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مسـتؾ  مشـاركة الطـرأة استهدف البحث التعرف على 
الســيؾية  ــى ةظطيــة الصــظاعات البيئيــة،  الةحد ــد الع قــة 
بــــيؽ الطتتيــــرات الطســــتقلة الاــــيؽ مســــتؾ  مشــــاركة الطــــرأة 
الســـيؾية  ـــى ةظطيـــة الصـــظاعات البيئيـــة،، ال ةحد ـــد  ســـبة 
أسهام الطتتيرات ذات الع قة الطعظؾيـة بطسـتؾ  مشـاركة 

ئيـــة،  الالتعـــرف الطــرأة الســـيؾية  ـــى ةظطيـــة الصـــظاعات البي
 على دالا ع الطرأة السيؾية  ى ةظطية الصظاعات البيئية.

أجـــر  هـــحا البحـــث بؾاوـــة ســـيؾي، الةـــؼ ا تيـــار عيظـــة 
% مــــــــؽ و ــــــــؼ 2...( مبحؾثــــــــا بظســــــــبة 652بلتــــــــ   

الشـــاملة، الةـــؼ جطـــع البيا ـــات بؾاســـظة اســـتطارة اســـتبيان 
أعـــدت  صيصـــا لتحقيـــل أهـــداف البحـــث، الاســـت دم  ـــ  

رات الالظســـــبة الطئؾيـــــة المعامـــــ  عـــــرض البيا ـــــات الت ـــــرا
االرةبـــال البســـيس لبيرســـؾن ال طـــؾذج التحليـــ  االرةبـــاطى 

 الاال حداري الطتعدد الالطتدرج الصاعد.
 

 وتمثمت أىم النتائج فيما يمى:
أالضح  الظتـاج  أن  سـبة الطبحؾثـات ذات الطشـاركة  -

% 1..7الطظ فضة  ى صظاعة الس اد اليـدالي هـى 
 ــــــ  وــــــيؽ كــــــان  ســــــبة الطبحؾثــــــات ذات الطشــــــاركة 

% بيظطـا كـان  سـبة الطبحؾثـات ..66الطتؾسظة هـى 
 % ..2ذات الطشاركة الطرةفعة هى 

ةشير الظتاج  إلى أن  سبة الطبحؾثات ذات الطشـاركة   -
 ــــ  ة ليــــ  ثطــــار الزيتــــؾن الزيتــــؾن هــــ   الطظ فضــــة

%  ــ  وــيؽ كــان  ســبة الطبحؾثــات الطشــاركة ..76
% بيظطا كان  سبة الطبحؾثات  75.1الطتؾسظة ه  

 %. 17.7ذات الطشاركة الطرةفعة ه  
بيظـــــ  الظتـــــاج  أن  ســـــبة الطبحؾثـــــات ذات الطشـــــاركة  -

% 71.6الطظ فضـــة  ـــ  ةصـــظيع علـــ  ويـــؾا   هـــى
ات الطشــاركة الطتؾســظة  ــ  وــيؽ كــان  ســبة الطبحؾثــ

ــــــات ذات 75.6هــــــ   % بيظطــــــا كــــــان  ســــــبة الطبحؾث
 % .21.2الطشاركة الطرةفعة ه  

ــــــــات ذات  - ــــــــى أن  ســــــــبة الطبحؾث ــــــــات إل ةشــــــــير البيا 
الطشــاركة الطظ فضــة  ــ  ةصــظيع الوــؾي الســيؾ  هــ  

%  ــــ  وــــيؽ كــــان  ســــبة الطبحؾثــــات الطشــــاركة ..1
% بيظطــا كــان  ســبة الطبحؾثــات  1.1الطتؾســظة هــ  

ذات الطشـــاركة الطرةفعـــة  ـــ  ةصـــظيع الوـــؾي الســـيؾ  
 %. 76.7ه  

ال لـــى  %  ـــى  ئـــة الطســـتؾ  1.7ةؾضـــل الظتـــاج  أن  -
للطشاركة الطظ فضة لتظطيـة الصـظاعات البيئيـة بؾاوـة 

% مــــــظهؽ ىقعــــــؽ  ــــــى  ئــــــة ..72ســــــيؾي، الأن  ســــــبة 
الطشـــاركة الطتؾســـظة لتظطيـــة الصـــظاعات البيئيـــة، الأن 
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% مــــؽ الطبحؾثــــات ىقعــــؽ  ــــى  ئــــة الطشــــاركة 15.7
 .الطرةفعة لتظطية الصظاعات البيئية بؾاوة سيؾي 

لطــرأة الســـيؾية  ـــ  ةبــيؽ الظتـــاج  أن مســتؾ  مشـــاركة ا -
ةظطية الصظاعات البيئية كان ذال ع قة معظؾية  عظـد 

بكــ  مــؽ: الســعة الحيازيــة الحيؾا يــة،  7...مســتؾ  
الدرجــــة اال تطــــاء للط تطــــع القبلــــ ، الدرجــــة التطســــػ 
ــــــد القبليــــــة، الدرجــــــة االة ــــــاي  حــــــؾ  بالعــــــادات الالتقالي
الصــــــــظاعات البيئيــــــــة، الدرجــــــــة التعــــــــرض لطصــــــــادر 

عات البيئيـــة ويــث بلتـــ  قـــيؼ الطعلؾمــات عـــؽ الصــظا
، 665..معامـــــــــــ  االرةبـــــــــــال البســـــــــــيس لبيرســـــــــــؾن: 

ــــى  6.7..، ال 671..، ال 671..، ال6.7..ال عل
ـــد مســـتؾ   ـــة عظ ـــة معظؾي الترةيـــب، بيظطـــا كا ـــ  الع ق

مــع الســؽ، ويــث كا ــ  قــيؼ معامــ  االرةبـــال  5...
، اللــــؼ ة ــــؽ هظــــاك ع قــــة 7.1..البســــيس لبيرســــؾن 

ـــيؼ ال ـــة ل ـــ  مـــؽ: درجـــة ةعل ـــة، المســـاوة معظؾي طبحؾث
 الحيازة الزراعية.

اةضــل أن  ســبة مســاهطة هــحي الطتتيــرات  ــ  ةفســير  -
التبــا ؽ ال لــى للطبحؾثــات كا ــ  معظؾيــة عظــد مســتؾ  

الأن  سبة مساهطتهؼ م تطعـيؽ معـاف  ـ  القـدرة  7...
% ةعـز  5.6.%، مظهـا 57.5التظبؤية لتتيرهـا هـ  

إلـــــــى درجـــــــة التعـــــــرض لطصـــــــادر الطعلؾمـــــــات عـــــــؽ 
ــــــة، الصــــــظاعات  % إلــــــى درجــــــة اال تطــــــاء 1.5البيئي

% إلــى درجــة التطســػ بالعــادات 5للط تطــع القبلــ ، ال
% إلــــى الدرجــــة االة ــــاي  حــــؾ 7.7الالتقاليــــد القبليــــة، 
 الصظاعات البيئية.

بيظــ  الظتــاج  أن أهــؼ دالا ــع الطــرأة الســيؾية  ــ  ةظطيــة  -
الصظاعات البيئية ه : زيادة د   األسرة بطشـاركتها 

% (، 71.5يـــــــــــة   بظســـــــــــبة  ـــــــــــ  الصـــــــــــظاعات البيئ
%(، 1..7المســاعدة األســرة  ــ  ة هيــز العرالســة   

الال ــــــرالج مــــــؽ الطظــــــزل لتلقــــــى التعلــــــيؼ الالعطــــــ   ــــــى 
 %(.12.1الصظاعات البيئية   

 
 المقجمة والمذكمة البحثية

 
اهتطــ  الداللــة بالتظطيــة بصــفة عامــة الالتظطيــة الريفيــة 
 ــــ  الطظــــاطل الصــــحراالية بصــــفة  اصــــة، ل ؾ هــــا أوــــد 

ز الرجيسـية  ـ  بـرام  التظطيـة الشـاملة التـ  ةتظلـب الركاج
ــــــرام   ــــــد مــــــؽ الب ــــــػ الط تطعــــــات البقامــــــة العد  ــــــة ةل ةظطي
الالطشــرالعات لتظــؾير ال ؾا ــب االقتصــادىة الاالجتطاعيــة 

المحااللـــــــة إوـــــــداث التـــــــؾازن بـــــــيؽ الطظـــــــاطل الحضـــــــرية 
) ميااا فيمااي  الالطظــاطل الريفيــة الةضــييل الف ــؾة بيــظهؼ 

 .(97  ص 0998
يــــه أن التظطيــــة االجتطاعيــــة هــــ  أوــــد المطــــا الشــــػ  

الطحــاالر الرجيســية إلوــداث التظطيــة الريفيــة، ويــث بــرزت 
قضـــية التظطيـــة االجتطاعيـــة  تي ـــة عـــرالف الاقعيـــة كـــان 
أهطهــــا معا ــــاة ســــكان الط تطعــــات الريفيــــة مــــؽ اإلهطــــال 
الالتهطيش ع الة على ما ةحتله هحي الط تطعات مؽ ثقـ  

)الداااااماله ى   اقتصـــــادي  ـــــ  عطليـــــة التظطيـــــة القؾميـــــة
 .(08  ص 0996

اليتؾقـــ    ـــاح البـــرام  الالطشـــرالعات التظطؾيـــة علـــى 
محــؾريؽ أساســييؽ هطــا ال هــؾد األهليــة الالحكؾميــة التــى 
ـــــــدالرها ةســـــــاهؼ  ـــــــ  أوـــــــداث التتييـــــــرات االجتطاعيـــــــة  ب
الاالقتصـــــادىة، المــــــؽ ثــــــؼ مشــــــاركة األهــــــال   ــــــ  ةظطيــــــة 
الط تطع الطحلى أصبل ضـرالرة ملحـة، ويـث أ هـا ةظطـى 

ؼ اإلوســاس بالطســئؾلية ال طاعيــة مطــا ىســاعد علــى لــد ه
ةــــــؾ ير ال هـــــــؾد الحكؾميـــــــة البمكا يـــــــة اســـــــتت لها علـــــــى 

)ميااااا فيمااااي  مســـتؾيات أ بـــر علــــى الطســـتؾ  القــــؾم  
 .(99  ص 0998

اللقــــد أصــــبح  الطشــــاركة ةطوــــ  ا تيــــاراف اســــتراةي   
المظلباف ضرالرياف    ع  مـا ةفرضـه ةحـدىا العؾلطـة علـى 

ــــاة اقتصــــا ــــاف السياســــياف، مغــــاهر الحي ــــاف الثقا ي دىاف الاجتطاعي
باإلضــا ة إلــى أ هــا ةعــد الؾســيلة التــ  ةؾعــ  إمكا يــات 

)معيااج التخطااي  أ ــراد الط تطــع لتحقيــل التظطيــة البشــرية 
 .(8  ص6111القهمي  

أن الطشـــاركة أذا  (60  ص0997ويااار  ) محااارم  
 ا   ةسـتهدف ةظطيـة الط تطـع  هـ  أىضـا ةظـؾر قـدرات 

كيؽ  ــــ  العطليــــة التظطؾيــــة مــــؽ أجــــ  البمكا يــــات الطشــــار 
ةظــــؾير م ــــتطعهؼ،  الطشــــاركة ةــــؤد  إلــــى ةتييــــر اة ــــاي 
ال  ـــــر الطشـــــاركيؽ مـــــؽ م ـــــرد ملقظـــــيؽ المســـــتفيد ؽ مـــــؽ 
ـــى مشـــاركيؽ  ـــ  صـــظع هـــحي التظطيـــة   ـــدمات التظطيـــة إل
المســـئؾليؽ عـــؽ اســـتطرارها الةؾاصـــلها الطســـتقبل  الةظطيـــة 

لتــــــ   ـــــاي بيئـــــتهؼ اإوساســـــهؼ بالطســـــئؾلية االجتطاعيـــــة ة
 ىعيشؾن  يها.

الةعتطد عطلية ةظطية الط تطعات الريفية الةحد وها  ـى 
الطقــام األالل علــى ةحــد ث أ رادهــا ســؾاء كــا ؾا رجــاالف أال 
ـــه مفهـــؾم التظطيـــة   ســـاءف الهـــحا  تطشـــى مـــع مـــا  ركـــز علي
البشــرية مــؽ أن اإل ســان هــؾ صــا ع التظطيــة  تســاال   ــ  

ــــػ الرجــــال الالظســــاء باعتبــــار أن الطــــرأة ةطوــــ    صــــ  ذل
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الط تطــع،   بــد أن  ؤ ــح  ــ  االعتبــار الحتطــ  ال هــؾد 
الت  ةؤد ها    ةظطية م تطعها الريف ، ويث أ هـا ةعتبـر 
أوـــد الطؤشـــرات التـــ  ىطكـــؽ مـــؽ   لهـــا مشـــاركتها  ـــ  
البــرام  التظطؾيــة الط تلفــة الذلــػ للحكــؼ علــى مــد  ةقــدم 

 .(1ص  6110)رشاد  الط تطع الةحد وه 
ارة الزراعة علـى أهطيـة دالر اللقد أ دت إستراةي ية الز 

الطــرأة الريفيــة  ــ  عطليــة اإل تــاج الزراعــ     شــ ت الوــدة 
البرام  اإلرشادىة للطرأة الالت  ةهدف إلى ة ظيس بر ام  
التظطيـــة الريفيـــة  يطـــا  تعلـــل با ســـاي الريفيـــات الطعـــارف 
ــــة الةحســــيؽ مهــــارةهؽ البى ــــاد الــــدالا ع الســــتيعاي  الحد و

ـــــرات االقتصـــــادىة الاالجت ـــــة التتيي  )سهسااااان عماااااى طاعي
6116  615). 

الةطو  أ شظة الطرأة  ـ  الط ـاالت التظطؾيـة الط تلفـة 
% مــظهؽ ىعطلــؽ ..أهطيـة بالتــة ويــث أن مــا ىقـري مــؽ 

% ىعطلـؽ  ـ  الصـظاعة، بيظطـا 65   م ال الزراعة ، ال
الظسبة الطكطلـه ىعطلـؽ  ـ  م ـال ال ـدمات، الةقـؾم الطـرأة 

% مــــــؽ إجطــــــال  التــــــحاء .5با تــــــاج مــــــا ال ىقــــــ  عــــــؽ 
عد ــدة للطــرأة الالتــ  ةعطــ  علــى باإلضــا ة إلــى األ شــظة ال

 ,Worldbank,1994)زيــادة الــد    ــ  الط تطــع 
p4). 

الةقـؾم الطــرأة  ــ  الط تطعـات الصــحراالية بالعد ــد مــؽ 
ـــــ  ةتعلـــــل باإل تـــــاج الزراعـــــ   األ شـــــظة الالصـــــظاعات الت
الالحيـؾا   الالطسـتطدة مـؽ البيئــة الطحليـة موـ  الطشــتؾالت 

الالط بـــــــس اليداليـــــــة البيئيـــــــة الةصـــــــظيع الســـــــ اد الال لـــــــيؼ 
اليداليـــــة، الة ليـــــ  الزيتـــــؾن الةصـــــظيع األعـــــ ف، الةرايـــــة 
األغظــــــام الالطــــــاعز، الةصــــــظيع مظت ــــــات األلبــــــان الكــــــبس 
الع ـؾة، الةصــظيع األطبــاق الالطــراالح الالعيشــات مــؽ أالراق 
  يــ  الــبلل، مطــا  ؤكــد علــى أهطيــة دالرهــا  ــ  الطشــاركة 
بعطليــــة ةظطيــــة الط تطــــع الصــــحراالي، الةلعــــب الطــــرأة دالراف 

  عطلية اإل تاج الزراع  بشقيه الظباة  الالحيـؾا   هاماف  
ال ــى م ــال الصــظاعات البيئيــة، الهــحا  ؤكــد علــى أهطيــة 
ــــحي ىعــــؾد  ــــة ال ــــ  م ــــال الصــــظاعات البيئي دالر الطــــرأة  
بالفاجــــدة علــــى األســــرة الالط تطــــع البــــدالي بصــــفة  اصــــة 
الالط تطــــع الطصــــري بصــــفة عامــــة لــــحا ةعــــد الصــــظاعات 

اف قؾيـــــاف لعطليـــــة التظطيـــــة  ـــــ  البيئيـــــة مغهـــــراف هامـــــاف الدا عـــــ
 .(96  ص 0999)أبه حطب الط تطعات الصحراالية 

الةعتبر الصظاعات البيئية مؽ الصظاعات الت  ةلعب 
دالراف هامـــاف المتطيـــزاف  ـــ  ةظطيـــة الط تطعـــات بصـــفة عامـــة 
الالط تطعات الصـحراالية بصـفة  اصـة الذلـػ مـؽ  ـ ل 

ة  ــ  أوــداثها للعد ــد مــؽ التتييــرات الطادىــة الغيــر الطادىــ
الريــو الالحضــر، كطــا أ هــا إوــد  الســاج  التظطيــة الريفيــة 
التـــــ  ةرة ـــــز عليهـــــا لتـــــؤد  دالر اقتصـــــادي الاجتطـــــاع  
 ـــؤد  للت فيـــ  مـــؽ وــــدة الطشـــك ت التـــ  ةعرقـــ  مــــؽ 
مسيرة التظطية، الةعط  على ةحسيؽ د ؾل أ راد الط تطـع 
البشباع واجتهؼ الر ع مسـتؾ  معيشـتهؼ باإلضـا ة لـدالرها 

  ص 6111 )عباج القاادر الطصري     دعؼ االقتصاد
65) . 

إلــــــــــــــى أن  (7  ص 0998الداااااااااااااايج ) اليشــــــــــــــير 
الصظاعات البيئية ةعتطد على الطؾاد األالليـة مـؽ الزراعـة 
التــــ  ةحــــا ت علــــى التــــؾازن البيئــــ  الةســــهؼ  ــــ  الظشــــال 
اإل تاج  الةستؾعب طاقة العطـ  لـد  الـريفييؽ الالريفيـات 

حقيــــل الةــــدم هؼ  ــــ  عطليــــات اإل تــــاج ، الةعطــــ  علــــى ة
التظطيـــة  ـــ  الط تطعـــات الصـــحراالية ، المـــؽ هظـــا بـــرزت 
أهطيـــة  قـــ  األ  ـــار الاألســـاليب اإل تاجيـــة مـــؽ مصـــادرها 
إلــى الطــرأة البداليــة الذلــػ مــؽ  ــ ل ةــدريبهؽ علــى طــرق 
ةصــــظيع الســــ اد اليــــدالي الب تــــاج العلــــ  ب  ضــــ  الظــــرق 
لتصــظيعها الالعطــ  علــى إ ســابهؽ الطعلؾمــات الالطهــارات 

 أداء العط  بكفاءة.الت  ةطكظهؼ مؽ 
الةتطيــز الاوـــة ســـيؾي ب  هـــا عبـــارة عـــؽ وـــؾض مقفـــؾل 
ـــــ  أوـــــد الطظ فضـــــات الطظتشـــــرة بالصـــــحراء الترايـــــة  ىطو
الةطوــ  الزراعــة الظشــال الرجيســ   يهــا اعتطــاداف علــى ميــاي 

 ــــدان  ..75اآلبــــار الطظتشــــرة بهــــا ويــــث  ــــزرع وــــؾال  
 ـــدان مـــؽ   يــ  الـــبلل الهطـــا ىطـــو ن  ..51زيتــؾن ، ال 

مــؽ إجطــال  الطســاوة الطزرالعــة، كطــا  ــزرع  %72 حــؾ 
بعض الطحاصي  مو  البرسـيؼ الح ـازي الالشـعير الالتـيؽ 
الالعظب الالظباةات الظبية الالعظريـة  ظـت  عظهـا العد ـد مـؽ 

 ..الط لفات الزراعية، كطا  ؾجد بالؾاوة ما ىقـاري مـؽ 
ــــ  رأس مــــؽ الطــــاعز الاألغظــــام الهــــى متعــــدد األلــــؾان  أل

ـــى الاللـــؾن األبـــيض هـــؾ الســـا جد  بهؼ،الهـــؾ مـــا ىشـــ ع عل
ةصــظيع الســ اد الاأل لطــة مــؽ صــؾف األغظــام ، كطــا أن 
الجؾد زراعات الظ ي  الالزيتؾن ةيسر على أن ةقؾم الطـرأة 
الســيؾية بصــظاعة الة ليــ  الزيتــؾن الب تــاج علــ  ويــؾا   
مؽ الط لفـات ال اصـة بطحصـؾل الظ يـ  الالزيتـؾن، كطـا 

ؾاوى، ىشــ ع الســيؾيات علــى ةصــظيع الةظريــز الوــؾي الــ
 ــ  هــحا  ــؤد  إلــى ةــدعيؼ القــاجطيؽ علــى التظطيــة بؾاوــة 
ـــى ةـــدعيؼ الطـــرأة الســـيؾية للظهـــؾض بالصـــظاعات  ســـيؾي إل
البيئيـــــــــــة بهـــــــــــد ف االرةقـــــــــــاء بالطســـــــــــتؾ  االقتصـــــــــــادي 
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)مركااز الاالجتطــاع  بــالطرأة الســيؾية  ــ  ةظطيــة م تطعهــا 
 . (6105المعمهمات بهاحة سيهه  

زاليــد الطــرأة المــؽ هــحا الطظظلــل كــان مــؽ الضــرالري ة
الســـيؾية بالطعـــارف الالطهـــارات كـــ  ةـــتطكؽ مـــؽ ةحســــيؽ 
أداجهــا  ـــ  م ـــال الصـــظاعات البيئيــة، اللطـــا كا ـــ  الاوـــة 
سيؾي مؽ أهؼ الطظاطل الصحراالية الت   تؼ ةؾجيه العد ـد 
مؽ ال هؾد الاأل شظة    م ـال دعـؼ الصـظاعات البيئيـة 
 تي ـــــة ةضـــــ ل دالرهـــــا اإل تـــــاج   ـــــ  الط تطـــــع الســـــيؾ  

جـــــؾد بعـــــض الطشـــــك ت التـــــ  ةؾاجههـــــا أثظـــــاء الأىضـــــا ال 
ـــحها لهـــحي الصـــظاعات،   ـــان االهتطـــام مـــؽ اإلرشـــاد  ةظفي
الزراعـــــ  الـــــحي ىعتبـــــر مـــــؽ أهـــــؼ الطـــــدا   التـــــ  ىطكـــــؽ 
االعتطاد عليها    أمداد الطرأة السـيؾية بالطعلؾمـات عـؽ 
هــــحي الصـــــظاعات، اللطـــــا كا ــــ  الطـــــرأة الســـــيؾية  محـــــؾر 

ســعى إلـــى  لــل الـــؾع  اهتطــام  اإلرشـــاد الزراعــ     ـــه ى
لــد هؽ  حــؾ الصــظاعات البيئيــة، اليكطــؽ ذلــػ  ــى العطــ  
ـــظهؽ، الأىضـــاف  ـــ   ـــؾع هـــحي الصـــظاعات بي علـــى  شـــر الذ 
مد  إقظاعهؽ بططارسة الةظفيـح األسـاليب الفظيـة الطؾصـى 
 ب ةباعها    هحا الط ال، الالعط  على ةظؾير اة اههؽ.
الهحا األمر أد  إلى برالز بعض التساؤالت وؾل ما 

مستؾ  مشاركة الطـرأة السـيؾية  ـ  ةظطيـة الصـظاعات  هؾ
ـــــرات الطســـــتقلة  البيئيـــــة   المـــــا هـــــ  الع قـــــة بـــــيؽ الطتتي
الطدرالسة الايؽ مستؾ  مشاركة الطـرأة السـيؾية  ـ  ةظطيـة 
الصــظاعات البيئيــة بؾاوــة ســيؾي   المــا هــ   ســبة إســهام 
الطتتيـــــرات ذات االرةبـــــال الطعظـــــؾي  ـــــ  ةفســـــير التبـــــا ؽ 

دالا ــــع الطـــرأة الســــيؾية للطشــــاركة  ــــى  ال لـــى   المــــا هــــى
 ةظطية الصظاعات البيئية  .

 ــ  هـــحا دعـــ  إلـــى ضــرالرة إجـــراء هـــحا البحـــث مـــؽ 
ــــــى  أجــــــ  اســــــت  ء الحقيقــــــة  ــــــى محااللــــــة ل جابــــــة عل
التســاؤالت الســابقة الالؾقــؾف علــى الطشــك ت التــ  ةــؤثر 
على ةظطية الصظاعات البيئية اله   رجع ذلـػ ال  فـاض 

ســـــتهؽ أال عــــــدم الجـــــؾد االة اهــــــات معلؾمـــــاةهؽ أال مطار 
ـــــى العـــــادات الالتقاليـــــد  ـــــػ إل ـــــة لهـــــا   أم  رجـــــع ذل الطؾالي
ــحا  ــ ن اإلجابــة علــى  الطتؾارثــة   ــ  الط تطــع الســيؾ ، ل
التســاؤالت ىســاهؼ  ــى الظهــؾض بالصــظاعات البيئيــة مــؽ 
 ــ ل الضــع بــرام  إرشــادىة  ةعطــ  علــى ةحقيــل أهــداف 

 الصظاعات البيئية بؾاوة سيؾي. 
 

 
 

 البحث أىجاف
 

ةطشــياف مــع أبعــاد الطشــكلة البحويــة  قــد ةركــز أهــداف 
 البحث  يطا  ل  : 

ـــى مســـتؾ  مشـــاركة الطـــرأة الســـيؾية  ـــ   -7 التعـــرف عل
 ةظطية الصظاعات البيئية بؾاوة سيؾي. 

ـــرات الطســـتقلة الطدرالســـة  -6 ـــة بـــيؽ الطتتي ةحد ـــد الع ق
ـــــة، المســـــاوة  ـــــيؼ الطبحؾث الهـــــى: الســـــؽ، الدرجـــــة ةعل

الزراعية، الالسـعة الحيازيـة الحيؾا يـة، الدرجـة الحيازة 
اال تطــــــاء للط تطــــــع القبلــــــ ، الدرجــــــة االة ــــــاي  حــــــؾ 
ـــــــة، الدرجـــــــة التطســـــــػ بالعـــــــادات  الصـــــــظاعات البيئي
الالتقاليـــــــــد القبليــــــــــة، الدرجـــــــــة التعــــــــــرض لطصــــــــــادر 
الطعلؾمـــات عـــؽ الصـــظاعات البيئيـــة، الاـــيؽ مســـتؾ  
 مشاركة الطرأة السيؾية    ةظطية الصظاعات البيئية.

ةحد د  سبة إسهام الطتتيرات ذات االرةبال الطعظـؾي  -.
    ةفسير التبا ؽ ال لى.

التعــــــرف علــــــى دالا ــــــع الطــــــرأة الســــــيؾية  ــــــ  ةظطيــــــة  -.
 الصظاعات البيئية.

 
 الفروض البحثية 

 
لطـــــا كـــــان هـــــد   البحـــــث األالل الالرابـــــع ذال طبيعـــــة 
الصفية  لؼ ىضـع لهطـا  ـرالض بحويـة أمـا الهـدف الوـا   

 أمكؽ صياغة الفرالض البحوية التالية:الالوالث  قد 
الفرض البحو  األالل : ةؾجد ع قـة ارةباطيـه معظؾيـة  -

بــــيؽ درجــــات كــــ  مــــؽ الطتتيــــرات الطســــتقلة الطدرالســــة 
الهى:الســـؽ، الدرجـــة ةعلـــيؼ الطبحؾثـــة، المســـاوة الحيـــازة 
الزراعيـــة، الالســـعة الحيازيـــة الحيؾا يـــة، الدرجـــة اال تطـــاء 

ي  حــــــؾ الصــــــظاعات للط تطـــــع القبلــــــ ، الدرجــــــة االة ـــــا
ـــــة،  البيئيـــــة، الدرجـــــة التطســـــػ بالعـــــادات الالتقاليـــــد القبلي
الدرجــة التعــرض لطصــادر الطعلؾمــات عــؽ الصــظاعات 
البيئيـــة، الاـــيؽ درجـــات مســـتؾ  مشـــاركة الطـــرأة الســـيؾية 

    ةظطية الصظاعات البيئية   
الفرض البحو  الوا  : ةسـهؼ كـ  مـؽ الطتتيـرات ذات  -

ؾيـــة  ــ  ةفســـير التبـــا ؽ ال لـــى الع قــة االرةباطيـــة الطعظ
لطســتؾ  مشــاركة الطــرأة الســيؾية  ــ  ةظطيــة الصــظاعات 

 البيئية بؾاوة سيؾي.
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هـــــحا القـــــد ةـــــؼ الضـــــع هـــــحان الفرضـــــان  ـــــى صـــــؾرةهطا 
 الصفرية وتى ىطكؽ ةحقيل اهداف البحث.

 

 الطريقة البحثية
 

أجـــــــري هـــــــحا البحـــــــث بؾاوـــــــة ســـــــيؾي، الهـــــــ  إوـــــــد  
الطظ فضات الظبيعية بالصحراء التراية الةقـع  ـ  ال ـزء 

كيلـــؾمتر مـــؽ  25الشـــطال  التراـــ  لطصـــر، العلـــى بعـــد 
ـــــة، العلـــــى بعـــــد  ـــــؾمتر  2..الحـــــدالد الطصـــــرية الليبي كيل

جظــؾي غــري مد ظــة مرســى مظــرالح، الاــيؽ  ظــ  طــؾل 
 61-.6، 61-5شــــــــــرقاف، ال ظــــــــــ  عــــــــــرض  77-62

كيلــــؾمتر،  .1.62الةبلــــا مســــاوة الاوــــة ســــيؾي  شــــطاالف،
الةطتـــد جـــحالر ســـكان الاوـــة ســـيؾي إلـــى قباجـــ  البراـــر  ـــ  
الطتـــــري الال زاجـــــر الةـــــؾ س، كطـــــا ةطتـــــد جـــــحالر الـــــبعض 
اآل ر إلى األص  البدالي ويث  زح السـكان إلـى الؾاوـة 
قــادميؽ مــؽ شــبه ال زيــرة العرايــة أثظــاء الفــتل األســ مى 

ـــة لشـــطال أ ريقيـــا، اليؾجـــد بؾاوـــة ســـي ؾي إوـــد  عشـــر قبيل
الهــــــــــى قباجــــــــــ  الغظــــــــــا يؽ، الالحــــــــــداد ؽ، الالحطــــــــــؾدات، 
ــيهؼ قباجــ   الال ؾاســيس، الالشــرا ظة، الأغــؾرمى اليظلــل عل
ــــة  ــــاك قباجــــ  التــــرايؽ الةضــــؼ  قبيل الشــــرقييؽ، الأىضــــا هظ
الشهيبات، الالسراوظة، الالشحاىؼ، الأالالد مؾسى، الالسـظظه، 
الةـــــرةبس هـــــحي القباجـــــ  بـــــرالابس أســـــرية اليحكطهـــــا العـــــرف 

لعــادات االجتطاعيــة الــح ؽ  لتزمــؾن بهــا، اليــت لؼ ســكان الا
سيؾي لتة  اصة الهى اللتة السيؾيه الت  ه   لـيس مـؽ 
البداليـــة الالبراريـــة الاعـــض األلفـــال العرايـــة الذلـــػ ب ا ـــب 
اللتة العراية، الة  ح الاوة سيؾي شك  شريس غيـر مظـتغؼ 

كيلــؾمتر  5الشــك  ىطتــد مــؽ الشــرق إلــى التــري بعــرض 
اليضــيل إلــى أقــ  مــؽ ذلــػ  ــ  اة ــاي  ــ  الســس الؾاوــة 

كيلـــؾمتر، الاظـــؾل  61التـــري ليتســـع جهـــة التـــري  بلـــا 
كيلؾمتر  ـ  الشـرق الالتـري، اليحـدها شـطاالف هضـبة  .7

ـــــال، أمـــــا وـــــدالدها  صـــــ رية متصـــــلة بسلســـــلة مـــــؽ ال ب
ال ظؾايـــة  هـــ  سلســـلة كوبـــان الةـــ ل رمليـــة، الةعـــد الاوـــة 

الح، سـيؾي مـؽ الظاويـة اإلداريــة أوـد مرا ـز محا غـة مظــر 
اليشـتط  مركـز سـيؾة علـى ســتة قـر  رجيسـية هـ : ســيؾي، 
الأغؾرم ، الاه  الد ؽ، الالطراق ، الأبـؾ شـرالف، القـارة أم 

)مركز المعمهمات ودعم اتخاذ القرار  مطروح   الصـتير
 .(4-0ص ص  6106

ـــــى  ـــــة بؾاوـــــة ســـــيؾي إل ـــــات اإلدارة الزراعي الةشـــــير بيا 
زراعـ  اعتطاد الظشال االقتصادي بالؾاوة على اإل تـاج ال

ــــؾم بهــــا الطــــرأة  ويــــث ةؾجــــد بعــــض الصــــظاعات التــــ  ةق
ــــــدال  الالطشــــــتؾالت  ــــــ  صــــــظاعة الســــــ اد الي الســــــيؾية مو
الفضـــــية، ال ةصـــــظيع الة ليـــــ  الزيتـــــؾن، الةصـــــظيع علـــــ  
ويـــؾا   مـــؽ م لفـــات الظ يـــ  الالزيتـــؾن الةصـــظيع الوـــؾي 
الســـيؾ  الةظريـــزي القـــد القـــع اال تيـــار علـــى الاوـــة  ســـيؾي 

صــحراالي شـبه متلــل ل ؾ هـا ذال طبيعـة  اصــة كط تطـع 
ىســه  التــ ثير عليــه مــؽ  ــ ل ال هــؾد اإلرشــادىة للعطــ  
على ةظطية الصظاعات البيئية ،اليعطـ  علـى ر ـع مسـتؾ  
معيشــــــة أهــــــال  الؾاوــــــة الةحقيــــــل الر اهيــــــة االقتصــــــادىة 

ــــــة لهــــــؼ   )اإلدارة الزراعيااااااة بهاحااااااة ساااااايهه الاالجتطاعي
 . ( 9  ص 6106

 

 شاممة البحث وعينتو 
 

ةركزت شاملة البحث على الطرأة السيؾية التـ  ةعطـ  
 ــــ  م ــــال الصــــظاعات البيئيــــة اللتحد ــــد  عيظــــة البحــــث 

 Krejcie and Morgan 1970, pاست دم معادلة 
مبحؾثــــــــة بظســــــــبة  652ويــــــــث بلتــــــــ   ( (610-607

امــرأة، القــد  126% مــؽ الشــاملة الالبــالا عــددهؽ  2...
ةــؼ ا تيــار العيظــة بالظريقــة العشــؾاجية الطظتغطــة مــؽ الاقــع 

  شؾف ال طعيات األهلية بؾاوة سيؾي.
 

 أداة جمع البيانات
 

جطع  بيا ات البحث عؽ طريـل الطقابلـة الش صـية 
ن ســـــبل إعـــــدادها للطبحؾثـــــات  بؾاســـــظة اســـــتطارة اســـــتبيا
ـــة قـــدرها   ـــى عيظ ـــدجياف عل ـــة مـــؽ 75الا تبارهـــا مب ( مبحؾث

قريــة ســيؾي، الةــؼ إجــراء التعــدى ت ال زمــة عليهــا بحيــث 
أصـــبح  صـــالحة ل طـــع البيا ـــات الطيدا يـــة التـــ  ةحقـــل 

، 6.72 أهـــداف البحـــث، الةـــؼ ذلـــػ  ـــ  شـــهر أغســـظس
الة لف  استطارة االستبيان مؽ ث ثة أجـزاء ةضـطؽ ال ـزء 

لطتتيرات الطستقلة الطدرالسة الهى: السؽ، الدرجة األالل ا
ـــــازة الزراعيـــــة، الالســـــعة  ـــــيؼ الطبحؾثـــــة، المســـــاوة الحي ةعل
ــــ ،  الحيازيــــة الحيؾا يــــة، الدرجــــة اال تطــــاء للط تطــــع القبل
درجــة التطســػ بالعــادات الالتقاليــد القبليــة، الدرجــة االة ــاي 
ـــــة، الدرجـــــة التعـــــرض لطصـــــادر   حـــــؾ الصـــــظاعات البيئي

 ـزء الوـا   اشـتط  علـى م طؾعـة مـؽ الطعلؾمـات، أمـا ال
ـــ  ةقـــيس مشـــاركة الطـــرأة الســـيؾية  ـــى ةظطيـــة  األســـئلة الت
الصـظاعات البيئيـة الطدرالسـة ، ثـؼ ال ـزء الوالـث للتعــرف 
على دالا ع الطرأة السيؾية للطشاركة  ى ةظطية الصظاعات 

 البيئية.
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 المعالجة الكمية لممتغيرات
 

 أوالً: المتغيرات المدتقمة
 
ةــــــؼ قيــــــاس الســــــؽ بســــــؤال الطبحؾثــــــة عــــــؽ الســــــؽ:   -7

ـــــات  ســـــظها ـــــع بيا  ـــــ  ة طي ـــــة الق ـــــري ســـــظة مي دى ألق
 البحث، معبراف عظه باألرقام ال ام.

درجة ةعليؼ الطبحؾثـة: ةـؼ قيـاس هـحا الطتتيـر بسـؤال  -6
الطبحؾثـة عـؽ والتهــا التعليطيـة العــدد سـظؾات ةعليطهــا 
الرســط ، القســؼ الطبحؾثــات  مــؽ ويــث ةعلــيطهؽ إلــى 

أميــة، الةقــرأ الة تــب بــدالن ةعلــيؼ رســط ، ثــ ث  ئــات 
المتعلطـــة ةعليطـــاف رســـطياف، القـــد أعظيـــ  درجـــة الصـــفر 
لألميــــة، القــــد أعتبــــر مــــؽ ةقــــرأ الة تــــب بــــدالن شــــهادة 
دراســية معــادالف لطــؽ أةطــ  الصــ  الرابــع االبتــداج ، 
القــد أعظــى ل ــ  مبحؾثــة درجــة عــؽ كــ  ســظة قضــتها 
   التعليؼ، الاـحلػ أمكـؽ الحصـؾل علـى درجـة ةعلـيؼ 

 الطبحؾثة.
مســــاوة الحيــــازة الزراعيــــة: ةــــؼ قيــــاس هــــحا الطتتيــــر  -.

بسؤال الطبحؾثة عؽ مساوة ويازةها الزراعية بالفدان 
 معبراف عظها باألرقام ال ام. 

الســعة الحيازيــة الحيؾا يــة : ةــؼ قيــاس هــحا الطتتيــر   -.
بســـــؤال الطبحؾثـــــة عـــــؽ عـــــدد الحيؾا ـــــات مـــــؽ اإلبـــــ  

 باألرقام ال ام.  الاألغظام، الالطاعز المعبراف عظه
درجة اال تطاء للط تطع القبلـ :  قـيس هـحا الطتتيـر  - 5

بســؤال الطبحؾثــة عــؽ درجــة ا تطاجهــا للط تطــع القبلــ  
مــؽ  ــ ل مقيــاس  ت ــؾن مــؽ ثطــان عبــارات اعتبــرت 
 ــــ  عبــــارة مظهــــا متــــدرج أل طــــال االســــت ابة، الالــــحي 
 ت ل  مؽ ث ثـة اسـت ابات هـ  مؾا قـة، سـيان، غيـر 

ــــــة، ال  ــــــ  هــــــحي االســــــت ابات درجــــــات مؾا ق ــــــد أعظي ق
 ــــ  والــــة العبــــارات االى ابيــــة،  7-.ةظحصــــر بــــيؽ 

الالعكـــس  ـــ  والـــة العبـــارات الســـلبية، القـــد بلـــا الحـــد 
درجــات الا طــع  7درجــة، الالحــد األد ــى  .6األعلــى 

هــــحي الــــدرجات التــــ  ةحصـــــ  عليهــــا الطبحؾثــــة مـــــؽ 
الوـــدات الطقيـــاس ىطكـــؽ الحصـــؾل علـــى درجـــة ةعبـــر 

 تطــع القبلــ  الاحســاي قيطــة معامــ  عــؽ ا تطاجهــا للط
الهـــحي القيطـــة ةشـــير إلـــ   16..ألفـــا الجـــد أ هـــا ةســـاال  
 معام  ثبات مقبؾل.

درجــــــة االة ــــــاي  حــــــؾ ةظطيــــــة الصــــــظاعات البيئيــــــة:  -2 
است دم    قياس الطتتير مقياس   ليكرت الطعـدل ( 

اليت ــؾن مــؽ ســبعة عبــارات اعتبــرت كــ  عبــارة مظهــا 
ي  تــ ل  مــؽ ثــ ث متدرجــة أل طــال االســت ابة، الالــح

اســـــت ابات هـــــ  مؾا قـــــة، ســـــيان، غيـــــر مؾا قـــــة القـــــد 
 7-.أعظي  لهحي االست ابات درجات ةظحصر بـيؽ 

ــــارات اإلى ابيــــة، الالعكــــس  ــــ  والــــة  ــــ  والــــة العب  
العبـارات الســلبية، القـد بلــا الحـد األعلــى للدرجـة ال قــاف 

درجــات،  1درجــة، الالحــد األد ــى  67لهــحا الطقيــاس 
ةحصـــ  عليهـــا الطبحؾثـــة مـــؽ الا طـــع الـــدرجات التـــ  

الوـــدات الطقيـــاس ىطكـــؽ الحصـــؾل علـــى درجـــة ةعبـــر 
عؽ اة اههؽ  حؾ الصظاعات البيئية، الاحساي قيطة 

الهـــحي القيطـــة  277..معامـــ  ألفـــا الجـــد أ هـــا ةســـاال  
 ةشير لطعام  ثبات مقبؾل.

درجة التطسػ بالعادات الالتقاليد القبلية :  قـيس هـحا  -1
ـــــــة عـــــــؽ د رجـــــــة ةطســـــــكهؽ  الطتتيـــــــر بســـــــؤال الطبحؾث

بالعـــادات الالتقاليـــد القبليـــة مـــؽ  ـــ ل مقيـــاس  ت ـــؾن 
مــــؽ ســــبع عبــــارات اعتبــــرت كــــ  عبــــارة مظهــــا متــــدرج 
أل طال االست ابة، الالحي  ت ل  مؽ ث ثة اسـت ابات 
هــ  مؾا قــة، ســيان، غيــر مؾا قــة، القــد أعظيــ  هــحي 

 ــــ  والــــة  7-.االســـت ابات درجــــات ةظحصــــر بــــيؽ 
ـــــة، الالعكـــــس ـــــارات االى ابي ـــــارات  العب ـــــة العب ـــــ  وال  

درجــــة، الالحــــد 67الســــلبية، القــــد بلــــا الحــــد األعلــــى 
درجات الا طع هحي الـدرجات التـ  ةحصـ   1األد ى 

عليها الطبحؾثة مؽ الودات الطقيـاس ىطكـؽ الحصـؾل 
علــــى درجــــة ةعبــــر عــــؽ ةطســــكها بالعــــادات الالتقاليــــد 
ـــــــا الجـــــــد أ هـــــــا  ـــــــة الاحســـــــاي قيطـــــــة معامـــــــ  ألف القبلي

ـــات الهـــحي القيطـــة ةشـــي 17..ةســـاال   ر إلـــ  معامـــ  ثب
 مقبؾل.

درجة التعرض لطصادر الطعلؾمات عؽ الصـظاعات  -7
البيئية: قيس هحا الطتتير بسؤال الطبحؾثة عـؽ درجـة 
ةعرضـــهؽ ل ـــ  مـــؽ : االســـتطاع للبـــرام  الريفيـــة  ـــ  
اإلذاعــــة، المشــــاهدة البــــرام  الريفيــــة  ــــ  التليفزيــــؾن،  

ـــران الاألهـــ ، الالقيـــادات الظســـاجية بالؾاوـــة، القـــ د الال ي
أعظي  درجة الاوـدة لطـؽ كا ـ  ال ةتعـرض ألي مـؽ 
الظـــــرق الســـــابقة،  ـــــ  وـــــيؽ أعظيـــــ  درجتـــــيؽ لطـــــؽ 
ةتعــرض  ــادراف، الثــ ث درجــات لطــؽ ةتعــرض أويا ــاف، 
الأراــع درجــات لطــؽ ةتعــرض داجطــاف، الجطعــ  درجــات 
ــــر عــــؽ  ةعرضــــها لطصــــادر الطعلؾمــــات الســــابقة لتعب
درجــــة ةعــــرض الطبحؾثــــة لطصــــادر الطعلؾمــــات عــــؽ 
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 ثانيًا : المتغير التابع
ةــؼ قيــاس درجــة مســتؾ  مشــاركة الطــرأة الســيؾية  ــ  
ةظطيــة الصــظاعات البيئيــة بؾاوــة ســيؾي الهــى الدرجــة التــ  
وصـل  عليهــا الطبحؾثـة  تي ــة اسـت ابتها لط طؾعــة مــؽ 
البظــؾد ةعبــر عــؽ مشــاركتها  ــ  ةظطيــة الصــظاعات البيئيــة 

 بيئية مظها:الهى عبارة عؽ أراعة صظاعات 
 

( 76: الالــحي ىحتــؾ  علــى  تراانيع الدااجاد اليااجوي  -أ
بظد لتصظيع الس اد اليدالي الهى الحصؾل على الصؾف 
مــــؽ جــــز الصــــؾف مــــؽ األغظــــام، غســــ  الصــــؾف  ــــ  
ــــــ   ــــــ  الصــــــؾف، صــــــباغة الصــــــؾف   أوــــــؾاض، ة في
أوــؾاض الصــباغة، ةحؾيــ  الصــؾف إلــى غــزل ال يــؾل، 

ؾل، رســؼ لــ  ال يــؾل  ــ  بكــرات،  ــرد ال يــؾل علــى الظــ
الســـ ادة علـــى الـــؾرق، اســـت دام الصـــظارة الطعقؾ ـــة  ـــ  
عطـــــ  الســـــ ادة، الةقظيـــــع ال ـــــيس علـــــى الظـــــؾل، إد ـــــال 
الصــؾف أال القظــؽ مــع الحريــر لتطتــيؽ ال يــؾل، العطليــة 

 القظبة
( بظـد .7: الالحي ىشتط  على  تخميل ثمار الزيتهن  -ب

لت ليــــ  الزيتـــــؾن الهــــى:  ـــــرز ثطــــار الزيتـــــؾن، الاســـــتبعاد 
ـــا  التـــال  مـــؽ ـــؾن ال ق ـــدري  ثطـــار الزيت ـــؾن، الة ثطـــار الزيت

للح ؼ، الشل ثطار الزيتؾن طؾليا بالسكيؽ، الغسـ  ثطـار 
الزيتـــؾن جيـــدا بالطـــاء، الضـــع ثطـــار الزيتـــؾن  ـــ  براميـــ  
بظبقـــــات مـــــؽ الطلــــــل الطبقـــــات مــــــؽ عصـــــير الليطــــــؾن، 
اليضــتس علــى ثطــار الزيتــؾن بوقــ ، الةتــرك ثطــار الزيتــؾن 

عصـير الليطــؾن، وتـى  ت ــؾن محلـؾل ملحــ  مـؽ الطلــل ال 
الةتظيـــة الطحلــــؾل الطلحــــ  بظبقـــة مــــؽ الزيــــ ، الةتظيــــة 
 تحـة البرميـ  بظبقـة مــؽ الظـا لؾن، القفـ  البرميـ  ب وكــام 
العدم ةرك  راغات    البرمي ، الةعبئة ثطـار الزيتـؾن  ـ  
العبؾة مـؽ صـظ  الاوـد، الةعبئـة ثطـار الزيتـؾن  ـ  العبـؾة 

 لػ مؽ و ؼ الاود ، ةظاسب شك  العبؾة مع ذالق الطسته
( بظــد 77اليت ــؾن مــؽ   تراانيع العمااح الحيااهانى:  -ج

لتصـــظيع العلـــ  الهـــى: ةحطـــيص  ـــؾ  الـــبلل، ال قـــع  ـــؾ  
الــبلل بعــد التحطــيص وتــى  لــيؽ، كطــر  ــؾ  الــبلل لتطــام 
ـــة  ـــع ةفل ـــظعؼ ، ال ق ـــى   ـــبلل وت ـــؾ  ال ـــيؽ الظـــؾ ، جـــرش   ل

%، الرش 7.5الزيتؾن    صؾدا كاالية لطدة  ؾم بتركيز 
%، الرش كســب الزيتــؾن 7ةركيــز  ســب الزيتــؾن باليؾريــا
%، الاســــــــت دام بعــــــــض الظباةــــــــات 5بــــــــالطؾالس بتركيــــــــز 

الصــحراالية كفرشــة مــع ةفلــة الزيتــؾن، ثــؼ ىضــاف كســب 

% ل ــ  مظهطــا، ىضــاف 66الزيتــؾن ال ــؾ  الــبلل بتركيــز 
%، اليضـاف مـادة 61ةفلة بيرة كطصدر للبرالةيؽ بظسـبة 

 %.61 شظة مو  ةف  العظب بظسبة 
ةشــــتط  عطليــــة ةصــــظيع : الداااايه  تراااانيع الثااااهب   -د

( بظـــؾد الهـــى ة هيـــز االقطشـــة .7الوـــؾي الســـيؾ  علـــى  
الحريــر، ةحضــير مســتلزمات صــظاعة الوــؾي، ال ة هيــز 
ال يــــؾل الطلؾ ــــة لتظريــــز الوــــؾي، قــــص األقطشــــة لعطــــ  
ـــزييؽ  الوـــؾي، الويا ـــة الوـــؾي، ال اد ـــال قطـــاش ملـــؾن لت
اال طام الصـدر الوـؾي، ةظريـز األ طـام الالصـدر بـال رز 

لزرا ــر، الةظريــز غظــاء الــرأس اليظلــل عليــه الترقعــ ، الا
عطــ  األشــراح الةظريــزي بــال رز ال يــؾل الحريــر، ة هيــز 

 الط ىة السيؾية الويا تها.
 

الجرجاااة الكمياااة لمذااااركة المااارأة الدااايهية فاااى تنمياااة 
 الرناعات البيئية

هــــى الدرجــــة التــــى ةحصــــ  عليهــــا الطبحؾثــــة  تي ــــة 
التــى ة شــ  عــؽ اســت ابظها علــى م طؾعــة مــؽ االســئلة 

مد  مشاركتها  ـى ةظطيـة الصـظاعات البيئيـة  ـى ةصـظيع 
الســ اد اليــدال ، الة ليــ  ثطــار الزيتــؾن، الةصــظيع العلــ  
الحيــؾا ى، الةصــظيع الوــؾي الســيؾ  الللحصــؾل علــى هــحي 
الدرجـــة  ـــتؼ اعظـــاء الطبحؾثــــة ثـــ ث درجـــات  ـــى والــــة 
اجابتهــا الدالــة علــى مشــاركتها الطرةفعــة  ــى ا  بظــد مــؽ 

ال اصــــــة بتظطيــــــة الصــــــظاعات البيئيــــــة، الاعظيــــــ  بظــــــؾد 
درجتـان اذا كا ــ  مشــاركتها متؾسـظة، الدرجــة الاوــدة اذا 
 ا ــ  مشــاركتها مظ فضــة، القــد اضــيف  الــدرجات التــى 
وصــــــــل  عليهــــــــا الطبحؾثــــــــة  ــــــــى كــــــــ  اســــــــت ابة مــــــــؽ 
االست ابات االراعة السابقة الى بعضها البعض المؽ ثؼ 

ة الطـــرأة ةـــؼ الحصـــؾل علـــى الطســـتؾ  ال لـــى عـــؽ مشـــارك
الســيؾية  ــى ةظطيــة الصــظاعات البيئيــة بؾاوــة ســيؾي.  القــد 
ةــؼ ةحؾيــ  هــحي الــدرجات ال ــام الــى درجــة معياريــة ةعبــر 
عـــؽ الدرجـــة ال ليـــة لطشـــاركة الطـــرأة الســـيؾية   ـــى ةظطيـــة 

ـــة التاليـــة  )عاااالم  الصـــظاعات البيئيـــة مـــؽ  ـــ ل الطعادل
0991). 

 
 المتهس  الحدابي –الجرجة الخام لممبحهث الجرجة المعيارية=

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 االنحراف المعيار  
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 ثالثٌا: أسمهب التحميل اإلحرائي
اســت دم العــرض ال ــدالل  بــالت رار الالظســب الطئؾيــة، 

باإلضا ة إلى الالطتؾسس الحساب ، الاال حراف الطعياري، 
 ــ  مــؽ معامــ  االرةبــال البســيس لبيرســؾن، كطــا اســت دم 
 طــؾذج التحليــ  االرةبــاط  الاال حــداري الطتعــدد الالطتــدرج 

 Step-wise Multiple correlation andالصـاعد
regression  لتقــد ر  ســب مســاهطة كــ  مــؽ الطتتيــرات

الطستقلة الطدرالسة ذات الع قة الطعظؾية بدرجة مشـاركة 
 ة السيؾية    ةظطية الصظاعات البيئية بؾاوة سيؾي.الطرأ 
 

 النتائج ومناقذتيا
 

حهثات فاي تنمياة الراناعات : مدته  مذاركة المبأوالً 
 الرغيرة

 
مداااته  مذااااركة المبحهثاااات فاااي ترااانيع الداااجاد  -أ

 اليجوي 
ـــــ  ةصـــــظيع   ـــــات   ـــــد مســـــتؾ  مشـــــاركة الطبحؾث لتحد 

ركتهؽ  ـ  الس اد اليدالي، ةؼ ةؾزيعهؽ ال قاف لطسـتؾ  مشـا
ةصــظيع  الســ اد اليــدالي، القــد ةــؼ ســؤالهؽ عــؽ عــدد مــؽ 
البظــؾد الطتعلقــة بتصــظيع الســ اد اليــدالي كطــا هــؾ مؾضــل 

بججول رقام بالظريقة البحوية، الاةضل مؽ الظتاج  الؾاردة 
أن م طـــــؾع الـــــدرجات الفعليـــــة التـــــ  ةـــــؼ الحصـــــؾل  (0)

عليهــا مــؽ اســت ابات الطبحؾثــات كــان  ظحصــر بــيؽ وــد 
درجـة بطتؾسـس وسـاب   2.جة الود أقصـى در  76أد ى 
درجــــــــة الةــــــــؼ  16..درجــــــــة الا حــــــــراف معيــــــــاري  71.1

ـــة لطســـتؾ   ـــا للقـــيؼ الفعلي ةقســـيطهؽ إلـــى ثـــ ث  ئـــات ال ق
مشـــاركتهؽ الهـــى: مســـتؾ  مشـــاركة مظ فضـــة  أقـــ  مـــؽ 

درجــة  67درجــة(، المســتؾ  مشــاركة متؾســظة  مــؽ  67
 61درجــــة(، المســـتؾ  مشـــاركة مرةفعــــة   61ألقـــ  مـــؽ 

 درجة    ور(. 
الةشير البيا ات الؾاردة بال دالل أن  سـبة الطبحؾثـات 
ذات الطشـــاركة الطظ فضـــة  ـــى ةصـــظيع  الســـ اد اليـــدال  

%  ــ  وــيؽ كـان  ســبة الطبحؾثــات الطشــاركة 1..7هـى 
كــــان  ســــبة الطبحؾثــــات ذات  % بيظطــــا..66الطتؾســــظة 

% مـؽ 1.%، الةبيؽ الظتـاج  أن .2الطشاركة الطرةفعة  
الطبحؾثــــــــات كا ــــــــ  مــــــــؽ ذالات الطشــــــــاركة الطظ فضــــــــة 
الالطتؾســــظة  مــــؽ إجطــــال  الطبحؾثــــات الالبــــالا عـــــددهؽ 

ــــــث  652 ــــــد عــــــؽ ثل ــــــى أن  ســــــبة ةزي مبحؾثــــــة مطــــــا ىعظ

الطبحؾثــات بقليــ ، بيظطــا كا ــ   ســبة الطشــاركة الطرةفعــة 
ــــ ــــات بظســــبة للطبحؾث ــــ  الطبحؾث ــــري مــــؽ ثلو % .2ات ةق
 مظهؽ.

المؽ العرض السابل  تضـل أن هظـاك مـا  زيـد بقليـ  
ـــــــ  مشـــــــاركتهؽ مظ فضـــــــة  ـــــــات كا  ـــــــث الطبحؾث عـــــــؽ ثل
المتؾسظة مطا ىقتضى بحل الطزيـد مـؽ ال هـد مـؽ جا ـب 
القاجطيؽ على العط  اإلرشادي الزراع  الالطهتطيؽ بتظطية 

ؽ مــؽ  ــ ل إقامــة الصــظاعات البيئيــة لترشــيدهؼ الةــؾعيته
الدالرات التدريبية الت  ةزيد مؽ مهارةهؽ المشاركتهؽ    
ــــــدالي، أمــــــ   ــــــ  الظهــــــؾض بهــــــحي  صــــــظاعة الســــــ اد الي
الصــظاعة الاالتــال  زيــادة اإل تــاج األمــر الــحي ىســاهؼ  ــ  
ــــــى ةحســــــيؽ د ــــــ   ــــــاجهؽ، هــــــحا باإلضــــــا ة إل زيــــــادة إ ت
ـــحي ىغهـــر الاضـــحا  ـــ  ةحســـيؽ أوـــؾالهؼ  الطبحؾثـــات الال

 الاالجتطاعية. االقتصادىة
 

ةؾزيع الطبحؾثات ال قا لطسـتؾ  مشـاركتهؽ  ـ   .1ججول 
 ةصظيع الس اد اليدالي 

 الطصدر جطع  الوسب  مؽ بيا ات الدراسة الطيدا ية
 

الللتعـــــرف علـــــى مســـــتؾ  مشـــــاركة الطبحؾثـــــات  ـــــ  
ةصـــــظيع الســـــ اد اليـــــدالي، ةـــــؼ وســـــاي متؾســـــس درجـــــات 

بالجااجول الطشــاركة ل ــ  بظــد مــؽ البظــؾد كطــا هــؾ مؾضــل 
الذلـــػ عـــؽ طريـــل ضـــري الت ـــرارات  ـــ  الزن  (5رقااام )

العبـــارة ثـــؼ قســـطة الظـــاة  علـــى م طـــؾع العيظـــة الةبـــيؽ أن  
متؾســس درجــات مشــاركة الطبحؾثــات  ــ  ةصــظيع الســ اد 

ــــدالي ةراالوــــ  بــــيؽ  % كحــــد 41درجــــة بظســــبة  1223الي
% كحد أقصـى، الكـان 8327درجة بظسبة  2251أد ى، ال

ةصــــظيع الطتؾســــس العــــام لبظــــؾد مشــــاركة الطبحؾثــــات  ــــ  
 %.6627درجة بظسبة  222الس اد اليدالي هؾ

فئات مدته  المذاركة فى ترنيع 
 الدجاد اليجو  

 % عجد

 21 أقـــــ  مـــــؽ  مشـــــاركة مظ فضـــــة
 درجة(

38 1427 

 درجــــة 21مشــــاركة متؾســــظة  مــــؽ 
 درجة(29ألق  مؽ 

57 2223 

 6322 161 درجة    ور( 29مشاركة مرةفعة  

 111 565 هعااااااالمجم
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 الطتؾسظات الالظسب الطئؾية لطستؾ  مشاركة الطبحؾثات    ةصظيع الس اد اليدالي  .6ججول 

 
 البيان                                                       

 
 ترنيع الدجاد اليجوي  بنهد مذاركة المبحهثات في

متهس  
درجات 
 المذاركة

 الترتيب األداء %

 76 مظ فض ..7. .7.6 الحصؾل على الصؾف مؽ جز شعر األغظام   -7
 7 متؾسس ..56 7.52 غس  الصؾف    أوؾاض  -6
 77 مظ فض ..1. 1..7 ة في  الصؾف -.
 .7 متؾسس ..57 .7.5 صباغة الصؾف    أوؾاض الصباغة صباغة  -.
 . مرةفع 11.1 1..6 ةحؾي  الصؾف إلى غزل ال يؾل  -5
 6 مرةفع ...7 1..6 ل  ال يؾل    بكرات -2
 2 مرةفع ...1 ...6  رد ال يؾل على الظؾل  -1
 1 متؾسس ..57 .7.5 رسؼ الس ادة على الؾرق  -7
 7 مرةفع 1..7 6.57 است دام الصظارة الطعقؾ ة    عط  الس ادة   -1

 1 مرةفع ...1 6.66 ال يس على الظؾلةقظيع  -.7
 . مرةفع ..76 1..6 إد ال الصؾف أال القظؽ مع الحرير لتطتيؽ ال يؾل -77
 5 مرةفع 15.1 6.61 أجراء عطلية القظبة  -76

  متهس  66.7 6.11 المتهس  العام
 .الالحد األقصى للدرجة  652وسب  الظسبة الطئؾية إلجطال  عدد الطبحؾثات الالبالع عددهؽ  
 

اليتضل مؽ الظتـاج  السـابقة بصـفة عامـة أن مسـتؾ  
مشـــاركة الطبحؾثـــات  ـــ  عطليـــة ةصـــظيع الســـ اد اليـــدالي 

ؾد  ا ـــ  متؾســـظة، الل ظهـــا كا ـــ  مرةفعـــة  ـــ  ســـبعة بظـــ
الهــى ةحؾيــ  الصــؾف إلــى غــزل ال يــؾل بطتؾســس درجــة 

%، اللـ  ال يـؾل  ـ  7927درجـة بظسـبة  2239مشاركة 
درجــــــة بظســــــبة  2249بكــــــرات بطتؾســــــس درجــــــة مشــــــاركة 

%، ال رد ال يؾل على الظؾل بطتؾسـس درجـة مشـاركة 83
%، الاســــــــــت دام الصــــــــــظارة 7423درجــــــــــة بظســــــــــبة  2233

ــــ  عطــــ  الســــ ادة بطتؾســــس درجــــة مشــــار  كة الطعقؾ ــــة  
%، الةقظيع ال ـيس علـى الظـؾل 8327درجة بظسبة  2251

%، 74درجــــــة بظســــــبة  2222بطتؾســــــس درجــــــة مشــــــاركة 
البد ــال الصــؾف أال القظــؽ مـــع الحريــر لتطتــيؽ ال يـــؾل 

%، 8223درجـــة بظســـبة  2247بطتؾســـس درجـــة مشـــاركة  
درجـة بظسـبة  2227البجراء عطليـة القظبـة بطتؾسـس درجـة 

ا ـــــــ  مشـــــــاركة %القـــــــد  رجـــــــع أن البظـــــــؾد التـــــــ  ك7527
الطبحؾثــــات مظ فضــــة المتؾســــظة ةرجــــع إلــــى اوتيــــاجهؽ 
للتــــدريب عليهــــا األمــــر الــــحي  تظلــــب أرشــــادها الةــــدريبها 

ــام بهــحي البظــؾد وتــى  تحقــل مــؽ  ــ ل إةقا هــا  علــى القي
 للعط  ميزة  سبية    د ؾل الطبحؾثات.

 
مدااته  مذاااركة الماارأة الداايهية فااى تخمياال ثمااار  -ب

 الزيتهن 
مشــاركة الطبحؾثــات  ــ  ة ليــ  ثطــار لتحد ــد مســتؾ  

الزيتؾن، ةؼ ةؾزيعهؽ ال قاف لطسـتؾ  مشـاركتهؽ  ـ  ة ليـ  
ثطــــار الزيتــــؾن، القــــد ةــــؼ ســــؤالهؽ عــــؽ عــــدد مــــؽ البظــــؾد 
الطتعلقـة بت ليـ  ثطـار الزيتـؾن كطـا هـؾ مؾضـل بالظريقــة 

أن  (3بجاجول رقام ) البحوية، الاةضل مـؽ الظتـاج  الـؾاردة
ؼ الحصـــؾل عليهـــا مـــؽ م طـــؾع الـــدرجات الفعليـــة التـــ  ةـــ

 14اســت ابات الطبحؾثــات كــان  ظحصــر بــيؽ وــد أد ــى 
 2628درجــــة بطتؾســــس وســــاب   42درجــــة الوــــد أقصــــى 

درجــة الةــؼ ةقســيطهؽ إلــى  6216درجــة الا حــراف معيــاري 
ثـ ث  ئـات ال قـا للقـيؼ الفعليـة لطسـتؾ  مشـاركتهؽ الهــى: 

درجـــــة (،  24مســـــتؾ  مشـــــاركة مظ فضـــــة   أقـــــ  مـــــؽ 
درجـــة ألقـــ  مـــؽ  24ظة   مـــؽ المســـتؾ  مشـــاركة متؾســـ
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درجــــــة  33درجــــــة(، المســــــتؾ  مشــــــاركة مرةفعــــــة    33
    ور(. 

الةشير البيا ات الؾاردة بال دالل أن  سـبة الطبحؾثـات 
ذات الطشاركة  الطظ فضة  ـ  ة ليـ  ثطـار الزيتـؾن هـ  

%  ــ  وــيؽ كــان  ســبة الطبحؾثــات ذات الطشــاركة 1223
% بيظطــا  1529الطتؾســظة  ــ  ة ليــ  ثطــار الزيتــؾن هــ  

 ان  سبة الطبحؾثات ذات الطشاركة الطرةفعة  ـ  ة ليـ  
 %. 7128ثطار الزيتؾن ه  

% مؽ الطبحؾثـات كا ـ  مـؽ 2822الةبيؽ الظتاج  أن 
ذالات الطشــاركة الطظ فضــة الالطتؾســظة  ــ  ة ليــ  ثطــار 

 256الزيتـــؾن مـــؽ إجطـــال  الطبحؾثـــات الالبـــالا عـــددهؽ 
مبحؾثــة مطــا ىعظــى أن  ســبتها ةزيــد عــؽ راــع الطبحؾثــات 
بقليــ ، بيظطــا كا ــ   ســبة الطشــاركة الطرةفعــة للطبحؾثــات 

ــــــ  ثطــــــار ــــــاع   ــــــ  ة لي ــــــة أرا ــــــري مــــــؽ ث ث ــــــؾن ةق الزيت
 % مظهؽ.7128الطبحؾثات بظسبة 

المــؽ العــرض الســابل  تضــل أن هظــاك عــؽ مــا  زيــد 
بقليـــ  عـــؽ راـــع الطبحؾثـــات كا ـــ  مشـــاركتهؽ مظ فضـــة 
المتؾسظة مطا ىقتضى بحل الطزيـد مـؽ ال هـد مـؽ جا ـب 
الطهتطيؽ بتظطية الصـظاعات البيئيـة المـؽ جا ـب القيـادات 

ؽ علــى اإلرشــاد الزراعــ  لتــؾعيتهؽ مــؽ الظســاجية الالقــاجطي
 ــــــ ل إقامــــــة الرش العطــــــ  التــــــ  ةزيــــــد مــــــؽ مهــــــارةهؽ 
المشــاركتهؽ  ــ  ة ليــ  الزيتــؾن، أمــ   ــ  زيــادة اإل تــاج 

 الةحسيؽ أوؾالهؼ االقتصادىة الاالجتطاعية.
 

ةؾزيع الطبحؾثات ال قا لطستؾ  مشاركتهؽ     .3ججول 
 ة لي  ثطار الزيتؾن 

 

 الطصدر جطع  الوسب  مؽ بيا ات الدراسة الطيدا ية

الللتعرف على مستؾ  مشاركة الطبحؾثات    ة لي  
ثطار الزيتؾن، ةؼ وساي متؾسس درجات الطشاركة ل   
بظد مؽ بظؾد الطشاركة    ة لي  ثطار الزيتؾن كطا هؾ 

الذلػ عؽ طريل ضري  (8بالججول رقم )مؾضل 
الت رارات    الزن العبارة ثؼ قسطة الظاة  على م طؾع 

ت مشاركة الطبحؾثات    العيظة الةبيؽ أن  متؾسس درجا
درجة بظسبة  1247ة لي  ثطار الزيتؾن الةراالو  بيؽ 

% كحد 93درجة بظسبة  2279% كحد أد ى، ال49
أقصى، الكان الطتؾسس العام لبظؾد مشاركة الطبحؾثات 

درجة بظسبة  2219   ة لي  ثطار الزيتؾن مرةفعاف هؾ
73  .% 

اليتضل مؽ الظتـاج  السـابقة بصـفة عامـة أن مسـتؾ  
شــــاركة الطبحؾثــــات  ــــ  ة ليــــ  ثطــــار الزيتــــؾن  كا ــــ  م

مظ فضـــة المتؾســـظة  ـــ  أراعــــة مـــؽ بظـــؾد ة ليـــ  ثطــــار 
الزيتؾن، الكا   مرةفعة    عشرة بظؾد الهى:   رز ثطار 

درجـــــة بظســـــبة  2237الزيتـــــؾن بطتؾســـــس درجـــــة مشـــــاركة 
%، الاستبعاد التال  مؽ ثطار الزيتؾن بطتؾسس درجة 79

%، ال ةــــدري  ثطــــار 8223درجــــة بظســــبة  2241مشــــاركة 
%، 75درجـة  بظسـبة 2225الزيتؾن ال قا للح ـؼ بطتؾسـس 

درجة  2249الغس  ثطار الزيتؾن بطتؾسس درجة مشاركة 
%، ال رص ثطـار الزيتـؾن  ـ  براميـ  بظبقــات 83بظسـبة 

مــؽ الطلــل الطبقــات مــؽ عصــير الليطــؾن بطتؾســس درجــة 
%، الةــرك ثطــار الزيتــؾن 78درجــة بظســبة  2234مشــاركة 

محلــؾل ملحــ  مــؽ الطلــل العصــير الليطــؾن وتــى  ت ــؾن 
%، ال 8327درجــة بظســبة  2251بطتؾســس درجــة مشــاركة 

ةتظية الطحلؾل الطلح  بظبقة مؽ الزي  بطتؾسـس درجـة 
%، القفــ  البرميـ  ب وكـام العــدم  74درجـة بظسـبة  2222

 2231ةــرك  راغــات  ــ  البرميــ  بطتؾســس درجــة مشــاركة 
  العبـؾة مـؽ %، الةعبئـة ثطـار الزيتـؾن  ـ77درجة بظسبة 

درجـة بظسـبة  2247صـظ  الاوـد بطتؾسـس درجـة مشـاركة 
%، الةعبئة ثطار الزيتؾن    العبؾة مؽ و ؼ الاوـد 8223

 %.93درجة بظسبة  2279بطتؾسس درجة 
القــد  رجــع أن مشــاركة الطبحؾثــات كا ــ  مرةفعــة  ــ  
ة لي  ثطار الزيتؾن  غرا لطا  تطتع بـه محصـؾل الزيتـؾن 

تاجـــه بؾاوـــة ســـيؾي الأن هظـــاك مـــؽ ميـــزي  ســـبيه بطظظقـــة إ 
ـــــة  ـــــى دراى ـــــد   الأ هـــــؽ عل ـــــة مـــــظهؽ  ـــــ  ةحســـــيؽ ال رغب

 بططارسات ة لي  ثطار الزيتؾن.
 

  

تخميل  فئات مدته  المذاركة في
 ثمار الزيتهن 

 % عجد

 24 أق  مؽ  مشاركة مظ فضة
 درجة(

38 1223 

درجة  24مشاركة متؾسظة  مؽ 
 درجة( 33ألق  مؽ 

57 1529 

 7128 161 درجة     ور( 33مشاركة مرةفعة  

 111 565 المجمهع
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 الطتؾسظات الالظسب الطئؾية لطستؾ  مشاركة الطبحؾثات    ة لي  ثطار الزيتؾن  .8ججول 
 

 البيان
 

 تخميل الزيتهن بنهد مذاركة المبحهثات في 

متهس  
درجات 
 المذاركة

 الترتيب األداء %

 6 مرةفع 7922 2237  رز ثطار الزيتؾن    -1

 5 مرةفع 8223 2241 استبعاد التال  مؽ ثطار الزيتؾن  -2

 9 مرةفع 7522 2225 ةدري  ثطار الزيتؾن ال قا للح ؼ  -3

 11 متؾسس 6223 1287 شل ثطار الزيتؾن طؾليا بالسكيؽ   -4

 3 مرةفع 8322 2249 غس  ثطار الزيتؾن جيدا بالطاء  -5

رص ثطار الزيتؾن    برامي  بظبقـات مـؽ الطلـل الطبقـات مـؽ  -6
 عصير الليطؾن 

 7  مرةفع 7822 2234

 12 متؾسس 5327 1261 الضتس على ثطار الزيتؾن بوق   -7

ــــل  -8 ــــؾل ملحــــ  مــــؽ الطل ــــؾن وتــــى  ت ــــؾن محل ةــــرك ثطــــار الزيت
 العصير الليطؾن  

 2 مرةفع 8327 2251

 12 مرةفع 7422 2222 ةتظية الطحلؾل الطلح  بظبقة مؽ الزي   -9

 14 مظ فض 4922 1247 ةتظية  تحة البرمي  بظبقة مؽ الظا لؾن  -12

 8 مرةفع 7722 2231 قف  البرمي  ب وكام العدم ةرك  راغات    البرمي  -11

 4 مرةفع 8223 2247 ةعبئة ثطار الزيتؾن    العبؾة مؽ صظ  الاود  -12

 1 مرةفع 9322 2279 ةعبئة ثطار الزيتؾن    العبؾة مؽ و ؼ الاود  -13

 13 مظ فض 4927 1249 ةظاسب شك  العبؾة مع ذالق الطستهلػ -14

  مرتفع 2311 5112 المتهس  العام

 3الالحد األقصى للدرجة  256الطئؾية إلجطال  عدد الطبحؾثات الالبالع عددهؽ وسب  الظسبة 
 
 
 
 

مداااته  مذااااركة المبحهثاااات فاااي ترااانيع عماااح  -ج 
 حيهانى

لتحد د مستؾ  مشاركة الطبحؾثات    ةصـظيع علـ  
ويؾا ى، ةؼ ةؾزيعهؽ ال قاف لطستؾ  مشاركتهؽ    ةصظيع 
علــــ  ويــــؾا ى، القــــد ةــــؼ ســــؤالهؽ عــــؽ عــــدد مــــؽ البظــــؾد 
الطتعلقة بتصظيع عل  ويؾا ى كطا هؾ مؾضل بالظريقـة 

أن  (6بجاجول رقام )البحوية، الاةضل مـؽ الظتـاج  الـؾاردة 
التـــ  ةـــؼ الحصـــؾل عليهـــا مـــؽ  م طـــؾع الـــدرجات الفعليـــة

 11اســت ابات الطبحؾثــات كــان  ظحصــر بــيؽ وــد أد ــى 
 1827درجــــة بطتؾســــس وســــاب   33درجــــة الوــــد أقصــــى 

درجــة الةــؼ ةقســيطهؽ إلــى  4227درجــة الا حــراف معيــاري 
ثـ ث  ئـات ال قـا للقـيؼ الفعليـة لطسـتؾ  مشـاركتهؽ الهــى: 

درجة(، المستؾ   19مستؾ  مشاركة مظ فضة  أق  مؽ 

درجــة(،  26درجــة ألقـ  مــؽ  19متؾســظة  مـؽ  مشـاركة
 درجة    ور(. 26المستؾ  مشاركة مرةفعة  

الةشير البيا ات الؾاردة بال دالل أن  سـبة الطبحؾثـات 
ــــؾا    ــــ  وي ــــ  ةصــــظيع عل ذات الطشــــاركة الطظ فضــــة  

ــــــات ذات 1722هــــــى %  ــــــ  وــــــيؽ كــــــان  ســــــبة الطبحؾث
الطشــــاركة الطتؾســــظة  ـــــ  ةصــــظيع علـــــ  ويــــؾا   هـــــ  

ا كـــــان  ســـــبة الطبحؾثـــــات ذات الطشـــــاركة % بيظطـــــ1522
%، الةبيؽ 6726الطرةفعة     ةصظيع عل  ويؾا   ه  

% مـــــؽ الطبحؾثـــــات كا ـــــ  مـــــؽ ذالات 3224الظتـــــاج  أن 
الطشـــــاركة الطظ فضـــــة الالطتؾســـــظة   ـــــ  ةصـــــظيع علـــــ  

 256ويـــؾا   مـــؽ إجطــــال  الطبحؾثـــات الالبـــالا عــــددهؽ 
ؽ مبحؾثة مطا ىعظى أن  ثلث الطبحؾثـات كا ـ  مشـاركته

ـــ  ويـــؾا   مظ فضـــة المتؾســـظة، بيظطـــا   ـــ  ةصـــظيع عل



 حمجي حدن أحمج –عفت فايز عالم  –أحمج أنهر رفاعى                          76

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 25(1), 2017 

 ا ـــ   ســـبة الطشـــاركة الطرةفعـــة للطبحؾثـــات  ـــ  ةصـــظيع 
 %.6726عل  ويؾا   ةطو   ثلو  الطبحؾثات بظسبة 

المؽ العرض السابل  تضـل أن هظـاك عـؽ مـا ىقـري 
ــــات كا ــــ  مشــــاركتهؽ مرةفعــــة مطــــا  ــــ  الطبحؾث مــــؽ  ثلو

لقـاجطيؽ علـى ىقتضى بـحل الطزيـد مـؽ ال هـد مـؽ جا ـب ا
العطــ  اإلرشــادي الزراعــ  الالطهتطــيؽ بتظطيــة الصــظاعات 
البيئيـــــة لتـــــؾعيتهؽ مـــــؽ  ـــــ ل إقامـــــة البـــــرام  التدريبيـــــة 
التظبيقية الت  ةزيد مؽ مهارةهؽ المشاركتهؽ    ةصـظيع 
علـــــ  ويـــــؾا  ، أمـــــ   ـــــ  الظهـــــؾض بهـــــا مطـــــا  ــــــؤد  

 للظهؾض بالورالة الحيؾا ية    الاوة سيؾي.
 

طبحؾثات ال قا لطسـتؾ  مشـاركتهؽ  ـ  ةؾزيع ال .6ججول 
 ةصظيع عل  ويؾا  

 الوسب  مؽ بيا ات الدراسة الطيدا ية الطصدر جطع 
 

الللتعــــرف علــــى مســــتؾ  مشــــاركة الطبحؾثــــات  ـــــ       
ـــــؼ وســـــاي متؾســـــس درجـــــات  ـــــؾا  ، ة ـــــ  وي ةصـــــظيع عل

بالجااجول الطشــاركة ل ــ  بظــد مــؽ البظــؾد كطــا هــؾ مؾضــل 
الذلـــػ عـــؽ طريـــل ضـــري الت ـــرارات  ـــ  الزن  (5رقااام )

العبـــارة ثـــؼ قســـطة الظـــاة  علـــى م طـــؾع العيظـــة الةبـــيؽ أن  
متؾســـس درجـــات مشـــاركة الطبحؾثـــات  ـــ  ةصـــظيع علـــ  

% كحــــد 45درجــــة بظســــبة  1235ويــــؾا   ةراالوــــ  بــــيؽ 
% كحد أقصـى، الكـان 9126درجة بظسبة  2275أد ى، ال

الطتؾســــس العــــام لبظــــؾد مشــــاركة الطبحؾثــــات  ــــ  ةصــــظيع 
 .%7123درجة بظسبة  2214عل  ويؾا   هؾ

اليتضـــــل مـــــؽ الظتـــــاج  الســـــابقة أن مســـــتؾ  مشـــــاركة 
ؾثـــــات  ـــــ  عطليـــــة ةصـــــظيع علـــــ  ويـــــؾا   كا ـــــ  الطبح

متؾســــظة  ــــى بظــــد إضــــا ة بعــــض الظباةــــات الصــــحراالية 
درجــــة  1285  فرشــــة مــــع ةفلــــة الزيتــــؾن بطتؾســــس درجــــة

%، اليضــــــاف كســــــب الزيتــــــؾن ال ــــــؾ  الــــــبلل 51بظســــــبة 

 1264% ل ـ  مظهطـا بطتؾسـس درجـة مشــاركة 22بتركيـز 
%، الأىضــــــاف كـــــــان مســــــتؾ  مشـــــــاركة 55درجــــــة بظســـــــبة 

 ــــ  مــــؽ البظـــــد ؽ التــــالييؽ الهطــــا:  قــــع ةفلـــــة مظ فضــــة ل
ـــــز  ـــــؾم بتركي ـــــة لطـــــدة   ـــــؾن  ـــــى صـــــؾدا كاالي % 125الزيت

%، الرش كســـب 45درجـــة بظســـبة  1235بطتؾســس درجـــة 
 1247% بطتؾســـــس درجـــــة 5الزيتـــــؾن بـــــالطؾالس ةركيـــــز 

ــــى وــــيؽ كــــان مســــتؾ  مشــــاركة 49درجــــة بظســــبة    .%
الطبحؾثات  مرةفعة  ى سبعة بظؾد الهى:  ةحطـيص  ـؾ  

درجــــــة بظســــــبة  2237ل  بطتؾســــــس درجــــــة مشــــــاركة الــــــبل
ـــــيؽ بطتؾســـــس درجـــــة 79 ـــــى  ل ـــــبلل وت ـــــؾ  ال %، ال قـــــع  

ــــؾ  89بظســــبة  2267مشــــاركة  درجــــة  ــــد كطــــر   %، الاظ
الــــبلل وتــــى أةطــــام لــــيؽ الظــــؾ  بطتؾســــس درجــــة مشــــاركة 

ــــبلل 7726درجــــة بظســــبة  2233 ــــؾ  ال ــــد جــــرش   %، الاظ
درجــة بظســبة  2275وتــى  ــظعؼ  بطتؾســس درجــة مشــاركة 

%  1%، الاظــد رش كســب الزيتــؾن باليؾريــا بتركيــز 9126
%، الاظــد 83درجـة بظسـبة  2249بطتؾسـس درجـة مشـاركة 

% 27 ىضـــــاف ةفلـــــة البيـــــرة كطصـــــدر للبـــــرالةيؽ بتركيـــــز
%، 7527درجــــة بظســــبة  2227بطتؾســــس درجــــة مشــــاركة 

%  29الاظــد ىضــاف مــادة  شــظة موــ  ةفلــة العظــب بظســبة 
، اللـــــــحا %8723درجـــــــة بظســـــــبة  2235بطتؾســـــــس درجـــــــة 

 تظلب األمر االهتطام بارشاد الةدريب الطبحؾثات الزيـادة 
معلؾمـــاةهؼ عـــؽ البظـــؾد التـــ  كا ـــ  مشـــاركتهؼ مظ فضـــة 

 المتؾسظة. 
 
مدته  مذاركة المارأة الدايهية فاى ترانيع الثاهب  -د

 الديه  
 

ـــــ  ةصـــــظيع  ـــــات   ـــــد مســـــتؾ  مشـــــاركة الطبحؾث لتحد 
 ـ   الوؾي السيؾ ، ةؼ ةؾزيعهؽ ال قـاف لطسـتؾ  مشـاركتهؽ

ةصـــظيع الوـــؾي الســـيؾ ، القـــد ةـــؼ ســـؤالهؽ عـــؽ عـــدد مـــؽ 
البظؾد الطتعلقة  بتصـظيع الوـؾي السـيؾ  كطـا هـؾ مؾضـل 

بججول رقام بالظريقة البحوية، الاةضل مؽ الظتاج  الؾاردة 
أن م طؾع الدرجات الفعلية الت  ةؼ الحصؾل عليها  (2)

مــؽ اســت ابات الطبحؾثــات كــان  ظحصــر بــيؽ وــد أد ــى 
درجــــة بطتؾســــس وســــاب   32أقصــــى  درجــــات الوــــد 12

درجة الةؼ ةقسيطهؽ  3216درجة الا حراف معياري  1228
اركتهؽ ــــإلــى ثــ ث  ئــات ال قــا للقــيؼ الفعليــة لطســتؾ  مش

ــــــــ ـــــــ  ةصظي ــــــــع الوــــــــــ ــــــــؾي السيــــــــ ــــــــؾ  الهـــــــى: مستـــ ؾ  ـــــــ
 ة(،ــــــــــدرج 18ؽ ــــــــــــ  مــــــــــــــــــــة  أقـــــــــــة مظ فضــــــــــــــــــمشارك

فئات مدته  المذاركة في 
 ترنيع عمح حيهاني

 % عجد

 19مشـــــاركة مظ فضـــــة  أقـــــ  مـــــؽ 
 درجة(

44 1722 

درجـــة  19مشـــاركة متؾســـظة  مـــؽ 
 درجة( 26ألق  مؽ 

39 1522 

 6726 173 درجة    ور( 26مشاركة مرةفعة  

 111 565 المجمهع
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 الطتؾسظات الالظسب الطئؾية لطستؾ  مشاركة الطبحؾثات    ةصظيع عل  ويؾا    .6ججول 

 
 انااااااالبي                                                      

 
 ترنيع عمح حيهانىبنهد مذاركة المبحهثات في 

متهس  
درجات 
 المذاركة

 الترتيب األداء %

 5 مرةفع ..11 1..6 ةحطيص  ؾ  البلل   -7
 6 مرةفع ..71 6.21  قع  ؾ  البلل وتى  ليؽ -6
 2 مرةفع 11.2 ...6 كطر  ؾ  البلل وتى أةطام ليؽ الظؾ   -.
 7 مرةفع 17.2 6.15 جرش  ؾ  البلل وتى  ظعؼ -.
 77 مظ فض ..5. 5..7 % 7.5 قع ةفلة الزيتؾن  ى صؾدا كاالية لطدة  ؾم بتركيز  -5
 . مرةفع  ...7 1..6 %7رش كسب الزيتؾن باليؾريا بتركيز  -2
 .7 مظ فض ..1. 1..7 % 5رش كسب الزيتؾن بالطؾالس ةركيز  -1
 1 متؾسس ..57 7.75 إضا ة بعض الظباةات الصحراالية كفرشة مع ةفلة الزيتؾن  -7
 7 متؾسس ..55 .7.2 % ل   مظهطا66ىضاف كسب الزيتؾن ال ؾ  البلل بتركيز   -1

 1 مرةفع 15.1 6.61 %61ىضاف ةفلة البيرة كطصدر للبرالةيؽ بظسبة  -.7
 . مرةفع ..71 5..6 %61ىضاف مادة  شظة مو  ةفلة العظب بظسبة  -77

  مرتفع 70.1 6.04 المتهس  العام
 .الالحد األقصى للدرجة  652الطئؾية إلجطال  عدد الطبحؾثات الالبالع عددهؽ وسب  الظسبة 

 
 

درجـــة ألقـــ  مـــؽ  18المســـتؾ  مشـــاركة متؾســـظة   مـــؽ 
درجـــــــة  25درجـــــــة(، المســـــــتؾ  مشـــــــاركة مرةفعـــــــة   25

    ور(. 
الةشير البيا ات الؾاردة بال دالل أن  سبة الطبحؾثـات     

ذات الطشاركة الطظ فضة    ةصظيع الوؾي السيؾ  ه  
%  ــــــ  وـــــــيؽ كـــــــان  ســــــبة الطبحؾثـــــــات الطشـــــــاركة 723

% بيظطا كان  سـبة الطبحؾثـات ذات  929الطتؾسظة ه  
ـــــؾي الســـــيؾ  هـــــ   الطشـــــاركة الطرةفعـــــة  ـــــ  ةصـــــظيع الو

8228 .% 
% مــؽ الطبحؾثــات كا ــ  مــؽ 1722الةبــيؽ الظتــاج  أن    

الطتؾسظة    ةصظيع الوؾي ذالات الطشاركة الطظ فضة ال 
 256الســـيؾ  مــــؽ إجطـــال  الطبحؾثــــات الالبـــالا عــــددهؽ 

ــــى أن  ســــبتها ةقــــ  عــــؽ  طــــس عــــدد  ــــة مطــــا ىعظ مبحؾث
الطبحؾثــــــات ، بيظطــــــا كا ــــــ   ســــــبة الطشــــــاركة الطرةفعــــــة 
للطبحؾثـــات  ـــ  ةصـــظيع الوـــؾي الســـيؾ  ةزيـــد عـــؽ ث ثـــة 

 % مظهؽ.8228أرااع الطبحؾثات بظسبة 
ابل  تضـــل أن هظـــاك مـــا ىقـــ  المـــؽ العـــرض الســـ       

عــــــؽ  طــــــس الطبحؾثــــــات كا ــــــ  مشــــــاركتهؽ مظ فضــــــة 

المتؾســظة مطــا ىقتضــى مــؽ الطهتطــيؽ بتظطيــة الصــظاعات 
البيئيــة المــؽ جا ــب القيــادات الظســاجية العطــ  علــى زيــادة 
مهـــــارة الطبحؾثـــــات  ـــــ  البظـــــؾد التـــــ  كا ـــــ  مشـــــاركتهؽ 

 مظ فضة المتؾسظة.
 
 

ةؾزيع الطبحؾثات ال قا لطسـتؾ  مشـاركتهؽ  ـ   .2ججول 
 ةصظيع الوؾي السيؾ  

 الطصدر جطع  الوسب  مؽ بيا ات الدراسة الطيدا ية

فئات مدته  المذاركة في ترنيع 
 الثهب الديه  

 % عجد

 18 أقـــــ  مـــــؽ  مشـــــاركة مظ فضـــــة
 درجة(

19 723 

درجــــة  18مشــــاركة متؾســــظة  مــــؽ 
 درجة( 25ألق  مؽ 

25 929 

 8228 212 درجة     ور( 25مشاركة مرةفعة  

 111 565 المجمهع
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الللتعـــــرف علـــــى مســـــتؾ  مشـــــاركة الطبحؾثـــــات  ـــــ  
ةصـــــظيع الوـــــؾي الســـــيؾ ، ةـــــؼ وســـــاي متؾســـــس درجـــــات 
الطشاركة ل   بظد مـؽ بظـؾد الطشـاركة  ـ  ةصـظيع الوـؾي 

الذلــػ عــؽ  (4بالجااجول رقاام )الســيؾ  كطــا هــؾ مؾضــل 
طة الظـاة  طريل ضـري الت ـرارات  ـ  الزن العبـارة ثـؼ قسـ

علــى م طــؾع العيظــة الةبــيؽ أن  متؾســس درجــات مشــاركة 
الطبحؾثــــات  ــــ  ةصــــظيع الوــــؾي الســــيؾ  الةراالوــــ  بــــيؽ 

ــــى، ال49درجــــة بظســــبة  1247 درجــــة  2281% كحــــد أد 
% كحد أقصى، الكـان الطتؾسـس العـام لبظـؾد 9326بظسبة 

مشـــاركة الطبحؾثـــات  ـــ  ةصـــظيع الوـــؾي الســـيؾ  مرةفعـــاف 
  %.82درجة بظسبة  224هؾ

اليتضل مؽ الظتـاج  السـابقة بصـفة عامـة أن مسـتؾ  
مشاركة الطبحؾثات  ـ  ةصـظيع الوـؾي السـيؾ  مظ فضـة 
المتؾســـظة  ـــ  بظـــد الاوـــد ل ـــ  مظهطـــا مـــؽ بظـــؾد ةصـــظيع 
ـــر بطتؾســـس  الوـــؾي الســـيؾ  الهطـــا ة هيـــز األقطشـــة الحري

%، الةحضـــــير 49درجـــــة بظســـــبة  1247درجـــــة مشـــــاركة 
ــــــؾي الســــــيؾ   بطتؾســــــ س درجــــــة مســــــتلزمات ةصــــــظيع الو

% الكا ــــ  مرةفعــــة 6623درجــــة بظســــبة  1299مشــــاركة  
 ــ  ثطا يــة بظــؾد الهــى: ة هيــز ال يــؾل الطلؾ ــة لل ياطــة 

%، 8223درجـــة بظســـبة  2241الالتظريـــز بطتؾســـس درجـــة 
القــــص األقطشــــة لعطــــ  الوــــؾي بطتؾســــس درجــــة مشــــاركة 

%، الويا ة الوؾي بطتؾسس درجة 79درجة بظسبة  2237
%، البد ال قطـاش ملـؾن 83درجة بظسبة  2249مشاركة 

درجــــة  2271لتــــزييؽ األ طــــام الصــــدر الوــــؾي  بطتؾســــس 
ـــه 9223بظســـبة  ـــل علي ـــرأس اليظل ـــز غظـــاء ال %، ال ةظري

درجــــة بظســـــبة  2281الترقعــــ  بطتؾســــس درجـــــة مشــــاركة 
%، العطــــــ  االشـــــــراح الةظريـــــــزي بـــــــال رز ال يـــــــؾل 9326

ـــــر بطتؾســـــس درجـــــة مشـــــاركة  درجـــــة بظســـــبة  2263الحري
الالصــــدر بــــال رز الالزاريــــر   %، الةظريــــز األ طــــام 8726

%، 84درجــــــة بظســــــبة  2252بطتؾســــــس درجــــــة مشــــــاركة 
الأ يــــراف بظــــد ة هيــــز الط ىــــة الســــيؾية الويا تهــــا بطتؾســــس 

 %. 9126درجة بظسبة  2275درجة 
القــد  رجــع أن مشــاركة الطبحؾثــات كا ــ  مرةفعــة  ــ  
ةصــظيع الوــؾي الســيؾ   غــراف ألن الســيؾيات اعتــادت مظــح 

علـــى عطـــ  الوـــؾي الســـيؾ  الأن  الصـــتر ةـــدريب الفتيـــات
هظـــاك رغبـــة مـــظهؽ  ـــ  ة فيـــ  عـــبء ة هيـــز العرالســـة 
عـــؽ كاهـــ  األســـرة الأىضـــا ةحســـيؽ الـــد   الأ هـــؽ علـــى 

 دراىة ةامة بهحي الططارسات.
 
 

 سيؾ  الطتؾسظات الالظسب الطئؾية لطستؾ  مشاركة الطبحؾثات    ةصظيع الوؾي ال .4ججول 
 

 انااااااالبي                                                    
 

 بنهد مذاركة المبحهثات في ترنيع الثهب الديه  

متهساااااا  
درجااااااااات 
 المذاركة

 الترتيب األداء %

 .7 مظ فض ..1. 1..7 ة هيز األقطشة الحرير  -7
 1 متؾسس ..22 7.11 ةحضير مستلزمات صظاعة الوؾي -6
 1 مرةفع ...7 7..6 ة هيز ال يؾل الطلؾ ة لل ياطة الالتظريز  -.
 7 مرةفع ..11 1..6 قص األقطشة لعط  الوؾي   -.
 2 مرةفع ...7 1..6 ويا ة الوؾي  -5
 . مرةفع ...1 6.17 إد ال قطاش ملؾن لتزييؽ األ طام الصدر الوؾي -2
 7 مرةفع 2..1 6.77 ةظريز غظاء الرأس اليظلل عليه الترقع   -1
 . مرةفع 71.2 .6.2 عط  االشراح الةظريزي بال رز ال يؾل الحرير -7
 5 مرةفع ...7 6.56 ةظريز اال طام  الالصدر بال رز الالزارير  -1

 6 مرةفع 17.2 6.15 ة هيز الط ىة السيؾية الويا تها -.7
  مرتفع 81.1 6.4 المتهس  العام

 .الالحد األقصى للدرجة  652الطبحؾثات الالبالع عددهؽ وسب  الظسبة الطئؾية إلجطال  عدد 
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الجرجاااة الكمياااة لمذااااركة المااارأة الدااايهية فاااى تنمياااة 

 الرناعات البيئية   
مــــؽ  ــــ ل الصــــظاعات البيئيــــة األراعــــة الســــابقة ةــــؼ 
الحصــؾل علــى الطســتؾ  ال لــى لطشــاركة الطــرأة الســيؾية 

يــة الصــظاعات البيئيــة بؾاوــة ســيؾي كطــا هــؾ الارد  ــ  ةظط
بالظريقــة البحويــة القــد ا حصــرت درجــات مشــاركة الطــرأة 

درجـة كحـد  47السيؾية    ةظطية الصظاعات البيئية بيؽ 
درجـــــــة كحـــــــد أقصـــــــى بطتؾســـــــس وســـــــاب   141أد ـــــــى، 

القـد ةـؼ  492452درجة الا حـراف معيـاري قـدري  952652
مســتؾ  مشــاركة  ةقســيؼ الطبحؾثــات إلــى ثــ ث  ئــات هــ 

درجــــــة(، المســــــتؾ  مشــــــاركة  79مظ فضــــــة  أقــــــ  مــــــؽ 
ــــ  مــــؽ  79متؾســــظة  مــــؽ  درجــــة(  112درجــــة إلــــى أق

 درجة    ور(. 112المستؾ  مشاركة مرةفعة  
% مـــــؽ 728 (2بجاااااجول )الةؾضــــل الظتـــــاج  الطبيظـــــة 

الطبحؾثات ىقعؽ     ئة الطشاركة الطظ فضة، الأن  سبة 
شـــــــاركة % مـــــــؽ الطبحؾثـــــــات ىقعـــــــؽ  ـــــــ   ئـــــــة الط1624

ــــة  7528الطتؾســــظة، الأن  مــــؽ الطبحؾثــــات ىقعــــؽ  ــــ   ئ
الطشــــــاركة الطرةفعــــــة، الةشــــــير هــــــحي الظتــــــاج  أن التاليــــــة 
ـــات مـــؽ ذالات الطشـــاركة الطرةفعـــة  العغطـــى مـــؽ الطبحؾث

% اليشـــير ذلـــػ إلـــى أن الطـــرأة 9222الالطتؾســـظة بظســـبة 
السيؾية ةعط  مؽ   ل ةؾ ير اإلمكا يات ال زمة لتظفيـح 

ئية الةعط  على ةظطيتها الةقـؾم بظشـرها  ـ  الصظاعات البي
م تطعهـــا مطـــا  ـــؤد  إلـــى ةحســـيؽ مســـتؾاها االقتصـــادي 

 سيهه. الاالجتطاع  بؾاوة
 

ــــــى  .2جااااااجول  ــــــات ال قــــــا للطســــــتؾ  ال ل ةؾزيــــــع الطبحؾث
 للطشاركة    ةظطية الصظاعات البيئية

 الطصدر جطع  الوسب  مؽ بيا ات الدراسة الطيدا ية
 

وباين  ثانيًا: العالقاة باين المتغيارات المداتمة المجروساة
المداااته  الكماااى لمذااااركة المااارأة الدااايهية فاااي تنمياااة 

 الرناعات البيئية
ى ــتص هــحا ال ــزء بعــرض أهــؼ الظتــاج    يطــا  تعلــل 
با تبار الع قة بيؽ الطتتيرات الطستقلة الطدرالسة الهـى: 
السؽ، الدرجة ةعليؼ الطبحؾثة، المساوة الحيازة الزراعية، 

ــــة، الدرجــــة اال  ــــة الحيؾا ي تطــــاء للط تطــــع الالســــعة الحيازي
القبلــ ، الدرجــة االة ــاي  حــؾ الصــظاعات البيئيــة، الدرجــة 
ـــــة، الدرجـــــة التعـــــرض  ـــــد القبلي التطســـــػ بالعـــــادات الالتقالي
لطصـــــادر الطعلؾمـــــات عـــــؽ الصـــــظاعات البيئيـــــة، الاـــــيؽ 
مســــتؾ  مشــــاركة الطــــرأة الســــيؾية  ــــ  ةظطيــــة الصــــظاعات 
البيئيـــــة، الال تبــــــار هــــــحي الع قــــــة ةــــــؼ صــــــياغة الفــــــرض 

حي  ــص علــى ت ال ةؾجــد ع قــة ارةباطيــة اإلوصــاج  الــ
معظؾيـة بــيؽ الطتتيــرات الطسـتقلة الطدرالســة الهــى: الســؽ، 
الدرجــــــة ةعلــــــيؼ الطبحؾثــــــة، المســــــاوة الحيــــــازة الزراعيــــــة، 
ــــة، الدرجــــة اال تطــــاء للط تطــــع  ــــة الحيؾا ي الالســــعة الحيازي
القبلــ ، الدرجــة االة ــاي  حــؾ الصــظاعات البيئيــة، الدرجــة 

ـــــ ـــــة، الدرجـــــة التعـــــرض التطســـــػ بالعـــــادات الالتقالي د القبلي
لطصـــــادر الطعلؾمـــــات عـــــؽ الصـــــظاعات البيئيـــــة، الاـــــيؽ 
مســــتؾ  مشــــاركة الطــــرأة الســــيؾية  ــــ  ةظطيــــة الصــــظاعات 

 البيئية. 
أن مســـــتؾ  مشـــــاركة  (11جاااااجول )الةؾضـــــل  تـــــاج  

الطرأة السيؾية    ةظطية الصظاعات البيئيـة كا ـ  معظؾيـة 
ؾا يــة، بكــ  مـؽ: الســعة الحيازيــة الحي 2221عظـد مســتؾ  

الدرجـــــــة اال تطـــــــاء للط تطـــــــع القبلـــــــ ، الدرجـــــــة التطســـــــػ 
بالعـــــــــادات الالتقاليـــــــــد القبليـــــــــة، الدرجـــــــــة االة ـــــــــاي  حـــــــــؾ 
الصظاعات البيئية، الدرجة التعرض لطصادر الطعلؾمـات 
عـؽ الصـظاعات البيئيــة ويـث بلتـ  قــيؼ معامـ  االرةبــال 

، 22217، ال22241، ال22225البســــــــــــــــــيس لبيرســــــــــــــــــؾن: 
، بيظطـــــا كا ـــــ  الع قـــــة علـــــى الترةيـــــب 22231، 22219

مــع الســؽ، ويــث كا ــ  قــيؼ  2225معظؾيــة عظــد مســتؾ  
، اللـــــؼ ة ـــــؽ 22149معامـــــ  االرةبـــــال البســـــيس لبيرســـــؾن 

هظـــاك ع قـــة معظؾيـــة ل ـــ  مـــؽ: درجـــة ةعلـــيؼ الطبحؾثـــة، 
 المساوة الحيازة الزراعية.

 

 
 

فئات المدته  الكمى لممذاركة 
 في تنمية الرناعات البيئية

 % عجد

 أقـ  مـؽ  مشاركة مظ فضـةمستؾ  
 درجة( 79

22 728 

 79مســتؾ  مشــاركة متؾســظة  مــؽ 
 درجة( 112درجة ألق  مؽ 

42 1624 

 112مســــــــتؾ  مشــــــــاركة مرةفعــــــــة  
 درجة     ور(

194 7528 

 111 565 المجمهع
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قيؼ معام ت االرةبال بيؽ الطتتيرات  .11ججول 
الطستقلة الايؽ مستؾ  مشاركة الطرأة السيؾية  ى ةظطية 

 الصظاعات البيئية 
 

قيم معامل  المتغيرات المدتقمة المجروسة م
 االرتباط

 *22149 السؽ  1

 22115 درجة ةعليؼ الطبحؾثة 2

 22117 مساوة الحيازة الزراعية 3

 **22225 الحيؾا يةالسعة الحيازية  4

 **22241  درجة اال تطاء للط تطع القبل   5

درجة التطسػ بالعادات الالتقاليد  6
 القبلية  

22217** 

درجة االة اي  حؾ الصظاعات  7
 البيئية  

22219** 

درجة التعرض لطصادر الطعلؾمات  8
 عؽ الصظاعات البيئية

22231** 

عظد مستؾ   254قيطة معام  االرةبال ال داللية د.ح = 
على  22191، ال  22146ه :  2221، ال 2225معظؾية 
   2221، **معظؾية عظد  2225* معظؾية عظد  الترةيب

 

ـــــه كلطـــــا زاد ســـــؽ  ـــــ  أ  ـــــػ الع قـــــة إل ـــــد ةرجـــــع ةل الق
الطبحؾثة، الزادت السـعة الحيازيـة الحيؾا يـة الأىضـا درجـة 
ا تطاجهـــــا للط تطـــــع القبلـــــ  الةطســـــكها بالعـــــادات الالتقاليـــــد 

ية، الاة اهها  حؾ الصـظاعات البيئيـة الةعـدد مصـادر القبل
معلؾماةها عؽ الصظاعات البيئية  الاالتال  ةزداد مسـتؾ  

 مشاركة الطرأة السيؾية    ةظطية الصظاعات البيئية . 
الاظــــاءاف علــــى الظتــــاج  الســــابقة ىطكــــؽ ر ــــض الفــــرض 
اإلوصـــاج  بالظســـبة لطتتيـــرات: الســـؽ ، الســـعة الحيازيـــة 

ـــــة،  ـــــ ، الدرجـــــة الحيؾا ي الدرجـــــة اال تطـــــاء للط تطـــــع القبل
التطســػ بالعــادات الالتقاليــد القبليــة، الدرجــة االة ــاي  حــؾ 
الصظاعات البيئية، الدرجة التعرض لطصادر الطعلؾمـات 
ــــؼ  ــــتطكؽ مــــؽ ر ــــض  عــــؽ الصــــظاعات البيئيــــة، بيظطــــا ل
الفـــــرض االوصـــــاجى  يطـــــا  تعلـــــل بطتتيـــــر درجـــــة ةعلـــــيؼ 

 ية.الطبحؾثة، المساوة الحيازة الزراع
 

ثالثاااااااا: عسااااااايام بعاااااااذ المتغيااااااارات المداااااااتقمة ذات 
االرتبا ااات المعنهيااة بمدااته  مذاااركة الماارأة الداايهية 

 بتنمية الرناعات البيئية فى تفدير التباين الكمى
الللت  د مـؽ الظتـاج  السـابقة الدالـة علـى الجـؾد ع قـة 
ارةباطيه معظؾيـة بـيؽ مسـتؾ  مشـاركة الطـرأة السـيؾية  ـ  
ةظطيــة الصــظاعات البيئيــة الكــ  الطتتيــرات الطســتقلة ذات 

الع قـــة االرةباطيـــة الطعظؾيـــة بهـــا الجعلهـــا أ وـــر دقـــة  ـــ  
عـــــ  د ظاميكيـــــة الطتتيـــــرات األ ـــــر ، الا  ـــــح أثـــــر هـــــحي 

ـــــــرات  ـــــــؼ الضـــــــع الفـــــــرض الطتتي ـــــــد ة ـــــــار،  ق ـــــــ  االعتب  
ةســهؼ كــ  مــؽ اإلوصــاج  التــال  الــحي  ــظص علــى ت ال 

الطتتيـــرات ذات الع قـــة االرةباطيـــة الطعظؾيـــة  ـــ  ةفســـير 
التبــا ؽ ال لــى لطســتؾ  مشــاركة الطــرأة الســيؾية  ــ  ةظطيــة 

الهــــحي الطتتيــــرات هــــ :  الصــــظاعات البيئيــــة بؾاوــــة ســــيؾي
، الدرجــــــة اال تطــــــاء الســــــؽ، الالســــــعة الحيازيــــــة الحيؾا يــــــة

للط تطـــــع القبلـــــ ، الدرجـــــة التطســـــػ بالعـــــادات الالتقاليـــــد 
القبليــة، الدرجــة االة ــاي  حــؾ الصــظاعات البيئيــة، الدرجــة 

 التعرض لطصادر الطعلؾمات عؽ الصظاعات البيئية.
الال تبــار صــحة هــحا الفــرض اللتقــد ر  ســب مســاهطة 
 ــــــ  مــــــؽ الطتتيــــــرات الطســــــتقلة ذات الع قــــــة الطعظؾيــــــة 

مشـــاركة الطـــرأة الســـيؾية  ـــ  ةظطيـــة الصـــظاعات بطســـتؾ  
البيئيـــة  ـــ  التبـــا ؽ ال لـــى الطفســـر لهـــا، اســـت دم  طـــؾذج 
التحلي  االرةباطى الاال حداري الطتعدد الطتدرج الصاعد، 

، الةبـــيؽ أ ـــه ىطكـــؽ اإلبقـــاء (11بالجاااجول ) طـــا مؾضـــل 
على أراعة متتيرات  ةسهؼ    ةفسير التبـا ؽ ال لـى مـؽ 

ســـتقلة الســـتة ذات الع قـــة االرةباطيـــة بـــيؽ الطتتيـــرات الط
الطعظؾيـــــة بطســـــتؾ  مشـــــاركة الطـــــرأة الســـــيؾية  ـــــى ةظطيـــــة 
الصــــــظاعات البيئيــــــة الهــــــؼ: درجــــــة التعــــــرض لطصـــــــادر 
الطعلؾمــــات عــــؽ الصــــظاعات البيئيــــة،  الدرجــــة اال تطــــاء 
للط تطـــــع القبلـــــ ، الدرجـــــة التطســـــػ بالعـــــادات الالتقاليـــــد 

بيئيـــة، المـــؽ القبليـــة، الدرجـــة االة ـــاي  حـــؾ الصـــظاعات ال
اةضـــل أن  ســـبة  (11بالجاااجول ) تـــاج  التحليـــ  الطبيظـــة 

مســــــاهطة هــــــحي الطتتيــــــرات  ــــــ  ةفســــــير التبــــــا ؽ ال لــــــى 
الأن  ســبة  2221للطبحؾثــات كا ــ  معظؾيــة عظــد مســتؾ  

مساهطتهؼ م تطعـيؽ معـاف  ـ  القـدرة التظبؤيـة لتتيرهـا هـ  
 % ةعــــــز  إلــــــى درجــــــة التعــــــرض3522%، مظهــــــا 5125

% إلى 925عؽ الصظاعات البيئية،  لطصادر الطعلؾمات
% إلى درجة التطسػ 5درجة اال تطاء للط تطع القبل ، ال

% إلـــى الدرجـــة االة ـــاي 128بالعـــادات الالتقاليـــد القبليـــة، 
ـــاج  الســـابقة ىطكـــؽ  ـــة، الطبقـــاف للظت  حـــؾ الصـــظاعات البيئي
ر ــض الفــرض اإلوصــاج  جزجيــاف القبــؾل الفــرض الظغــري 

تعلـل بكـ  مـؽ الطتتيـرات البد      هحي ال زجيات  يطـا  
ــه  التاليــة الهــى: الســؽ، الالســعة الحيازيــة الحيؾا يــة، القبؾل
لباق  الطتتيرات الطرةبظة معظؾيـاف الهـى:  درجـة التعـرض 
لطصــــادر الطعلؾمــــات عــــؽ الصــــظاعات البيئيــــة، الدرجــــة 

 اال تطاء للط تطع القبل ، 
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االرةباط  الاال حداري الطتعدد الطتدرج الصاعد لع قة الطتتيرات الطستقلة بطستؾ  مشاركة الطرأة التحلي   .11ججول 

 السيؾية    ةظطية الصظاعات البيئية
 

 2221، ** معظؾي عظد مستؾ  معظؾية  622533قيطة ال زء الواب  مؽ الطعادلة  قيطة ألفا( = 
 
 

التطسػ بالعادات الالتقاليد القبليـة، الدرجـة االة ـاي الدرجة 
 حـــــؾ الصـــــظاعات البيئيـــــة، الةعظـــــى الظتي ـــــة أن  تظاســـــب 
درجــــة التعــــرض لطصــــادر الطعلؾمــــات عــــؽ الصــــظاعات 
البيئيــــــة مــــــع مســــــتؾ  مشــــــاركة الطبحؾثــــــات  ــــــ  ةظطيــــــة 
الصــــــــظاعات البيئيــــــــة، الةعظــــــــى أىضــــــــا اة ــــــــاههؼ  حــــــــؾ 

لقبلـــ  الةطســـكهؼ الصـــظاعات البيئيـــة الا تطـــاجهؼ للط تطـــع ا
ــــ  ىكــــؾن  ــــد القبليــــة  ــــ  م ــــتطعهؼ القبل بالعــــادات الالتقالي
ميســــراف لطشــــاركة الطــــرأة الســــيؾية  ــــ  ةظطيــــة الصــــظاعات 

 البيئية بؾاوة سيؾي.
 

رابعااااًا: دوافااااع مذاااااركة الماااارأة الداااايهية فااااي تنميااااة 
 الرناعات البيئية

ــــــة  ــــــ  ةظطي ــــــع الطــــــرأة الســــــيؾية   ــــــى دالا  للتعــــــرف عل
بجااجول رقاام رت الظتــاج  الطبيظــة الصــظاعات البيئيــة أعهــ

 أن هظـــاك  طـــس دالا ـــع لطشـــاركة الطبحؾثـــات  ـــى (06)
ةظطية الصظاعات البيئية الةراالوـ   سـبة ذكـر الطبحؾثـات 

% الهـى كالتـالى: ..25 -% 71.5ل   مظهطـا مـا بـيؽ 
زيــــادة د ــــ  األســــرة بطشــــاركتها  ــــ  الصــــظاعات البيئيــــة 

رالسـة % (، مساعدة األسرة    ة هيز الع71.5 بظسبة 
%(، ال رالج مؽ الطظزل لتلقى التعليؼ الالعط     1..7 

%(، ا تســاي مهــارات جد ــدة 12.1الصــظاعات البيئيــة  
(، الشــعؾر بقيطـــة الطـــرأة الســيؾية دا ـــ  الط تطـــع ..15 

 %(...25السيؾ   
 

ةؾزيع الطبحؾثات ال قا لطستؾ  دالا عهؽ  ى  .06ججول 
 ةظطية الصظاعات البيئية

 

 الطصدر جطع  الوسب  مؽ بيا ات الدراسة الطيدا ية 

خطهات 
 التحميل

معامل  المتغيرات الجاخمة في التحميل
االرتباط 
 المتعجد

% التراكمية 
لمتباين المفدر 
 لممتغير التابع

% لمتباين 
المفدر 

 لممتغير التابع

معامل 
 االنحجار

                       درجـــــــــــــــــــــــة التعـــــــــــــــــــــــرض لـــــــــــــــــــــــؼ ال ظؾة األاللى 
صـــــــــــــــادر الطعلؾمـــــــــــــــات عـــــــــــــــؽ 

 الصظاعات البيئية

22594 3522 3522 282322** 

 **262519 925 4427 22669 درجة اال تطاء للط تطع القبل  ال ظؾة الوا ية 

الالتقاليــد درجــة التطســػ بالعــادات  ال ظؾة الوالوة
 القبلية

22725 4927 522 252581** 

درجــــة االة ــــاي  حــــؾ الصــــظاعات  ال ظؾة الرابعة 
 البيئية 

22725 5125 128 212158** 

 تكرار الجوافع
 % 656ن = 

زيـــادة د ـــ  األســـرة بطشـــاركتها 
    الصظاعات البيئية

661 71.5 

مســــــاعدة األســــــرة  ــــــ  ة هيــــــز 
 العرالسة

67. 7..5 

ـــــــى  ـــــــزل لتلق ال ـــــــرالج مـــــــؽ الطظ
التعلــيؼ الالعطــ   ــ  الصــظاعات 

 البيئية

712 12.1 

 ..15 .71 ا تساي مهارات جد دة
الشــــعؾر بقيطــــة الطــــرأة الســــيؾية 

 دا   الط تطع السيؾ  
721 25.. 
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ــــادة د ــــ   اليتضــــل مطــــا ســــبل أن الطســــاهطة  ــــى زي
االســـــرة بطشـــــاركتها  ـــــى الصـــــظاعات البيئيـــــة، المســـــاعدة 
االســرة  ــى ة هيــز العرالســة، الال ــرالج مــؽ الطظــزل لتلقــى 
التعلـــيؼ الالعطـــ   ـــى الصـــظاعات البيئيـــة كا ـــ  مـــؽ أهــــؼ 

السيؾية  ى ةظطية الصظاعات البيئية دالا ع مشاركة الطرأة 
بالؾاوـــه ويـــث أن الهــــدف االساســـى  ــــى الطشـــاركة هــــؾ 
ــــــػ لتحســــــيؽ الؾضــــــع االقتصــــــاد   ــــــيؼ الذل الطــــــادة الالتعل

 لألسرة.
اللحا  ؾصى البحث بضرالرة إ شاء جطعيات ةسؾيقية      

ــــــى ةســــــؾيل مظت اةهــــــا مــــــؽ  ةســــــاعد الطــــــرأة الســــــيؾية عل
الزراعــــى بطــــدها  الصــــظاعات البيئيــــة، الأن ىقــــؾم اإلرشــــاد

بالطعلؾمــات التســؾيقية الضــرالرية البقتــراح أســاليب جد ــدة 
ـــــؾ ر  ـــــادة د لهـــــا، الضـــــرالرة ة ـــــى التســـــؾيل لضـــــطان زي  
الطرشدات الزراعيات للعطـ  مـع الطـرأة السـيؾية الةـدريبها، 
ـــ   ـــؾ ير التطؾي الالبـــد ان  هـــتؼ جهـــاز االرشـــاد الزراعـــى بت

عات الـــ زم لطســـاعدة الطـــرأة الســـيؾية علـــى إ تـــاج الصـــظا
 البيئية.      
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آ اق العط   .0999  أبه حطب  رضا عبج الخالق
اإلرشاد   ى ةظطية الطشرالعات الزراعية الصتيرة 
 ى االراضى ال د دة، دراسة والة  ى محا غة 
شطال سيظاء، م لد مؤةطر دالر اإلرشاد الزراعى  ى 
ةظطية الطشرالعات الزراعية الصتيرة للشباي الريفى، 
ال طعية العلطية لإلرشاد الزراعى، الطركز الطصر  

 .96ص ، مصر ل يزة،ا الداللى للزراعة،
بيا ات غير  .6106 اإلدارة الزراعية بهاحو سيهه 

 .9ص ، ، سيؾة ، مظرالح، مصرمظشؾرة
علؼ اجتطاع التظطية،  .0996  الدماله ى  ميذيل

دراسة  ى اجتطاعات العالؼ الوالث، دار الطعر ة 
 .08ص ، ال امعية، االسكظدرية

الصظاعات  .0998  الديج  عسماعيل الدعج 
الصتيرة الدالرها  ى ةحقيل التؾازن الطت ا ىء 
للتظطية، الطؤةطر العلطى االالل عؽ ادرة الطشرالعات 
الصتيرة بيؽ الحاضر الالطستقب  محا غة الشرقية، 

 .7ص ، الزقازيل
 

محاضرات  ى الدراسات  .6110رشاد  سعيج عباس  
السكا ية لظ ي الدراسات العليا، كلية الزراعة 

 .1ص ، بطشتهر، جامعة الزقازيل،  رع بظها
 ،سهسن عمى نهر الجين  عرام عبج الفتاح العذر  

دراسة ةقييطيه لبيئة التظغيؼ االرشاد   .6116
الالطتظلبات الطهظية للطرشدات الزراعيات  ى إطار 

طاعىت ببعض التظغيطات مفهؾم تالظؾع االجت
االرشادىة بطحا غتى البحيرة الالتراية، م لد الطؤةطر 
السادس لإلرشاد الزراعى الةظطية الطرأي الريفية، 
ال طعية العلطية لإلرشاد الزراعى، الطركز القؾمى 

 .615ص ، الداللى للزراعة، ال يزة
علؼ االجتطاع  .6111  عبج القادر  دمحم عالء الجين

ر، االة اهات الحد وة  ى دراسة الريفى الطعاص
ص ، التظطية الريفية، مظش  الطعارف االسكظدرية

65. 
ةحلي  البيا ات  .0991  عالم  صالح الجين محمهد

 ى البحؾث الظفسية الالتراؾية، دار الف ر العراى، 
 القاهرة.

التظطية الريفية، شرالق، جهاز  .0997 محرم  ابراىيم 
الزارة التظطية الريفية، ، بظاء الةظطية القرية الطصرية

 .60ص ، ال يزة
بيا ات غير  .6105 مركز المعمهمات بهاحو سيهه 

 مظشؾرة.
 .6106 مركز المعمهمات ودعم اتخاذ القرار  مطروح 

 بيا ات غير مظشؾرة.
ةقرير التظطية البشرية،  .6111 معيج التخطي  القهمى 

 .8ص ، القاهرة
مشاركة الطرأي  .0998 ميا دمحم فيمى عبج الرحيم 

الريفية  ى التظطية .... بقر  بطحا غتى الدقهلية 
الالفيؾم، رسالة دكتؾراة، كلية الزراعة، جامعة 

 .99-97 ص ص، القاهرة، ال يزة
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