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 2021مارس   14 فى، الموافقة على النشر 2021 فبراير 10استالم البحث فى

 الملخص العربى 
إستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على مستوى وعى 
المرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. وتم إجراء البحث بمحافظة  

حي  الحائزات  الغربية  الريفيات  جميع  في  البحث  شاملة  تمثلت  ث 
حيث   من  إدارية  مراكز  ثالث  أكبر  إختيار  تم  وقد  بالمحافظة، 
مساحة األرض المنزرعة وهى مركز المحلة الكبرى، ومركز طنطا،  
ومركز قطور، وتم إختيار قرية من كل مركز على أساس األهمية  

ار عن ثالث قرى هي النسبية لحجم الحيازة الزراعية وأسفر اإلختي 
طنطا،  بمركز  شونى  وقرية  الكبرى،  المحلة  بمركز  الهياتم  قرية 

إختيار عينة مكونة من   وتم  قطور.  بمركز  إبشواي    360وقرية 
بواسطة   البيانات  جمع  وتم  قرية،  بكل  تمثيلهم  بنسب  مبحوثة، 

 إستمارة إستبيان بالمقابلة الشخصية. 
 ذه الدراسة فيما يلي:وتمثلت أهم النتائج التي أسفرت عنها ه 

% من المبحوثات ذوي مستوى وعي مرتفع بمورد    66.4أن   -1
% من المبحوثات ذوي مستوى    31.1األرض الزراعية، وأن  

الزراعية، في حين أن   %    2.5وعي متوسط بمورد األرض 
األرض   بمورد  منخفض  وعي  مستوى  ذوي  المبحوثات  من 

 الزراعية.  
بين م -2 معنوية  إرتباطية  والمستوى  وجود عالقة  السن،  تغيرات 

الوعى   وبين  المعلومات  مصادر  من  واإلستفادة  التعليمى، 
 الكلى بمورد األرض الزراعية. 

نحو    -3 تفسر  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  %،   27.1أن 
% من التباين الكلي في الوعي المعرفي،    9.9%، و  8.1و

 والوعي الموقفي، والوعي الكلي بمورد األرض الزراعية. 
 ــ  ى الموقفىـــــــــــ الوع ى المعرفىـــــــمات المفتاحية: الوعالكل 

 األرض الزراعية ـــ المرأة الريفية. 

 والمشكلة البحثية  المقدمة

الدول   كثير من  في  الهامة  القطاعات  أحد  الزراعة  تعتبر 
المتقدمة والنامية على حد سواء، وهي المورد األساسي لغذاء  

ال ويساهم  اإلنسان.  بحوالي  وكساء  مصر  في  الزراعي  قطاع 
و  % 15 المحلي،  الناتج  الصادرات،    22من  إجمالي  من   %

حـوالي   به  العاملـة    %25ويعمل  القوة  إجمالي  من 
(www.capmas.gov.eg)  أهم أحد  الزراعية  األرض  وتمثل   .

متجددة  الغير  الطبيعية  الموارد  ومن  الزراعى  اإلنتاج  وسائل 
العطاء إذا أحسن استغاللها    وبالتالي فهى ثروة قومية متجددة

محدودية   ظل  وفي  المختلفة،  التدهور  عوامل  من  وحمايتها 
التلوث   لمخاطر  وتعرضها  إستغاللها  وسوء  الزراعية  الموارد 
الزراعية والتي   الفاقد في مورد األرض  تظهر بوضوح مشكلة 
تتمثل إما في صورة هدر وسوء إستغالل سواء بالتجريف، أو  

بالزح أو  أوغيره  بالتبوير،  الحيازي،  بالتفتيت  أو  العمراني،  ف 
وسوء   لإلنسان  الخاطئة  للممارسات  المختلفة  الصور  من 
اإلستخدام، كما قد يتعرض مورد األرض الزراعية لشكل آخر  
األرض   له  تتعرض  ما  في  يتمثل  والذي  الفقد  أشكال  من 
والمبيدات  السماد،  إستخدام  خالل  من  تلوث  من  الزراعية 

وتسر  )محيسن، الكيماوية،  للتربة  الصحى  الصرف  مياه  ب 
وإنتشار  2004 الوعي  قلة  المشكلة  تفاقم  من  ويزيد   .)

اإلهدار   من  تزيد  والتي  الريف،  في  الخاطئة  السلوكيات 
والتلوث البيئي لمورد األرض الزراعية. ورغم أن الوعى العام  
تنامى  قد  أنه  إال  متأخرًا،  ظهر  قد  البيئية  الموارد  بمشكالت 

وأصب الرئيسى  بسرعة  الموضوع  هى  البيئة  مشكالت  حت 
المنظمـات  عبـر  تعقد  التى  والندوات  المؤتمرات  من  للكثير 
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اإلعالم   وسائل  وكذا  والمحلية،  واإلقليمية  الدولية  والهيئات 
أنشأت   المتخصصة، كما  العلميـة  البحثيـة والهيئـات  والمعاهـد 
تحت   المتحدة  لألمم  تابعة  البيئة  لشئون  متخصصة  هيئة 

للبيئةمـ المتحدة  " والتي تستهدف  UNEP"  سمى برنـامج األمم 
على   البيئة  حالة  وتتوقف  عليها.  والحفاظ  البيئة  حماية 
فإذا   المختلفة،  الموارد  اإلنسان مع  به  يتعامل  الذي  األسلوب 
البيئة،   وواعيًا وحكيمًا صلح حال  اإلنسان رشيدًا  كان سلوك 

لبيئة بسلوك غير  أما إذا تعامل مع عناصر ومكونات وموارد ا 
صديق وغير رشيد فإن ذلك يؤدى الى تلوث وتدهور وإهدار  

الحافظ،   )عبد  البيئية  الموارد  وتعانى 2016وإستنزاف   .)
على   والحضر  الريف  فـى  عديـدة  بيئيـة  مشكالت  من  مصر 
عن   ناتجة  بيئية  أخطار  يواجه  المصرى  فالريف  السواء، 

تجر  تشمل  بيئيا  واعية  غير  وسلوكيات  وتبوير معارف  يف 
الكيماوية   باألسمدة  تسميدها  فى  واإلفراط  الزراعية،  األراضى 
األغراض  غير  فى  وإستخدامها  المتحللة،  غير  والعضوية 
وقطع   الـصحى،  الصرف  شبكات  إنشاء  وعدم  الزراعية، 

 (.  2011األشجار، والتكدس السكانى )بازينة، 
النساء   نصف  من  أكثر  الريفيات  النساء  ويمثل 

مليون    94.8ذ يقدر عـدد سكان مصر بحوالى  المصريات، إ
المرأة   تشكل  طبقا    48.4نسمة،  السكان  إجمالى  من    %

واإلحصاء،    2017لتعداد   العامة  للتعبئـة  المركـزى  )الجهاز 
(. كما تمثل المرأة الريفية رصيدًا ضخما ال يستهان به 2017

من القوى البشرية، كما تعد ثروة قومية هائلة وقوة رئيسية فى  
لو أحسن إستثمارها يمكن أن تلعـب دورًا حيويا  التى  اإلنتاج 
فقط على مستوى   ليس  الريفية  التنمية  دفع عملية  فى  ومؤثرًا 

المجتمع ككل الريفى بل على مستوى  للثقل    .المجتمع  ونظرًا 
العددى للمرأة الريفية ولتعدد أدوارها داخل المنزل وخارجه فإن  

ه فى صيانة مورد األرض  دورها الفعال يجب أن اليستهان ب
لحماية   العريـضة  القاعدة  يشكلن  الريفيات  فالنساء  الزراعية، 
البيئة عامة، والبيئة الريفية خاصة وصيانة مواردها والحد من  
تدهورها وذلك مـن خـالل أدوارهن وإسهاماتهن التى تحتك من 

 (.  1997خاللها يوميا بالبيئة ومكوناتها )السباعى، 

إن للمـرأة الريفيـة سلوكيات غير مالئمة وإلى جانب ذلك ف
المنزلي،   اإلستعمال  مياه  من  التخلص  سوء  مثل  البيئة  مع 
مياه  إستخدام  وسوء  المائية،  المجارى  فى  الماشية  وتنظيف 
الرى وتلويثهـا بـالمواد الصلبة وغير الصلبة، وحرق الحشائش  
فـى   واإلسـراف  بالكيروسين،  الزراعية  باألرض  الموجودة 

من  إستخ التخلص  وسوء  الزراعية،  اآلفات  مبيدات  دام 
والدواجن   الحيوان  ومخلفات  والمنزلية  المزرعية  المخلفات 

 (.   1995)الشناوى،  
وتعد صيانة الموارد الطبيعية واإلستخدام المستدام لها من  
الهامة  المقومات  من  اآلمنة  الزراعية  الممارسات  خالل 

ى التخفيف من وطأة  لإلستدامة في قطاع الزراعة بما يسهم ف
الفقر، فمفهوم الصيانة واإلستخدام ليسا بالمتضادين بل يعزز  
عنها  الطبيعية ال غنى  الموارد  كانت  فإذا  اآلخر،  منهما  كل 
متاحة   فستبقى  تم صيانتها  ما  وإذا  واجبة،  تعد  فإن صيانتها 
لإلستخدام، ومن ثم تحسين مستوى معيشة األسر الريفية عبر  

بكيف البيئى  واإلستخدام  الوعى  الموارد  هذه  على  الحفاظ  ية 
أو   بمشكلة  المتعلقة  للحقائق  فهم  هو  والوعي  لها،  الرشيد 
ظاهره ما، وبالتالى فهم الظاهرة، وبما أن الظاهرة هنا تتعلق  
وهو  الطبيعية  الموارد  أهم  أحد  وإستخدام  وصيانة  بحفظ 

الزراعية الطبيعية   .األرض  الموارد  وحفظ  صيانة  تمثل  لذا 
عية الركيزة األولى في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، الزرا 

في  بدورها  المرأة  توعية  على  التركيز  أهمية  برزت  وعليه 
حتى   الطبيعية  الموارد  وصيانة  حفظ  عبر  المستدامة  التنمية 
تتحقق المشاركة الواعية والفاعلة في التنمية من خالل معرفة  

األبعا ومعالجة  وأوجه ضعفهن  لصيانة  إحتياجاتهن  النوعية  د 
بشكل   للموارد  إستخدامهن  ثم  ومن  الزراعية  الطبيعية  الموارد 
مستدام يراعي حق األجيال الحالية والمستقبلية في هذه الموارد  

 (. 2017)السيد،
الغير   التعليمية  النظم  أهم  أحد  الزراعى  اإلرشاد  ويعد 
الريفيات  إعداد  في  هامًا  دورًا  يلعب  أن  يمكن  والذى  رسمية 

امل اآلمن مع الموارد البيئية بصفة عامة، ومورد األرض  للتع
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من  وحمايتها  البيئة  تعتبر  حيث  خاصة،  بصفة  الزراعية 
النهوض  على  تعمل  التي  اإلرشادى  العمل  مجاالت  ضمن 
بالمرأة الريفية في مجال المحافظة على البيئة من التلوث عن  
والممارسات  الريفيات  بين  السليمة  المعارف  نشر  طريق 

لمهارات وكذا تعديل اإلتجاهات التي تمكنهن من المحافظة  وا
إقتصادية   آثار  عنه  ينتج  الذى  األمر  نظيفة،  بيئتهن  على 

 (. 2016وإجتماعية مرغوبة للريفيات. )حبيب وأخرون،  
أبو   دراسة  ومنها  السابقة  الدراسات  بعض  أوضحت  وقد 

( عن درجة وعي الريفيين بصيانة  2011حسين وعبد العال )
ا قرى  بعض  إحدى  في  ميدانية  )دراسة  الطبيعية  لموارد 

عامة   بصفة  للريفين  البيئي  الوعى  أن  الشرقية(،  محافظة 
مرتفع، وأن هناك إرتباط معنوى بين الوعى بالخطورة المباشرة 
هناك  وأيضًا  والتعليم،  الفرد  على  الخاطئ  البيئي  للسلوك 

البي للسلوك  المباشرة  بالخطورة  الوعى  بين  معنوى  ئي إرتباط 
الشهري،  والدخل  التعليم،  من  وكل  المجتمع  على  الخاطئ 
السيد   مرفت  دراسة  أوضحت  كما  الجغرافى.  واإلنفتاح 

بصيانة  2017) الريفية  للمرأة  البيئى  الوعى  مستوى  عن   )
أن  والفيوم  المنيا  الزراعية بمحافظتى  الطبيعية  الموارد  بعض 

الوعي    40 من  المتوسط  المستوى  فى  المبحوثات  من   %
مقابل  ال الزراعية،  الطبيعية  الموارد  بعـض  بصـيانة    35بيئـى 

% من المبحوثات فى المستوى المنخفض. وأن هناك عالقة  
التربـة   بصـيانة  البيئي  الوعي  درجة  بين  طردية  معنوية 
الزراعية وبين كل من عمر المبحوثة، وعدد سنوات الخبرة فى  

زراعية المشاركة  الزراعة، والحيـازة الزراعية، وعدد العمليات ال
( عن معارف المرأة 2017بها. كما أوضحت دراسة عطية )

بمحافظة   الريفية  البيئة  على  المحافظة  بممارسات  الريفية 
أن   معرفتهن   63.3الدقهلية،  مستوى  المبحوثات  من   %

التربة منخفضة، وأن   % من    53.3بممارسات الحفاظ على 
عل  الحفاظ  بممارسات  معرفتهن  مستوى  الماء المبحوثات  ى 

وأن   معرفتهن   60.0منخفضة،  مستوى  المبحوثات  من   %
 بممارسات الحفاظ على الهواء منخفضة. 

ولما كانت المرأة الريفية تلعب دورًا هامًا وحيويًا ال يمكن 
إغفاله في مجال حماية وصيانة مورد األرض الزراعية، ألنها 

حد  قد تمثل أحد األسباب في إهداره وإستنزافه، كما قد تمثل أ
عاتقها  على  يقع  كما  المشكالت،  تلك  حل  عن  المسئولين 
الجزء األكبر في المحافظة على سالمة وصيانة مورد األرض  
تلوث  إلى  المؤدية  الممارسات  من  الحد  خالل  من  الزراعية 
المورد، أو من خالل دورها في تنشئة وتوعية   وإستنزاف هذا 

وحم المورد  هذا  نحو  السليمة  بالسلوكيات  من  أبنائها  ايته 
برزت   فقد  المنطلق  هذا  ومن  واالستنزاف،  والهدر  التلوث 
الحاجة الى إجراء هذا البحث للتعرف على مستوى وعي المرأة  

 الريفية بمورد األرض الزراعية بمحافظة الغربية. 
 ية هداف البحث األ

المرأة   وعى  على  التعرف  رئيسة  بصفة  البحث  يستهدف 
ببعض   الزراعية  األرض  بمورد  الغربية الريفية  محافظة  قرى 
 وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية: 

األرض -1 بمورد  الريفية  المرأة  وعى  مستوى  على  التعرف 
 الزراعية في محافظة الغربية.  

المستقلة -2 المتغيرات  التعرف على العالقات اإلرتباطية بين 
 المدروسة وبين وعي المرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. 

سبة إسهام المتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير تحديد ن-3
االرض   بمورد  الريفية  المرأة  وعى  متغير  في  التباين 

ببعديه بمورد   الزراعية  الموقفي  والوعي  المعرفي  الوعي 
 . األرض الزراعية

 البحثية  فروض ال
 لتحقيق أهداف البحث تم صياغة الفروض البحثية التالية:

األول ارتالفرص  عالقة  توجد  متغيرات  :  بين  معنوية  باطية 
لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  التعليمي  والمستوى  السن، 
وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم  األبناء،  وعدد  الزراعة، 
المعلومات،  لمصادر  والتعرض  المزرعية،  الحيوانات 
بالمشكالت  والمعرفة  المعلومات،  مصادر  من  واإلستفادة 
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البي المشكالت  وجود  وإدراك  أضرار  البيئية،  وإدراك  ئية، 
البيئية،   القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة  البيئية،  المشكالت 
الوعى   تشكيل  مصادر  وعدد  البيئي،  للتغيير  واإلستعداد 
األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  المعرفى  الوعى  وبين 

 الزراعية.  
الثاني متغيرات الفرص  بين  معنوية  ارتباطية  عالقة  توجد   :

التعليمي والمستوى  لمهنة   السن،  والتفرغ  للمبحوثة، 
وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم  األبناء،  وعدد  الزراعة، 
المعلومات،  لمصادر  والتعرض  المزرعية،  الحيوانات 
بالمشكالت  والمعرفة  المعلومات،  مصادر  من  واإلستفادة 
أضرار   وإدراك  البيئية،  المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية، 

فى والمشاركة  البيئية،  البيئية،    المشكالت  القرارات  إتخاذ 
الوعى   تشكيل  مصادر  وعدد  البيئي،  للتغيير  واإلستعداد 
 وبين الوعى الموقفى للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. 

الثالث متغيرات  الفرص  بين  معنوية  ارتباطية  عالقة  توجد   :
لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  التعليمي  والمستوى  السن، 

األبناء،   وعدد  وحيازة الزراعة،  الزراعية،  الحيازة  وحجم 
المعلومات،  لمصادر  والتعرض  المزرعية،  الحيوانات 
بالمشكالت  والمعرفة  المعلومات،  مصادر  من  واإلستفادة 
أضرار   وإدراك  البيئية،  المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية، 
البيئية،   القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة  البيئية،  المشكالت 

البي للتغيير  الوعى  واإلستعداد  تشكيل  مصادر  وعدد  ئي، 
 وبين الوعى الكلى للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. 

الرابع والمستوى  الفرص  السن،  متغيرات  بين  عالقة  توجد   :
األبناء،  وعدد  الزراعة،  لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  التعليمي 
المزرعية،   الحيوانات  وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم 

ا  لمصادر  مصادر والتعرض  من  واإلستفادة  لمعلومات، 
وجود   وإدراك  البيئية،  بالمشكالت  والمعرفة  المعلومات، 
البيئية،  المشكالت  أضرار  وإدراك  البيئية،  المشكالت 
للتغيير  واإلستعداد  البيئية،  القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة 

البيئي، وعدد مصادر تشكيل الوعى مجتمعة وبين الوعى  
 ة بمورد األرض الزراعية. المعرفى للمرأة الريفي

الخامس التعليمي  :  الفرض  المستوى  السن،  من  كل  يسهم 
وحجم  األبناء،  وعدد  الزراعة،  لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة، 
والتعرض   المزرعية،  الحيوانات  وحيازة  الزراعية،  الحيازة 
المعلومات،  مصادر  من  واالستفادة  المعلومات،  لمصادر 

وإ البيئية،  بالمشكالت  المشكالت والمعرفة  وجود  دراك 
فى   والمشاركة  البيئية،  المشكالت  أضرار  وإدراك  البيئية، 
وعدد   البيئي،  للتغيير  واالستعداد  البيئية،  القرارات  إتخاذ 
تفسير  في  فريدًا  معنويًا  إسهاما  الوعى  تشكيل  مصادر 
بمورد   الريفية  للمرأة  المعرفي  الوعي  متغير  في  التباين 

 . األرض الزراعية
: توجد عالقة بين متغيرات السن، والمستوى  سالفرص الساد

األبناء،  وعدد  الزراعة،  لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  التعليمي 
المزرعية،   الحيوانات  وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم 
مصادر   من  واإلستفادة  المعلومات،  لمصادر  والتعرض 
وجود  وإدراك  البيئية،  بالمشكالت  والمعرفة  المعلومات، 

الب البيئية، المشكالت  المشكالت  أضرار  وإدراك  يئية، 
للتغيير  واإلستعداد  البيئية،  القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة 
البيئي، وعدد مصادر تشكيل الوعى مجتمعة وبين الوعى  

 الموقفى للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. 
السابع التعليمي   :الفرض  المستوى  السن،  من  كل  يسهم 

لمه والتفرغ  وحجم للمبحوثة،  األبناء،  وعدد  الزراعة،  نة 
والتعرض   المزرعية،  الحيوانات  وحيازة  الزراعية،  الحيازة 
المعلومات،  مصادر  من  واإلستفادة  المعلومات،  لمصادر 
المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية،  بالمشكالت  والمعرفة 
فى   والمشاركة  البيئية،  المشكالت  أضرار  وإدراك  البيئية، 

البيئي القرارات  وعدد  إتخاذ  البيئي،  للتغيير  واالستعداد  ة، 
تفسير  في  فريدًا  معنويًا  إسهاما  الوعى  تشكيل  مصادر 
بمورد  الريفية  للمرأة  الموقفي  الوعي  متغير  في  التباين 

 األرض الزراعية. 
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الثامن والمستوى  الفرص  السن،  متغيرات  بين  عالقة  توجد   :
األبن وعدد  الزراعة،  لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  اء، التعليمي 

المزرعية،   الحيوانات  وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم 
مصادر  من  واإلستفادة  المعلومات،  لمصادر  والتعرض 
وجود   وإدراك  البيئية،  بالمشكالت  والمعرفة  المعلومات، 
البيئية،  المشكالت  أضرار  وإدراك  البيئية،  المشكالت 
للتغيير  واإلستعداد  البيئية،  القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة 
البيئي، وعدد مصادر تشكيل الوعى مجتمعة وبين الوعى  

 الكلي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. 
التاسع التعليمي   :الفرض  المستوى  السن،  من  كل  يسهم 

وحجم   األبناء،  وعدد  الزراعة،  لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة، 
والتعرض   المزرعية،  الحيوانات  وحيازة  الزراعية،  الحيازة 

المع المعلومات، لمصادر  واإلستفادة من مصادر  لومات، 
المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية،  بالمشكالت  والمعرفة 
فى   والمشاركة  البيئية،  المشكالت  أضرار  وإدراك  البيئية، 
وعدد   البيئي،  للتغيير  واالستعداد  البيئية،  القرارات  إتخاذ 
تفسير  في  فريدًا  معنويًا  إسهاما  الوعى  تشكيل  مصادر 

في   بمورد التباين  الريفية  للمرأة  الكلي  الوعي  متغير 
 األرض الزراعية. 

وإلختبـــــار الفـــــروض البحثيـــــة تـــــم صـــــياغتها فـــــي صـــــورتها 
 الصفرية.

 البحثية  ة قيالطر 
أجريــــت الدراســــة بمحافظــــة الغربيــــة، حيــــث تمثلــــت شــــاملة 
ــة  ــائزات لــــــألرض الزراعيــــ ــات الحــــ ــي جميــــــع الريفيــــ البحــــــث فــــ

ائيًا مـن بـين مراكـز بمحافظة، وقد تم إختيار ثالث مراكز عشو 
ــار مراكــــز  ــفر ذلــــك عــــن إختيــ ــة، وأســ ــة الثمانيــ محافظــــة الغربيــ
المحلـــة الكبـــرى، وطنطـــا، وقطـــور. وتـــم إختيـــار قريـــة مـــن كـــل 
مركــز عشــوائيًا، حيــث تــم إختيــار قريــة الهيــاتم بمركــز المحلــة 
ــز  ــواي بمركـ ــة إبشـ ــا، وقريـ ــز طنطـ ــونى بمركـ ــة شـ ــرى، وقريـ الكبـ

 5698ائزات بالقرى الـثالث قطور، وبلغ إجمالي الريفيات الح
إمـــرأة ريفيـــة حـــائزة، ولتحديـــد حجـــم العينـــة تـــم إســـتخدام معادلـــة 

(، وبتطبيـــــق 2012) Steven Thompsonســـــتيفن تومســـــون 
المعادلــــة علــــى شــــاملة الريفيــــات الحــــائزات بــــالقرى الــــثالث تــــم 

ــة مــــن إ ــارهن  360ختيــــار عينــــة مكونــ ــم إختيــ ــد تــ مبحوثــــة، وقــ
قــــــــع كشــــــــوف الحــــــــائزات بطريقــــــــة عشــــــــوائية منتظمــــــــة مــــــــن وا

بالجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة بــالقري موضــع الدراســة مــوزعين 
 139بحسب نسب تمثيلهن بكل قريـة وأسـفر ذلـك عـن إختيـار 

ــاتم، و ــة الهيـ ــة بقريـ ــونى، و 117مبحوثـ ــة شـ ــة بقريـ  104مبحوثـ
ــهرى  ــد تـــم جمـــع البيانـــات خـــالل شـ ــة أبشـــواي. وقـ ــة بقريـ مبحوثـ

ــايو  ــتمار 2018ابريــــــل ومــــ ــة ، بواســــــطة إســــ ــتبيان بالمقابلــــ ة إســــ
ــية. وتــــم ترميــــز البيانــــات وتفريغهــــا واســــتخدام أســــاليب  الشخصـ
التحليـل الوصــفي فـي عــرض البيانـات مثــل التكـرارات، والنســب 
ــلوب التحليـــــل اإلرتبـــــاطي  ــا، وأســـ المئويـــــة، ومعامـــــل ثبـــــات ألفـــ

 واإلنحداري المتعدد التدريجي في تحليل بيانات هذه الدراسة.

    Steven Thompson معادلة
S = N x P(1-P) ÷ [(N-1) X (d2 ÷ z2) + P(1-P)].             

 حيث أن:
S   حجم العينة المطلوب = N   بمنطقة الشاملة  حجم   =

 5698البحث = 
d   = 0.05= نسبة الخطأ    p  = 0.5= القيمة االحتمالية   
Z  المعنوية لمستوى  المقابلة  المعيارية  الدرجة   =0.05  

 1.96اوى وتس 0.95ومستوى الثقة 
 قياس المتغيرات البحثية:

ألغراض   كميًا  ومعالجتها  الدراسة  متغيرات  قياس  تم 
 التحليل اإلحصائي على النحو التالي: 

 :قياس المتغيرات المستقلة -أ 
السن: وتم قياسه من خالل الرقم الخام لعدد السنوات منذ    -1

سنة   ألقرب  البيانات  جمع  وقت  حتى  المبحوثة  ميالد 
 ميالدية.

من -2 مكون  رتبى  بمقياس  قياسه  تم  التعليمي:  المستوى 
ومؤهل   وإعدادي،  وتكتب،  وتقرأ  أمية،  هى  فئات  خمسة 
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أوزان   اإلجابات  تلك  وأعطيت  وجامعي  ،  2،  1متوسط، 
 علي الترتيب.  5، 4، 3

إذا  -3 عما  المبحوثة  بسؤال  قياسه  تم  الزراعة:  لمهنة  التفرغ 
تعم أنها  أم  الزراعة،  لمهنة  متفرغة  أخرى كانت  بمهنه  ل 

أوزان   اإلجابتين  وأعطيت  الزراعه،  على    1،  2مع 
 الترتيب. 

لعدد أبناء عدد األبناء:    -4 الخام  الرقم  تم قياسه من خالل 
 المبحوثة وقت جمع البيانات. 

الزراعية:    -5 الحيازة  الخام  حجم  الرقم  قياسها من خالل  تم 
والُمستأَجَرة  المملوكة  الزراعية  األرض  مساحة  إلجمالي 
بزراعتها  المبحوثة  أسرة  تقوم  والتي  بالقيراط،  عنها  معبرًا 

 وقت جمع البيانات. 
تم قياسه بسؤال المبحوثة عما  حيازة الحيوانات المزرعية:    -6

وقت   أم ال  مزرعية،  حيوانات  أسرتها  حيازة  في  كان  إذا 
نعم، ال.   إجابتين هما  بين  بأن تختار من  البيانات  جمع 

أرقاماً  اإلجابتين  هي  وأُعطيت  تمييزية  على    1،  2 
 الترتيب. 

وتم قياسه بسؤال المبحوثة التعرض لمصادر المعلومات:    -7
عن مدى تعرضها لكل من التليفزيون، والراديو، والصحف  
أو   والندوات  والمجالت،  العامة،  والمكتبات  العامة، 
أن   المبحوثة  من  وطلب  واألنترنت،  العامة،  المحاضرات 

إجابات   أربع  بين  من  ونادرًا،  تختار  وأحيانًا،  دائمًا،  هى 
أوزان   اإلجابات  وأعطيت  على  1،  2،  3،    4وال.   ،

معامل  باستخدام  المقياس  ثبات  درجة  وقدرت  الترتيب. 
وهى قيمة مقبولة مما    0.56ثبات الفا حيث بلغت قيمته  

يدل على صالحية المقياس لإلستخدام في أغراض البحث  
عليه حصلت  التي  الدرجات  وجمعت  المبحوثة العلمي.  ا 

لمقياس   الكلية  الدرجة  عن  لتعبر  المختلفة  البنود  في 
 التعرض لمصادر المعلومات.

المعلومات:    -8 مصادر  من  بسؤال  االستفادة  قياسه  وتم 
من   لكل  التعرض  من  إستفادتها  مدى  عن  المبحوثة 

العامة،  العامة، والمكتبات  التليفزيون، والراديو، والصحف 
ال أو  والندوات  واألنترنت، والمجالت،  العامة،  محاضرات 

المبحوثة أن تختار من بين أربع إجابات هى   وطلب من 
اإلجابات  وأعطيت  ومنعدمة.  صغيرة،  متوسطة،  كبيرة، 

ثبات    1،  2،  3،    4أوزان   درجة  وقدرت  الترتيب.  على 
قيمته  بلغت  حيث  الفا  ثبات  معامل  باستخدام  المقياس 

المقياس    وهى قيمة مقبولة مما يدل على صالحية   0.56
الدرجات   وجمعت  العلمي.  البحث  أغراض  في  لإلستخدام 
لتعبر   المختلفة  البنود  في  المبحوثة  عليها  حصلت  التي 
مصادر   من  اإلستفادة  لمقياس  الكلية  الدرجة  عن 

 المعلومات. 
البيئية:    -9 بالمشكالت  المتغير المعرفة  هذا  قياس  وتم 

بمقياس مكون من عشرين بند هي حرق الحطب والقش،  
الورش   وتواجد  المنزل،  بجوار  البلدى  السماد  وتشوين 
وإنتشار  الصوت،  مكبرات  وإستخدام  المساكن،  بجوار 
ورمي   السكني،  الحيز  داخل  والمدافن  بالشوارع،  القمامة 
مخلفات الطيور والحيوانات بالترع، والتخلص من الصرف  
الصحي في الترع والمصارف الزراعية، واإلسراف في مياه  

ل األواني بالترع، وإنتشار البرك والمستنقعات،  الري، وغسي
الزراعية،  األرض  على  والبناء  الطوب،  قمائن  وإنتشار 
الجائر لألشجار،   الطاقة، والقطع  إستهالك  في  واإلسراف 
الحشرات   وإنتشار  والتحصينات،  التطعيمات  وإهمال 
وإنتشار   بالترع،  الحيوانات  وتنظيف  واإلستحمام  والفئران، 

يا، وترك الطيور والمواشي في الشارع، وتم  مرض البلهارس
سؤال المبحوثة لتبين رأيها فى كل بند من هذه البنود بأن  
وأعطيت   تعرف.  وال  تعرف  هي  إجابتين  بين  من  تختار 

أوزان   درجة   1،  2اإلجابتين  حساب  وتم  الترتيب.  على 
وهى    0.96ثبات المقياس بإستعمال معامل آلفا فوجد أنه  

نسبياً  مرتفعه  المقياس قيمة  صالحية  على  يدل  مما   
الدرجات   وجمعت  العلمي.  البحث  أغراض  في  لإلستخدام 
لتعبر   المختلفة  البنود  في  المبحوثة  عليها  حصلت  التي 

 عن الدرجة الكلية لمقياس المعرفة بالمشكالت البيئية. 
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البيئية:    -10 المتغير إدراك وجود المشكالت  وتم قياس هذا 
دًا السابق ذكرهم في مقياس بمقياس مكون من العشرين بن

تبين  أن  المبحوثة  سؤال  وتم  البيئية،  بالمشكالت  المعرفة 
مدى إدراكها لوجود هذه المشكالت البيئية في قريتها بأن 
موجودة،   وغير  موجودة،  هما  إجابتين  بين  من  تختار 

على الترتيب. وتم حساب    2،1وأعطيت اإلجاباتين أوزان  
م بإستعمال  المقياس  ثبات  أنه درجة  فوجد  ألفا  عامل 

على صالحية   0.89 يدل  مما  نسبيًا  مرتفعه  قيمة  وهي 
العلمي. وجمعت  البحث  أغراض  في  لإلستخدام  المقياس 
الدرجات التي حصلت عليها المبحوثة في البنود المختلفة  
لتعبر عن الدرجة الكلية لمقياس إدراك المبحوثات لوجود 

   المشكالت البيئية.
وتم قياس هذا المتغير شكالت البيئية:  إدراك أضرار الم  -11

في   ذكرهم  السابق  بندًا  العشرين  من  مكون  بمقياس 
المبحوثة أن توضح مدى  المقياسين السابقين، وتم سؤال 
من   مشكلة  كل  وتحدثها  تسببها  التي  لألضرار  إدراكها 
بين  من  تختار  بأن  عليها  المعروضة  البيئية  المشكالت 

كبيرة،   أضرار  هي  إجابات  متوسطة، أربع  وأضرار 
وأعطيت  أضرار،  أي  تسبب  وال  صغيرة،  وأضرار 

أوزان   وقدرت  1،  2،  3،  4اإلجابات  الترتيب.  على  ؛ 
درجة ثبات المقياس بإستعمال معامل ألفا وكانت مقدارها 

وهو معامل مرتفع نسبيًا. مما يدل على صالحية    0.90
العلمي، وجمعت  البحث  أغراض  في  لإلستخدام  المقياس 

التي حصلت عليها المبحوثة في البنود المختلفة  الدرجات  
المبحوثات   إدراك  لمقياس  الكلية  الدرجة  عن  لتعبر 

  ألضرار المشكالت البيئية.
البيئية  -12 القرارات  إتخاذ  في  هذا  المشاركة  قياس  تم   :

هي  بيئية  مشكالت  عشرة  من  مجموعة  بعرض  المتغير 
طرق  وإختيار  المنزلية،  المخلفات  من  التخلص   طرق 
الزراعية،   األرض  على  والبناء  المناسبة،  الري  ومواعيد 
وإستخدام   المزرعية،  المخلفات  تشوين  أماكن  وتحديد 

الكهربائية   األجهزة  وشراء  الحقل،  في  والمبيدات  األسمدة 
الموفرة للطاقة، وإستخدام بدائل للطاقة النظيفية مثل الفرن 
التحصينات  وإعطاء  البلدي،  الفرن  من  بدال  الغاز 

المبيدات  لل إستخدام  في  واإلسراف  والطيور،  حيوانات 
الحشرات   من  التخلص  وطرق  المنزل،  في  الحشرية 
إشتراكها   مدى  تبين  أن  المبحوثة  من  وطلب  والقوارض، 
المشكالت  الخاص بكل مشكلة من هذه  القرار  إتخاذ  في 
هى   إجابات  أربع  بين  من  تختار  بأن  عليها  المعروضة 

وغيرى  وغيرى،  وأنا  وأعطيت بمفردى،  والينطبق.   ،
أوزان   وقدرت 1،   2،  3،  4اإلجابات  الترتيب.  على  ؛ 

مقداره   وكان  آلفا  معامل  باستعمال  المقياس  ثبات  درجة 
على صالحية    0.67 يدل  مما  نسبيًا  مرتفع  معامل  وهو 

وجمعت  العلمي.  البحث  أغراض  في  لإلستخدام  المقياس 
تلفة  الدرجات التي حصلت عليها المبحوثة في البنود المخ

في  المبحوثات  مشاركة  لمقياس  الكلية  الدرجة  عن  لتعبر 
 إتخاذ القرارات البيئية.

تم قياس هذا المتغير بمقياس  اإلستعداد للتغيير البيئي:    -13
مكون من أربعة عشر بندًا، وطلب من المبحوثة أن تختار 
من بين  ثالث إجابات هى أنفذها فورًا، وأنتظر لما غيري 

أنفذ وال  أوزان  ينفذها،  اإلجابات  هذه  أعطيت  وقد  ،  3ها، 
على الترتيب. وقدرت درجة ثبات المقياس بإستعمال   2،1

مقداره   وكان  ألفا  نسبيًا   0.87معامل  مرتفع  معامل  وهو 
أغراض   في  لإلستخدام  المقياس  على صالحية  يدل  مما 
عليها  حصلت  التي  الدرجات  وجمعت  العلمي.  البحث 

ل المختلفة  البنود  في  الكلية  المبحوثة  الدرجة  عن  تعبر 
 لمقياس إستعداد المبحوثات للتغيير البيئي.

الرقم  -14 الوعي: وتم قياسه من خالل  عدد مصادر تشكيل 
المبحوثة منها   تتلقي  التي  المعلومات  لعدد مصادر  الخام 
 المعلومات الخاصة بالموارد البيئية، وكيفية الحفاظ عليها. 

تغير التابع للبحث في : ويتمثل المقياس المتغير التابع  -ب  
هذا   قياس  وتم  الزراعية،  األرض  بمورد  الريفية  المـرأة  وعى 
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بإعتبار  الزراعية  األرض  بمورد  الريفية  المرأة  وعي  متغير 
 متغير متعدد األبعاد كما يلي:

الزراعية األرض  بمورد  المعرفى  الوعى  قياس :  أوال:  وتم 
خال من  الزراعية  األرض  بمورد  المعرفي  الوعي  ل  متغير 

الزراعية،   األرض  بمورد  البيئية  المعلومات  هما  بعدين 
 والمعارف التنفيذية بمورد األرض الزراعية على النحو التالي: 

الزراعية -1 األرض  بمورد  البيئية  قياسه  :  المعلومات  وتم 
أسلوب  فيها  واستخدم  بنود،  ثمانية  من  مكون  بمقياس 
البدائل   من  مجموعه  من  الصحيحة  المعلومات  إختيار 
البنود  من  بند  كل  فى  المبحوثة  من  وطلب  اإلختيارية، 
الخمسة   هذه  بين  من  إجابات،  خمسة  بين  من  اإلختيار 
وإجابة   أعرف،  إجابات صحيحة، وال  يوجد ثالث  إجابات 

أوزان   اإلجابات  وأعطيت  إختيار   4خاطئة.  حالة  في 
في حالة إختيار إجابة واحدة   3إجابتين صحيحتين فأكثر، 

حا   2صحيحة،   أعرف،  في  ال  إختيار  حالة    1لة  في 
الثبات   معامل  حساب  وتم  الخاطئة،  اإلجابة  إختيار 

وهو معامل    0.87للمقياس بإستخدام معامل ألفا فوجد أنه 
المقياس لإلستخدام   مرتفع نسبيًا، مما يدل على صالحية 
التي   الدرجات  وجمعت  العلمى.  البحث  أغراض  فى 

الثمان البنود  في  المبحوثة  عليها  عن  حصلت  لتعبر  ية 
األرض  بمورد  البيئية  المعلومات  لمقياس  الكلية  الدرجة 

 الزراعية.
الزراعية-2 األرض  بمورد  التنفيذية  قياسه  :  المعارف  وتم 

بمقياس مكون من سبعة عشر بندًا، وطلب من المبحوثة 
أن تبين رأيها في كل بند بأن تختار من بين أربع إجابات  

وال أعرف، وخطأ؛    هى صحيح تماما، صحيح إلى حد ما،
؛ على الترتيب   1، و2، و3،  4وأعطيت اإلجابات أوزان  

أوزان   اإلجابات  أعطيت  حين  في  اإليجابية،    1للعبارات 
درجة    4،  3،  2، وقدرت  السلبية.  للعبارات  الترتيب  على 

مقداره   وكان  ألفا  معامل  باستعمال  المقياس    0.63ثبات 
ية المقياس  وهو معامل مرتفع نسبيًا. مما يدل على صالح

الدرجات   وجمعت  العلمي.  البحث  أغراض  في  لإلستخدام 

التي حصلت عليها المبحوثة في البنود المختلفة لتعبر عن  
األرض   بمورد  التنفيذية  المعارف  لمقياس  الكلية  الدرجة 

 الزراعية.
وجمعت الدرجات التي حصلت عليها المبحوثة في بعدي  

الزراعي البيئية بمورد األرض  التنفيذية المعلومات  ة، والمعارف 
الدرجة   عن  لتعبر  معايرتهما،  بعد  الزراعية  األرض  بمورد 

 الكلية لمقياس الوعي المعرفي بمورد األرض الزراعية. 
وتم قياسه من    :ثانيا: الوعى الموقفى بمورد األرض الزراعية

مورد  بصيانة  تتعلق  بنود  تتضمن  سلوكية  مواقف  ثمانية 
تلوث، وتم صياغة كل بند في  األرض الزراعية من الهدر وال

ثالث   بين  من  تختار  أن  المبحوثة  من  وطلب  موقف،  شكل 
إستجابات تمثل تدرجًا إلستجابات المبحوثة تجاه الموقف هي  
وأعطيت  سلبي،  وموقف  محايد،  وموقف  إيجابي،  موقف 

، لإلستجابات اإليجابية، والمحايدة، 2،1، 3اإلستجابات أوزان 
قدرت درجة ثبات المقياس باستعمال  والسلبية، على الترتيب. و 

آلفا   على    0.74معامل  يدل  مما  نسبيًا.  مرتفع  معامل  وهو 
العلمي.   البحث  أغراض  في  لإلستخدام  المقياس  صالحية 
المواقف   في  المبحوثة  عليها  حصلت  التي  الدرجات  وجمعت 
الموقفي   الوعي  لمقياس  الكلية  الدرجة  عن  لتعبر  المختلفة 

 بمورد األرض الزراعية. 
للمرأة  الكلي  الوعي  لمقياس  الكلية  الدرجة  حساب  وتم 
الوعي   بعدي  درجات  بجمع  الزراعية  األرض  بمورد  الريفية 
المعرفي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية، والوعي الموقفي  
ليعبر   معايرتهما،  بعد  الزراعية  األرض  بمورد  الريفية  للمرأة 

الريفية للمرأة  الكلي  الوعي  عن  األرض   مجموعهما  بمورد 
 الزراعية.   

 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة:  
وفقا  وجدولتها  وتفريغها،  ترميزها،  تم  البيانات  جمع  بعد 
اآللى   الحاسب  إلى  البيانات  إدخال  وتم  البحثية،  لألهداف 

،  SPSSلتحليلها، وذلك بإستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية  
التكرارات أساليب  إتباع  تم  ومعامل وقد  المئوية،  والنسب   ،
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التحليل   وأسلوب  ألفا،  ثبات  ومعامل  البسيط،  اإلرتباط 
وإختبار   لحساب  التدريجى  المتعدد  واإلنحدارى  اإلرتباطى 

 العالقة بين المتغيرات المستقلة مجتمعة وبين المتغير التابع.

 النتائج ومناقشتها 
 أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: 

 حث أوال: وصف عينة الب
يتبين من نتائج البحث الموضحة بجدول    سن المبحوثة:  -1

  18من المبحوثات تتراوح أعمارهن بين )  % 28.6( أن  1)
تتراوح    34  - الالتى  المبحوثات  بينما كانت نسبة  سنة(، 

، في حين    %40.6سنة( كانت    51  -  35أعمارهن بين )
( بين  أعمارهن  تتراوح  الالتى  المبحوثات  نسبة    -  52أن 

 . % 30.8( كانت سنة 68
للمبحوثة:  -2 التعليمي  نسبة    المستوى  أن  النتائج  أوضحت 

من     %9.2من المبحوثات ُأميات، بينما وجد أن    41.9%
أن   وجد  كما  وتكتب،  تقرأ  من    %7.3المبحوثات 
وأن   إعدادية،  على  حاصالت  من    %39.7المبحوثات 

أن   حين  في  متوسط،  مؤهل  على  حاصالت  المبحوثات 
ثات حاصالت على مؤهل جامعي. أي  من المبحو   1.9%

 أن أكثر من نصف المبحوثات إما أميات أو تقرأ وتكتب. 
الزراعة:  -3 لمهنة  أن  التفرغ  النتائج  من    %83.1أوضحت 

نسبة  بينما  فقط،  الزراعة  مهنه  في  تعمل   المبحوثات 
بجوار    16.9% أخرى  مهن  في  تعمل  المبحوثات  من 

بحوثات متفرغات الزراعة. أي أن الغالبية العظمى من الم
 لمهنة الزراعة. 

األبناء:  -4 بالجدول    عدد  الموضحة  البحث  نتائج  أوضحت 
لعدد   وفقًا  فئات  إلى ثالث  المبُحوثات  يمكن تصنيف  أنه 

من المبُحوثات لديهن أقل   %33.3األبناء. حيث وجد أن  

من المبحوثات يتراوح    % 55.0من إثنان من األبناء، وأن  
بين   ما  أبنائهن  أن    5  -2عدد  حين  في    % 11.7أبناء، 

ابناء. أي    8-6من المبُحوثات يتراوح عدد أبنائهن ما بين  
أن ثلث المبحوثات لديهن ابن واحد، وما يزيد عن نصف  

 أبناء. 5 – 2المبحوثات يتراوح عدد أبنائهن ما بين 
من     % 87.3أوضحت النتائج أن    حجم الحيازة الزراعية:  -5

زر  حيازة  أسرهن  تحوز  )المبحوثات  بين  تتراوح    -2اعية 
المبحوثات تتراوح    9.4( قيراط، في حين أن  39 % من 

منهن     %3.3( قيراط، بينما  76 -40حيازتهن ما بين )
( بين  ما  حيازتهن  أن  113  -77تراوحت  أي  قيراط.   )

الزراعية  الحيازة  تقل  المبحوثات  من  العظمى  الغالبية 
 ألسرهن عن فدانين.

  % 35.0يتضح من النتائج أن    مزرعية:حيازة الحيوانات ال  -6
بينما  مزرعية،  حيوانات  لديهن  ليس  المبحوثات  من 

من المبحوثات تحوزن حيوانات مزرعية. أي أن    65.0%
حيوانات  أسرهن  لدى  المبحوثات  ثلثي  من  يقرب  ما 

 مزرعية.
المعلومات:  –7 لمصادر  أن    التعرض  النتائج  من  يتضح 

لمصادر    85.6% تعرضهن  مستوى  المبحوثات  من 
منخف )المعلومات  أن    13  -  7ض  حين  في  درجة(، 

لمصادر    13.3% تعرضهن  مستوى  المبحوثات  من 
( متوسط  أن    20  -14المعلومات  يتضح  بينما  درجة(، 

لمصادر    % 1.1 تعرضهن  مستوى  المبحوثات  من 
( مرتفع  الغالبية    28  -  21المعلومات  أن  أي  درجة(. 

لمصادر   تعرضهن  مستوى  المبحوثات  من  العظمى 
 مات منخفض. المعلو 
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 . توزيع المبحوثات وفقا للمتغيرات المستقلة 1جدول 
 النسبة المئوية  التكرار اإلستفادة من مصادر المعلومات النسبة المئوية  التكرار السن
(   34- 18صغار السن )
 78.9 284 درجة  (13 -7منخفض )  28.6 103 سنة
(   51 -35متوسطى السن )
 19.4 70 درجة   (20 – 14متوسط )   40.6 146 سنة

 1.7 6 درجة   (28  – 21مرتفع )   30.8 111 ( سنة 68- 52كبار السن )
 100 360 االجمالى 100 360 االجمالى

 النسبة المئوية التكرار المعرفة بالمشكالت البيئية  النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمى للمبحوثة
 17.2 62 درجة  (26 – 20منخفض ) 41.9 151 امية

 25.6 92 درجة  ( 33 – 27متوسط ) 9.2 33 تقرا وتكتب 
 57.2 206 درجة  ( 40 – 34مرتفع ) 7.3 26 اعدادى 

 39.7 143 مؤهل متوسط 
 1.9 7 جامعى  100 360 االجمالى

 100 360 االجمالى
 لمئويةة االنسب التكرار إدراك وجود المشكالت البيئية  النسبة المئوية التكرار التفرغ لمهنة الزراعة 
 36.7 132 درجة  (26 – 20منخفض ) 83.1 299 تعمل في الزراعة فقط

تعمل في مهن أخرى بجوار  
 45.0 162 درجة  ( 33 – 27متوسط ) 16.9 61 الزراعة 

 18.3 66 درجة  ( 40 – 34مرتفع ) 100 360 اإلجمالي
 100 360 االجمالى

 النسبة المئوية التكرار مشكالت البيئيةال  إدراك أضرار النسبة المئوية التكرار عدد األبناء  
 58.9 212 درجة  (39 – 20منخفض ) 33.3 120 2اقل من  

 35.0 126 درجة  ( 59 – 40متوسط ) 55.0 198 5 – 2
 6.1 22 درجة  ( 80 – 60مرتفع ) 11.7 42 8 – 6

 100 360 االجمالى 100 360 االجمالى
 النسبة المئوية التكرار المشاركة في إتخاذ القرارات البيئية ويةالنسبة المئ التكرار حجم الحيازة الزراعية  

 صفر صفر درجة  (19 – 10منخفض ) 87.3 314 قيراط(  39 -2صغيرة )
 46.9 169 درجة  ( 29 – 20متوسط ) 9.4 34 قيراط(  76  -40متوسطة )

 53.1 191 درجة  ( 40 – 30مرتفع ) 3.3 12 قيراط(  113- 77كبيرة )
 100 360 االجمالى 100 360 اإلجمالي

 النسبة المئوية التكرار اإلستعداد للتغيير البيئى  النسبة المئوية التكرار حيازة الحيوانات المزرعية
 7.2 26 درجة  (23 – 14منخفض ) 35.0 126 ال يوجد
 51.1 184 درجة  ( 33 – 24متوسط ) 65.0 234 يوجد

 41.7 150 درجة  ( 42 – 34مرتفع ) 100 360 اإلجمالي
 100 360 االجمالى

 النسبة المئوية التكرار عدد مصادر تشكيل الوعى  النسبة المئوية التكرار التعرض لمصادر المعلومات
 93.3 336 درجة  (7 – 1منخفض ) 85.6 308 درجة (  13  -7منخفض )  
 6.1 22 درجة   (14 – 8متوسط ) 13.3 48 درجة   (20 – 14متوسط )  
 0.6 2 درجة  ( 21 – 15مرتفع ) 1.1 4 درجة   (28  – 21مرتفع )  

 100 360 اإلجمالي 100 360 اإلجمالي
 المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.
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  االستفادة من مصادر المعلومات: يتضح من النتائج أن  -8

مصادر   78.9% من  إستفادتهن  مستوى  المبحوثات  من 
 ( بين  ما  ويترواح    درجة(،   13  -  7المعلومات منخفض 

هناكفي   أن  مستوى   % 19.4  حين  المبحوثات  من 
إستفادتهن من مصادر المعلومات متوسط ويتراوح ما بين  

من المبحوثات   %1.7  درجة(، بينما وجد أن  20  –  14)
إستفادتهن من مصادر المعلومات مرتفع وتتراوح   مستوى 

درجة(. أي أن أكثر من ثالثة أرباع    28  -21ما بين )
إستفا مستوى  المعلومات   دتهنالمبحوثات  مصادر  من 

 منخفض. 
البيئية:  -9 بالمشكالت  أن    المعرفة  النتائج  من  ويتضح 

البيئية   17.2% بالمشكالت  معرفتهن  المبحوثات  من 
( بين  ما  وتتراوح  وأن    درجة(،   26  –  20منخفضة 

البيئية   25.6% بالمشكالت  معرفتهن  المبحوثات  من 
  ن أن في حيدرجة(،    33  -  27متوسطة وتتراوح ما بين )

البيئية   57.2% بالمشكالت  معرفتهن  المبحوثات  من 
درجة(. أي أن أكثر     40-  34مرتفعة وتتراوح ما بين )

البيئية  بالمشكالت  معرفتهن  المبحوثات  نصف  من 
 مرتفعة.

أن  -10 النتائج  من  يتضح  البيئية:  المشكالت  وجود   إدراك 
من المبحوثات مستوى إدراكهن لوجود المشكالت  36.7%
باالبيئي )ة  بين  ما  ويتراوح  منخفض    26  -  20لقرية 

أن  درجة( حين  في  مستوى   % 45.0،  المبحوثات  من 
وتتراوح   متوسط  بالقرية  البيئية  المشكالت  لوجود  إدراكهن 

( بين  أن  درجة(،    33  –  27ما  نجد  من    %18.3بينما 
البحوثات مستوى إدراكهن لوجود المشكالت البيئية بالقرية 

( بين  ما  ويتراوح  ما    40  –  34مرتفع  أن  أي  درجة(. 
لوجود  إدراكهن  مستوى  المبحوثات  نصف  من  يقرب 

 المشكالت البيئية بالقرية متوسط. 

النتائج أن   -11 البيئية: يتضح من    إدراك أضرار المشكالت 
ألضرار    58.9% إدراكهن  مستوى  المبحوثات  من 

ما   ويتراوح  منخفض  بالقرية  الموجودة  البيئية  المشكالت 
( أن رجة(د  39  -  20بين  وجد  بينما  من    % 35.0  ، 

البيئية  المشكالت  ألضرار  إدراكهن  مستوى  المبحوثات 
( بين  ما  ويتراوح  متوسط  بالقرية    59  –  40الموجودة 

أن حين  في  مستوى   % 6.1  درجة(،  المبحوثات  من 
إدراكهن ألضرار المشكالت البيئية الموجودة بالقرية مرتفع 

بين) ما  أ  80  –  60ويتراوح  أن  أي  من  كثر  درجة(. 
المشكالت  ألضرار  إدراكهن  مستوى  المبحوثات  نصف 

 البيئية الموجودة بالقرية منخفض.
البيئة:  -12 القرارات  إتخاذ  في  النتائج   المشاركة  يتضح من 

المستوى   هأن فئة  في  يقعن  المبحوثات  من  أي  يوجد  ال 
بينما  البيئية،  القرارات  إتخاذ  في  المشاركة    المنخفض من 

أن   ا  %46.9نجد  في لمبحمن  مشاركتهن  مستوى  وثات 
البيئية متوسط ويتراوح ما بين ) القرارات    29-  20إتخاذ 

أن  درجة(،   حين  مستوى    % 53.1في  المبحوثات  من 
مشاركتهن في إتخاذ القرارات البيئية مرتفع ويتراوح ما بين  

المبحوثات   40-  30) نصف  من  أكثر  أن  أي  درجة(. 
 مرتفع.  يئيةمستوى مشاركتهن في إتخاذ القرارات الب

  % 7.2  يتضح من النتائج أن  اإلستعداد للتغيير البيئي:  -13
البيئي   للتغيير  اإلستعداد  فئة  في  يقعن  المبحوثات  من 

درجة(، بينما نجد   23  -  14المنخفض ويتراوح ما بين )
اإلستعداد    % 51.1أن   فئة  في  يقعن  المبحوثات  من 

( بين  ما  ويتراوح  المتوسط  البيئي    33  -  24للتغيير 
أن  درجة وجد  أنه  حين  في  المبحوثات   41.7%(،  من 

البيئي المرتفع ويتراوح ما   للتغيير  يقعن في فئة اإلستعداد 
( نصف    42  -  34بين  من  أكثر  أن  أي  درجة(. 

البيئي   للتغيير  اإلستعداد  فئة  في  يقعن  المبحوثات 
 المتوسط. 
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أن   -14 النتائج  من  ويتضح  الوعى:  تشكيل  مصادر    عدد 

يقعن في فئة المستوى المنخفض وثات  من المبح  93.3%
  7  -  1من عدد مصادر تشكيل الوعي ويتراوح ما بين )

من المبحوثات يقعن في فئة    % 6.1درجة(، في حين أن  
المستوى المتوسط من عدد مصادر تشكيل الوعي ويتراوح 

( بين  حين    14  -  8ما  في  من    % 0.6أن  درجة(، 
من المرتفع  المستوى  فئة  في  يقعن  عدد    المبحوثات 

( بين  ما  ويتراوح  الوعي  تشكيل    21  -  15مصادر 
درجة(. أي أن الغالبية العظمى من المبحوثات يقعن في  

 فئة المستوى المنخفض من عدد مصادر تشكيل الوعي. 
أن حوالي   يتضح  مثلن   % 69وإجمااًل  قد  المبحوثات  من 

منهن  %42ار أو متوسطي السن، وأن قرابة في فئتي إما صغ
غات للعمل الزراعي، وأن  منهن متفر   %83ي  الحو أميات، وأن  

إث  %87حوالي   بين  ما  أبنائهن  عدد  يتراوح  إلى  منهن  نين 
أبناء، وأن حوالي   الحيازة منهن منخف  % 87خمس  ضي حجم 

وأن   حائزا  %65الزراعية،  وأن  منهن  مزرعية،  لحيوانات  ت 
المنخفض    %99قرابة   المستوى  فئتي  في  يقعن  منهن 

للتعرض الم لمصاد  والمتوسط  حوالي  ر  وأن    %97علومات، 
ن مصادر المعلومات، منهن منخفضي ومتوسطي اإلستفادة م

حوالي   المعرفة    %57وأن  مرتفعي  البيئية، منهن  بالمشكالت 
قرابة   لوجود  % 82وأن  اإلدراك  ومتوسطي  منخفضي    منهن 

البيئية، وأن قرابة   المبحوثات منخفضي   %94المشكالت  من 
ال لألضرار  اإلدراك  تسومتوسطي  البيئية،   ببهاتي  المشكالت 

القرارات   منهن متوسطي المشاركة في إتخاذ  %47وأن حوالي  
حوالي   وأن  ومتوسطي   %58البيئية،  منخفضي  منهن 

حوالي  اإلستعد وأن  البيئي،  للتغيير  منخفضي   % 93اد  منهن 
عدد مصادر تشكيل الوعي، وهو ما يستدعي ضرورة تكثيف  

ا محو  مجال  في  اإلرشادية  الريفية،    ألميةالخدمات  للمرأة 
الريفية   للمرأة  الموجهة  واإلرشادية  اإلعالمية  البرامج  وزيادة 
صيانة   وكيفية  وأضرارها،  البيئية،  بالمشكالت  وعيها  لرفع 

بصفة   الزراعية  األرض  ومورد  عامة  بصفة  البيئية  الموارد 
 خاصة.  

وعى   مقياس  بنود  على  المبحوثات  إجابات  توزيع  ثانيًا: 
 رد األرض الزراعيةة بمو المرأة الريفي

الوعى -1 مقياس  بنود  على  المبحوثات  إجابات  توزيع 
الزراعية األرض  بمورد  نتائج المعرفى  الجزء  هذا  ويتناول   :

المعرفي   الوعي  مقياس  بنود  على  المبحوثات  إجابات  توزيع 
بالمعلومات   المبحوثات  وعي  ببعديه  الزراعية  األرض  بمورد 

المبحوث وعي  يليه  ثم  باالبيئية،  بمورد  ات  التنفيذية  لمعارف 
   األرض الزراعية.

المعلومات   -أ مقياس  بنود  على  المبحوثات  إجابات  توزيع 
 البيئية بمورد األرض الزراعية 

( رقم  الجدول  على 2يعرض  المبحوثات  إجابات  توزيع   )
الزراعية،   األرض  بمورد  البيئية  المعلومات  بيانات بنود  ومن 

النحو   على  جاءت  المبحوثات  إجابات  أن  يتضح  الجدول 
 التالي: 

بنود تعرفها المبحوثات معرفة صحيحة تماما: وهى البنود  
صحيح  فئة  في  عليها  المبحوثات  إجابات  منوال  وقع  التي 
تواجه   التي  "والمشكالت  األرض"،  "أهمية  بنود  وجاءت  تماما 

ير األرض الزراعية"، "  األرض الزراعية"، "وأثار تجريف وتبو 
وسائل الحفاظ على األرض الزراعية"، وذلك بنسب تتراوح من 

 . %62.8إلى  52.2%
المبحوثات معرفة صحيحه إلى حد ما: وهي   بنود تعرفها 

فئة    في  عليها  المبحوثات  إجابات  منوال  وقع  التي  البنود 
األرض  بتلوث  المقصود   " بنود  وجاءت  ما  حد  إلى  صحيح 

  " تلوث  الزراعية"،  "وآثار  الزراعية"،  األرض  تلوث  وأسباب 
،  األرض الزراعية"، "وأسباب تجريف وتبوير األرض الزراعية"

 . % 56.7إلى  %50.0وذلك بنسب تتراوح من 
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 . توزيع إجابات المبحوثات على بنود المعلومات البيئية بمورد األرض الزراعية 2جدول 

 البنود 
 خطأ  ف ال أعر  صحيح الى حد ما صحيح تماما

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 2.2 8 1.1 4 37.2 134 59.5 214 أهمية األرض   .1
األرض  .2 تواجه  التي  المشكالت 

 صفر صفر 4.4 16 32.8 118 62.8 226 الزراعية
 1.7 6 8.3 30 50.0 180 40.0 144 المقصود بتلوث األرض الزراعية  .3
 1.7 6 10.6 38 53.9 194 33.9 122 أسباب تلوث األرض الزراعية  .4
 0.6 2 7.2 26 56.7 204 35.6 128 آثار تلوث األرض الزراعية   .5
األرض  .6 وتبوير  تجريف  أسباب 

 صفر صفر 2.8 10 51.1 184 46.1 166 الزراعية
األرض  .7 وتبوير  تجريف  آثار 

 0.6 2 5.6 20 41.7 150 52.2 188 الزراعية
األر  .8 على  الحفاظ   ضوسائل 

 0.6 2 2.8 10 42.2 152 54.4 196 الزراعية
  المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.

ويتضح من العرض السابق أنه من بين ثمانية بنود وقع  
منوال أربعة منها في فئة صحيح تماما، في حين وقع منوال  
يقع  لم  بينما  ما،  حد  إلى  صحيح  فئة  في  االخرى  األربعة 

المعر  من  أي  األرض فمنوال  بمورد  البيئية  بالمعلومات  ة 
الزراعية في فئة ال أعرف أو فئة خطأ. وهذا إن دل فإنما يدل  
للمبحوثات   البيئية  بالمعلومات  المعرفة  مستوى  إرتفاع  على 

 بمورد األرض الزراعية. 
المعارف   -ب مقياس  بنود  على  المبحوثات  إجابات  توزيع 

 التنفيذية بمورد األرض الزراعية 
الجد )و يعرض  رقم  على  3ل  المبحوثات  إجابات  توزيع   )

بيانات  ومن  الزراعية،  األرض  بمورد  التنفيذية  المعارف  بنود 
الجدول يتضح أن إجابات المبحوثات  على السبعة عشر بندًا  
وقع   قد  الزراعية  األرض  بمورد  التنفيذية  بالمعارف  الخاصة 
بنود  من  بندًا  عشر  ستة  على  المبحوثات  إجابة  منوال 

تما   سالمقيا " صحيح  فئة  مان في  تتراوح  بنسب  وذلك   " مًا 
المبحوثات %92.2  إلى  51.1% إجابات  منوال  وقع  بينما   ،

على بندًا واحد فقط وهو " زيادة عدد القنوات داخل الحقل "  
. وهذا إن دل  %46.1" إجابة خاطئة " وذلك بنسبة  في فئة  

الريفية   فإنما يدل على إرتفاع الوعى بالمعارف التنفيذية للمرأة 
 بمورد األرض الزراعية. 

الموقفى  -2 الوعى  بنود  على  المبحوثات  إجابات  توزيع 
الزراعية األرض  ):  بمورد  رقم  الجدول  توزيع  4يعرض   )

األرض   بمورد  الموقفي  الوعي  بنود  على  المبحوثات  إجابات 
الثمانية  بين  من  أن  يتضح  الجدول  بيانات  ومن  الزراعية، 

ثات لتحديد وعيهن الموقفي  و مواقف التي عرضت على المبح
تجاه مورد األرض الزراعية، إتخذت المبحوثات موقفًا إيجابيًا  
لستة مواقف هي " غسيل المالبس واألوانى بالترعه بإستخدام  
على   المصانع  مخلفات  وصرف   " و   ،" الكيماوية  المنظفات 
الترع "، و" وإقامة مشروعات أو مخازن على األرض الزراعية  

نسبة الملوحة باألرض الزراعية "، و " والتخلص    ة "، و " وزياد
" وعرضت   "، و  الزراعية  في األرض  المنزلية  المخلفات  من 
بين   تراوحت  بنسب  وذلك   ،" الزراعية  المخلفات  شراء  شركة 

 %.     76.7%، و  56.4
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 رض الزراعية لمعارف التنفيذية بمورد األ ا على بنودالمبحوثات  إجابات توزيع .3جدول 

 ود لبنا
 خطأ  ال أعرف  صحيح الى حد ما  صحيح تمام 

 % تكرار  % تكرار  % تكرار  % تكرار 
 5.6 20 17.8 64 11.1 40 65.6 236 تسوية األرض بالليزر  -1
 46.1 166 15.6 56 12.2 44 26.1 94 زيادة عدد القنوات داخل الحقل  -2
 20.8 75 1.1 4 26.9 97 51.1 184 إزالة الحشائش من المحصول  -3
 1.9 7 2.8 10 5.3 19 90.0 324 األسمدة الكيماوية بالكميات الموصي بهاام إستخد -4
 21.1 76 5.6 20 8.9 32 64.4 232 إستخدام المبيدات الحشرية بنسب كبيرة -5
 5.0 18 صفر  صفر  1.1 4 93.9 338 إلقاء القمامة فى األرض الزراعية  -6
 صفر  صفر  5.0 18 15.0 54 80.0 288 تفضيل المقاومة اليدوية للحشائش واآلفات الحشرية  -7
 7.8 28 2.2 8 2.8 10 87.2 314 إستخدام مياه الصرف فى ري األرض الزراعية  -8
 3.3 12 0.6 2 5.0 18 91.1 328 تطهير قنوات الري المحيطة باألرض -9

 5.6 20 1.7 6 2.2 8 90.6 326 التجريف والبناء علي االرض الزراعية  -10
 3.3 12 1.1 4 3.9 14 91.7 330 إضافة السماد البلدى  -11
 صفر  صفر  3.9 14 4.4 16 91.7 330 إتباع دورة زراعية  -12
 0.6 2 3.3 12 3.9 14 92.2 332 الحرث والخدمة لكل محصول  -13
 2.8 10 6.1 22 12.8 46 78.3 282 زراعة المحاصيل البقولية  -14
 1.7 6 صفر  صفر  6.1 22 92.2 332 عالج ملوحة األرض  -15
 3.6 13 7.8 28 13.9 50 74.7 269 الحرث العميق تحت التربة  -16
 10.6 38 صفر  صفر  7.2 26 82.2 296 اإلسراف في إستخدام مياه الري  -17

 المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان.
 

تجاه  سلبيًا  موقفًا  إتخذن  قد  المبحوثات  أن  نجد  حين  في 
موقفين فقط من المواقف الثمانية التي عرضت عليهن لتحديد  

مو  تجاه  الموقفي  بناء رد  وعيهن   " وهما  الزراعية  األرض 
بيت   وبناء   " و   ،" الزراعية  األرض  على  للطوب  مصنع 

من  تتراوح  بنسب  وذلك   " الزراعية  األرض  على  ألوالدك 
%. وهذا إن دل فإنما يدل على إرتفاع   51.4% إلى    46.4

 وعي المبحوثات الموقفي تجاه مورد األرض الزراعية.

 
 لى بنود الوعى الموقفى بمورد األرض الزراعية ت عتوزيع إجابات المبحوثا .4جدول 

 المواقف  م
 موقف سلبي  موقف محايد  موقف إيجابي 

 % تكرار  % تكرار  % تكرار 
 9.7 35 13.6 49 76.7 276 غسيل المالبس واألوانى بالترعه بإستخدام المنظفات الكيماوية 1
 29.7 107 13.9 50 56.4 203 صرف مخلفات المصانع على الترع 2
 46.4 167 16.1 58 37.5 135 بناء مصانع الطوب على األرض الزراعية  3
 51.4 185 30.6 110 18.1 65 بناء بيت ألوالدك على األرض الزراعية  4
 6.1 22 33.9 122 60.0 216 إقامة مشروعات أو مخازن على األرض الزراعية  5
 7.5 27 26.9 97 65.6 236 زيادة نسبة الملوحة باألرض الزراعية  6
 6.7 24 33.3 120 60.0 216 التخلص من المخلفات المنزلية في األرض الزراعية  7
 3.3 12 34.2 123 62.5 225 عرضت شركة شراء المخلفات الزراعية  8

 المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان. 
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 ثالثًا: مستوى وعي المبحوثات بمورد األرض الزراعية 

المعرفي -أ الوعي  األرض  لل  مستوى  بمورد  مبحوثات 
 الزراعية  

الوعى  5يعرض جدول ) المبحوثات وفقا لمستوى  ( توزيع 
وفقا  تقسيمهن  تم  وقد  الزراعية،  األرض  بمورد  الموقفى 
لمستوى الوعي المعرفي بمورد األرض الزراعية إلى ثالث  

أن   يتضح  الجدول  بيانات  ومن  من    % 2.8فئات. 
ألرض الزراعية  د االمبحوثات مستوى وعيهن المعرفي بمور 

أن   حين  في  مستوى   % 24.4منخفض،  المبحوثات  من 
وعيهن المعرفي بمورد األرض الزراعية متوسط، بينما نجد  

من المبحوثات مستوى وعيهن المعرفي بمورد   % 728أن  
ثلثي  من  أكثر  أن  يوضح  وهذا  مرتفع،  الزراعية  األرض 
لإللمام   المرتفع  المستوى  فئة  في  يقعن  المبحوثات 

 ف التنفيذية بمورد األرض الزراعية. عار بالم
األرض   -ب بمورد  للمبحوثات  الموقفي  الوعي  مستوى 

 الزراعية  
لمستوى  وفقا  المبحوثات  توزيع  أيضًا  الجدول  يعرض 
تقسيمهن   تم  وقد  الزراعية،  األرض  بمورد  الموقفى  الوعى 
إلى   الزراعية  األرض  بمورد  الموقفي  الوعي  لمستوى  وفقا 

% من   3.6الجدول يتضح أن  ات  ثالث فئات. ومن بيان
المبحوثات مستوى وعيهن الموقفى بمورد األرض الزراعية 

أن   حين  في  مستوى   % 51.7منخفض،  المبحوثات  من 
وعيهن الموقفي بمورد األرض الزراعية متوسط، بينما نجد  

من المبحوثات مستوى وعيهن الموقفي بمورد    % 44.7أن  
من نصف   كثراألرض الزراعية مرتفع، وهذا يوضح أن أ

للوعي   المتوسط  المستوى  فئة  في  يقعن  على  المبحوثات 
 الموقفي بمورد األرض الزراعية.

األرض   -ت بمورد  للمبحوثات  الكلي  الوعي  مستوى 
 الزراعية  

كما يعرض الجدول توزيع المبحوثات وفقًا لمستوى الوعي  
وفقًا   تقسيمهن  تم  وقد  الزراعية،  األرض  بمورد  الكلي 

الكل الوعي  بلمستوى  ثالث  ي  إلى  الزراعية  األرض  مورد 
أن   يتضح  الجدول  بيانات  ومن  من    2.5فئات.   %

الزراعية   األرض  بمورد  الكلي  وعيهن  مستوى  المبحوثات 
أن   المبحوثات مستوى    31.1منخفض، في حين  % من 

نجد  بينما  متوسط،  الزراعية  األرض  بمورد  الكلي  وعيهن 
رد  بمو % من المبحوثات مستوى وعيهن الكلي    66.4أن  

ثلثي   من  أكثر  أن  يوضح  وهذا  مرتفع،  الزراعية  األرض 
الكلي   للوعي  المرتفع  المستوى  فئة  في  يقعن  المبحوثات 

 بمورد األرض الزراعية. 
 

 
 . مستوى وعي المبحوثات بمورد األرض الزراعية 5جدول 

مستوى الوعى   %  التكرار  مستوى الوعى الموقفى  %  التكرار  مستوى الوعى المعرفى
 %  كرار الت الكلى 

 2.5 9 ( 73-90منخفض ) 3.6 13 ( 13 -8منخفض ) 2.8 10 ( 74-60منخفض )

-108متوسط ) 51.7 186 ( 19 -14متوسط ) 24.4 88 ( 89-75متوسط )
91 ) 112 31.1 

 66.4 239 ( 109-126مرتفع )  44.7 161 ( 24-20مرتفع )  72.8 262 ( 104-90مرتفع ) 
 100 360 ى مالاالج 100 360 االجمالى  100 360 االجمالى 

 المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان. 
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وبين   المستقلة  المتغيرات  بين  اإلرتباطية  العالقات  رابعًا: 

 وعى المرأة الريفية بمورد األرض الزراعية.   
عالقة المتغيرات المستقلة بمتغير الوعي المعرفى للمرأة    -1

الزراعية  األرض  بمورد  صحة    :الريفية  من  رض  الفللتأكد 
بين  معنوية  إرتباطية  يتوقع وجود عالقة  الذى  األول  البحثي 
لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  التعليمي  والمستوى  السن،  متغيرات 
وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم  األبناء،  وعدد  الزراعة، 
المعلومات،   لمصادر  والتعرض  المزرعية،  الحيوانات 

والمعرفة   المعلومات،  مصادر  من  مشكالت  بالواإلستفادة 
أضرار   وإدراك  البيئية،  المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية، 
البيئية،  القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة  البيئية،  المشكالت 
واإلستعداد للتغيير البيئي، وعدد مصادر تشكيل الوعى وبين 
تم  الزراعية،  األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  المعرفى  الوعى 

في   األول  اإلحصائي  الفرض  الصفرية،  صور صياغة  ته 
اإلرتباط   معامالت  حساب  تم  الفرض  هذا  صحة  وإلختبار 
الوعي   وبين  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  بين  البسيط 

 المعرفي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. 

( وجود عالقة إرتباطية معنوية عند 6ويوضح جـدول رقـم )
اإلحتمالي   للمرأ   0.01المستوى  المعرفى  الوعى  ابين  لريفية ة 

التعليمي  المستوى  السن،  من  وكل  الزراعية  األرض  بمورد 
فى   والمشاركة  المعلومات،  مصادر  من  واالستفادة  للمبحوثة، 
إتخاذ القرارات البيئية، وعدد مصادر تشكيل الوعي. كما توجد 

اإلحتمالي   المستوى  عند  معنوية  إرتباطية  بين    0.05عالقة 
األرض الزراعية ومتغيري    وردالوعى المعرفى للمرأة الريفية بم

تسفر  لم  بينما  المعلومات.  لمصادر  التعرض  األبناء،  عدد 
للمرأة  المعرفى  الوعى  متغير  بين  العالقة  معنوية  النتائج عن 
الريفية بمورد األرض الزراعية ومتغيرات التفرغ لمهنة الزراعة،  
ومعرفة   المزرعية،  الحيوانات  وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم 

وإدراك  شكالالم البيئية،  المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية،  ت 
 أضرار المشكالت البيئية، واالستعداد للتغيير البيئى.

التي   عشر  األربعة  العالقات  بين  من  أن  يتضح  وهكذا 
عالقات   سبعه  معنوية  ثبت  األول  البحثي  الفرض  يتوقعها 
وهذه   عالقات.  سبعة  معنوية  يثبت  لم  حين  في  فقط؛  ثنائية 

 تؤيد صحة الفرض البحثي األول جزئيا. ائجالنت
 

 . قيم معامالت اإلرتباط بين المتغيرات المستقلة والوعى المعرفى للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية 6جدول 
 الوعى الكلي  الوعى الموقفى  الوعى المعرفى المتغيرات المستقلة

 **  0.161 **  0.171 - **  0.154 - السن  -1
 **  0.190 0.037 **  0.216    لمبحوثةي لالمستوى التعليم -2
 0.031 0.025   0.055 - التفرغ لمهنة الزراعة   -3
 0.060 - 0.046 *  0.115 - عدد األبناء           -4
 0.042 - 0.020 0.010 - حجم الحيازة الزراعية  -5
 0.045 - 0.074 - 0.032 - حيازة الحيوانات المزرعية -6
 0.067 0.103 *   0.106      التعرض لمصادر المعلومات -7
 **  0.142 0.099 **  0.203        اإلستفادة من مصادر المعلومات -8
 0.016 - 0.011      0.024 - المعرفة بالمشكالت البيئية  -9

 0.052 0.062 0.011 - إدراك وجود المشكالت البيئية  -10
 0.094 *  0.127          0.038 إدراك أضرار المشكالت البيئية  -11
 0.028 0.072 **  0.157    رارات البيئيةالقالمشاركة فى إتخاذ  -12
 0.096 - 0.001 -   0.046       اإلستعداد للتغيير البيئي  -13
 0.030 0.038 **   0.260  -   عدد مصادر تشكيل الوعي  -14

 0.05، * معنوية عند مستوى 0.01** معنوية عند مستوى 
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للمرأة    -2 الموقفى  بالوعى  المستقلة  المتغيرات  عالقة 

ب الزراعية مور الريفية  األرض  الفرض  :  د  صحة  من  للتأكد 
بين  إرتباطيه معنوية  يتوقع وجود عالقة  الذى  الثانى  البحثي 
لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  التعليمي  والمستوى  السن،  متغيرات 
وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم  األبناء،  وعدد  الزراعة، 
المعلومات،   لمصادر  والتعرض  المزرعية،  الحيوانات 

بالمشكالت  ستفواإل والمعرفة  المعلومات،  مصادر  من  ادة 
أضرار   وإدراك  البيئية،  المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية، 
البيئية،  القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة  البيئية،  المشكالت 
واإلستعداد للتغيير البيئي، وعدد مصادر تشكيل الوعى وبين 

الزراعي األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  الموقفى  تم  ة،  الوعى 
الصفرية،   صورته  في  الثاني  اإلحصائي  الفرض  صياغة 
اإلرتباط   معامالت  حساب  تم  الفرض  هذا  صحة  وإلختبار 
الوعي   وبين  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  بين  البسيط 

 الموقفي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. 
( وجود عالقة إرتباطية معنوية عند 6ويوضح جـدول رقـم )

ا الريفية    0.01تمالي  إلحالمستوى  للمرأة  الموفقى  الوعى  بين 
هناك  كانت  بينما  السن،  ومتغير  الزراعية  األرض  بمورد 

اإلحتمالي   المستوى  عند  معنوية  إرتباطية  بين    0.05عالقة 
ومتغير  الزراعية  األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  الموفقى  الوعى 

النتا تسفر  لم  بينما  البيئية.  المشكالت  أضرار  عن ئج  إدراك 
معنوية العالقة بين متغير الوعى الموقفى للمرأة الريفية بمورد 
للمبحوثة،   التعليمي  المستوى  ومتغيرات  الزراعية  األرض 
والتفرغ لمهنة الزراعة، وعدد األبناء، وحجم الحيازة الزراعية، 
المعلومات،   لمصادر  والتعرض  المزرعية،  الحيوانات  وحيازة 

المعلو  مصادر  من  بالمشكالت  ماتواإلستفادة  والمعرفة   ،
البيئية، والمشاركة فى إتخاذ   البيئية، وإدراك وجود المشكالت 
مصادر   وعدد  البيئي،  للتغيير  واإلستعداد  البيئية،  القرارات 
األربعة  العالقات  بين  من  أن  يتضح  وهكذا  الوعى.  تشكيل 
إثنين  ثبت معنوية  الثاني  البحثي  الفرض  يتوقعها  التي  عشر 

العالق من  إثنتى  ات  فقط  معنوية  يثبت  لم  حين  في  الثنائية؛ 
النتائج تؤيد صحة الفرض   الثنائية، وهذه  عشر من العالقات 

 البحثي الثانى جزئيا.
الريفية    -3 للمرأة  الكلي  المستقلة بالوعى  المتغيرات  عالقة 

الزراعية األرض  البحثي  :  بمورد  الفرض  صحه  من  للتأكد 
معنويه بين متغيرات يه  الثالث الذي يتوقع وجود عالقه إرتباط

الزراعة،   لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  التعليمي  والمستوى  السن، 
الحيوانات   وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم  األبناء،  وعدد 
من   واإلستفادة  المعلومات،  لمصادر  والتعرض  المزرعية، 
مصادر المعلومات، والمعرفة بالمشكالت البيئية، وإدراك وجود  

البيئية و المشكالت  البيئية، ،  المشكالت  أضرار  إدراك 
للتغيير  واإلستعداد  البيئية،  القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة 
البيئي، وعدد مصادر تشكيل الوعى وبين الوعى الكلي للمرأة 
الفرض   صياغة  وتم  الزراعية،،  األرض  بمورد  الريفية 
هذا   الصفرية, وإلختبار صحة  في صورته  الثالث  اإلحصائي 

حساب   تم  المتغيرات  معاالفرض  بين  البسيط  اإلرتباط  مالت 
الكلي للمرأة الريفية بمورد األرض   المستقلة المدروسة والوعي 

 الزراعية.
( وجود عالقة إرتباطية معنوية عند 6ويوضح جـدول رقـم )

اإلحتمالي   الريفية    0.01المستوى  للمرأة  الكلي  الوعى  بين 
ا  والمستوى  السن،  من  وكل  الزراعية  األرض  ليمى لتعبمورد 

تسفر  لم  بينما  مصادرالمعلومات،  من  واإلستفادة  للمبحوثة، 
للمرأة  الكلي  الوعى  متغير  بين  العالقة  معنوية  عن  النتائج 
الريفية بمورد األرض الزراعية ومتغيرات التفرغ لمهنة الزراعة،  
الحيوانات   وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم  األبناء،  وعدد 

لمصادر   والتعرض  والمعرفة  المالمزرعية،  علومات، 
وإدراك   البيئية،  المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية،  بالمشكالت 
القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة  البيئية،  المشكالت  أضرار 
تشكيل   مصادر  وعدد  البيئي،  للتغيير  واإلستعداد  البيئية، 
الوعى. وهكذا يتضح أن من بين العالقات األربعة عشر التي 
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البحثي   الفرض  من  الثيتوقعها  ثالثة  معنوية  ثبت  الث 
العالقات الثنائية؛ في حين لم يثبت معنوية إحدى عشر من 
البحثي  الفرض  صحة  تؤيد  النتائج  وهذه  الثنائية،  العالقات 

 الثالث جزئيا.
المتغيرات   بين  المتعددة  اإلنحدارية  العالقات  خامسًا: 

 المستقلة وبين وعي المرأة الريفية بمورد األرض الزراعية 
الذي يتوقع وجود    أكدللت الرابع  البحثى  الفرض  من صحة 

للمبحوثة،   التعليمي  المستوى  السن،  متغيرات  بين  عالقة 
والتفرغ لمهنة الزراعة، وعدد األبناء، وحجم الحيازة الزراعية، 
المعلومات،   لمصادر  والتعرض  المزرعية،  الحيوانات  وحيازة 

بالمش والمعرفة  المعلومات،  مصادر  من  ت  كالواالستفادة 
أضرار   وإدراك  البيئية،  المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية، 
البيئية،  القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة  البيئية،  المشكالت 
الوعى،   تشكيل  مصادر  عدد  البيئي،  للتغيير  واالستعداد 
األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  المعرفى  الوعى  وبين  مجتمعة 

الراب البحثي  الفرض  صياغة  تم  فقد  فالزراعية،  صورته  ع  ي 
معادلة   حساب  تم  الفرض  هذا  صحة  وإلختبار  الصفرية، 

 (. 7إنحدار خطى متعدد كما في جدول )
وتشير نتائج معادلة االنحدار أن متغيرات السن، المستوى  
األبناء،  وعدد  الزراعة،  لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  التعليمي 

رض  وحجم الحيازة الزراعية، وحيازة الحيوانات المزرعية، والتع
المعلومات،  مصادر  من  واالستفادة  المعلومات،  لمصادر 
البيئية،  البيئية، وإدراك وجود المشكالت  والمعرفة بالمشكالت 
إتخاذ   فى  والمشاركة  البيئية،  المشكالت  أضرار  وإدراك 
مصادر   وعدد  البيئي،  للتغيير  واالستعداد  البيئية،  القرارات 

ا الوعي  بمتغير  ترتبط  مجتمعة  الوعى،  للمرأة لمعتشكيل  رفي 
قدره  متعدد  إرتباط  بمعامل  الزراعية  األرض  بمورد  الريفية 

معامل 0.521 معنوية  إلختبار  المحسوبة  ف  قيمة  وتبلغ   .
المتعدد   إحصائيًا  9.169اإلرتباط  معنوية  قيمة  وهي  عند  ؛ 

، وعليه ينبغي إستنتاج وجود عالقة  0.01المستوى اإلحتمالي 

ستقلة مجتمعة وبين متغير  المإرتباطية متعددة بين المتغيرات  
 الوعي المعرفي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية.

وُيشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات المُستقلة مجتمعة 
نحو   المعرفى    27.1ُتفسر  الوعى  متغير  في  التباين  % من 

في   نسبة صغيرة  الزراعية، وهي  األرض  بمورد  الريفية  للمرأة 
اإلجتماع في    ية،الدراسات  المستخدمة  المتغيرات  أن  وتؤكد 

الوعي   متغير  في  التباين  من  بسيطا  جانبًا  تفسر  الدراسة 
الذي  األمر  الزراعية،  األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  المعرفي 
ذات   الدراسة  إليها  تتطرق  لم  ُأخرى  متغيرات  هناك  أن  يؤكد 
تأثير على متغير الوعي المعرفي للمرأة الريفية بمورد األرض  

 اعية.لزر ا
السن،   يسهم كل من  أن  الخامس  البحثي  الفرض  ويتوقع 
وعدد   الزراعة،  لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  التعليمي  المستوى 
المزرعية،   الحيوانات  وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم  األبناء، 
مصادر   من  واالستفادة  المعلومات،  لمصادر  والتعرض 

و  البيئية،  بالمشكالت  والمعرفة  وجود إدر المعلومات،  اك 
البيئية،  المشكالت  أضرار  وإدراك  البيئية،  المشكالت 
للتغيير  واالستعداد  البيئية،  القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة 
الوعى إسهاما معنويًا فريدًا في   البيئي، وعدد مصادر تشكيل 
بمورد   الريفية  للمرأة  المعرفي  الوعي  متغير  في  التباين  تفسير 

ه وإلختبار  الزراعية،  قيم ذا  األرض  نستعرض  الفرض 
الكامل وإختبار   للنموذج  المعياري  الجزئي  معامالت اإلنحدار 

 ( الجدول  موضح  في  كما  وذلك  اإلحصائية  (،  7معنوياتها 
حيث يتضح أن خمسة متغيرات ذات معامالت إنحدار جزئي 
معنوي، أي أنها تسهم إسهاما معنويا فريدا في تفسير التباين  

لل  المعرفي  الوعي  متغير  األرض مرأ في  بمورد  الريفية  ة 
للمبحوثة،  التعليمى  المستوى  هي  المتغيرات  وهذه  الزراعية، 
مصادر   من  واإلستفادة  المعلومات،  لمصادر  التعرض 
وعدد   البيئية،  القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة  المعلومات، 

 مصادر تشكيل الوعى. 
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متغير  على  تأثيرًا  المستقلة  المتغيرات  أكثر  على  وللوقوف 
معرفي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية تم إستخدام ال  الوعي 

التدريجى.  المتعدد  واإلنحدارى  اإلرتباطى  التحليل  نموذج 
تتضمن  مختزلة  متعدد  خطى  إنحدار  معادلة  عن  وأسفرالتحليل 
والتعرض   للمبحوثة،  التعليمي  المستوى  هي  متغيرات  خمسة 

المعل مصادر  من  واإلستفادة  المعلومات،  ت،  ومالمصادر 
تشكيل  مصادر  وعدد  البيئية،  القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة 

 الوعى.
بمتغير   مجتمعة  الخمسة  المستقلة  المتغيرات  تلك  وترتبط 
بمعامل   الزراعية  األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  المعرفي  الوعي 

قدرة   متعدد  المحسوبة إلختبار 0.509إرتباط  قيمة ف  وتبلغ   .
المت اإلرتباط  معامل  معنوية 24.760  عدد معنوية  قيمة  وهى  ؛ 

، وعليه ينبغى إستنتاج 0.01إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي  
الخمسة مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  بين  إرتباطية  وجود عالقة 
األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  المعرفي  الوعي  متغير  وبين 
المستقلة  المتغيرات  أن  إلى  التحديد  معامل  ويشير  الزراعية. 

نحو  مج  الخمسة تفسر  متغير   25.9تمعة  فى  التباين  من   %
 الوعي المعرفي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية.

وللتأكد من صحة الفرض البحثى السادس الذي يتوقع وجود 
عالقة بين متغيرات السن، المستوى التعليمي للمبحوثة، والتفرغ 

الزراعية، الحيازة  وحجم  األبناء،  وعدد  الزراعة،  يازة وح  لمهنة 
واالستفادة  المعلومات،  لمصادر  والتعرض  المزرعية،  الحيوانات 
وإدراك  البيئية،  بالمشكالت  والمعرفة  المعلومات،  مصادر  من 
البيئية،  المشكالت  أضرار  وإدراك  البيئية،  المشكالت  وجود 
والمشاركة فى إتخاذ القرارات البيئية، واالستعداد للتغيير البيئي، 

، مجتمعة وبين الوعى الموقفى للمرأة وعى عدد مصادر تشكيل ال
البحثي  الفرض  تم صياغة  فقد  الزراعية،  بمورد األرض  الريفية 
تم  الفرض  هذا  وإلختبار صحة  الصفرية،  في صورته  السادس 

 (. 7حساب معادلة إنحدار خطى متعدد كما في جدول )
المستوى  السن،  متغيرات  أن  االنحدار  معادلة  نتائج  وتشير 

الزراعة، وعدد األبناء، وحجم بحو التعليمي للم ثة، والتفرغ لمهنة 
الحيازة الزراعية، وحيازة الحيوانات المزرعية، والتعرض لمصادر  
والمعرفة   المعلومات،  مصادر  من  واالستفادة  المعلومات، 

وإدراك  البيئية،  المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية،  بالمشكالت 
البيئية، والمشاركة فى إتخ البيئية، اذ  أضرار المشكالت   القرارات 

واإلستعداد للتغيير البيئي، وعدد مصادر تشكيل الوعى مجتمعة 
األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  الموقفي  الوعي  بمتغير  ترتبط 

قدره   متعدد  إرتباط  بمعامل  ف 0.285الزراعية  قيمة  وتبلغ   .
المتعدد   اإلرتباط  معامل  معنوية  إلختبار  ؛ 2.178المحسوبة 

معنوية   قيمة  اإلحتمالي  إحصوهي  المستوى  عند  ،  .0.01ائيًا 
بين  متعددة  إرتباطية  عالقة  وجود  إستنتاج  ينبغي  وعليه 
للمرأة   الموقفي  الوعي  متغير  وبين  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات 

 الريفية بمورد األرض الزراعية.
مجتمعة   المُستقلة  المتغيرات  أن  إلى  التحديد  معامل  وُيشير 

نحو   التباي   % 8.1ُتفسر  فمن  للمرأة ن  الموقفى  الوعى  متغير  ي 
الريفية بمورد األرض الزراعية، وهي نسبة صغيرة في الدراسات 
تفسر  الدراسة  في  المستخدمة  المتغيرات  أن  وتؤكد  اإلجتماعية، 
جانبًا بسيطا من التباين في متغير الوعي الموقفي للمرأة الريفية  

مت هناك  أن  يؤكد  الذي  األمر  الزراعية،  األرض  ات غير بمورد 
الوعي  متغير  على  تأثير  ذات  الدراسة  إليها  تتطرق  لم  ُأخرى 

 الموقفي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية.
السن،  من  كل  يسهم  أن  السابع  البحثي  الفرض  ويتوقع 
المستوى التعليمي للمبحوثة، والتفرغ لمهنة الزراعة، وعدد األبناء،  

الحيوانات  وحيازة  الزراعية،  الحيازة  والتعرض ال  وحجم  مزرعية، 
المعلومات،   مصادر  من  واإلستفادة  المعلومات،  لمصادر 
البيئية،  المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية،  بالمشكالت  والمعرفة 
القرارات  إتخاذ  فى  والمشاركة  البيئية،  المشكالت  أضرار  وإدراك 
الوعى  تشكيل  البيئي، وعدد مصادر  للتغيير  واالستعداد  البيئية، 

فريدًا في تفسير التباين في متغير الوعي الموقفي ًا  إسهاما معنوي
الفرض  هذا  وإلختبار  الزراعية،  األرض  بمورد  الريفية  للمرأة 
للنموذج  المعياري  الجزئي  اإلنحدار  معامالت  قيم  نستعرض 
موضح  في  كما  وذلك  اإلحصائية  معنوياتها  وإختبار  الكامل 

 (،  7الجدول )
 

 



 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى  

 

538 

 
 متغيرات المستقلة ومتغير وعي المرأة الريفية بمورد األرض الزراعية ين ال. العالقات االنحدارية ب7جدول 

 المتغيرات المستقلة
 الوعى الكلى  الوعى الموقفى  الوعى المعرفى

النموذج   النموذج المختزل النموذج الكامل النموذج المختزل النموذج الكامل
 الكامل

النموذج  
 المختزل

  0.086- ** 0.182- ** 0.225-  0.056- السن 
المستوى التعليمي 

 للمبحوثة
0.133 * 0.177 ** -0.108  0.173 * 0.185 ** 

  0.038-  0.20-  0.049 التفرغ لمهنة الزراعة 
  0.039 * 0.131 * 0.125  0.062 عدد األبناء          
  0.05-  0.032  0.034- حجم الحيازة الزراعية 

حيازة الحيوانات 
 المزرعية

0.024 
 

-0.07 
 

0.038  
عرض لمصادر  الت

 المعلومات 
-0.308 ** -0.301 ** -0.51 

 
-0.031  

اإلستفادة من مصادر  
 المعلومات 

0.608 ** 0.599 ** 0.119 
 

0.186 ** 0.147 ** 
المعرفة بالمشكالت 

 البيئية 
-0.043 

 
-0.013 

 
-0.118  

إدراك وجود  
 المشكالت البيئية 

-0.1 
 

-0.124  -0.053  
إدراك أضرار  
 ئية المشكالت البي

0.15 
 

0.24 ** 0.136 * 0.167 *  
المشاركة فى إتخاذ  

 القرارات البيئية 
0.155 ** 0.174 ** 0.025 

 
0.028  

اإلستعداد للتغيير 
 البيئي

0.048 
 

0.008 
 

-
0.156 ** 

-0.136 * 
عدد مصادر تشكيل 

 الوعى 
-0.367 ** -0.337 ** 0.078 

 
0.029  

F-test 9.169 ** 24.760 ** 2.178 ** 6.340 ** 2.719 ** 8.800 ** 
 R 0.521 0.509 0.285 0.225 0.315 0.263معامل االرتباط 
 2R 0.271 0.259 0.081 0.051 0.099 0.069معمل التحديد 

 
إنحدار   معامالت  ذات  متغيرات  ثالثة  أن  يتضح  حيث 
أنها تسهم إسهاما معنويا فريدا في تفسير   جزئي معنوي، أي 

يفية بمورد األرض  ة الر التباين في متغير الوعي الموقفي للمرأ 
وإدراك   األبناء،  وعدد  السن،  هي  المتغيرات  وهذه  الزراعية، 

 أضرار المشكالت البيئية.
وللوقوف على أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرًا على متغير  
تم  الزراعية  األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  الموقفي  الوعي 

المتع واإلنحدارى  اإلرتباطى  التحليل  نموذج  دد إستخدام 
وأسفرال متعدد    تدريجى.  خطى  إنحدار  معادلة  عن  التحليل 

األبناء،  وعدد  السن،  هي  متغيرات  ثالثة  تتضمن  مختزلة 
 وإدراك أضرار المشكالت البيئية.

بمتغير  مجتمعة  الثالثة  المستقلة  المتغيرات  تلك  وترتبط 
بمعامل   الزراعية  األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  الموقفي  الوعي 

متعد قدر إرتباط   المحسوبة 0.225ة  د  ف  قيمة  وتبلغ   ،
؛ وهى قيمة   6.340إلختبار معنوية معامل اإلرتباط المتعدد  
، وعليه ينبغى 0.01معنوية إحصائيًا عند المستوى اإلحتمالي  

إستنتاج وجود عالقة إرتباطية بين المتغيرات المستقلة الثالثة 
بمو  الريفية  للمرأة  الموقفي  الوعي  متغير  وبين  رد مجتمعة 
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المتغيرات  األ أن  إلى  التحديد  معامل  ويشير  الزراعية.  رض 
الثالثة مجتمعة تفسر نحو   % من التباين فى    5.1المستقلة 

 متغير الوعي الموقفي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. 
وللتأكد من صحة الفرض البحثى الثامن الذي يتوقع وجود 

التعليم المستوى  السن،  متغيرات  بين  للمعالقة  بحوثة،  ي 
والتفرغ لمهنة الزراعة، وعدد األبناء، وحجم الحيازة الزراعية، 
المعلومات،   لمصادر  والتعرض  المزرعية،  الحيوانات  وحيازة 
بالمشكالت   والمعرفة  المعلومات،  مصادر  من  واالستفادة 
أضرار   وإدراك  البيئية،  المشكالت  وجود  وإدراك  البيئية، 

ف والمشاركة  البيئية،  إتخالمشكالت  البيئية، ى  القرارات  اذ 
الوعى   تشكيل  مصادر  عدد  البيئي،  للتغيير  واالستعداد 
األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  الكلي  الوعى  وبين  مجتمعة 
الزراعية، فقد تم صياغة الفرض البحثي السادس في صورته  
معادلة   حساب  تم  الفرض  هذا  صحة  وإلختبار  الصفرية، 

 (. 7إنحدار خطى متعدد كما في جدول )
شير نتائج معادلة االنحدار أن متغيرات السن، المستوى  وت

األبناء،  وعدد  الزراعة،  لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  التعليمي 
وحجم الحيازة الزراعية، وحيازة الحيوانات المزرعية، والتعرض  
المعلومات،  مصادر  من  واالستفادة  المعلومات،  لمصادر 

البيئية، وإدراك وج البيئية، ود الوالمعرفة بالمشكالت  مشكالت 
إتخاذ   فى  والمشاركة  البيئية،  المشكالت  أضرار  وإدراك 
مصادر   وعدد  البيئي،  للتغيير  واإلستعداد  البيئية،  القرارات 
للمرأة   الكلي  الوعي  بمتغير  ترتبط  مجتمعة  الوعى  تشكيل 
قدره  متعدد  إرتباط  بمعامل  الزراعية  األرض  بمورد  الريفية 

المح0.315 ف  قيمة  وتبلغ  معامل سوبة  ،  معنوية  إلختبار 
المتعدد   عند  2.719اإلرتباط  إحصائيًا  معنوية  قيمة  وهي  ؛ 

اإلحتمالي   وجود    0.01المستوى  إستنتاج  ينبغي  وعليه   ،  .
عالقة إرتباطية متعددة بين المتغيرات المستقلة مجتمعة وبين 

 متغير الوعي الكلي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. 
يد إلى أن المتغيرات المُستقلة مجتمعة التحدوُيشير معامل  

% من التباين في متغير الوعى الكلي للمرأة    9.9ُتفسر نحو  

في   صغيرة  نسبة  وهي  الزراعية،  األرض  بمورد  الريفية 
في   المستخدمة  المتغيرات  أن  وتؤكد  اإلجتماعية،  الدراسات 
الدراسة تفسر جانبًا بسيطا من التباين في متغير الوعي الكلي  

أن  للمرأ  يؤكد  الذي  األمر  الزراعية،  األرض  بمورد  الريفية  ة 
هناك متغيرات ُأخرى لم تتطرق إليها الدراسة ذات تأثير على  

 متغير الوعي الكلي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. 
السن،   من  كل  يسهم  أن  التاسع  البحثي  الفرض  ويتوقع 

ا لمهنة  والتفرغ  للمبحوثة،  التعليمي  وعدد  لزراعالمستوى  ة، 
المزرعية،   الحيوانات  وحيازة  الزراعية،  الحيازة  وحجم  األبناء، 
مصادر   من  واإلستفادة  المعلومات،  لمصادر  والتعرض 
وجود  وإدراك  البيئية،  بالمشكالت  والمعرفة  المعلومات، 
البيئية،  المشكالت  أضرار  وإدراك  البيئية،  المشكالت 

و  البيئية،  القرارات  إتخاذ  فى  للتغيير االستوالمشاركة  عداد 
الوعى إسهاما معنويًا فريدًا في   البيئي، وعدد مصادر تشكيل 
بمورد   الريفية  للمرأة  الكلي  الوعي  متغير  في  التباين  تفسير 
قيم  نستعرض  الفرض  هذا  وإلختبار  الزراعية،  األرض 
الكامل وإختبار   للنموذج  المعياري  الجزئي  معامالت اإلنحدار 

وذلك اإلحصائية  ) كما    معنوياتها  الجدول  موضح  (،  7في 
حيث يتضح أن أربعة متغيرات ذات معامالت إنحدار جزئي  
معنوي، أي أنها تسهم إسهاما معنويا فريدا في تفسير التباين  
في متغير الوعي الكلي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية،  
واإلستفادة  للمبحوثة،  التعليمي  المستوى  هي  المتغيرات  وهذه 

ا  مصادر  البيئية، لمعلو من  المشكالت  أضرار  وإدراك  مات، 
 واإلستعداد للتغيير البيئي.

تأثيرًا على متغير  المستقلة  المتغيرات  أكثر  وللوقوف على 
الوعي الكلي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية تم إستخدام  
التدريجى.   المتعدد  واإلنحدارى  اإلرتباطى  التحليل  نموذج 

ار خطى متعدد مختزلة تتضمن إنحد  وأسفرالتحليل عن معادلة 
ثالثة متغيرات هي المستوى التعليمي للمبحوثة، واإلستفادة من  

 مصادر المعلومات، واإلستعداد للتغيير البيئي. 
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بمتغير  مجتمعة  الثالثة  المستقلة  المتغيرات  تلك  وترتبط 
بمعامل  الزراعية  األرض  بمورد  الريفية  للمرأة  الكلي  الوعي 

قد متعدد  المحسوبة  0.263رة  إرتباط   ف  قيمة  وتبلغ   ،
؛ وهى قيمة   8.800إلختبار معنوية معامل اإلرتباط المتعدد  

اإلحتمالي   المستوى  عند  إحصائيًا  وعليه  0.01معنوية   ،
المتغيرات المستقلة  ينبغى إستنتاج وجود عالقة إرتباطية بين 
الثالثة مجتمعة وبين متغير الوعي الكلي للمرأة الريفية بمورد 

ال األ المتغيرات  رض  أن  إلى  التحديد  معامل  ويشير  زراعية. 
الثالثة مجتمعة تفسر نحو   % من التباين فى    6.9المستقلة 

 متغير الوعي الكلي للمرأة الريفية بمورد األرض الزراعية. 

األهمية  ترجع  البحث:  وتوصيات  التطبيقية  األهمية 
  زراعي التطبيقية للبحث في توصية اإلدارة المركزية لإلرشاد ال

الموجهة   البيئية  االرشادية  البرامج  زيادة  على  العمل  بضرورة 
بمورد   البيئية  المعلومات  زيادة  تهدف  والتي  الريفية  للمرأة 
المتعلقة  بالمفاهيم  يتعلق  فيما  وخصوصا  الزراعية  األرض 
مشكالت   أثار  المشكالت،  وأسباب  الزراعية،  األرض  بمورد 

ا من  إتضح  كما  الزراعية.  األرض  المعارف  لنتائمورد  أن  ج 
المستوى   الزراعية تقع في  للمبحوثات بمورد األرض  التنفيذية 
المرتفع، على الرغم من إنخفاض مستوى الوعي بالمعلومات 
بالتوعية   اإلهتمام  الدراسة بضرورة  لذلك توصى  لديهن  البيئة 
بالمعلومات البيئية لمورد األرض الزراعية، حيث أن المعارف 

انة المبحوثة بخبرتها الشخصية وخبرة إستع  التنفيذية ترجع الى
األهل واالقارب، وهو ما يستدعي من جهاز اإلرشاد الزراعي  
تكثيف جهودة لزيادة وعي الريفيات بالمعلومات البيئية لمورد 

 األرض الزراعية. 
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ABSTRACT 

Rural Women's Awareness of Agricultural Land Resource in Gharbia 

Governorate 
Al-Gohary, A. M., El-Serafy, R. S., El-Shennawy, L.H. 

This study aimed mainly to identify rural women's 

awareness of agricultural land resource in Gharbia 

governorate, and to identify the relationships between 

the studied independent variables and between 

awareness of rural women with agricultural land 

resource. Gharbia governorate has been chosen as 

spatial field for the study. The research population was 

delineated as being formed of the whole persons who 

work in agricultural extension in Gharbia governorate. 

Research objectives have been specified in a set of 

null hypotheses to be tested in this study. Gharbia 

governorate has been chosen as spatial field for the 

study. The study population was delineated to be all 

rural women that have family farmland holding, i.e., 

those who are land holders or wives of land holders, in 

Gharbia Governorate. A multi-stage cluster sample of 

360 respondents was drawn. Data were collected by 

personal interviews with sample women. 

The main findings of the study could be summarized 

as follows: -   

1- About 66.4 % of respondents have high level of 

awareness with agricultural land resource, 31.1 % 

have medium level, and 2.5 % have low level of 

awareness with agricultural land resource. 

2- There were significant bivariate relationships 

between age, educational level, benefits from 

information and between awareness of rural women 

with agricultural land resource.   

3- -The studied independent variables combined, 

explained about 9.9 of the variances of the variable 

of awareness of rural women with agricultural land 

resource.   

Keyword: Cognitive Awareness ــ Situational 

Awareness ــ Agricultural Land ــ Rural women. 

 


