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 صحراءمركز بحوث ال -شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية -قسم اإلرشاد 1
 2022ديسمبر 30ى ، الموافقة على النشر ف2022 نوفمبر 25 استالم البحث فى

 الملخص العربى

وف البدويات عن سباب عز دراسة أيستهدف هذا البحث 
البحث  ا، ويعتبر هذمستحدث الحدائق المنزلية بمحافظة مطروح

ات والمفاهيم تصف بعض المتغير حيث  يلةالتحلمن نوع الدراسات 
تختبر فروًضا سببية، واعتمد البحث على منهج المدروسة كما 

 سحب عينة عشوائية بسيطة المسح االجتماعي بالعينة حيث تم
لجمعيات التعاونية الزراعية بثالث زوجات أعضاء امن البدويات 

على  نتم توزيعه ةمبحوث 107 نبلغ عدده قرى بمركز مطروح
تم جمع البيانات بالمقابلة و  لمختارة لتنفيذ الدراسة.لقرى اا

ُأستخدم و  .2022عام أكتوبر ونوفمبر  يالشخصية خالل شهر 
جدولي الحصر العددي والعرض ال نات هذا البحثفي تحليل بيا

 المئوية، والمتوسط الحسابي، هذا باإلضافة إليبالتكرار والنسب 
معامل اإلنحدار، وذلك لك وكذمعامل اإلرتباط البسيط لبيرسون 

بإستخدام الحاسب اآللي لبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 
 .SPSSاإلجتماعية 
 أهم النتائج:

مستحدث تم نشر  التيال اتمن المبحوث( %3.7نسبة ) -
خالل  لم تسمعن عن المستحدث نبينهلية دائق المنز الح

المبحوثات عزفن  ( من%22.4مرحلة الوعي واإلنتباه، ثم )
، بالمستحدث هتمامتجاهل وعدم افي مرحلة  ن المستحدثع

، للمستحدث الذهني التقييمعن  ننصرفمنهن ا( %25.2ثم )
إنصرفن ( %13.1التجريب، ثم ) عن ننصرفا (%29.0ثم )
 ات( من المبحوث%6.5التجريب، وأن )م بعد التقييعن 
الحدائق المنزلية بعد تقييم مستحدث  ولم تطبقن رفضن

 .يبعملية التجر 
المتغيرات المستقلة المدروسة تسهم أوضحت النتائج أن  -

من التباين في المتغير التابع  %48.2مجتمعة في تفسير 

عند  مغزويةقيمة ال ذه( وه48.367)  Fحيث بلغت قيمة 
منها ُيعزى  %34.8، وأن  0.01 االحتمالي توىسمال

ُتعزى إلى متغير  %3.4لمساحة الحديقة المنزلية، وأن 
 راعية.لمصادر المعلومات الز  التعرض

 -مستحدث- عزوفال -الكلمات الدليلية: الحدائق المنزلية
 مطروح -البدويات

 بحثيةمشكلة الالو المقدمة 
ية التقدم اإلنساني، تؤكد التنمية بمفهومها العام علي أهم

رها األساسي وغايتها أيًضا، وبالتالي فإن فاإلنسان هو محو 
االجتماعية هو الذي يحدد ه مدي تفاعل اإلنسان مع بيئت

مستوي تقدم المجتمع أو تخلفه، فالمجتمع المتقدم هو الذي 
يهيئ الفرص لكل مواطن فيه لينمي قدراته وطاقاته التعليمية 

مستخدًما أقصي هذه القدرات دية قتصاجتماعية واالواال
والطاقات لمزيد من اإلنتاج، أما المجتمع المتخلف فهو الذي 

ن كان نايفقد عنصر الدي ميكية اإلنسانية المنتجة حتى وا 
 .(2،ص2008)النجار:  ،متمتًعا بالرفاهية االقتصادية

الديناميكية اإلنسانية المنتجة من عنصري المجتمع وتتألف 
تشكل المرأة الركيزة األساسية لبناء األسرة يث الرجل والمرأة ح

هم في بناء المجتمع، فالمرأة علي مر األعنصر وال الصالحة
اء في البيت أو لعصور كانت ومازالت منتجة في عملها سو ا

 المجاالت االقتصادية بمختلف أنماطها.          
ويعتبر وضع المرأة ومساهمتها في التنمية في أي مجتمع 

نه ال يمكن أايير األساسية لقياس درجة تقدمه، كما أحد المع
ي عصرنا الحاضر بخطي سريعة ومنتظمة أن يتقدم مجتمع ف

خلف، ولذلك فإن لًفا وراءه النصف من أفراده في حالة تمخ
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تخلف المرأة في أي مجتمع البد أن ينعكس أثره مباشرة علي 
تفكير وسلوك واتجاهات أفراد المجتمع حيث يشكل هذا في 

)الطنوبي: ،حد ذاته أهم العوامل المعوقة لتقدم وتنمية المجتمع
 .(106ص ،2001
يدددة فدددي المقدددام األول علدددى تعتمدددد تنميدددة المجتمعدددات الريفو 
ث أفرادهددا يتسدداو  فددي ذلددك الرجددال والنسدداء باعتبددار أن تحدددي

المرأة تمثل نصف المجتمع فالبد أن يؤخذ في االعتبار الددور 
)رشددددداد،  ،ميدددددة مجتمعهددددا الريفددددديالحتمددددي الدددددذي تؤديدددده فدددددي تن

ال يقدددددل عدددددن  وتقدددددوم المدددددرأة بإنتددددداج مدددددا. (30، ص:  2009
ضددددافة للددددى األنشددددطة العديدددددة مددددن لجمددددالي ال ددددذاء باإل 50%

ي تعمددل علددى زيددادة الدددخل فددي المجتمددع حيددث أن للمددرأة والتدد
يعملدددن فدددي  %25مدددنهن يعملدددن فدددي مجدددال الزراعدددة، و 40%

لعاملة يعملن فدي مجدال الصناعة، وما يقرب من ثلث  القو  ا
 .(world bank,1994,p4) ،الخدمات

ية من وتعتبر الممارسات اإلنتاجية المنزلية للمرأة الريف
ة والتي يمكن من السمات المميزة لألسرة الريفية كوحدة لنتاجي

خالل تقديم الدعم الفني المناسب أن تلعب دوًرا هاًما في دفع 
المالئم تكنولوجًيا،  االقتصاد الريفي لذا وضعت في االطار

روعات الص يرة هو الذي وتسويقًيا وأن المجال الرحب للمش
والخبرات بصورة أكثر مناسبة  يمكن أن يجمع هذه الممارسات

 .(17-16، ص: 2002العال،  )عبد
بتنميددة المددرأة  2030واهتمددت اسددتراتيجية التنميددة الزراعيددة 

أو خارجهددا الريفيددة وتعزيددز أدوارهددا سددواء داخددل نطددا  األسددرة 
ت متعددة فدي ظدل ا الرتفاع نسبة األمية، وتحملها مسئوليانظرً 

وذلددك مددن خددالل زيددادة غيدداب نسددبة ليسددت قليلددة مددن األزواج، 
حسددددين البيئددددة االسددددتثمارية قدددددرتها علددددي تحمددددل المسددددئولية، وت

)وزارة الزراعدددددددددة  للقيدددددددددام بالعديدددددددددد مدددددددددن األنشدددددددددطة الزراعيدددددددددة
 (.94،ص2009واالستصالح الزراعي:

البدويددة بدددورها هددي شددريك أساسددي فددي التنميددة فددي رأة والمدد
ط  الصددحراوية فهدي نصددف المجتمددع البددوي وهددي القددائم المندا

ا للدىب جندب مدع  تربية الحيوان واألعمال المزرعية األخر  جنبدً

الرجدال، ولقددد أهتمدت الكثيددر مدن البددرامة التنمويدة فددي المندداط  
ر وتنميددددة الصددددحراوية بددددالمرأة وتنشدددديط دورهددددا فددددي هددددذا اإلطددددا

ع الددفع بعجلدة معارفها ومهاراتها وتحدديث دورهدا بمدا يتواكدب مد
جتماعيددددة التددددي تمددددر بهددددا التنميددددة والمت يددددرات االقتصددددادية واال

 المنطقة.
وفددي لطددار البددرامة التنمويددة بمحافظددة مطددروح قددام مشددروع 

( بتبنددددى 2001-1994فددددي الفتددددرة مددددن ) لدارة مددددوارد مطددددروح
ث والتطبيدد  ونقددل التكنولوجيددا، مددنهة الددنظم المزرعيددة فددي البحدد

بالمشدداركة مددع المجتمعددات المحليددة، وأسدداليب البحددث والتطددوير 
ط التنمويددددة المتنوعددددة مددددن قبددددل أجهددددزة حيددددث يددددتم وضددددع الخطدددد

، ولعددالج مشددكلة لجددان المجتمعددات المحليددة المشددروع بمشدداركة
اإلعتمددددداد علدددددى الدددددوادي القدددددديم كمصددددددر لمحاصددددديل الخضدددددر 

خددالل مكددون تنميددة المددرأة بالمشددروع والفاكهددة الطازجددة تددم مددن 
زليددة البدويددة حيددث تددتمكن المددرأة البدويددة اسددتحداث الحدددائ  المن

حتياجاتهدددا مدددن الخضدددروات الطازجدددة وصدددواًل للدددى مدددن لنتددداج ا
ء الذاتي لألسرة البدوية من محاصيل الخضر ولما لذلك اإلكتفا

مددن أثددار اقتصددادية واجتماعيددة علددى األسددرة البدويددة والمجتمددع 
بدويدة مدن خدالل مكدون  1478دوي ككل. حيث تم مسداعدة الب

المددددددددرأة بالمشددددددددروع علددددددددى لنشدددددددداء وتجهيددددددددز الحدددددددددائ   تنميددددددددة
 International Development Administration)يدددة.المنزل

(IDA), 2003.     
وعلددى الددرغم مددن جهددود الجهدداز البحثددي الزراعددي المصددري 
دة ومددددا يددددنجم عندددده مددددن مسددددتحدثات تكنولوجيددددة مزرعيددددة متعددددد

ومتنوعدددة، وجهددداز اإلرشددداد الزراعدددي تجددداه توصددديل ونشدددر هدددذه 
ك معدده ذلددتالحظ المسددتحدثات للددى المددزارعين المصددريين، بمددا يدد

الوجددددددود المسددددددتمر والمتسددددددع للفجددددددوة بددددددين تلددددددك المسددددددتحدثات 
ولوجيددة مددن جانددب، وتطبيقهددا فددي الواقددع العملددي مددن قبددل التكن

 المزارعين أي تبنيهم لها من جانب أخر. 
راع بصدددددفة عامدددددة ال يتبندددددون المسدددددتحدثات ألن الدددددز ونظدددددًرا 

التكنولوجية الزراعية عادة فور سماعهم عنها أو لمجرد ذيوعها 
بيددنهم، لذ أن الوقدددت مددن بدايدددة المعرفدددة بددأي تكنولدددوجي وحتدددى 
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لنهائي لها يمكن أن يتراوح مدن ايدام قالئدل للدى سدنوات التبني ا
 عدة من خالل مراحل يمكن االستدالل عليها.

ك للددددى وجددددود عقبددددات تعتددددر  طريدددد  لنتشددددار ع ذلددددويرجدددد
وتطبيددددد  االفكدددددار والممارسدددددات المزرعيدددددة المسدددددتحدثة، والتدددددي 

كثيدددرون للدددى مجموعدددات مدددن العوامدددل السددديكولوجية يرجعهدددا ال
المحيطة بافراد المجتمدع المحلدي، باإلضدافة والثقافية والموقفية 

 للى الصفات المميزة لتلدك المسدتحدثات فدي حدد ذاتهدا، وكفداءة
قدددددددل هدددددددذه المسدددددددتحدثات نودرجدددددددة فعاليدددددددة األجهدددددددزة المعنيدددددددة ب

الزراعيددددة، ومددددا تسددددتخدمه هددددذه األجهددددزة مددددن طددددر  ومعينددددات 
رشدددادية لنقدددل االفكدددار والممارسدددات المزرعيدددة المسدددتحدثة للدددى ل

 ن.المزارعي
)العدادلي: ،(85، ص:1982)سالم، ة كل من وتشير درس

، 1988(، )عبدددددددددددددددددددد المقصدددددددددددددددددددود، 221ص: -، ص1983
للدددى أنددده عنددددما يقددددم مسدددتحدث مدددا، فإنددده يمكدددن  (،195ص:

الددددذين ربمددددا يسددددتخدمونه لمددددا متبنددددون أو  األفددددرادالنظددددر للددددى 
 عدددزوفلددده، ويؤكدددد ذلدددك لجمددداع البددداحثين علدددى أن الرافضدددون 

أن التبندددي لذا كدددان يعندددي االسدددتخدام  منددداق  للتبندددي، بمعندددى
يعنددي عدددم اسددتخدامها،  عددزوفالكامددل للفكددرة الجديدددة، فددإن ال

ن كل ومن هذا  .غير مطب  لهاراف  للفكرة الجديدة يعتبر  وا 
علددددى اندددده ت قددددرار يتخددددذه الفددددرد  عددددزوفالمنطلدددد  فقددددد عددددرف ال

جديدددددددة أو التوقددددددف عددددددن اإلمتندددددداع عددددددن تنفيددددددذ الممارسددددددة الب
نفيذهات وأن الراف  للمستحدث هو الذي امتنع االستمرار في ت

 أو توقف عن تنفيذ الممارسة الجديدة.
 األهداف البحثية:

التعددرف علددى بعدد  الخصددائص االجتماعيددة واالقتصددادية  -1
 بمحافظة مطروح. المبحوثاتللبدويات 

مسددددتحدث الحدددددائ  ن عددددن ي عددددزفالالتددددتحديددددد البدددددويات  -2
فدي أي  العازفدات علدى المنزلية بمحافظة مطروح والتعدرف

 .مرحلة من مراحل التبني

 عددددزوفالتعددددرف علددددى األسددددباب الرئيسددددية التددددي أدت للددددى  -3
الحددددددددائ  المنزليدددددددة بمحافظدددددددة  حدثمسدددددددتعدددددددن البددددددددويات 
 مطروح.

المبحوثدددات  عدددزوف درجدددةبدددين العالقدددة اإلرتباطيدددة  دراسدددة -4
 مومت يددراتهالحدددائ  المنزليددة  عددن مسدتحدث بمنطقدة البحددث

 ة.المدروس المستقلة

 المدروسددة المسددتقلةتحديدد نسددب مسداهمة بعدد  المت يدرات  -5
عددن  المبحوثددات عددزوففددي التبدداين الكلددي المفسددر لدرجددة 

 الحدائ  المنزلية بمحافظة مطروح.  ثستحدم

 الفروض البحثية:
ي لتحقيددد  الهددددف الفرعدددي الرابدددع تدددم وضدددع الفدددر  النظدددر 

معنويددة بدددين ارتباطيدددة توجدددد عالقددة العددام والددذي يدددنص علددى ت 
 عددددددن مسددددددتحدث بمنطقددددددة البحددددددثالمبحوثددددددات  عددددددزوف درجددددددة

 المدروسةت . مت يرات المستقلةالو الحدائ  المنزلية 
الفددددر  تددددم وضددددع العددددام النظددددري هددددذا الفددددر  ار وإلختبدددد

ارتباطيدددددة : تال توجدددددد عالقدددددة علدددددىنص والدددددذي يددددد حصدددددائياال
عددددن  بمنطقددددة البحددددثالمبحوثددددات  عددددزوف درجددددةمعنويددددة بددددين 

 المدروسددددةت، المسددددتقلة مومت يددددراتهالحدددددائ  المنزليددددة  مسددددتحدث
السدددن، وعددددد أفدددراد األسدددرة، والحالدددة التعليميدددة، مسددداحة وهدددي: 

زليددددة، والتعددددر  لمصددددادر المعلومددددات الزراعيددددة، الحديقددددة المن
 المشاركة في األعمال المزرعية.ودرجة 

ع الفددر  النظددري العددام ولتحقيدد  الهدددف الخددامس تددم وضدد
فددددي  المدروسددددةتسددددهم المت يددددرات المسددددتقلة يددددنص علىت والددددذي

المبحوثدات بمنطقدة البحدث  عزوفالتباين الكلي المفسر لدرجة 
فظدددددة بمركدددددز مطدددددروح بمحا الحددددددائ  المنزليدددددة عدددددن مسدددددتحدث

 ت.مطروح كمت ير تابع
الفددددر  تددددم وضددددع النظددددري العددددام وإلختبددددار هددددذا الفددددر  

 تسددهم المت يددرات المسددتقلةت ال  :علددى نصوالددذي يدد حصددائياال
المبحوثدات  عدزوففدي التبداين الكلدي المفسدر لدرجدة  المدروسة

الحددددددائ  المنزليدددددة بمحافظدددددة  عدددددن مسدددددتحدثبمنطقدددددة البحدددددث 
السن، وعددد أفدراد األسدرة، والحالدة : ، وهيابعمطروح كمت ير ت
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التعليميددددددة، مسدددددداحة الحديقددددددة المنزليددددددة، والتعددددددر  لمصددددددادر 
 .زراعية، ودرجة المشاركة في األعمال المزرعيةالمعلومات ال

 منهج البحث: 
ترمي التي التحليلية البحث من نوع الدراسات  ايعتبر هذ

لوصول للى للى وصف ظاهرة معينة من أجل التعم  فيها وا
رات والمفاهيم المدروسة كما وتصف بع  المت ي مكوناتها

حيث اعتمدت على وضع الفرو   تختبر فروًضا سببية
واعتمد البحث على منهة المسح  واختبار داللتها االحصائية،

ات المبحوث عزوف االجتماعي بالعينة في التعرف على درجة
 الحدائ  المنزلية بمنطقة البحث.   عن مستحدث

 منطقة البحث:
تش ل محافظة مطروح موقًعا هاًما على خريطة مصر 

الم رب العربي دول حيث تمثل همزة الوصل بين مصر و 
كم، وتبلغ المساحة  460لي بطول يمتد حدها الشماو 

ألف كيلو متر مربع،  166اإلجمالية لمحافظة مطروح نحو 
ألف نسمة  474.275دد سكان المحافظة حالًيا على ويربو ع

 56بعها (، وتقسم لدارًيا للى ثمانية مراكز يت2019تعداد )
وحدة محلية قروية، ويمكن تقسيم المحافظة للى ثالث 

ت رئيسية ذات أولوية في التنمية هي: أ( نطا  نطاقا
أم  -مطروح –أس الحكمة ب( نطا  ر العلمين،   -الحمام

 -الرخم )ويدخل في نطاقها سيوة(. ج( نطا  سيدي براني
م. وتتميز تلك النطاقات )خاصة النطاقين أ، ب( بوجود السلو 

 والبنية األساسية والخدمات التي تصلح لتكونالقاعدة البشرية 
ارب بين المراكز نواة للتطوير باإلضافة للى وجود ميزة التق

ب اإلمكانيات والمزايا التي لم العمرانية الرئيسية للى جان
محافظة  -القرار )مركز المعلومات ودعم لتخاذ ل بعدتست 

 (.2021 -مطروح

 شاملة وعينة البحث:
يعد مركز مطروح من الناحية اإلدارية أحد مراكز 

ويشتمل مركز مطروح على عدد من القر   محافظة مطروح،

وجات شاملة الدراسة من البدويات ز  تحديدالرئيسية، وتم 
وذلك وفًقا  أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية بمركز مطروح

جدول رقم  2022عة بمحافظة مطروح نات مديرية الزرالبيا
من  360وبها أبو مرقي قر : قرية  ثالثة(، وقد تم لختيار 1)

 525ثم قرية سيد  حنيش وبها  جات المزارعين،ويات زو البد
من  180وبها  الحوالةثم قرية البدويات زوجات المزارعين، 
الشاملة وعلي ذلك بلغ لجمالي  البدويات زوجات المزارعين،

 .من البدويات المبحوثات 1065 الثالث القر في 
 

شاملة وعينة البدويات المبحوثات ببعض قرى .1جدول رقم 
  ز مطروحمرك

عدد  زوجات  القرية
 األعضاء

 العينة

 53 525 سيدي حنيش
 36 360 أبو مرقي 
 18 180 الحوالة
 107 1065 اإلجمالي

 . 2120ذ القرار بمحاظة مطروح ، مركز المعلومات ودعم وأنخا المصدر:
 

قري  الثالثةوقد تم سحب عينة عشوائية بسيطة موزعة بين 
عيات الجملميدانية، وفًقا لكشوف حصر المختارة لتنفيذ الدراسة ا

من خالل مديرية الزراعة بمحافظة التعاونية الزراعية بمطروح، 
تم  لتحديد حجم العينة، %10حد المعاينة مطروح وذلك باستخدام 

تم توزيعهم  ةمبحوث 107 وائية بسيطة بلغ عددهاأختيار عينة عش
سيدي بقرية ) ثةحو مب( 53ة لتنفيذ الدراسة بواقع )على القر  المختار 

( 18(، وعدد )أبو مرقي بقرية ) مبحوثة( 36(، وعدد )حنيش
 (.الحوالةبقرية ) مبحوثة

 المنفذة:المنزلية مواصفات ومكونات الحديقة 
 م 15 م * 15ديقة  مساحة الح* 

  م 16م * 16* سياج شائك له بوابة حول المساحة بطول 
يكفي الري  متر مكعب )مقنن مائي  100حصاد مياه  بئر * 

 للحديقة سنة كاملة(
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 رسم تخطيطي للحديقة المنزلية المنفذة بمحافظة مطروح

 

سم نقاط   30نقاط( كل  200خرطوم ) 13شبكة ري * 
خرطوم بدون نقاطات على الجانبين  لزراعة أربعة  2منهم 

 ب الحديقة. أشجار زيتون على جوان
 مضخة موتور واحد حصان* 
 متر( 100 سلك كهرباء )لفة* 
باذنجان اسود  -فلفل -كرنب –اعة : طماطم شتالت للزر * 

كوسة، والتوصية هي التنوع في  -باميه –خيار   -وأبي 
زراعة عدد من المحاصيل ولكن يجب زراعة كل خط وكل 

 أنبوبة. 
 العمالة:

ة ساعة لمتابعة الخدمات تحتاج الحديقة فرد يومًيا لمد
 ودة بالحديقة.الموج

 :االقتصاديةالمردودات 
أفراد( من  7في احتياجات أربعة أسر  )كل أسرة الحديقة تك

 الخضر الطازجة طوال الموسم.
جنيه شهرًيا  375توفير اقتصادي لكل أسرة بما يساوي 

 13جنيه الربعة أسر بإجمالي  1500والحديقة توفر حوالي 
 فرد.

 ادوات وطريقة جمع البيانات:
غيرات البحث: الكمية لمتالتعريفات االجرائية والمعالجة 

 وتتضمن ما يلي:
 المتغيرات على النحو التالى:وقد تم قياس  

 أواًل: المت يرات الشخصية:
ألقرب  اعن سنه ةتم قياس السن بسؤال المبحوث السن: -1

 .ا عنه باألرقام الخامسنة ميالدية، معبرً 
وثة وتم التعبير عنها بعدد أفراد أسرة المبحعدد أفراد اأُلسرة:  -2

 .مكرقم خا

عن  ة ير بسؤال المبحوث: تم قياس هذا المتيةالتعليم الحالة -3
وتم تقسيمه الى ستة  عدد السنوات التي أتمتها المبحوثة بنجاح

 كتب بدون الحصول على شهادةتقرأ و ت، و )صفر( يةأمفئات 
 ة، وحاصلسنوات(6) ةعلى الشهادة االبتدائي ة، وحاصلسنوات(4)

 على الدبلوم ة، وحاصلت(سنوا9) اديةعلى الشهادة االعد
   (.سنة12)

هذا  وصفتم  المهنة األساسية لزوج المبحوثة: -أ4
وتم المهنة األساسية لزوجها عن  ةالمت ير بسؤال المبحوث
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التجارة،  ،الزراعة وتربية الحيوانالى ستة فئات )  اتقسيمه
 (.أخر ، موظف حكومي

هذا  وصف تم المهنة الثانوية لزوج المبحوثة: -ب4
وتم المهنة األساسية لزوجها عن  ةسؤال المبحوثمت ير بال

التجارة،  ،الزراعة وتربية الحيوانالى ستة فئات )  اتقسيمه
 (.أخر ، موظف حكومي

تم قياس هذا )مزرعة منزلية(،  -مساحة الحديقة منزلية -5
ة عن وجود مساحة للزراعة المنزلية المت ير بسؤال المبحوث

حالة وجودها بالمتر  حتها فيهي مسا وما بجوار المنزل
 المربع.

تم قياس : بناءالمستوى الطموحي في مجال تعليم األ -6
التي تطمح  التعليمية ةحالالعن  ةهذا المت ير بسؤال المبحوث

 أربعةوتم تقسيمه الى  لن يصل لليه أبناءها الذكور واإلناث
، مؤهل متوسط عدادية،، اإلةبتدائياإلالقراءة والكتابة، فئات ) 
( على 4، 3، 2، 1معبًرا عنها بقيمة رقمية )، (يمؤهل عال
 الترتيب.

تم قياس هذا المت ير  ألسرة المبحوثة: الشهريلدخل ا -7
وتم تقسيمه الى مستو  الدخل شهرًيا عن  ةبسؤال المبحوث

 5000-3000من ، )(جنية 3000أقل من فئات ) ثالث
، 2، 1قمية )ها بقيمة ر نمعبًرا ع فأكثر( جنيه 5000(، )جنيه
، ثم السؤال عن درجة الكفاية لهذا الدخل وتم ( على الترتيب3

لحد ما، غير كافي التعبير عنها باالستجابات التالية )كافي، 
، ( على الترتيب1، 2، 3معبًرا عنها بقيمة رقمية )كافي( 

ودرجة الرضا عن هذا الدخل وتم التعبير عنها باالستجابات 
معبًرا عنها بقيمة رقمية غير راضي( ي، لحد ما، التالية )راض

  ( على الترتيب.1، 2، 3)
تم قياس هذا  النظام المزرعي السائد لديكم في أرضكم: -8

 هنعن النظام المزرعي السائد لدي ةالمت ير بسؤال المبحوث
شجر+ ، شجر فقط أنظمة هي: سبعةلى وتم تقسيمه ا

اصيل + محشجر ، شجر+ حيوان، محاصيل فقط، محاصيل

معبًرا عنها بقيمة  (محاصيل+ حيوان، حيوان فقط، حيوان+ 
 .( على الترتيب7، 6، 5، 4، 2،3، 1رقمية )

يقصد به مد  تعر   مصادر المعلومات الزراعية: -9
 استقي منها معلوماتهتلمصادر المعلومات التي  ةالمبحوث

تم السؤال عن التعر  لمصادر المعلومات الزراعية، حيث 
مسئولة ، و رشدة الزراعيةم، )الر رسميةادمصوهي: عية الزرا

طرق  ،طبيب الوحدة البيطرية(، و المرأة بالمشروعات التنموية
البرامة اإلجتماعات اإلرشادية، الندوات اإلرشادية، )، إرشادية

مصادر ، (الزراعية باإلذاعة والتليفزيون، والنشرات اإلرشادية
وكانت ، (ليونة المحوالقاداألهل والجيران، ) ،غير رسمية
(، معبًرا عنها بقيمة رقمية دائما، أحياًنا، نادًرا، الاإلجابة )

، والسؤال عن مد  االستفادة من ( على الترتيب1، 2، 3، 4)
كبيرة، متوسطة، ص يرة، )جابة هذه المصادر وكانت اإل

( على 1، 2، 3، 4(، معبًرا عنها بقيمة رقمية )منعدمة
 الترتيب.

يقصد به مد  : المزرعيةل في األعماالمشاركة  -10
تم السؤال عن ، حيث في األعمال الزراعية ةالمبحوث مشاركة

المشاركة في سبعة عمليات مزرعية وهي: )الحصاد، بذر 
البذور، جمع المحصول، مكافحة األفات، عمليات ما بعد 
الحصاد، الحليب وتصنيع األلبان، تربية الطيور والدواجن( 

( 1، 2بًرا عنها بقيمة رقمية )عم)نعم، ال( وكانت االستجابة 
اإلجابة  وكانت، ثم السؤال عن طبيعة المشاركة على الترتيب

( 1، 2، 3(، معبًرا عنها بقيمة رقمية )دائما، أحياًنا، نادًرا)
 . على الترتيب

 ثانًيا: المتغير التابع:
ويقصد به  الحدائق المنزلية عن مستحدثالبدويات  عزوف

باإلمتناع عن تنفيذ  البدوياتتخذه تقرار هو ت  في هذا البحث
أو التوقف عن االستمرار في تنفيذهات وأن  الحدائ  المنزلية

أو  نامتنع الالتي هن مستحدثالعن  من البدويات العازفات
 مستحدث الحدائ  المنزلية.تنفيذ  االستمرار في عن نتوقف
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 عن مستحدثالبدويات   عزوفوقد تم تتبع مسار عملية 
 المراحل التالية:زلية من خالل دائق المنلحا
  :مستحدث الحدائق المنزليةمرحلة الوعي واإلنتباه ب -1

حيث تم سؤال المبحوثات عن السماع عن مستحدث الحدائ  
( معبًرا عنها بقيمة لم تسمع، سمعتالمنزلية وكانت االستجابة )

( على الترتيب، ثم السؤال عن مصدر السماع عن 1، 2رقمية )
االستجابة )فكرة قديمة سمعتها من األهل والجيران، كرة وكانت الف

ركت فى ليضاح حضور لجتماع لرشادي حول هذه التقنية،  شا
عملى عن هذه التقنية، قرأت بنفسك او حد قرأ لك نشرة لرشادية 

نية، أخر  تذكر(، ثم السؤال عن تاريخ السماع عن عن هذه التق
 دية. الحدائ  المنزلية ألقرب سنة ميال

 مستحدث الحدائق المنزلية:هتمام بة اإلمرحل -2
حيث تم سؤال المبحوثات الالتي سمعن بالفكرة عن الرغبة في 
زيادة معلوماتهن عن مستحدث الحدائ  المنزلية وكانت االستجابة 

( على الترتيب، 1، 2عبًرا عنها بقيمة رقمية ))ترغب، لم ترغب( م
فتها عن الفكرة مرغوب معر ثم سؤال مفتوح عن طبيعة المعلومات ال

التي تلجأ لليها  مصادرالثم حصر تلك المعلومات، ثم السؤال عن 
زيادة المعلومات المراد معرفتها عن الحدائ  المنزلية ل المبحوثة

 وحصر تلك المصادر.

 :ستحدث الحدائق المنزليةممرحلة التقييم ل -3
 ن األهتمام والرغبة فيتحيث تم سؤال المبحوثات الالتي أبد

عن تقيمهن منزلية علوماتهن عن مستحدث الحدائ  الزيادة م
( معبًرا عنها تقيمن، لم قيمن ذهنًياوكانت االستجابة ) الذهني للفكرة
لختيار ثم طلب من كل مبحوثة  ( على الترتيب،1، 2بقيمة رقمية )

الخطوة التي اتخذتها في مسار هذا التقييم الذهني وكانت 
حسبتها بينك هلك وجيرانك، نك وبين أبتها بيسحاالستجابات من التالي: )
من حد تاني، أنتظر ل اية لما أشوف  يوبين نفسك، حبيت تتأكد

ثم سؤال أقتنعت بالمعلومات التي عرفتها وجربت(، النتائة عند غيري، 
مفتوح عن ن عن التقييم الذهني سؤال تنصرفاالالتي المبحوثات 

حدائ  ستحدث الأسباب صرف النظر عن التقييم الذهني  لم
 المنزلية ثم حصر تلك األسباب.

 

 :مستحدث الحدائق المنزليةمرحلة التجريب ل -4
ا فكرة مستحدث حيث تم سؤال المبحوثات الالتي قيمن ذهنيً 

لفكرة وكانت االستجابة هذه اتجريب قيامهن بعن  الحدائ  المنزلية
 ب،( على الترتي1، 2( معبًرا عنها بقيمة رقمية )تجربن، لم جربن)

سؤال مفتوح عن  التجريبنصرفن عن امبحوثات الالتي ال الثم سؤ 
مستحدث الحدائ  المنزلية ثم تجريب أسباب صرف النظر عن 

 حصر تلك األسباب.

 تجريب :بعد ال مستحدث الحدائق المنزليةمرحلة تقييم  -5

بتجريب فكرة مستحدث حيث تم سؤال المبحوثات الالتي قمن  
لفكرة وكانت االستجابة هذه ا م تجريبعن تقيي الحدائ  المنزلية

ثم  ( على الترتيب،1، 2( معبًرا عنها بقيمة رقمية )تقيمن، لم قيمن)
سؤال  التقييم بعد التجريبسؤال المبحوثات الالتي لنصرفن عن 
مستحدث تقييم التجريب لمفتوح عن أسباب صرف النظر عن 
 الحدائ  المنزلية ثم حصر تلك األسباب.

 :لمنزليةلحدائق امستحدث ا تنفيذ وتطبيق -6
بعد التجريب لفكرة من يحيث تم سؤال المبحوثات الالتي ق 

لفكرة وكانت عن تطبيقهن لهذه ا مستحدث الحدائ  المنزلية
( على 1، 2( معبًرا عنها بقيمة رقمية )تطبقن ، لمطبقناالستجابة )

سؤال  التطبي ثم سؤال المبحوثات الالتي لنصرفن عن  الترتيب،
مستحدث الحدائ  المنزلية ثم حصر تطبي   عدم عن أسبابمفتوح 

 تلك األسباب.

من  10وقد تم تطبي  الصورة األولية لالستبيان علي  
 أغسطسخالل البدويات بمركز مطروح وذلك بالمقابلة الشخصية 

االستبيان  نأوتبين من نتيجته لم تتضمنهم عينة البحث،  ،2022
أصبحت اإلستمارة رائها، و حتاج لبع  التعديالت التي تم لجي

  ث.تي تحق  أهداف البحصالحة لجمع البيانات ال

 جمع البيانات: 
جمعت البيانات النهائية لهذا البحث عن طري  المقابلة  

بواسطة استمارة لستبيان خالل الفترة من  اتالشخصية للمبحوث
، وبعد االنتهاء من جمع البيانات 2022 نوفمبرحتى  أكتوبر

 .وجدولتهاتم تفري ها 
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 أدوات التحليل االحصائي:
الحصدددر العدددددي  هدددذا البحدددثُأسدددتخدم فدددي تحليدددل بياندددات  

والعدددددددر  الجددددددددولي بدددددددالتكرار والنسدددددددب المئويدددددددة، والمتوسدددددددط 
معامل اإلرتبداط البسديط لبيرسدون  الحسابي، هذا باإلضافة للي

 عددن مسددتحدثالمبحوثددات  عددزوفدرجددة إلختبددار العالقددة بددين 
بمحافظة مطدروح )كمت يدر  هنر هة نظوج من الحدائ  المنزلية

، وكددددذلك المدروسددددة المسددددتقلةالمت يددددرات بعدددد   وبددددين تددددابع(
التدي  المدروسدة المت يرات المستقلةمعامل اإلنحدار في تحديد 

المبحوثدددات  عدددزوفتسدددهم فدددي التبددداين الكلدددي المفسدددر لدرجدددة 
الحدائ  المنزليدة بمركدز مطدروح  عن مستحدثبمنطقة البحث 
بإستخدام الحاسب اآللي وذلك  ،تابعكمت ير  بمحافظة مطروح
 .SPSSحصائية للعلوم اإلجتماعية لبرنامة الحزمة اإل
 النتائج البحثية ومناقشتها 

التعرف على بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية أواًل: 
 بمحافظة مطروح. المبحوثاتللبدويات 

( والخاص بوصف 2بالجدول رقم )الواردة أظهرت النتائة  
المدروسة للمبحوثات  ة واالقتصاديةتماعياالج لخصائصا

 بمنطقة البحث:
قعن في ت %51.4 ما يزيد عن نصف المبحوثات أن 

وهو العمر األكثر  سنة(، 50 -30مرحلة وسط العمر )
مناسبة للمشاركة في العمل واإلنتاج لوجود الخبرات الكافية، 

رة جم األستراوح حوقد أفراد  6وأن متوسط عدد أفراد األسرة 
وأن  أفراد(،8 -4بحوثات بين )من الم %44.8حوالي ل

نلن أي قسط من التعليم في حين أن تلم منهن  73.8%
أوضحت و  ،ئيةاإلبتدا الشهادةحاصالت على  3.8%

مهنة الزوج األساسية هي  أن تاثو حمن المب 73.8%

أنها مهنة  %11.2الزراعة وتربية الحيوان بينما أوضحت 
ية هي التجارة أو وظيفة حكومية، مهنة األساسثانوية وأن ال

من المبحوثات هن ربات منزل  %64.5ضافة للى أن باإل
هن ومتفرغات تماًما لتدبير شئون األسرة مما يسمح ل

 %21.5بالمشاركة اإليجابية في لدارة العمل المزرعي، و
منهن  %14منهن تمتهن تربية الطيور لزيادة الدخل، وحوالي 

جر وتوفير نفقات التفصيل للخياطة بأ تخصص من وقتهن
 اتوثحمن المب %62.6فيما أوضحت  والخياطة لد  ال ير،

، أكثرمتر مربع ف 200 الحديقة المنزلية الموجودة لديهن أن 
متر  200أقل من ) مساحة الحديقة لديهنكانت  %11.2و

مساحة حالًيا ه ليس لديهن أن %26.2(، بينما أوضحت مربع
وأن  ،ل لطبيعة المنطقة الصخريةبجوار المنز مناسبة للزراعة 

من المبحوثات كان النظام المزرعي السائد لديهن  62.6%
  .هو )شجر + محاصيل+ حيوان(

 :بناءالمستوى الطموحي في مجال تعليم األ -8
من  %29.9 ( أن3م )أوضحت النتائة الواردة بالجدول رق 

التعليم أن ينال أوالدهم الذكور نصيب  نالمبحوثات طمح
منهن بالدبلومة الفنية لمؤهل  %17.9الجامعي بينما أكتفي 

ألوالدهن الذكور في حين انخفا  الطموح لد  ما يزيد عن 
نصف المبحوثات في تعليم أبنائهن الذكور، في حين أن 

انحصر طموحهن ثات من المبحو  %81.4غالبية المبحوثات 
يم بناتهن، األساسي أو ما دون ذلك في تعل في مجرد التعليم

أن تطمحن في حصول بناتهن على  منهن %15ولم يتعدي 
وصل المبحوثات من  %3.7الدبلومة الفنية، في حين أن 

 طموحهن في تعليم البنات للى المؤهل الجامعي.

 
 
 
 
 



 ......دراسة أسباب عزوف البدويات عن مستحدث الحدائ  -:حنان محمود عبد العظيم القاضيو  حسن محمود حسن شافعي     

 

1561 

 لمبحوثات بمنطقة البحثا الخصائص االجتماعية واالقتصادية للبدوياتتوصيف  .2جدول
 عدد المتغير

 عدد رتغيالم % 107ن= 
 % 107ن= 

 ثةالمستوى التعليمي للمبحو  -2 السن -1
 73.8 79 أميه 18.7 20 سنة 30أقل من

 22.4 24 يقرأويكتب 22.4 24 ( سنة 40أقل من  – 30)
 3.8 4 االبتدائية 29.0 31 ( سنة 50أقل من  – 40)
 0.0 0 االعدادية 22.4 24 ( سنة 60أقل من  – 50)

 0.0 0 متوسطدبلوم  7.5 8 سنه فأكثر  60
 0.0 0 جامعي   
   مهنة الزوج الثانوية -ب3   ساسيةمهنة الزوج األ -أ3

 11.2 12 الزراعة وتربية الحيوان 73.8 79 الزراعة وتربية الحيوان
 29.9 32 التجارة 3.7 4 التجارة

 0.0 0 وظيفة حكومية 7.5 8 وظيفة حكومية
 29.0 31 أخر  0.0 0 أخر 

 29.9 32 ال يوجد 15.0 16 ال يوجد
 رةاد األسعدد أفر  -5 مساحة الحديقة المنزلية -4

 26.2 28 أفراد 4أقل من  26.2 28 ال توجد 
 44.8 58 فرد  8أقل من   -4 11.2 12 متر مربع 200أقل من   

 29.0 31 فرد فأكثر 8 36.4 39 متر مربع  300أقل من  - 200
    26.2 28 متر مربع فأكثر 300  

 مهنة المبحوثة -7 رعي النظام المز  -6
 64.5 69 ربة منزل 62.6 67 شجر + محاصيل+ حيوان

 21.5 23 تربية الطيور 26.2 28 شجر + محاصيل
 14.0 15 الخياطة 7.5 8 محاصيل+ حيوان
    3.7 4 شجر + حيوان

    100 107 االجمالي
 107*المصدر: عينة البحث    ن= 

 

 في مجال تعليم األبناء طموحهن  توزيع المبحوثات وفًقا لمستوى .3جدول 
 اإلناث الذكور المستوى التعليمي المراد الوصول أليه

 % عدد % عدد 
 44.9 48 41.1 44 القراءة والكتابة
 15.0 16 3.7 4 اإلبتدائية
 21.5 23 7.5 8 اإلعدادية

 15.0 16 17.8 19 الثانوية )الدبلوم (
 3.7 4 29.9 32 الجامعي
 107 100 107 100 

 107البحث    ن= *المصدر: عينة  
 

نخفا  المستو  الطموحي ايتبين من النتائة السابقة 
لد  المبحوثات في تعليم أبنائهن وخاصة اإلناث حيث يحكم 
ذلك عدد من العوامل الثقافية واالجتماعية بالمجتمع البدوي 
والميل للى الزواج المبكر لإلناث ويتداخل مع ذلك عدم توفر 

ة وعدم توفر الكليات بالمحافظة مستوياتها المختلفب المدارس
لال في تخصصات معينة، وهذا ما يدعو للى بذل الكثير من 

الجهد لت يير هذه األفكار وكذلك العمل على تيسير العملية 
 التعليمية بالنسبة للمجتمعات البدوية. 
 مصادر المعلومات االرشادية الزراعية:

 %22.4 ( أن4) ل رقمدو ضحت النتائة الواردة بالجأو 
 من المبحوثات أنفردوا بمصدر واحد للمعلومات، بينما

انحصرت مصادر معلوماتهن في من المبحوثات  56.2%
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من المبحوثات كانت  %3.7، %3.7بينما مصدرين فقط، 
صادر المعلومات ثالثة وأربعة مصادر على الترتيب من م

 اإلرشادية الزراعية.
 

مصادر المعلومات لتعدد فًقا و  توزيع المبحوثات .4جدول 
 االرشادية الزراعية

مصادر المعلومات اإلرشادية 
 الزراعية

 % عدد

 14.0 15 ال يوجد
 22.4 24 مصدر واحد
 56.2 60 مصدرين

 3.7 4 ثالثة مصادر
 3.7 4 أربعة مصادر
 100 107 االجمالي
 107*المصدر: عينة البحث    ن= 

 

 شادية الزراعية:ر المعلومات اال التعرض لمصادر 
 %82.3 ( أن5أوضحت النتائة الواردة بالجدول رقم )

من المبحوثات كانت درجة تعرضهن لمصادر المعلومات 
من المبحوثات كانت درجة  %3.7الزراعية منخفضة، بينما 

 تعرضهن لمصادر المعلومات اإلرشادية الزراعية متوسطة.

 
 ا لتعرضهن لمصادرتوزيع المبحوثات وفقً .5جدول
 ومات االرشادية الزراعيةالمعل

التعرض لمصادر المعلومات 
 ادية الزراعيةاإلرش

 % عدد

 14.0 15 ال تتعر 
 82.3 88 درجة( 10منخف  )أقل من 

 3.7 4 درجة( 15أقل من -10متوسط) 
 0.0 0 درجة فأكثر( 15مرتفع )

 100 107 االجمالي
 107البحث    ن= *المصدر: عينة 

 

 :اعيةي العمليات الزر درجة المشاركة ف
 %44.9 ( أن6الواردة بالجدول رقم )أوضحت النتائة 

مشاركتهن في العمليات الزراعية من المبحوثات كانت درجة 
من المبحوثات كانت درجة  %29.9، %25.2، بينما مرتفعة

ومنخفضة على  متوسطة مشاركتهن في العمليات الزراعية
 .الترتيب

 

لدرجة مشاركتهن في ا توزيع المبحوثات وفقً .6جدول 
 العمليات الزراعية

 % عدد درجة المشاركة في العمليات الزراعية
 29.9 32 درجة( 10)أقل من  ةمنخفض

 25.2 27 درجة( 13أقل من -10متوسطة ) 
 44.9 48 درجة فأكثر( 13) ةمرتفع

 100 107 االجمالي
 107*المصدر: عينة البحث    ن=   

 

مستحدث الحدائق الالتي عزفن عن ثانًيا: تحديد البدويات 
 عزوفالمنزلية بمحافظة مطروح، والتعرف على مراحل 

 الحدائق المنزلية بمحافظة مطروح. عن مستحدثالبدويات 
 :واإلنتباه(اإلنتباه )عدم الوعي خالل مرحلة الوعي  عزوفال

 ( أن غالبية المبحوثات 7لنتائة في الجدول )أوضحت ا 
( قد سمعن عن الحدائ  المنزلية بشكلها الجديد وقد 96.3%)

تنوع مصدر السماع عن هذه الحدائ  المنزلية حيث أوضحت 
( من المبحوثات أنها فكرة قديمة قد تم تحديثها 73.8%)

صدر المباشر وتطويرها وقد كان األهل والجيران هم الم
( من المبحوثات أن مصدر %11.2بينا أوضحت )للسماع، 

لمعلومة كان حضور اجتماع لرشادي حول الحدائ  المنزلية ا
تم تنفيذه من لحد  المنظمات التنموية، في حين أوضحت 

( من المبحوثات أنهن بالفعل قد شاركن في تنفيذ 11.2%)
اع عن الحدائ  عملي عن الحدائ  المنزلية. وتنوع تاريخ السم

ة في ية خالل الستة سنوات الماضية وكان أعلى فتر المنزل
( من المبحوثات قد %70.1( حيث )2019-2018خالل )

أوضحن سماعهن عن الحدائ  المنزلية وهي الفترة التي تم 
 التنفيذ الفعلي لهذا المستحدث في المنطقة.
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 ئق المنزليةالوعي واإلنتباه بمستحدث الحداتوزيع المبحوثات وفًقا لمرحلة  .7جدول 
 % عدد اإلستجابة البيان
اع عن الحدائ  السم

 المنزلية:
 96.3 103 تسمع
 3.7 4 سمعتلم 

مصدر السماع عن 
 الحدائ  المنزلية:

 103لجمالي المبحوثات الالتي سمعتن =                    
 73.8 79 سمعتها من األهل والجيران.

 11.2 12 ائ  المنزلية.حضرت لجتماع لرشادي أو ندوة حول الحد
 11.2 12 ملى عن الحدائ  المنزلية.شاركت فى تنفيذ ع

تاريخ السماع عن 
 الحدائ  المنزلية:

 103لجمالي المبحوثات الالتي سمعتن =                    
 7.5 8 2021سنة   
 15.0 16 2020سنة   
 29.0 31 2019سنة   
 22.4 24 2018سنة   
 18.7 20 2017سنة   
 3.7 4 2016سنة   

 107ينة البحث    ن= *المصدر: ع
 

لعتماد المبحوثات على  يتضح من الجدول الساب 
األخبار المنقولة داخل المجتمع المحلي واألحاديث بين األهل 
والجيران على اإلطالع على األحداث الجديدة، وأن الوسائل 

ة ليست النموذج المفضل في نشر المقرؤة كالنشرات اإلرشادي
خل المجتمع البدوي حيث لنتشار لمستحدثات بين البدويات داا

زيادة متناقصة في  ( من المبحوثات وكذلك%73.9األمية )
 -2019) أعداد من سمع بمستحدث الحدائ  المنزلية

بالرغم من أنها الفترة التي كانت فيها ظهور  (،2021
مل فيها أن تكون الزيادة والتي يؤ  منتجات هذه الحدائ 

لكتفاء الجهات المنفذة  وقد يعز  ذلك للى متزايدة،بصورة 
بالمزارع التي تم تنفيذ النموذج فيها دون العمل على متابعة 
النشر أو قد يكون فترة لنتشار فيروس كورونا حد من نشاط 

دمات اإلرشادية لهذه النماذج وبالتالي خالقائمين على تقديم ال
ذ ولم تكن بع  العيوب واألخطاء في التنفي بدأت تظهر

 ة لعالج هذه المشكالت.هناك سرعة مواكب
 
 
 
 

فتقاد االهتمام(خالل مرحلة  عزوفال  :األهتمام )التجاهل وا 
( اكتفين بالسماع عن %22.4( أن )8يتضح من جدول ) 

رغبن في زيادة معلوماتهن عنها وقابلن تالحدائ  المنزلية ولم 
فتقاد االهتمام، في حين أوضحت هذا المستحدث بالتجا هل وا 
( بحثهن عن مصدر %73.8لمبحوثات )غالبية البدويات ا

لجمع المعلومات عن هذا المستحدث، ووضح أن لديهن نقص 
في المعلومات الخاصة بالحدائ  المنزلية حيث تم توصيف 

تي في مقدمتها كيفية توصيل المياه للى تلك المعلومات، ويا
(، وتركيب شبكة الري للحديقة %94.9الحديقة المنزلية )

الحصول على شتالت الخضر للزراعة (، و 93.7المنزلية )
(، والميعاد المناسب لزراعة الخضر والمحاصيل 92.4%)
(، ثم كمية ومواعيد الري المناسبة للخضر 92.4%)

الخضر والمحاصيل التي أصناف و (، %91.1المزروعة )
التي يفضل طبيعة األر  و (، %89.9يجب زراعتها )

لخضر وطريقة كمية السماد العضوي لو (، 64.5الزراعة بها )
طر  االستفادة من ثمار المحاصيل و (، %59.5التسميد )

كيفية جمع الثمار الناضجة و (، %54.4المزروعة بالحديقة )
تي أوضحن أن ( من لجمالي عدد المبحوثات الال49.4%)

زلية.       لديهن نقص في المعلومات الخاصة بالحدائ  المن
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 األهتمام بمستحدث الحدائق المنزليةتوزيع المبحوثات وفًقا لمرحلة  .8جدول 
 % 107ن= اإلستجابة البيان

 الرغبة في زيادة المعلومات عن الحدائ  المنزلية:
 3.7 4 الحدائ  المنزليةلم تسمعن عن 

 22.4 24 لكتفتن بالسماع ولم ترغبن  
 73.8 79 ترغبن

التي فيها  المعلومات
لحتياج معرفي عن 
 الحدائ  المنزلية:

 

 79= عدد المبحوثات الراغبات في زيادة المعلومات                 
 64.5 51 طبيعة األر  التي يفضل الزراعة بها. 
 89.9 71 زراعتها.أصناف الخضر والمحاصيل التي يجب 
 91.1 72 الحصول على شتالت الخضر للزراعة.

 92.4 73 المناسب لزراعة الخضر والمحاصيل. الميعاد
 92.4 73 صيل المياه للى الحديقة المنزلية.كيفية تو 

 94.9 75 تركيب شبكة الري للحديقة المنزلية. 
 93.7 74 كمية ومواعيد الري المناسبة للخضر المزروعة. 
 59.5 47 كمية السماد العضوي للخضر وطريقة التسميد. 

 49.4 39 لثمار الناضجة.كيفية جمع ا
 54.4 43 اصيل المزروعة بالحديقة.طر  االستفادة من ثمار المح

 107*المصدر: عينة البحث    ن= 
 

ويتضح من ذلك فقد أهم عنصر من عناصر نشر 
مستحدث الحدائ  المنزلية وهو توفير المعلومات اإلرشادية 

اج المعرفي الشديد عن المستحدث وهو ما ظهر في االحتي
بحوثات للمعلومات الخاصة بالحدائ  المنزلية من غالبية الم

، وهو ما شكل عائ  كبير أمام البدويات في من البدويات
اتخاذ القرار بتبني هذا المبتكر والميل للى العزوف عنه 

 . رف  المبكرواتخاذ القرار بال
ة مستحدث الحدائق المنزليمرحلة التقييم لخالل  عزوفال

 :)اإلنصراف عن التقييم الذهني(
يزيد عن  ( أن ما9أوضحت النتائة في الجدول ) 

( لم تصلن للى مرحلة التقييم %51.4المبحوثات )نصف 
الذهني للحدائ  المنزلية بشكلها الجديد حيث لم تسعفهن 

أو لم تكن لديهن االمكانيات  المعلومات المتوفرة لديهن بذلك
منهن قمن بالتقييم الذهني لهذا  %48.6وأن  ،الالزمة لذلك

ر نصفهن اإلنتظاالمستحدث  وغلب على قناعة ما يزيد عن 
لتأكيد نتائة هذا المستحدث لد  ال ير بمعنى عدم الم امرة 

 والمخاطرة بالتجريب. 

 :دائق المنزليةمستحدث الحل التجريبمرحلة خالل  عزوفلا

( أن ما يزيد عن غالبية 10النتائة في الجدول )أوضحت  
( لم تصلن للى مرحلة تجريب %80.4البدويات المبحوثات  )

منزلية بشكلها الجديد حيث لم تسعفهن المعلومات الحدائ  ال
أو لم تكن لديهن االمكانيات الالزمة  المتوفرة لديهن بذلك

تجريب لهذا المستحدث منهن قمن بال %19.6وأن  لذلك،
لب على قناعة ما يقارب من نصف المبحوثات الالتي وغ

أقدمن على التجريب اإلنتظار لمشاهدة نتائة تجربة الحدائ  
لية لد  ال ير مع المشاركة في التجريب، في حين أنه المنز 

حوالي ثلث المبحوثات الالتي كان لديهن االستعداد للتجريب 
منفذ بمعرفة رفة المشروع التنموي الكان التنفيذ والتطبي  بمع

مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لنشر الحدائ  المنزلية، 
ن هذا تت الالتي جربفي حين أن عدد بسيط جًدا من المبحوثا

الموارد المتاحة بالبيئة لتنفيذ هذا  نالمستحدث استخدم
المستحدث أماًل في تلقي الدعم الفني والمادي خالل المرحلة 

 لى نطا  أوسع.لثانية لنشر المستحدث عا
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 توزيع المبحوثات وفًقا لمرحلة تقييم مستحدث الحدائق المنزلية .9جدول 
 % 107ن= اإلستجابة البيان

 3.7 4 تسمعن عن الحدائ  المنزليةلم  
 22.4 24 لكتفتن بالسماع ولم ترغبن  

 25.2 27 لم تقيمن ذهنًيا مستحدث الحدائ  المنزلية  تقييم الحدائ  المنزلية:
 48.6 52 قيمتن ذهنًيا

 52عدد المبحوثات الالتي قيمن ذهنًيا=                 

استجابات التقييم الذهني 
 نزلية:حدائ  الملل

 13.5 7 وجيرانكحسبتها بينك وبين أهلك 
 9.6 5 حسبتها بيني وبين نفسي

 51.9 27 أنتظر ل اية لما أشوف النتائة عند غيري
 25.0 13 أقتنعت بالمعلومات التي عرفتها وقلت أجرب

 107*المصدر: عينة البحث    ن=   
 

 يب مستحدث الحدائق المنزليةتوزيع المبحوثات وفًقا لمرحلة تجر  .10جدول 
 % 107ن= اإلستجابة البيان

 
 3.7 4 لم تسمعن عن الحدائ  المنزلية
 22.4 24 لكتفتن بالسماع ولم ترغبن  

 25.2 27 لم تقيمن ذهنًيا مستحدث الحدائ  المنزلية 
تجريب الحدائ  

 المنزلية:
 29.0 31 نلم تجرب
 19.6 21 نجربت

 21= عدد المبحوثات الالتي جربن                    
خطوات تجريب الحدائ  

 المنزلية:
 47.6 10 فضلت أشوف غيري وهو يجرب بمشاركة مني
 33.3 7 جربتها وذلك بمساعدة البنك في مساحة ص يرة 

 19.0 4 احة ص يرة  بجوار المنزلجربتها بنفسي على مس
  107ن=     *المصدر: عينة البحث

 

مستحدث لتجريب التقييم بعد رحلة الخالل م عزوفال
 الحدائق المنزلية:

( من %93.5)( أن 11أوضحت النتائة في الجدول ) 
البدويات المبحوثات  لم تصلن للى مرحلة التقييم للحدائ  المنزلية 

ن بالمرور خالل المراحل تجريبها بشكلها الجديد حيث اكتفبعد ت

ن عند توالمبررات توقفن أنهن لعدد من األسباب تالمختلفة واستنتج
وأن  أو لم تكن لديهن االمكانيات الالزمة لذلك،هذه المرحلة، 

منهن قمن بالتقييم بعد التجريب لهذا المستحدث وغلب على  6.5%
جعة النتائة التي تم الحصول عليها تفكيرهن التقييمي حساب ومرا

 ذاتًيا بدون مشاركة األخرين في التقييم.  
 

 مبحوثات وفًقا لمرحلة تقييم مستحدث الحدائق المنزليةتوزيع ال .11جدول 
 % 107ن= اإلستجابة البيان

 
 3.7 4 لم تسمعن عن الحدائ  المنزلية
 22.4 24 لكتفتن بالسماع ولم ترغبن  

 25.2 27 ذهنًيا مستحدث الحدائ  المنزلية  لم تقيمن
 29.0 31 لم تجربن

تقييم التجريب للحدائ  
 المنزلية:

 13.1 14 نتقيملم 
 6.5 7 نقيم

 7= عدد المبحوثات الالتي قيمن بعد التجريب         
استجابات تقييم التجريب 

 للحدائ  المنزلية:
 14.3 1 .حسبت نتائة تجربتي بيني وبين أهلي وجيراني

 57.1 4 حسبت نتائة تجربتي بيني وبين نفسي.
 28.6 2 .أنتظرت حتى أر  النتائة  بشكل أحسن عند غيري

 107*المصدر: عينة البحث    ن= 
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 :تطبيق الحدائق المنزليةواإلنصراف عن   عزوفال
( من %100( أن )12الجدول )الواردة بأوضحت النتائة  

لمبحوثات  لم تصلن للى مرحلة تطبي  الحدائ  البدويات ا
المنزلية بعد تقييمها من خالل تجريبها بشكلها الجديد حيث 

ر خالل المراحل المختلفة واستنتجن أنهن لعدد بالمرو ن ياكتف
 من األسباب والمبررات توقفن عند هذه المرحلة.

 عن مستحدثات المبحوثالبدويات  عزوفية لسلوكالمراحل ال
 الحدائق المنزلية:

عن ات المبحوث عزوفأوضحت نتائة الدراسة أن سلوك 
يتكون من مجموعة من األحداث الحدائ  المنزلية  مستحدث

 الوعي واإلنتباهعدم ن بدًءا من تي تحدث خالل الزمال
العزوف لتخاذ القرار بوصواًل للي مرحلة  للمستحدثوالتجاهل 

 .عن المستحدث
( حيث 13وخالصة هذه النتائة يوضحها الجدول رقم )

مستحدث تم نشر  التيال ات( من المبحوث%3.7نسبة )أن 
خالل لم تسمعن عن المستحدث  نبينهالحدائ  المنزلية 

المبحوثات عزفتن  ( من%22.4واإلنتباه، ثم )مرحلة الوعي 

، بالمستحدث هتمامتجاهل وعدم افي مرحلة  عن المستحدث
، الذهني للمستحدث التقييممنهن انصرفتن عن ( %25.2ثم )
( %13.1التجريب، ثم )انصرفتن عن  (%29.0ثم )
( من %6.5التقييم بعد التجريب، وأن )رفتن عن لنص

مستحدث الحدائ  المنزلية بعد  رفضتن ولم تطبقن تاالمبحوث
 .تقييم عملية التجريب
ًًًى  ا: التعًًًرف عل ًًًً ًًًى  األسًًًبابثالث  عًًًزوفالرئيسًًًية التًًًي أدت إل

 .الحدائق المنزلية عن مستحدثالبدويات 

 األسبابوالخاصة ب( 14أوضحت النتائة الواردة بجدول ) 
 عن مستحدثالبدويات  عزوفالرئيسية التي أدت للى 

. اتبمركز مطروح من وجهة نظر المبحوث لحدائ  المنزليةا
عن وجود ثالثة محاور للمعوقات هى محور المشكالت 

 3)، ومحور المشكالت االجتماعية أسباب( 6) المعرفية
 سبب(،16)، ومحور المشكالت المادية واالقتصادية أسباب(

سبًبا(.  25بإجمالي أسباب مباشرة لتلك المشاكل المحورية )
 توضيحها في العر  التالي: يتم

 المنزليةمستحدث الحدائق  عزوفتوزيع المبحوثات وفًقا لمرحلة  .12جدول 
 % 107ن=  اإلستجابة البيان

 

 3.7 4 لم تسمعن عن الحدائ  المنزلية
 22.4 24 ن بالسماع ولم ترغبن  تلكتف

 25.2 27 لم تقيمن ذهنًيا مستحدث الحدائ  المنزلية 
 29.0 31 لم تجربن
 13.1 14 لم تقيمن

 6.5 7 واالنصراف عن التطبي  عزوفال تطبي  الحدائ  المنزلية:
 0.0 0 استمرار تطبي 

 107*المصدر: عينة البحث    ن= 
 

 عزوفالوفًقا لمراحل عملية  مستحدث الحدائق المنزلية بينهنتم نشر  التيال اتتوزيع المبحوث.13جدول رقم 
العدد   % العدد ستحدث الحدائق المنزليةم عزوفمراحل عملية 

 التراكمي
% 

 3.7 4  3.7 4 لم تسمعن عن المستحدث 
 26.2 28  22.4 24 لتجاهل وافتقاد االهتماما

 51.4 55  25.2 27 اإلنصراف عن التقييم الذهنى
 80.4 86  29.0 31 خالل مرحلة التجريب عزوفال

 93.5 100  13.1 14 التجريباإلنصراف عن التقييم بعد 
 100.0 107  6.5 7 واإلنصراف عن التطبي  عزوفال

 107ة البحث    ن= *المصدر: عين
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خالل مراحل إتخاذ القرار  المنزليةمستحدث الحدائق  نصرافهن عناهن أو وفعز سباب توزيع المبحوثات وفًقا أل .14جدول 
 المختلفة

 أو اإلنصراف عن عزوفال   السبب م
تقييم بعد  التجريب التقييم الذهني

 التجريب
 اإلجمالي التطبيق

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
 األسباب المعرفيةمحور   

لزيادة  لفتقاد المصادر المناسبة -1
 المنزلية.معلوماتها عن الحدائ  

0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 6.5 7 6.5 

نقص في المعرفة الخاصة بكيفية صيانة  -2
 شبكة الري بالحديقة.

0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 5.6 6 5.6 

عدم وجود مصدر للحصول على  -3
 الشتالت الستدامة الزراعة.

0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 5.6 6 5.6 

ات الخاصة بالزراعة في نقص الخبر  -4
 الحدائ 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 2 1.9 

نقص الخبرات الخاصة باآلفات  -5
 واألمرا 

12 11.2 0 0.0 0 0.0 5 4.7 17 15.9 

 34.5 27 0.0 0 12.1 13 22.4 24 0.0 0 لم نحصل على المساعدة الفنية -6
 األسباب المادية واالقتصاديةمحور 

 42.0 45 6.5 7 13.1 14 22.4 24 6.5 7 ارد المائيةالجفاف وقلة المو  -1
 6.5 7 6.5 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 االحتياج للى خراطيم جديدة بدل التالفة -2
 1.9 2 1.9 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 الموتور الموجود على شبكة الري عطل -3
الحاجة للى تجديد السياج الذي حول  -4

 الحديقة
0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 3.7 4 3.7 

 14.1 15 6.5 7 7.5 8 0.0 0 0.0 0 بع  النباتات باألمرا اصابة  -5
 3.7 4 3.7 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 عدم توفر المال لشراء المبيدات -6
عدم توفر الشتالت وعدم القدرة على  -7

 الشراء لها
8 7.5 12 11.2 6 5.6 4 3.7 30 28.0 

 7.5 8 0.0 0 0.0 0 7.5 8 0.0 0 عدم توافر خراطيم المياه -8
 11.2 12 0.0 0 0.0 0 11.2 12 0.0 0 عدم وجود بئر للمياه لري الزراعات -9

وي عدم توافر المصادر الموثوقة للتقا -10
 والشتالت

8 7.5 8 7.5 6 5.6 0 0.0 22 20.6 

ارتفاع الشبك قصير مما يعر   -11
 المزروعات للتلف بسبب الحوالى.  

0 0.0 12 11.2 0 0.0 0 0.0 12 11.2 

 15.0 16 0.0 0 3.7 4 0.0 0 11.2 12 األر  حجرية وجافة. -12
بعد البئر عن الحديقة وصعوبة نقل  -13

 المياه.
0 0.0 0 0.0 5 4.7 0 0.0 5 4.7 

الكافي للصرف على عدم وجود الدخل  -14
 الحديقة.

9 8.4 10 9.3 12 11.2 0 0.0 31 28.9 

والقدرة على عدم توافر مواتير المياه  -15
 شراؤها.

10 9.3 11 10.3 0 0.0 0 0.0 21 19.6 

ليس لديهن مساحة مناسبة للزراعة  -16
 بجوار المنزل

28 26.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 28 26.2 

 االجتماعيةاألسباب 
طول المسافة بين القرية والمركز في  -1

 المحافظة.
0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 2 1.9 

 1.9 2 1.9 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 من يساعد. الحاجة للى وجود  -2
عدم وجود من تعتني بالحديقة في حالة  -3

 غيابي.
4 3.7 16 15.0 4 3.7 0 0.0 24 22.4 

  107=  ن    مصدر: عينة البحث*ال  
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المادية  األسبابحور حيث أوضحت النتائة أن م

واالقتصادية من أهم المحاور حيث أبد  ما يقارب من 
 عن مستحدث العازفاتات من البدويات نصف المبحوث
قتصادي  كان  ماديوجود سبب أو أكثر  الحدائ  المنزلية وا 

الحدائ   حدثعن مستالمبحوثات  عزوفله دور أساسي في 
 سباباأل  ، بينما يأتي محور %42.0بنسب  المنزلية 
حيث  الثانية والثالثةفي المرتبة  واألسباب االجتماعية المعرفية

أن هناك سبب أو أكثر  تنذكر  اتأن حوالي ثلث المبحوث
عزوفهن عن مستحدث كان له تأثير على  لنتاجي معرفي

من  %22.4 ، في حين أن %34.5بنسبة  الحدائ  المنزلية
المنزلية  المبحوثات البدويات الرافضات لمستحدث الحدائ 

رين أن هناك سبب أو أكثر من األسباب االجتماعية وراء ت
 .مستحدثالعن هن عزوف

 :محور األسباب المعرفية
باب المعرفية )ستة سبل ت األسباب المباشرة لمحور األ 
نصرافهن عن مستح عزوفلسباب مباشرة( أ دث المبحوثات وا 

لتوصل وفيما يلي عرًضا للنتائة التي تم االحدائ  المنزلية 
مرحلتين من لليها على النحو التالي:  حيث تكرر سببين في 

 تلم نحصل على المساعدة الفنيةهما ت عزوفمراحل ال
نقص الخبرات الخاصة باآلفات ( من المبحوثات وت34.5%)

في ( في حين أن أربعة أسباب كانوا %15.9ت )واألمرا 
 نلوماتهزيادة معلالمصادر المناسبة  تلفتقاد وهم مرحلة واحدة

عرفة الخاصة نقص في المتو (،%6.5ت )عن الحدائ  المنزلية
تعدم وجود و(، %5.6ت )بكيفية صيانة شبكة الري بالحديقة

(، %5.6ت )لحصول على الشتالت الستدامة الزراعةلمصدر 
 (.  %1.9ت )نقص الخبرات الخاصة بالزراعة في الحدائ تو

 األسباب المادية واالقتصادية:محور 
الماديددددددددة بل ددددددددت األسددددددددباب المباشددددددددرة لمحددددددددور األسددددددددباب  

المبحوثددات  عددزوف( لا مباشددًراسددببً  عشددر خمسددة) اديةواالقتصدد
ا  نصرافهن عدن مسدتحدث الحددائ  المنزليدة وفيمدا يلدي عرضدً وا 

حيدث تكدرر  للنتائة التدي تدم التوصدل لليهدا علدى النحدو التدالي:
الجفاف وقلة الموارد ت هما عزوفين في أربعة من مراحل السبب

قدددرة علددى تعدددم تدوفر الشددتالت وعددم الو (،%42.0) المائيدةت،
مددن  ثالثددةتكددرر سددببين فددي ، فددي حددين (%28.0) الشددراء لهددات
عددم وجدود الددخل الكدافي للصدرف علددى همدا ت عدزوفمراحدل ال
لتقدداوي تعدددم تددوافر المصدادر الموثوقددة لو(، %28.9الحديقدةت )

فدي لثندين مدن  ثالثة أسبابتكرر بينما  (،%20.6والشتالتت )
ميددداه والقددددرة علدددى تعددددم تدددوافر مدددواتير ال همدددا عدددزوفمراحدددل ال

 (،%15.0(، وتاألر  حجريددددددة وجافددددددةت )%19.6ؤهات )شددددددرا
فدددي حدددين أن  (،14.1تاصدددابة بعددد  النباتدددات بددداألمرا ت )و

وهدم  وفعدز أسدباب كدانوا فدي مرحلدة واحددة مدن مراحدل ال تسعة
تلدديس لددديهن مسدداحة مناسددبة للزراعددة بجددوار المنددزلت  كالتددالي:

 لزراعددددددددداتتتعدددددددددم وجددددددددود بئددددددددر للميدددددددداه لددددددددري ا(، و26.2%)
تارتفدداع الشدددبك قصددير ممدددا يعددر  المزروعدددات و(، 11.2%)

تعدم تدوافر خدراطيم الميداهت و (،%11.2للتلف بسبب الحوالىت)
ةت تاالحتيددددددداج للدددددددى خدددددددراطيم جديددددددددة بددددددددل التالفدددددددو (،7.5%)
تبعددددد البئددددر عددددن الحديقدددددة وصددددعوبة نقددددل الميددددداهت و (،6.5%)
 حديقدددةالحاجدددة للدددى تجديدددد السدددياج الدددذي حدددول التو (،4.7%)
 (،%3.7) تعددددددم تدددددوفر المدددددال لشدددددراء المبيدددددداتوت(، 3.7%)
  . (%1.9تعطل الموتور الموجود على شبكة الريت )و

 محور األسباب االجتماعية:

اتتالم ستمارلة تتال ة   تتال بلغتتا سباتتالم سشراللتتور شر تت   سب 

مسددتحدث نصتتوسن ع ةتتع سسشرا   تتلو   عتتف  أاتتالم االلتتور  ش
ا للنتددائة التددي تددم التوصددل لددي الحدددائ  المنزليددة وفيمددا ي عرضددً

لليها علدى النحدو التدالي: حيدث تكدرر سدبب واحدد فدي مدرحلتين 
فددي عدددم وجددود مددن تعتنددي بالحديقددة ت همددا عددزوفمددن مراحددل ال
 واحددة تكرر سببين في مرحلةبينما ( ، %22.4حالة غيابيت )
طول المسافة بين القرية والمركز فدي ت هما عزوفمن مراحل ال
ت الحاجدددددددة للدددددددى وجدددددددود مدددددددن يسددددددداعدتو(، %1.9ت )المحافظدددددددة

(1.9%.) 
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المبحوثًات  عزوف درجةبين دراسة العالقة اإلرتباطية رابًعا: 
 مومتغيًًراتهالحًًدائق المنزليًًة  عًًن مسًًتحدث بمنطقًًة البحًًث

 المدروسة. ةالمستقل
المبحوثدددددات  عدددددزوف درجدددددة للتعدددددرف علدددددى العالقدددددة بدددددين 

 مت يددددراتهومالحدددددائ  المنزليدددة  عددددن مسدددتحدث بمنطقدددة البحدددث
والدذي  العدام حصدائيتم وضدع الفدر  االالمدروسة،  المستقلة

 درجددددةمعنويددددة بددددين ارتباطيددددة : تال توجددددد عالقددددة علددددىنص يدددد
عددددن مسددددتحدث الحدددددائ   بمنطقددددة البحددددثعددددزوف المبحوثددددات 

السددن، وعدددد وهددي:  المدروسددةت، المسددتقلة مومت يددراتهلمنزليددة ا
يقددددة المنزليددددة، لتعليميددددة، مسدددداحة الحدأفددددراد األسددددرة، والحالددددة ا

والتعر  لمصادر المعلومات الزراعيدة، ودرجدة المشداركة فدي 
 األعمال المزرعية.

 معنويةوجود عالقة  (،15)الواردة بجدول  أوضحت النتائة 
بمنطقة المبحوثات  عزوفدرجة ( بين 0.01عند مستو  ) عكسية
وكل من المت يرات المستقلة الحدائ  المنزلية  عن مستحدث البحث
مساحة الحديقة المنزلية، والتعر  لمصادر المعلومات  ية:التال

   .الزراعية

درجة بين ( 0.05عند مستو  ) عكسية معنويةوجود عالقة و  
دائ  المنزلية الح عن مستحدث بمنطقة البحثالمبحوثات  عزوف
 .مزرعيةدرجة المشاركة في األعمال ال: ومت ير

بددين عنويددة أندده ال توجددد عالقددة م كددذلك  أوضددحت النتددائةو  
 عدددددن مسدددددتحدث بمنطقدددددة البحدددددثالمبحوثدددددات  عدددددزوفدرجدددددة 

السددن، : وكددل مددن المت يددرات المسددتقلة التاليددةالحدددائ  المنزليددة 
 .أفراد األسرة، والحالة التعليميةوعدد 

الفدرو  االحصدائية  رف لى تلك النتائة  يمكن وبناًءا ع
لهدددم، فدددي حدددين  لدددةالبدي رو وقبدددول الفددد(، 6(،)5(،)4أرقدددام )
(، 3(، )2(، )1) بدددداقي الفددددرو  االحصددددائية رفدددد اليمكددددن 

بمنطقدة المبحوثدات  عدزوفدرجدة قدة بدين المتعلقة بتحديدد العال
وكدددل مدددن المت يدددرات الحددددائ  المنزليدددة  عدددن مسدددتحدث البحدددث
 .المدروسة المستقلة

ا: تحديًًًد نسًًًب مسًًًاهمة بعًًًض المتغيًًًرات المسًًًتقلة  رابعًًًً
الحًًًدائق  عًًًن مسًًًتحدثالبًًًدويات  عًًًزوفالمدروسًًًة علًًًى 

 المنزلية بمحافظة مطروح.
ن أثر المت يرات إلختبار الفر  اإلحصائي المتعل  ببيا

 عزوفالمستقلة مجتمعة على التباين الكلي المفسر لدرجة 
دائ  المنزلية الح مستحدثعن المبحوثات بمنطقة البحث 

بمركز مطروح بمحافظة مطروح كمت ير تابع، أوضحت نتائة 
( بإستخدام ُأسلوب اإلنحدار المتعدد 16الدراسة بالجدول رقم )

مساهمة كل من المت يرات أن نسبة   (step-wise)التدريجي
( درجة وهي قيمة 48.367)  Fالمستقلة مجتمعة كانت قيمة 

يمة معامل التحديد المعدل وبل ت ق 0.01معنوية عند مستو  
% والتي تحدد اسهام مت يرات  48.2عند الخطوة الثانية 

النموذج في تفسير التباين الكلى فى المت ير التابع، وأن 
 %3.4ة الحديقة المنزلية، وأن منها ُيعز  لمساح 34.8%

 ُتعز  للى مت ير التعر  لمصادر المعلومات الزراعية.
 ةالمدروس متغيرات المستقلةالو الحدائق المنزلية  مستحدثعن  بمنطقة البحثالمبحوثات  عزوفدرجة قة عال .15جدول رقم

 قيم معامل االرتباط المتغيرات رقم الفرض
 -0.028 السن  1
 0.016 عدد أفراد األسرة 2
 -0.093 الحالة التعليمة 3
 -**0.590 مساحة الحديقة المنزلية 4
 -**0.421 لمعلومات الزراعيةمصادر االتعر  ل 5
 -*0.228 المشاركة في األعمال المزرعيةدرجة  6

 0.005* معنوية عند     0.01ائة التحليل االحصائي لعينة البحث        **: معنوية عند المصدر: نت             
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المبحوثات بمنطقة  عزوفدرجة سر لمة المتغيرات المستقلة ذات العالقة في التباين الكلي المفنسبة مساه .16جدول رقم 
 الحدائق المنزلية  عن مستحدثالبحث 

خطوات 

 التحليل

داخل في المتغير المستقل ال

 التحليل

معامل االرتباط   

 ( R ) المتعدد  

 معامل التحديد 

 التجميعى

 معامل    

 التحديد الجزئى

 معامل  

  Bاالنحدار

F    

 محسوبة

 معنوية

 0.01 56.147 0.006 0.348 0.348 0.590 شرنفش الاسلحال سش ديقال س سب شى

سشاعوض شرصلد  سشرعل الو  سشثلن ال

 سشف سة ال

0.694 0.482 0.034 0.682 48.367 0.01 

 

وطبًقا للنتائة السابقة أمكن رف  أجزاء من الفر  
تسهم كل وقبول الفر  النظري البديل: تني اإلحصائي الثا

ساحة الحديقة المنزلية، ممن المت يرات المستقلة التالية: 
ت في التباين الكلي والتعر  لمصادر المعلومات الزراعية

 عن مستحدثات بمنطقة البحث رف  المبحوثالمفسر لدرجة 
كمت ير الحدائ  المنزلية بمركز مطروح بمحافظة مطروح 

 تابع.
 التوصيات

الوسدددددائل المقدددددرؤة كالنشدددددرات اإلرشدددددادية ليسدددددت النمدددددوذج  -1
لمسددتحدثات بددين البدددويات داخددل المجتمددع المفضددل فددي نشددر ا

( مددددددددن البدددددددددويات %73.9البدددددددددوي حيددددددددث لنتشددددددددار األميددددددددة )
األفضددل اسددتخدام األفددالم المصددورة لنشددر لددذا مددن  المبحوثددات
 .المستحدثات

( في مد  %77.6وجود غالبية المبحوثات من البدويات )-2
مددن درجددات اإلحتيدداج المعرفددي المتوسددط  والشددديد للمعلومددات 

بالحددددددائ  المنزليدددددة، ممدددددا شدددددكل عدددددائ  كبيدددددر أمدددددام  الخاصدددددة
البدددددويات فددددي اتخدددداذ القددددرار بتبنددددي هددددذا المبتكددددر والميددددل للددددى 

، ممددددا يسددددتلزم تددددوفير عزوفلعددددزوف عندددده واتخدددداذ القددددرار بددددالا
بصدددورة مبسدددطة  المنزليدددةالمعلومدددات اإلرشدددادية عدددن الحددددائ  

 .وسهلة الفهم
ادي ضرورة عمل القائمين بالعمل التنموي واإلرش -3

بمحافظة مطروح، والمعنيين بإدخال مستحدث الحدائ  
نصراف البدويات عن  عزوفالمنزلية بتذليل أسباب  تنفيذ وا 

 :وتطبي  المستحدث وذلك عن طري 

 30 ادي للى في النموذج اإلرش الحديقة المنزلية مساحةزيادة  •
  م 30 * م
 مضخة أكبر لسحب المياه من البئر. •
 .المناسبة للزراعة طوال العام قاويوالت لشتالتل مصدر توفير •
مشاركة المواطنات المستفيدات في اختيار مكان لنشاء الحديقة  •

 ة. المنزلي
زيادة الخدمات اإلرشادية المقدمة للبدويات في خدمة الحدائ   •

 وصيانة مرافقها.المنزلية 
لدخال زراعات جديدة ومكافحة األفات التي تصيب الخضر  •

 بالحدائ  المنزلية.
يم الحوافز المادية والمعنوية للبدويات لزيادة مشاركتهن في تقد •

 أعمال الحدائ  المنزلية.
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ABSTRACT 

A Study of The Reasons for The Reluctance of Bedouin Women to Home 

Gardens Innovation in Matrouh Governorate 

Hassan Mahmoud Hassan Shafey and Hanan Mahmoud Alkadi 

This research aims to study the reasons for 

reluctance of Bedouin women to Innovation home 

gardens in Matrouh Governorate. It is considered as a 

type of analytical studies of studied variables, concepts 

and, testing causal hypotheses. It relies on using social 

survey, where a simple random sample of 107 Bedouin 

women, wives of members of agricultural cooperative 

societies in three villages in Matrouh district, was 

withdrawn and distributed to selected villages. The data 

was collected by personal interviews during October 

and November of 2022. In analyzing the data, 

numerical counting, tabular presentation with 

frequency, percentages, arithmetic mean, Pearson's 

simple correlation coefficient, and regression 

coefficient were applied by using the computer program 

of the statistical package for the social sciences SPSS. 

 

 

 

The most important results were as follows: 

- (3.7%) of respondents whom the gardens have 

been published fall into rejection during the stage of 

awareness and attention, (22.4%) in the stage of 

ignoring and not paying attention to the newcomer, 

(25.2%) in the stage of leaving the mental assessment, 

(29.0%) in the stage of leaving experimentation, 

(13.1%) left the evaluation after experimentation, and 

(6.5%) rejected after evaluating the experimentation 

process. 

-The results showed that the studied independent 

variables contribute together to explain 48.2% of the 

variance in the dependent variable, where the value of F 

was (48.367), this value is significant at the probabilistic 

level 0.01, that 34.8% of it is attributed to the area of the 

home garden, and that 3.4% is attributed to the variable 

of exposure to sources agricultural information. 

Key words: Home gardens- Reluctance- Introduce- 

Bedouin Women- Matrouh   

 


