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 الملخص
 

يم اآلثةار التعييميةة ليبةجامإل ااريةادية لةةيامة المةوارد البيئيةة الفراميةة فة  محاف ةة تقةو الدراسةة هذه استهدفت     

 فة  ااريةادأ النشةاط حية  مةأ مجاكةف ثةرث مينة  مةأ بكبةج ثةرث فةجأ فة  بكبةج اختيار تم ذلك ولتحقيق المنوفية

 ترثةة مةأ ضةابطة مجمومةة لممة تةم كمةا مبحوثةا  ( مبحوثةا 245)  فوامهةا بيغ الفرامية البيئية الموارد صيامة مجال

 واسةتدد  الفراميةة   الحيةاة  سةجرت وافة  مأ مشوائية بطجيقة مبحوثا 150 اختيار وتم بخجأ فجأ بثرثة مجاكف

 األسةاليب مةأ مجمومةة مية  الدراسةة وامتمةدت ليدراسةة  الميداميةة البيامةات جمة  فة  الشدةةية بالمقابية االستبيان

 التحييةةل وكةةذلك البسةةي  االرتبةةاط ومعامةةل الوصةة   ااحةةةا  بسةةاليب منهةةا تالبيامةةا هةةذ  تحييةةل فةة  ااحةةةائية

  (ENTER) . بطجيقة المتعدد الدط  واالمحدارأ االرتباط 
      

% فة  ت سةيج التبةايأ فة  درجةة 20.1بن درجة القيادية   ومستوأ التعييم يسهمان بنسبة  إل  النتائإل بيارت وفد     

ال نية لةيام  الموارد البيئية وبن درجة الوم  بالمستحدثات الفرامية ودرجةة القياديةة معجفة المبحوثيأ بالتوصيات 

% ف  ت سةيج التبةايأ فة  درجةة تن يةذ المبحةوثيأ ليتوصةيات ال نيةة 28.5  والحياة  الفرامية   السأ يسهمون بنسبة 

ة المبحةةوثيأ لتوصةةيات صةةيامة لةةةيام  المةةوارد البيئيةةة وبن المجيةةد الفرامةة  هةةو المةةةدر الجئيسةة  لمعجفةةة  البيةة

 % . 63.3الموارد البيئية بنسبة 
 

اوضةةحت النتةةائإل الداصةةة بالمقارمةةة بةةيأ المجمةةومتيأ التججيبيةةة والعةةابطة مةةأ حيةة  معجفةةة توصةةيات صةةيام       

 0.01وه  بكبج مأ فيمة ت الجدوليةة ومنةد مسةتوأ معنويةة  7.6الموارد البيئية الفرامية بن فيمة ت المحتسبة ه  

وهة  بكبةج مةأ فيمةة ت الجدوليةة ومنةد مسةتوأ  8.3  ومأ حي  التن يذ اوضحت النتائإل بن فيمةة ت المحتسةبة هة  

مما يدل مي  وجود فةجو  معنويةة بةيأ المجمومةة التججيبيةة والمجمومةة العةابطة وبن ال ةجو  التة   0.01معنوية 

يميةة ليبةجامإل ااريةادية لةةيامة المةوارد البيئيةة حةيت مييها المجمومة التججيبية لم تأت إال مةأ خةرل األثةار التعي

 الفرامية .
 

 واالهتمةا  ليمةفارميأ بفعةل حيةاه تةوفيج ورا  سةعيا األسةج  تن ةيم ببةجامإل االهتما  بعجور  الدراسة وتوص      

 طجيةق مأ يةالحيوام بالثجو  المفارميأ الفرامية   ودمم الحياة  ت تت من  مي  المدتي ة   والعمل بمجاحية بالتعييم

 الفرامة  المجيةد اتةةال مية    والتأكيةد الفراميةة اآلالت بتةوفيج الفراميةة الجمعيةات ميسج    وفيا  فجوض منح

 مةةأ ليبحةة  المجيةةديأ   توجيةةة االجتماميةةة المن مةةات فةة  المشةةاركة ميةة  المةةفارميأ وتح يةةف بةةالمفارميأ الةةدائم

 الموارد مي  المحاف ة بأهمية المفارميأ وم  لجف  حمرت ملوتنميتها   م ودممها القجأ داخل الطبيعية القيادات

 . وصيامتها الطبيعية

 

 قدمةم
      

 اافتةادية ليتنمية األساسية الجكيف  تمثل المجتم  لدأ المتاحة اافتةادية الموارد ومومية كمية إن     

(Gylfason and Zoega , 2004) القطاع تنمية مي  مةج ف  واالجتمامية اافتةادية التنمية   وتعتمد 

 الفرامية الموارد مأ المتاحة الكمية تحدد حي  المتاحة الفرامية البيئية الموارد مي  بدور  يعتمد والذأ الفرام 

 مي  تأثيجها جامب إل  المنفرمة المساحة ف  التوس  وإمكاميات   ليفرامة القابية لألراض  المحةول  التجكيب

 الفرامية البيئية الموارد تنمية .ومميية )2001   الجاف)جديد   براض  واستةرح رام الف اامتاج وكمية طبيعة

 رف  بجامب االستددا  ك ا   بجف  وتهتم الفرامية الموارد وإدار  تجييد وسائل االمتبار ف  تأخذ متكامية مميية

واستددا  الموارد الطبيعية بأسيوب وتأخذ البعد البيئ  ف  اامتبار ضمأ السياسات ااممائية    . صيامتها ك ا  

( بن الفياد  2001. ويجأ )الجيماوأ    (Barraclough , 2005)يعمأ بقائها واستمجارها لألجيال القادمة 
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السكامية بجامب تطور تقنيات اامتاج وتوسعة ساهمت ف  تدهور كثيج مأ مناصج البيئة الت  يعتمد مييها اامسان 

 دهور ليتدخل  يج الجييد لإلمسان.ف  حيات    ويعود هذا الت
  

 الةةفراع إمةةداد فةة  هامةةا دورا وييعةةب الجيةة  فةة  المنتشةةج  التعييميةةة الةةن م بهةةم مةةأ الفرامةة  ااريةةاد ويعتبةةج

 ومهةاراتهم معةارفهم فة  المج وبةة السةيوكية التغيجات إحداث خرل مأ الفرامية البيئية الموارد م  الوام  ليتعامل

( ام  مأ مسئوليات ووظائ  اارياد الفرام  صةيام   2013  وتوضح )جهجم    ( 2001   برماوؤط)واتجاهاتهم

الموارد الطبيعية والمحاف ة مييها وااستغرل الحكيم لها وتنميتها لإلسةت اد  منهةا بشةكل سةييم وضةمان اسةتمجارها . 

بهةذا الةةدد   وممييةة التقةويم ممييةة  لذا كان البد مأ تقويم اآلثار التعييمية لما يقو  ب  ااريةاد الفرامة  مةأ جهةود

من مة لجم  المعيومات وتحيييها وتنطوأ مي  بحكاما فيميةة   وتتطيةب التحديةد المسةبق لألهةداف   وتحقةق  جضةا 

 (  .2005بساسيا معيومات مهمة وم يد  لةامع  القجار)الشيخ   
 

 المشكلة البحثية
 

 ارت اع مأ تعام  راض  العالية الدةوبة ومي  الج م مأ ذلكالمحاف ات ذات األ مأ المنوفية محاف ة تعتبج     

 إمتاجيتها  وبالتال  براضيها خةوبة ف  ميحوظ تدهور إل  إضافة بالةجف العناية ومد  األرض  الما  منسوب

 وربما يجج  ذلك إل  فية البجامإل والجهود ااريادية المبذولة ف  هذا المجال.
 

 استددا  لتجييد الفراع سيوكيات لتغييج ااريادية التعجف مي  الجهود والبجامإلالدراسة إل   اتجهت لذلك     

 الفرامية البيئية الموارد ك ا   مأ تفيد الت  الفرامية المستحدثات واستددا  المتاحة الفرامية ليموارد الفراع

 ادمة.المتاحة والتعجف مي  جوامب القو  والعع  فيها لترفيها ف  البجامإل ااريادية الق
 

 البحثية األهداف
 

تحديد درجة معجفة وتن يذ الفراع لتوصيات صيامة الموارد البيئية الفرامية بمحاف ة المنوفية   وتحديد العرفة      

بيأ درجة معجفة وتن يذ الفراع لتوصيات صيامة الموارد البيئية الفرامية وبيأ المتغيجات المستقية المدروسة   

لمتغيجات المستقية ذات العرفة االرتباطية المعنوية ف  التبايأ الكي  الم سج ليتغيج ف  درجة وتحديد مسبة مساهمة ا

معجفة وتن يذ المبحوثيأ لتوصيات صيامة الموارد البيئية الفرامية   التعجف مي  مةادر المعيومات لدأ الفراع 

 لتوصيات صيامة الموارد البيئية الفرامية بمحاف ة المنوفية.

 

   البحثية الفروض
 

توجد مرفة بيأ المتغيجات المستقية المدروسة ليمبحوثيأ وبيأ درجة معجفتهم لتوصيات صةيامة المةوارد البيئيةة      

الفراميةةة بمحاف ةةة المنوفيةةة   توجةةد مرفةةة بةةيأ المتغيةةجات المسةةتقية المدروسةةة ليمبحةةوثيأ وبةةيأ درجةةة تن يةةذهم 

تسةةهم المتغيةةجات المسةةتقية ذات االرتبةةاط المعنةةوأ بدرجةةة معجفةةة لتوصةةيات صةةيامة المةةوارد البيئيةةة الفراميةةة   

المبحوثيأ لتوصيات صيامة الموارد البيئية الفرامية ف  ت سيج التغيج ف  المتغيةج التةاب    تسةهم المتغيةجات المسةتقية 

ج التغيةةج فةة  ذات االرتبةةاط المعنةةوأ بدرجةةة تن يةةذ المبحةةوثيأ لتوصةةيات صةةيامة المةةوارد البيئيةةة الفراميةةة  فةة  ت سةةي

 المتغيج التاب .

 

 اإلطار النظرى
 

 اإلنسان والبيئة
 

  ( 2000ريةة    ببةو) بهةا يحةي  مةا وكةل الحيةة الكائنةات معيشةة بمةاكأ بدراسةة يهةتم الةذ  العيةم هةو البيئةة ميم  

العناصج  ( البيئة مأ الناحية العيمية بأمها مجموع2006ومجف ) السمرل    (2011باةينة   )و  ( 2004خييل   )و

( دراسة ليعرفةة التة  التة  تةجب  بةيأ اامسةان 2012الطبيعية التي تكي  حيا  اامسان   والبيئة كما يجاها )كمومة   

والبيئة   ومحاولة التعجف مي  بفعل المقومات والمعاييج الت  تحقق لإلمسان سعادت  مة  هةذه البيئةة التة  جعةل بهةا 

 اامسان خيي ة وسيدا .

( ان العرفةة بةيأ النمةو السةكام  وكةل مةأ المةا  والغةذا  بصةبحت مةةدر فيقةا مالميةا 2013)روججة   وبوضح       

كبيجا م  تفايد مدد سكان العالم وممو ثجوات    حي  يتسارع النمو السكام  بشده واصبح الغذا  بثةج ارتباطةا بةالمواد 

 ف  المنتجات الحيوامية.الغذائية الت  يعتمد امتاجها مي   فار  المياه   كما هو الحال 

 المةةوارد مةة  الجيةةيد  يةةج التعامةةل بو االسةةتددا  سةةو  بثةةج بةة  ي هةةج المةةةجأ الجيةة  بن( 2000  يةة يق) وبكةةد     

 تجةاه سةيوكهم لتعةديل يحتةاجون المحةويأ الةجي ييأ مةأ%  52.8 بن مأ دراست  كش ت حي  صور  بمي  ف  البيئية

 . البيئة
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بعنةوان ممةا هةو ابعةد مةأ النةدر  القةو  وال قةج وبةمةة الميةاه العالميةةم مية  ان  (UNDP , 2006)وبكةد تقجيةج      

استهرك البشج مأ المياه العذبة ف  القجن القاد  سيةل إل  افة  حد ليمةوارد المتاحةة حاليةا ومتيجةة لتفايةد السةكان 

 . 2025ما   % مأ جمية الموارد المتاحة70سيفداد الطيب مي  المياه العذبة المتجدد  ليةل إل  

 بمة  يؤكةد الوافة  بن إال مةةج فةي البيئةة فةواميأ مةأ مةدد صدور مأ بالج م بم ( 2011ومحمد    سرمة) وذكج     

 ميةاه مةأ مكعةب متةج مييةون 500الفرامةي و الةجف مياه مأ مكعب متج مييار 12مي   يفيد ما سنويا في  يةجف

 . الةحي الةجف مياه مأ مكعب متج مييار 2و    الةنامي الةجف

( بن األراض  الفرامية المةجية تتعجض ليعديد مةأ المدةاطج التة  تةؤدأ امد ةاض 2010وذكج )مةط          

امتاجيتهةةا   بو تةةؤدأ لدجوجهةةا كييةةة مةةأ اامتةةاج الفرامةة  . ومةةأ المشةةكرت الكبةةجأ التةة  تواجةة  التجبةةة التةةةحج 

Desertification ض   وذلةةك بسةةبب اافةةجاط فةة  اسةةتغرل المةةوارد وهةةو تةةدهور فةةدر  اامتةةاج البيولةةوج  لةةألر

الطبيعية خةوصا المائية واألرضية   مما يسةبب هشايةة الةن م البيئيةة وسةياد  المنةاف الجةاف وفيةة الميةاه )المن مةة 

 (2003العجبية ليتنمية الفرامية    

 واالتجةةاه  المعجفةةي ثرثةةةال بمكوماتةة  اامسةةامي السةةيوك هةةو البيئةةي السةةيوك بن( 2002السةةعود    ببةةو) وذكةةج     

 . التيوث مأ والهوا  والما  األرض الثرثة بمكوماتها الجي ية البيئة حماية مجال في والتن يذ 
 

 االرشاد الزراعى
 

( بن المن مة ااريةادية تواجة  مجمومةة مةأ المشةكرت تتةوةع فة  المسةتويات ااداريةة 2013بكد )الحمدام    

 % مي  التجتيب.  38.3%    31.17%    25.35 يذية بنسبة الثرثة العييا والوسط  والتن

( بن الدولة بسست معاهد لإلرياد الفرام  ورصدت ميفاميات إال امها لةم تحقةق بهةدافها وذلةك 2015وذكج )النور  

لعع  التنسيق بيأ مؤسسةات ااريةاد والهيئةات البحثيةة   ضةع  ااسةتثمار فة  البحةوث الفراميةة ومةد  توظية  

ر متائجها   مد  اسةتقجار السياسةة الفراميةة   تجاجة  دور بنةك التنميةة واائتمةان الفرامة    ارت ةاع اسةعار واستثما

 مستيفمات األمتاج الفرام    تدهور التجبة   ارت اع مسبة ال افد مأ مياه الشجب والجأ .

 

 البرامج اإلرشادية
 

  ااحسةةةاا بالمشةةةكية ويشةةةارك فيهةةةا ( بن مجاحةةةل تدطةةةي  البجمةةةامإل ااريةةادأ هةةة2003بوضةةح )برمةةةاؤوط  

المجيديأ الفرامييأ واألخةائييأ وجماهيج الجي ييأ   ويعقبها جم  الحقائق مأ الموف    ثم تحييةل الموفة  ويييةة 

تحديةةد المشةةكرت   وبخيةةجا تقجيةةج األهةةداف .وتتطيةةب جهةةود التنميةةة تبنةة  م ةةم ةراميةةة مكث ةةة لمةةا لهةةا مةةأ تةةأثيجات 

التنميةة وذلةةك مةأ خةةرل امطةا  بولويةة ماليةةة لتجيةيد اسةةتهرك الميةاه  والح ةةاظ مية  التجبةةة ايجابيةة تحقةق اسةةتدامة 

 (.2002)من مة األ ذية والفرامة لألمم المتحد    

 

 اآلثار التعليمية للبرامج اإلرشادية
 

 يةجاتتغي إحةداث مية  يعمةل تجعي  التي االستمجارية بة ة يتميف الفرامي اارياد ( بن2007)الةعب    ربأ

 ومهاراتهم واتجاهاتهم . معارفهم كل مأ  في في تغييج تتمثل ليفراع مج وبة سيوكية

 

 التقويم
 

 الحيةاه بمةور بو الشدةةية والسةمات السةيوك فة  سوا ا والمعالجة والتحسيأ الوفاية  ايات لتحقيق وسيية التقويم

 معةان بو درجةات معطة  طجيقهةا مةأ لتةيا العمييةة تيةك بأمة ( 2005   والة ) ومجفة  (2014   المطوع) والمجتم 

 بن( 2005 يةةعية  ) وامتبةةج .المسةةتددمة القيةةاا وسةةائل تطبيةةق مةةأ المتجمعةةة ليبيامةةات بالنسةةبة خاصةةة دالالت ذات

 باألهةةداف التحةةةيل مقارمةةة امتبةةجه مةةأ ومنهةةا بحكةةا   إصةةدار امتبةةجه مةةأ ومنهةةا التجبةةو  ليقيةةاا مجادفةةا   التقةةويم

 التعييمية .

 مية  يحتةوأ فإمة    القةجار متغيةجات مية  ليحكةم م يةد  معيومةات تةوفيج بو تحديد لعميية يحتاج قويمالت كان ولما

 يةامر   يكةون التقةويم بن .ومةأ بسة  (Irvin , 2003) ي وفهمةا ولكنة  والقيةاا ااختبةار مةةطيح  مةأ كةل معنة 

 (.2000حويإل    ابو)باألهداف  ومجتبطا وموضوميا   ومستمجا

 

 بيئية الزراعية صيانة الموارد ال
 

 بطجيقةةة الطبيعيةةة المةةوارد تسةةتدد  التةةي التنميةةة بأمهةةا المسةةتدام  التنميةةة( 2006مةةجف )فةةامون حمايةةة البيئةةة        

 وال البيئيةة األم مةة ومكومةات مناصةج تةدهور فةي تتسةبب وال البيئةي التكامةل مية  وتحةاف  القادمة لألجيال تةومها
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( 19) اآلية  الحجةج سةوره فة  تعةال  فولة  فة  التةواةن هةذا إل  وتعال  سبحام  حقال بيار ولقد. بينها بالتواةن تدل

 مموةون يي  كل مأ فيها وبمبتنا رواس  فيها وبلقينا مددماها واألرض"

( المةةوارد البيئيةةة بأمهةةا كةةل مةةا تحتويةةة البيئةةة الجي يةةة مةةأ مةةوارد طبيعيةةة  يةةج حيةةة    2001ومجفةةت )محمةةد        

رد ربسمالية صنعها اامسان كالطج  والمبام  والمنشآت الددمية العامةة التعييميةة   والةةحية   وموارد حية   وموا

( ان هناك خمسة تحديات مائية رئيسية ه  توافج الموارد   الوصول ليميةاه   2013والثقافية و يجها . وذكج )فان   

 القدرات   الجود    وبخيجا ااستددا  .

( بن اامسان هو المحور األساس  لعميية التنمية ومدأ ت امية مة  بيئتة  مؤيةجا يحةدد 2003وذكجت )العيسوأ       

 مستوأ تقد  ذلك المجتم  فهو الداف  والمن م لعميية التنمية والمست يد مأ متائجها ف  الوفت ذات .

ددامات بولويات ليعمل البيئ  وه  التجبة واسةت (Global Environment Outlook , 2012)وافتجح تقجيج 

األراضة  وتةةدهور األراضة  والتةةةحج   والميةاه العذبةةة   ومةوارد الطافةةة   والبحةار والمحيطةةات. وتتطيةب حمايةةة 

الموارد وميا بم هو  التنمية المستدامة مأ خرل ااهتما  بالتومية البيئية وتعفيف الوم  البيئ  مأ طجيق المسةامد  

 ( .2001ة المستدامة)المؤسسة العامة لحماية البيئة   ف  احتوا  التدهور البيئ  ليوصول إل  التنمي

( خطةوات تعفيةف األمةأ المةائ  وهة  الح ةاظ مية  ميةاه الةجأ وااسةتثمار فة  البنيةة Rogers , 2006وحةدد )

 التحتية ليمياه واستغرل تقنيات متطوره لتحيية المياه   واماد  تدويج مياه الةجف   تسعيج المياه .

 

 : اإلجراءات البحثية
 

 يةبيأ) وهة  الفراميةة البيئيةة المةوارد صةيامة مجال ف  ااريادأ النشاط حي  مأ مجاكف ثرث بكبج اختيار تم

 وتةدويج الفرامة  بةالتكثي  الداصةة بالمنوفيةة ااريةاد إدار  تقةاريج مية  بنا  وذلك(  السب  بجكة - فويسنا - الكو 

 ممةل تم   كما مبحوثا 245 اختيار تم ومورجان كجسج  ادلةمع وباستددا  مجكف كل مأ فجية اختيار المدي ات وتم

 اختيةار وتةم مجكةف كةل مةأ فجيةة اختيةار وتةم(  الشهدا  – الباجور – ايمون) ه  مجاكف ترثة مأ ضابطة مجمومة

 .الفرامية الحياة  سجرت واف  مأ مشوائية بطجيقة مبحوثا 150

( 12) ب  األول بجفا  ثرثة ايتميت ليمبحوثيأ الشدةية ابيةبالمق ااستبيان استمار  الدراسة هذ  ف  واستددمت

 المةوارد صةيام  توصةيات وتن يذ معجفة بقياا خاص والثام    ليمبحوثيأ الشدةية الدةائص تمثل مستقر متغيجا

  الفرامية البيئية الموارد صيامة لتوصيات بمةادر معيومات المبحوثيأ فيتعيق الثال  بما    الفرامية البيئية

 كمةا   الدراسةة متغيةجات لوص  الوص ية األساليب وإستددمت(  SPSS)  بجمامإل بإستددا  البيامات وتم تحييل

 اارتباطيةة العرفةات مي  ليتعجف( r) لبيجسون البسي  اارتباط معامل مثل تحيييية إستداللية بساليب مد  إستددمت

  (ENTER) . بطجيقة المتعدد الدط  امحدارا تحييل   التابعة والمتغيجات المست ية المتغيجات بيأ

 

   النتائج ومناقشتها :
 

 أوال المجموعة التجريبية 
 

(   وبن بكثةج مةأ 70 – 54% يقعةون فة  ال ئةة العمجيةة ) 53.9بوضحت النتائإل بن بكثج مةأ مةة  المبحةوثيأ 

% مةأ بصةحاب  35.9( بفجاد   كما بن بكثج مأ ثي  المبحةوثيأ 8 – 6% يقعون ف  ال ئة ) 51.4مة  المبحوثيأ 

يقعةةون فةة  ال ئةةة صةةغيج  الحيةةاة  %   88.12المةةؤهرت المتوسةةطة   ومجةةد بن الغالبيةةة الع مةة  مةةأ المبحةةوثيأ 

%  يقعةون فة  ال ئةة صةغيج   88.12( فيجاط   وبيارت النتةائإل بيعةا إلة  بن  البيةة المبحةوثيأ 78 – 8الفرامية )

% يقعةون فة  ال ئةة الةةغيج  لحيةاة   74.3(   فعر مأ بن ثرثةة بربةاع المبحةوثيأ 123 – 12الحياة  الحيوامية )

( 31 – 15يقعةون فة  ال ئةة صةغيج  الدبةج  ) 37.1وبن هناك بكثج مأ ثية  المبحةوثيأ (   3 – 0األالت الفرامية )

( مامةةةا   وفيمةةةا يدةةةص الجضةةةا مةةةأ العائةةةد 48 – 32% مةةةأ المبحةةةوثيأ متوسةةةط  الدبةةةج  ) 39.2مامةةةا   كةةةذلك 

%  87.3% يكسةبون   كمةا بن  البيةة المبحةوثيأ  91.4اافتةادأ وجد بن الغالبية الع م  مةأ المبحةوثيأ حةوال  

% مةأ المبحةوثيأ يقعةون فة  ال ئةة  95.1يتةيون بالمجيد الفرامة  بدرجةة كبيةج    فة  حةيأ بن الغالبيةة الع مة  

%  يقعةةون فةة  ال ئةةة متوسةةطة القياديةةة   كمةةا  66.5مند عةةة المشةةاركة   ووجةةد ايعةةا بن ثيثةة  المبحةةوثيأ حةةوال  

ضةمأ ال ئةة كبيةج  الةوم  بالمسةتحدثات الفراميةة % يقعةون  57.1بيارت النتائإل إل  بن بكثج مأ مة  المبحثون 

(21 – 24. ) 

% يقعةةون ضةمأ ال ئةة مجت عةة المعجفةة   وبن بكثةج بةةجامإل  94.7اوضةحت النتةائإل بن الغالبيةة الع مة  ليةفراع 

 93.5بنسةبة  السةيرج و الععةوية االسةمد  اسةتددا  مةأ كةل صيامة التجبة معجفة ه  ممل كومات سماد معوأ ثم

% وبن 85.7% وبخيجا كةان حقةأ القةا باألموميةا  األفةل معجفةة بنسةبة  90.6عامية التبأ باليوريا بنسبة % يييهما م

% هةة  الةةجأ اليييةة  والةةجأ بةةالدطوط واألحةةواض  100توصةةية لةةةيام  الميةةاه يعجفهةةا الةةفراع بنسةةبة  14هنةةاك 

وتطهيةةج المةةجاوأ مةةأ الحشةةائا واسةةتددا  الميةةا  الجوفيةةة ليةةجأ وتجنةةب وصةةول المبيةةدات لمةةةدر الميةةا  بالمنطقةةة 

وتطهيج المةارف مأ الحشائا والفرامة ف  خطوط طولية واتباع مدد الجيةات الموصة  بهةا اريةاديا ليمحاصةيل 
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المدتي ة وتبطيأ المجاوأ واتباع ال تجات بيأ الجيةات الموصة  بهةا اريةاديا والفرامةة فة  تجميعةات والفرامةة فة  

 تحويل الجأ السطح  العادأ لجأ سطح  محسأ بو لن م رأ حديثة.دور  ثرثية وتوحيد بداي  الفرامة و

كما اوضةحت النتةائإل ارت ةاع مسةتوأ تن يةذ الةفراع لتوصةيات صةيام  المةوارد البيئيةة الفراميةة حية  بن  البيةة 

 90.2% يقعون ضمأ ال ئة مجت عة التن يذ   وبن بكثج البجامإل صيام  التجبة تن يذا ه  السةيرج بنسةبة  80.8الفراع 

% يييهمةا معاميةة التةبأ باليوريةا  85.3% ثم كل مأ استددا  االسمد  الععوية وممل كومات سةماد معةوأ بنسةبة 

%   وبن هنةاك خمة  توصةيات لةةيامة  72.7% وبخيجا كان حقأ القةا باألموميةا األفةل تن يةذا بنسةبة  82.8بنسبة 

الفرامةةة فةة  خطةةوط طوليةةة   اتبةةاع مةةدد الجيةةات % وهةة  الةةجأ اليييةة     100الميةةاه ين ةةذها جميةة  الةةفراع بنسةةبة 

 الموص  بها ارياديا ليمحاصيل المدتي ة   اتباع ال تجات بيأ الجيات الموص  بها ارياديا   توحيد بداي  الفرامة .

 

فأوضةحت النتةائإل وجةود مرفةة معنويةة طجدية  منةد مسةتوأ معنويةة  اإلرتباطينة العالقنات تحلين  نتنائج عن  أما

مأ السأ والدبج  الفرامية ودرجة القيادية ودرجة الوم  بالمستحدثات وبيأ درجة معجفة المبحوثيأ بيأ كل  0.01

بةيأ كةل مةأ    0.05لتوصيات صيامة الموارد البيئيةة الفراميةة وكةذلك مرفةة معنويةة طجديةة منةد مسةتوأ معنويةة 

البيئية الفرامية   ف  حيأ وجدت مرفةة الحياة  الحيوامية   وبيأ درجة معجفة المبحوثيأ لتوصيات صيامة الموارد 

بيأ مستوأ التعييم وبيأ درجة معجفة المبحوثيأ لتوصيات صيامة الموارد  0.01معنوية مكسية مند مستوأ معنوية 

 البيئية الفرامية.

بيأ كل مأ الحياة  الحيوامية   الدبج  الفرامية   درجة  0.01ووجود مرفة معنوية طجدي  مند مستوأ معنوية 

القيادية   درجة الوم  بالمستحدثات   وبيأ درجة تن يذ المبحوثيأ لتوصيات صيامة الموارد البيئية الفرامية وكةذلك 

بيأ السأ والحياة  الفرامية وبيأ درجة تن يذ المبحةوثيأ لتوصةيات  0.05مرفة معنوية طجدية مند مستوأ معنوية 

بةيأ مسةتوأ  0.01فةة معنويةة مكسةية منةد مسةتوأ معنويةة صيامة المةوارد البيئيةة الفراميةة   فة  حةيأ وجةدت مر

 التعييم وبيأ درجة تن يذ المبحوثيأ لتوصيات صيامة الموارد البيئية الفرامية.

 

% ف  ت سيج التبةايأ 20.1فهناك متغيجان مأ المتغيجات المستقية يسهمان بنسبة اإلنحدار  معامالت نتائج ع  أما

يات ال نية لةيام  الموارد البيئية الفرامية وهما درجة القيادية   ومستوأ التعييم ف  درجة معجفة المبحوثيأ بالتوص

 مي  التجتيب. 4.8   15.3  حي  بيغت فيمة مساهمتهما ف  ت سيج التبايأ الكي  ليمتغيج التاب  

يتوصةيات % فة  ت سةيج التبةايأ فة  درجةة تن يةذ المبحةوثيأ ل28.5وبن هناك بربعة متغيجات مستقية تسهم بنسبة 

ال نيةةة لةةةيام  المةةوارد البيئيةةة الفراميةةة وهةة  درجةةة الةةوم  بالمسةةتحدثات الفراميةةة   ودرجةةة القياديةةة والحيةةاة  

مية   1.3   1.8   6.5   18.9الفرامية   السأ   حي  بيغت فيمة مساهمتها ف  ت سيج التبايأ الكي  ليمتغيةج التةاب  

 التجتيب.

 فةة  التبةةايأ ت سةةيج فةة  إسةةهامها الدراسةة  بوضةةحت التةة  المسةةتقي  المتغيةةجات بخةةذ ضةةجوره يتعةةح سةةبق ممةةا

 يمكةةأ ممةةا البيئيةةة المةةوارد لةةةيامة االريةةادية بةةالبجامإل لينهةةوض خطةة  وضةة  منةةد اامتبةةار فةة  التابعةةة المتغيةةجات

  األكمل الوج  مي  مميهم مها  ممارسة بو بدا  مأ المجيديأ

 

فكةان ببجةهةا المجيةد الفرامة  بنسةبة لمنوارد البيئينة الزراعينةوفيما يتعلق بمصادر المعرفة لتوصيات صيانة ا

%  ثم الجيجان   اامر    الجمعية الفرامية   الفراع   فنةاه مةةج الفراميةة   النشةجات الفراميةة   الدبةج  63.3

 % مي  التجتيب . 2.04%   و 3.26%   و 4.08%   و 4.08%   و 6.12%   و 6.93%   و 8.16بنسبة 

 

 مقارنة بي  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةثانيا ال

اوضحت النتائإل الداصة بالمقارمة بيأ المجمومتيأ مأ حي  معجفةة توصةيات صةيام  المةوارد البيئيةة الفراميةة 

ممةا يةدل مية  وجةود  0.01وهة  بكبةج مةأ فيمةة ت الجدوليةة ومنةد مسةتوأ معنويةة  7.6بن فيمة ت المحتسةبة هة  

لمجمومة التججيبية والمجمومة العابطة   وبن ال جو  الت  حةيت مييها المجمومةة التججيبيةة فجو  معنوية بيأ ا

 لم تأت إال مأ خرل األثار التعييمية ليبجامإل ااريادية لةيامة الموارد البيئية الفرامية . 

ومنةد مسةتوأ  وه  بكبج مةأ فيمةة ت الجدوليةة 8.3ومأ حي  التن يذ اوضحت النتائإل بن فيمة ت المحتسبة ه  

مما يدل مي  وجود فةجو  معنويةة بةيأ المجمومةة التججيبيةة والمجمومةة العةابطة وبن ال ةجو  التة   0.01معنوية 

حةيت مييها المجمومة التججيبية لم تأت إال مةأ خةرل األثةار التعييميةة ليبةجامإل ااريةادية لةةيامة المةوارد البيئيةة 

 الفرامية .

 

 البحثية التوصيات
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ارت ةاع  الة  النتائإل تشيج حي    ليمفارميأ بفعل حياه توفيج ورا  سعيا األسج  تن يم ببجامإل هتما اال ضجور 

 مةأ المبحةوثيأ  البية بن اذ الجامع    الجامع  فبل   األساس  المدتي ة بمجاحية بالتعييم مدد بفجاد األسج  والهتما 

المبحةةوثيأ  مةةأ الع مةة  الغالبيةةة بن حيةة  فراميةةةال الحيةةاة  ت تةةت منةة  ميةة   العمةةل المتوسةةطة المةةؤهرت بصةحاب

 ألن ميسةج  فةجوض مةنح طجيةق مةأ الحيواميةة بةالثجو  المةفارميأ دمةم يقعون ف  ال ئة صغيج  الحياة  الفرامية  

 اآلالت بتةةوفيج الفراميةةة الجمعيةةات فيةةا  المبحةةوثيأ  يقعةةون فةة  ال ئةةة صةةغيج  الحيةةاة  الحيواميةةة   ضةةجور   البيةةة

 مية  بن ثرثة برباع المبحوثيأ يقعون فة  ال ئةة الةةغيج  لحيةاة  األالت الفراميةة   التأكيةد اذ فارميأليم الفرامية

 فة  المشةاركة مية  المةفارميأ وت عيةل هةذا ااتةةال   تح يةف بةالمفارميأ الدائم الفرام  المجيد اتةال ضجور 

المبحوثيأ يقعون فة  ال ئةة مند عةة المشةاركة   بن الغالبية الع م  مأ  ال  النتائإل ايارت بذ االجتمامية المن مات

ثيثة  المبحةوثيأ يقعةون فة  ال ئةة  بن اذ وتنميتهةا ودممهةا القةجأ داخل الطبيعية القيادات مأ ليبح  المجيديأ توجية

 تةذليل مية  باألموميا إذ بم  األفل األفةل معجفةة والعمةل القا حقأ بجمامإل مي  التدريب مأ متوسطة القيادية   مفيدا

 التاليةة بالتوصةيات الداصةة التوميةة بةجامإل ل  إذ بمة  األفةل تن يةذا   تكثية  المفارميأ تن يذ دون تحول الت  لعقباتا

   التةجع ف  اآلدمية المدي ات القا  تجنب   الحشائا مأ المةارف تطهيج   المجاوأ تبطيأ المائية الموارد لةيامة

الميا    رف   لمةدر األسمد  وصول تجنب   التجع ف  الحيوامية تالمدي ا القا  تجنب   ليجأ الةجف ميا  استددا 

ك ةةا   المجيةةد وتدريبةةة باسةةتمجار ألمةة  المةةةدر الجئيسةة  ليمعيومةةات ليمةةفارميأ    مفيةةدا مةةأ ااهتمةةا  بةةالحقول 

يم ااريادية لتقو  بدورها ال عةال ليمةفارميأ   ت عيةل دور الجمعيةات الفراميةة وبحة  سةبب تجاجة  دورهةا فة  تقةد

المعيومات ليمةفارميأ   تطةويج فنةاه مةةج الفراميةة لتقةد  المعيومةة بشةكل جةذاب ومةؤثج فة  المةفارميأ   تةوفيج 

 المبيةدات تةوفيج النشجات الفرامية ااريادية بسعج مرئم وتطويج محتواها ليكةون بكثةج بسةاطة وجاذبيةة   ضةجور 

 مسةتيفمات ليةجأ  تةوفيج موبةات امت ةا  مةد  مشةكية لحة مي    العمل فامييتها مأ والتأكد مناسب بسعج ليمفارميأ

 بأهميةة المةفارميأ ومة  لجفة  حمةرت المةةارف   ممةل مناسةب   تطهيةج بسةعج الفراميةة الميكنة وكذلك االمتاج

 . وصيامتها الطبيعية الموارد مي  المحاف ة
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