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 المسبطخص
 

ستتتهدا البحتتا قيتتاى مستتتوا إدراث المبحتتوطي   للمختتاار والمةتتكيت المتعلقتتة ةميتتاث التترك ةم  قتتة البحتتا، وكتت ل  ا

التعرا علت  سستباب كلت  المةتكيت والمختاار، و التعترا علت  موتادر كلتول ق توات الترك مت  وجهتة ، تر المبحتوطي ، 

  للمختتاار والمةتتكيت المتعلقتتة ةميتتاث التترك وةعتت  وسيضتتا كحديتتد مع ويتتة العيقتتة ةتتي  الدرجتتة الكليتتة إلدراث المبحتتوطي

 خوائوهم الةخوية واالجتماعية االقتوادية.

. م  قريتي ،تما وسحمد رامتي ةمحاظ تة البحيترة، مت  2014جمعت البيا،ات الميدا،ية خيل شهرك يوليو وسغس س عام 

% متت  إجمتتالي عتتدد 15ون متتا يقتترب متت  مبحوطتتا يم لتت 200ختتيل المقاةلتتة الةخوتتية لعي تتة عةتتوائية ةستتي ة، ةلتت  قوامهتتا 

حائزاً. ةواس ة استمارة معدة مسبقاً وظقاً ألهداا البحا ةعد اختبارها مبدئا، وإجراء  1364الحائزي  ةالقريتي  البال  عددهم 

ا التكترارات وال ستا الميويتة والمتوستح الحستاةي واكبتر قيمتة واقتل قيمتة والم توال والمتد واستتخدمتالتعدييت الم لوةة. 

 واال،حراا المعيارك و معامل االركباا البسيح لبيرسون لتحليل البيا،ات وعرض ال تائج ووصف العي ة.
 

   شمل أهي النبوجج البي توصل إل عو الصحث مو يخي:
 

%(، 76.0يقع ما يزيد ع  طيطتة سرةتاع المبحتوطي  ظتي ظيتة اإلدراث المركفتع لمختاار ومةتكيت ميتاث الترا ة ستبة   -1

 %( ظي ظيات االدراث المتوسح والم خف  عل  التركيا.7و %( 17مقاةل  

 %( م  المبحوطي .32.0كم ل المخلفات الزراعية ال باكية اك ر موادر كلول ق وات الرك ككرارا، حيا ذكرها   -2

ة السدود المركبة األولي م  ةي  سسباب المخاار/المةتكيت المتعلقت ة اء / الدول ةي  المياث عل  كم ل مةكلة الوراع -3

 (.2.16ةمياث الرك، حيا حولت عل  سكبر متوسح حساةي وال ك ةلغت قيمته  

ةتي  الدرجتة الكليتة إلدراث المتزارعي  للمختاار والمةتكيت المتعلقتة ةميتاث  0.05كوجد عيقة مع وية ع تد مستتوا  -4

كبتتاا البستتيح التترك و كتتي متت  درجتتة المةتتاركة السياستتية و حلتتم الحيتتا ة الزراعيتتة، حيتتا ةلغتتت قتتيم معتتاميت االر

 ( عل  التركيا. 0.150 -(، و 0.147 

 

 الموارد، مياث  الرك،  االدراث، المخاار المخموع الدالا:

The farmers perception of the risks and problems related to irrigation water and its 

relationship with some of their personal and Socio-economic characteristics 

 

ABSTRACT 
      

The objectives of this research were: to measure the respondent’s perception level (RPL) 

of the risks and problems related to irrigation water (RPIW) in research area, as well as to 

identify the causes of these risks and problems, and to identify the sources of pollution of 

irrigation canals from the respondents’ points of view and also to identify the relationship 

between the RPL of RPIW and some of their personal and Socio-economic characteristics. 

Filed data were collected during July and August 2014. in “Netma” and “Ahmed Rami” 

villages, in Beheira Governorate. through a personal interviews with a simple random sample 

of 200 farmers representing nearly 15% of the total holders of agricultural land In both 

villages. by pretested form. Frequencies, percentages, mean .maximum, minimum, mode, SD, 
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and the simple Pearsonian correlation coefficient  were used for data presentation and 

analysis. 

The most important results are as follows:      

- More than three-quarters of the respondents with percentage (76.0%) fall in the high 

awareness category of the RPIW. compared to only (17%) and (7%)  of them fall in 

the medium and low category of the RPIW Respectively. 

- The most pollution source of irrigation canals was Plant agricultural wastes, from the 

respondents’ points of view with percentage (32.0%). 

- The most pollution source of irrigation canals was 

- The conflict over water between states / damming was the first problem among RPIW 

causes, with arithmetic mean (2.16). 

- Statistically significant relationships were found between the RPL of RPIW and: 

degree of political participation and size of agricultural land holding, With Pearsonian 

correlation coefficient values (0.147), and (- 0.150), respectively. 

 

Keywords :  Resources, irrigation water, perception, risks 

 
 

 المادما شا اور النظلي:  

يواجه العالم العديد م  التحديات ظي ملال كأمي  المتوارد ال بيعيتة الي متة لستد احتياجتات البةتر، ودعتم خ تح الت ميتة. 

وسخ تتر هتت ث المتتوارد ال بيعيتتة، والتتتي كعتتا،ي دوال عديتتدة متت  ،تتدركها، االمتتر التت ك يت تتور ظتتي ك يتتر متت  وكعتبتتر الميتتاث سهتتم 

االحيان ال  الت اظس عليها، ةل وقد يول ال  حد الوراع، حيتا يتوقتع العديتد مت  الخبتراء ،ةتوب الحتروب المستتقبلية ةتي  

 الدول م  سجل الحوول عل  المياث.

(، إلتت  سن المتتوارد المائيتتة ةالم  قتتة العرةيتتة كعتتد متت  سك تتر المتتوارد المتضتتررة متت  2010وجتتاء ظتتي كقريتتر  اإلستتكوا  

التأطيرات المحتملة جراء التغيرات الم اخية، وما سيتركا عل  ذل  م  كأطر ك ير م  الق اعات عل  رسسها ق اع الزراعة، 

العديتد مت  الوتعوةات ظتي هت ا الملتال، ومتا  وقدركه عل  كامي  االحتياجات الغ ائيتة لةتعوب الم  قتة، والتتي كواجته اصتي

يتركا عل  ذل  م  احتمالية  يادة حدة الوراعات ةتي  دول الم  قتة علت  المتوارد المائيتة وعلت  رسستها الميتاث، سو ،ةتوب 

 صراعات جديدة.

ر ال يل وكعتبر مور إحدا الدول العرةية التي وصلت مةكلة المياث ظيها حد الخ ر خاصة ظي ظل اعتماد مور عل  ،ه

كمودر مائي رئيسي مع طبات ،ويا مور م  موارد مياث ال يل، ل ا سصتب  مت  الضترورك دراستة الستبل التتي مت  شتأ،ها 

كرشيد استهيث المياث و إكساب األظراد السلوكيات الواعيتة للمحاظ تة علت  الميتاث وككتوي  اكلاهتات إيلاةيتة لتدا المتواا ي  

 (.84   2002آخرون، ،حو كرشيد استهيث المياث  ال لدك، و

حيا كواجه مور عل  وجه الخووص العديد م  التحديات ظي ملال كأمي  احتياجاكهتا مت  المتوارد المائيتة، ظتي  توء 

محدوديتها، وعدم كفاية حوتها م  مياث ال يل، وكأطرها ة اهرة التغيرات الم اخية العالمية خاصة وا،هتا كقتع  تم  الم تااق 

  العديد م  المخاار الداخلية والتهديدات الخارجية ستواء الحاليتة او المحتملتة، والتتي كتلطر علت  القاحلة، وذل  ةاإل اظة ال

 استقرار واستدامة الموارد المائية.

مليتار متتر مكعتا ست ويا،  69.96ظقتح  2006/2007وكبل  اجمالي الموارد المائية المتاحتة لموتر وظقتا لتقتديرات العتام 

%( كأكي م  موادر اخرا كتم ل ظي  المياث 20.67%( م ها. ةاإل اظة ال   79.33يل  كةكل حوة مور م  مياث ،هر ال 

اللوظية ةالوادك والدلتا، وكدوير مياث الورا الزراعي، وكدوير مياث الوترا الوتحي، واالم تار والستيول،، وكحليتة ميتاث 

لتتتت  التركيتتتتا  و ارة %( ع0.086%(، و 1.858%(، و  1.858%(، و 8.148%(، و 8.719البحتتتتر ة ستتتتا ميويتتتتة  

 (.2009الموارد المائية والرك، 

كما كةهد مور حالياً مةكلة ،قص ظي كميات المياث التي كحتاجها وظ  المستقبل القريا قد كتحول كل  المةكلة إل  س متة 

 3متتر 1000قد يعا،ي م ها الملتمع كاميً، حيا ا،خف  متوسح ،ويا الفرد م  الميتاث ظتي موتر عت  ختح الفقتر المتائي  

وستوا يستتمر هت ا اال،خفتاض االمتا ظتل الو تع  2005ظتي عتام  3متتر 771، ووصل إل  حتوال  2000س وياً( م   عام 

 (.2006مستمراً عل  ما هو عليه اآلن  مركز الدراسات المستقبلية، 
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رد المائيتة وكةكل مياث الرك ةال سبة لمور عوا الت ميتة، وخاصتة لق تاع الزراعتة الت ك يستتحوذ علت  غالبيتة المتوا  

المتاحة، وال ك يعد ةدورث محركا اساسيا لعملية الت مية وموتدرا هامتا لتتأمي  االحتياجتات االستتراكيلية مت  الغت اء والك يتر 

م  الم تلات الزراعية والو اعات المعتمدة عل  الزراعة لسد االحتياجات المحلية، سو كوديرها لتوظير العمتيت االج بيتة. 

 حة التي و عتها الدولة الستويح االرا ي الوحراوية و راعتها.ظضي ع  الخ ح ال مو
 

 إجمتالي ويوتل % مت  الميزا،يتة المائيتة85-٨٠ علت  كستتحوذ حيتا مور ظي للمياث الرئيسي المستهل  ظالزراعة هي 

 عتام ةحلتول ظتدان مليتون ١١-١٠ إلت  كزيتد سن ظتدان يمكت  مليون ٨ حوال  الحا ر الوقت ظي الم زرعة األرا ي مساحة

 سن سك ست ويًا مكعتا متتر آالا ستة حوال  الحا ر الوقت ظي الرك مياث م  الفدان إليه يحتاج ما متوسح ويول .  ٢٠١٧

 .(2008الس ة  القوصي،  ظي مكعا متر مليار ٤٨ إل  يول المياث م  الزراعة إجمالي ،ويا

حيا كتواجد ظي ةيية قاحلتة وهةتة كعتمتد سساستاً وكتوف الزراعة المورية ةأ،ها ذات حساسية عالية للتغيرات الم اخية، 

عل  مياث ،هر ال يل وكتأطر ةالتغيرات الم اخية المتوقعة، ولـ ا ظــم  الضرورك كقديــر مدا كتـأطر متـور ومواردهتا المائيتة. 

 لما له م  آطار سلبية عل  ق اع الزراعة. 

درجتة ميويتة ختيل المائتة  0.8، 0.4ألرض متا ةتي  وكةير الدراسات العلمية إلي اركفاع درجات الحترارة علتي ست   ا

للوهلة األولي افيفتة وغيتر متلطرة، ظا،هتا كاظيتة ظتي الواقتع ال ت راب  وخمسون عاماً الما ية، وةرغم سن ه ث الزيادة كبدو

ظتي  وغيرهتا مت  العوامتل المتحكمتة التيتارات واألمتواج ظتي البحتار والمحي تات، ولتغيتر مستارات التيتارات الهوائيتة حركة

 اقتران ه ث الزيادة ةاركفاع مستوك س   البحر ظضي ع  ظهور موجات الحتر ابيعة الم اخ العالمي. م  ه ا لم يك  غريبا

اللليدية، وغمر سجزاء م  المدن الساحلية ةميتاث  واللفاا، وحرائق الغاةات والفيضا،ات واألعاصير وذوةان سو ا،هيار الكتل

درجتات الحترارة  ل علتي كغيتر م تاخ األرض. كمتا يتوقتع الخبتراء  يتادة ا تاظية ظتيعيمتات وا تحة كتد البحتر وهتي كلهتا

 (.3-2  2010 مرعي، ،هاية القرن الحالي  درجات ميوية ةحلول  4، 1.8كتراوح ما ةي 

 يةالقليلتة الما ت العقتود ظتي العالميتة الملتمعات شهادكها التيووالو اعية  والتك ولوجية االقتوادية للتحوالت كان ولقد

 االحتبتاى لبيتان خ تورة العالمي المستوا عل  حركات ظهرت ول ل ا، الحرار االحتباى مةكلة كفاقم ظي ظي وا حا اسطرً 

 واإلدراث التوعي إل  ا ديتاد إ اظة والتق ية، التلارية واألعمال الو اعة ك  م التي والقوا،ي  التةريعات وو ع الحرارك

 (.13  2009البيية  العموش،  صديقة الم تلات استخدام للتةليع عل    المستهلكي الحرارك م  االحتباى ةمخاار

 ا ديتاد ظتي كتم ل والتي الت مية عل  سلبا ي عكس الحرارك ليحتباى االجتماعية اآلطار سن العالمية إل  الدراسات وكةير

 الوعي ةغياب ش  دون كركبح  تيلةال وه ث المدن، إل  والهلرة األمراض وا،تةار اآلخ ة ظي ال مو الدول ظي الفقر معدالت

  .: Boiral, 2006)315 واإلدراث ةمخاار االحتباى الحرارك والمةكيت البييية 
 

البمززلع نخزز  او ززر شاواززل النظليززا  شنظززلال لتهبمززوع المززولمي رمخززي ا  بمززوأ الص اززيج أصززصحت الحو ززا مو ززا إلزز 

 ج شيناسي هذا ا تجوق إل  ثتث اتجوهوع فلن ا كمو يخي:ايمجول نخي ا  بموأ الص  المو عا لخصحوث ا  بمون ا في

العكس، ظالبيية ةما ظيهتا  وكع ي سن اإل،سان يخضع ةكل ما ظيه للبيية ظهي التي كسي ر عليه وليس ، رية الحتمية البييية  -أش ل 

التتتأطير المتبتتاي   اإل،ستتان متت  مختلتتف اللوا،تتا، سدا هتت ا متت  م تتاخ معتتي  وغ تتاء ،بتتاكي وحيتتاة حيوا،يتتة كتتلطر علتت 

واألوروةيتي  والت ك استترع  ا،تبتاث الفيستفة م ت  القتدم إلت   والت اق  الوا ت  ةتي  الةتعوب وخاصتة ةتي  اآلستيويي 

 آراء متعلقة ةه ا الةأن وهي  3الحتمية لتفسير ه ا الت اق . وقد كبلورت  ظهور ، رية

 

 .ت الحيةالحتمية البييية  سك سن البيية ذات كأطير حتمي عل  المكو،ا -1

 .الحتمية الحضارية  سك ان البيية كتةكل ،تيلة كأطير الكائ ات الحية -2

 .التأطير المتبادل  سك سن ه اث كبادل ظي العيقات ةي  الكائ ات الحية وةقية ع اصر البيية -3
 

ظعالة متلطرة، لتيس ظيمتا  وهي عكس ال  رية الحتمية، حيا كقر ةايلاةية اإل،سان أل،ها كملكه إرادة ال  رية االختيارية  -ثون ول 

 .ةييته سيضاً، وم  سك ر مليدك ه ث ال  رية إسحاق ةومان يتخ ث م  قرارات، وإ،ما له قوة كبيرة عل 
 

الحتمية وال  رية  وه ث ال  رة التواظقية كقوم ه ث ال  رية ةدور الوسااة ةي  كل م  س،وار ال  رية   رية التواظقية ال -ثولثول 

كحتتاول التوظيتتق ةتتي  اآلراء المختلفتتة، وهتت ث ال  ريتتة ال كتتلم   ةتتد متت  ظهتتور ، ريتتة طال تتة جديتتدةاالختياريتتة، ظكتتان ال

كتل م همتا علت  اآلختر ةةتكل  سو اإلمكا،ية االختيارية الم لقة وإ،ما كلم  ةدور اإل،سان والبيية وكأطير ةالحتمية الم لقة

وستلبية كتأطير اإل،ستان عليهتا، وي هتر العكتس ظتي  يعةمتغير وكأطير متبادل، ظتغلا علي ةع  البييات كعاظم كأطير ال ب

 .(6-4  2013ةع  البييات األخرا  سةو ع ا،
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علتت  الم تتاظع المةتتتركة للت تتوع البيولتتوجي ومكاظحتتة التوتتحر وكتتدهور األرا تتي ظتتي مع تتم الضتترورك التركيتتز  ومتت 
يح وصتيا،ة الت  م البيييتة للحتد مت  كفتاقم مةاريع كغير الم اخ. وكتضم  األ،ة ة ال وعية للترويج للم اظع المةتركة ظتي إصت

التأطيرات السلبية لتغير الم اخ، وو ع ممارسات لإلدارة المستدامة لل  م االيكولوجية وكقييم الضعف سمام كغيتر الم تاخ ظيمتا 
ا،ية ولتيس ويعزا االركفاع ظ  درجتات الحترارة ظت  العقتود األخيترة ،تيلتة لا،ةت ة اإل،ستةي  األ،واع وال  م االيكولوجية، 

ألسباب ابيعية. ك ل  ظان ه اث م اهر سخرا م  م اهر كغيتر الم تاخ م تل التغيترات ظت  ،متح ستقوا األم تار ظت  م تااق 

مختلفة، و التغيرات ظ  مستوا س   البحر، وا،خفاض معدالت ملوحة المياث ظ  المحيح األال    ظ  الم ااق القريبة مت  

 (.2010سكتوةر  29-18 البيولوجي والتغير الم اخيالت وع ملكمر  الق ا الةمال  وغيرها 
   

 م مخا الصحث:

إن حـيتتـاة اإل،ـستتـان عـبتتـارة عتتـ  كـفـاعتتـل متتـع كتتـل متتـا يـحـبتتـح ةتتـه، وهتتـ ا يـتـ ـلتتـا مـ تتـه مـعـرظتتـة الـبـيـيتتـة ةـهتتـدا 

إل،ـستـان متـ  مـعـرظتـة الـبـيـيتـة المحي تة الـتـكـيـف مـعـهـا وحـمـايـة ،ـفـسـه متـ  مـخـتـلتـف األخـ تـار، وحـتتـ  يـتـمتـك  ا

والتي يعيش ةها ظيةد م  اال،تباث لها وإدراكه لها ةكل حواسه، ولإلدراث عـلـ  وجـه الـخـوـوص عـيقـة وطـيـقـة ةـسـلتـوث 

الظراد سو ،تيلة اإل،ـسـان. ويمك  كعريف السلوث الت  يمي ةأ،ه االستلاةات التي كودر ع  الفرد ،تيلة الحتكاكه ةغيرث م  ا

الكواله ةالبيية الخارجية مت  حولته ويتضتم  ةهت ا المع ت  كتل متا يوتدر عت  الفترد مت  عمتل، كفكيتر، ستلوث، مةتاعر، سو 

 (. 6  2005ا،فعاالت وإدراث  ماهر،

يتة كعريف اإلدراث علت  س،ته العمليتة المعرظيتة األساستية الخاصتة ةت  تيم المعلومتات التتي كترد إلت  العقتل مت  البي ويمك 

الخارجية ظتي وقتت معتي ، ويعرظته آخترون علت  س،ته عمليتة استتقبال وا،تقتاء وكفستير م يترات البييتة المحي تة، حيتا يستاهم 

اإلدراث ظي كو يف وك  يم متا ،تلقتاث، ظ توترا وظقًتا لتفستيراك ا للحقيقتة التتي ،تدركها، وك يتًرا متا ككتون ،فتس الحقيقتة التتي 

 كها اآلخرون، ويتض  م  ذل  سن عملية اإلدراث كتم وظق خ وكي  هامتي  هما ،راها غير الحقيقة التي يراها سو يدر

 كبدس عملية اإلدراث ةةعور الفرد ةالم يرات الخارجية وكقوم الحواى ةعملية االستقبال لتل  الم يرات. -1

 ومات وكفسيرها يتم كحويل المةاعر واألحاسيس إل  مفاهيم ومعا،ي معي ة، وذل  ع  اريق اختيار وك  يم المعل -2

ة اء عل  مخزون الخبرات الساةقة، وحت  ،تفهم سلوث األظراد ظي إاار البيية الخارجية المحي ة ةهم يلا سن ،قف علت  

 (.12  1989اريقة إدراكهم لواقعهم ألن إدراث الفرد للواقع يلطر عل  درجة استلاةته للمواقف المختلفة  عاشور،

مية إدراث المةكلة وما يتركا عليهتا مت  الةتعور ةالحاجتة الت  التغييتر والرغبتة ( إل  سهRogers, 2003:170  ويةير

ظي كعديل السلوث وكب ي اظكار واساليا مختلفة ومستحدطة. ظالحاجات المدركتة كم تل الخ توة االولت  ظتي كعتديل الستلوث مت  

 سجل التكيف مع التغييرات الحالية والمحتملة.

قة ةمياث الرك ظيةد م  ك مية الحاجة ال  التغيير لدا المزارعي  ، وة اًء عل  ذلت  ولمواجهة المخاار والمةكيت المتعل

ةر ت ظكرة ه ا البحا ظي كحديد درجة إدراث المزارعي  لتل  المختاار والمةتكيت المحتملتة، والتتي يتوقتف عليهتا ،لتاح 

سو التكيف معها. وي ير ذل  التساؤالت البح يتة  ك بيق الخ ح االستراكيلية التي كعدها الدولة لمواجهة كل  المخاار المحتملة

 التالية 

 ما هو مستوا إدراث المبحوطي  للمخاار المتعلقة ةاستخدام مياث الرك ةم  قة البحا ؟ 

 ما هي موادر كلول ق وات الرك م  وجهة ، ر المبحوطي  ؟ 

 لمبحوطي  ؟ما هي سسباب المةكيت والمخاار المتعلقة ةاستخدام مياث الرا م  وجهة ، ر ا 

  هل كوجد عيقة ةي  الدرجة الكلية إلدراث المبحوطي  للمخاار والمةكيت المتعلقة ةمياث الرا وةع  خوائوتهم

 الةخوية واالجتماعية االقتوادية ؟

 

 أهداع الصحث: 

 في ضوء الملض السورق لم مخا الصحث تحددع أهداف  ف مو يخ :

 لقة ةاستخدام مياث الرا ةم  قة البحا.قياى مستوا إدراث المبحوطي   للمخاار المتع 

 . التعرا عل  موادر كلول ق وات الرك م  وجهة ، ر المبحوطي 

 . التعرا عل  سسباب المةكيت والمخاار المتعلقة ةاستخدام مياث الرا م  وجهة ، ر المبحوطي 

 المتعلقة ةمياث الترك وةعت   التعرا عل  ابيعة العيقة ةي  الدرجة الكلية إلدراث المبحوطي  للمخاار والمةكيت

 خوائوهم الةخوية واالجتماعية االقتوادية
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 هم ا الصحث:أ 

ال ش  سن  قضتايا الميتاث كحتتل الوتدارة ظتي سولويتات ك يتر مت  التبيد وم هتا موتر ، تراً لمتا كعا،يته مت  مختاار حاليتة 

زراعتة ةةتكل ختاص، ممتا يلكتد وجتوب ومحتملة ةةأن كأمي  االحتياجتات المائيتة لمختلتف الق اعتات ةةتكل عتام ولق تاع ال

االهتمتام ةقضتتايا الميتتاث اكلتتاث الدولتتة الموتترية ،حتتو التوستتع ظتي استوتتيح المزيتتد متت  األرا تتي، ةاإل تتاظة التت  التهديتتدات 

 الخارجية المتعلقة ةالتغيرات الم اخية، او الوراع عل  المياث ةي  الدول.

المائيتة الحاليتة والمستتقبلية، ظيةتد مت  و تع خ تة استتراكيلية، ال ولكي كتمك  الدولة المورية م  الوظاء ةاالحتياجات 

كغفل دور الع ور البةرك والمتم ل ظي المزارعي  سواء ظي الوادك سو ظي األرا ي المستولحة ظي كرشيد استتخدام الميتاث 

 والحفاظ عليها. 

مطزوال المبمخازا رم زوق الزلضج ح زث شمل هنو تصلز أهم ا هذا الصحث في الوئزوع نخز  در زا إدراك المزرارن ل لبخز  ال

ت مل ناطا الصدايزا فزي إئنزونعي شتزون بعي رةزلشري تمزديل  زخوكعي ا رشاجزيج شفازول لمبو زلاع الموئزو الحزولي شتوئمزوع 

المسززباصل. فصززدشن إدراك كززل ا اززلاع الممن ززا شنخزز  رأ ززعي مسززبطدمي م ززوق الززلض لعززذق المطززوال   يممززل ضززمون نجززو  

 العودفا لخحفوظ نخ  م وق اللض شرفع كفوءي ا بطدامعو.الططط ا  بلات ج ا 
 

 الفلض الصحثي:

"كوجتد عيقتة ةتي  الدرجتة الكليتة إلدراث المبحتوطي  للمختاار لتحقيق الهدا الراةع كم صياغة الفترض البح تي التتالي   

 ة كمتغيرات مستقلة".والمةكيت المتعلقة ةمياث الرك كمتغير كاةع وةع  خوائوهم الةخوية واالجتماعية االقتوادي
 

 الفلض ا حاوجي:

الختبار صحة الفرض البح ي الساةق كم صياغة الفترض اإلحوتائي المقاةتل لته والت ك يقضتي "ةعتدم وجتود عيقتة ةتي  

الدرجتتة الكليتتة إلدراث المبحتتوطي  للمختتاار والمةتتكيت المتعلقتتة ةاستتتخدام ميتتاث التترا كمتغيتتر كتتاةع وةعتت  خوائوتتهم 

 ة االقتوادية كمتغيرات مستقلة".الةخوية واالجتماعي
 

 الطلياا الصحث ا:
 

     المجول الجولافي -1

ةمتا  2كتم 9123ظي شمال مور وغرب دلتا ال يل وكبل  مستاحتها  الواقعةسجرا ه ا البحا ظي قريتي  ةمحاظ ة البحيرة 

سرا تتيها متت  األرا تتي % متت  جملتتة مستتاحة موتتر. و، تتراً الكستتاع مستتاحتها المتراميتتة األاتتراا كت تتوع ابيعتتة 9يم تتل 

الوحراوية الوفراء التي كقع ظي ج وب وغرب المحاظ ة، إل  األرا تي ال ي يتة الستوداء والتتي كقتع ظتي شترق المحاظ تة 

وشمالها وةي هما األرا ي المستوتلحة. وكتم تل المتوارد المائيتة الرئيستية لمحاظ تة البحيترة ظتي ،هتر ال يتل متمت ي ظتي ظترع 

لةتترقية للمحاظ تتة والتت ك يتتوظر احتياجتتات التترك لارا تتي الزراعيتتة ةةتترق ووستتح المحاظ تتة، رشتتيد التت ك يم تتل الحتتدود ا

ةاإل اظة ال  خزان الماء اللوظي ال ك يوظر احتياجات الرك لارا تي الزراعيتة وخاصتة المستوتلحة ظتي ج توب وغترب 

 (2005المحاظ ة.   كقرير محاظ ة البحيرة، 

ين كباي  األرا ي الزراعية وظروا الرك ةمحاظ تة البحيترة، همتا قريتة ،تمتا وإلجراء ه ا البحا كم اختيار قريت  كم 

التاةعة للوحدة المحلية ةال ليلة، ةمركز كوم حمادة. والتي كعد احدا القرا القديمة، وقرية سحمد رامي التاةعة لم  قة البستان 

 .االستويحوالتي كم ل احدا قرا 

ظتدان متو عي   1750اظ ة البحيرة، ويبل   مام االرا ي الزراعية ةهتا حتوالي وكعد قرية ،تما احدا القرا القديمة ةمح

حائزا، وسهم المحاصيل الم زرعة ةها ظي الموسم الةتوك هي  الب ااس والفاصوليا والفول البلدك، وظي الموستم  760عل  

اليوستفي والبركقتال والمتو .  ةيا،تات  الويفي  األر  والفاصوليا ال رة الةامية، ةاإل اظة ال  الفواكته المعمترة ومت  سهمهتا 

 غير م ةورة، اللمعية التعاو،ية الزراعية ة احية ،تما(. 

وك تمتي قريتة سحمتد رامتي إلت  الملتمعتات المستوتلحة ةمحاظ تة البحيترة، ويبلت   متام األرا تي الزراعيتة ةهتا حتوالي 

موستتم الةتتتوك هتتي  القمتت  والفتتول البلتتدك حتتائزاً، وسهتتم  المحاصتتيل الم زرعتتة ةهتتا ظتتي ال 604ظتتدان متتو عي  علتت   3020

والب ااس والفاصوليا والبسلة، وظي الموسم الويفي  الفاصتوليا، الت رة الةتامية، والفتول الستودا،ي، ةاإل تاظة الت  الفواكته 

يتتة المعمترة ومت  سهمهتتا  اليوستفي والبركقتال والليمتتون البلتدك والختوخ والع تتا  ةيا،تات غيتر م ةتتورة، المراقبتة العامتة للت م

 والتعاون ةم  قة البستان(.
 

 المجول الص لي شاوب ور الم نا:   -2
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مبحول م  المزارعي  الحائزي  مت  كتي القتريتي  محتل البحتا، ليبلت   100كم سحا عي ة عةوائية ةسي ة، وذل  ةأخ  

 1364م اإلجمتالي % م  إجمالي عتدد الحتائزي  البتال  عتدده 15مبحول يم لون ما يقرب م   200إجمالي حلم العي ة إل  

 حائزاً.
 

 

 .2014  كم جمع البيا،ات الميدا،ية م  قريتي الدراسة خيل شهرك يوليو وسغس س عام المجول الرمني -4
 

    ثون و: نوأ الدرا ا شالمنعج المسبطدع

ار التعتترا علتت  إدراث المبحتتوطي  للمختتاكعتبتتر هتت ث الدراستتة متت  الدراستتات الوصتتفية التحليليتتة، وذلتت  أل،هتتا كستتتهدا 

، ةاإل تتاظة إلتت  اختبتتار المتعلقتتة ةاستتتخدام ميتتاث التترا، وكتت ل  سستتباب المةتتكيت والمختتاار المتعلقتتة ةاستتتخدام ميتتاث التترا

ملموعة م  الفروض ال  رية م  خيل الفروض اإلحوائية المقاةلة لها، سما الم هج المستخدم ظي هت ث الدراستة ظهتو مت هج 

 سك ر الم اهج ميئمةً لمو وع الدراسة.المس  االجتماعي اللزئي  ةالعي ة( وهو 
 

    ثولثو: أداي  مع الص ونوع

كم جمع البيا،ات ةالمقاةلة الةخوية للمبحوطي  ةاستتخدام استتمارة استتبيان كتم إعتدادها وظقتاً ألهتداا الدراستة ةعتد إجتراء 

متادة ةمحاظ تة البحيترة، وكتم ةعتد عل  سبعة مبحوطي  ةقرية محلة سحمد التاةعتة لمركتز كتوم ح Pre-Test)االختبار المبدئي  

 ذل  إجراء التعدييت الي مة ظي صوركها ال هائية.
 

 مبو لاع الدرا ا شتمليفوتعو ا  لاج ا شك ف ا ئ و عو: 

 المبو ل البورع )الدر ا المخ ا  دراك المطوال شالم متع المبمخاا رم وق اللي(: -أش ل 

لمتعلقة ةمياث الرك وإدراكهم لتأطيرها علتيهم، وا،تبتاههم لةتدكها ةةتكل عتام ويقود ةه معرظة المبحوطي  ةوجود المخاار ا

وكوقعتتاكهم ةو تتعها المستتتقبلي، وكتت ل  معتترظتهم ةوجتتود ةعتت  المةتتكيت المحتتددة المتعلقتتة ةميتتاث التترك ومتتدا كعر تتهم 

  ظيما يتعلتق ةكتل مت  وكأطرهم الةخوي ةها. وكم قياسها م  خيل اع اء درجات مرجحة ليستلاةات ع  كل جزء كما يلي

، صفر ليستلاةات ،عم، ال علت  التركيتا، 1وجود المخاار المتعلقة ةمياث الرك عام، وكأطر المبح وي  ةها سع يت الدرجات 

، ليستلاةات كبيرة متوست ة محتدودة علت  التركيتا، وعت  التوقعتات 1، 2، 3وظيما يتعلق ةةدة المخاار سع يت الدرجات 

، صتتفر ليستتتلاةات ستتزيد، ستتتبق  كمتا هتتي، ستتقل، ستتتحل علتت  1، 2، 3ختاار سع يتتت التدرجات ةالو تع المستتتقبلي للم

التركيا، وكم قياى معرظتة المتزارعي  المبحتوطي  ةوجتود ةعت  المةتكيت المحتددة المتعلقتة ةميتاث الترك مت  ختيل مقيتاى 

لتقتتارير الف يتتة المتعلقتتة ةمو تتوع يحتتوك علتت  خمتتس عبتتارات كم تتل كتتل م هتتا مةتتكلة محتددة كتتم اختيارهتتا متت  الدراستتات وا

، صفر ليستلاةات كبيرة، متوست ة، محتدودة، ال كوجتد علت  التركيتا وكتم اع تاء 1، 2، 3الدراسة حيا سع يت الدرجات 

 ،فس الدرجات واالستلاةات لمدا كعر هم وكأطرهم الةخوي ةها.

  اريتق جمتع التدرجات الحاصتل عليهتا كتل وحسبت الدرجة الكلية إلدراث المخاار والمةكيت المتعلقة ةمياث الرك عت

 درجة.   38و  1مبحول لكل جزء مما سبق، وة ل  يتراوح المدا ال  رك لها ما ةي  
 

 المبو لاع المسباخا:  -ثون ول 

 وكم قياسه ةعدد الس وات الخام للمبحول وقت إجراء البحا الميدا،ي. ل المصحوث:     

ولقياسه استخدم الرقم الخام لعدد  .ويقود ةه عدد س وات التعليم الرسمي للمبحولندد  نواع البمخ ي الل مي لخمصحوث:    

 . الرسمي س وات التعليم

 

 

ويقود ةه عدد األظراد ال ي  يعيةون معا، ويةتركون ظي الموارد االقتوتادية المتاحتة وخاصتة   :حجي الوحدي المم   ا

 ولقياسه استخدم الرقم الخام لعدد األظراد. .ظي المأكل األرض الزراعية، والحيوا،ات المزرعية، ويةتركون سيضا
 

والمقوتتود ةتته درجتتة كتتردد المبحتتول علتت  كتتل متت  القتترا الملتتاورة والمركتتز در ززا ا نفبززو  نخزز  المززولي الطززور ي: 

، صتفر ليستتلاةات 1، 2، 3والمحاظ ة والعاصتمة وكت ل  الستفر ختارج موتر وكتم قياسته مت  ختيل كخوتيص التدرجات 

 يا،ا، ،ادراً، ال عل  التركيا. دائما، سح
 

وكم قياسها م  خيل ملموع الدرجات الحاصل عليها المبحول ظتي مقيتاى مكتون  در ا البملض لماودر الممخوموع: 

، صتتفر 1، 2، 3متت  ستتت عبتتارات كم تتل كتتل م هتتا متتدا التعتترض ألحتتد موتتادر المعلومتتات. حيتتا خووتتت التتدرجات 

 عل  التركيا. ليستلاةات دائما، سحيا،ا، ،ادراً، ال



Journal of Environmental Studies and Researches (2015) 
 

 

132 

 

 

ويقوتد ةهتا عضتوية  المبحتول ظتي الم  متات الرستمية الموجتودة ظتي الملتمتع در ا الم وركا ا  بمون زا الل زم ا: 

المحلي و،وع العضوية سواًء كا،ت عضتوية عاديتة سو عضتوية مللتس إدارة وكت اث حضتور االجتماعتات الم عقتدة ظتي هت ث 

، صتفر ليستتلاةات عضتو 1، 2ياى العضوية و،وعها خووت التدرجات الم  مات والتي ةلغت سبع م  مات محلية، ولق

، 2مللس ادارة، عضو عادك، ليس عضواً عل  التركيا، ولقياى المةتاركة ظتي حضتور االجتماعتات خووتت التدرجات 

الكليتة ، صفر ليستلاةات م ت م، سحيا،اً، ال عل  التركيا. وكم ل درجة المةاركة االجتماعيتة الرستمية ملمتوع التدرجات 1

 الحاصل عليها المبحول ظي كل العبارات الساةقة. 
 

وكم قياسها م  خيل ملموع الدرجات الحاصل عليهتا المبحتول ظتي مقيتاى در ا الم وركا ا  بمون ا غ ل الل م ا: 

  مكون م  سرةع عبارات كةمل  يارة سهل القرية، وحضور الم اسبات لاقارب، وحضور الم اسبات لغير األقتارب، ووظت

 ، صفر ليستلاةات دائما، سحيا،ا، ،ادراً، ال عل  التركيا. 1، 2، 3الم ا عات، حيا خووت الدرجات 
 

 15وكم قياسها م  خيل ملموع الدرجات الحاصتل عليهتا المبحتول ظتي مقيتاى مكتون مت  در ا الم وركا الس و  ا: 

، صفر ليستتلاةات دائمتا، 1، 2، 3ت الدرجات عبارة كم ل كل م ها مدا المةاركة ظي سحد اال،ة ة السياسة، حيا خوو

 سحيا،ا، ،ادراً، ال عل  التركيا.
 

وكتتم قياستتها متت  ختتيل ملمتتوع التتدرجات الحاصتتل عليهتتا ظتتي مقيتتاى مكتتون متت  خمتتس عبتتارات كةتتمل در ززا الا وديززا: 

ال  المةتروعات المساهمة ظي حل مةكيت اآلخري ، والتدخل لحل ال زاعات ةي  المتزارعي ، والستعي للمتع كبرعتات لوت

الت موية، ومساعدة سهل البلد ظي التواصل مع المسيولي  وكخويص جزء مت  وقتته لقضتاء موتال  ال تاى، حيتا خووتت 

 ، صفر ليستلاةات دائما، سحيا،اً، ،ادراً، ال عل  التركيا. 1، 2، 3الدرجات 
 

المه تة ال ا،ويتة إن وجتدت. وكتم قياسته ويقود ةه اجمالي دخل المبحتول مت  المه تة األساستية وإ مولي الدول ال علي: 

 ةالل ية ظي الةهر.
 

ويقود ةه إجمالي ما يحو ث سظراد الوحدة المعيةية مت  األرض الزراعيتة، وكتم قياسته حجي الح وزي الرران ا  رولا لاا: 

 القراريح ظي حيا ة الوحدة المعيةية للمبحول. استخدم الرقم الخام لعددة
 

قود ةه إجمالي ما يحو ث سظراد الوحدة المعيةتية مت  الحيوا،تات المزرعيتة، وكتم قياستها عت  ويحجي الح وزي الح وان ا: 

 اريق جمع االو ان المرجحة لكل حيوان وال ك كم حساةه ع  اريق مكاظئ الوحدة الحيوا،ية له.
 

ويقود ةه إجمالي ما يحو ث سظراد الوحدة المعيةية م  اآلالت اإل،تاجيتة المزرعيتة، وكتم قياستها ح وزي اآل ع الرران ا: 

 ع  اريق جمع األعداد الخام  لكل ،وع م  اآلالت الزراعية.
 

ويقود ةه إجمالي ما يحو ث سظراد الوحدة المعيةتية مت  العقتارات ةمختلتف س،واعهتا، وكتم قياستها عت  الح وزي الماوريا:  

 جمع األعداد الخام لكل ،وع م  العقارات. اريق
 

 أدشاع البحخ ل ا حاوجي:  رارمول:

التكرارات وال سا الميوية لعترض ال تتائج، مت  ختيل اللتداول التكراريتة البستي ة، كمتا استتخدمت مقتاييس  كم استخدام

ستتخدم معامتل االركبتاا البستيح ال زعة المركزية والتةتت لوصف عي ة الدراسة وكقسيم ةعت  المتغيترات إلت  ظيتات، كمتا ا

" الختبتتار مع ويتتة العيقتتات ةتتي  الدرجتتة الكليتتة إلدراث "Pearson Product Correlation Coefficientلبيرستتون 

المتتزارعي  للمختتاار والمةتتكيت المتعلقتتة ةاستتتخدام ميتتاث التترا وةعتت  المتغيتترات الةخوتتية واالجتماعيتتة االقتوتتادية 

 للمبحوطي .
 

 ا: شصو ن نا الدرا 

( والختتاص ةتو يتتع المبحتتوطي  وظقتتاً لخوائوتتهم الةخوتتية واالجتماعيتتة 1يتضتت  متت  ال تتتائج التتواردة ةاللتتدول رقتتم  

س ة، وكان  45.8س ة كحد سعل  ةمتوسح  63س ة كحد سد، ، و  25االقتوادية المدروسة سن عمر المبحوطي  كراوح ما ةي  

 16ظي حي  كراوح عدد س وات التعليم الرسمي متا ةتي  صتفر كحتد سد،ت  و س ة.  52العمر األك ر ككراراً ةي  المبحوطي  هو 

ستت ة وهتتو متتا يعتتادل المستتتوا  12وكتتان عتتدد ستت وات التعلتتيم األك تتر ككتتراراً ةتتي  المبحتتوطي   9.3ستت ة كحتتد سعلتت  ةمتوستتح 

ظترد  12سظراد كحتد سد،ت  و  3التعليمي المتوسح. وك ل  كراوح عدد سظراد الوحدة المعيةية التي ي تمي إليها المبحول ما ةي  

سظراد. وظيما يتعلق ةكل م  درجتة  6سظراد كقريباً وكان حلم الوحدة المعيةية األك ر ككراراً  7كحد سعل  ةمتوسح يقترب م  
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كحتد  15كحتد سد،ت  و  4كتراوح متدا التدرجات متا ةتي   درجة التعرض لموتادر المعلومتاتاال،فتاح عل  العالم الخارجي و

 درجات عل  التركيا.  9و  10( عل  التركيا وكا،ت الدرجة األك ر ككراراً هي 8.9( ،  9.5ةمتوسح   سعل  لكل م هما

وكا،تت الدرجتة  3.5كحتد سعلت  ةمتوستح  12ما ةي  صتفر كحتد سد،ت  و  درجة المةاركة االجتماعية الرسميةوكراوحت 

كحد سعل  ةمتوستح  12كحد سد،  و  3ما ةي   سميةدرجة المةاركة االجتماعية غير الر، كما كراوحت  4األك ر ككراراً هي 

 42كحتد سد،ت  و  30ما ةتي   درجة المةاركة السياسية، ظي حي  كراوحت  8درجات وكا،ت الدرجة األك ر ككراراً هي  8.0

 ما ةي  درجة واحتدة كحتد درجة القيادية، ظي حي  كراوحت  33وكا،ت الدرجة األك ر ككراراً هي  34.2كحد سعل  ةمتوسح 

 درجات. 8وكا،ت الدرجة األك ر ككراراً هي  6.9درجة كحد سعل  ةمتوسح  13سد،  و 

 1283.0ج يته كحتد سعلت  ةمتوستح  2250ج يته كحتد سد،ت  و  400وكراوح إجمالي التدخل الةتهرك للمبحتوطي  متا ةتي  

قيراا كحد  12الزراعية ما ةي  ج يها. وكراوح حلم الحيا ة  500ج يها وكان الدخل الةهرك األك ر ككراراً ةي  المبحوطي  

قيرااتا  60قيراا وكان حلتم الحيتا ة الزراعيتة األك تر ككتراراً ةتي  المبحتوطي   44.1قيراا كحد سعل  ةمتوسح  96سد،  و 

وحتدة حيوا،يتة كحتد سعلت   6.2سك ما يعادل ظدا،ي  و،وف. كما كتراوح حلتم الحيتا ة الحيوا،يتة متا ةتي  صتفر كحتد سد،ت  و 

وحدة حيوا،ية. وكراوح حلم حيا ة  2ة حيوا،ية وكان حلم الحيا ة الحيوا،ية األك ر ككراراً ةي  المبحوطي  وحد 1.9ةمتوسح 

آالت وكتتان حلتتم حيتتا ة اآلالت  3آالت كحتتد سعلتت  ةمتوستتح يقتتترب متت   8اآلالت الزراعيتتة متتا ةتتي  صتتفر كحتتد سد،تت  و 

 4حلتم الحيتا ة العقاريتة متا ةتي  عقتار واحتد كحتد سد،ت  و  سالت. ظتي حتي  كتراوح 3الزراعية األك ر ككراراً ةي  المبحوطي  

عقارات كحد سعل  ةمتوسح يقترب م  عقاري  اط ي  وكا،ت الحيا ة العقارية األك ر ككتراراً ةتي  المبحتوطي  هتو عقتار واحتد 

 ظقح.

 (200لطاوجاعي المدرش ا )ن= (. توزيع المرارن ل المصحوث ل شفاول 1 دشل )

 واوجص المصحوث ل

 الحد

اودن / أئل 

 ئ ما

الحد 

اونخ  / أكصل 

 ئ ما

المبو ط 

 الحسوري

ا نحلاع 

 المم وري

المنوال/ الا ما 

 اوكثل انب ورال 

 52 10.62 45.8 63 25 عمر المبحول

 12 5.09 9.3 16 0 عدد س وات التعليم الرسمي للمبحول

 6 1.97 6.7 12 3 حلم الوحدة المعيةية

 10 1.91 9.5 15 4 لخارجيدرجة اال،فتاح عل  العالم ا

 9 2.00 8.9 15 4 درجة التعرض لموادر المعلومات

      

 4 2.15 3.5 12 0 درجة المةاركة االجتماعية الرسمية

درجتتتتتة المةتتتتتاركة االجتماعيتتتتتة غيتتتتتر 

 الرسمية
3 

12 
8.0 1.54 8 

 33 2.10 34.2 42 30 درجة المةاركة السياسية

 8 2.05 6.9 13 1 درجة القيادية

      

 500 498.78 1283.0 2550 400 اجمالي الدخل الةهرك

 60 19.23 44.1 96 12 حلم الحيا ة الزراعية  ةالقيراا

 2 1.34 1.9 6.2 0 حلم الحيا ة الحيوا،ية

 3 1.47 2.9 8 0 حيا ة اآلالت الزراعية

 1 0.82 1.9 4 1 الحيا ة العقارية

 * المودر  جمعت وحسبت م  ةيا،ات البحا.

 

 نلض النبوجج شمنوئ بعو:

 در ا إدراك المصحوث ل  لخمطوال المبمخاا رو بطداع م وق اللض رمنطاا الصحث. .1
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 در ا إدراك المصحوث ل لو ود مطوال تبمخق رم وق اللض ر مل نوع: .1.1
 

ا ( سن كتتل المبحتتوطي  يتتدركون ةةتتكل عتتام وجتتود مختتاار متعلقتتة ةميتتاث التترك، كمتتا يتتر2كبتتي  ال تتتائج التتواردة ةلتتدول  

%( ظقتتح ال يتترون ذلتت  ويعتقتتدون ان هتت ث 7.0%( ا،هتتم يتعر تتون لهتت ث المختتاار ةةتتكل مباشتتر، مقاةتتل   93.0غتتالبيتهم  

 المخاار ةعيدة ع هم وال كلطر عليهم ةةكل مباشر. 
 

 (. توزيع المصحوث ل شفاو  دراكعي لو ود مطوال تبمخق رم وق اللض ر مل نوع2 دشل )

 

 شل رولمطوالالبوثل  المصو ش ود المطوال

 % البملار ا  بجورا % البملار ا  بجورا

 93.0 186 ،عم 100.0 200 ،عم كوجد 

 7.0 14 ال - صفر ال كوجد

 100.0 200 المجموأ 100.0 200 المجموأ

 * المودر  جمعت وحسبت م  ةيا،ات البحا
 

رون سن شدة المخاار المتعلقة ةميتاث الترك %( ي52.2( سن ما يزيد ع  ،وف المبحوطي   3كبي  ال تائج الواردة ةلدول  

%( ظقح سن شدة المخاار المتعلقة 14.5%( يرو،ها كبيرة، ظي حي  يرا  33.3متوس ة، ةاإل اظة إل  ما يقرب م  طل هم  

ةمياث الرا محدودة. كما يتض  سيضاً سن ما يزيد ع  ،وف المبحوطي  يرون سن كل  المخاار ستزيد ظي المستقبل، سو ستبق  

%( عل  التركيا. كما يرا ما يزيتد عت  طلت هم  س،هتا ستوا كقتل ظتي المستتقبل، سو 26.9%(، و 30.1كما هي ة سا ميوية  

 %( عل  التركيا.9.7%(، و 33.3ستحل كماما ة سا ميوية  
 

 دراكعي لو ود مطوال تبمخق رم وق اللض ر مل نوع(. توزيع المصحوث ل شفاو  3 دشل )
 

 الوضع المسباصخي لخمطوال شدي المطوال

 % البملار ا  بجورا % البملار ا  بجورا

 30.1 60 ستزيد 33.3 67 كبيرة

 26.9 54 ستبق  كما هي 52.2 104 متوس ة

 33.3 67 ستقل 14.5 29 محدودة

 9.7 19 ستحل 

 100.0 200 موأالمج 100.0 200 المجموأ

 * المودر  جمعت وحسبت م  ةيا،ات البحا.
 

( ال  إدراث عتالي مت  المبحتوطي  لوجتود مختاار كتعلتق ةميتاث الترك ةةتكل عتام، 3( و 2وكةير ال تائج الواردة ةلولي  

للمتزارعي   وهو ما يلكد كون ه ث المخاار سصبحت سمراً واقعا وليس محتميً، وم  ،احية سخرا ظتان هت ا االدراث المركفتع

للمخاار المتعلقة ةمياث الرك يةكل ،ق ة ا، يقة قويه الكخاذ االجراءات الي مة لتغييتر ستلوكهم ،حتو التكيتف متع ال تروا 

الحاليتة والمستتقبلية لميتتاث الترا، وكرشتتيد ستلوكهم اإلروائتتي، وسيضتا يم تل  تتما،ة قويتة لي، تتيق ،حتو و تتع وك فيت  خ تتة 

 استخدام مياث الرك.استراكيلية قومية لرظع كفاءة 
 

 . إدراك المصحوث ل لخم متع المبمخاا رم وق اللي:2.1

( مدا إدراث المبحتوطي  لوجتود المةتكيت المتعلقتة ةميتاث الترك مركبتة ك ا ليتا وظقتا للمتوستح الحستاةي 4يو   جدول  

 لتكرارها وال ك يتض  م  خيل ال تائج الواردة ةه كما يلي 

(، 2.21رك المركبة األولت ، حيتا حوتلت علت  سكبتر متوستح حستاةي حيتا ةلغتت قيمتته  احتلت مةكلة كلول ق وات ال

(، وجتاءت 1.97الوتيف ةمتوستح حستاةي قيمتته   ظوتل ظتي المتاحتة الترك ميتاث كميتات ويليها ظي المركبة ال ا،ية مةكلة قلة

(، يليهتا مباشترة ظتي المركبتة 1.89مته  الس ة ظي المركبة ال ال ة ةمتوسح حساةي قي اول المتاحة الرك مياث كميات مةكلة قلة



 .شاولشن... مدحت نرع نصدالوهوب

 135 

 المتاحتة الترا مياث (، ظي حي  احتلت مةكلة قلة كميات1.88الرا ةمتوسح حساةي قيمته   مياث ملوحة الراةعة مةكلة  يادة

 (.1.82الةتاء المركبة الخامسة واألخيرة ةمتوسح حساةي ةلغت قيمته   ظول ظي
 

 (200عي لخم متع المبمخاا رم وق اللي )ن =(. توزيع المصحوث ل شفاول  دراك4 دشل )

 الم متع / المطوال

 مدض/ مادار ش ود الم مخا

المبززززززو كص لي مبو طا محدشدي تو د  

 ززززززززززززززززززط 

 الحسوري
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 2.21 34.0 68 53.0 106 13.0 26 0. 0 الرا ق وات كلول

 1.97 33.5 67 40.0 80 16.0 32 10.5 21 الويف ظول ظي المتاحة االر مياث كميات قلة

 1.89 31.0 62 37.5 75 21.0 42 10.5 21 الس ة اول المتاحة الرا مياث كميات قلة

 1.88 31.0 62 39.0 78 16.5 33 13.5 27 الرك مياث ملوحة  يادة

 1.82 29.0 58 36.0 72 23.0 46 12.0 24 الةتاء ظول ظي المتاحة الرك مياث قلة كميات

 * المودر  جمعت وحسبت م  ةيا،ات البحا.
 

( متدا كعتترض المبحتوطي  للمةتتكيت المتعلقتة ةميتتاث الترا مركبتتة ك ا ليتاً وظقتتاً للمتوستح الحستتاةي 5كمتا يو ت  جتتدول  

 لتكرارها وال ك يتض  م  خيل ال تائج الواردة ةه كما يلي 

 

(، 2.01حوتلت علت  سكبتر متوستح حستاةي حيتا ةغتت قيمتته  احتلت مةكلة كلول ق وات الرا المركبتة األولت ، حيتا 

(، وجتاءت 1.79  قيمتته الوتيف ةمتوستح حستاةي ظوتل ظتي المتاحتة الترا ميتاث كميتات يليها ظي المركبتة ال ا،يتة مةتكلة قلتة

كبتة الراةعتة (، يليهتا ظتي المر1.76الس ة ظي المركبة ال ال ة ةمتوسح حساةي قيمته   اول المتاحة االر مياث كميات مةكلة قلة

 ملوحتة (، ظتي حتي  جتاءت مةتكلة  يتادة1.51الةتاء ةمتوسح حساةي قيمته   ظول ظي المتاحة الرا مياث مةكلة قلة كميات

 (.1.34الرا ظي المركبة المركبة الخامسة واألخيرة ةمتوسح حساةي ةلغت قيمته   مياث

لمعتات الستكا،ية القريبتة مت  ق توات الترا للحفتاظ وكةير كل  ال تائج إل   رورة االهتمام ةالسلوث البةرك وخاصتة الت

 عل  سريان وكدظق وجودة مياث الرا، و رورة اكخاذ االجراءات الوقائية الي مة للحد م  كلول مياث الرا.
 

 

 (200توزيع المصحوث ل شفاول لبملضعي/ممونوتعي لخم متع المبمخاا رم وق اللي )ن =(. 5 دشل )

 

 الم متع / المطوال

 دار البملض المصوشل /ال طاي لخم متعمدض/ما

المبو ط  كص ل مبو ط محدشد يو د  

 الحسوري
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 2.01 23.5 47 53.5 107 23.0 46 0. 0 الرك ق وات كلول

 1.79 19.0 38 51.5 103 19.0 38 10.5 21 الويف ظول ظي المتاحة الرا مياث كميات قلة
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 1.76 25.0 50 36.5 73 28.0 56 10.5 21 الس ة اول المتاحة الرا مياث لة كمياتق

 1.51 15.5 31 40.5 81 23.5 47 20.5 41 الةتاء ظول ظي المتاحة الرا مياث كميات قلة

 1.34 6.0 12 45.5 91 24.5 49 24.0 48 الرا مياث ملوحة  يادة

 * المودر  جمعت وحسبت م  ةيا،ات البحا.
 

 . مسبوض إدراك المصحوث ل  لخمطوال شالم متع المبمخاا رم وق اللي:3.1

( كو يع المبحوطي  وظقاً للدرجة الكلية إلدراث المخاار والمةكيت المتعلقتة ةميتاث الترا، حيتا كتم كقستيم 6يبـي  جدول  

درجتة. كمتا ةلت   34سعلت  درجتة ةحتد سد،ت  درجتي  وحتد  29المبحوطي  إل  طيل ظيات عل  سساى المدا الفعلتي الت ك ةلت  

 درجة. 6.05درجة واال،حراا المعيارك  25.03المتوسح الحساةي 

( سن ما يزيد ع  طيطة سرةتاع المبحتوطي  يقعتوا ظتي ظيتة اإلدراث المركفتع لمختاار ومةتكيت 5ويتض  م  ،تائج جدول  

%(، 17.0دراث المتوسح ة ستبة ميويتة  %(، ظي حي  يقع سقل م  خمس المبحوطي  ظي ظية اإل76.0مياث الرك ة سبة ميوية  

 %(  ظقح م هم ظي ظية اإلدراث الم خف  لمخاار ومةكيت مياث الرك.7.0ظي حي   يقع  

وكلكد كل  ال تائج علت  اركفتاع مستتوا إدراث المبحتوطي  للمختاار والمةتكيت المتعلقتة ةميتاث الترك، األمتر الت ك يلكتد 

الرك الحالية سو المحتملتة مستتقبليا، وإعتداد استتراكيلية شتاملة لمواجهتة كلت   عل   رورة االهتمام ةمخاار ومةكيت مياث

المخاار. وخاصةً سن إدراث مستخدمي مياث الرا لتل  المةكيت سوا يوظر ويستهل الك يتر مت  اللهتود المب ولتة إلق تاعهم 

 ةضرورة كغيير ةع  السلوكيات المتعلقة ةمياث الرك.
 

 الدر ا المخ ا  دراك المطوال شالم متع المبمخاا رم وق اللي او لفاوع(. توزيع المصحوث ل شف6 دشل )

 % المدد مسبوض ا دراك

 76.0 152 (34-24) مركفع 

 17.0 34 (23-13) متوسح 

 7.0 14 (12-2) م خف  

 100.0 200 المجموأ

 * المودر  جمعت وحسبت م  ةيا،ات البحا.
 

 مصحوث لماودر تخوث ئنواع اللي مل ش عا نظل ال .2

كا،تت سك تر موتادر كلتول ق توات الترا ككتراًرا، حيتا ال باكيتة ( سن المخلفات الزراعيتة 7وكبي  ال تائج الواردة ةلدول  

%( م  إجمالي المبحوطي ، يليها كل م  الحيوا،ات وال يور ال اظقة، ومخلفتات 32.0ةلغت ،سبة المبحوطي  ال ي  يرون ذل   

%( لكل م هما. طم القمامة الم زلية، ومخلفات عبوات األسمدة والمبيتدات ة ستبة ميويتة 24.0الورا الزراعي ة سبة ميوية  

%( لكل م هما. وسخيراً كل م  مخلفات الورا الو اعي، ومخلفتات الوترا الوتحي للم تا ل، ورول الحيوا،تات 13.5 

 %( عل  التركيا.5.5%(، و 6.5%(، و 7.5و رق ال يور ة سا ميوية ةلغت  

ل تائج إل  حتمية االهتمام ةالمخلفات الزراعية ال باكية وإعداد ةرامج ليستفادة م ها وكدويرها لحماية الق وات وكةير كل  ا

المائية م  التلول ةها، ظضيً ع  االستفادة م ها كم تلات طا،وية ذات قيمتة اقتوتادية عاليتة، وةالتتالي كتحتول كلت  الم تلتات 

ت كضر ةالبييتة وكتلطر ةالستلا علت  المتوارد المائيتة، إلت  متوارد اقتوتادية يمكت  سن ال ا،وية للمحاصيل الزراعية م  مخلفا

 ككون لها قيمة مضاظة ليقتواد القومي.

 

 (200(. ماودر تخوث ئنواع اللي مل ش عا نظل المصحوث ل )ن = 7 دشل )

 

 % البملار مادر البخوث

 32.0 64 ال باكية الزراعية المخلفات

 24.0 48 لميتةا وال يور الحيوا،ات
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 24.0 48 الزراعي الورا مخلفات

 13.5 27 الم زلية القمامة

 13.5 27 والمبيدات األسمدة عبوات مخلفات

 7.5 15 الو اعي الورا مخلفات

 6.5 13 للم ا ل الوحي الورا مخلفات

 5.5 11 ال يور و رق الحيوا،ات رول

 * المودر  جمعت وحسبت م  ةيا،ات البحا.
 

 مطوال شالم متع المبمخاا رو بطداع م وق اللض مل ش عا نظل المصحوث ل.أ صوب ال .3

( سسباب المخاار والمةكيت المتعلقة ةمياث الرا ومدا كأطيرها م  وجه ، ر المبحوطي  مركبة ك ا ليتاً 8يو   جدول  

 وظقاً للمتوسح الحساةي لتكرارها، وال ك يتض  م  خيل ال تائج الواردة ةه كما يلي 

السدود المركبة االول ، حيا حولت عل  سكبتر متوستح حستاةي حيتا  ة اء / الدول ةي  المياث عل  ل مةكلة الوراعكم 

الحترارة ةمتوستح  درجتة اركفاع /الحرارك االحتباى/ الم اخية (، يليها ظي المركبة ال ا،ية مةكلة التغيرات2.16ةلغت قيمته  

الوتحراوية  األرا تي استوتيح/ الزراعيتة الرقعتة ال ال تة مةتكلة  يتادة(، يليهتا ظتي المركبتة 2.00حستاةي ةلغتت قيمتته  

األهتالي ظتي  المتزارعي / ستلوث (، ظتي حتي  جتاءت المةتكيت ال اكلتة عت  ممارستات1.93ةمتوستح حستاةي ةلغتت قيمتته  

 (.1.86المركبة الراةعة واألخيرة ةمتوسح حساةي ةلغت قيمته  

ت الخارجية وكأطيراكها المباشرة عل  كتأمي  احتياجاك تا مت  الميتاث وةةتكل ختاص وكةير كل  ال تائج، إل  خ ورة التهديدا

م  مياث الرا، وهو ما يت لا مزيداً م  اهتمام الدولة ةالعيقات اإليلاةية مع دول اللتوار وخاصتة دول حتوض ،هتر ال يتل، 

جا،ا آخر ظي ةد مت  الت ستيق متع الم  متات وسيضا مزيداً م  الت سيق مع الدول المع ية وذات الولة ةموارد،ا المائية، وم  

 الدول المتضررة م ها ةةكل جدك. العالمية المع ية ةقضايا البيية والتغيرات الم اخية ومساعدة
 

 (200(. أ صوب المطوال/  الم متع المبمخاا رم وق اللي مل ش عا نظل المصحوث ل )ن = 8 دشل )

 ا  صوب

 البأث ل شدي

المبو ط  كص ل مبو ط محدشد  

 الحسوري
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 2.16 29.5 59 57.0 114 13.5 27 0. 0 السدود ة اء / الدول ةي  المياث عل  الوراع

 درجتة اركفتاع /الحترارك االحتبتاى/ الم اخيتة التغيترات

 الحرارة

0 .0 47 23.5 107 53.5 46 23.0 2.00 

 1.93 17.0 34 58.5 117 24.5 49 0. 0 الوحراوية االرا ي ستويحا/ الزراعية الرقعة  يادة

 1.86 22.5 45 41.0 82 36.5 73 0. 0 األهالي المزارعي / سلوث ممارسات

 * المودر  جمعت وحسبت م  ةيا،ات البحا.

 

اللض شرمة المبو لاع اص ما المتئا ر ل الدر ا المخ ا  دراك المصحوث ل لخم متع/المطوال المبمخاا رو بطداع م وق  .4

 ال طا ا شا  بمون ا ا ئباوديا:

لدرجتة الكليتة إلدراث ةتي  ا 0.05( إل  وجود عيقة مع وية موجبة ع تد مستتوا مع ويتة 9كةير ال تائج الواردة ةلدول  

اا البستيح درجتة المةتاركة السياستية حيتا ةلغتت قيمتة معامتل االركبتالمبحوطي  للمخاار والمةكيت المتعلقتة ةميتاث الترك و

لدرجتة الكليتة إلدراث المبحتوطي  للمختاار ةتي  ا 0.05(، كما اكض  وجود عيقة مع وية سالبة ع د مستوا مع وية 0.147 

 (.0.150 -حلم الحيا ة الزراعية ةالقيراا وقد ةلغت قيمة معامل االركباا   والمةكيت المتعلقة ةمياث الرا و

لدرجة الكلية إلدراث المبحوطي  للمخاار والمةكيت المتعلقة ةميتاث الترا و ا ظي حي  لم ي بت وجود عيقات مع وية ةي 

عمتر المبحتول وعتدد ست وات التعلتيم الرستمي للمبحتول وإجمتالي التدخل الةتهرك وحلتم الوحتدة المعيةتية وحلتم كل مت   

الختارجي ودرجتة القياديتة ودرجتة  الحيا ة الحيوا،ية وحيا ة اآلالت الزراعية والحيا ة العقارية ودرجة اال،فتاح علت  العتالم

المةاركة االجتماعية الرسمية ودرجة المةاركة االجتماعية غير الرسمية ودرجة التعرض لموادر المعلومات. وكةير كلت  
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للمخاار والمةتكيت المتعلقتة ةميتاث الترك مقار،تةً ةكبتار الحتائزي ، وهتو ال تائج ال  ا،خفاض درجة إدراث صغار الحائزي  

ك يلا سخ ث ظي االعتبار ع  و ع ةرامج التوعية ةتل  المخاار، حيا يلا التركيز عل  صغار الحائزي  الت ي  األمر ال 

 يةكلون غالبية  الحائزي  ظي مور.

وة اًء عليه ال يمك  قبتول الفترض البح تي البتديل كليتةً، ولكت  يمكت  قبولته ةال ستبة لمتغيترك درجتة المةتاركة السياستية، 

عية، ورظ  الفرض اإلحوائي الخاص ةالمتغيري  الساةقي  والقائل ةتـ"عدم وجتود عيقتة مع ويتة ةتي  وحلم الحيا ة الزرا

الدرجة الكلية إلدراث المبحوطي  للمخاار والمةكيت المتعلقة ةمياث الترا وةتي  كتي مت  درجتة المةتاركة السياستية، وحلتم 

 الحيا ة المزرعية".

لصس ط لص ل ون لبحديد ممنويا المتئا ر ل الدر زا المخ زا  دراك المصحزوث ل (. نبوجج اوبصور ممومل ا رتصوا ا9 دشل )

 لخمطوال شالم متع المبمخاا رم وق اللض شرمة المبو لاع ال طا ا شا  بمون ا ا ئباوديا

 الممنويا المحسورا ئ ما ممومل ا رتصوا الصس ط لص ل ون المبو لاع ال طا ا شا  بمون ا ا ئباوديا

 233. 085.- مبحولعمر ال

 905. 008. عدد س وات التعليم الرسمي للمبحول

 584. 039. إجمالي الدخل الةهرك

 750. 023. حلم الوحدة المعيةية

 034. *150.- حلم الحيا ة الزراعية  ةالقيراا

 830. 015.- حلم الحيا ة الحيوا،ية

 298. 074. حيا ة اآلالت الزراعية

 816. 017. الحيا ة العقارية

 651. 032.- درجة اال،فتاح عل  العالم الخارجي

 608. 036.- درجة القيادية

 894. 009.- درجة المةاركة االجتماعية الرسمية

 500. 048.- درجة المةاركة االجتماعية غير الرسمية

 128. 108. درجة التعرض لموادر المعلومات

 037. *147. درجة المةاركة السياسية

    0.05وا مع وية ع د مست* 
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