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

  جامعة بورسعيد –كلية التربية النوعية -تخصص إدارة المنزل والمؤسسات  

 72/8/7026:تاريخ القبول                                72/6/7026 تاريخ التسليم:

ملخصال  

استتتفده اتتلا البصتت  بصتتةة رايستتية دراستتة عوعتتة كتتل متتض التتوعر ا دارص وبعتتا المتايتترات ايتصتتالية بتتالوعر البياتتر لتتدص المتتر ة الريةيتتة 
تمثلتة القاطنة فر المناطق الملوثة, وللت  متض ختول عتدة  اتداه فرعيتة وعتد جمعتت البيانتات البصثيتة متض ختول الزيتارة الميدانيتة لمنطقتة البصت  الم

ختتتارة ر مركتز  بتتو المطتامير التتلص يتبتا إداريتتا مصافةتة البصيتترة, وللت  باستتتخداي استتمارة ايستتتبياض بالمقابلتة اللخصتتية, صيت  التتتملت العينتة المفت
ربتتتة  ستتترة ريةيتتتة مقيمتتتة بتتتقبو المطتتتامير, وعتتتد استتتتخدمت النستتت، الماويتتتة, والمتوستتتط الصستتتابر, واينصتتتراه المعيتتتارص, ومعامتتتل ارتبتتتاط  371علتتت  

, وعتد اتبتا اتلا البصت  المتنفآل الوصتةر SPSS.رسوض, واختبتار مربتا كتاص فتر تصليتل بيانتات البصت  إصصتاايا بايستتعانة ببرنتامآل الصاست، ا لتربي
 التصليلتتر, وعتتد  ستتةرت نتتتااآل الدراستتة عتتضا ارتةتتا  إجمتتالر درجتتات المستتتوب المعرفتتر بتتالتلو  البياتتر لتتدب المبصوثتتات, وعتتد بلاتتت عيمتتة المتوستتط

نصتتتراه معيتتتارص  313131ر الصستتتاب , وارتةتتتا  إجمتتتالر درجتتتات مقيتتتاح ايتجااتتتات نصتتتو التلتتتو  البياتتتر لتتتدب المبصوثتتتات, صيتتت  عيمتتتة 53.8± وا 
نصراه معيارص  383.11المتوسط الصسابر  , وكلل  ارتةا  إجمالر درجات مستوب السلو  البيار لدب المبصوثتات, بمتوستط صستابر 73513± وا 

نصراه معيارص  333516 رتةا  إجمالر درجات مستوب الوعر البيار للمبصوثات, كما تبيض وجتود عوعتة ارتباطيتة دالتة معنويتا عنتد  33365± وا  وا 
بيض بعا الخصااص الديموجرافية والمعيلية للمبصوثات )سض ربتة اسسترة, التدخل اسسترص, نتو  اسسترة,  3,38وكلل   3,33المستوب ا صتمالر 

  3,38, 3,33الوعر البيار لدب المبصوثات وكلل  وجود عوعة ارتباطيتة دالتة معنويتا عنتد المستتوب ايصتمتالر  نو  صيازة المسكض(, وبيض مستوب
  بيض بعا الخصااص الديموجرافية والمعيلية للمبصوثات )سض ربة اسسرة, مستوب تعلتيي ر، وربتة اسسترة, عمتل ربتة اسسترة, التدخل اسسترص, نتو 

صجتترات المستتكض, مستتاصة المستتكض( وبتتيض كتتل متتض مستتتوب اسبعتتاد التتتر تمثتتل التتوعر البياتتر )المستتتوب المعرفتتر,  اسستترة, نتتو  صيتتازة المستتكض, عتتدد
ب وايتجااات, ومستوب السلو  نصو ةاارة التلو  البيار(, كما تبيض وجود عوعتة ارتباطيتة دالتة معنويتا بتيض الخصتااص الستكنية وكتل متض  مستتو 

, بينمتا 3338, 3333مستوب المعرفر, وايتجااات, ومستوب السلو  نصو ةاارة التلتو  البياتر(, عنتد المستتوب اسبعاد التر تمثل الوعر البيار )ال
ب ي توجد فروق معنوية بيض الخصااص السكنية والوعر البيار للمبصوثات وعتد  وحتصت النتتااآل وجتود عوعتة ارتباطيتة لتديدة المعنويتة عنتد مستتو 

ص للمبصوثتتات الريةيتتات وبتتيض كتتل متتض مستتتوب التتوعر البياتتر لفتتض ومستتتوب اسبعتتاد التتتر تمثتتل التتوعر البياتتر بتتيض متتض التتوعر ا دار  3,33إصتمتتالر 
تصتالية )المستوب المعرفر, وايتجااات, ومستوب السلو  نصو ةاارة التلو  البيار(, وكتلل  وجتود عوعتة ارتباطيتة دالتة معنويتا بتيض المتايترات اي

مثتتل التتوعر البياتتر )المستتتوب المعرفتتر, وايتجااتتات, ومستتتوب الستتلو  نصتتو ةتتاارة التلتتو  البياتتر(, والتتوعر وبتتيض كتتل متتض مستتتوب اسبعتتاد التتتر ت
عتتادة  3333, 3338البياتتر عنتتد المستتتوب ايصتمتتالر  ومتتض  اتتي التوصتتيات التتتر توصتتل إليفتتا البصتت  حتترورة مراجعتتة القتتوانيض الخاصتتة بالبياتتة وا 

وايجتماعيتتة التتتر استتتصدثت علتت  صيتتاة المجتمتتا, والتعتتاوض الملتتتر  بتتيض الصكومتتة والمؤسستتات الدوليتتة  صتتياهتفا بمتتا يتتتواي متتا المتايتترات البيايتتة
 جتتراا المستتوصات والكلتتوفات التخصصتتية علتت  المنتتاطق الملوثتتة وا التتة بالستتكاض متتا حتترورة تةعيتتل دور ايرلتتاد ايعتصتتادص المنزلتتر لتوجيتت  

 اي مصادر الطاعة النةيةة ووساال المكافصة الصيوية والطبيعية بدي مض الكيماويات المصرمة دوليا.الريةيات إل  الوعر البيار اسخوعر, كاستخد

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

  مقدمةال
خلق اهلل سبصان  وتعال  الكتوض ووحتا لت  النتواميح 

ا البياتتة والقواعتتد التتتر تكةتتل صةةتت  وتوازنتت  و صكتتي اهلل صتتن
التتتر خلقفتتا, فالبياتتة اتتر صياتنتتا ففتتر وطتتض ا نستتاض ومقتتر 
إعامتتت  ومعيلتتت   خلقفتتا اهلل ستتبصان  وتعتتال  لتت  وعتتدر فيفتتا 

كل لرا تقديرا دعيقا بصي  تنسجي فيفتا صيتاة ا نستاض متا 
صيتتاة جميتتا الكاانتتات الصيتتة التتتر تلتتارك  الصيتتاة فتتر اتتل  

ت البياتتتة البياتتتة وتنستتتجي كتتتلل  متتتا كافتتتة عناصتتتر ومكونتتتا
هيتتتتر الصيتتتتة, لتتتتلل  فتتتتاض متتتتض  اتتتتي التصتتتتديات التتتتتر تواجتتتت  
ا نستتاض فتتر العصتتر الصتتالر اتتر المصافةتتة علتت  التتتوازض 
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الطبيعتتتر البيولتتتوجر فتتتر البياتتتة التتتتر تعتتتي  فيفتتتا )متتتتاار 
 (.6335بديرا 

وتتوعه صالة البياتة علت  اسستلو، التلص يتعامتل بت  
 نستتتاض ا نستتتاض متتتا المتتتوارد المختلةتتتة, فتتتالا كتتتاض ستتتلو  ا

رليدا وواعيا وصكيما صلح صال البياتة,  متا إلا تعامتل متا 
عناصتتر ومكونتتات ومتتوارد البياتتة بستتلو  هيتتر صتتديق فتتاض 
اتتتدار واستتتتنزاه المتتتوارد  للتتت  يتتتؤدص إلتتت  تلتتتو  وتتتتداور وا 

 (.6333البياية )نبيل مصمودا 
وعناصتتتتر البياتتتتة وفقتتتتا لمتتتتؤتمر عمتتتتة اسرا الثتتتتانر 

, اتتتتتتر البياتتتتتتة 6336التتتتتتلص عقتتتتتتد فتتتتتتر جواانستتتتتتبر  عتتتتتتاي 
الطبيعيتتة, والبيولوجيتتة وايجتماعيتتة, إي  ض ا نستتاض  ستتاا 
استخداي الجان، المتادص للبياتة الصحتارية بمتا يصتنع  متض 
مستتتكض وملتتتتبح ووستتتاال نقتتتتل واسدوات واسجفتتتزة الصياتيتتتتة 

 المستخدمة يوميًا.
ومتتتض اتتتلا المنةتتتور ةفتتترت عتتتدة عتتتوانيض وتلتتتريعات 

ات القياسية  دارة البياة با حافة إل  سلسلة مض المواصة
والتتتتتر صتتتتممت بفتتتتده تةعيتتتتل سياستتتتة الصتتتتح البياتتتتر فتتتتر 
المجال الصتناعر والزراعتر وزيتادة فاعليتة استتخداي المتواد 
الخاي ا منة والتخلص مض مخلةات المواد المنتجتة بطريقتة 
آمنة والصد مض التلو  باستخداي التكنولوجيا النةيةة اسمتر 

لبيار واستصدا  المستفل  اللص يستفده اصصاح الوعر ا
(, إي  ض اتل  ا جترااات 6335اسخحر )عزيزة العقلترا 

والقتتتتوانيض لتتتتي تتتتتقتر بالنتيجتتتتة المرجتتتتوة منفتتتتا, اسمتتتتر التتتتلص 
يجعلنتتتا نقتتترر بتتتقض التصتتترفات والستتتلوكيات الخاطاتتتة نصتتتتو 
البياتتتة ي يمكتتتض  ض تتعتتتدل بمجتتترد إصتتتدار القتتتوانيض وستتتض 

وعتتتتر إتجااتتتتات  التلتتتتريعات ولكتتتتض تتعتتتتدل بالتنلتتتتاة علتتتت 
إيجابيتتتتتتة نصتتتتتتو البياتتتتتتة والتتتتتتتدري، علتتتتتت  مفتتتتتتارات التعامتتتتتتل 

 (.6336الصديق معفا, )منصور العتيبر وآخروضا 
ونجتتتتتد  ض تقريتتتتتر صتتتتتندوق اسمتتتتتي المتصتتتتتدة للستتتتتكاض 

( عد  كد عل  المخاطر البياية المميتتة نصتو تلتو  6335)
الفتتتتواا الجتتتتوص متتتتض المصتتتتادر البلتتتترية المرتبطتتتتة بالنلتتتتاط 

ادر الثابتتة المتمثلتة فتر المتداخض والمصتانا البلرص والمصت
ومصتتتتتتارق القمامتتتتتتة, والمتتتتتتواد الكيماويتتتتتتة واستربتتتتتتة والمتتتتتتواد 
المنبعثتتتة متتتض متتتواد الطتتتوا واسيروستتتويت, وهتتتاز الميثتتتاض 

المنبع  مض مواعتا طمتر النةايتات قالقمامتةا وهتاز الترادوض 
المنبعتتت  متتتض التصلتتتل ا لتتتعاعر للقلتتترة اسرحتتتية ويتتتتراكي 

نر الحيقة واسدوار السةلية, كما  ض  كبر نسبة داخل المبا
متتتض تلتتتو  الاتتتازات والجستتتيمات الماديتتتة فتتتر التتتدول التتتتر 
تعتتتتتانر متتتتتض الةقتتتتتر والكثافتتتتتة الستتتتتكانية كالستتتتتوداض ومصتتتتتر 
و ندونيسيا, والا يتةتق متا متا رصتدت  بعتا اسبصتا  متض 
التزايد المرحر لنصي، الةرد مض انبعا  هاز ثانر  كسيد 

صتتتت   6333ختتتول الةتتتترة متتتض عتتتاي  الكرربتتتوض فتتتر مصتتتر
طتتتتضة ستتتتنة )جفتتتتاز لتتتتاوض  1,5إلتتتت   3,35متتتتض  6333
 (.6336البياةا 

وتعتبتتتر مصتتتر متتتض  كثتتتر المنتتتاطق الرايستتتية بالعتتتالي 
التتتتتر تتعتتتترا للتلتتتتو  صيتتتت   نفتتتتا تستتتتتفل   نتتتتوا  عديتتتتدة 
وستتتتامة متتتتض المبيتتتتدات والكيماويتتتتات والصتتتتبايات بكميتتتتات 

وح المصتتتري دوليتتتا كبيتتترة إرتجاليتتتة )مثتتتل مركتتت، التتتديكلوروف
لستتتتتتميت  اللتتتتتتديدة( اسمتتتتتتر التتتتتتلص زاد متتتتتتض تتتتتتتداور التربتتتتتتة 
الزراعيتتة, اتتلا با حتتافة إلتت  تتتراكي مخلةتتات صتتلبة منزليتتة 
وعتتتدي وجتتتود إدارة صقيقيتتتة للمخلةتتتات الطبيتتتة الخطتتترة ممتتتا 
 دب إلت  انتفاكتتات خطيترة تتتؤثر علتت  صالتة المتتوارد البيايتتة 

 ختتتتترب  ممتتتتتض ناصيتتتتتة وعلتتتتت  صيتتتتتاة المتتتتتواطنيض متتتتتض ناصيتتتتتة
 (.6337)اليونيسيها 

( إلتتتت  معانتتتتاة .633وعتتتتد  لتتتتارت إيزابيتتتتل بوتتتتتومر )
المصتترييض متتض اسمتتراا المزمنتتة والصاجتتة للرعايتتة الطبيتتة 
بستتب، الةلتتتل الكلتتتوص والستترطاض  و فيتتتروح التفتتتا، الكبتتتد 

متتتض الستتتكاض(, وكتتتاض عتتتد صتتتدد  %63إلتتت   %33الوبتتتاار)
يتتتر بتتتاصثو الصتتتصة فتتتر مصافةتتتة المنيتتتا  ض ميتتتا  اللتتتر، ه

ا منتتة والتعتترا للمبيتتدات الصلتترية ستتببا سمتتراا الكلتت  
( , ولتتتلل  6336متتتض المرحتتت ) صمد ستتتلييا  %76لتتتدب 
بلداض  مريكا و وروبتا إلت  منتا  –منل عقود بعيدة  –اتجفت

استتتتتيراد واستتتتتخداي الكيماويتتتتات  ولكتتتتض بعتتتتا اتتتتل  التتتتدول 
 تعمل عل  تصديراا إل  الدول النامية.

 دارص بمتتتا يتحتتتمن  متتتض لتتتلل  يعتتتد التتتوعر والةكتتتر ا
إدارة المتتوارد المتاصتتتة إدارة صكيمتتة, بفتتتده تصقيتتق  عصتتت  
متتا يمكتتض متتض ايلتتبا  لصاجتتات الةتترد المتنوعتتة والمتجتتددة 

(, والتتتتتلص يستتتتتاعد علتتتتت  6338والمتنافسة)جاستتتتتي خليتتتتتلا 
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مواجفة الواعا وصل كافة الملكوت والتصديات التر تواج  
)وفتتتتتتاا لتتتتتتلبر  ا نستتتتتتاض فتتتتتتر بياتتتتتتت  الداخليتتتتتتة والخارجيتتتتتتة

( فلتتاوض الصيتتا  تصتتتا  التت  وعتتر وفكتتر 6335وآختتروضا 
إدارص يكتسب  ا نساض بالتعليي المقصود والخبرة اللخصية 
المبالتتترة ويعتتتزص الكثيتتتر متتتض  ستتتبا، التخلتتته والةلتتتل فتتتر 
مجتمعاتنتتا علتتت  المستتتتوب ايجتمتتاعر والبياتتتر إلتتت  هيتتتا، 
 القتتتتتيي الصتتتتتديقة للبياتتتتتة التتتتتتر تصكتتتتتي التتتتتوعر والممارستتتتتات

( ولكر يتمكض الةرد مض إدارة 6338ا دارية)جاسي خليلا 
تتتد ربا جيتتتدا علتتت   لتتتاون  وتصقيتتتق  ادافتتت  فوبتتتد  ض يكتتتوض م 
ممارستتتتتة خطتتتتتوات العمليتتتتتة ايداريتتتتتة متتتتتض تصديتتتتتد  اتتتتتداه 
والتخطيط والتنةيتل والتقيتيي )مفتا  بتو طالت، ومصمتد عطتوةا 

633..) 
وفتر اتلا الستتياق جتاات نتتااآل العديتتد متض الدراستتات 

نر الوعر ايدارص المنزلر وكلل  البيار لاالبيتة الستكاض  تد
عتتاطنر المنتتاطق الزراعيتتة والريةيتتة بمصتتر وخاصتتة الواععتتة 
علتتتت  طتتتتول نفتتتتر النيتتتتل والتتتتتر ي تتتتترتبط بلتتتتبكات الميتتتتا  
الرايستتتتتية صيتتتتت  مصتتتتتادر الاتتتتتلاا الملوثتتتتتة متتتتتض اسستتتتتما  
والةواكتتت  والخحتتتروات المزروعتتتة باستتتتخداي الميتتتا  والتربتتتة 

 (..633)إيزابيل بوتومر  الملوثة
وعتتتد  مكتتتض صصتتتر  اتتتي مصتتتادر التلتتتو  علتتت  نفتتتر 
النيتتل وتصديتتد منتتاطق التركيتتز الصتتناعر التتتر تتتؤثر علتت  

ا منتتتاطق رايستتتية بفتتتا مصتتتانا 5جتتتودة ميتتتا  النيتتتل واتتتر ق
منتلتترة فتتر  ستتواض, كتتتوي  مبتتو, ستتواا ,  ستتيوط, صلتتتواض, 
 الصوامديتتة, فتتر  رلتتيد عنتتد مصافةتتة البصيتترة وكةتتر الزيتتات
صي  المخلةات الصناعية, وفر  دمياط عند )طلخا( صي  
مخلةتتتتتتتات لتتتتتتتركة النصتتتتتتتر ل ستتتتتتتمدة, ومتتتتتتتا تصتويتتتتتتت  اتتتتتتتل  
المخلةتتات متتض عناصتتر معدنيتتة ثقيلتتة كتتالزابق والرصتتاص 

 (,6335والزرنيخ والكادميوي)مصمود صمدا 
فتتتر اتتتلا الصتتتدد جتتتاا فتتتر تقريتتتر المعااتتتد الوطنيتتتة 

(  ض  صتتتتتتد 6333للصتتتتتصة بالوييتتتتتات المتصتتتتتدة اسمريكيتتتتتة)
اسبصا  بجامعة ا سكندرية بالتعتاوض متا جامعتة  كستةورد 
عتتد  ثبتتت تلتتو  الميتتا  بعنصتتر الزابتتق فتتر إصتتدب المنتتاطق 
الريةيتتة المتتؤازرة لةتتر  رلتتيد نتيجتتة صتتره بعتتا مخلةتتات 
مصنا كيمياار  دب إل  الويدة المبكرة  و متوت اسجنتة لتت 

متتتتتتتتض صتتتتتتتتايت ا جفتتتتتتتتاا واسطةتتتتتتتتال المبتستتتتتتتتريض  %.6
مفتتتتتتات المتتتتتتترددات علتتتتتتت  مستلتتتتتتة  التتتتتتويدة الرايستتتتتتتر ل 

با ستتتتتكندرية, صيتتتتت  تصتتتتتل خطتتتتتور الزابتتتتتق إلتتتتت  اختتتتتتراق 
صدا  تله فر المخ.  اسنسجة الواعية للجنيض وا 

وعتتتتد خلتتتتص علمتتتتاا البياتتتتة علتتتت  وجتتتتو، ايستتتتتعانة 
بوساال ا عوي المختلةة وما تتحتمن  متض عنتوات إتصتال. 

بر نصتتو تنميتتة صيتت   ض لالعتتوي وخاصتتة البياتتر دور إيجتتا
التتتتوعر البياتتتتر للستتتتكاض والتتتتلص يجتتتت،  ض يكتتتتوض لتتتت  صتتتتةة 
ايستتتتتتدامة و ي يكتتتتتوض علتتتتت  لتتتتتكل منقطتتتتتا, و ض ي يةقتتتتتد 
النتاح التواصتل متتا المعلومتات والملتتكوت المتجتددة, متتا 
اسختتتتل فتتتتر ايعتبتتتتار كتتتتل الةاتتتتات واسعمتتتتار والمستتتتتويات 
الثقافيتتتتتتة وعتتتتتتاطنر  المنتتتتتتاطق المختلةتتتتتتة بفتتتتتتده تزويتتتتتتداي 

رات والتجتتتتار، فتتتتر المجتمتتتتا المصلتتتتر فحتتتتو عتتتتض بالمفتتتتا
العمل الملتر  المنةي ما المؤسسات والتر تعتيض الستكاض 
علتت  مواجفتتة الملتتكوت البيايتتة فتتر صاحتتراي ومستتتقبلفي 

( متتتتتتتتا ستتتتتتتتض .633)مصمتتتتتتتتد عطتتتتتتتتوة ومصمتتتتتتتتد الصتتتتتتتتاوب 
التلتتتريعات والقتتتوانيض لتنةتتتيي العوعتتتة بتتتيض البياتتتة وا نستتتاض 

طبقًا لما لدي  متض معلومتات  –فر استجابت   -اللص يتقثر 
وصقتتااق بيايتتة وممتتا يتكتتوض لديتت  متتض دوافتتا وميتتول نصواتتا, 

(Covitt: 2002) 

ومتتض الستتياق الستتابق  فتتاض متتض اسستتبا، المتتؤثرة فتتر 
اتلا التلتتو  اتتو تتتدنر التوعر البياتتر والمةتتاايي والستتلوكيات 

وصت  يعي صتل ملتكلة التتداور -البياية لدب اسفراد, للل  
ر للبياتتتتة علتتت  المستتتتتوب اللتتتتامل والقتتتتومر والتلتتتو  الخطيتتتت

ستتتتتتةل  ص مصتتتتتاويت لمواجفتتتتتة الخطتتتتتر المميتتتتتت  –للتتتتتبود
الناتآل عض تلو  البياة هير فعالة, وسيستمر المجتمتا فتر 
معانتتتتاة داامتتتتة حتتتتد الملتتتتكوت والتصتتتتديات البيايتتتتة كتتتتالةقر 
والجفتتتل والمتتترا إلتتت  الوصتتتول للمتتتوت التتتتدريجر لاالبيتتتة 

ختترب, إي إلا تتتي صلتتد الجفتتود الستتكاض والكاانتتات الصيتتة اس
اجتماعيتتتتتتتا  –وخاصتتتتتتتة التتتتتتتريةييض  -نصتتتتتتتو إعتتتتتتتداد الستتتتتتتكاض

و خوعيتتتا وتربويتتتا بمتتتا يجعتتتل ا نستتتاض عتتتادر علتتت  التةاعتتتل 
الصتتتصيح متتتا بياتتتت  فتتتر ةتتتل القتتتوانيض المنةمتتتة )منصتتتور 

 (.6336العتيبر وآخروض, 
مصاولتتة جتتادة لمواجفتتة تلتت  الملتتاكل لتتلل  فتتاض  ص 
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طورتفتتتتتا ينباتتتتتر  ض تبتتتتتد  بدراستتتتتة البيايتتتتتة  و الصتتتتتد متتتتتض خ
الستتلو  ا نستتانر متتض جوانبتت  المختلةتتة ستتواا المعرفيتتة  و 

التنةيليتتتتتتتتتتتتتتة )المفاريتتتتتتتتتتتتتتة(  و الوجدانيتتتتتتتتتتتتتتة )ايتجااتتتتتتتتتتتتتتات(             
(Covitt: 2002) 

ويؤكتتتتد علتتتت  اتتتتلا )مصمتتتتد عطتتتتوة ومصمتتتتد الصتتتتاوب 
(, متتتض صيتتت   ض المنتتتاطق الريةيتتتة فتتتر صاجتتتة إلتتت  .633

فةتتة عليتت  متتض التلتتو , لتتلل  خلتتق مجتمتتا صتتصر والمصا
فتاض اكتستتا،  و تنميتة التتوعر ا دارص وخاصتة لتتدب المتتر ة 
الريةيتتتة يعتبتتتر المصتتتور الرايستتتر لمواجفتتتة خطتتتورة التلتتتو  
بالمنتتتتتتاطق الريةيتتتتتتة والزراعيتتتتتتة, فتتتتتتالمر ة فتتتتتتر الريتتتتتته اتتتتتتر 
المساولة مساولية مبالرة عض ايدارة والتربيتة البيايتة داختل 

رة يتتتقثر بفتتا, فتتو بتتد تكتتوض المنتتزل سض كتتل فتترد فتتر اسستت
ملمتتة بالمةتتاايي والقتتيي الصتتصيصة اتجتتا  البياتتة التتتر تتصتتول 
إلتت  مفتتارات وستتلو  بياتتر ستتليي صتتت  تصتتبح عتتادرة علتت  
صمايتتتتة بياتفتتتتا المنزليتتتتة والبيايتتتتة الخارجيتتتتة بايبتعتتتتاد عتتتتدر 
ا مكتتاض عتتض كتتل متتا يلتتو  اتتواا المنتتزل متتض مستصحتترات 

تبتا  الطترق الستليمة كيماوية سامة والتقليل متض النةا يتات وا 
دارة منتتتتتاطق  نصتتتتتو المصافةتتتتتة علتتتتت  الميتتتتتا  متتتتتض التلتتتتتو  وا 
الستتتكض والمتتتزار  المصيطتتتة بمتتتا يتةتتتق متتتا المصافةتتتة علتتت  

 البياة.
وعتتتتد ستتتتاامت نتتتتتااآل دراستتتتة كتتتتل متتتتض صنتتتتاض مكتتتتاوص 

( .633(, ومصمتتتتتتتتد عطتتتتتتتتوة ومصمتتتتتتتتد الصتتتتتتتتاوب )6333)
لدولية  با حافة إل  ما جاا بالتقارير الواردة عض اسجفزة ا

والوطنيتتتتة المعنيتتتتة بلتتتتاوض البياتتتتة فتتتتر إلقتتتتاا الحتتتتوا علتتتت  
مستوب الوعر البيار لتدب المتر ة الريةيتة القاطنتة بالمنتاطق 
الزراعيتتتتتة الملوثتتتتتة وحتتتتترورة تقويمتتتتت  إيجابيتتتتتا نصتتتتتو البياتتتتتة 
الصتديقة, لتلل  ونةتترا ساميتة وفاعليتة المتتر ة الريةيتة و نفتتا 

لجتتتاار, لتتتلل   كثتتتر الكاانتتتات تحتتتررا متتتض التلتتتو  البياتتتر ا
فمتتتتتض الحتتتتترورص واستتتتتتطرادا للستتتتتياق الستتتتتابق إجتتتتتراا اتتتتتلا 
البصتتت  فتتتر بعتتتا المنتتتاطق الريةيتتتة التتتتر اكتتتدت اسبصتتتا  
والدراسات عل  تلوثفا بالةعل ولل  لدراسة عوعتة كتل متض 
الوعر ا دارص وكلل  بعا المتايترات ايتصتالية بتالوعر 

 البيار لدب المر ة الريةية.
بلتتتتورة ملتتتتكلة البصتتتت   وبنتتتتاا علتتتت  متتتتا ستتتتبق يمكتتتتض

 الصالر فر ا جابة عل  التساؤيت ا تيةا
اتتتتتل كتتتتتو متتتتتض مستتتتتتوب التتتتتوعر ا دارص والمتايتتتتترات 
ايتصتالية المصيطتتة بتالمر ة الريةيتتة القاطنتة بالمنتتاطق التتتر 
تعانر مض التلتو  عوعتة بمستتوب التوعر البياتر لفتا, واتل 
انتتا  فتتروق فتتر التتوعر البياتتر بمصتتاور  تبعتتا للخصتتااص 

 ديموجرافية للمبصوثات.ال
 أهداف البحث

يفتتده البصتت  بصتتةة رايستتية إلتت  دراستتة عوعتتة كتتل 
متتض التتوعر ا دارص وبعتتا المتايتترات ايتصتتالية بتتالوعر 
البياتتر لتتدب المتتر ة الريةيتتة القاطنتتة بالمنتتاطق الملوثتتة وللتت  

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

  .عينة البص

 بتتتتتتتتتتادارةالموارد ايستتتتتتتتتترية تصديتتتتتتتتتد مستتتتتتتتتتتوب التتتتتتتتتوعر -6
 للمبصوثات.

تقيتتتتتتيي مستتتتتتتوب المتايتتتتتترات ايتصتتتتتتالية )المستتتتتتتموعة  -1
 والمراية والمقرواة( المؤثرة فر المبصوثات.

تصديتتتتتتد مستتتتتتتوب التتتتتتوعر المتعلتتتتتتق بةتتتتتتاارة التلتتتتتتو   -.
لتتتتتتتدب المبصوثتتتتتتتات والمتحتتتتتتتمض  -بقبعتتتتتتتاد  –البياتتتتتتتر

متعلتتتتق )المستتتتتوب المعرفتتتتر وايتجااتتتتات والستتتتلو  ال
 بةاارة التلو  البيار(.

الكله عض طبيعة العوعة بيض كتل متض الخصتااص  -8
الديموجرافية والسكنية )سض وتعليي ربة اسسرة, عمتل 
ر، وربتتة اسستترة, التتدخل اسستترص, نتتو  اسستترة, نتتو  
صيتتتتتازة ومستتتتتاصة وعتتتتتدد صجتتتتترات المستتتتتكض( والتتتتتوعر 
ا دارص والمتايتترات ايتصتتالية وبتتيض مستتتوب التتوعر 

 للمبصوثات )عينة الدراسة(. -بقبعاد   – البيار

 
 أهمية البحث
فتر  نفتتا تتمالتت  متتا  أواًل: تتمثللل أهميللة البحللث النظريللة:

ايتجااتتات العالميتتة والمصليتتة والتتتر تنتتادص بتةعيتتل الستتلو  
ا دارص ا نستان  ستواا كتاض علتت  صتعيد المنتزل  و البياتتة 

نتاطق لمعالجة الملكوت البياية المعاصرة وخاصة فتر الم
اسكثر تلوثا والتر تفدد صياة ا نساض. كمتا  ض اتلا البصت  



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 4, pp. 473- 498, 2016 (Arabic) 

 377 

يعتتد استتتجابة لوتجتتا  العتتالمر متتض صيتت  استتتصدا   بصتتا  
 مستقبيلة لتصسيض جودة الصياة البياية.

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

تااآل تساعد عل  تلخيص وتصليل الواعا البيار ساي مض ن
الملتتتتكوت البيايتتتتة بالمنتتتتاطق الزراعيتتتتة الريةيتتتتة, كمتتتتا  نتتتت  
يستتتتتاعد علتتتتت  تبنتتتتت   ستتتتتالي، وطتتتتترق جديتتتتتدة وموحتتتتتوعية 
للمعالجتتتتتتة البيايتتتتتتة ومتتتتتتا ينباتتتتتتر  ض تكتتتتتتوض عليتتتتتت  لقتتتتتتاطنر 
المنتاطق الريةيتة التتتر ثبتت  نفتتا اسكثتر تلوثتتا وللت  لتةتتادص 

تجاليتتتتتتتة فتتتتتتتر التصتتتتتتتدص لمواجفتتتتتتتة خطتتتتتتتورة النمطيتتتتتتتة واير 
الملتتتتتكوت البيايتتتتتة, كمتتتتتا تمكتتتتتض متتتتتض دراستتتتتة الملتتتتتكوت 
والمعوعتتات التتتر تصتتد متتض عتتدرة المتتر ة الريةيتتة فتتر التعامتتل 
الصتتصيح متتا البياتتة والمخلةتتات وايستتتةادة منفتتا بمتتا يتتؤدص 
إلتت  وحتتا صلتتول  كثتتر واععيتتة لتصستتيض جتتودة الصيتتاة متتتض 

التلتتو  والصتتد متتض  ستتبا، ناصيتتة والصةتتاة علتت  البياتتة متتض 
 دمار وموت الكاانات الصية.

 فروض البحث:
توجتتتد عوعتتتتة ارتباطيتتتتة بتتتيض الخصتتتتااص الديموجرافيتتتتة  -3

والمعيلية للمبصوثات قسض وتعليي ربتة اسسترة, عمتل 
ر، وربة اسسرة, تعليي ر، اسسرة, نو  اسسرة, نتو  
صيازة ومستاصة وعتدد صجترات المستكضا وبتيض التوعر 

 البيار لفض.

توجتتتد عوعتتتة ارتباطيتتتة بتتتيض خصتتتااص البياتتتة الستتتكنية  -6
 الممثلة لصالة المسكض والوعر البيار للمبصوثات.

توجتتتتتد عوعتتتتتة ارتباطيتتتتتة موجبتتتتتة بتتتتتيض التتتتتوعر ا دارص  -1
 والوعر البيار للمبصوثات.

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

 األسلوب البحثي
 لدراسة:أوال: منهج ا

 المنفآل الوصةر التصليلر.
 ثانيا: المفاهيم البحثية والتعاريف اإلجرائية:

اتةقتتتتتتتت كتتتتتتتل متتتتتتتض مفتتتتتتتا  بوطالتتتتتتتت،  اللللللللوعي اإلداري: .3
( علتتتتت   ض التتتتتتوعر 6333(, ورلتتتتتا مصمتتتتتتود )3333)

بتتادارة لتتاوض اسستترة اتتو ا لمتتاي بالمعتتاره والمعلومتتات 
والمفتتارات ا داريتتة التتتر عتتض طريقفتتا يتتتي توجيتت  متتوارد 

سستتتترة البلتتتترية وهيتتتتر البلتتتتترية فتتتتر إلتتتتبا  صاجاتفتتتتتا ا
نجتتاز مستتتاولياتفا بكةتتااة وللتت  متتتض  والقيتتاي بوةااةفتتا وا 
ختتتول خطتتتوات العمليتتتة ا داريتتتة واتتتر اتختتتال القتتترارات 
والتخطتتتيط والتنةتتتيي والتنةيتتتل والتقيتتتيي الجيتتتد فتتتر جميتتتا 
 نلطة الصياة اليوميتة, ويتةتق اتلا المصتطلح ا جرااتر 

 لبص .للوعر ا دارص با

 وحتصت ستميرة عنتديل وآختروض  المتغيرات االتصلالية: .6
(ا متتتتض المتايتتتترات ايتصتتتتالية فتتتتر المجتمتتتتا .633)

المصلتتتتتر اينةتتتتتتاح الثقتتتتتافر والصحتتتتتارص للمبصوثتتتتتات 
والتتتلص يتحتتتمض متتتدب مواةبتتتة المبصوثتتتة علتتت  زيتتتارة 
القتتتتترب المجتتتتتاورة, ومتتتتتدب مواةبتفتتتتتا علتتتتت  ملتتتتتاادة 

رااتتتد اليوميتتتتة التليةزيتتتوض وستتتما  الراديتتتو, وعتتترااة الج
والكتتتتتتتت، الثقافيتتتتتتتة والمجتتتتتتتوت وصحتتتتتتتوراا للنتتتتتتتدوات 
وايجتماعتتتتتتات ا رلتتتتتتادية. ويقصتتتتتتد بفتتتتتتا فتتتتتتر اتتتتتتل  
الدراستتتتتتتتة اسستتتتتتتتالي، ووستتتتتتتتاال ايتصتتتتتتتتال )المرايتتتتتتتتة 
والمستتتتتموعة والمقتتتتترواة( المستتتتتتخدمة فتتتتتر المجتمتتتتتا 
صتتصاصفا  المصلتتر الريةتت  والتتتر تفتتتي بتلتتو  البياتتة وا 

المواعتتتتتتته متتتتتتض ختتتتتتتول تكتتتتتتتويض القناعتتتتتتات الةكريتتتتتتتة و 
الستتلوكية عتتض طريتتق نلتتر ا راا والمواعتته المختلةتتة 
دخالفتتتتا فتتتتر وعتتتتر اسفتتتتراد وتعزيزاتتتتا فتتتتر ممارستتتتة  وا 

 صياتفي اليومية.

اتةقت كل مض صناض مكتاوص  المستوى المعرفي البيئي: .1
( علتتت   ض المستتتتوب 6333(, عصتتتاي نعمتتتاض)6333)

المعرفتتر البياتتر اتتو كتتي ومستتتوب ا لمتتاي بقتتدر مناستت، 
متتات والمعتتاره المتصتتلة بالملتتكوت البيايتتة متتض المعلو 

لتتتدب المبصتتتوثيض, ويتةتتتق اتتتلا متتتا المصتتتطلح ا جرااتتتر 
 للمستوب المعرفر البيار بالبص .

يعرفتتت  يعقتتتتو، اللتتتتطر  االتجلللاح نحللللو تلللللوث البيئللللة: ..
(, بقن  مصصلة استجابات الةترد نصتو موحتو  6335)

مض موحوعات البياة  و معارحت  ل , واو ما ينطبتق 
 ي ايتجا  نصو تلو  البياة بالبص .عل  مةفو 

( بقنتتت  6333يعرفتت  عصتتتاي نعمتتاض ) السلللوا البيئلللي: .8
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كتتتتل فعتتتتل  و تصتتتتره مناستتتت، يقتتتتوي بتتتت  الةتتتترد ويتتتتؤثر 
إيجابيتتا علتت  عناصتتر بياتتت  المصيطتتة ويستتفي فتتر صتتل 
ملتتتكوتفا ويقصتتتد بتتت  فتتتر اتتتلا البصتتت  بقنفتتتا تطبيقتتتات 
 ايستتتخداي لمتتوارد البياتتة فتتر اسهتتراا المختلةتتة ستتواا

 كاض الا ايستخداي صصيح  و خاطئ.

يقصتتتد بتتت  فتتتر اتتتلا البصتتت  بقنتتت  عتتتدرة  اللللوعي البيئلللي: .3
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، 

رجتات مستتتوب مستتوب التوعر البياتر متتض ختول جمتا د
 بعتتتاد  المتمثلتتتة فتتتر المستتتتوب المعرفتتتر وايتجتتتا  نصتتتو 

 التلو  البيار والسلو  البيار.
 ثالثا: حدود الدراسة:

 الشاملة وعينة الدراسة:
 جريتتتت اتتتتل  الدراستتتتة علتتتت  ربتتتات اسستتتتر بمركتتتتز  بتتتتو 
المطتتتامير التتتتر تقتتتا علتتت  فتتتر  رلتتتيد لتتتمال مصتتتر وتتبتتتا 

وصدات مصليتة, وبلت   5إداريا مصافةة البصيرة وتتكوض مض 
 لتته نستتمة طبقتتا  ختتر تعتتداد عتتاي  3.3833عتتدد ستتكانفا 

 لته  سترة تقريبتا, وتكثتر بفتتا  31, ويمثلتوض صتوالر 6333
اسراحر الزراعية اللاسعة وتربط بيض الطريقاض الرايسياض 

, وتكثتتر 6كتتي3163الزراعتتر والصتتصراوص, وتبلتت  مستتاصتفا 
انا ة, كمصتتتتتتنا جنتتتتتتاكليح, مصتتتتتتيتتتتتتبفتتتتتتا اللتتتتتتركات الزراع

للمبيتتتدات, مصتتتنا للعلتتته, مصتتتانا للطتتتو، بتتتالقر، منفتتتا 
بقريتتتتتتة المصموديتتتتتتة, وطبقتتتتتتا للتقتتتتتتارير التتتتتتواردة عتتتتتتض معفتتتتتتد 

Blacksmith institute ( 6337لبصتتتو  الطاعتتتة والبياتتتة )
(, إيمتتتاض صستتتض 6335وصتتتندوق اسمتتتي المتصتتتدة للستتتكاض )

(, بوابة فيتو 6336(, وتقرير صال البياة بمصر )6335)
(,  ض مصافةة البصيرة بمصتر تتصتدر .633ا لكترونية )

, وتعتتتتتتتتانر  بتتتتتتتتو %1.36 علتتتتتتتت  نستتتتتتتت، التلتتتتتتتتو  عالميتتتتتتتتًا 
المطتتتتتتامير تزايتتتتتتتد نستتتتتتتبة التلتتتتتتتو  فتتتتتتتر الميتتتتتتتا  واسراحتتتتتتتر 
الزراعية, صيت  بلت  نستبة تلتو  ميتا  اللتر، الصتادرة متض 

ويتزايتتتتتد تركتتتتتز الصديتتتتتد  %35مصطتتتتتات المعالجتتتتتة للميتتتتتا  
ي المستب، سمتراا والمنجنيز ووجود مواد ملعة كتاليورانيو 

الةلتتتتتتل الكلتتتتتتوص وفيروح)ستتتتتتر( وتتزايتتتتتتد معتتتتتتدل الوفيتتتتتتات 

النةاستتتية وايجفتتتاا نتيجتتتة للميتتتا  الملوثتتتة هيتتتر الصتتتالصة 
لوستتتتتخداي ا دمتتتتر يختوطفتتتتا بميتتتتا  الصتتتتره الصتتتتصر, 
لقتتتتتاا الكثيتتتتتر متتتتتض اللتتتتتركات والمصتتتتتانا بمخلةاتفتتتتتا فتتتتتر  وا 
المصتتره الرايستتر التتلص يمتتر بتتقكثر متتض عريتتة بتتداارة  بتتتو 

مطتتامير والتتلص يعتمتتد عليتت  المتتزارعيض فتتر رص  راحتتيفي. ال
ولتتتتلل  تعتبتتتتر  بوالمطتتتتامير  كثتتتتر المنتتتتاطق اصتياجتتتتا إلتتتت  

لتتاملة اتتلا  بصتتا  تقييميتتة ودراستتات متعمقتتة, وعتتد تكونتتت 
البصت  متتض ربتتات اسستر بقريتتة  بتتو المطتامير وطبقتتت اتتل  

 ( ربة  سرة ريةية مقيمة بمنطقة البص .371الدراسة عل )
 .الزمانيتتتتةا استتتتتارعت الدراستتتتة الميدانيتتتتة صتتتتوالر الصتتتتدود 

صتتتتتت  فبرايتتتتتر  6338لتتتتتفور ختتتتتول الةتتتتتترة  متتتتتض نتتتتتوفمبر 
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
 لقسي اسولا يتحمض مصوريض وامااا . 

ا ويتحتتمض مجموعتتة متتض الخصتتااص الديموجرافيتتةمصور  .3
اسستتالة التتتر تتتدور إجاباتفتتا صتتول إةفتتار الخصتتااص 
الديموجرافيةالمميزة للمبصوثات و سراض وار السض عدد 
 فتتتتراد اسستتتترة, المستتتتتوب التعليمتتتتر لتتتتر، وربتتتتة اسستتتترة 

تعليمتر واللب تي تصنية  إل  ثو  مستوياتا مستوب 
متتتتنخةا, ويلتتتتتمل علتتتت  اسميتتتتيض والصاصتتتتليض علتتتتت  
ايبتداايتتتة, مستتتتوب متوستتتط ويلتتتتمل علتتت  الصاصتتتليض 
علتتت  اسعداديتتتة وكتتتلل  الثانويتتتة العامتتتة ومتتتا يعادلفتتتا, 
ومستتتتتتتتوب مرتةتتتتتتتا ويلتتتتتتتتمل علتتتتتتت  الصاصتتتتتتتليض علتتتتتتت  
المؤاوت الجامعية واسعل  متض الجامعيتة, وعمتل ر، 

, ونتتتو  اسستتترة وربتتتة اسستتترة, ومتوستتتط التتتدخل اسستتترص
بايحتتتافة, إلتتت  بعتتتا البيانتتتات عتتتض الصالتتتة المعيلتتتية 
للمبصوثات مض صي  نو  صيازة ومساصة وعدد صجترات 

 المسكض, والتزاصي الصجرص والنومر.

المصتتتور الثتتتانرا الفتتتده متتتض اتتتلا المصتتتور التعتتتره  .6
علتتتتت  صالتتتتتة مستتتتتكض المبصوثتتتتتات والمتتتتترتبط بةتتتتتاارة 

التتتتر  التلتتتو  البياتتتر لتتتلل  تحتتتمض بعتتتا العبتتتارات
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تمثتتل صالتتة المستتكض المرتبطتتة بةتتاارة التلتتو  البياتتر 
وعد تي صياهت , بعد ايطو  عل  بعا الدراسات 
المرتبطتتتتة بموحتتتتتو  البصتتتت  كدراستتتتتة ستتتتميرة عنتتتتتديل 

(, وتتتي 6335(, دراستتة دينتتا إمتتاي ).633وآختتروض )
( عبتتتتارة متحتتتتمنة 37إعتتتتداد المقيتتتتاح مكونتتتتا متتتتض )

لتتتة مستتتكض خصتتتااص البياتتتة الستتتكنية والتتتتر تمثتتتل صا
 ستتتتتتر المبصوثتتتتتتات, والتتتتتتتر تصتتتتتتددت ا جابتتتتتتات فتتتتتتر 

, 1) وافق, إل  صد ما, ي( وحعت درجات رعميتة )
( 1, 6, 3( لالجابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات ا يجابيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة,  و )3, 6

لالجابات السلبية وعد تتي استتخداي طريقتة المتدب فتر 
صستتتا، مستتتتوب ايستتتتجابات نصتتتو خصتتتااص البياتتتة 

, 16و عل عيمتة  3.السكنية صي  كانت  عل  عيمة 
وتتتي تصتتنيه المبصوثتتات وفقتتًا لفتتل  القتتيي إلتت  ثتتو  

درجتتة(,  .1مستتتوب متتنخةا ) عتتل متتض مستتتوياتا 
درجتتتة,  1.> - .1مستتتتوب متوستتتط              )

 درجة فقكثر(. 1.مستوب مرتةا )

القستتتتتتي الثتتتتتتانرا وتحتتتتتتمض مقياستتتتتتا لمستتتتتتتوب التتتتتتوعر  -،
ا دارص بموارد اسسرة صي  تي ايطو  عل  بعتا 

ةريتة للدراستات المرتبطتة بموحتو  البصت  اسطر الن
(, رلتتتتتتا .633كدراستتتتتة نبيلتتتتتة التتتتتتوردانر وآختتتتتروض )

( 16(, وعتتد التتتمل المقيتتاح علتت  )6333مصمتتود )
عبارة تمثل خطوات العملية ا دارية صت  يتتي تصديتد 
مستوب الوعر ا دارص لدب المبصوثات, وعد تصددت 
ا جابتتتات فتتتر )إجابتتتة صتتتصيصة, ي  عتتتره, إجابتتتة 

( 3, 6, 1ة( وحتتتتتتتتتتعت درجتتتتتتتتتتات رعميتتتتتتتتتتة )خاطاتتتتتتتتتت
( وتتتي 1, 6, 3لالجابتتات ا يجابيتتة, و ختترب ستتالبة )

استتتتخداي طريقتتتتة المتتتتدب فتتتتر الصستتتتا، صيتتتت  كانتتتتت 
, وتتتتتتي تصتتتتتنيه 85, و عتتتتتل عيمتتتتتة 58 علتتتتت  عيمتتتتتة 

المبصوثتتتات وفقتتتتًا لفتتتتل  القتتتتيي إلتتتت  ثتتتتو  مستتتتتوياتا 
درجتتتتتة(, مستتتتتتوب  33مستتتتتتوب متتتتتنخةا ) عتتتتتل متتتتتض 

 56مستتتتوب مرتةتتتا ) درجتتتة(, 56> - 33متوستتتط )
 درجة فقكثر(.

القستتتتي الثالتتتت ا يمثتتتتل مقيتتتتاح لمجموعتتتتة المتايتتتترات  - 
ايتصتتالية التتتر تتعامتتل معفتتا ربتتات اسستتر الريةيتتات 

المبصوثتتتتتة, والتتتتتتر تعتتتتتد وستتتتتاال اتصتتتتتالية بتتتتتالمجتما 
المصلتتتر, صيتتت  تتتتي ايطتتتو  علتتت  بعتتتا الدراستتتات 

(, .633الستتتتابقة كدراستتتتة ستتتتميرة عنتتتتديل وآختتتتروض )
(, 6335صتتتتاوص  نتتتتور وصتتتتةاا البنتتتتدارص )دراستتتتة ال

( عبتتتارة وتصتتتددت ا جابتتتات فتتتر 63والتتتتمل علتتت  )
, 6, 1)نعي, ي  عره, ي( وحعت درجات رعمية )

( 1, 6, 3( لالجابتتتات ا يجابيتتتة, و ختتترب ستتتالبة )3
وتي استخداي طريقة المدب فر الصستا، صيت  كانتت 

, وتتتتتتي تصتتتتتنيه 65, و عتتتتتل عيمتتتتتة 88 علتتتتت  عيمتتتتتة 
ًا لفتتتتل  القتتتتيي إلتتتت  ثتتتتو  مستتتتتوياتا المبصوثتتتات وفقتتتت

درجتتتتتتة(, مستتتتتتتوب  13مستتتتتتتوب مصتتتتتتدود ) عتتتتتتل متتتتتتض 
 86درجتتتة(, مستتتتوب مرتةتتتا ) 86> - 13متوستتتط )

 درجة فقكثر(.
للمبصوثتتات يمثتتل مقيتتاح التتوعر البياتتر  االقستتي الرابتتا -د

باترا تصديتد مستتوب المقياح ووحا الا الريةيات 
ادة متض  بعاد الوعر البيار لفض با حافة إل  ايستة

نتتتتتتااآل تطبيقتتتتت  فتتتتتر التصقتتتتتق متتتتتض صتتتتتصة الةتتتتترا. 
( عبتتارة تلتتتمل علتت  .3ويتكتتوض اتتلا المقيتتاح متتض )
المعرفتتتتتر, ايتجااتتتتتات, ثوثتتتتتة  بعتتتتتاد واتتتتترا البعتتتتتد 

الستتتتلو  المتعلتتتتق بةتتتتاارة التلتتتتو  البياتتتتر, وعتتتتد تتتتتي 
بعتتد ايطتتو  علتت  عتتدة  ا المقيتتاح بقبعتتاد إعتتداد اتتل

متتتتد دراستتتتات مرتبطتتتتة بموحتتتتو  البصتتتت  كدراستتتتة مص
(, ودينتتتتتتتتا إمتتتتتتتتاي .633)مصمتتتتتتتتد الصتتتتتتتتاوبعطتتتتتتتتوة و 

.والتتتتتتال  اتتتتت  (6335(, يعقتتتتتو، اللتتتتتطر )6335)
 ابعادالبعد البيا ا

( 17المستتتتتتوب المعرفتتتتتر للمبصوثتتتتتات والتتتتتتمل علتتتتت  ) -3
عبتارة وعتتد تصتتددت ا جابتتات فتتر )نعتتي, ي  عتتره, ي( 

( للعبتتتتتتتتتتتارات 3, 6, 1ووحتتتتتتتتتتتعت درجتتتتتتتتتتتات رعميتتتتتتتتتتتة )
ت الستلبية صيت  ( لالجابتا1, 6, 3ا يجابية, و خترب )
وتتتتي تصتتتنيه  31,  عتتتل درجتتتة 53كانتتتت  علتتت  عيمتتتة 

المبصوثتتتتتات وفقتتتتتًا لفتتتتتل  القتتتتتيي إلتتتتت  ثتتتتتو  مستتتتتتوياتا 
درجة(, مستوب متوسط  38مستوب منخةا ) عل مض 

درجتتتتتتتة  53درجتتتتتتتة(, مستتتتتتتتوب مرتةتتتتتتتا ) 53> - 38)
 فقكثر(.
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اتجااتتتتتتات المبصوثتتتتتتات نصتتتتتتو ةتتتتتتاارة التلتتتتتتو  البياتتتتتتر,  -6
تتتدرجت وجفتتات النةتتر  ( عبتتارة والتلص65وتكتوض متتض )

في  مض )موافق, مصايد, ي  وافق(, وتصددت ا جابتات 
( و ختترب ستتالبة بمقيتتاح 3, 6, 1للعبتتارات ا يجابيتتة )

(, وعد تي استخداي طريقة المدب فر صسا، 1, 6, 3)
مستتتوب إتجااتتات المبصوثتتات صيتت  كانتتت  علتت  درجتتة 

. وتتتتي تصتتتنيه المبصوثتتتات وفقتتتًا 3., و عتتتل درجتتتة 35
إتجتتا  ستلبر ) عتتل متتض قتتيي إلتت  ثتو  اتجااتتاتا لفتل  ال

تجا  مصايد ) 6. درجة(, إتجا   33> - 3.درجة(, وا 
 درجة فقكثر(. 33إيجابر )

مستتتتوب الستتتلو  المتعلتتتق بةتتتاارة التلتتتو  البياتتتر, وعتتتد  -1
عبارة واللص تتدرجت وجفتات النةتر فيت   67تكوض مض 

بيض )دااما,  صيانتا, ي يصتد (, وعتد تصتددت ا جابتات 
( و ختترب ستتالبة بمقيتتاح 3, 6, 1ارات ا يجابيتتة )للعبتت
(, وعتتتتد تتتتتي استتتتتخداي طريقتتتتة المتتتتدب لتصديتتتتد 1, 6, 3)

مستتتوب الستتلو  المتعلتتق بةتتتاارة التلتتو  البياتتر صيتتت  
, وتتتي تصتتنيه 3., و عتتل عيمتتة 35كانتتت  علتت  عيمتتة 

المبصوثتتتتتات وفقتتتتتًا لفتتتتتل  القتتتتتيي إلتتتتت  ثتتتتتو  مستتتتتتوياتا 
ب متوستط درجتة(, مستتو  1.مستوب حعيه ) عل متض 

درجتتتتتتتتتة  31درجتتتتتتتتتة(, مستتتتتتتتتتوب جيتتتتتتتتتد ) 31> - 1.)
 فقكثر(.

الوعر البياتر  متض ختول  وبناا عل  لل  تي صسا،
جما القيي الرعمية لكل مض المستوب المعرفر وايتجا  نصو 
التلتتتتو  البياتتتتر والستتتتلو  البياتتتتر, وعتتتتد عستتتتمت المبصوثتتتتات 
طبقتتا للدرجتتة التتتر صصتتلض عليفتتا إلتت  ثتتو  فاتتات واتترا 

توب ستتتتلبر واتتتتر الصاصتتتتلة علتتتت  ) عتتتتل متتتتض فاتتتتة لات مستتتت
(, وفاتة لات مستتوب مصايتد %33درجة(, ) عل مض  333
(, %78 - %33درجتتتتة(, ) 638> -درجتتتتة  333)متتتض 

درجة فقكثر(, ) عل  مض  638وفاة لات مستوب إيجابر )
78%.) 

عتتتادة صتتتياهة لتتتبعا  وعتتتد عتتتاي المصكمتتتيض بتعتتتديل وا 
ةتيي بعتا العبارات وبعتا المقترصتات الخاصتة باعتادة تن

البنود والتر تي وحعفا فر ايعتبار  ثناا إعداد ايستبياض 
فتتتتتر صتتتتتورت  النفاايتتتتتتة صيتتتتت  كانتتتتتت نستتتتتتبة ايتةتتتتتاق متتتتتتض 

 .%33المصكميض 
كمتتا تتتي صستتا، معامتتل الثبتتات لكتتل متتض المقتتاييح بطريقتتة 

Alpha-Cronbach  وطريقة التجزئ النصةية صست، معادلتة
ثبتتتتتتات ستتتتتبيرماض صيتتتتتت  كانتتتتتت القتتتتتتيي مرتةعتتتتتتة ممتتتتتا يؤكتتتتتتد 

 (.3المقاييح كما بجدول)
: حسلللاب معاملللل الثبلللات ب ريقلللة  لفلللا كورنبلللا  2جلللدول

 والتجزئة النصفية
  ريقةالحساب

 المحاور
ألفا 

 كرونبا 
معادلة ارتبا  

 بيرسون
 33533 33775 البياة السكنية
 .3353 33513 الوعر ا دارص

 33553 33713 المتايرات ايتصالية
 33313 33553 المعاره البياية

 33536 .3358 ايتجااات البياية
 33533 33753 الممارسات البياية

 المعالجة اإلحصائية:
تي تةري  البيانتات وفقتًا ل ستلو، ا صصتاار المناست،, 
وعتتتتتتد تتتتتتتي تصليتتتتتتل البيانتتتتتتات إصصتتتتتتاايا باستتتتتتتخداي البرنتتتتتتامآل 

, الصزمتتة ا صصتتااية للعلتتوي ايجتماعيتتة SPSSا صصتاار 
تكتتررات والنستت، الماويتتة والمتوستتط ومتتض اتتل  المعتتاموت ال

الصستتتتتتابر واينصتتتتتتراه المعيتتتتتتارص, معامتتتتتتل آلةتتتتتتا كرونبتتتتتتا  
 ومعامل ايرتباط البسيط ومربا كاص.
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 النتائج والمناقشة
النتائج المتصلة بالخصائص الديموجرافية والسكنية أوال: 

 للمبحوثات:
 الخصائص الديموجرافية: -2

(  ض .633لكتتتتتتتتتتترت نبيلتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتوردانر وآختتتتتتتتتتتتروض)
الخصتتتتااص الديموجرافيتتتتة تصتتتتدد طريقتتتتة استتتتتعمال اسستتتترة 

(  ض صتتتتوالر 6لموارداتتتتا المختلةتتتتة وتلتتتتير النتتتتتااآل بجتتتتدول)
( يقعتتتتتتض فتتتتتتر الةاتتتتتتة %713.3ثتتتتتتو   ربتتتتتتا  المبصوثتتتتتتات)

ستتتنة, فتتتر صتتتيض جتتتاا  18إلتتت  اعتتتل متتتض  68العمريتتتة متتتض 
عامتا, ويتلكر  18باعر العينتة فتر الةاتة العمريتة  كثتر متض 

  كلمتتتا زاد صجتتتي اسستتترة كلمتتتا (  نتتت6335يعقتتتو، اللتتتطر)
 زادت كمية المخلةات الناتجة عض استفو  اسسرة 

 : توزيع المبحوثات وفقا للخصائص الديموجرافية 7جدول
 المجموع البيان الخصائص

221العدد ن=  % 
سنة 13إل   عل مض  68 السض بالسنوات  38 17387 

سنة 18سنة إل   عل مض  13   36 1835. 
فقكثر 18   .3 63383 

 7386 31  فراد .إل   1 عدد  فراد اسسرة
 .7833 313  فراد 3إل   8 
 .3731 13  فراد فقكثر7 

 1.335 33 مستوب منخةا مستوب التعليي ربة اسسرة
 83338 35 مستوب متوسط 
 5337 38 مستوب مرتةا 

 35 13 مستوب منخةا مستوب تعليي ر، اسسرة
 78 313 مستوب متوسط 

ستوب مرتةام   36 7 
 1537 37 تعمل عمل ربة اسسرة

 3331 333 ي تعمل  
 3738 13 مزار  عمل ر، اسسرة

 .3 .6 صاص،  را 
 36 63  عمال صكومية 
 1338 31  عمال تجارية 
 63 13  عمال مفنية 

جني  3333 عل مض  متوسط الدخل اسسرص اللفرص  68 3. 
جني  3833 – 3333   336 38 
جني  3833ر مض  كث   13 63 

 85 333 بسيطة نو  اسسرة
 63 8. مركبة 
 33 67 نووية 

 6. 76 مل   نو  صيازة المسكض
 85 333 إيجار 

متر 33 عل مض  مساصة المسكض باسمتار  13 35 
متر 383متر إل   33   335 35 
متر 383 كثر مض    6. 3. 

صجرة 6 -3 عدد صجرات المسكض  83 63 
رةصج . -1   5. .538 
صجرات فقكثر 8   13 6638 

صجرة 6 -3 عدد صجرات النوي  336 38 
صجرات فقكثر 1   33 18 

 713.3 367  عل مض المواصةات القياسية التزاصي الصجرص
 633.3 3. مطابقة للمواصةات القياسية 

 3333 .33  عل مض المواصةات القياسية التزاصي النومر
ةمطابق للمواصةات القياسي   33 1833 
 833 5  عل  مض المواصةات القياسية 
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ممتتا يتتؤثر علتت  تلتتو  البياتتة ويةفتتر متتض النتتتااآل  ض ثوثتتة 
 فراداتا يتتراوح ( ينتموض سسر عتدد %.7833 ربا  العينة)

 فتتتراد, و ض النستتتبة الاالبتتتة متتتض المبصوثتتتات  3إلتتت   8متتتض 
( لو مستتتوب تعلتتيي متوستتط. %78, %83338و زواجفتتض)

ةيةر سربتتا، اسستتر وكتتلل  التتدخل اسستترص وللمستتتوب التتو 
دورا واحتتصا فتتر التتتقثير علتت  ستتومة البياتتة, صيتت  تتتتصكي 
الرفاايتتتتة ايعتصتتتتادية فتتتتر مستتتتتوب اياتمتتتتاي بالبياتتتتة لتتتتدب 

(  ض 6, وتبتتتيض النتتتتااآل بجتتتدول )(Covitt: 2002)الستتتكاض 
مض المبصوثات ي تعمتل, و ض النستبة الاالبتة متض  33,8%

( علتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتوالر يمتفنتتتتتتتتتوض %63, %1338 زواجفتتتتتتتتتض )
اسعمتتتتال التجاريتتتتة والمفنيتتتتة, كمتتتتا تبتتتتيض  ض صتتتتوالر ثلثتتتتر 

 3333( تراوصتتتتت دختتتول  ستتتتراض متتتتض %38المبصوثتتتات )
متتتتتتض المبصوثتتتتتتات  %85جنيتتتتتت  لتتتتتتفريا, و ض  3833إلتتتتتت  

 ينتموض سسر بسيطة.
اتتتتلا وتعتتتتد تفياتتتتة البياتتتتة الستتتتكنية الداخليتتتتة لتصقيتتتتق 

لنةسية مؤلرا لتةاعتل ايصتياجات الةسيولوجية والمعيلية وا
ا نستتتتاض متتتتا بياتتتتت  فتتتتر إطتتتتار مصتتتتددات خلةياتتتتت  الثقافيتتتتة 

( لتتلا فانتت  كتتاض يبتتد 6335وايجتماعيتتة)يعقو، اللتتط ا 
العوعتتة بالبياتتة والمصيطتتة  المعيلتتيةلاتمتتض دراستتة الصالتتة 

متض  %85(  ض 6بالمبصوثات, وعد  وحصت نتااآل جدول)
متتتض  %35, %35المبصوثتتات يستتكض بنةتتتاي ا يجتتار و ض 

المبصوثتات علت  التتتوالر تتتراوح مستاصة مستتاكنفض متض  عتتل 
متتر كمتا  ض متا يقتر، متض نصته  383متتر إلت   33مض 

( تتتتراوح عتتدد الاتتره فتتر مستتاكنفض %5,8.المبصوثتتات )
متتتتتض المبصوثتتتتتات يتحتتتتتمض  %38هتتتتتره, و ض . -1متتتتتض 

صجتتتتتترة نتتتتتتوي, وعتتتتتتد عبتتتتتترت ستتتتتتمصاا 6 –3مستتتتتتكنفض متتتتتتض 
 ض  -متتتتي المتصتتتتدةنقتتتتو عتتتتض تقريتتتتر اس -( .633إبتتتتراايي)

التتتتتزاصي الصجتتتترب اتتتتو النستتتتبة بتتتتيض عتتتتدد ايفتتتتراد المقيمتتتتيض 
بالمسكضة عددالصجرات الموجودة, واض التزاصي النومر ار 
النستتبة بتتيض عتتدد اسفتتراد المقيمتتيض بالمستتكضة عتتدد صجتترات 
النتتوي, وعتتد تبتتيض متتض النتتتااآل  ض التتتزاصي الصجتترص  عتتل متتض 

صوثتتتتتات بينمتتتتتا متتتتتض المب %.713المواصتتتتتةات القياستتتتتية لتتتتتت 
متتض  %18التتتزاصي النتتومر مطتتابق للمواصتتةات القياستتية لتتت

المبصوثات, الا ويعتبر كل مض مساصة المستكض وكتو متض 

التتتتتتتتتتزاصي الصجتتتتتتتتترص والنتتتتتتتتتومر متتتتتتتتتض المصتتتتتتتتتددات الفامتتتتتتتتتة 
للخصوصتتتية الداخليتتتة للمستتتكض والمرتبطتتتة بةتتتاارة التلتتتو  

 (.6333البيار)صناض مكاوص 
 البيئة السكنية: -7
 ة مسكن ربات األسر المبحوثةمستوى حال-أ

(  ض .633لكتتتتر مصمتتتتتد عطتتتتوة, مصمتتتتتد الصتتتتتاوب )
التلتتتو  البياتتتر داختتتل وختتتار  الوصتتتدة الستتتكنية يتتتؤدص إلتتت  
تاييتتر فتتر ختتواص البياتتة ممتتا عتتد يتتؤدص بطريقتتة مبالتترة  و 
هير مبالرة لالحترار بتاسفراد المقيمتيض وكتلل  يتؤثر علت  

يعيتتتة لتتتلا ممارستتتة عتتتاطنر الوصتتتدات الستتتكنية لصيتتتاتفي الطب
كتتاض يبتتد متتض التعتتره علتت  صالتتة مستتكض المبصوثتتات متتض 
خول تصديد مستوب استجابة المبصوثتات نصتو الخصتااص 
الستتكنية المرتبطتتة بةتتاارة التلتتو  البياتتر, صيتت   وحتتصت 

( التقتتار، بتتيض كتتو متتض المستتتوب المتوستتط 1نتتتااآل جتتدول)
والمستتتوب المرتةتتا يستتتجابات المبصوثتتات نصتتو خصتتااص 

ستتتكنية, صيتتت  بلاتتتت النستتتبة لكتتتل متتتض المستتتتوييض البياتتتة ال
علتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتوالر, بمتوستتتتتتتتتط صستتتتتتتتتابر  %.13., 333%.

, واتتتلا يلتتتير إلتتت  .8331± وانصتتتراه معيتتتارص  63668.
ايرتةا  النسبر لمستوب صالتة مستكض المبصوثتات الريةيتات 
والمرتبطة بةاارة التلو  البيار مما عد يتؤدص إلت  إيجابيتة 

 الوعر البيار لديفض.
: توزيللع المبحوثللات عينللة الدراسللة وفقللا لحالللة 1جللدول 

 المسكن 
 % العدد (الدرجةحالة المسكن )

 738 31 درجة( .1مستوب منخةا) عل مض 
 333. 58 درجة  1.> - .1مستوب متوسط )
 .13. 38 درجة فقكثر( 1.مستوب مرتةا )

 333 371 المجمو 
 .8331±  63668.المتوسط الصسابر واينصراه المعيارص 

خصلللائص البيئلللة السلللكنية لربلللات األسلللر الريفيلللات  -ب
 المبحوثات:

(  ض  كثتر العبتارات ا يجابيتة . وحصت نتتااآل جتدول)
, 6, 1, .التتتتتر وافقتتتتض عليفتتتتا المبصوثتتتتات اتتتتر العبتتتتارات 

, والتتتتتتتتتر تعبتتتتتتتتر عتتتتتتتتض تتتتتتتتتوافر الراصتتتتتتتتة, والنةتتتتتتتتاي, 3, 33
 والخصوصية الداخلية بالمسكض, 
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 221ستجاباتهن نحو خصائص البيئة السكنية التي تمثل حالة المسكن  ن= : توزيع المبحوثات وفقا ال2جدول
 الاوافق إلى حد ما أوافق العبارة م

 % العدد % العدد % العدد
 3335 63 6133 3. 3333 .33 يوفر المسكض الخصوصية الخارجية الموامة عض الجار 3
 .333 35 3637 66 7333 311 سرةيوفر المسكض الخصوصية الداخلية الموامة عض  فراد اس 6
 831 3 336 33 5838 3.5 يتوافر بالمسكض النةافة والنةاي 1
 . 7 537 38 5731 383 يعطينا المسكض ا صساح بالراصة .
 335 37 1633 87 8731 33 تطل نوافل المسكض عل  مناةر جيدة 8
 8735 333 6335 13 .633 17 يصاط المسكض بالحوحاا مض الخار  3
 3336 333 66 15 3335 63 تزداد الحوحاا داخل المسكض 7
 3335 337 3538 16 3337 .1 يوجد عمامة ملقاة باللار  بجوار المسكض 5
 31 333 3333 63 .683 .. يوجد صول المسكض مصانا  و ور  3
 7333 361 3131 61 3833 67 تكثر الكتابات والمعلقات والملصقات عل  الجدراض صول المسكض 33
 3336 333 3333 63 6736 7. يتي إلقاا مخلةات الصرق الصصر فر المصاره والتر  33
 5338 3.3 33. 5 3133 .6 ينبع  مض المسكض روااح كريفة 36
 1633 87 3636 63 8.33 38 يوجد صدااق عريبة مض المسكض 31
 .833 53 .633 17 6736 7. تكثر اسدخنة الصادرة مض اسراحر صول المسكض .3
 .333 363 38 63 3833 67 يتي التخلص مض مخلةات الصره الصصر بواسطة البيارات 38
يتي التخلص مض مخلةات الصره الصصر بواسطة الصره  33

 العمومر
363 7635 33 33 65 3336 

 6338 83 3133 .6 8333 35 يوجد صناديق للقمامة بجوار المسكض 37
ةتتتتات الصتتتتره وكتتتتلل  التتتتتخلص بطريقتتتتة ستتتتليمة متتتتض مخل

الصتتصر, وتتتوافر الخصوصتتية الخارجيتتة عتتض الجتتار وللتت  
, %7635, %7333, %5838, %5731بنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبة 

علتتتتت  التتتتتتوالر, فتتتتتر صتتتتتيض انصستتتتترت ا جابتتتتتات  3333%
, والتتتر توحتتح 8, 31الستتلبية للمبصوثتتات علتت  العبتتارات 

عدي وجود صتدااق عريبتة متض المستكض, با حتافة إلت  عتدي 
, %1633دة وللتت  بنستتبة إطولتتة المنتتزل علتت  منتتاةر جيتت

 عل  التوالر. 335%
 ثانيا: الوعي اإلداري للمبحوثات:

 مستوى الوعي اإلداري للمبحوثات: -أ
( وصنتاض .633اتةق كل مض مصمد عطوة, مفا  بوطالت، )

( علتت   ض  اميتتة التتوعر ا دارص تتمثتتل فتتر 6333مكتتاوص)
تزويتد الةترد بالمعلومتات والخبترات والمفتارات التتر تستتاعد  

  اينتةتتتتا  بتتتتالموارد المتاصتتتتة وعلتتتت  مواجفتتتتة مواعتتتتته علتتتت
الصياة وملكوتفا اليومية مض خول التةاعل ما المتايترات 
يجابيتتتة,  البيايتتة وايجتماعيتتتة وايعتصتتادية بتتتوعر وكةتتااة وا 

(  ض الاالبيتتتتتة 8وعتتتتتد تبتتتتتيض متتتتتض النتتتتتتااآل التتتتتواردة بجتتتتتدول )
العةم  مض المبصوثات يقعض فر فاتر متوسطر ومرتةعت  

(, مما يعكح %.,.5ر ا دارص صي  تبل  نسبتفض )الوع
ايرتةتتا   النستتبر فتتر مستتتوب التتوعر ا دراص, وعتتد يرجتتا 

اتتلا إلتت  الطبيعتتة المتميتتزة لمنطقتتة البصتت  كمنطقتتة زراعيتتة 
اامتتتتتتتة ويتواجتتتتتتتد بفتتتتتتتا العديتتتتتتتد متتتتتتتض الختتتتتتتدمات واسنلتتتتتتتطة 
الصناعية والزراعيتة وكتلل  مداومتة ربتات اسستر الريةيتات 

ايطتتتو  بكتتتل متتتا اتتتو جديتتتد متتتض ختتتول علتتت  ايصتكتتتا  و 
 وساال ايتصال المتاصة.

: توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقلا لمسلتوى 5جدول 
 الوعي اإلداري
 % العدد المستويات )الدرجة(

 3833 67 درجة( 33مستوب منخةا) عل مض 
 338. 73 درجة  56> - 33مستوب متوسط )
 133. 73 درجة فقكثر( 56مستوب مرتةا )

 333 371 المجمو 
 53336±  753533المتوسط الصسابر واينصراه المعيارص 

 الوعي اإلداري لربات األسر الريفيات المبحوثات: -ب
(  ض ا دارة علتتتي 3333تتترب ليلتتت  الخحتترص وآختتتروض)

وفض, فالمعلومات والمعتاره اتر علتي, والةتض اتو استتخداي 
المفتتتارات والقتتتدرات والموااتتت، اللخصتتتية لصستتتض توةيتتته 
اتتل  المعلومتتات والمعتتاره العلميتتة, وعتتد تبتتيض متتض النتتتااآل 

(  ض  كثتتر العبتتارات ا يجابيتتة التتتر وافتتق 3التتواردة بجتتدول)
 عليفا المبصوثات عينة الدراسة ار العبارات 
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 221: توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا الستجاباتهن نحو عبارات الوعي اإلداري   ن= 6جدول 
 إجابة خا ئة ال أعرف يحةإجابة صح العبارات م

 % العدد % العدد % العدد
 633 8 3538 16 7533 313 تعتمد ا دارة الجيدة عل  التخطيط  .3
يج، تصديتد ا مكانيتات المتاصتة عبتل اللترو  فتر التخطتيط سص   .6

 عمل
316 7331 63 3335 36 333 

 ,. 5 3337 .1 7837 313 يتي تصديد اساداه فر حوا ا مكانيات المتاصة  .1
 .33 33 3333 63 5633 3.6 يتي جما المعلومات عض كل ما يساعدنر فر تصقيق الفده  ..
 335 37 3337 .1 7338 366 تراعر الواععية عند وحا اساداه  .8
 3333 63 38 63 .713 367 يتي ترتي، اساداه وفقا ساميتفا  .3
 738 31 63,5 13 7337 363 تصدد المدة الزمنية التر يستارعفا تصقيق  ص اده  .7
 17 .3 67,7 5. 1831 33 ي يج، تدويض الخطة ويمكض ايكتةاا بفا لانيا  .5
يصدد دور كل فرد فر اسسرة فر تصقيق الفده بما يواي عدرات    .3

 ورهبات 
333 3.36 .3 63,3 33 3,6 

 3.38 68 6.31 6. 3331 333 عند التخطيط سص عمل تصدد  سفل الطرق لتقدية العمل  .33
 337. 53 .633 17 6533 83 عل  استخداي خطط ا خريض فر تصقيق  ادافراعتمد   .33
 3133 .6 1633 87 8136 36 يمكض ايعتباح مض خطط ا خريض ما التعديل  .36
 38 63 6531 3. 8333 35 عند القياي بعمل ما يصدد مستوب العمل المطلو،  .31
 3633 63 1333 86 8735 333 ترت، اسعمال فر تسلسل منطقر  ..3
 3136 61 1537 37 5. 51 ستخدي القرارات والخطط التر نجصت فر مواعه ملابفةت  .38
عنتتد البتتدا فتتر تنةيتتل خطتتة متتا يجتت، عتتدي تقجيتتل التنةيتتل متترة بعتتد   .33

 اسخرب
56 .73. 88 1335 13 6335 

 3637 66 6838 .. 3335 337 تتي مراجعة ما تي تنةيل  بالخطة الموحوعة  .37
قيتتتق الفتتتده يجتتت، إجتتتراا عنتتتد اكتلتتتاه عقبتتتات تصتتتول دوض تص  .35

 التعديوت للتال، عل  ال  العقبات
33 8736 83 1.33 38 537 

عنتتتدما يلتتتتر  بعتتتا  فتتتراد اسستتترة فتتتر التنةيتتتل ي يتتتتي ا لتتتراه   .33
 عليفي

18 6336 37 15,7 73 .3 
 33 33 1335 88 8736 33 تتصكي الخطة الموحوعة فر جميا اسفراد القااميض بالعمل  .63
ر يجتتت، التعتتره علتتت   بعتتاد الموحتتتو  التتتلص عبتتل اتختتتال  ص عتترا  .63

 يتخل في  القرار
363 3333 1. 3337 35 333. 

 33 33 3333 11 3333 363 يتي اختيار الوعت المناس، يتخال القرار  .66
 86 33 6736 7. 6335 13 تتخل القرارات بلكل سريا وبدوض ترتي،  .61
بفتتتتا تستتتتبعد اسفكتتتتار  و البتتتتداال التتتتتر تقتتتتل مميزاتفتتتتا وتكثتتتتر عيو   ..6

 كقرارات
36 8136 86 1333 63 3335 

 3336 65 3337 .1 3.36 333 فر صالة فلل القرار اتصمل مساوليت   .68
عنتتد اينتفتتاا متتض تنةيتتل الخطتتة يتتتي التعتتره علتت  تصقتتق الفتتده   .63

 اللص وحعت ل  مض عدم 
55 8333 81 1333 16 3538 

 83 336 3336 65 6.33 1. عند الةلل فر تصقيق اساداه ي يتي التخطيط لفا بعد لل   .67
عنتتدما ي يتصقتتق الفتتده يجتت، البصتت  عتتض الستتب، المبالتتر فتتر   .65

 فلل 
38 8836 .3 6538 65 3331 

 .333 35 6.33 1. 3.37 336 التقييي يةيد فر تصديد اساداه الجديدة  .63
التقيتتتتتيي يستتتتتاعد فتتتتتر الصصتتتتتول علتتتتت  بعتتتتتا الخطتتتتتط الناجصتتتتتة   .13

 يستخدامفا مرة  خرب فر المواعه الملابفة
33. 3333 83 6533 33 33 

عنتتد وحتتا الخطتتتط ساتتداه جديتتدة يجتتت، توفتتر اسخطتتاا فتتتر   .13
 المرات السابقة

333 853. .. 683. 65 3336 
 .633 17 6531 3. 8331 57 التقييي محيعة للوعت  .16

, %7331, %7537وللتتتتتتتتتتتتتتت  بنستتتتتتتتتتتتتتتبة  3, ., 1, 6, 3
علتتت  التتتتوالر والتتتتر تتعلتتتق  %.713, 5633%, 7837%

ارة الجيتتتتدة علتتتت  التخطتتتتيط وتصديتتتتد اساتتتتداه باعتمتتتتاد ا د
بكةااة وواععية فر صيض كانت العبارات التر تمثل الموافقتة 
نصواتتتا وعياستتتلبيا للمبصوثتتتات عينتتتة الدراستتتة اتتتر العبتتتارات 

والمتمثلتتتتتة فتتتتتتر ايكتةتتتتتاا بوحتتتتتتا  16, 67, 61, 33, 5
الخطتتتة لانيتتتا, وايعتمتتتاد علتتت  خطتتتط ا ختتتريض, وتقجيتتتل 

رب, واتختتتال القتتترارات ستتتريعا وبتتتدوض التنةيتتتل متتترة بعتتتد اسختتت
ترتيتتت،, والستتتلبية نصتتتو التقيتتتيي صيتتت  كانتتتت نستتتبة الموافقتتتة 

علتتت   8331%, 6.33%, 6335%, 6533%, 1831%
 .التوالر

 
 
 



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 4, pp. 473- 498, 2016 (Arabic) 

 344 

ثالثلللا: المتغيلللرات االتصلللالية المرتب لللة بالبيئلللة المحي لللة 
 بالمبحوثات:

مض المتايرات ايتصالية فر المجتما المصلتر اينةتتاح 
الصحتتتتتتتتارص لزوجتتتتتتتتات التتتتتتتتزرا  والتتتتتتتتلص يقتتتتتتتتاح الثقتتتتتتتتافر و 

بمصصتتتلةالقيي الرعميتتتة عتتتض متتتدب مواةبتتتة المبصوثتتتة علتتت  
زيتتتتارة القتتتترب المجتتتتاورة لقريتفتتتتا وكتتتتلا متتتتدب مواةبتفتتتتا عتتتتل 
ستتما  الراديتتو وملتتاادة التليةزيتتوض, وعتترااة الجرااتتد اليوميتتة 
والكتتتتتتت، الثقافيتتتتتتة والمجتتتتتتتوت, وكتتتتتتلا صحتتتتتتوراا للنتتتتتتتدوات 

 (..633يرة عنديل وآخروض وايجتماعات ا رلادية)سم
 مستوى المتغيرات االتصالية للمبحوثات: -أ

(  ض مستتتتتتتوب 7تبتتتتتتيض متتتتتتض النتتتتتتتااآل التتتتتتواردة بجتتتتتتدول )
المتايتتتترات ايتصتتتتالية لمتتتتا يقتتتتر، متتتتض ثتتتتو   ربتتتتا  عينتتتتة 

متتتتض عينتتتتة  %3335( متوستتتتط, و ض %7636المبصوثتتتتات )
متنفض لوات  %33المبصوثات لوات مستوب مصدود, بينما 

ا وعتتتتتتتد بلاتتتتتتتت عيمتتتتتتتة المتوستتتتتتتط الصستتتتتتتابر مستتتتتتتتوب مرتةتتتتتتت
, واتتتتتتل  النتتتتتتتااآل 3,337± , انصتتتتتتراه معيتتتتتتارص 83373.

( والتتتتتر .633تتةتتتتق متتتتا دراستتتتة ستتتتميرة عنتتتتديل وآختتتتروض)
 وحتتتتتصت  ض الاالبيتتتتتة متتتتتض المبصوثتتتتتات يقعتتتتتض فتتتتتر الةاتتتتتة 
المتوسطة لمستوب اينةتاح الثقافر الصحتارص والتلص يمثتل 

ستتتابقة اإلتتت  الخصتتتااص ايتصتتتالية, وعتتتد ترجتتتا النتتتتااآل ال
وعتتتو  معةتتتي المبصوثتتتات فتتتر فاتتتات عمريتتتة تتستتتي بالصيويتتتة 
والنلتتاط ممتتا يستتفي فتتر تتتردداض علتت  المراكتتز ايتصتتتالية 

 المصلية كالوصدات ايجتماعية والصصية.
: توزيع المبحوثلات عينلة الدراسلة وفقلا لمسلتوى 2جدول

 المتغيرات االتصالية
 % العدد )الدرجة(  المستوى

 33,5 63 درجة( 13مض  مستوب مصدود ) عل
 76,6 368 درجة  86> - 13مستوب متوسط )
 3333 33 درجة فقكثر( 86مستوب مرتةا )

 333 371 المجمو 
±  83373.الصستتتتتتتتتابر واينصتتتتتتتتتراه المعيتتتتتتتتتارص المتوستتتتتتتتتط 
33337 

 
 
 
دراسلللللة المتغيلللللرات االتصلللللالية المرتب لللللة بالبيئلللللة  -ب

 المحي ة بالمبحوثات:
لمجتما المصلتتتتت  و خاصتتتتتة تعتتتتتد الوستتتتتاال ايتصتتتتتاليةبا

الجماايريتتتتتة المصتتتتتادر الرايستتتتتية للمعلومتتتتتات وايتجااتتتتتات 
والممارستتتتتات والتتتتتتر تفتتتتتتي بتلتتتتتو  البياتتتتتة وتمتتتتتتاز بستتتتترعة 
الوصول سعداد كبيرة متض الجمفتور فتر  عتل وعتت وبتكلةتة 
نستتتتبية مصتتتتدودة بمتتتتا يتناستتتت، متتتتا طبيعتتتتة انتلتتتتار القطتتتتا  

لمتايترات ( وعنتد دراستة ا6333الزراعتر جارافيا)عالتورا 
(  ض  كثتتتر العبتتتارات 5ايتصتتتالية  ةفتتترت النتتتتااآل بجتتتدول)

, 33ا يجابيتتتة التتتتر وافتتتق عليفتتتا المبصوثتتتات اتتتر العبتتتارة 
والتر تعبر عض الدور ا يجابر لكل متض  3, .3, 3, 33

التليةزيوض والمسجد وكلل  ا عونات, والتزو  واسبنتاا فتر 
نستتتبة اكتستتتا، المعلومتتتات الصتتتصيصة عتتتض البياتتتة, وللتتت  ب

علتتت   8.31%, 8536%, 8333%, %.363, 3338%
التتتوالر, فتتر صتتيض انصصتترت ايجابتتات الستتلبية للمبصوثتتات 

, %7636وللتتتتتتتتتت  بنستتتتتتتتتتبة  1, 8, 35علتتتتتتتتتت  العبتتتتتتتتتتارات 
 عل  التوالر. 3%., %.853

رابعلللا: النتلللائج المتصللللة بلللالوعي البيئلللي وأبعلللادح للللدى 
 المبحوثات:

يتتتتتترة اتةقتتتتتت العديتتتتتتد متتتتتض المصتتتتتتادر,  ض مصافةتتتتتة البص
تتصدر  عل  نس، فر التلو  و ض انا  إنتفاكتات عديتدة 
للصقتتتتتتتوق البيايتتتتتتتة للمتتتتتتتواطنيض بتتتتتتتقبو المطتتتتتتتامير والمنتتتتتتتاطق 
المجاورة سواا كاض فر ميا  اللر،  و تداور صالتة الفتواا 
 و تتتدمير التربتتة الزراعيتتة اتتلا التت  جانتت، تتتراكي المخلةتتات 
الصتتتتتلبة المنزليتتتتتة, وعتتتتتدي وجتتتتتود إدارة صقيقيتتتتتة للمخلةتتتتتات 
الصناعية الخطرة مما  دب إل  انتفاكات خطيترة نصتو كتل 

 (.6337مض المواد البياية )اليونسيها 
ومض ثي فان  مض اسامية تصديد مستوب الوعر المتعلق 

لتتدب المبصوثتات الريةيتات عتتاطنر   -بةتاارة التلتو  البياتر 
صيتتتتت   نتتتت  يعتتتتتد نتتتتتتا   -منطقتتتتة  بتتتتتو المطتتتتامير بتتتتتالبصيرة 

المعرفتتة البيايتتة لتتدب المبصوثتتات, والتتتر تصتتدد لدرجتتة كبيتترة 
اتجااتتتتاتفض نصتتتتو التلتتتتو  البياتتتتر ممتتتتا ينتتتتتآل عنتتتت  الستتتتلو  

 ر سواا كاض صصيصا  و خاطاا.البيا
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 221ن= المتغيرات االتصالية    نحو عبارات  نتوزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا الستجاباته :8جدول 
 ال ال أعرف نعم العبارات م

 % العدد % العدد % العدد
6386 13 3733 13 8338 331 توجد إعونات معلقة بالمناطق العامة  صصاح الوعر البيار  .3  
 .73. 56 38.. 77 533 .3 اتصةح مواعا ا نترنت المتصل بالبياة  .6
 3. 58 335 37 .33. 73  عوي بقرااة الموحوعات التر تتصل بالبياة بالجرااد  .1
 533. 51 .333 35 338. 76  عوي بقرااة الموحوعات التر تتصل بالبياة بالمجوت  ..
 .853 333 3731 13 6.31 6. لبياريفتي المساولوض بالقرية بما يتصل با صصاح ا  .8
 صيانتتتا متتتا يلقتتت  الخطيتتت، فتتتر المستتتجد بمتتتا يتصتتتل بنةافتتتة البياتتتة   .3

 وتلوثفا
333 3331 65 3336 13 6638 

 1331 35 3337 .1 3. 73 يراعر جيرانر مصادر تلو  البياة وصصتفا  .7
يصتتافة الجيتتراض علتت  نةافتتة البياتتة ويتتدفعوض متتض صتتولفي للمصافةتتة   .5

 عليفا
7. .635 68 3.3. 7. .635 

صصاصفا  .3  .163 83 3131 61 8.31 .3 يراعر اسعار، ايبتعاد عض مصادر تلو  البياة وا 
 17 .3 3733 13 833. 75 تؤثر مراكز اللبا، فر البياة ويقدموض ندوات لتصصيح البياة  .33
 3333 11 3538 16 .363 335 يؤثر المسجد بلكل فعال فر إصصاح البياة المصيطة  .33
 1. .7 3333 11 1733 33 لوصدة الصصية ندوات تثقيةية لخدمة البياةتقدي ا  .36
صصاصفا  .31  6531 3. 6.33 1. 335. 53 تقوي الوصدة المصلية بقنلطة فعلية لخدمة البياة وا 
 6733 5. 3133 .6 8536 333 استق  معلوماتر عض البياة مض خول الزو  واسبناا  ..3
ص وملاركتر بجمعيات تايرت كثير مض ممارساتر مض خول تواجد  .38

 التنمية المصلية
73 .338 13 3731 71 .636 

اكتستتتبت متتتض التليةزيتتتوض كثيتتتر متتتض المعلومتتتات عتتتض البياتتتة وكيةيتتتة   .33
 المصافةة عليفا

338 3338 33 33 13 6638 
معلومتتتات  بنتتتاار متتتض ا نترنتتتت  فتتتادتنر فتتتر الصيتتتاة اليوميتتتة نصتتتو   .37

 المصافةة عل  البياة
33 8633 33 33 31 133. 

 7636 368 3337 .1 533 .3 البرامآل البياية مض  اي البرامآل التليةزيونية  .35
 17 .3 66 15 3. 73 ااتي  كثر بالبرامآل ا لاعية البياية والثقافية  .33
الرااتتدة الريةيتتة فتتر الوصتتدة ايجتماعيتتة متتض اللخصتتيات المتتؤثرة فتتر   .63

 إصصاح البياة
73 .3 61 3131 73 .837 

(, منصتتتتتور 6331عتتتتتزت ) وعتتتتتد اتةتتتتتق كتتتتتل متتتتتض انتصتتتتتار
( علتت  تقستتيي التلتتو  وفقتتا للمتتادة 6336العتيبتتر وآختتروض)

تلتتو   –تلتتو  الفتتواا  –التتتر  صتتابفا التلتتو  )تلتتو  المتتاا
تلتتتتتو  التربتتتتتة( و حتتتتتاه مصمتتتتتد عطتتتتتوة ومصمتتتتتد  –الاتتتتتلاا

 ( التلو  الكفروماناطيسر والحوحاا..633الصاوب )
 :المستوى المعرفي البيئي لدى المبحوثات الريفيات-2

وعنتتتد عيتتتاح المستتتتوب المعرفتتتر بةتتتاارة التلتتتو  البياتتتر 
للمبصوثتتتتات عينتتتتة الدراستتتتة, وفقتتتتا سنتتتتوا  التلتتتتو  الستتتتابق 

(  ض متتتا يزيتتتد 3ا لتتتارة إليفتتتا فقتتتد تبتتتيض متتتض نتتتتااآل جتتتدول)
( متوستطر المستتوب المعرفتر %8.31عل  نصه العينتة)

البياتتتر,  متتتا مرتةعتتتر المستتتتوب المعرفتتتر البياتتتر فقتتتد بلاتتتت 
متتتتتتض المبصوثتتتتتتات, بينمتتتتتتا كانتتتتتتت نستتتتتتبة  %1733نستتتتتتبتفض 

متتض المبصوثتتات وعتتد  %5,3منخةحتتر المستتتوب المعرفتتر 
نصتراه معيتارص  313131بلات عيمة المتوسط الصستابر  وا 

, وتلتتير اتتل  النتتتااآل إلتت   ض الاالبيتتة العةمتت  ±53.83 
متتتتتتض المبصوثتتتتتتات يقعتتتتتتض فتتتتتتر فاتتتتتتتر متوستتتتتتطر ومرتةعتتتتتتر 

زاا متا تعكست   اتل  النتتااآل فقتد المستوب المعرفر البيار, وا 

تكتتتوض اتتتل  الةاتتتة متتتض المبصوثتتتات  كثتتتر عتتتدرة علتتت  اسداا 
والممارستتات بكةتتااة إيجابيتتة نصتتو إصتتصاح وستتومة البياتتة 
وتتةق ال  النتااآل ما دراسة مصمد عطوة ومصمد الصتاوب 

( متتتتتض صيتتتتت  ارتةتتتتتا  إجمتتتتتالر درجتتتتتات المستتتتتتوب .633)
المعرفتتتتتر بتتتتتالتلو  البياتتتتتر لتتتتتدب عينتتتتتة لتتتتتبا، الختتتتتريجيض 

 طقة بنجر السكر.بمن
: توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا للمستوى 9جدول 

 المعرفي البيئي
 % العدد )الدرجة(  المستوى 

 533 .3 درجة( 38مستوب منخةا ) عل مض 
 8.31 .3 درجة  53> - 38مستوب متوسط )
 1733 38 درجة فقكثر( 53مستوب مرتةا )

 333 371 المجمو 
 53.83±  313131نصراه المعيارص المتوسط الصسابر واي

وبسؤال المبصوثات عتض  ستبا، و حترار التلتو  البياتر 
لكتتل نتتتو  متتتض  نتتوا  التلتتتو  البياتتتر للوعتتوه علتتت  المعتتتدل 
المعرفتتتتتتر نصتتتتتتو ةتتتتتتاارة التلتتتتتتو  البياتتتتتتر  ةفتتتتتترت النتتتتتتتااآل 

(  ض معةي المبصوثات  ةفرض استجابة إيجابية 33بجدول)
لص يتحتتتتمض تلتتتتو  نصتتتتو معرفتتتتة  نتتتتوا  التلتتتتو  البياتتتتر والتتتت
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الفتتتتتتتتواا, المتتتتتتتتاا, التربتتتتتتتتة الزراعيتتتتتتتتة, اسهليتتتتتتتتة, والتلتتتتتتتتو  
الحوحتتاا والكفروماناطيستتر وعتتض  ستتبا، التلتتو  البياتتر 
لكتتتل نتتتو  متتتض  نتتتوا  التلتتتو  تبتتتيض  ض هالبيتتتة المبصوثتتتتات 
عينتتتتتتة الدراستتتتتتة كانتتتتتتت استتتتتتتجابتفض صتتتتتتصيصة وللتتتتتت  فتتتتتتر 

وللتتتتتتت  بنستتتتتتت،  63, 63, .3, 33, 3, 1, 6العبتتتتتتتارات 
5333% ,5633% ,7333% ,7.% ,5633% ,
 عل  التوالر. 7338%, 7533%

اتتتتلا وتتزايتتتتد الملتتتتكوت البيايتتتتة ومتتتتا يتتتترتبط بفتتتتا متتتتض 
مختتتاطر بلتتتكل يتتتؤثر ستتتلبا علتتت  النةتتتاي البياتتتر بمكوناتتتت  
الصية وهير الصيتة وعلت  صتصة ا نستاض وصياتت  )منصتور 

( وعتتتتض  حتتتترار التلتتتتو  البياتتتتتر 6336العتبتتتتر وآختتتتروضا 
(  ض معةتتتتي المبصوثتتتتات عينتتتتة 5 ةفتتتترت النتتتتتااآل بجتتتتدول)

الدراستتة كانتتت استتتجاباتفض صتتصيصة نصتتو  حتترار التلتتو  
, %7333, %7.33البيار بقنواع  المختلةتة وللت  بنست، 

, 31, 3نصتتتتتتتتتو العبتتتتتتتتتارات  %.333, 7338%, 7738%
علتتت  التتتتوالر, واتتتلا مؤلتتتر م رحتتتر نصتتتو  13, 63, 33

ة ا طار المعرفر بتالتلو  البياتر للمبصوثتات الريةيتات عينت
والستتلو   الدراستتة ممتتا عتتد يتتنعكح إيجابيتتا علتت  ايتجااتتات

 لديفض.

 221: توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا الستجاباتهن نحو عبارات المعرفة البيئية   ن = 20جدول 
 ال ال أعرف نعم العبارات م

 % العدد % العدد % العدد
       تلوث الهواء: -2 

 3335 63 6638 13 3337 338 ر الجو مض ملوثات الفوااتعتبرعوادي السيارات ومعط  .3
 336 33 33. 5 5333 3.3 يعتبر التدخيض مض ملوثات البياة  .6
 .33 33 3333 63 5633 3.6 كثرة استخداي المبيدات الصلرية يسب، تلو  الفواا  .1
 6638 13 6133 3. 8.31 .3 الدخاض واستربة  صد ملوثات الجو  ..
 3335 63 3335 63 .333 338 يسب، التلو  القاا القماة وصرعفا  .8
تؤدص كثرة المصانا والور  إل  اسصابة بتقمراا الصساستية   .3

 والصدرية
363 7.33 16 3538 36 333 

       تلوث التربة-7 
دفتتتض نةايتتتات المصتتتتانا والصيونتتتات النافقتتتة تتتتتؤدص إلتتت  تلتتتتو    .7

 التربة
366 73,8 .3 6137 33 8,5 

 537 38 .633 17 3333 363 تلو  التربة تؤدص زيادة اسسمدة إل   .5
 335 37 3131 61 7333 311 صق المخلةات الزراعية فر التربة  .3

 33 33 38 63 .7 365 مض الملوثات استخداي ميا  الصره الصصر للرص  .33
 8838 33 3833 67 6533 83 تلو  التربة الزراعيةيؤدص إل  تلو  المصاصيل الالااية  .33
 333 36 3336 65 7333 311 ناتجة عض تلو  التربة الزراعية مراا الةلل الكلوص   .36
 3.38 68 537 38 7333 311 مض  حرار تلو  التربة كثرة اسمراا لالنساض والصيواض  .31

       تلوث الماء:-1 
عتتدي تطفيتتر وصتتيانة ختتزاض الميتتا  بالمنتتازل والمصتتانا يتتؤدص   ..3

 إل  تلو  الماا
3.1 5633 38 537 38 537 

ةتتتات الصتتتره الصتتتصر ومخلةتتتات المصتتتانا بالنيتتتل إلقتتتاا مخل  .38
 والتر   صد  سبا، تلو  الميا 

311 7333 66 3637 35 333. 

 1537 37 .333 35 8333 55 إلقاا فوارغ المبيدات بالمجارص والتر  تلو  الماا  .33
 335 37 3733 13 7631 368 تلو  الماا يؤدص إل  الةلل الكلوص والعقي والكبد الوباار  .37
لتتتتبكة الميتتتتا  الملوثتتتتة متتتتض الوستتتتاال  صتتتتابة ا نستتتتاض تعتبتتتتر   .35

 والصيواض باسمراا
368 7631 63 38 66 3637 

عدي الصيانة الدوريتة لمواستير ميتا  اللتر، يستب، الكثيتر متض   .33
 اسمراا

31. 7738 33 336 61 3131 

 
 

 : 20تابع جدول  
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 ال ال أعرف نعم العبارات م
 % العدد % العدد % العدد

       األغذية:تلوث -2 
متتتض الملوثتتتات استتتتخداي اسطعمتتتة التتتتر تحتتتاه إليفتتتا اسلتتتواض   .63

 الصناعية
13 3731 13 3731 331 3831 

عتتتتدي اتبتتتتا  اسستتتتالي، الستتتتليمة عنتتتتد هستتتتل وتجفيتتتتز وصةتتتتة   .63
 اسطعمة يؤدص إل  التلو 

313 75,3 63 38 33 3,. 

عدي ا لماي بالبيانتات المرفقتة بكتل ستلعة هلاايتة خاصتة التتر   .66
 تتحمض بعا التصليرات

333 37 17 633. 63 33,3 

استتتتتخداي اسكيتتتتاح الستتتتوداا فتتتتر صةتتتتة اسطعمتتتتة تتتتتؤدص إلتتتت    .61
 التلو 

363 7.38 68 3.38 33 33 

 333 36 3333 11 .7 365 استخداي ميا  الصره للرص تلو  المصاصيل الالااية  ..6
تجنتتتت، جمتتتتا المصاصتتتتيل بعتتتتد التتتتر  بالمبيتتتتدات والفرمونتتتتات   .68

 مبالرة
86 13 65 3336 31 8135 

 335. 53 66 15 13,6 .8 تلو  الالاا يؤدص إل  ا صابة بالتسمي الالاار  .63
تكثتتر اسمتتراا لالنستتتاض كا جفتتاا والتيةتتتود بستتب، التلتتتو    .67

 الالاار
73 .3,3 13 6638 31 133. 

       التلوث الضوضائي والكهرومغنا يسي-5 
مقتتاار التتتر ي يةحتتل الستتكض عريبتتا متتض المصتتانا والتتور  وال  .65

 تصدر اسصوات المرتةعة
33. 33,3 18 6336 1. 3337 

 33 33 3538 16 7338 366 تعوق الحوحاا  داا بعا اسعمال بدعة وكةااة  .63
تعتترا ا نستتاض للحوحتتاا كثيتترا يتتؤدص إلتت  التتتوتر العصتتبر   .13

 وتؤثر عل  الصصة العامة
336 3.37 1. 3337 67 3833 

المرتةعتتة الصتتوت يتتؤدص  استتتخداي مكبتترات الصتتوت واسجفتتزة  .13
 لوحطرا، العصبر

13 6638 .3 6133 3. 8.3. 

ا لتتتتتتتتتتعا  الصتتتتتتتتتتادر متتتتتتتتتتض اسجفتتتتتتتتتتزة الكفرباايتتتتتتتتتتة يستتتتتتتتتتم    .16
 كفروماناطيسر

33. 3833 13 3731 63 3335 

يعتبتتتر استتتتخداي التليةتتتوض المصمتتتول والكمبيتتتوتر لةتتتترات طويلتتتة   .11
 ملوثات كفروماناطيسر

363 333. 16 3538 63 3633 

وح بعيتتتتتتدا عتتتتتتض التليةزيتتتتتتوض لتوفتتتتتتر ا لتتتتتتعا  يةحتتتتتتل الجلتتتتتت  ..1
 الصادرمض التليةزيوض

333 31 .6 6.31 66 3637 

مجاورة المنازل لاره  سو  الحاط العالر للكفرباا يعرا   .18
 جسي ا نساض للتلو  الكفروماناطيسر

333 31 .6 6.31 66 3637 

التعرا  لعا  اسجفزة الكفرباايتة يتؤدص للنلتاط الزااتد لتدب   .13
 الاسطة

363 333. 65 3336 68 3.3. 

التلتتتتتتتتو  الحوحتتتتتتتتاار والكفروماناطيستتتتتتتتر يعتتتتتتتتوق التركيتتتتتتتتز   .17
 والتصصيل الدراسر

333 37 15 66 33 33 

 اتجاهات المبحوثات نحو ظاهرة التلوث البيئي:-7
تعتبتر ايتجااتات البيايتة إصتتدب منتابا الطاعتة الموجفتتة 
رة للستتلو  ا نستتانر إزاا بياتتت , ومكتتوض متتض مكونتتات الخبتت

التتتتر تصتتتدد متتتدب عدرتتتت  علتتت  المستتتاامة فتتتر التعامتتتل متتتا 
للصةتتتاة عحتتايااا, وايتجااتتات البيايتتتة ا يجابيتتة حتترورية 

علتتت  البياتتتة والتصتتتدص لملتتتكوتفا, لمتتتا عتتتد يكتتتوض لفتتتا متتتض 
دور فتتتتتتتتتر تصديتتتتتتتتتتد  نمتتتتتتتتتتاط الستتتتتتتتتلو  البياتتتتتتتتتتر المرهتتتتتتتتتتو،              

One & Maeda (2002)   وعنتتتد عيتتتاح  درجتتتة اإتجتتتا
عينتتتتتة الدراستتتتتة نصتتتتتو ةتتتتتاارة التلتتتتتو  البياتتتتتر  المبصوثتتتتتات

( إيجابيتة إتجااتات نستبة كبيترة 33 وحصت نتااآل جدول )
( نصو التصدص للتلو  البياتر, فتر الوعتت %8735منفض )

متتتتتتتض المبصوثتتتتتتتات  %1138التتتتتتتلص تتستتتتتتتي فيتتتتتتت  إتجااتتتتتتتات 
متتتتنفض لتتتتديفض إتجااتتتتات ستتتتلبية,  %537بالصياديتتتتة, بينمتتتتا 

نصتتتتتراه 383.11وللتتتتت  بمتوستتتتتط صستتتتتابر  ± معيتتتتتارص  وا 
73513. 

وعتتد ترجتتا اتتل  النتتتااآل ا يجابيتتة إلتت   ض ايتجتتا  نصتتو 
التلتتو  البياتتر بقنواعتت  المختلةتتة موحتتو  الدراستتة عتتد تتتقثر 
إيجابيتتتا بمحتتتموض الرستتتاال المتكتتتررة متتتض القطتتتا  الزراعتتتر 

اينتفاكتتتتتتات البيايتتتتتتة الخطيتتتتتترة بمنطقتتتتتتة والبياتتتتتتر لمواجفتتتتتتة 
 نمتتاط تلقاايتتة البصتت , صيتت   صتتبصت اتتل  الرستتاال بمثابتتة 

 للصياة اليومية للمر ة الريةية المقيمة بفل  المناطق.
: توزيع المبحوثات عينة الدراسلة وفقلا لدرجلة 22جدول 
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 اتجاهاتهن نحو ظاهرة التلوث البيئي
 % العدد )الدرجة(  المستوى

 537 38 درجة( 6.مستوب سلبر ) عل مض 
 1138 85 درجة(  33>  - 6.مستوب مصايد)

 8735 333 درجة فقكثر( 33إيجابر )مستوب 
 333 371 المجمو 

 73513±  383.11المتوسط الصسابر واينصراه المعيارص 
وعند دراسة إتجااات المبصوثات عينة الدراسة  ةفرت 

(  ض  كثر العبارات ا يجابية التر وافتق 36النتااآل بجدول)
( وللتتتتتتت  67, 63, 65, 33, 8عليفتتتتتتتا اتتتتتتتر العبتتتتتتتارات )

, %3733, %3535, %3333, %3333بنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، 

علتتت  التتتتوالر, بينمتتتا  كثتتتر العبتتتارات ستتتلبية اتتتر  3833%
, %3333, %7338( بنستتتتتتتتتتتت، 33, .3, 3العبتتتتتتتتتتتتارات )

 عل  التوالر. 533%.
 السلوا المتعلق بظاهرة التلوث البيئي للمبحوثات:-1

إض جوانتتتتتت، الستتتتتتلو  تتمثتتتتتتل فتتتتتتر كتتتتتتل متتتتتتض المعتتتتتتاره 
وثيقتة بتيض الةترد وايتجااات, وتوحح السلوكيات العوعة ال

ومعارف  واتجااات , وبالتالر فاض السلوكيات الخاطاة للةترد 
ار نتا  المعاره والمعلومات وعدي دراية الةترد واستتيعاب  

 (.6335الكامل لطبيعة واتساق بيات  )دينا إمايا 
 تلوث البيئة : توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا الستجاباتهن نحو عبارات مقياح االتجاح نحو27جدول 

 غير موافقة محايدة موافقة العبارات م
 % العدد % العدد % العدد

 6335 13 537 38 7338 366 تلو  البياة ملكلة الصكومة ليح المزار   .3
 3. 73 3731 13 333. 76 النةافة معنااا  ض يكوض بيتر نةيةا فقط  .6
 6.33 1. 3333 63 3133 333 للبياة ي فحل  ض يقا مسكنر بالقر، مض مصانا تنتآل عوادي ملوثة  .1
 3538 16 6137 3. 8735 333 ي  فحل  عراص  بادة الناموح  ..
 3.38 68 3833 67 3333 363  فحل تفوية المنزل للتخلص مض استربة  .8
 3337 .1 3337 .1 3333 338  ص، زراعة النباتات لتنقية الجو  .3
.331 83 6133 3. 635. .7 ي  فحل استعمال الةلتر  .7  
 66 15 6638 13 8838 33 ي  فحل تناول اسطعمة الملوثة  .5
 6335 13 3335 63 .363 335  صبل اسسالي، الصصية لتجفيز وصةة اسطعمة  .3

 3.38 68 3833 67 3333 363  فحل نقا الخحروات والةاكفة الطازجة  ثناا الاسل  .33
31 3133 333  فحل استعمال اسكياح البيحاا عند صةة اسطعمة  .33  3731 11 3333 
 6331 18 3731 13 .363 335  فحل عرااة البيانات المرفقة بالسلا الالااية  .36
ي  صبل السكض عريبا مض المصانا والور  التر تصدر اسصوات   .31

 المرتةعة والمقاار ومصطات القطار والسيارات
55 8333 .3 6137 .. 683. 

عوي فقط  ..3  6133 3. 3335 63 3333 .33 موحو  تلو  البياة كوي جرايد وا 
 6533 83 6137 3. .73. 56 تزعجنر الحوحاا الصادرة مض داخل المسكض  .38
 6133 3. 6838 .. .833 53 تزعجنر الحوحاا الصادرة مض خار  المسكض  .33
 1335 88 6638 13 837. 73 ي استطيا النوي فر الصجرة ما وجود اسجفزة الكفروبااية  .37
الكفربااية لتوفر اسلعة  فحل ايبتعاد عض اسجفزة   .35

 الكفروماناطيسية
78 .13. 13 6335 36 1835 

 6533 83 6638 13 533. .5  فحل صمل التليةوض المصمول موصقا لجسمر فترات طويلة  .33
ي  فحل السكض عريبا مض مصطات تقوية لبكات المصمول وخطوط   .63

 الحاط العالر
53 .336 13 3733 36 1835 

 6133 3. .373 13 8338 331 مامة يوميا فحل التخلص مض الق  .63
 6336 18 3335 63 31 333  صبل وحا القمامة فر صناديق ماطاة  .66
 3733 13 63 8. 8333 37  صبل التخلص مض الميا  فر لبكات الصره الصصر  .61
 38 63 33,3 11 3833 .33 الةوح الواعر يصرص عل  تطفير المجارص المااية ونةافتفا   ..6
 3731 13 3336 65 3338 338 ت الكيماوية عل  البياة  كثر مض نةعفااحرار المبيدا  .68
 3833 67 3335 63 3733 337 ربات اسسر مصتاجيض إل  توعيتفي لصماية بياتفي مض التلو   .63
 38 63 3333 11 3833 .33 يبد مض تطبيق عقوبات عانوض البياة فر القرب  .67
 3335 63 .3.3 68 3535 333 دوض صرعفا امنيتر وجود طريقة للتخلص مض مخلةات الزراعة  .65

 
وعند عيتاح الستلو  البياتر للمبصوثتات نصتو ةتاارة التلتو  

متتتتتتض  %5337(  ض 31البياتتتتتتر  وحتتتتتتصت نتتتتتتتااآل جتتتتتتدول)
إجمتتالر المبصوثتتات لات مستتتوب ستتلوكر متوستتط ومرتةتتا, 
فتتر صتتيض بلاتتت نستتبة المبصوثتتات لات المستتتوب الستتلوكر 
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   اميتتتتتتتة , اسمتتتتتتتر التتتتتتتلص يؤكتتتتتتتد علتتتتتتت%3637الحتتتتتتتعيه 
المعتتاره وايتجااتتات البيايتتة اييجابيتتة نصتتو البياتتة لمتتا لتت  
متتتض تتتتقثير علتتت  ستتتلو  المبصوثتتتات, واتتتو متتتا  كتتتد  مصمتتتد 

( 6333(, عصتتاي نعمتتاض ).633عطتوة ومصمتتد الصتاوب)
فر توحيصفما سثر المستوب المعرفر والبيار وايتجااات 

 البياية عل  سلو  ا نساض.
ينللللة الدراسللللة وفقللللا : توزيللللع المبحوثللللات ع21جللللدول 

 لمستوى السلوا المتعلق بظاهرة التلوث البيئي
 % العدد )الدرجة( المستوى

 3637 66 درجة( 1.مستوب حعيه ) عل مض 
 .73. 56 درجة(  31> - 1.مستوب متوسط )

 1333 33 درجة فقكثر( 31مستوب جيد )
 333 371 المجمو 

 33365 ± 333516المتوسط الصسابر واينصراه المعيارص 
وسض ا نستتتتاض اتتتتو العامتتتتل المتتتتؤثر فتتتتر صتتتتيانة البياتتتتة 
بصستتتتتتتتتض استتتتتتتتتتثمار موارداتتتتتتتتتا القتتتتتتتتتااي علتتتتتتتتت  المعلومتتتتتتتتتات 
وايتجااتتتات الصتتتصيصة ممتتتتا يتتتؤدص إلتتتت  تنميتتتة المجتمتتتتا, 
ومتتض انتتا ةفتترت  اميتتة دراستتة الستتلو  البياتتر للمبصوثتتات 

(  ض نستتبة كبيتترة .3الريةيتتات وعتتد  ةفتترت النتتتااآل بجتتدول)
( يمارستتتتتتض ستتتتتتلوكيات %83, %8136متتتتتتض المبصوثتتتتتتات )

خاطاة تسب، تلو  الفتواا, مثتل صترق المخلةتات الزراعيتة 
فتتتر صتتتورة  كتتتواي داختتتل الصقتتتل, ووجتتتود صةيتتترة الموالتتتر 
داختتتتتتل المنتتتتتتزل, كمتتتتتتا  ةفتتتتتترت النتتتتتتتااآل انخةتتتتتتاا نستتتتتتبة 
المبصوثتتتات الوتتتتر يمارستتتض ستتتلوكيات خاطاتتتة تتتتؤدص إلتتت  

والطيتتور  تلتتو  الميتتا  مثتتل التتتخلص متتض الصيوانتتات النافقتتة
(, التتتتتتخلص متتتتتض الصتتتتتره %63فتتتتتر المجتتتتتارص الماايتتتتتة )

(, كمتا تبتيض بعتا %.163الصتصر فتر المجتارص الماايتة)
الممارستتتتات الستتتتلوكية بنستتتتبة عاليتتتتة نوعتتتتا متتتتا نصتتتتو تلتتتتو  
التربة, واما عدي المباية بالقمامة والبر  والمستنقعات فر 

(, رص اسراحتتتتتتر المزروعتتتتتتة %133.اسراحتتتتتتر الةحتتتتتتاا)
(, وكانتتتتتتتتتتت نستتتتتتتتتتبة %837.الزراعتتتتتتتتتتر) بميتتتتتتتتتتا  الصتتتتتتتتتتره

الممارستتتتتات الخاطاتتتتتة المستتتتتببة لتلتتتتتو  الاتتتتتلاا منخةحتتتتتة 
كاستتتتتخداي عبتتتتوات المبيتتتتتدات فتتتتر ايستتتتتخدامات المنزليتتتتتة 

(, لتتتتراا اسطعمتتتتة الملوثتتتتة بتتتتاسلواض الصتتتتناعية 3731%)
(, وكتتتتتلل  الوحتتتتتا بالنستتتتتبة للتلتتتتتو  الحوحتتتتتاار 63%)

يات والكفروماناطيستتر صيتت  كانتتت نستتبة ممارستتة الستتلوك
 الخاطاة منخةحة.

 : توزيع المبحوثات عينة الدراسة وفقا الستجاباتهن نحو عبارات الممارسات البيئية22جدول 
 يحدث ال أحيانا دائما العبارات م

 % العدد % العدد % العدد
       :تلوث الهواء 

 533 .3 335 37 5633 3.6  عوي بتفوية المسكض يوميا للتخلص مض استربة  .3
 .633 17 .683 .. 8136 36 رق المخلةات الزراعية فر صورة  كواي داخل الصقلص  .6
 1331 35 66 15 1537 37 استخدي المبيدات الصلرية بكثرة  .1
 6.31 6. 3335 63 83 336 تكويي وتخزيض السباخ البلدص فر المنزل وفر الصقل   ..
 338. 73 537 38 8333 55 تربية الطيورداخل صجرات المنزل  .8
 3538 16 6638 13 83 336 ود صةيرة الموالر داخل المنزلوج  .3

       تلوث الماء: 
 8333 55 3335 63 .163 83 التخلص مض الصره الصصر فر المجارص المااية  .7
 1537 37 3538 16 635. .7 هسل موبح اسسرة فر التر  ومجرب الميا   .5
 1335 88 6133 3. 833. 75 ايةاتخلص مض الةوارغ ومتبقيات المبيدات فر المجارص الما  .3

 1333 81 6336 18 333. 58 هسل اسوانر المنزلية فر المجارص المااية  .33
 .683 .. 6137 3. 8333 55 التخلص مض النةايات المنزلية فر المجارص المااية  .33
 8633 33 .633 17 63 8. التخلص مض الصيوانات النافقة والطيور فر المجارص المااية  .36
 
 

 : 22ول تابع جد
 يحدث ال أحيانا دائما العبارات م



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 4, pp. 473- 498, 2016 (Arabic) 

 344 

 % العدد % العدد % العدد
       تلوث التربة 

 1633 87 3337 .1 .73. 56 تراكي النةايات المنزلية )الزبالة( فر الطرعات واللوار   .31
 .133 .8 6133 3. 837. 73 رص اسراحر المزروعة بميا  الصره الزراعر  ..3
 .163 83 6137 3. 133. 73 بر  والمستنقعات فر اسراحر الةحااي  بالر بالقمامة وال  .38
 3733 13 3131 61 3535 333 ايسراه فر استخداي اسسمدة الكيماوية  .33

       تلوث الغذاء 
 8338 331 3.38 68 63 8. الترص اسطعمة الملونة باسلواض الصناعية  .37
 3133 .6 3335 63 .333 363 اتبا اسسالي، السليمة فر تجفيز وتصحير اسطعمة  .35
 3637 66 3637 66 7.33 363 انتلار اللبا، والصلرات والقوارا فر بياة التربة  .33
 3.38 68 33 33 7.33 363 استخدي اسكياح البيحاا فر صةة اسطعمة  .63
 8735 333 6.33 1. 3731 13 استخداي عبوات المبيدات فر ايستخدامات المنزلية  .63

       كهرومغنا يسيالتلوث الضوضائي وال 
 63 8. 3538 16 8838 33 ابتعد عض السكض بالقر، مض المصانا والور  والمقاار  .66
 133. 73 3631 3. 1633 87 استخدي الكاسيت والتليةزيوض بصوت مرتةا  .61
 1331 35 3333 11 333. 76 اتجن، النوي فر الصجرات  ثناا وجود اسجفزة الكفربااية  ..6
 .133 31 3337 .1 133. 73 خوفا مض ا لعا  الصادر عن  ابتعد عض التليةزيوض  .68
 1835 36 6335 13 .13. 78 اسكض بجوار مصطة تقوية المصمول والا مض صسض صةر  .63
 1835 36 6.31 6. 1333 33 يقا مسكنر بالقر، مض خطوط الحاط العالر للكفرباا  .67
مسللللتوى الللللوعي المتعلللللق بظللللاهرة التلللللوث البيئللللي -2

 للمبحوثات:
البياتر ( بقض التوعر .633ر سميرة عنديل وآخروض)تلك

اتتتو اتجتتتا  وفكتتتر وفلستتتةة يفتتتده إلتتت  تستتتليح ا نستتتاض فتتتر 
لتتت  المجتتايت البيايتتة بخلتتق حتتمير بياتتر يصتتدد ستتلوك . 
وعند دراسة مستوب التوعر البياتر لتدب المبصوثتات  لتارت 

 (  ض اعلتتتر نستتتبة متتتض ربتتتات ايستتتر38النتتتتااآل بجتتتدول)

لومستتوب وعت  بيات  جيتد,  (%336.الريةيات المبصوثتات)
فقتتط متتض ربتتات اسستتر المبصوثتتة لو مستتتوب  %533بينمتتا 

وعتتر حتتعيه, وتتمالتت  اتتل  النتتتااآل متتا النتتتااآل الستتابقة 
للمستتتوب المعرفتتر وايتجااتتات والستتلو  البياتتر للمبصوثتتات 
كمتتا ستتتبق لكتتتر , اسمتتر التتتلص يؤكتتتد تةاعتتل تلتتت  العناصتتتر 

صوثتات الريةيتات, ممتا الثوثة فر تكتويض التوعر البياتر للمب
يتطلتتتت، معتتتت  التوجتتتت  متتتتض المؤسستتتتات والخبتتتتراا المعنيتتتتيض 

 Oneبالبياة عل  تل  العناصر الثوثة معا, واو متا  كتد  

& Maeda (2002)(عصتتاي نعمتتتاض 6335, دينتتا إمتتاي ,)
( فتتتتر .633(, مصمتتتتد عطتتتتوة ومصمتتتتد الصتتتتاوب )6333)

توحتتتتيصفي بتتتتقض التتتتوعر البياتتتتر متتتتا اتتتتو إي نتتتتتا  لتةاعتتتتل 
توب المعرفتتر وايتجااتتات والستتلو  البياتتر للةتترد, كمتتا المستت

 ض اتتتتل  النتتتتتتااآل تؤكتتتتد علتتتتت  دور المتتتتر ة الريةيتتتتتة القاطنتتتتتة 
بالمنتتاطق اسكثتتر تلوثتتا باعتبتتار  نفتتا اتتر المصتتور والمركتتز 
ا لتتتتعاعر الصحتتتتارص واسمثتتتتل نصتتتتو المصافةتتتتة وصتتتتيانة 

البياتتة الريةيتتة صيتت   ض اكتستتابفا للمعتتاره و نمتتاط الستتلو  
ة تتتتؤدص إلتتتت   ض يتكتتتوض لتتتتديفا ااتمامتتتات وتطلعتتتتات الجيتتتد

تدفعفا إل  تصسيض ممارساتفا نصو البياة الصديقة وتصبح 
 كثتتر إلمامتتا باسستتالي، المتطتتورة والتتتر يمكتتض اتباعفتتا فتتر 
تنلاة اسطةتال بصتورة تمكتنفي متض إدرا   اميتة المصافةتة 

 عل  البياة وصمايتفا.
ة وفقللللا : توزيللللع المبحوثللللات عينللللة الدراسلللل25جللللدول 

 لمستوى الوعي بظاهرة التلوث البيئي
 % العدد )الدرجة(  المستوى

 533 .3 درجة(333مستوب حعيه) عل مض 
 837. 73 درجة(  638> -333مستوب متوسط )

 336. 53 درجة فقكثر(638مستوب جيد )
 333 371 المجمو 

 3533.8±  .661317المتوسط الصسابر واينصراه المعيارص 

يللد الللدور الللذي يمكللن أن  تنللو  بلل  المللرأة خامسللا: تحد
الريفية والمؤسسات الحكومية للمحافظلة عللى نظافلة 

 البيئة من وجهة نظر المبحوثات:
توصتتتتتتتلت دراستتتتتتتة كتتتتتتتل متتتتتتتض مصمتتتتتتتد عطتتتتتتتوة ومصمتتتتتتتد 

( إلتتت   اميتتتة 6335( وصتتتةاا البنتتتدارص ).633الصتتتاوب)
ملتاركة الختتريجيض والقتادة التتريةييض كوستيلة  ساستتية لصركتتة 

تماعر والتثقيته البياتر للستكاض, واتو متا يتدعي الوعر ايج
الجفتتود الصكوميتتة للوصتتول إلتت  النجتتاح المطلتتو، وتصقيتتق 
اساتتداه المرجتتتوة, لتتتلا كتتاض يبتتتد متتتض معرفتتة التتتدور التتتلص 
يمكتتتض  ض تنتتتوط بتتت  المتتتر ة الريةيتتتة للمصافةتتتة علتتت  نةافتتتة 
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البياتتتتة, وبستتتتؤال المبصوثتتتتات عتتتتض للتتتت  التتتتدور متتتتض وجفتتتتة 
(  ض  كثتتتتتتتتتر 33آل بجتتتتتتتتتدول )نةتتتتتتتتتراض,  وحتتتتتتتتتصت النتتتتتتتتتتاا

المقترصتتات التتتر تتترب المبصوثتتات  نتت  يمكتتض  ض تكتتوض لفتتض 
دور فيفتتتا للمصافةتتتة علتتت  البياتتتة كانتتتت استتتتخداي مصتتتادر 

(, والمصافةتتتتتتتتة علتتتتتتتت  نةافتتتتتتتتة %333الطاعتتتتتتتتة النةيةتتتتتتتتة )
(, والصرص عل  النةافة العامتة %3.33المجارص المااية)

( وعنتتتتتتد ستتتتتتؤال المبصوثتتتتتتات عتتتتتتض  كثتتتتتتر %3533بالقريتتتتتتة)
لمقترصتتتات التتتتر تتتترب  نفتتتا يمكتتتض  ض يكتتتوض للصكومتتتة دور ا

فيفتتتا للمصافةتتتة علتتت  البياتتتة كانتتتت المستتتاعدة فتتتر تنةيتتته 
(, وعمتتتتتتتتل لتتتتتتتتبكات الصتتتتتتتتره الصتتتتتتتتصر %333القريتتتتتتتتة)
(, ونلتتتتتتتر التتتتتتتوعر البياتتتتتتتر بكتتتتتتتل الطتتتتتتترق %333بالقريتتتتتتتة)
 (.%3337الممكنة)

 سادسا: تحليل النتائج وتفسيرها في ضوء الفروض:
 الفرض األول

( والتتر تعبتر عتض 37ت النتااآل الواردة بجتدول ) وحص-3 
الةتتتتتترا اسول عوجتتتتتتود عوعتتتتتتة ارتباطيتتتتتتة بتتتتتتيض توزيتتتتتتا 
المبصوثتتتتتتتتتتات الريةيتتتتتتتتتتات وفقتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتبعا الخصتتتتتتتتتتااص 
الديموجرافيتتتتتتة والمعيلتتتتتتية المتمثلتتتتتتة فتتتتتتر )الستتتتتتض لربتتتتتتة 
اسسرة, تعليي ر، وربة اسسرة, عمل ر، وربة اسسترة, 

مستتتتتاصة التتتتتدخل اسستتتتترص, نتتتتتو  اسستتتتترة, نتتتتتو  صيتتتتتازة و 
المستتتكض, عتتتدد صجتتترات المستتتكض( للمبصوثتتتات والتتتوعر 
البياتتتتتتتتتتتر لفتتتتتتتتتتتضع المتمثتتتتتتتتتتتل فر)المستتتتتتتتتتتتوب المعرفتتتتتتتتتتتر, 
وا تجااتتات, والستتلو  المتعلتتق بةتتاارة التلتتو  البياتتر( 
صيتت  تتتي صستتا، عيمتتة معامتتل مربتتا كتتاص وتبتتيض وجتتود 
عوعتتتتتتتتتتة ارتباطيتتتتتتتتتتة دالتتتتتتتتتتة معنويتتتتتتتتتتا عنتتتتتتتتتتد المستتتتتتتتتتتوب 

للمبصوثتتتتات , بتتتتيض المستتتتتوب المعرفتتتتر 3333ا صتمتتتتالر
الريةيتتتتات وكتتتتل متتتتض المستتتتتوب التعليمتتتتر لتتتتر، اسستتتترة, 
والتتتدخل اسستتترص ونتتتو  صيتتتازة المستتتكض وعتتتدد صجتتترات 
المسكض, وكلل  وجود عوعة دالتة معنويتا عنتد مستتوب 

بتتتتيض  المستتتتتوب المعرفتتتتر للمبصوثتتتتات  3338إصتمتتتتالر 
وكل مض سض وعمتل ربتة اسسترة, ونتو  اسسترة,  ص  نت  

ليمتتتتتر والتتتتتدخل اسستتتتترص وصيتتتتتازة بارتةتتتتتا  المستتتتتتوب التع
المستتتكض وزيتتتادة عتتتدد صجتتترات المستتتكض تتتتزداد مستتتتوب 
صتتتتتصاح  معتتتتتاره المبصوثتتتتتات نصتتتتتو وستتتتتاال الصةتتتتتاة وا 

 البياة.

كمتتا  تبتتتيض وجتتتود عوعتتتة ارتباطيتتتة دالتتتة معنويتتتا عنتتتد  -6
, بتتتتتتتتتتتتيض اتجااتتتتتتتتتتتتات 3333المستتتتتتتتتتتتتوب ا صتمتتتتتتتتتتتتالر 

المبصوثتتات الريةيتتات وكتتل متتض التتدخل اسستترص, نتتو  
و  صيازة المسكض وعتدد صجترات المستكض, اسسرة, ون

وكتتتتتلل  وجتتتتتود عوعتتتتتة دالتتتتتة معنويتتتتتا عنتتتتتد مستتتتتتتوب 
بيض ايتجااات للمبصوثات وكل متض  3338إصتمالر 

سض ومستوب تعليي وعمل ربة اسسرة واتل  العوعتات 
مؤدااتتتا  نتتت  بزيتتتادة التتتدخل اسستتترص وارتةتتتا  مستتتتوب 
المعيلتتتتتتتتة والتعلتتتتتتتتيي لربتتتتتتتتة اسستتتتتتتترة العاملتتتتتتتتة تتستتتتتتتتي 

 ااات با يجابية.ايتج

تبيض وجود عوعة ارتباطية دالة معنويا عند المستوب  -1
, بتتتتيض مستتتتتوب ستتتتلو  المبصوثتتتتات 3333ا صتمتتتتالر 

الريةيتتتتات وكتتتتل متتتتض ستتتتض وعمتتتتل ربتتتتة اسستتتترة, نتتتتو  
اسستتترة ونتتتو  صيتتتازة المستتتكض, وكتتتلل  وجتتتود عوعتتتة 

بتتتتتتيض  3,38دالتتتتتتة معنويتتتتتتا عنتتتتتتد مستتتتتتتوب إصتمتتتتتتالر 
متض التدخل اسسترص,  مستوب ستلو  المبصوثتات وكتل

وعتتتتتتدد صجتتتتتترات المسكض,ومستتتتتتاصة المستتتتتتكض. واتتتتتتل  
العوعتتتتة مؤدااتتتتا  نتتتت  بارتةتتتتا  المستتتتتوب ايعتصتتتتادص 
والمعيلتتتر لربتتتات اسستتتر المبصوثتتتة يتطتتتور ستتتلوكفض 
نصتتتو البياتتتة الصتتتديقة واتبتتتا  الستتتلو  اسمثتتتل التتتلص 

 يمكض مض الصيانة والصةاة عل  البياة.

تباطيتتتتتة دالتتتتتة وعتتتتتد  وحتتتتتصت النتتتتتتااآل وجتتتتتود عوعتتتتتة ار 
, بتتتتتيض مستتتتتتتوب 3333معنويتتتتتا عنتتتتتد المستتتتتتوب ا صتمتتتتتالر 

التتتتتتوعر البياتتتتتتر للمبصوثتتتتتتات الريةيتتتتتتات وكتتتتتتل متتتتتتض التتتتتتدخل 
اسسرص, ونو  اسسرة, ونو  صيازة المسكض, وبتيض ستض ربتة 

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

والمؤسسللات الحكميللة للمحافظللة علللى نظافللة البيئللة مللن وجهللة نظللر  : الللدور الللذي تلعبلل  المللرأة الريفيللة26جللدول 
 المبحوثات

 % تكرار الدور 
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ةية
الري

ر ة 
 الم

دور
 

 333 371 استخداي مصادر الطاعة النةيةة )بوتجاز  و هاز طبيعر( .3
 3,.3 331 المصافةة عل  نةافة المجارص المااية وتطفيراا .6
 35,3 333 مة للقريةالصرص عل  النةافة للمنزل والنةافة العا .1
 3. 58 زراعة اسلجار فر اللوار   ماي المنازل وعل  جوان، التر  والمصاره ..
 8,.8 .3 ترليد استخداي المبيدات واسهلية الملونة .8
 17,1 .3 دفض الصيوانات والطيور النافقة فر اسرا الخالية .3
 61,8 3. استخداي مخلةات الزراعة بدي مض صرعفا .7

سس
لمؤ

ر ا
دو

ت 
ا

مية
صكو

 333 371 المساعدة فر تنةيه القرية -3 ال
 333 371 عمل لبكات الصره الصصر بالقرية -6
رلادية لنلر الوعر الصديق للبياة -1  33,7 338 تنةيل برامآل تدريبية وا 
 1,31. 78 فرا هرامات عل  مض يلو  البياة -.
 8,.8 .3 إيجاد بداال مناسبة للمبيدات -8
 .,63 83 بعيدا عض التجمعات السكنية والمزار  بناا مصانا ومزار  الدواجض -3

: قيمة مربع كاي ومستوى داللت  لبيان العالقة بين الخصلائص الديموجرافيلة والسلكنية وبلين اللوعي البيئلي 22جدول 
 للمبحوثات

 قيمة مربع كاي 
 الوعي البيئي السلوا االتجاح المعرفة المتغيرات

*131331 سض ربة اسسرة  337333*  333368**  513333*  
.53333 تعليي ربة اسسرة  531338*  787331  87335  
**653363 تعليي ر، اسسرة  13333  63135  16633  
*1133. عمل ربة اسسرة  53733*  57.33**  36333  
38333 عمل ر، اسسرة  3733.  33131  36331  
**377338 الدخل اسسرص  653335**  735336*  673336**  

*833336 نو  اسسرة  338335**  383333**  383331**  
**337333 نو  صيازة المسكض  533331**  363333**  331336**  

**351333 عدد صجرات المسكض  53833.**  33.336*  363333  
36133 عدد صجرات النوي  13536  33333  16333  
75337 مساصة المسكض  73331  763336*  33.31  
33133 التزاصي الصجرص  3.736  3.733  31333  

اصي النومرالتز   33533  138333  36333  53333  
3333**عيمة مربا كاص دالة معنويا عند المستوب ايجتمالر   
3338*عيمة مربا كاص دالة معنويا عند المستوب ايجتمالر   

ويمكتتتتتض تةستتتتتير اتتتتتل  النتتتتتتااآل  نتتتتت  فتتتتتر حتتتتتوا ارتةتتتتتا  
المستتتتوب المعرفتتتر وايتجااتتتات ا يجابيتتتة والستتتلو  الجيتتتد 

ةيتتتتات المبصوثتتتتات يتصستتتتض التتتتوعر نصتتتتو لربتتتتات اسستتتتر الري
إصتتتوح وتعتتتديل البياتتتة الملوثتتتة والتتتتر تمثتتتل منتتتاطق مصتتتل 
إعتتتتتامتفض فتتتتتر ةتتتتتل التوجيفتتتتتات ا رلتتتتتادية المنوطتتتتتة بفتتتتتا 
المؤسستتتتتات المصليتتتتتة والجفتتتتتات ايتصتتتتتالية فتتتتتر المجتمتتتتتا 

 المصلر.

وتتةتتتق نتيجتتتة اتتتلا الةتتترا متتتا نتتتتااآل دراستتتة كتتتل متتتض 
(, مصمتتتتد 6333(, انتصتتتتار عتتتتزت )3335زينتتتت، صقتتتتر )

( صيتتت  بارتقتتتاا المستتتتوب .633عطتتتوة ومصمتتتد الصتتتاوب )
التتوةيةر لتتر، وربتتة اسستترة صيتت  المفنتتة تتترتبط بالمستتتوب 
التعليمتتتتتتر, ومكتتتتتتاض العمتتتتتتل يتتتتتتتيح الةرصتتتتتتة لنقتتتتتتل خبتتتتتترات 
ا ختتتتتتتريض, و ض للمستتتتتتتتوب ايجتمتتتتتتتاعر وايعتصتتتتتتتادص دورا 

 البياة. واحصا فر التقثير عل  سومة
  الفرض الثاني

( والتتتر تعبتتر 35النتتتااآل التتواردة بجتتدول)كمتتا تبتتيض متتض 
عتتض الةتترا الثتتانر والثالتت  والرابتتا, صيتت  يتتنص الةتترا 
الثتتتانر علتتت  عوجتتتود عوعتتتة ارتباطيتتتة بتتتيض البياتتتة الستتتكنية 
الممثلتتتتتتة لصالتتتتتتة مستتتتتتتوب صالتتتتتتة المستتتتتتكض والتتتتتتوعر البياتتتتتتر 
للمبصوثتتات بقبعتتاد  المختلةتتةع وللتصقتتق متتض صتتصة الةتترا 

ايرتبتتتاط وتبتتتيض وجتتتود  إصصتتتاايا تتتتي صستتتا، عيمتتتة معامتتتل
 3333عوعة ارتباطية دالة معنويا عند المستوب ايصتمتالر

بيض مستوب صالة مسكض المبصوثات وبيض كل مض المستوب 
المعرفتتتر البياتتتر, وبتتتيض كتتتل متتتض ايتجااتتتات والممارستتتات 
الستلوكية نصتتو ةتتاارة التلتتو  البياتتر عنتتد مستتتوب إصتمتتالر 

مستتتتتوب صالتتتتة  بينمتتتتا ي توجتتتتد فتتتتروق معنويتتتتة بتتتتيض 3338
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المستتتكض والتتتوعر البياتتتر للمبصوثتتتات, وبتتتلل  يقبتتتل الةتتترا 
 الثانر جزايًا.

وتتتترجح الباصثتتتتة  ض تصستتتض صالتتتتة المستتتكض للمبصوثتتتتات 
المعبتتتر عنفتتتا جتتتودة وكةتتتااة الخصتتتااص الستتتكنية يتتتنعكح 
علتتتتت  ارتةتتتتتا  المستتتتتتوص المعرفتتتتتر وايتجااتتتتتات ا يجابيتتتتتة 

لريةيتة, إي وتصسض سلو  المبصوثات الريةيتات نصتو البياتة ا
 ض اتتتتتتل  النتتتتتتتااآل تتعتتتتتتارا متتتتتتا دراستتتتتتة انتصتتتتتتار عتتتتتتزت 

( والتتتر توصتتلت إلتت  وجتتود عوعتتة ارتباطيتتة بتتيض 6333)
مستوب البياة الستكنية ومستتوب وعتر اسسترة بصمايتة البياتة 

 المنزلية مض التلو .

 الفرض الثالث:
( الخاصتتتتة بتتتتالةرا 35كمتتتتا  وحتتتتصت نتتتتتااآل جتتتتدول)

وجبتتة بتتيض التتوعر ا دارص عوعتتة ارتباطيتتة مالثالتت  عوجتتود 
وللتصقتتتق متتتض صتتتصة الةتتترا والتتتوعر البياتتتر للمبصوثتتتاتع 

تبتتتيض وجتتتود إصصتتتاايا تتتتي صستتتا، عيمتتتة معامتتتل ايرتبتتتاط و 
عوعتتتتة ارتباطيتتتتة لتتتتديدة المعنويتتتتة عنتتتتد مستتتتتوب إصتمتتتتالر 

بتتتتيض التتتتوعر ا دارص وكتتتتل متتتتض المستتتتتوب المعرفتتتتر  3333
ارة البياتتتر, وايتجااتتتات, والممارستتتات الستتتلوكية نصتتتو ةتتتا

التلتتو  البياتتر وكتتلل  التتوعر البياتتر للمبصوثتتات الريةيتتات. 
 وبفلا يتصقق الةرا الثال .

وتتستتق اتتل  النتتتااآل والمستتتوب المرتةتتا للتتوعر ا دارص 
للمبصوثات الريةيات التلص يتنعكح علت  صستض استتخدامفض 
لمتتا لتتديفض متتض متتوارد كالمعتتاره وايتجااتتات والممارستتات 

متؤدا  ارتةتا  مستتوب التوعر السلوكية الجيتدة بصيت  يكتوض 
البياتتتتر, واتتتتلا يةفتتتتر  اميتتتتة التتتتوعر ا دارص لتتتتدب المتتتتر ة 
وخاصة الريةية. وتتةق نتااآل الا الةترا متا نتتااآل دراستة 

( والتتتتتر توصتتتتلت إلتتتت  وجتتتتود عوعتتتتة 3335زينتتتت، صقتتتتر)
ارتباطيتتة موجبتتة بتتيض بعتتا نتتواصر التتوعر ا دارص  وكتتل 

 متايرات الوعر البيار ل سرة.
 ع:الفرض الراب

( والتتر 35وعد تبيض  يحا مض النتتااآل التواردة بجتدول )
توجتتتتتد عوعتتتتتة ارتباطيتتتتتة بتتتتتيض تعبتتتتتر عتتتتتض الةتتتتترا الرابتتتتتا ع

وللتصقتق المتايرات ايتصتالية والتوعر البياتر للمبصوثتاتع. 
متتتتض صتتتتتصة الةتتتتترا إصصتتتتتاايا تتتتتي صستتتتتا، عيمتتتتتة معامتتتتتل 
ايرتباط صي  تبيض وجود عوعة ارتباطية دالة معنويتا بتيض 

وبتيض  3333ايتصالية عند المستتوب ايصتمتالر  المتايرات
المستتتتوب المعرفتتتر للمبصوثتتتات, وبتتتيض كتتتل متتتض ايتجااتتتات 
والممارستتتات الستتتلوكية نصتتتو ةتتتاارة التلتتتو  البياتتتر وكتتتلل  
مستوب التوعر البياتر للمبصوثتات عنتد المستتوب ايصتمتالر 

 , وبفلا يمكض عبول الةرا الرابا. 3338
ر تتةاعتتل متتا المتايتترات وتتترجح الباصثتتة  ض اسستترة التتت

ايجتماعية وايعتصادية والبياية بوعر وكةااة إيجابية اتر 
التتتتتتر تقختتتتتل بمةتتتتتاايي ا دارة المنزليتتتتتة مدعومتتتتتة بالوستتتتتاال 
ايتصتتتتالية وا عوميتتتتة المواامتتتتة للمكتتتتاض والزمتتتتاض كمتتتتنفآل 

  ساسر لصياتفا.

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

 قيمة معامل االرتبا  
 الوعي البيئي السلوا االتجاح المعرفة المتغيرات

**33733 الخصااص السكنية  33333*  37333*  .3333  
**16633 الوعر ا دارص  18333**  .6733**  .3633**  

**6.733 المتايرات ايتصالية  38.33*  35733*  37833*  
3333**عيمة معامل ايرتباط دالة معنويا عند المستوب ايجتمالر   

 3338*عيمة معامل ايرتباط دالة معنويا عند المستوب ايجتمالر 
إي  ض اتتتتل  النتتتتتااآل تختلتتتته متتتتا دراستتتتة ستتتتميرة عنتتتتديل 

( صي   وحصت نتااآل دراستفا عتدي وجتود .633وآخروض)
صتالية واينةتتاح الثقتافر عوعة ارتباطية بيض المتايرات ايت

وبتتيض المستتتوب البياتتر ايرلتتادص لزوجتتات التتزرا  بمصافةتتة 

 المنوفية.
 التوصيات

فر حوا نتااآل البص  السابق عرحفا, وفتر حتوا متا 
يصةت  الباصثة  ثناا تجميا البيانات مض المستوب الخطير 
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للتلتتتو  بمنطقتتتتة البصتتت  واعتباراتتتتا ملتتتكلة مزمنتتتتة تتتتتدرجت 
الستنوات اسخيترة بنصتو ي يتتواي معت   خطورتفتا علت  متدار

جفتتتتتتتود الجفتتتتتتتات المعنيتتتتتتتة والمؤسستتتتتتتات الصكوميتتتتتتتة بقتتتتتتترب 
مصافةة البصيرة, للل  يمكض استتخوص بعتا التوصتيات 
التتتتتر يمكتتتتض اعتباراتتتتا صلتتتتول  كثتتتتر فاعليتتتتة للمتتتتر ة الريةيتتتتة 

 القاطنة بالمناطق الملوثةا
بلل مزيد مض الجفد القااي عل  نتااآل دراسات علمية  -3

ة متتض عبتتل ا رلتتاد ايعتصتتادص المنزلتتر لتوجيتت  مصليتت
الريةيتتتتتات إلتتتتت  التتتتتوعر البياتتتتتر اسخوعتتتتتر واستتتتتتخداي 
وستتتتتتتاال المكافصتتتتتتتة الصيويتتتتتتتة والطبيعيتتتتتتتة بتتتتتتتدي متتتتتتتض 
الكيماويتتتتتتة والتوعيتتتتتتة بالكيماويتتتتتتات المصرمتتتتتتة دوليتتتتتتا, 
واستخداي مصادر الطاعة النةيةتة, ووستاال التتخلص 

ة المتناولتة مض التتقثيرات الستامة للمبيتدات فتر اسهليت
كستتلق الخحتتروات عبتتل الطتتبخ, واستتتخداي  و إعتتادة 
 تدوير المخلةات الزراعية والمنزلية بدي مض صرعفا.

حتتتتترورة مراجعتتتتتة بعتتتتتا القتتتتتوانيض الخاصتتتتتة بالبياتتتتتة  -6
عتادة صتياهتفا  .وخاصة  القتانوض  لصمايتة البياتة, وا 

بمتتتا يتتتتواي متتتا المتايتتترات البيايتتتة وايجتماعيتتتة التتتتر 
 ة المجتما الريةر.استصدثت عل  صيا

يبد مض إعامة جسور التعاوض الملتر  بيض الصكومتة  -1
والمؤسستتتتتتتات الدوليتتتتتتتة لاتتتتتتترا إجتتتتتتتراا المستتتتتتتوصات 
والكلتتتتتتتوفات التخصصتتتتتتتية علتتتتتتت  المنتتتتتتتاطق ا التتتتتتتة 
بالستتتتكاض وخاصتتتتة الزراعيتتتتة والتتتتت  يلتتتت  بتعرحتتتتفا 
 للتلو  وخاصة ايلعاعر باية التلخيص المبكر.

ل ايتصتتتتتتال التنستتتتتيق بتتتتتتيض وستتتتتتاال ا عتتتتتوي ووستتتتتتاا -.
المصليتتتتتتتتة الجماايريتتتتتتتتة للتوستتتتتتتتا فتتتتتتتتر نلتتتتتتتتر مةفتتتتتتتتوي 
المصافةة عل  البياة وخاصة لدب المتر ة الريةيتة لمتا 
لفتتتتتا متتتتتض دور إيجتتتتتابر نصتتتتتو زيتتتتتادة التتتتتوعر وتنميتتتتتة 
اسنماط الصياتية لمواجفة التلو  البيار فر المنتاطق 

 الزراعية الريةية.
 المراجع

  البيار (ا  مراا الكلر والتلو 7027 صمد طاار سليي )
المتتتؤتمر التتتتدولر الرابتتتا لجامعتتتتة  –فتتتر جنتتتو، مصتتتتر

 .7027مايو  –المنيا

 -(ا التلتتتو  ملتتتكلة العصتتتر7001 صمتتتد متتتدصت إستتتوي )
 عالي المعرفة الكويت.

(ا برنتتتتتتامآل 7022الجفتتتتتتاز المركتتتتتتزص للتعباتتتتتتة وايصصتتتتتتاا)
 –التقريتتتر الختتتتامر للبرنتتتامآل –اللتتتر، ا متتتض للستتتكاض

 القاارة. –7022 يوليو
(ا ستتكاض مصتتر فتتر 7001لتتديموجرافر للستتكاض )المركتتز ا

 القاارة. –القرض العلريض 

المعااتتتتتد الوطنيتتتتتة للصتتتتتصة بالوييتتتتتات المتصتتتتتدة اسمريكيتتتتتة 
(ا تقرير ودراستات عتض كيةيتة تتقثير الملوثتات 7022)

 –برنتتتتامآل علتتتتي الستتتتموي صتتتتول العتتتتالي  –علتتتت  النتتتتاح 
 والنطض.

 المكتتتت، ا عليمتتتر لليونستتتيه فتتتر اللتتترق اسوستتتط ولتتتمال
 –(ا عتالي جتدير باسطةتال طبعتة  ولت 7002إفريقيا )

 القاارة. –دار اللروق 

(ا تخطتتتتيط وتنةيتتتتل وتقيتتتتيي 7022انتصتتتتار مصمتتتتد عتتتتزت )
برنامآل إرلادص لتنميتة وعتر ربتة اسسترة لصمايتة البياتة 

رستتالة ماجستتتير كليتتة ايعتصتتاد  –المنزليتتة متتض التلتتو 
 جامعة المنوفية. –المنزلر

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

(ا دور بتتتترامآل البياتتتتتة 7002ايمتتتتاض مصمتتتتد اصمتتتتد صستتتتض )
بتتتتتالتلةزيوض المصلتتتتتر فتتتتتر تنميتتتتتة التتتتتوعر البياتتتتتر لتتتتتدب 
المتترااقيض, رستتالة ماجستتتير منلتتورة, معفتتد الدراستتات 

 جامعة عيض لمح. –العليا للطةولة 

(ا تصليل عتض الصالتة البيايتة 7022ا لكترونية )بوابة فيتو 
 .7022يوليو  72 –سبو المطامير

(ا التتتتتتتتوعر ا دارص والةكتتتتتتتتر 7025جاستتتتتتتتي  صمتتتتتتتتد خليتتتتتتتتل)
 –اسردض -المعفتتد العتتالمر للةكتتر ا ستتومر –ا دارص
7025. 

(ا إصصااات البياة والطاعة فتر 7027جفاز لاوض البياة)
 .P.D.Fنسخة  –مصر 

(ا تقريتتتتتتر صالتتتتتتة البياتتتتتتة فتتتتتتر 7021جفتتتتتتاز لتتتتتتاوض البياتتتتتتة)
  .ي. . –وزارة لاوض البياة –مصر

(ا برنتتامآل إرلتتادص منبثتتق متتض 7020صنتتاض فتصتتر مكتتاوص)
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دراستتتتة ستتتتلو  اللتتتتبا، الجتتتتامعر نصتتتتو الصةتتتتاة علتتتت  
كليتة  –عستي ايعتصتاد المنزلتر –رسالة دكتتورا  –البياة

 جامعة ا سكندرية. -الزراعة

الريةية فر التعامل  (ا سلو  المر ة7008دينا صسض إماي )
متتتا المخلةتتتات المزروعتتتة والمنزليتتتة بقريتتتة دار الستتتوي 

 –كليتتة الزراعتتتة –رستتالة ماجستتتتير  –بمصافةتتة الةيتتتوي
 جامعة القاارة.

(ا فاعليتة برنتامآل مقتترح لتنميتة 7009رلا مصمد مصمتود )
التتوعر ا دارص فتتر بعتتا مجتتايت ايعتصتتاد المنزلتتر 

كليتة التربيتة  –ا دكتتور  –لدب فتيات مؤسستات اييتواا 
 جامعة عيض لمح. –النوعية 

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

جامعتتة المنوفيتتة  –مجلتتة بصتتو  ايعتصتتاد المنزلتتر  –
 .22العدد 

(ا المعتتتتتتتتايير الوةيةيتتتتتتتتة 7002ستتتتتتتتمصاا ستتتتتتتتمير إبتتتتتتتتراايي)
وعوعتفتتا بالستتلو  العتتدوانر للتتبا، الموامتتة للمستتكض 

 –كليتة ايعتصتاد المنزلتر  –رستالة دكتتورا   –الجامعة
 جامعة المنوفية.

(ا 7022ستتتميرة عنتتتديل, ستتتمير عثمتتتاض, الصتتتاوص ستتترصاض)
الدور ايرلادص بتيض زوجتات التزرا  فتر مجتال رعايتة 

 –بمصافةتتتتة المنوفيتتتتة  –اسهنتتتتاي بقريتتتتة كةتتتتر لتتتتصاتة 
 7022ديسمبر  –لعلمرمجلة إسكندرية للتبادل ا

(ا 7008مصمتتتتد  نتتتتور الصتتتتاوص, صتتتتةاا ففتتتتيي البنتتتتدارص )
مصتتتادر المعلومتتتات التتتزار  عتتتض القتتتوانيض والتلتتتريعات 
المتعلقتتتتة بصمايتتتتة البياتتتتة الزراعيتتتتة والعوامتتتتل المرتبطتتتتة 
بمستويات معارففي وتطبتيقفي لتلت  القتوانيض فتر بعتا 

مجلتتتتتتتتة  –عتتتتتتتترب مصافةتتتتتتتتة البصيتتتتتتتترةع بصتتتتتتتت  منلتتتتتتتتور 
 (.51لبصو  الزراعية, )ا سكندرية ل

(ا  ستتو  اسمتتاكض الملوثتتة 7002صتتصيةة النفتتار الكويتيتتة )
 الكويت. - 7002 مارس 71 –مقالة  –فر العالي

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

(ا تصليتتل محتتموض القحتتايا 7022عالتتور كامتتل عالتتور)

يتتتتتة فتتتتتر جريتتتتتدة اياتتتتتراي اليوميتتتتتة متتتتتض منةتتتتتور الزراع
مجلتتة ا ستتكندرية للبصتتو  الزراعيتتة مجلتتد  –إرلتتادص 

 (.7, عدد )أغس س(, 56)

(ا تصستتتتيض الختتتتواص 6335عزيتتتتزة  صمتتتتد مصمتتتتد العقلتتتتر )
الطبيعية والميكانيكية للموبتح باستتخداي متواد صتديقة 

 –كليتتتتة ايعتصتتتتاد المنزلتتتتر –رستتتتالة دكتتتتتورا   –للبياتتتتة
 ض.جامعة صلوا

(ا متتتتتتنفآل مقتتتتتتترح فتتتتتتر 7022عصتتتتتتاي اللتتتتتتاللر نعمتتتتتتاض )
الجارافيتتتتا علتتتت  حتتتتوا التوجيفتتتتات البيايتتتتة المعاصتتتترة 

رستتتتتتتالة  –لتنميتتتتتتتة التتتتتتتوعر البياتتتتتتتر لطتتتتتتتو، الثتتتتتتتانوص 
 جامعة المنصورة. –كلية التربية  –ماجستير 

ليل  مصمتد الخحترص, مفتا ستليماض  بتو طالت،, ستعد علتر 
لتتتتتوي (ا ايتجااتتتتتات الصديثتتتتتة فتتتتتر ع2999ستتتتتالماض )
ا متتتارات  –دار القلتتتي للنلتتتر والتوزيتتتا, دبتتتر –اسستتترة 
 .المتصدة

, علتتتتتر صتتتتتوح التتتتتديض لتتتتتبل, بتتتتتدير متتتتتاار  بتتتتتو المعتتتتتاطر
(ا صتتتتتتتصة المجتمتتتتتتتتا معالجتتتتتتتة علميتتتتتتتتة متتتتتتتتض 7027)

مكتبتتتتتتتتتة الزاتتتتتتتتتراا  –المنةتتتتتتتتتور الطبتتتتتتتتتر وايجتمتتتتتتتتتاعر
 بالرياا.

 
 

(ا دور 7022) مصمتتد  نتتور الصتتاوبمصمتتد جمتتال عطتتوة, 
 رلتتادية البيايتتة فتتر تنميتتة التتوعر التتدورات التدريبيتتة ا

مجلتة  –البيار للتبا، الختريجيض بمنطقتة بنجتر الستكر
 .7022 –مارس  –إسكندرية للتبادل العلمر 

(ا تلتتو  ميتتا  النيتتل فتتر مصتتر 7008مصمتتود علتتر صمتتد )
 القاارة. –المركز القومر للبصو   –

منصور نايه العتيبتر وستعيد مصمتد الستعيد وياستر بيتومر 
ا دور بتتترامآل إعتتتداد الطتتتو، بجامعتتتة (7027عبتتتد  )

دراستتتتتتتتتة  –نجتتتتتتتتراض فتتتتتتتتتر تنميتتتتتتتتتة اتجااتتتتتتتتاتفي البيايتتتتتتتتتة 
 –دراستتتات فتتتر المنتتتااآل وطتتترق التتتتدريح –تلخيصتتتية

 (.280عدد ) –مصر

(ا تقيتتتيي مستتتتوب التتتوعر 2996مفتتتا ستتتليماض  بتتتو طالتتت، )
بتتتتادارة لتتتتاوض اسستتتترة لطالبتتتتات كليتتتتة التربيتتتتة النوعيتتتتة 
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  كليتتة ايعتصتتاد نلتترة بصتتو  –العتتدد اسول –بالزعتتازيق
 جامعة المنوفية. –المنزلر

(ا 7002مفتتتا ستتتليماض  بتتتو طالتتت،, مصمتتتد جمتتتال عطتتتوة )
 إدارة لاوض اسسرة, نور للكمبيوتر, ا سكندرية.

 –(ا تلتتتتو  مصتتتتادر الميتتتتا  7006نبيتتتتل صنةتتتتر مصمتتتتود )
مركتتز الدراستتات ايستتتراتيجية  –مجلتتة  صتتوال مصتترية 

 القاارة. –السياسية 
 

, ستتتميرة عنتتتديل, نيةتتتيض العربتتتر, ابتتتة نصتتتر نبيلتتتة التتتوردانر
(ا عوعتتتتتتتة المعتتتتتتتاره والممارستتتتتتتات ا داريتتتتتتتة 7022)

ل مفتتتتتات بالمفتتتتتارات ا داريتتتتتة ل بنتتتتتاا فتتتتتر المرصلتتتتتة 
 أكتلوبر –مجلة ا سكندرية للتبادل العلمر –الجامعية 
7022. 

ينتتاح متتاار بتتتدير  وفتتاا فتتؤاد لتتلبر ونجتتوا ستتتيد صستتيض وا 
متايتتتترات العصتتتتر  (ا إدارة المتتتتوارد فتتتتر ةتتتتل7008)

 –كليتتتتتة ايعتصتتتتتاد المنزلتتتتتر –مجلتتتتتة ا رلتتتتتاد النةستتتتتر
 جامعة صلواض.

(ا تقتويي اتجااتات التوميتل 7008يعقو، يوسته اللتطر )
نصتتو عحتتايا بيايتتة مختلةتتة فتتر المرصلتتة ايبتداايتتة فتتر 

عتدد  –مصتر –مجلتة القترااة والمعرفتة  –دولة الكويت
(25.) 

Covitt B. A. (2002): Motivating Enviromenttally 

Responsiblle Behavior through service-Learing- 

National service fellow- May- 24 

One Tstsuo & Maeda Yasuo (2002): On The index 

of environmental awareness- environmental 

Econoics & Policy studies- vol (5) – Issue (2) – 
Academic search 
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Relation with Rural Women’s Environmental Awareness  
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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. 

 

 

 

 


