاا مخلة تتات الص تتره الص تتصر ومخلة تتات المص تتانا بالني تتل
والتر صد سبا ،تلو الميا
إلقاا فوارغ المبيدات بالمجارص والتر تلو الماا
تلو الماا يؤدص إل الةلل الكلوص والعقي والكبد الوباار
تعتب تتر ل تتبكة المي تتا الملوث تتة م تتض الوس تتاال ص تتابة ا نس تتاض
والصيواض باسمراا
عدي الصيانة الدوريتة لمواستير ميتا اللتر ،يستب ،الكثيتر متض
اسمراا

العدد

نعم

%

ال أعرف
%
العدد

العدد

ال

%

338
3.3
3.6
3.
338
363

3337
5333
5633
8.31
333.
7.33

13
5
63
.3
63
16

6638
.33
3333
6133
3335
3538

63
33
33
13
63
36

3335
336
33.
6638
3335
333

366

73,8

.3

6137

33

8,5

363
311
365
83
311
311

3333
7333
7.
6533
7333
7333

17
61
63
67
65
38

633.
3131
38
3833
3336
537

38
37
33
33
36
68

537
335
33
8838
333
3.38

3.1

5633

38

537

38

537

311

7333

66

3637

35

333.

55
368
368

8333
7631
7631

35
13
63

333.
3733
38

37
37
66

1537
335
3637

31.

7738

33

336

61

3131

تابع جدول :20
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.63
.63
.66
.61
.6.
.68
.63
.67
.65
.63
.13
.13
.16
.11
.1.
.18
.13
.17
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العبارات

-2تلوث األغذية:
متتض الملوثتتات اس تتتخداي اسطعمتتة التتتر تح تتاه إليفتتا اسلت تواض
الصناعية
عت تتدي اتبت تتا اسست تتالي ،الست تتليمة عنت تتد هست تتل وتجفيت تتز وصةت تتة
اسطعمة يؤدص إل التلو
عدي ا لماي بالبيانتات المرفقتة بكتل ستلعة هلاايتة خاصتة التتر
تتحمض بعا التصليرات
اس تتتخداي اسكي تتاح الس تتوداا ف تتر صة تتة اسطعم تتة ت تتؤدص إلت ت
التلو
استخداي ميا الصره للرص تلو المصاصيل الالااية
تجن تت ،جم تتا المصاص تتيل بع تتد ال تتر بالمبي تتدات والفرمون تتات
مبالرة
تلو الالاا يؤدص إل ا صابة بالتسمي الالاار
تكثتتر اسم تراا لالنستتاض كا جفتتاا والتيةتتود بستتب ،التلتتو
الالاار
-5التلوث الضوضائي والكهرومغنا يسي
ي يةحتتل الستتكض عريبتتا متتض المصتتانا والتتور والمقتتاار التتتر
تصدر اسصوات المرتةعة
تعوق الحوحاا داا بعا اسعمال بدعة وكةااة
تعتترا ا نستتاض للحوحتتاا كثي ت ار يتتؤدص إل ت التتتوتر العصتتبر
وتؤثر عل الصصة العامة
استتتخداي مكب ترات الصتتوت واسجف تزة المرتةعتتة الصتتوت يتتؤدص
لوحطرا ،العصبر
ا لت ت ت ت تتعا الصت ت ت ت تتادر مت ت ت ت تتض اسجف ت ت ت ت تزة الكفرباايت ت ت ت تتة يست ت ت ت تتم
كفروماناطيسر
يعتبتتر استتتخداي التليةتتوض المصمتتول والكمبيتتوتر لةت ترات طويلتتة
ملوثات كفروماناطيسر
يةحت ت تتل الجل ت ت ت وح بعيت ت تتدا عت ت تتض التليةزيت ت تتوض لتوفت ت تتر ا لت ت تتعا
الصادرمض التليةزيوض
مجاورة المنازل لاره سو الحاط العالر للكفرباا يعرا
جسي ا نساض للتلو الكفروماناطيسر
التعرا لعا اسجفزة الكفرباايتة يتؤدص للنلتاط ال ازاتد لتدب
اسطةال
التل ت ت تتو الحوح ت ت تتاار والكفروماناطيس ت ت تتر يع ت ت تتوق التركي ت ت تتز
والتصصيل الدراسر

-7اتجاهات المبحوثات نحو ظاهرة التلوث البيئي:

%

ال أعرف
%
العدد

13

3731

13

3731

العدد

نعم

العدد

ال

%

3831 331

313

75,3

63

38

33

3,.

333

37

17

633.

63

33,3

363

7.38

68

3.38

33

33

365
86

7.
13

11
65

3333
3336

36
31

333
8135

8.
73

13,6
.3,3

15
13

66
6638

53
31

.335
133.

33.

33,3

18

6336

1.

3337

366
336

7338
3.37

16
1.

3538
3337

33
67

33
3833

13

6638

.3

6133

3.

8.3.

33.

3833

13

3731

63

3335

363

333.

16

3538

63

3633

333

31

.6

6.31

66

3637

333

31

.6

6.31

66

3637

363

333.

65

3336

68

3.3.

333

37

15

66

33

33

ال ت ت تتلص تتس ت ت تتي فيت ت ت ت إتجاا ت ت تتات  %1138م ت ت تتض المبصوث ت ت تتات

تعتبتر ايتجااتات البيايتة إصتتدب منتابا الطاعتة الموجفتتة

بالصياديت تتة ,بينمت تتا  %537مت تتنفض لت تتديفض إتجاات تتات ست تتلبية,

للستتلو ا نستتانر إزاا بيات ت  ,ومكتتوض متتض مكونتتات الخب ترة

وللت ت ت بمتوس ت تتط صس ت تتابر  383.11وانصت ت تراه معي ت تتارص ±

التتتر تصتتدد متتدب عدرت ت عل ت المستتاامة فتتر التعامتتل متتا
عحتتايااا ,وايتجااتتات البيايتتة ا يجابيتتة حتترورية للصةتتاة
عل ت البياتتة والتصتتدص لملتتكوتفا ,لمتتا عتتد يكتتوض لفتتا متتض

.73513

وعتتد ترجتتا اتتل النتتتااآل ا يجابيتتة إل ت

ض ايتجتتا نصتتو

التلتتو البياتتر بقنواع ت المختلةتتة موحتتو الد ارستتة عتتد تتتقثر

دور ف ت ت ت تتر تصدي ت ت ت تتد نم ت ت ت تتاط الس ت ت ت تتلو البيا ت ت ت تتر المره ت ت ت تتو،

إيجابيتتا بمحتتموض الرستتاال المتكتتررة متتض القطتتا الز ارعتتر

) One & Maeda (2002وعن تتد عي تتاح درج تتة اإتج تتا

والبيا ت تتر لمواجف ت تتة اينتفاك ت تتات البياي ت تتة الخطيت ت ترة بمنطقت ت تتة

المبصوث ت تتات عين ت تتة الد ارس ت تتة نص ت تتو ة ت تتاارة التل ت تتو البيا ت تتر
وحصت نتااآل جدول ( )33إيجابيتة إتجااتات نستبة كبيترة

منفض ( )%8735نصو التصدص للتلو البياتر ,فتر الوعتت
344

البصت  ,صيت

صتتبصت اتتل الرستتاال بمثابتتة نمتتاط تلقاايتتة

للصياة اليومية للمرة الريةية المقيمة بفل المناطق.
جدول  :22توزيع المبحوثات عينة الدراسلة وفقلا لدرجلة
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اتجاهاتهن نحو ظاهرة التلوث البيئي

(الدرجة)
المستوى
مستوب سلبر ( عل مض  .6درجة)
مستوب مصايد( 33 < - .6درجة)
مستوب إيجابر ( 33درجة فقكثر)
المجمو

العدد
38
85
333
371

%
537
1138
8735
333

المتوسط الصسابر واينصراه المعيارص 73513 ± 383.11
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 %3833علت ت التت توالر ,بينم تتا كث تتر العب تتارات س تتلبية ا تتر
العبت ت ت ت ت تتارات ( )33 ,3. ,3بنست ت ت ت ت تت,%3333 ,%7338 ،

 %.533عل التوالر.

-1السلوا المتعلق بظاهرة التلوث البيئي للمبحوثات:

إض جوان ت تت ،الس ت تتلو تتمث ت تتل ف ت تتر ك ت تتل م ت تتض المع ت تتاره

وعند دراسة إتجااات المبصوثات عينة الدراسة ةفرت

وايتجااات ,وتوحح السلوكيات العوعة الوثيقتة بتيض الةترد

النتااآل بجدول( )36ض كثر العبارات ا يجابية التر وافتق

ومعارف واتجااات  ,وبالتالر فاض السلوكيات الخاطاة للةترد

عليفت ت تتا ات ت تتر العبت ت تتارات ( )67 ,63 ,65 ,33 ,8ولل ت ت ت

ار نتا المعاره والمعلومات وعدي دراية الةترد واستتيعاب

بنست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت,%3733 ,%3535 ,%3333 ,%3333 ،

الكامل لطبيعة واتساق بيات (دينا إمايا .)6335

جدول
م
.3
.6
.1
..
.8
.3
.7
.5
.3
.33
.33
.36
.31
.3.
.38
.33
.37
.35
.33
.63
.63
.66
.61
.6.
.68
.63
.67
.65

 :27توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا الستجاباتهن نحو عبارات مقياح االتجاح نحو
موافقة
العبارات
%
العدد
7338 366
تلو البياة ملكلة الصكومة ليح المزار
.333 76
النةافة معنااا ض يكوض بيتر نةيةا فقط
3133 333
ي فحل ض يقا مسكنر بالقر ،مض مصانا تنتآل عوادي ملوثة للبياة
8735 333
ي فحل عراص بادة الناموح
3333 363
فحل تفوية المنزل للتخلص مض استربة
3333 338
ص ،زراعة النباتات لتنقية الجو
.635 7.
ي فحل استعمال الةلتر
8838 33
ي فحل تناول اسطعمة الملوثة
363. 335
صبل اسسالي ،الصصية لتجفيز وصةة اسطعمة
3333 363
فحل نقا الخحروات والةاكفة الطازجة ثناا الاسل
3133 333
فحل استعمال اسكياح البيحاا عند صةة اسطعمة
363. 335
فحل عرااة البيانات المرفقة بالسلا الالااية
8333 55
ي صبل السكض عريبا مض المصانا والور التر تصدر اسصوات
المرتةعة والمقاار ومصطات القطار والسيارات
3333 33.
موحو تلو البياة كوي جرايد واعوي فقط
.73. 56
تزعجنر الحوحاا الصادرة مض داخل المسكض
833. 53
تزعجنر الحوحاا الصادرة مض خار المسكض
.837 73
ي استطيا النوي فر الصجرة ما وجود اسجفزة الكفروبااية
.13. 78
فحل ايبتعاد عض اسجفزة الكفربااية لتوفر اسلعة
الكفروماناطيسية
.533 5.
فحل صمل التليةوض المصمول موصقا لجسمر فترات طويلة
.336 53
ي فحل السكض عريبا مض مصطات تقوية لبكات المصمول وخطوط
الحاط العالر
8338 331
فحل التخلص مض القمامة يوميا
31 333
صبل وحا القمامة فر صناديق ماطاة
8333 37
صبل التخلص مض الميا فر لبكات الصره الصصر
3833 33.
الةوح الواعر يصرص عل تطفير المجارص المااية ونةافتفا
3338 338
احرار المبيدات الكيماوية عل البياة كثر مض نةعفا
3733 337
ربات اسسر مصتاجيض إل توعيتفي لصماية بياتفي مض التلو
3833 33.
يبد مض تطبيق عقوبات عانوض البياة فر القرب
3535 333
امنيتر وجود طريقة للتخلص مض مخلةات الزراعة دوض صرعفا

تلوث البيئة
محايدة
%
العدد
537
38
3731 13
3333 63
6137 .3
3833 67
3337 1.
6133 .3
6638 13
3335 63
3833 67
3731 13
3731 13
6137 .3

غير
العدد
13
73
.1
16
68
1.
83
15
13
68
11
18
..

موافقة
%
6335
.3
6.33
3538
3.38
3337
1.33
66
6335
3.38
3333
6331
683.

63
.3
..
13
13

3335
6137
6838
6638
6335

.3
83
.3
88
36

6133
6533
6133
1335
1835

13
13

6638
3733

83
36

6533
1835

13
63
.8
11
65
63
11
68

373.
3335
63
33,3
3336
3335
3333
3.3.

.3
18
13
63
13
67
63
63

6133
6336
3733
38
3731
3833
38
3335

وعند عيتاح الستلو البياتر للمبصوثتات نصتو ةتاارة التلتو

إجمتتالر المبصوثتتات لات مستتتوب ستتلوكر متوستتط ومرتةتتا,

البيات ت تتر وحت ت تتصت نتت ت تتااآل جت ت تتدول( )31ض  %5337مت ت تتض

فتتر صتتيض بلاتتت نستتبة المبصوثتتات لات المستتتوب الستتلوكر
344
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الحت ت تتعيه  ,%3637اسمت ت تتر الت ت تتلص يؤكت ت تتد عل ت ت ت
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خاطاة تسب ،تلو الفتواا ,مثتل صترق المخلةتات الزراعيتة

اميت ت تتة

ف تتر ص تتورة كت تواي داخ تتل الصق تتل ,ووج تتود صةيت ترة الموال تتر

المعتتاره وايتجااتتات البيايتتة اييجابيتتة نصتتو البياتتة لمتتا ل ت

متتض ت تتقثير عل ت س تتلو المبصوثتتات ,وا تتو متتا ك تتد مصم تتد

داخت ت تتل المنت ت تتزل ,كمت ت تتا ةفت ت تترت النتت ت تتااآل انخةت ت تتاا نست ت تتبة

عطتوة ومصمتتد الصتاوب( ,)633.عصتتاي نعمتتاض ()6333

المبصوث تتات الوت تتر يمارس تتض س تتلوكيات خاطا تتة ت تتؤدص إلت ت

فر توحيصفما سثر المستوب المعرفر والبيار وايتجااات

تلتتو الميتتا مثتتل التتتخلص متتض الصيوانتتات النافقتتة والطيتتور

البياية عل سلو ا نساض.

فت تتر المجت تتارص الماايت تتة ( ,)%63الت تتتخلص مت تتض الصت تتره

جللللدول  :21توزيللللع المبحوثللللات عينللللة الدراسللللة وفقللللا

الصتصر فتر المجتارص الماايتة( ,)%163.كمتا تبتيض بعتا
الممارس تتات الس تتلوكية بنس تتبة عالي تتة نوع تتا م تتا نص تتو تل تتو

لمستوى السلوا المتعلق بظاهرة التلوث البيئي

(الدرجة)
المستوى
مستوب حعيه ( عل مض  .1درجة)
مستوب متوسط ( 31 <- .1درجة)
مستوب جيد ( 31درجة فقكثر)
المجمو

العدد
66
56
33
371

%
3637
.73.
1333
333

التربة ,واما عدي المباية بالقمامة والبر والمستنقعات فر
اس ارحت ت تتر الةحت ت تتاا( ,)%.133رص اس ارحت ت تتر المزروعت ت تتة
بمي ت ت ت تتا الص ت ت ت تتره الز ارع ت ت ت تتر( ,)%.837وكان ت ت ت تتت نس ت ت ت تتبة

المتوسط الصسابر واينصراه المعيارص 33365 ± 333516

وسض ا نس تتاض ا تتو العام تتل الم تتؤثر فتتتر ص تتيانة البيا تتة

بصس ت ت ت تتض اس ت ت ت تتتثمار مواردا ت ت ت تتا الق ت ت ت تتااي علت ت ت ت ت المعلوم ت ت ت تتات
وايتجاا تتات الص تتصيصة مم تتا ي تتؤدص إلت ت تنمي تتة المجتم تتا,
ومتتض انتتا ةفتترت اميتتة د ارستتة الستتلو البياتتر للمبصوثتتات

الريةيتتات وعتتد ةفتترت النتتتااآل بجتتدول( )3.ض نستتبة كبي ترة

الممارس ت تتات الخاطا ت تتة المس ت تتببة لتل ت تتو الا ت تتلاا منخةح ت تتة

كاست تتتخداي عب ت توات المبيت تتدات فت تتر ايست تتتخدامات المنزليت تتة
( ,)%3731ل ت تراا اسطعمت تتة الملوثت تتة بت تتاسلواض الصت تتناعية
( ,)%63وك ت تتلل الوح ت تتا بالنس ت تتبة للتل ت تتو الحوح ت تتاار
والكفروماناطيستتر صي ت

كانتتت نستتبة ممارستتة الستتلوكيات

الخاطاة منخةحة.

مت ت تتض المبصوثت ت تتات ( )%83 ,%8136يمارست ت تتض ست ت تتلوكيات
جدول  :22توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا الستجاباتهن نحو عبارات الممارسات البيئية
م

.3
.6
.1
..
.8
.3
.7
.5
.3
.33
.33
.36

العبارات

تلوث الهواء:
عوي بتفوية المسكض يوميا للتخلص مض استربة
صرق المخلةات الزراعية فر صورة كواي داخل الصقل
استخدي المبيدات الصلرية بكثرة
تكويي وتخزيض السباخ البلدص فر المنزل وفر الصقل
تربية الطيورداخل صجرات المنزل
وجود صةيرة الموالر داخل المنزل
تلوث الماء:
التخلص مض الصره الصصر فر المجارص المااية
هسل موبح اسسرة فر التر ومجرب الميا
اتخلص مض الةوارغ ومتبقيات المبيدات فر المجارص المااية
هسل اسوانر المنزلية فر المجارص المااية
التخلص مض النةايات المنزلية فر المجارص المااية
التخلص مض الصيوانات النافقة والطيور فر المجارص المااية

تابع جدول :22
م

العبارات

دائما
العدد

%

أحيانا
%
العدد

ال يحدث
%
العدد

3.6
36
37
336
55
336

5633
8136
1537
83
8333
83

37
..
15
63
38
13

335
683.
66
3335
537
6638

3.
17
35
.6
73
16

533
633.
1331
6.31
.338
3538

83
7.
75
58
55
.8

163.
.635
.833
.333
8333
63

63
16
.3
18
.3
17

3335
3538
6133
6336
6137
633.

55
37
88
81
..
33

8333
1537
1335
1333
683.
8633

دائما

أحيانا

ال يحدث
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.31
.3.
.38
.33
.37
.35
.33
.63
.63
.66
.61
.6.
.68
.63
.67
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تلوث التربة
تراكي النةايات المنزلية (الزبالة) فر الطرعات واللوار
رص اسراحر المزروعة بميا الصره الزراعر
ي بالر بالقمامة والبر والمستنقعات فر اسراحر الةحاا
ايسراه فر استخداي اسسمدة الكيماوية
تلوث الغذاء
الترص اسطعمة الملونة باسلواض الصناعية
اتبا اسسالي ،السليمة فر تجفيز وتصحير اسطعمة
انتلار اللبا ،والصلرات والقوارا فر بياة التربة
استخدي اسكياح البيحاا فر صةة اسطعمة
استخداي عبوات المبيدات فر ايستخدامات المنزلية
التلوث الضوضائي والكهرومغنا يسي
ابتعد عض السكض بالقر ،مض المصانا والور والمقاار
استخدي الكاسيت والتليةزيوض بصوت مرتةا
اتجن ،النوي فر الصجرات ثناا وجود اسجفزة الكفربااية
ابتعد عض التليةزيوض خوفا مض ا لعا الصادر عن
اسكض بجوار مصطة تقوية المصمول والا مض صسض صةر
يقا مسكنر بالقر ،مض خطوط الحاط العالر للكفرباا

-2مسللللتوى الللللوعي المتعلللللق بظللللاهرة التلللللوث البيئللللي
للمبحوثات:

تلكر سميرة عنديل وآخروض( )633.بقض التوعر البياتر

اتتو اتجتتا وفك تتر وفلستتةة يفتتده إلت ت تس تتليح ا نستتاض ف تتر
لتتت المجتتايت البيايتتة بخلتتق حتتمير بياتتر يصتتدد ستتلوك .
وعند دراسة مستوب التوعر البياتر لتدب المبصوثتات لتارت

النتتتااآل بجتتدول( )38ض اعل تتر نس تتبة متتض ربتتات ايس تتر

الريةيات المبصوثتات( )%.336لومستتوب وعت بيات جيتد,
بينمتتا  %533فقتتط متتض ربتتات اسستتر المبصوثتتة لو مستتتوب
وعتتر حتتعيه ,وتتمال ت اتتل النتتتااآل متتا النتتتااآل الستتابقة
للمستتتوب المعرفتتر وايتجااتتات والستتلو البياتتر للمبصوثتتات

كمتتا ستتبق لكتتر  ,اسمتتر التتلص يؤكتتد تةاعتتل تل ت العناصتتر
الثوثة فر تكتويض التوعر البياتر للمبصوثتات الريةيتات ,ممتا
يتطلت تت ،مع ت ت التوج ت ت مت تتض المؤسست تتات والخب ت تراا المعنيت تتيض
بالبياة عل تل العناصر الثوثة معا ,واو متا كتد

One

) ,& Maeda (2002دينتتا إمتتاي( ,)6335عصتتاي نعمتتاض
( ,)6333مصمت تتد عطت تتوة ومصمت تتد الصت تتاوب ( )633.فت تتر
توحت تتيصفي بت تتقض الت تتوعر البيات تتر مت تتا ات تتو إي نتت تتا لتةاعت تتل
المستتوب المعرفتتر وايتجااتتات والستتلو البياتتر للةتترد ,كمتتا
ض ات تتل النتت تتااآل تؤكت تتد عل ت ت دور المت تترة الريةيت تتة القاطنت تتة

بالمنتتاطق اسكثتتر تلوثتتا باعتبتتار نفتتا اتتر المصتتور والمركتتز
ا لت تتعاعر الصحت تتارص واسمثت تتل نصت تتو المصافةت تتة وصت تتيانة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

56
73
73
333

.73.
.837
.133
3535

1.
.3
.3
61

3337
6133
6137
3131

87
8.
83
13

1633
133.
163.
3733

.8
363
363
363
13

63
333.
7.33
7.33
3731

68
63
66
33
.1

3.38
3335
3637
33
6.33

331
6.
66
68
333

8338
3133
3637
3.38
8735

33
87
76
73
78
33

8838
1633
.333
.133
.13.
1333

16
.3
11
1.
13
.6

3538
3631
3333
3337
6335
6.31

.8
73
35
31
36
36

63
.133
1331
133.
1835
1835

البياتتة الريةيتتة صي ت

ض اكتستتابفا للمعتتاره و نمتتاط الستتلو

الجي تتدة ت تتؤدص إلت ت

ض يتك تتوض ل تتديفا ااتمام تتات وتطلع تتات

تدفعفا إل تصسيض ممارساتفا نصو البياة الصديقة وتصبح
كثتتر إلمامتتا باسستتالي ،المتطتتورة والتتتر يمكتتض اتباعفتتا فتتر

تنلاة اسطةتال بصتورة تمكتنفي متض إد ار

اميتة المصافةتة

عل البياة وصمايتفا.
جللللدول  :25توزيللللع المبحوثللللات عينللللة الدراسللللة وفقللللا
لمستوى الوعي بظاهرة التلوث البيئي

(الدرجة)
المستوى
مستوب حعيه( عل مض 333درجة)
مستوب متوسط ( 638 <-333درجة)
مستوب جيد (638درجة فقكثر)
المجمو

العدد %
533 3.
.837 73
.336 53
333 371

المتوسط الصسابر واينصراه المعيارص 3533.8 ± 661317.

خامسللا :تحديللد الللدور الللذي يمكللن أن تنللو ب ل الم لرأة
الريفية والمؤسسات الحكومية للمحافظلة عللى نظافلة

البيئة من وجهة نظر المبحوثات:

توص ت ت تتلت د ارس ت ت تتة ك ت ت تتل م ت ت تتض مصم ت ت تتد عط ت ت تتوة ومصم ت ت تتد
الص تتاوب( )633.وص تتةاا البن تتدارص ( )6335إلت ت

امي تتة

ملتاركة الختريجيض والقتادة التريةييض كوستيلة ساستتية لصركتتة

الوعر ايجتماعر والتثقيته البياتر للستكاض ,واتو متا يتدعي
الجفتتود الصكوميتتة للوصتتول إلت النجتتاح المطلتتو ،وتصقيتتق
اساتتداه المرجتتوة ,لتتلا كتتاض يبتتد متتض معرفتتة التتدور التتلص
يمك تتض ض تن تتوط بت ت الم تترة الريةي تتة للمصافة تتة علت ت نةاف تتة
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البيا تتة ,وبس ت تؤال المبصوث تتات عت تتض للت ت الت تتدور م تتض وجفت تتة

بارتةت تتا المست تتتوب التعليمت تتر والت تتدخل اسست تترص وصيت تتازة

نة ت ت ت تتراض ,وح ت ت ت تتصت النت ت ت ت تتااآل بج ت ت ت تتدول ( )33ض كث ت ت ت تتر

المس تتكض وزي تتادة ع تتدد صجت ترات المس تتكض ت تتزداد مس تتتوب

دور فيفتتا للمصافةتتة عل ت البياتتة كانتتت استتتخداي مصتتادر

البياة.

المقترصتتات التتتر تتترب المبصوثتتات نت يمكتتض ض تكتتوض لفتتض

معت تتاره المبصوث ت تتات نص ت تتو وس ت تتاال الصة ت تتاة واص ت تتصاح

الطاع ت ت تتة النةية ت ت تتة ( ,)%333والمصافة ت ت تتة علت ت ت ت نةاف ت ت تتة

 -6كمتتا تبتتيض وجتتود عوعتتة ارتباطيتتة دالتتة معنويتتا عنتتد

المجارص المااية( ,)%3.33والصرص عل النةافة العامتة

المست ت ت ت ت تتتوب ا صتمت ت ت ت ت تتالر  ,3333بت ت ت ت ت تتيض اتجاات ت ت ت ت تتات

بالقريت ت تتة( )%3533وعنت ت تتد س ت ت تؤال المبصوثت ت تتات عت ت تتض كثت ت تتر

المبصوثتتات الريةيتتات وكتتل متتض التتدخل اسستترص ,نتتو

فيفتتا للمصافةتتة علت ت البياتتة كانتتت المستتاعدة ف تتر تنةيتته

وك ت تتلل وج ت تتود عوع ت تتة دال ت تتة معنوي ت تتا عن ت تتد مس ت تتتوب

القريت ت ت تتة( ,)%333وعمت ت ت تتل لت ت ت تتبكات الصت ت ت تتره الصت ت ت تتصر

إصتمالر  3338بيض ايتجااات للمبصوثات وكل متض

بالقريت ت تتة( ,)%333ونلت ت تتر الت ت تتوعر البيات ت تتر بكت ت تتل الطت ت تترق

سض ومستوب تعليي وعمل ربة اسسرة واتل العوعتات

سادسا :تحليل النتائج وتفسيرها في ضوء الفروض:

المعيلت ت ت تتة والتعلت ت ت تتيي لربت ت ت تتة اسس ت ت ت ترة العاملت ت ت تتة تتست ت ت تتي

المقترصتتات التتتر تتترب نفتتا يمكتتض ض يكتتوض للصكومتتة دور

الممكنة(.)%3337

الفرض األول

 -3وحصت النتااآل الواردة بجتدول ( )37والتتر تعبتر عتض
الة ت تترا اسول عوج ت تتود عوع ت تتة ارتباطي ت تتة ب ت تتيض توزي ت تتا

المبصوث ت ت ت تتات الريةي ت ت ت تتات وفق ت ت ت تتا ل ت ت ت تتبعا الخص ت ت ت تتااص
الديموجرافيت ت تتة والمعيلت ت تتية المتمثلت ت تتة فت ت تتر (الست ت تتض لربت ت تتة
اسسرة ,تعليي ر ،وربة اسسرة ,عمل ر ،وربة اسسترة,
ال ت تتدخل اسس ت تترص ,ن ت تتو اسست ت ترة ,ن ت تتو صي ت تتازة ومس ت تتاصة
المس تتكض ,ع تتدد صجت ترات المس تتكض) للمبصوث تتات وال تتوعر
البيات ت ت ت تتر لفت ت ت ت تتضع المتمثت ت ت ت تتل فر(المست ت ت ت تتتوب المعرفت ت ت ت تتر,
وا تجااتتات ,والستتلو المتعلتتق بةتتاارة التلتتو البياتتر)
صيت

تتتي صستتا ،عيمتتة معامتتل مربتتا كتتاص وتبتتيض وجتتود

عوعت ت ت ت تتة ارتباطيت ت ت ت تتة دالت ت ت ت تتة معنويت ت ت ت تتا عنت ت ت ت تتد المست ت ت ت تتتوب

ا صتم تتالر ,3333ب تتيض المس تتتوب المعرف تتر للمبصوث تتات
الريةي تتات وك تتل م تتض المس تتتوب التعليمتتتر ل تتر ،اسست ترة,
وال تتدخل اسس تترص ون تتو صي تتازة المس تتكض وع تتدد صجت ترات
المسكض ,وكلل وجود عوعة دالتة معنويتا عنتد مستتوب

إصتمت تتالر  3338بت تتيض المست تتتوب المعرفت تتر للمبصوثت تتات
وكل مض سض وعمتل ربتة اسسترة ,ونتو اسسترة ,ص نت

اسسرة ,ونو صيازة المسكض وعتدد صجترات المستكض,

مؤداا تتا نت ت بزي تتادة ال تتدخل اسس تترص وارتة تتا مس تتتوب
ايتجااات با يجابية.
 -1تبيض وجود عوعة ارتباطية دالة معنويا عند المستوب
ا صتم تتالر  ,3333ب تتيض مس تتتوب س تتلو المبصوثتتتات
الريةيت تتات وكت تتل مت تتض ست تتض وعمت تتل ربت تتة اسس ت ترة ,نت تتو
اسست ترة ون تتو صي تتازة المس تتكض ,وك تتلل وج تتود عوع تتة
دالت ت تتة معنويت ت تتا عنت ت تتد مست ت تتتوب إصتمت ت تتالر  3,38بت ت تتيض
مستوب ستلو المبصوثتات وكتل متض التدخل اسسترص,
وع ت تتدد صجت ت ترات المسكض,ومس ت تتاصة المس ت تتكض .وا ت تتل

العوع تتة مؤدااتتتا نت ت بارتةتتتا المس تتتوب ايعتصتتتادص
والمعيلتتر لربتتات اسستتر المبصوثتتة يتطتتور ستتلوكفض
نص تتو البيا تتة الص تتديقة واتب تتا الس تتلو اسمث تتل ال تتلص
يمكض مض الصيانة والصةاة عل البياة.

وعت تتد وحت تتصت النتت تتااآل وجت تتود عوعت تتة ارتباطيت تتة دالت تتة
معنوي ت تتا عن ت تتد المس ت تتتوب ا صتم ت تتالر  ,3333ب ت تتيض مس ت تتتوب
ال ت تتوعر البيا ت تتر للمبصوث ت تتات الريةيتت تتات وك ت تتل م ت تتض ال ت تتدخل
اسسرص ,ونو اسسرة ,ونو صيازة المسكض ,وبتيض ستض ربتة

اسسرة عند مستتوب إصتمتالر  .3338وبتلل تصقتق الةترا
اسول جزايا.

جللدول  :26الللدور الللذي تلعب ل الم لرأة الريفيللة والمؤسسللات الحكميللة للمحافظللة علللى نظافللة البيئللة مللن وجهللة نظللر
المبحوثات
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.6
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331
333
58
3.
3.
.3
371
371
338
78
3.
83

استخداي مصادر الطاعة النةيةة (بوتجاز و هاز طبيعر)
المصافةة عل نةافة المجارص المااية وتطفيراا
الصرص عل النةافة للمنزل والنةافة العامة للقرية
زراعة اسلجار فر اللوار ماي المنازل وعل جوان ،التر والمصاره
ترليد استخداي المبيدات واسهلية الملونة
دفض الصيوانات والطيور النافقة فر اسرا الخالية
استخداي مخلةات الزراعة بدي مض صرعفا
المساعدة فر تنةيه القرية
عمل لبكات الصره الصصر بالقرية
تنةيل برامآل تدريبية وارلادية لنلر الوعر الصديق للبياة
فرا هرامات عل مض يلو البياة
إيجاد بداال مناسبة للمبيدات
بناا مصانا ومزار الدواجض بعيدا عض التجمعات السكنية والمزار

333
3.,3
35,3
.3
8.,8
17,1
61,8
333
333
33,7
.1,31
8.,8
63,.

جدول  :22قيمة مربع كاي ومستوى داللت لبيان العالقة بين الخصلائص الديموجرافيلة والسلكنية وبلين اللوعي البيئلي
للمبحوثات
المعرفة
*313131
3.3533
**633653
*33.11
33383
**383377
*363833
**333337
**333351
33361
73753
33331
33335

المتغيرات
سض ربة اسسرة
تعليي ربة اسسرة
تعليي ر ،اسسرة
عمل ربة اسسرة
عمل ر ،اسسرة
الدخل اسسرص
نو اسسرة
نو صيازة المسكض
عدد صجرات المسكض
عدد صجرات النوي
مساصة المسكض
التزاصي الصجرص
التزاصي النومر

**عيمة مربا كاص دالة معنويا عند المستوب ايجتمالر 3333

قيمة مربع كاي
السلوا
االتجاح
**683333
*333337
313787
*383531
53631
33133
**3357.
*33537
13331
.3373
*363735
**353653
**333383
**353338
**333363
**313533
*36333.
**3.3538
33333
63135
*363763
13733
333.7
633.7
33363
333138

الوعي البيئي
*333513
53873
33166
33363
13363
**363673
**313383
**363331
333363
33163
1333.
33313
33533

*عيمة مربا كاص دالة معنويا عند المستوب ايجتمالر 3338

ويمك ت تتض تةس ت تتير ا ت تتل النت ت تتااآل نت ت ت ف ت تتر ح ت تتوا ارتة ت تتا

واحصا فر التقثير عل سومة البياة.

المس تتتوب المعرف تتر وايتجاا تتات ا يجابي تتة والس تتلو الجي تتد

الفرض الثاني

إصتتوح وتعتتديل البياتتة الملوثتتة والتتتر تمثتتل منتتاطق مصتتل

عتتض الةتترا الثتتانر والثال ت

لرب تتات اسس تتر الريةي تتات المبصوث تتات يتصس تتض ال تتوعر نص تتو

كمتتا تبتتيض متتض النتتتااآل التواردة بجتتدول( )35والتتتر تعبتتر
وال اربتتا ,صي ت

يتتنص الةتترا

إع ت تتامتفض ف ت تتر ة ت تتل التوجيف ت تتات ا رل ت تتادية المنوط ت تتة بف ت تتا
المؤسس ت تتات المصلي ت تتة والجف ت تتات ايتص ت تتالية ف ت تتر المجتم ت تتا

الث تتانر علت ت عوج تتود عوع تتة ارتباطي تتة ب تتيض البيا تتة الس تتكنية

الممثل ت تتة لصال ت تتة مس ت تتتوب صال ت تتة المس ت تتكض وال ت تتوعر البيا ت تتر

المصلر.

للمبصوثتتات بقبعتتاد المختلةتتةع وللتصقتتق متتض صتتصة الةتترا

وتتة تتق نتيج تتة ا تتلا الة تترا م تتا نت تتااآل د ارس تتة ك تتل م تتض

إصص تتاايا ت تتي صس تتا ،عيم تتة معام تتل ايرتب تتاط وتب تتيض وج تتود

زين تت ،صقتتتر ( ,)3335انتص تتار ع تتزت ( ,)6333مصمت تتد
بارتقتتاا المستتتوب

عوعة ارتباطية دالة معنويا عند المستوب ايصتمتالر3333

بيض مستوب صالة مسكض المبصوثات وبيض كل مض المستوب

المفنتتة ت ترتبط بالمستتتوب

المعرف تتر البيا تتر ,وب تتيض ك تتل م تتض ايتجاا تتات والممارس تتات

التعليم ت تتر ,ومك ت تتاض العم ت تتل يت ت تتيح الةرص ت تتة لنق ت تتل خبت ت ترات

الستلوكية نصتتو ةتتاارة التلتتو البياتتر عنتتد مستتتوب إصتمتتالر

عطتتوة ومصم تتد الصتتاوب ( )633.صي ت
التتوةيةر لتتر ،وربتتة اسس ترة صي ت

ا خت ت ت تريض ,و ض للمس ت ت تتتوب ايجتم ت ت تتاعر وايعتص ت ت تتادص دو ار

343
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يكتوض متؤدا ارتةتا مستتوب التوعر

المستتكض والتتوعر البياتتر للمبصوثتتات ,وبتتلل يقبتتل الةتترا

السلوكية الجيتدة بصيت

الثانر جزاياً.

البيات تتر ,وات تتلا يةفت تتر اميت تتة الت تتوعر ا دارص لت تتدب المت تترة

وت تترجح الباصث تتة ض تصس تتض صال تتة المس تتكض للمبصوث تتات

وخاصة الريةية .وتتةق نتااآل الا الةترا متا نتتااآل د ارستة

المعب تتر عنف تتا ج تتودة وكة تتااة الخص تتااص الس تتكنية ي تتنعكح

زينت تت ،صقت تتر( )3335والتت تتر توصت تتلت إل ت ت وجت تتود عوعت تتة

علت ت ت ارتة ت تتا المس ت تتتوص المعرف ت تتر وايتجاا ت تتات ا يجابي ت تتة

ارتباطيتتة موجبتتة بتتيض بعتتا ن تواصر التتوعر ا دارص وكتتل

وتصسض سلو المبصوثات الريةيتات نصتو البياتة الريةيتة ,إي

متايرات الوعر البيار ل سرة.

ض ات ت تتل النتت ت تتااآل تتعت ت تتارا مت ت تتا د ارست ت تتة انتصت ت تتار عت ت تتزت

الفرض الرابع:

مستوب البياة الستكنية ومستتوب وعتر اسسترة بصمايتة البياتة
المنزلية مض التلو .

تعبت تتر عت تتض الةت تترا ال اربت تتا عتوجت تتد عوعت تتة ارتباطيت تتة بت تتيض
المتايرات ايتصتالية والتوعر البياتر للمبصوثتاتع .وللتصقتق

الفرض الثالث:

مت تتض صت تتصة الةت تترا إصصت تتاايا تت تتي صست تتا ،عيمت تتة معامت تتل

( )6333والتتتر توصتتلت إل ت وجتتود عوعتتة ارتباطيتتة بتتيض

كمت تتا وحت تتصت نتت تتااآل جت تتدول( )35الخاصت تتة بت تتالةرا

الثالت

عوجتتود عوعتتة ارتباطيتتة موجبتتة بتتيض التتوعر ا دارص

وال تتوعر البيا تتر للمبصوث تتاتع وللتصق تتق م تتض ص تتصة الة تترا

وعد تبيض يحا مض النتتااآل التواردة بجتدول ( )35والتتر

ايرتباط صي

تبيض وجود عوعة ارتباطية دالة معنويتا بتيض

المتايرات ايتصالية عند المستتوب ايصتمتالر  3333وبتيض
المستتتوب المعرفتتر للمبصوثتتات ,وبتتيض كتتل متتض ايتجااتتات

إصص تتاايا ت تتي صس تتا ،عيم تتة معام تتل ايرتب تتاط وتب تتيض وج تتود

والممارستتات الستتلوكية نصتتو ةتتاارة التلتتو البياتتر وكتتلل

عوعت تتة ارتباطيت تتة لت تتديدة المعنويت تتة عنت تتد مست تتتوب إصتمت تتالر

مستوب التوعر البياتر للمبصوثتات عنتد المستتوب ايصتمتالر

 3333ب تتيض الت تتوعر ا دارص وكت تتل م تتض المست تتتوب المعرفت تتر

 ,3338وبفلا يمكض عبول الةرا الرابا.

البيا تتر ,وايتجاا تتات ,والممارس تتات الس تتلوكية نص تتو ة تتاارة
التلتتو البياتتر وكتتلل التتوعر البياتتر للمبصوثتتات الريةيتتات.

وبفلا يتصقق الةرا الثال .

وتتترجح الباصثتتة ض اسس ترة الت تر تتةاعتتل متتا المتاي ترات

ايجتماعية وايعتصادية والبياية بوعر وكةااة إيجابية اتر
الت ت تتر تقخ ت تتل بمة ت تتاايي ا دارة المنزلي ت تتة مدعوم ت تتة بالوس ت تتاال

وتتستتق اتتل النتتتااآل والمستتتوب المرتةتتا للتتوعر ا دارص
للمبصوثات الريةيات التلص يتنعكح علت صستض استتخدامفض

لمتتا لتتديفض متتض م توارد كالمعتتاره وايتجااتتات والممارستتات

ايتصت تتالية وا عوميت تتة المواامت تتة للمكت تتاض والزمت تتاض كمت تتنفآل
ساسر لصياتفا.

جدول  :28قيمة معامل االرتبا لبيان العالقة بين مستوى الخصلائص السلكنية واللوعي اإلداري والمتغيلرات االتصلالية
للمبحوثات

المتغيرات
الخصااص السكنية
الوعر ا دارص
المتايرات ايتصالية

المعرفة
**33337
**33166
**336.7

**عيمة معامل ايرتباط دالة معنويا عند المستوب ايجتمالر 3333
*عيمة معامل ايرتباط دالة معنويا عند المستوب ايجتمالر 3338

إي ض ات تتل النتت تتااآل تختلت تته مت تتا د ارست تتة ست تتميرة عنت تتديل

وآخروض( )633.صي

وبتتيض المستتتوب البياتتر ايرلتتادص لزوجتتات التتز ار بمصافةتتة

الوعي البيئي
333.3
**33.36
*33378

المنوفية.

وحصت نتااآل دراستفا عتدي وجتود

عوعة ارتباطية بيض المتايرات ايتصتالية واينةتتاح الثقتافر

343

قيمة معامل االرتبا
السلوا
االتجاح
*33373
*33333
**33.67
**33183
*33357
*3338.

فر حوا نتااآل البص

التوصيات

السابق عرحفا ,وفتر حتوا متا

يصةت الباصثة ثناا تجميا البيانات مض المستوب الخطير
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واعتبارا تتا مل تتكلة مزمن تتة ت تتدرجت

صمتتد متتدصت إستتوي ()7001ا التل تتو ملتتكلة العصتتر-

جفت ت تتود الجفت ت تتات المعنيت ت تتة والمؤسست ت تتات الصكوميت ت تتة بقت ت تترب

الجف ت تتاز المرك ت تتزص للتعبا ت تتة وايصصتت تتاا()7022ا برن ت تتامآل

خطورتفتا علت متدار الستنوات اسخيترة بنصتو ي يتتواي معت

مصافةة البصيرة ,للل يمكض استتخوص بعتا التوصتيات

عالي المعرفة الكويت.

الل تتر ،ا م تتض للس تتكاض– التقري تتر الخت تتامر للبرن تتامآل–

التت تتر يمكت تتض اعتبارات تتا صلت تتول كثت تتر فاعليت تتة للمت تترة الريةيت تتة

يوليو  –7022القاارة.

 -3بلل مزيد مض الجفد القااي عل نتااآل دراسات علمية

القرض العلريض – القاارة.

القاطنة بالمناطق الملوثةا
مصليتة متتض عبتتل ا رلتتاد ايعتصتتادص المنزلتتر لتوجيت

المركتتز التتديموجرافر للستتكاض ()7001ا ستتكاض مصتتر فتتر
المعاا ت تتد الوطني ت تتة للص ت تتصة بالويي ت تتات المتص ت تتدة اسمريكي ت تتة

الريةيت تتات إل ت ت ال ت تتوعر البيات تتر اسخوعت تتر واس ت تتتخداي

()7022ا تقرير ود ارستات عتض كيةيتة تتقثير الملوثتات

الكيماويت ت تتة والتوعيت ت تتة بالكيماويت ت تتات المصرمت ت تتة دوليت ت تتا,

والنطض.

وس ت ت تتاال المكافص ت ت تتة الصيوي ت ت تتة والطبيعي ت ت تتة ب ت ت تتدي م ت ت تتض
واستخداي مصادر الطاعة النةيةتة ,ووستاال التتخلص
مض التتقثيرات الستامة للمبيتدات فتر اسهليتة المتناولتة
كستتلق الخحتتروات عبتتل الطتتبخ ,واستتتخداي و إعتتادة
تدوير المخلةات الزراعية والمنزلية بدي مض صرعفا.

 -6حت تترورة مراجع ت تتة بع ت تتا القت ت توانيض الخاص ت تتة بالبيا ت تتة
وخاصة القتانوض  .لصمايتة البياتة ,واعتادة صتياهتفا
بمتتا يتتتواي متتا المتاي ترات البيايتتة وايجتماعيتتة الت تتر
استصدثت عل صياة المجتما الريةر.
 -1يبد مض إعامة جسور التعاوض الملتر بيض الصكومتة

علت ت الن تتاح – برن تتامآل عل تتي الس تتموي ص تتول الع تتالي –

المكت تت ،ا عليم تتر لليونس تتيه ف تتر الل تترق اسوس تتط ول تتمال
إفريقيا ()7002ا عتالي جتدير باسطةتال طبعتة ولت –
دار اللروق – القاارة.

انتصت تتار مصمت تتد عت تتزت ()7022ا تخطت تتيط وتنةيت تتل وتقيت تتيي
برنامآل إرلادص لتنميتة وعتر ربتة اسسترة لصمايتة البياتة

المنزليتتة متتض التلتتو – رستتالة ماجستتتير كليتتة ايعتصتتاد

المنزلر– جامعة المنوفية.

ايزابيتتل بوتتتومر()7022ا برنتتامآل العدالتتة البيايتتة– المركتتز
المصرص للصقوق ايعتصادية وايجتماعية .ي. .

والمؤسس ت ت تتات الدولي ت ت تتة لا ت ت تترا إجت ت ت تراا المس ت ت تتوصات

ايمت تتاض مصمت تتد اصمت تتد صست تتض ()7002ا دور ب ت ترامآل البيات تتة

بالست تتكاض وخاصت تتة الزراعيت تتة والت ت ت يل ت ت بتعرحت تتفا

الم ترااقيض ,رستتالة ماجستتتير منلتتورة ,معفتتد الد ارستتات

والكل ت ت تتوفات التخصص ت ت تتية علت ت ت ت المن ت ت تتاطق ا ال ت ت تتة

ب ت تتالتلةزيوض المصل ت تتر ف ت تتر تنمي ت تتة ال ت تتوعر البيا ت تتر ل ت تتدب

للتلو وخاصة ايلعاعر باية التلخيص المبكر.

العليا للطةولة – جامعة عيض لمح.

 -.التنس ت تتيق ب ت تتيض وس ت تتاال ا ع ت تتوي ووس ت تتاال ايتص ت تتال

بوابة فيتو ا لكترونية ()7022ا تصليل عتض الصالتة البيايتة

المصافةة عل البياة وخاصة لدب المترة الريةيتة لمتا

جاس ت ت تتي صم ت ت تتد خلي ت ت تتل()7025ا ال ت ت تتوعر ا دارص والةك ت ت تتر

المصلي ت ت تتة الجماايري ت ت تتة للتوس ت ت تتا ف ت ت تتر نل ت ت تتر مةف ت ت تتوي

سبو المطامير–  72يوليو .7022

لف ت تتا م ت تتض دور إيج ت تتابر نص ت تتو زي ت تتادة ال ت تتوعر وتنمي ت تتة

ا دارص– المعفتتد العتتالمر للةكتتر ا ستتومر -اسردض–

اسنماط الصياتية لمواجفة التلو البيار فر المنتاطق

الزراعية الريةية.

المراجع

صمد طاار سليي ()7027ا مراا الكلر والتلو البيار
ف تتر جن تتو ،مص تتر– الم تتؤتمر ال تتدولر ال ارب تتا لجامع تتة
المنيا– مايو .7027
344

.7025
جفاز لاوض البياة()7027ا إصصااات البياة والطاعة فتر
مصر – نسخة .P.D.F

جف ت تتاز ل ت تتاوض البيا ت تتة()7021ا تقري ت تتر صال ت تتة البيا ت تتة ف ت تتر
مصر– و ازرة لاوض البياة– .ي. .

صنتتاض فتصتتر مكتتاوص()7020ا برنتتامآل إرلتتادص منبثتتق متتض
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د ارس تتة س تتلو الل تتبا ،الجت تتامعر نص تتو الصة تتاة عل ت ت

الزراعي ت تتة ف ت تتر جري ت تتدة ايات ت تراي اليومي ت تتة م ت تتض منة ت تتور

البياة– رسالة دكتتو ار – عستي ايعتصتاد المنزلتر– كليتة

إرلتتادص – مجلتتة ا ستتكندرية للبصتتو الزراعيتتة مجلتتد

الزراعة -جامعة ا سكندرية.

( ,)56أغس س ,عدد (.)7

دينا صسض إماي ()7008ا سلو المرة الريةية فر التعامل

عزي ت تزة صمت تتد مصمت تتد العقلت تتر ()6335ا تصست تتيض الخ ت تواص

بمصافةتتة الةيتتوي– رستتالة ماجستتتير – كليتتة الز ارعتتة–

للبيات تتة– رست تتالة دكتت تتو ار – كليت تتة ايعتصت تتاد المنزلت تتر–

جامعة القاارة.

جامعة صلواض.

م تتا المخلة تتات المزروع تتة والمنزلي تتة بقري تتة دار الس تتوي

الطبيعية والميكانيكية للموبتح باستتخداي متواد صتديقة

رلا مصمد مصمتود ()7009ا فاعليتة برنتامآل مقتترح لتنميتة

عصت ت تتاي اللت ت تتاللر نعمت ت تتاض ()7022ا مت ت تتنفآل مقتت ت تترح فت ت تتر

تور – كليتة التربيتة
لدب فتيات مؤسستات اييتواا – دكت ا

لتنمي ت ت تتة ال ت ت تتوعر البيا ت ت تتر لط ت ت تتو ،الث ت ت تتانوص – رس ت ت تتالة

النوعية – جامعة عيض لمح.

ماجستير – كلية التربية – جامعة المنصورة.

التتوعر ا دارص فتتر بعتتا مجتتايت ايعتصتتاد المنزلتتر

زينتت ،مصمتتد صستتيض صقتتر ()2998ا عوعتتة التتوعر البياتتر
باتخال الق اررات نصو صماية البياتة المنزليتة متض التلتو

الجارافيت تتا عل ت ت حت تتوا التوجيفت تتات البيايت تتة المعاص ت ترة

ليل مصمتد الخحترص ,مفتا ستليماض بتو طالت ,،ستعد علتر
س ت تتالماض ()2999ا ايتجاا ت تتات الصديث ت تتة ف ت تتر عل ت تتوي

– مجلتتة بصتتو ايعتصتتاد المنزلتتر – جامعتتة المنوفيتتة

اسس ترة – دار القلتتي للنلتتر والتوزيتتا ,دبتتر– ا متتارات

العدد .22

المتصدة.

ست ت ت تتمصاا ست ت ت تتمير إب ت ت ت تراايي()7002ا المعت ت ت تتايير الوةيةيت ت ت تتة
الموامتتة للمستتكض وعوعتفتتا بالستتلو العتتدوانر للتتبا،

مت تتاار بت تتو المعت تتاطر بت تتدير ,علت تتر صت تتوح الت تتديض لت تتبل,
()7027ا ص ت ت تتصة المجتم ت ت تتا معالج ت ت تتة علمي ت ت تتة م ت ت تتض

الجامعة– رستالة دكتتو ار – كليتة ايعتصتاد المنزلتر –

المنة ت ت ت تتور الطب ت ت ت تتر وايجتم ت ت ت تتاعر– مكتب ت ت ت تتة الزات ت ت ت تراا

جامعة المنوفية.

بالرياا.

ستتميرة عنتتديل ,ستتمير عثمتتاض ,الصتتاوص ستترصاض()7022ا
الدور ايرلادص بتيض زوجتات التز ار فتر مجتال رعايتة

اسهنت تتاي بقريت تتة كةت تتر لت تتصاتة – بمصافةت تتة المنوفيت تتة –
مجلة إسكندرية للتبادل العلمر– ديسمبر 7022

مصمت تتد نت تتور الصت تتاوص ,صت تتةاا ففت تتيي البنت تتدارص ()7008ا
مصتتادر المعلومتتات التتزار عتتض الق توانيض والتلت تريعات

مصمتتد جمتتال عطتتوة ,مصمتتد نتتور الصتتاوب ()7022ا دور
التتدورات التدريبيتتة ا رلتتادية البيايتتة فتتر تنميتتة التتوعر
البيار للتبا ،الختريجيض بمنطقتة بنجتر الستكر– مجلتة
إسكندرية للتبادل العلمر – مارس – .7022

المتعلق تتة بصماي تتة البيا تتة الزراعي تتة والعوام تتل المرتبط تتة

مصمتتود علتتر صمتتد ()7008ا تلتتو ميتتا النيتتل فتتر مصتتر

منل ت ت تتور – مجلت ت ت تتة

منصور نايه العتيبتر وستعيد مصمتد الستعيد وياستر بيتومر

بمستويات معارففي وتطبتيقفي لتلت القتوانيض فتر بعتا
ع ت ت تترب مصافة ت ت تتة البصيت ت ت ترةع بصت ت ت ت

ا سكندرية للبصو الزراعية.)51( ,
صتتصيةة النفتتار الكويتيتتة ()7002ا ستتو اسمتتاكض الملوثتتة
فر العالي– مقالة –  71مارس  - 7002الكويت.

صندوق اسمي المتصدة للسكاض (بدوض تتاريخ)ا صقتوق صتول
اسمومة المقمونة -الرجو إلي مارس .7008

عالتتور كامتتل عالتتور()7022ا تصليتتل محتتموض القحتتايا

– المركز القومر للبصو – القاارة.

عبتتد ()7027ا دور بت ترامآل إع تتداد الطتتو ،بجامع تتة

نج ت ت ت تراض فت ت ت تتر تنميت ت ت تتة اتجاات ت ت تتاتفي البيايت ت ت تتة – د ارست ت ت تتة
تلخيصتتية– د ارس تتات ف تتر المن تتااآل وط تترق الت تتدريح–
مصر– عدد (.)280

مف تتا س تتليماض ب تتو طال تت)2996( ،ا تقي تتيي مس تتتوب ال تتوعر
بت تتادارة لت تتاوض اسس ت ترة لطالبت تتات كليت تتة التربيت تتة النوعيت تتة
347
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وفتتاا ف تؤاد لتتلبر ونجتتوا ستتيد صستتيض واينتتاح متتاار بتتدير
)ا إدارة الم ت توارد فت تتر ةت تتل متاي ت ترات العصت تتر7008(

–مجلت تتة ا رلت تتاد النةست تتر– كليت تتة ايعتصت تتاد المنزل ت تتر
.جامعة صلواض

)ا تقتويي اتجااتات التوميتل7008(  يوسته اللتطر،يعقو
نصتتو عحتتايا بيايتتة مختلةتتة فتتر المرصلتتة ايبتداايتتة فتتر

بالزعتتازيق– العتتدد اسول– نلترة بصتتو كليتتة ايعتصتتاد
.المنزلر– جامعة المنوفية
)ا7002(  مصم تتد جم تتال عط تتوة,،مف تتا س تتليماض ب تتو طال تت
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Administrative Awareness, Communication Variables and their
Relation with Rural Women’s Environmental Awareness
Nabila El Werdany Abdelhafez
House & Institutions Management, Faculty of Specific Education, Port Said University

ABSTRACT
This study aimed primarily to discuss the relation between administrative awareness and some
communication variables in environmental awareness of rural women who live in polluted areas. This is done
through multiple secondary objectives. Research data were collected through field visit to the study area in
Abu El Matamir District, which is administratively related to Behira governorate, using a questionnaire form
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through interviews. The selected sample included 173 rural housewives residing in Abu El Matamir. The
researcher used percentages, arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and Chi
Square test in statistical analysis of the study data using the following software: V.20 SPSS. This study
adopted the descriptive analytical method. Findings of the study showed that: there is an increase in total
marks of knowledge level of environmental pollution for women under study with a mean value of 93.393, a
standard deviation of ± 8.45 and an increase in total scale marks of directions towards environmental pollution
for women under study with a mean value of 65.433 and a standard deviation of 7.836 ±, an increase in total
marks of environmental behavior level for women under study with a mean value of 60.832 and a standard
deviation of 6.628 and an increase in total marks of environmental awareness level for women under study. In
addition, there was a significant correlation at levels 0.01 and 0.05 among some demographic and household
properties of the respondents (housewife’s age, job, family income, family type, type of house possession,
room number and residence area) with environmental awareness level for respondents at significance levels
0.01 and 0.05, a significant correlation at levels 0.01 and 0.05 among some demographic and household
properties of the respondents (housewife’s age, parent education level, housewife’s job, family income, family
type, type of house possession, room number and residence area) with the level of aspects representing
environmental awareness (knowledge level, attitudes, level of behavior towards environmental pollution) and a
significant correlation between residential properties with the level of aspects representing environmental
awareness (knowledge level, attitudes, level of behavior towards environmental pollution) at significance
levels 0.01 and 0.05, while there are no significant differences between residence properties and environmental
awareness for respondents. Results also showed a very significant correlation at significance level 0.01
between administrative behavior of rural respondents with their environmental awareness level and level of
aspects representing this awareness (knowledge level, attitudes, level of behavior towards environmental
pollution) besides a significant correlation between communication variables with level of aspects representing
environmental awareness (knowledge level, attitudes, level of behavior towards environmental pollution) and
environmental awareness at levels 0.01 and 0.05 .
Among the study’s most significant recommendations, there are the necessary revision of environment
laws to be redrafted in a manner consistent with emerging environmental and social changes in society life,
mutual cooperation between the government and international institutions to perform surveys and specialized
examinations on polluted and populated areas and the necessity to activate the role of economic housing
guidance to direct rural women towards ethical environmental awareness such as using clean sources of energy
and biological means of combating pollution rather than internationally banned chemicals.
Keywords: administrative awareness, environmental awareness, communication variables.
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