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التعرف على مستوي كل من معرفة، اتجاه، وتطبيق الزراع المبحوثين لممارسات الحفاظ البحث ھذا استھدف : الملخص
اختبار معنوية الفروق بين متوسطي قريتي ، قل في المساحة بمحافظة كفر الشيخعلى واDDعلي مياه الري بقريتي الدراسة ا

قل في المساحة فيما يتعلق بمستوى كل من معرفة، اتجاه، وتطبيق الزراع المبحوثين لممارسات الحفاظ على واDDالدراسة ا
لى عNقة بعض المتغيرات المستقلة المدروسة بمستوي كل من معرفة، اتجاه، التعرف ع، ى حدىعلي مياه الري كل عل

سھام النسبي للمتغيرات المستقلة تحديد ا�، ى حدىوتطبيق الزراع المبحوثين لممارسات الحفاظ على مياه الري، كل عل
ارسات الحفاظ على مياه الري، فى تفسير التباين الكلي فى تطبيق الزراع المبحوثين لمممجتمعة المدروسة ذات ا�رتباط 

التعرف علي أھم المشكNت التي تعوق الزراع المبحوثين في الحفاظ علي ، وترتيب ھذه المتغيرات وفقا Dھميتھا النسبية
أجريت الدراسة الراھنة اعتمادا على منھج المسح ، مياه الري، وكذلك مقترحاتھم في التغلب عليھا من وجھة نظرھم

تسم ة فى محافظة كفر الشيخ، خصوصا أن أغلب مناطقھا تقع فى نھايات الترع والمصارف التى تا�جتماعي بالعين
 اداريين من ھذه المحافظة بطريقة عمدية أحدھما أكبر مركز في نليھا، ولقد تم اختيار مركزيإبمحدودية مياه الري القادمة 

 مركز فوه، ثم تم اختيار أكبر قرية من المركز  مركز في المساحة وھوأصغرخر المساحة وھو مركز سيدى سالم، وا^
Dقرية في المساحة في المركز أصغركبر في المساحة فكانت قرية كوم الدھب، كما تم اختيار ا Dفي المساحة فكانت صغرا 

لجمعية  الحيازة الزراعية الموجودة بات للدراسة الميدانية، وبحصر عدد المزارعين في سجNنشراف كمنطقتي ا�قرية منية
مزارع بالقرية ا�كبر في ) 2217(م رع منھمزا) 2689(التعاونية الزراعية بالقريتين، وجد أن جملة ھؤ�ء المزارعين 

منھم بطريقة المعاينة العشوائية المنتظمة بطول عينة وتم سحب ،  في المساحةاDصغر مزارع بالقرية )472(، والمساحة
 )222( فكانتعلي القريتين ًمزارعا تم توزيعھا بطريقة التوزيع النسبي ) 270(فبلغت %) 10(مزارعين بنسبة ) 10( فئة

 ولقد تم جمع البيانات بطريقة . في المساحةاDصغرً مزارعا من القرية )48(مزارع من القرية ا�كبر في المساحة، و
ر مدى صNحية استمارة ا�ستبيان ، ولقد تم عمل اختبايفة ا�ستبيان مع عينة المزارعينالمقابلة الشخصية باستخدام صح

مزارع من خارج عينة الدراسة، وتم أجراء بعض التعديNت ) 20(على عينة قوامھا ) Pre-testاختبار مبدئي(بوسطة 
نوفمبر حتى   تم جمع البيانات خNل الفترة من اول شھرد وق، لمستوي فھم المزارعين المبحوثينعليھا لتصبح أكثر مNئمة

 ، المتوسط الحسابي،ول الحصر العددي، النسب المئوية، أستخدم فى تحليل بيانات الدراسة جدام2016م اخر ديسمبر عا
-Mann) ي"(ويتني-مان" معامل ألفا كرو نباخ لقياس ثبات المقاييس المستخدمة فى الدراسة، اختبار ،ا�نحراف المعياري

Whitney U Test ،موذج التحليل ا�رتباطي ا�نحداري المتدرج الصاعد ، ونر معامل ا�رتباط البسيط لبيرسوناختبا
)Step-Wise(، كبرتبين أن أكثرية المبحوثين بالقرية ا: ليھا ھيإالتى تم التوصل نتائج وكانت اھم الDفي المساحة  
 ھم ا�يجابي اتجاھ،مرتفعبممارسات الحفاظ على مياه الري تھم مستوي معرفكان  %)60.8(، )70.5% (،)50.5%(

، )%50(  في المساحةاDصغركما تبين أن أكثرية المبحوثين بالقرية  .التوالي، على  متوسطھا لھمدرجة تطبيق، وسطمتو
 كان مستوي معرفتھم بممارسات الحفاظ على مياه الري مرتفع، اتجاھھم ا�يجابي متوسط، ودرجة %)47.9(، )60.4%(

 والقرية اDكبربين متوسطي القرية  0.01عند مستوى معنوية ية أن ھناك فروقا معنو، تطبيقھم لھا متوسط، على التوالي
غيرات تأن ھناك أربعة م،  فيما يتعلق بتطبيق ممارسات الحفاظ علي مياه الري لصالح القرية اDصغر فى المساحةاDصغر

 الحفاظ على مياه  ممارساتتطبيقالتباين الكلي فى درجة  من )% 35.9( مستقلة أسھمت مجتمعة اسھاما معنويا فى تفسير
ممارسات الحفاظ ب ، مستوي المعرفة%)27.3( لثقافيا�نفتاح ا: ھام النسبي لكل منھا على التواليا�سنسبة  تالري، وتحدد

أن أھم المشكNت التي ، %)0.7( جنية، والدخل الشھري بال%)1.2( صال بوكNء التغيير، ا�ت%)6.7( على مياه الري
عدم نظافة المياه من المبيدات  ھي كبر في المساحةفي القرية اD  الحفاظ علي مياه الريالمبحوثين فيالزراع تعوق 

أن أھم المقترحات من وجھة  في الترع، ةنات الميترمي الحيوا ھي  في المساحةاDصغرفي القرية بينما كانت  والحشائش،
تطھير الترع من الحشائش ر في المساحة ھي كب في القرية اD من أجل المحافظة علي مياه الري المبحوثيننظر الزراع
و أو المخلفات المنزلية أو عبوات الرش أعدم إلقاء المبيدات   في المساحةصغر القرية اD، بينما كانت فيوورد النيل

 .المخلفات الزراعية فى الترع والمصارف

 .كفر الشيخ، ممارسات الحفاظ على مياه الري :الكلمات ا^سترشادية
*
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 المشكلة البحثيةالمقدمة و

 فھي ،تعد المياه أھم مورد �ستدامة كافة أشكال الحياة
 ، وا�ستدامة لجميع المجتمعات البشريةلتنميةامفتاح 

والمياه والسكان كالعملة التي لھا وجھان � يمكن أن تفصل 
 أحدھما عن ا^خر، حيث يرتبط وجود البشر بالماء

قيقية فى ويواجه عالم اليوم أزمة ح .)2012عكرش، (
 مليار 1.1أنه � يزال : المياه، ومن حقائق ھذا اDزمة

شخص ليس لديھم إمدادات مياه صالحة للشرب؛ يتأثر أكثر 
  دولة،40ن نقص المياه في أكثر من  مليار شخص م2من 

ايات البشرية في المجاري  مليون طن يوميا من النف2يودع 
الصرف الصحي تقتل المياه غير المأمونة وانعدام المائية، 

 مليون طفل دون سن 1.6ن اDساسي كل عام ما � يقل ع
يتعرض نصف سكان العالم النامي لمصادر الخامسة، و

تلوث المياه التي تزيد من انتشار المرض؛ وفى تسعينيات 
 مشكلة من الكوارث الطبيعية ب%90القرن السابق ارتبطت 

 بليون 6 إن الزيادة في أعداد السكان منالمياه، حيث ندرة 
 بليون نسمة سيكون المحرك الرئيسي �دارة موارد 9إلى 

 ).Taylor et al., 2008( المياه فى الخمسين سنة المقبلة

 ھناك العديد من الجوانب السلبية للسلوك فى مصرو
داخل  في تعاملھم مع عناصر البيئة الطبيعية للسكانالبيئي 

 تربية ،خين التد:من ماء وتربة وھواء مثلالمنزل وخارجه 
فران التقليدية في الخبيز، م اDالطيور داخل المنزل، استخدا

 ورش المبيدات ةزراعيحرق المخلفات المنزلية وال
وعبوات دوات المنزلية واD غسيل المNبس ،الحشرية

حيوانات اDسمدة والمبيدات في الترع، والتخلص من ال
 الزيادة ونتيجة. )1998 الشناوي،( النافقة بإلقائھا بالترع

حيث يتوقع -النيل مياه اتفاقية منذ السكان عدد في المستمرة
 مليون نسمة في 80زيادة حجم السكان في المستقبل من 

انخفاض و ،2050 مليون في عام 150 إلى 2010عام 
 3 م2500من  المياه من مصر في الفرد نصيب متوسط

 750إلى  الماضي، القرن خمسينيات في السنة في للفرد
 المائي الفقر ّحد من أقل  وھذا2010سنة  في لفردل 3م

 من )في السنة للفرد 3 م1000(ًدوليا  عليه المتعارف
 3 م250إلى  يصل أن للمياه، ويتوقع المتجددة الموارد

بالتالي سيكون أحد و .2050عام  في السنة في للفرد
ر ا�حتياجات التحديات الرئيسية لمصر ھي مواصلة توفي

، البرنامج ا�نمائي ل�مم المتحدة( مياهالمختلفة من ال
تعد بمثابة والدراسة الراھنة  .)Zingstra, 2011 ؛2010

ممارسات تطبيق محاولة Dلقاء الضوء علي محددات 
محافظة كفر ظ على مياه الري بقريتي الدراسة بالحفا

 .الشيخ

 مشكلة البحثية للدراسةال

لمصر، يعتبر نھر النيل مصدر المياه السطحي الوحيد 
من اDراضي المزروعة، ويعد القطاع % 98يروي نحو 

حيث يستھلك المائية الزراعي المستھلك الرئيسي للموارد 

 ).2010 جرجس وارسانيوس،( من مياه النيل %85نحو 
الرئيسي للموارد المائية  المستھلك ھو الزراعة يعد قطاعو

التي تتسم  الجافة المناطق داخل مناخ تقع مصرمصر،  في
وتواجه . اقتصادية زراعة أي لقيام اDمطار كفاية قلةب

مصر مشكلة الزيادة المستمرة فى عدد السكان والتي 
يقابلھا طلبا متزايدا مستمرا على الغذاء والمياه والسكن 
وإقامة مجتمعات جديدة بحاجة إلى المياه، فى الوقت الذي 

 حاليا لمصر بالمحدودية المتاحة المائية تتسم الموارد
الحفاظ على مياه ممارسات ن أ� شك و .)2012عكرش، (

سد ولوية ھامة لأمنھا تعد  واستثمار كل نقطة الري
 فى القطاعات المختلفة، المياهاحتياجات السكان من 

خصوصا فى المناطق التى تقع فى نھايات الترع 
  القادمة اليھاالري مياهوالمصارف التى تتسم بمحدودية 

الممارسات الصحيحة التي علي تنفيذ ولذا �بد من الوقوف 
تساعد علي الحفاظ علي مياه الري في ظل الندرة الشديدة 
التي تواجه مصر وخاصة أن ھذا المورد محدود، فNبد من 
ا�تجاه نحو المحافظة علي كميات المياه المتاحة وذلك من 

راسة دمن ھنا تثير الو. خNل ترشيد المياه والحفاظ عليھا
مستوي كل من معرفة،  ما ھو :تساؤ�ت ھي عدة الراھنة

اتجاه، وتطبيق الزراع المبحوثين لممارسات الحفاظ علي 
 في المساحة صغر واDاDكبرمياه الري بقريتي الدراسة 

معنوية بين ًا فروقھل ھناك . ؟بمحافظة كفر الشيخ
 في المساحة صغر واDاDكبرمتوسطي قريتي الدراسة 
معرفة، اتجاه، وتطبيق الزراع فيما يتعلق بمستوى كل من 

المبحوثين لممارسات الحفاظ علي مياه الري، كل علي 
عNقة بين بعض المتغيرات المستقلة ھل توجد . ؟ىحد

المدروسة ومستوي كل من معرفة، اتجاه، وتطبيق الزراع 
المبحوثين لممارسات الحفاظ على مياه الري، كل علي 

تغيرات المستقلة ا�سھام النسبي للمدرجة ما ھو . ؟ىحد
الكلي فى تطبيق المدروسة ذات ا�رتباط فى تفسير التباين 

 لممارسات الحفاظ على مياه الري، الزراع المبحوثين
 ماھي .؟وترتيب ھذه المتغيرات وفقا Dھميتھا النسبية

المشكNت التي تعوق الزراع المبحوثين في الحفاظ علي 
ليھا من وجھة مياه الري، وكذلك مقترحاتھم في التغلب ع

 .؟نظرھم

 أھداف الدراسة

تطبيق ومعرفة، اتجاه، كل من التعرف على مستوي  -1
لحفاظ علي مياه الري لممارسات االزراع المبحوثين 

 في المساحة بمحافظة صغر واDاDكبر الدراسة بقريتي
 .كفر الشيخ

قريتي الدراسة اختبار معنوية الفروق بين متوسطي   -2
كل من توى حة فيما يتعلق بمس في المساصغراDو اDكبر

ممارسات الزراع المبحوثين لمعرفة، اتجاه، وتطبيق 
 .، كل علي حدةمياه الريالحفاظ علي 

 المتغيرات المستقلة المدروسةبعض التعرف على عNقة  -3
 الزراع المبحوثين معرفة، اتجاه، وتطبيقكل من  ىبمستو

 .ى حدى، كل علممارسات الحفاظ على مياه الريل
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 ا�سھام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة ذات تحديد -4
 تطبيقفى تفسير التباين الكلي فى مجتمعة ا�رتباط 

 ممارسات الحفاظ على مياه الري،ل الزراع المبحوثين
 .وترتيب ھذه المتغيرات وفقا Dھميتھا النسبية

الزراع التعرف علي أھم المشكNت التي تعوق  -5
ھم مقترحاتكذلك و ،ه الريمبحوثين في الحفاظ علي مياال

 . من وجھة نظرھمفي التغلب عليھا

wطار النظري والدراسات السابقةا 

 البيئية مفھوم المعرفة

القدرة على إدراك وتذكر اDشياء "بانھا المعرفة عنى ت
والمعلومات وأن المعلومات يمكن أن تنقسم إلى حقائق 

ى ًوھى أشياء حدثت فعN أو إقرار واقعى Dمرھا، وإل
مفاھيم يقصد بھا المعاني التي يربطھا الفرد بالكلمات 
وا�شارات والخبرات الحسية، ويضيف أن لكل إنسان 
بنيان أو عالم معرفي خاص به، تحكمه خصائصه 
الفسيولوجية، والذاتية، والبيئة الطبيعية وا�جتماعية 
المحيطة به، والقدرات الحسية والعقلية، با�ضافة إلى 

ه وخبراته السابقة، مما يجعل ھذا البنيان أو رغباته وأھداف
 ،الرافعي( ًالعالم المعرفي يكاد يكون فريدا لكل فرد

 أن المعرفة) 1991(يري يونس نقN عن لوك و .)1992
نتاج ترابط و تنظيم الخبرات الحسية وأن ھذا "العقلية ھي 

الترابط ھو الذى يجعل جزئيات الخبرة وحده كلية Dن 
ت يتكون منه مركبات ھي المعاني الكلية و ترابط الجزيئا

أن التنظيم المعرفي ) 2000(ويضيف موسى . المفاھيم
للفرد يتكون من ثNث عمليات مترابطة ومتفاعلة بحيث 
ٌيصبح من العسير أن نتصور سلوكا يتم في غياب أحد ھذه 
العمليات وھى ا�دراك، والتذكر، والتفكير والتي عن 

ئة التي لى المعلومات عن البيطريقھا يحصل ا�نسان ع
 تلك المعلومات السابقة ليكون يمزجھا معيتفاعل معھا و

 .ةمنھا تنظيمات وتشكيNت جديدة ثم يسترجعھا عند الحاج
أن المعرفة ھي حصيلة ما  )2006( ويستخلص محمد

اكتسب ا�نسان من خبرات مجردة أو مصورة أو عملية 
رة للتكيف مع بيئته نتيجة لسعيه الدائم ومحاو�ته المستم

 .التي يحيا بھا

 ه، طرق تغيير، مكوناتهالبيئي ا^تجاهمفھوم 

  البيئيمفھوم ا^تجاه

 عبارة عن يعرف ا�تجاه بمفھومه الشامل بأنه
ً، أي ليس فطريا وھو ثابت "استعداد وجداني مكتسب"

ًنسبيا، يحدد سلوك الفرد ومشاعره إزاء أشياء كطعام 
اص، أو جماعات، أو موضوعات معين، أو كتاب، أو أشخ

ًبالذات كفكرة أو مبدأ، أو نظاما، اجتماعيا أو سياسيا  ً ً
 يفضله الفرد أو يرفضه أو نحو فكرة الفرد عن نفسه

ا�تجاه البيئي ) 2003( عطا عرفوي .)1990 ،عوض(
 من حيث بأنه الموقف الذى يتحذه الفرد إزاء بيئته

تعداده للمساھمة استشعاره لمشكNت البيئة أو عدمه أو اس
فضل أو أ وتطوير البيئة على نحو في حل ھذه المشكNت

عدم استعداده لذلك وكذلك موقفه من ا�ستغNل الرشيد 
 .للموارد الطبيعية

 اهمكونات ا^تج

في المكونات كونات ا�تجاه م )1985(أبو النيل يحدد 
  :التالية

 المكون المعرفي

كية ومعتقدات ويتضمن ما لدى الفرد من عمليات إدرا
وأفكار تتعلق بموضوع ا�تجاه، كما يشمل ما لديه من حجج 
تقف وراء تقبله لموضوع ا�تجاه بمعنى أنه لتتكون 
ا�تجاھات نحو موضوع ما يجب أن يسبقھا معرفة ولو كانت 

  .غير كاملة عن ھذا الموضوع

 المكون العاطفي

ويستدل عليه من خNل مشاعر الشخص ورغباته نحو 
وع ومدى إقباله عليه أو نفوره منه وحبه أو كرھه له، الموض

أي أنه يتضمن النواحي الوجدانية التي تتعلق بالشيء بمعنى 
 .ًأن ھذا الشيء يجعل ا�نسان مسرورا أو غير مسرور

 المكون السلوكي

ويتمثل في ا�ستجابة العملية نحو موضوع ا�تجاه أي أنه 
ًتجاه، فلو أن فردا ما يتضمن جميع ا�ستعدادات المرتبطة با�

ًلديه اتجاه موجب نحو شيء معين فإنه يسعى جاھدا لمساندته 
والتمسك به والدفاع عنه وبعكس الحال لو كان لديه اتجاھا 

 .ًسلبيا نحو ذات الموضوع

 العوامل المؤثرة في تكوين ا^تجاه

تكوين ا�تجاھات، المؤثرة في ھناك العديد من العوامل 
 :ھي، التالي 1 شكلبكما ھو موضح 

 الوراثة

ًربما يكون للوراثة أثرا طفيفا في عملية تكوين و ً
ا�تجاھات وذلك من خNل الفروق الفردية الموروثة سواء 
المادية كبعض السمات الجسدية أو الNمادية كالھدوء ولكن 
العامل اDھم في تكوين ا�تجاھات ھو البيئة بمفھومھا 

 .مع عناصرھاالواسع، وذلك من خNل التفاعل 

 لداناوال

ًھما يلعبان دورا أساسيا في عملية التنشئة ا�جتماعية و ً
للطفل وإكسابه ا�تجاھات الفردية وا�جتماعية وذلك بحكم 
سيطرتھم على العوامل اDساسية المؤثرة في تكوين 

التعزيز (الثواب والعقاب  :ا�تجاھات والمتمثلة في
أو التعزيز السلبى ا�يجابي كالمكافأة بإعطاء الحلوى 

كالرفض والعبوس والحرمان من اDلعاب أو النزھة أو 
ا�عNم والمعلومات التي تصل إلى الطفل في ). المكافآت
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مراحل نموه اDولى، فالطفل يسعى إلى والديه ل¤جابة عن 
ًكل أسئلته وتساؤ�ته اليومية الحياتية التي تشكل أساسا 

مفاھيم المختلفة كالخير لNتجاھات والمعتقدات والقيم وال
 والشر، والجمال والقبح، والحق والباطل، والحNل والحرام،

، وتشكل ا�تجاھات )وغيرھا....  والمقبول والمرفوض
التي يكتسبھا الطفل في مراحل حياته اDولى في ظل والديه 

  .فئة ا�تجاھات القوية التي تقاوم التغيير

 المدرسة

ًفتلعب دورا ھاما في تطوير  وتكوين ا�تجاھات لدى ً
المتعلمين وذلك من خNل تفاعلھم مع المعلمين، ھذا 
با�ضافة إلى العناصر ا�جتماعية اDخرى التي يبدأ الفرد 
ا�تصال بھا، والتواصل والتفاعل معھا بصور مختلفة 

شرطي المرور، البائع، البقال، عامل النظافة، وعامل (
 .)لخإ ......البريد، 

 المجتمع

ًلعب دورا بارزا في ياته وتقاليده وقيمه السائدة بعاد ً
 .)1984مرعي وبلقيس، ( تكوين ا�تجاھات

 طرق تغيير ا^تجاه

على الرغم من ثبات ا�تجاھات، إ� أن ھذا الثبات يعد 
ًنسبيا وليس مطلقا وھو ما يؤكد على أن ا�تجاھات يمكن  ً

 ً.تعديلھا، وذلك بأحد طريقتين أو كNھما معا

 ة ا�ولىالطريق

تتمثل في تغيير الظروف ا�جتماعية المحيطة بالفرد 
فيتغير معھا ا�تجاه المرتبط بھا، وعلى الرغم من أن ھذه 

 إ� أن تأثيرھا أكبر الطريقة تحتاج وقت طويل وجھد كبير،
  .وأعمق

 الطريقة الثانية

فتعتمد على ا�قناع الفعلي والميل العاطفي لكل فرد في 
، ويتم تطبيق ھذه الطريقة والتي المجتمع على حده

تستغرق زمن أقل ومجھود أبسط حينما يتعذر تغيير 
وھناك العديد من ). 1981 أحمد،( الظروف ا�جتماعية

 طرق تغيير ا�تجاھات النفسية ا�جتماعية، أبرزھا ما يلي
 ): 1984 زھران،(

 تغيير اwطار المرجعي

توقف فمن البديھي أن اتجاه الفرد نحو أي موضوع ي
على إطاره المرجعي، فا�تجاه � يتكون في فراغ، وانما 
يتأثر با�طار المرجعي الذى يتضمن المعايير والقيم 
والمدركات، ويؤثر فيه، وعلى أي حال فإن ھذا ا�رتباط 
الوثيق بين ا�طار المرجعي وا�تجاه يؤكد أن تغير ا�تجاه 

 .يتطلب إحداث تغير في ا�طار المرجعي للفرد

 غير الجماعة المرجعيةت

فإذا غير الفرد الجماعة المرجعية التي ينتمى إليھا 
، )وتحدد اتجاھاته وقيمه التي تكونت في ضوء معاييرھا(

وانتمى إلى جماعة جديدة ذات اتجاھات مختلفة، فإنه مع 
 .مضى الوقت يميل إلى تعديل وتغيير اتجاھاته القديمة

 التغيير في موضوع ا^تجاه

تغيير في موضوع ا�تجاه نفسه وأدرك الفرد فإذا حدث 
 .ذلك فإن انتمائه نحوه سوف يتغير

 ا^تصال المباشر بموضوع ا^تجاه

فا�تصال المباشر بموضوع ا�تجاه يسمح للفرد أن 
يتعرف على الموضوع من جوانب جديدة مما يؤدى إلى 

 .تغير اتجاه الفرد نحوه

 

 

     الوراثة  

 ماتإعNم ومعلو      

   الوالدان   المجتمع

  

 

      ثواب وعقاب           ا�تجاھات

       

  

 

 

 المدرسة

    

  العوامل المؤثرة على تكوين ا^تجاه.1 شكل

 )1984مرعي و بلقيس، (: المصدر
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 تغيير الموقف

تتغير اتجاھات الفرد والجماعة بتغيير المواقف 
 .ي في السلوكالتغيير القسر .ا�جتماعية

إذا حدث تغيير قسري في السلوك نتيجة لظروف 
اضطرارية فإن ذلك يصاحبه عادة تغير مصاحب في 

 .ا�تجاھات إما إيجابي أو سلبى

 أثر وسائل اwعQم وأثر المعلومات

ترجع أھمية وسائل ا�عNم في تغيير ا�تجاھات إلى 
ة أنھا أصبحت ذات أھمية بالغة كمؤثر في عملية التنشئ

ا�جتماعية، وأصبحت تحل محل المقابNت الشخصية 
ل والخبرات الشخصية في تكوين ا�تجاھات وإلى أنھا تص

  .إلى مNيين الناس في وقت قصير

 تأثير ا�حداث الھامة

يؤثر تغيير اDحداث في تغير ا�طار المرجعي وھذا 
 .ره يؤدى إلى تغيير في ا�تجاھاتبدو

 ا�لفة والخبرة المباشرة

ن المبادئ العامة المعروفة أن الخبرة المتزايدة مع م
ًموضوع يكون ا�تجاه نحوه ضعيفا نسبيا تسھل عملية  ً
تغيير ا�تجاه نحوه، وھذا صحيح بشرط أن تكون الخبرة 
مع موضوع ا�تجاه إما سارة فيغير ا�تجاه إلى أفضل أو 
غير سارة فيتغير ا�تجاه إلى أسوأ، ومن المبادئ العامة 

ًعروفة أيضا أن المؤثرات ا�جتماعية تؤثر تأثيرا كبيرا الم ً ً
من خبرة في تغيير ا�تجاھات إذا كانت واضحة وتتض

 ً.مباشرة واتصا� مباشرا

 تأثير رأى ا�غلبية ورأى الخبراء

تتأثر ا�تجاھات ويمكن تغييرھا با�قناع باستخدام رأى 
لمبادئ وھذا ھو أحد ا) المشھورين(اDغلبية ورأى الخبراء 

ًيعتبر مغيرا اDساسية التي يعتمد عليھا الداعية الذى 
 .ًمحترفا لNتجاھات

 التغيير التكنولوجي

من المعلوم أن التغيير التكنولوجي يؤدى إلى تغيير في 
العNقات بين اDفراد والجماعات، كذلك فإن التطور العلمي 
والتكنولوجي الذى شمل وسائل ا�نتاج وا�تصال 

Nت قد أدى إلى إحداث تغير ملموس في والمواص
 .ھات في اDسرة وفى الريف والحضرا�تجا

 المناقشة والقرار الجماعي

في المجتمع الديموقراطي نجد للمناقشة الجماعية أھمية 
خاصة في اتخاذ القرارات الجماعية لما لذلك من أھمية في 

 .تغيير ا�تجاھات

 ھا، وأنواعھارات الفرديةالمالممارسات و

اDفعال أو ردود اDفعال أو التصرفات أو عتبر ت
ھائية السلوك الظاھر الذى يقوم به اDفراد المحصلة الن

ي لعملية تفكير أتجاھي، للجانب المعرفي والجانب ا�
لى إ مما يؤدى .ا�نسان وانفعا�ته حول موضوع معين

و أ لفظية كانت ،شكل خطوات ايجابيةا�ستجابة على 
المكون التنفيذي ھو أحد المكونات ويعد ھذا حركية، 

السلوكية الثNثة المكون للسلوك النھائي، فاتجاه الفرد 
بتغيير تلك و ،خرلوكه الظاھر يؤثر كل منھما في ا^وس

تغيير السلوك لى إيؤدى المعارف وا�تجاھات للفرد، 
 الرشيدي والكافوري، ؛1997، صومع(التنفيذي للفرد 

يؤدى و. )2006د، ؛ محم2002، أبوالسعود؛ 1999
 كاستجابة تنفيذية Dفكار المستحدثة وتنفيذ وتبنى اتطبيق

طالما اتفقت مع القيم السائدة و- للفرد في مجال معين
لديه ارات ھلى تكوين مإ -وخبرات الفرد وتجاربه السابقة

 ).1992 خرون،آالعدلي و(فى ھذا المجال 

ا  يمكن تحديدھالفردية اتلممارسلأنماط أربعة  وھناك
  :فى

 الممارسة الكمية

ويقصد بھا تكرار ممارسة العمل المراد تعلمه عدد 
معين من المرات تكرارا يقوم على الكم دون توجيه أو 
إرشاد من قبل المعلم، كأن يطلب المعلم من التلميذ تكرار 
كتابة موضوع معين عشر مرات مثN، وھنا يصبح 

ر الطالب التكرار ممN ويفتقر إلى الھدف منه، وقد يكر
نفس اDخطاء التي يقع فيھا أن وجدت كما قد يحدث نوع 
من التثبيت أو ا�عتياد أو اكتساب بعض العادات الخاطئة 
طالما أن الممارسة � تخضع للتوجيه أو ا�رشاد من قبل 
المعلم أو اDب أو اDم أو أي شخص آخر، ولذا � تؤدى 

إلى التعلم الممارسة الكمية القائمة على مجرد التكرار 
الجيد، أو الفعال، حيث � يتغير أداء الفرد من محاولة 

 .Dخرى، إ� إذا اكتشف المعلم خطأ ا�ستجابات

 الممارسة القائمة على التوجيه واwرشاد

ويقصد بھا أن يصطحب الممارسة تعليق من المعلم أو 
اDب أو اDم أو أي شخص أخر يفيد صحة أو خطأ 

 تغير مصاحب في اDداء، فيميل  ومن ثم يحدث.الممارسة
الفرد إلى تكرار ا�ستجابات الصحيحة، والتخلص من 
ا�ستجابات الخاطئة، أو حذفھا، أو عدم تكرارھا، وخاصة 
إذا قام التوجيه وا�رشاد على التقييم التتابعي ل�داء في 

 ومن .اتجاه مستوى ا�تقان للمادة أو المھارة المراد تعلمھا
الرئيسية للمعلم ھي توجيه وإرشاد ثم يصبح المھمة 

الطNب لممارسة ا�ستجابات التي تصل بھم إلى مستوى 
 .التمكن وا�تقان

 الممارسة المعززة وغير المعززة

ويقصد باDولى تقرير ا�ستجابات الصحيحة أو 
المرغوبة أو التي تصدر عن الفرد في ا�تجاه المرغوب 

تجابات غير المرغوبة تعزيزا ايجابيا، أو تعزيزا سلبيا لNس
أن ھناك تداخل بين نمطي أو غير الصحيحة والواقع 

 يمكن اعتبار لمعززة والقائمة على التوجيه حيث االممارسة
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تعليق أو تعقيب المعلم بصحة أو خطأ الممارسة نوع من 
 .التعزيز

 الممارسة القائمة على التغذية المرتدة

 صلنمط من الممارسة قيام المفحوا اذويقصد بھ
بممارسة النشاط موضوع الممارسة مع تزويده بنتائج 

 .)1996 الزيات، (ممارسته لھذا النشاط

  المفسرة لسلوك ا^نسان البيئيالنظريات

ھناك العديد من النظريات التى يمكن الرجوع اليھا في 
ان، ومن أھم ھذه تفسير السلوك ا�جتماعي والبيئي ل¤نس

 :)2006خشبة، ( النظريات ما يلي

  ظرية التحول ا^جتماعين

ن جميع إ ، كما حددھا كNرك كيرھذه النظريةمفاد و
المجتمعات سواء كانت صناعية أو زراعية سوف تتحول 

تماعية أو جميع منظوماتھا سواء كانت سياسية أو اج
خل من قبل ا�نسان فى الشئون اقتصادية نتيجة حدوث تد

 ،كنولوجيالبيئية والمتمثل فى ذلك التطور العلمي والت
حيث أن اDشكال التكنولوجية ھي ما تحدد طبيعة ذلك 

الناس يتعلمون من بعضھم البعض وحيث ان  .المجتمع
الخبرات المكتسبة فى إشباع حاجاتھم المرتبطة بسلوكھم 
خاصة السلوك ا�جتماعي فى التأثير على ا�ستثمار 

 فلقد وجد .مع بعض الموارد البيئية المدروسةوالتفاعل 
نا أن بعض الزراع أو اDفراد يتخلصون من مخلفاتھم أحيا

بالحرق دون استخدام طرق بديلة سليمة ولكنھم ينفذون ما 
 .يرانھملموه من جتع

 التفاعل الثقافينظرية 

ترتبط ھذه النظرية مع نظرية التعلم ا�جتماعي فى أن 
اDفراد تتفاعل ثقافاتھم من خNل رؤيتھم لتفاعل ا^خرين 

ًلتحقيق نوعا من الثقافة فى ضوء ما أشار به فى محاو�ت 
علماء ا�جتماع البريطانيون فى أن عملية اكتساب 
الجماعة للخصائص الثقافية لجماعة أخرى تتم من خNل 

 وترتبط عملية التفاعل الثقافي .ا�تصال والتداخل السلوكي
بعملية التعليم ا�جتماعي حيث تتعلم جماعة أساليب وقيم 

 مما يدفع اDفراد إلى اكتشاف أساليب .جماعة أخرى
ونNحظ أن عملية التفاعل . للتفكير وتنظيم أفكار أخرى

الثقافي تتضمن انتشار لبعض العادات والقيم سواء إن 
كانت عادات سلبية مثل حرق قش اDرز أو تجريف 
ًاDرض وتلوث المياه بالترع والمصارف فضN عن 

ة فى ھدم البناء ا�ستخدام الخاطئ ل�سمدة الكيماوي
 .الطبيعي للتربة التى تمثل أحد الموارد البيئية الطبيعية

 Planned behavior theory نظرية السلوك المخطط 

 ,.Fielding et alنقN عن ) 2012(أوضح عكرش 
Karami, and Mansoorabad (نأ Ajzen and 

Fishbein فى نظريتيھما الفعل السببي، ونظرية السلوك 

ھناك عNقة بين المعتقدات، ا�تجاه، المخطط أن 
ا�ستعداد، المعايير الذاتية، والسلوك؛ وبدأو نظريتھم 
بفرض أن الناس يتصفون بالرشد ولذلك فھم يستخدمون 

ويذھبان إلى أن العامل . المعلومات المتاحة بطريقة منظمه
اDكثر تحديدا لسلوك الفرد ھو استعداده لNندماج فى 

رى فإن ا�ستعدادات السلوكية تتحدد ومن جھة أخ. السلوك
ا�تجاھات، المعايير الذاتية، : بدورھا بثNث مكونات ھي

وا�تجاھات تشير إلى تقييم عام . ضبط السلوك ا�دراكي
أما المعايير الذاتية فتستند . ايجابي أو سلبي Dداء السلوك

إلى إدراك الفرد لما ھو متوقع منه من أداء سلوك معين من 
اد آخرين لديھم أھمية فى حياته، أما ضبط السلوك قبل أفر

ا�دراكي فيعكس مدى إدراك الفرد ليكون سلوكه تحت 
وعلى ذلك فوفقا لنظرية السلوك . سيطرته ا�رادية

المخطط فإن الفرد الذي يكون لديه اتجاھات ايجابية نحو 
نشاط بيئي، فإنه يعتقد أن يكون لديه معايير داعمة 

لنشاط، ولذلك فإنه يدرك أنه يمكنه لNندماج فى ھذا ا
بسھوله ا�ندماج فى ھذا النشاط، كما ينبغي أن يكون لديه 

با�ضافة إلى ذلك فإن . استعدادات قوية Dداء ھذا السلوك
ضبط السلوك ا�دراكي يمارس ھو ا^خر تأثيرا للسيطرة 
على الفعل، وھو أيضا ربما يكون له تأثير مباشر على 

تذھب ھذه النظرية إلى أن المعرفة الجيدة وإجما� . السلوك
تؤدي إلى وجود اتجاه ايجابي مما يؤدي فى النھاية إلى 

 .سلوك إيجابي

 الدراسات السابقة

عليھا في ھذا المجال طNع من الدراسات التى تم ا�
 :كل من

 عن سلوك المزارعين )2009( دراسة حيدق وطنطاوي
ه الري في الخاص بالحفاظ على اDرض الزراعية وميا

 عNقة وجود: ھاكانت أھم نتائجمحافظة كفر الشيخ، 
ارتباطية طردية بين متغيرات التعليم، والمشاركة التنموية، 

 مع معارف ة، وحجم الحيازة الحيوانيةوالتجديدية الزراعي
المبحوثين الخاصة بالمحافظة على مياه الري، اتضح 

وثين نحو وجود عNقة ارتباطية طردية بين اتجاھات المبح
المحافظة على مياه الري ومتغيرات مصادر الحصول 
على المعلومات البيئية، والمشاركة التنموية، وتوافر 
التسھيNت المجتمعية والتجديدية الزراعية، كما أظھرت 
النتائج ان تنفيذ المبحوثين لممارسات المحافظة على مياه 

الحصول التعليم، ومصادر : الري يرتبط بالمتغيرات التالية
على المعلومات البيئية، وعضوية المنظمات ا�جتماعية، 
والمشاركة التنموية، وتوافر التسھيNت المجتمعية، 

 .والتجديدية الزراعية، وحجم الحيازة الحيوانية

عن بعض المتغيرات ) 2011( حسندراسة محمد و
ا�جتماعية والبيئية المؤثرة فى سلوك الريفيين الملوث 

ية بإحدى قرى محافظة الشرقية، توصلت للمجاري المائ
معرفتھم %) 47.3( المبحوثين فأن ما يقرب من نص: لىإ

 )%38( أن ومتوسطة بأضرار تلويث المجاري المائية،
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كما من المبحوثين يقومون فعN بتلويث المجاري المائية، 
 بين درجه 0.01توجد عNقة معنوية عند مستوى تبين أنه 

 المجاري المائية، وكل من قيام المبحوثين بتلويث
الحالة التعليمية، ا�نفتاح (المتغيرات ا�جتماعية التالية

الثقافي، المشاركة ا�جتماعية الرسمية، وحيازة الحيوانات 
ھم دوافع الريفيين إلى أ، تبين أن )المزرعية والدواجن

تلويث المجاري المائية من وجھة نظرھم ھي عدم وجود 
مساكنھم، وضعف الجھاز الحكومي مقالب قمامة قريبة من 

في توفير وسائل نقل القمامة خارج الكتل السكنية، وتبين 
توفير : أن اھم مقترحاتھم لمنع تلويث المجاري المائية ھي

 .وسائل نقل إلى أماكن بعيدة

 عن بعض المتغيرات ا�جتماعية )2013( دراسة السيد
بدوية  الأةوا�قتصادية المؤثرة علي الوعي المائي للمر

أن : ھاھم نتائجأكانت ، بأحدي قري محافظة مطروح
تقعن في فئة المستوي المتوسط من المبحوثات % 75

 وجود عNقة ارتباطية طردية .للمرأة البدويةللوعي المائي 
 درجة ،العمر: التاليةمعنوية بين المتغيرات ا�جتماعية 

 مان البيئي بالمنطقة،اكل البيئية، درجة اDالوعي بالمش
درجة ا�نفتاح الثقافي للمبحوثة، والدرجة الكلية للوعي 

  .  البدويةللمرأةالمائي 

 فروض الدراسة

ھداف ھذه الدراسة، وما تم ألى طبيعة مشكلة وإبالنظر 
طNع عليه من أطر نظرية ونتائج للدراسات والبحوث ا�

 : السابقة يمكن صياغة الفروض البحثية التالي 

 والقرية Dكبر بين متوسطي القرية اتوجد فروقا معنوية -1
 :كل منمستوى ب  فى المساحة فيما يتعلقاDصغر

مياه  ممارسات الحفاظ علي تطبيقتجاه، ومعرفة، ا
 .ىالري، كل على حد

ل من المتغيرات المستقلة توجد عNقة معنوية بين ك -2
السن، الدخل الشھري بالجنية، جودة المسكن، : التالية

 الحديثة، ا�نفتاح الثقافي، ةالحياامتNك مستلزمات 
العضوية في ا�تصال بوكNء التغيير، درجة القيادية، 

 غير  المشاركة ا�جتماعية،المنظمات ا�جتماعية
رض حيازة ا�ونشطة البيئية ، المشاركة في اDالرسمية

لحفاظ على ا ممارساتبين درجة المعرفة ب والزراعية
لمبحوثين نحو مياه الري، درجة اتجاه الزراع ا

  تطبيقدرجةممارسات الحفاظ على مياه الري، و
ممارسات الحفاظ على مياه الري، ل  المبحوثينالزراع

 .ىكل على حد

 المستقلة المدروسة توجد عNقة معنوية بين المتغيرات -3
 تطبيق مجتمعة، وبين مستويالمعنوي  ذات ا�رتباط

 .ممارسات الحفاظ علي مياه الري كمتغير تابع

 منھجية الدراسة وأدواتھا

ى منھج المسح أجريت الدراسة الراھنة اعتمادا عل
أن وخصوصا ،  فى محافظة كفر الشيخعينةا�جتماعي بال

تقع فى نھايات الترع والمصارف التى  أراضيھاأغلب 
 ولقد تم اختيار ،تتسم بمحدودية مياه الري القادمة اليھا

ھما د عمدية أح اداريين من ھذه المحافظة بطريقةنمركزي
خر المساحة وھو مركز سيدى سالم، وا^أكبر مركز في 

 اختيار مركز في المساحة وھو مركز فوه، ثم تم أصغر
Dكبر في المساحة فكانت قرية كوم أكبر قرية من المركز ا

 قرية في المساحة في المركز أصغر اختيارالدھب، كما تم 
 ن كمنطقتيشراف ا�منية في المساحة فكانت قرية اDصغر

 ت عدد المزارعين في سجNصرللدراسة الميدانية، وبح
الحيازة الزراعية الموجودة بالجمعية التعاونية الزراعية 

ً امزارع) 2689 (تين، وجد أن جملة ھؤ�ء الزراعبالقري
كبر في المساحة، مزارع بالقرية اD) 2217( منھم

، وتم سحب  في المساحةاDصغر مزارع بالقرية )472(و
بطريقة المعاينة العشوائية المنتظمة بطول فئة منھم  عينة

  تمًمزارعا) 270(غت فبل%) 10(بنسبة مزارعين ) 10(
 فكانت  القريتينىتوزيعھا بطريقة التوزيع النسبي عل

)222(Dوكبر في المساحة،  مزارع من القرية ا)48( 
ولقد تم جمع  . في المساحةاDصغرمن القرية  ًمزارعا

 صحيفة باستخدامبطريقة المقابلة الشخصية البيانات 
، ولقد تم عمل اختبار مدى المزارعينا�ستبيان مع عينة 

-Pre اختبار مبدئي( ا�ستبيان بوسطة استمارةصNحية 
test(على عينة قوامھا  )خارج عينة مزارع من ) 20

 لتصبح أكثر الدراسة، وتم أجراء بعض التعديNت عليھا
 تم جمع دولق .مزارعين المبحوثينمNئمة لمستوي فھم ال

خر آنوفمبر حتى ول شھر أالبيانات خNل الفترة من 
: أستخدم فى تحليل بيانات الدراسةو .م2016ديسمبر عام 

 ا�نحراف ، المتوسط الحسابيجداول الحصر العددي،
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات النسب المئوية،  ،المعياري

" ويتني–مان"اسة، اختبار المقاييس المستخدمة فى الدر
 �ختبار الفروق بين Mann-Whitney U Test) ي(

 في مستوى  في المساحةاDصغر والقرية اDكبرالقرية 
الحفاظ على مياه ممارسات الزراع المبحوثين ل تطبيق
، معامل ا�رتباط البسيط لبيرسون �ختبار العNقات الري

غير التابع، ا�رتباطية بين المتغيرات المستقلة والمت
ونموذج التحليل ا�رتباطي ا�نحداري المتدرج الصاعد 

)Step-Wise( لتحديد درجة إسھام المتغيرات المستقلة ،
 . ذات ا�رتباط مجتمعة على المتغير التابع

 أساليب قياس متغيرات الدراسة

 والخصائص الديموجرافية المتغيرات المستقلةقياس 
 للمبحوثين

 النوع

 .م انثىأذا كان ذكرا إ جنس المبحوث ما يقصد به تحديد

 السن

ت عمر المبحوث حتى بعدد سنواكرقم مطلق حسب 
 . الدراسةوقت إجراء ھذه
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 الحالة التعليمية

 عن نوع المؤھل الذى حصل تم قياسه بسؤال المبحوث
 ، يقرأ ويكتب1 = أمي: أوزان  ا�ستجاباتوأعطيت ،عليه

، 5 = ط، فوق متوس4=، متوسط3=، تحت متوسط2 =
 .6 = جامعي

 الحالة الزواجية

ذا إما  عن حالته الزواجية، تم قياسه بسؤال المبحوث
 .مطلقاو  ،، أرملكانت أعزب، متزوج

 الدخل الشھري

الدخل الشھري أجمالي بقيمة كرقم مطلق حسب 
 .للمبحوثين

 درجة كفاية الدخل

  عن درجة كفاية الدخلتم قياسه بسؤال المبحوث
 :، وأعطيت ا�ستجابات أوزان Dسرتهلمتطلبات المعيشة

  .3=، كافي2=، كافي لحد ما1=غير كافي

 جودة المسكن

ثني عشر بند مجموع استجابات المبحوث Dتم قياسه ب
حيازة : ھيتتعلق بالمنزل الذي يقيم فيه ھو واسرته و

عطيت نوع حيازة المنزل وايقصد به و: المنزل
، 3= ملك ،2=، مشاركة 1=ايجار: ا�ستجابات أوزان

حسب كرقم مطلق بمساحة منزل : )2م(المنزل مساحة 
 وتم تقسيم ا�ستجابات الى ثNث فئات اعطيت ،المبحوث

، 2=2م) 220 - 141(، 1=2م) 140 - 60: (أوزان ھي
وأعطيت : ، نوع مادة بناء المنزل3 = 2م) 300 - 221(

، 2=، الحجر الجيري 1=الطوب اللبن : ا�ستجابات أوزان
وأعطيت ا�ستجابات : ، أرضيـة المنزلD=3حمرالطوب ا

، سقف 3=، سيراميك 2=، بـNط 1=خرسانة : أوزان
 ، خرسانة2=، خشب1=معرش: وأعطيت أوزان: المنزل

: وأعطيت ا�ستجابات أوزان : ، مصدر مياه الشرب3 =
، شبكة 2=، طلمبه عامة بالقرية1= طلمبه خاصة بالمنزل

لمياه وأعطيت ا�ستجابات ، نوع دورة ا3=ميـاه بالمنزل 
، 2=، قاعدة افرنجي فقط 1=قاعدة بلدة وبانيو : أوزان 

وأعطيت  وسيلة الطبيخ ،3 =قاعدة افرنجي وبانيو
، 2=، موقد كيروسين 1=خشـب: أوزانا�ستجابات 

وأعطيت ا�ستجابات : ، الصرف الصحي3=بوتاجـاز
، شبكة 2=، يوجد طرنش1=انخفاض مستوي: أوزان

، نوعية المفروشات الموجودة 3=للقرية صرف تابعة 
، حديثة 1=تقليدية : وأعطيت ا�ستجابات أوزان : بالمسكن

وأعطيت : ، نوعيـة طNء المسكـن3 =، حديثة 2=ما  لحد
، 2 = ، بالجير1 = بدون طNء: ا�ستجابات أوزان 

:  المفروشات الموجودة بالمسكن3=بNستك او زيت
 =، موكيت 1=يم وحصيركل: وأعطيت ا�ستجابات أوزان

 .3=، سجاد 2

  الحديثةةامتQك مستلزمات الحيا

حسبت بمجموع ضرب عدد اDجھزة المنزلية وا^�ت 
أوزان معينة تعكس × العصرية التى يمتلكھا المبحوث 

Dكواهم: (وزان ھيسعرھا الحالى فى السوق وھذه ا-
-مراوح كھربائية(، 1 )= راديـو-  خـNط-أجھزة دش

 تليفزيون - ماكينة خياطة-جھاز فيديو - تسجيلأجھزة ال
غسالة  -  مكنسة كھربائية-سخان كھربائي( ،2= )عادى

 ،3 = )موبايلجھاز  - غسالة أطباق - عادية كھربائية
 ،4 = )جھاز كمبيوتر - تليفزيون ملون - بوتاجازات(
 .5)=  جھاز تكييف-  كھربائيةة ثNج- وتوماتيكأغسالة (

 زراعيةراضي الحيازة ا�

 كرقم مطلق بعدد القراريط الزراعية التي تم قياسه
  .  المبحوثيمتلكھا

 ا^نفتاح الثقافي

 للمعلومات  المبحوثتم قياسه بمجموع درجات تعرض
: المتعلقة بالحفاظ على مياه الري خNل ستة مصادر ھي

 للبرامج المتخصصة �ستماعمشاھدة برامج التليفزيون، ا
لبرامج الريفية بصفة عامة فى ل ا�ستماعفي الراديو، 

خبار في الصحف، المتابعة أالراديو، قراءة موضوعات و
عطيت أو ،والندوات المؤتمرات حضور رنت،ا�نتعلى 

، 2=، نادرا1=�: وزان ھيأعلى كل منھا  ا�ستجابات
 .4=، دائما3 = أحيانا

 ا^تصال بوكQء التغيير

اتصاله  استجابات المبحوث لدرجة عوجممتم قياسه ب
ل المركز ا�رشادي، ئومس:  ھمبثمانية من وكNء التغيير

امام المسجد، مھندس التوجيه المائي، مھندس حماية 
اDراضي، مدير ا�دارة الزراعية بالمركز، مدير الجمعية 
الزراعية، المسئولين بمحطة البحوث، مديرية الزراعة 

واعطيت ا�ستجابات على كل منھا اوزان . بكفر الشيخ
 .4 = ، دائما3 = ، أحيانا2=، نادرا1=�: ھي

 درجة القيادية

رجة استشارة المبحوث لدتم قياسه بمجموع استجابات 
 من ا�مور الزراعية ًامرأ إحدى عشر فىخرين له ا^

تحافظ على ا�رض  التيالمحاصيل الزراعية : وھى
Dراضي الزراعية ومياه والمياه، المبيدات التى � تلوث ا

نواع من اDسمدة التى تحافظ على التربة أختيار الري، ا
لرش المبيد للحفاظ علي  منة تلوث المياه، الطرق ا^�و

Dفضل أرض والمياه، فض المنازعات بين أھالي القرية، ا
اعية التى تصيب النباتات، الطرق لمقاومة ا^فات الزر

Dانتخاب أحد المرشحين، الطرق مور الدينيةبعض ا ،
مور  للتخلص من المخلفات الحيوانية والقمامة، اDةمنا^

المتعلقة بالقرية ومشكNتھا، طرق تربية الحيوانات 
: وزان ھيأعطيت ا�ستجابات على كل منھا أ و.والدواجن

  .4=، دائما3=، أحيانا2=، نادرا1=�
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  ا^جتماعيةالمنظماتفي ضوية الع

اجتماعات المبحوث حضور  اتدرجع وجممتم قياسه ب
حزب سياسي، : ھيھو عضوا فيھا و ثني عشر منظمهأ

باء مدرسة، جمعية أمجلس جمعية تعاونية زراعية، 
خيرية، المجلس الشعبي المحلي، عضوية نقابة، نادى أو 
مركز شباب ريفي، جمعية تنمية المجتمع، اسر منتجة، 
الجمعية التعاونية ا�ستھNكية، نادى اجتماعي، جمعية 

وزان أ ا�ستجابات على كل منھا عطيتأ و،دينية خيرية
 ، دائما 2= ، أحيانا1 = ، نادراصفر=  يس عضوال: ھي
= 3 . 

  غير الرسميةالمشاركة ا^جتماعية

 ا�جتماعيةلمبحوث مشاركة ا عوجممتم قياسه ب
µھل القرية : ھي ،مناسباتخرين لستة لD حضور مأتم

ركة يبك، مشااغير قرغير قرايبك، مشاركة أفراح في البلد 
Dقاالجيران في اDرب فى عمال الحقلية، زيارة ا

Dصدقاء بصفة دورية، المشاركة المناسبات، ا�جتماع مع ا
عطيت ا�ستجابات أو .في حل المشكNت بين اھالي القرية

، 3 = ، أحيانا2 =ُ ، نادرا1 = �: ھي على كل منھاوزان أ
 . 4 = دائما

 في ا^نشطة البيئية المشاركة

المشاركة البيئية للمبحوث فى  درجة بمجموعتم قياسه 
 في تنظيف شوارع القرية، المشاركة: ھي ة،نشطأثمانية 

، تطھير خلفات بطريقة سليمة في التخلص من المالمشاركة
الترع والمصارف، التعاون فى تشجير شوارع القرية، 
التوعية البيئية لشباب القرية من خNل حمNت التوعية، 

ين السباخ بالقرب من المنازل، المساھمة التوعية بعدم تخز
خفض منسوب (ي بالقرية فى إدخال الصرف الصح

التوعية بخطورة رمي الحيوانات الميته  ،)صرف القرية
على وزان أواعطيت ا�ستجابات  )في الترع والمصارف

 . 4=، دائما3=، أحيانا2=، نادرا1=�: ھي كل منھا

 ة التابعاتالمتغيرقياس 

  مياه الريىة بممارسات الحفاظ علمستوي المعرف

يقصد بھا درجة معرفة الزراع المبحوثين بالممارسات 
، وحسب المستوى الكلى السليمة للحفاظ علي مياه الري

 عشر أربعةمعرفة المبحوث ب درجاتبمجموع للمعرفة 
ان :  ھي الريمياهمارسة من ممارسات الحفاظ علي م

رمى بقايا ان  غسل فوارغ المبيدات فى الترع يلوثھا،
المبيد فى الترعة أو المصرف يضر ا�نسان والحيوان 

إلقاء الطيور والحيوانات النافقة ان وا�سماك والنباتات، 
 حقلرمي مخلفات الان فى المجاري المائية بيلوث المية، 

رمي خNص ان  الترع والمصارف يلوثھا، اهفى مي
دق ن أ، لدة فى الترع والمصارف يلوثھاالحيوانات الوا

مياه ملوثة وتسبب يسحب نب الطرنشات اجبالطلمبات 
 فى الترعة وانىغسيل المNبس واDن أامراض خطيرة، 

التخلص من مياه الصرف ان أو المصرف يلوث المياه، 

إلقاء فوارغ ان المنزلي فى المجاري المائية يلوثھا، 
تنظيف الحيوانات ان المبيدات في أي مكان يلوث البيئة، 

صرف مخلفات ان ه، ااري المائية يلوث الميفى المج
 أياديسل ن غالمصانع فى المجاري المائية يسمم السمك، ا

ويضر اھھا عمال رش المبيدات فى الترع يلوث ميوارجل 
صرف الطرنشات والمجاري فى مياه ان ، ة ا�نسانصحب

. فتح مياه المجاري على مياه الترع يلوثھاان الري يلوثھا، 
� : وزان ھىأ على كل ممارسة اباتوأعطيت ا�ستج

 .3 =  يعرف، 2= حد ماإلى، يعرف 1 = يعرف

 ا^تجاه نحو ممارسات الحفاظ علي مياه الري

 سواء بالسلب أو با�يجاب المبحوثويقصد به ميل 
ه بالمسئولية شعورالتى تعبر عن  الممارساتبعض نحو 
  الدرجةتم قياسو،  مياه الريد استھNكيرشتصيانة ونحو 

 علىالمبحوث موافقة وع درجات مجمالكلية لNتجاه ب
افضل غسل مNبس الرش :  اتجاھية ھيخمسة عشر عبارة

فى الترعة عن البيت، احب غسيل الحلل والصحون فى 
الترعة بينضفھا أكتر، اشعر بالراحة وانا اتوضاء من مياه 

خدام عبوات المبيدات فى الترع والمساقي، بخاف من است
ء، يزعجني صرف الطرنشات فى الترع،  شيوأالشرب 

فى الترع، بزعل من الناس اللي بيرمو مخلفاتھم وقمامتھم 
يده بعد الرش فى اقرب مسقى، أبانبسط من اللي بيغسل 

بانبسط من اللي بينظف حيواناته فى مياه الترع الجارية، 
باكون مبسوط من رمي عبوات المبيدات فى الترع علشان  

ق لما المصانع ترمي مخلفاتھا فى بيطھر ميتھا، بتضاي
النيل، يزعجني إلقاء مياه ا�ستعمال المنزلي فى الترع، انا 
بخاف اغسل ايدي فى الترع، انا بخاف على الحيوانات لما 

 مياه الصرف فى تشرب من الترع، � يزعجني استخدام
ن الستات تغسل المواعين فى الترعة، أالري، عادة حلوة 

 .ات الدواء والسرنجات فى الترعةأنا بأفضل ارمي عبو
 موافقغير : أوزانعلى كل عباره وأعطيت ا�ستجابات 

 فى حالة 3 =  موافق،2 =  حد ماإلىموافق ، 1 =
العبارات ا�يجابية وعكس ھذه اDوزان فى حالة العبارات 

 .السلبية

 تطبيق ممارسات الحفاظ علي مياه الري

 للممارسات نويقصد بھا درجة تطبيق الزراع المبحوثي
 ھا، استھNكوترشد علي مياه الري الحفاظالتى من شأنھا 

وتم قياس الدرجة الكلية للتطبيق بمجموع درجات تطبيق 
قياس فى  ل�ربعة عشر ممارسة التى ذكرتالمبحوث 

 على كل ، وأعطيت ا�ستجابات أوزانمستوي المعرفة
 .3ً=، كثيرا2=،  أحيانا1=نادرا: كا^تيمنھا 

 ت المقاييس المستخدمة في الدراسةدق وثبااختبار ص

�ختبار صدق وثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة 
حساب قيم حساب قيم معامل الفاكرونبخ وكذلك الراھنة، تم 

 ، التالي1جدول واردة بمعامل الصدق الذاتي لھا كما ھي 
ي يتضح منه أن جميع ھذه المقاييس ثابتة وصادقة والذ

 ).0.6(باتھا أكبر من حيث كانت درجة ث
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 ت المقاييس المستخدمة في الدراسة قيم معامQت صدق وثبا.1جدول 

                              المقاييس

 أسم المتغير    

المتوسط  عدد البنود
 الحسابي

ا^نحراف 
 المعياري

قيمة معامل 
 خاالفاكرونب

قيمة معامل 
 الصدق الذاتي

 00.92 0.847 4.593 14.61 6  ا^نفتاح الثقافي-1

 0.928 0.862 5.812 20.16 8 ا^تصال بوكQء التغيير-2

 0.931 0.867 6.625 28.94 11  درجة القيادية-3

 0.924 0.854 2.857 10.39 12 العضوية في المنظمات -4

 00.82 0.854 2.757 20.40 6  غير الرسميةالمشاركة ا^جتماعية -5

 0.908 0.792 4.358 22.78 8 ئيةالبي في ا^نشطة المشاركة-6

 0.892 0.820 5.328 32.35 14 المعرفة بممارسات المياه -7

 0.758 0.617 3.907 23.47 15 درجة اتجاه الزراع نحو الممارسات السليمة -8

 0.785 0.797 5.302 27.58 14 تطبيق الممارسات السليمة -9

 

 Characteristics of sampleخصائص العينة 

 توصيف خصائص الزراع المبحوثين 2ح جدول يوض
ومن الكلية،  ستوي قريتي الدراسة وكذلك العينةعلي م

 ،%)92.2( ًذكورا: تھاأكثرين أالعينة الكلية  خصائص حيث
 مستوي تعليمھمو، %)59.3( أعمارھم تقع في الفئة الوسطي

دخولھم و، %)78.5( متزوجونو، %)34.1( متوسط
 دخولھموكانت  ،%)84.4( منخفضةالشھرية تقع في الفئة ال

جودة المسكن و، %)53( غير كافية لمتطلبات المعيشة
امتNك درجة و، %)70.4( لديھم تقع في الفئة الوسطي
درجة و، %)61.5(متوسطة مستلزمات الحياه الحديثة 

درجة ا�نفتاح الثقافي و، %)51.1( القيادية لديھم متوسطة
لھم بوكNء درجة اتصاو، %)39.6( منخفضة لديھم

درجة حيازتھم ل�راضي و، %)48.1( التغيير متوسطة
درجة و، %)75.6( الزراعية تقع في الفئة المنخفضة

 مشاركتھم في عضوية المنظمات ا�جتماعية منخفضة
  مرتفعة غير الرسمية، والمشاركة ا�جتماعية%)96.3(
 البيئية متوسطةنشطة في اD، ودرجة مشاركتھم %)56.3(
)55.6.(% 

 النتائج والمناقشة

 مستوي كل من معرفة، اتجاه، وتطبيق الزراع المبحوثين
علي مياه الري بقريتى الدراسة لممارسات الحفاظ 

  في المساحة بمحافظة كفر الشيخصغر وا�ا�كبر

Dول من الدراسة، تم حساب التكراراتلتحقيق الھدف ا 
معرفة، اتجاه وتطبيق : والنسب المئوية لمستوي كل من

لزراع المبحوثين لممارسات الحفاظ علي مياه الري بقري ا
 :  يوضح نتائج ذلك3جدول والدراسة، 

مستوي معرفة المبحوثين بممارسات الحفاظ علي 
 مياه الري

 وكذلك القرية اDكبرتبين أن أكثرية المبحوثين بالقرية 
Dمستوي %) 50(، %)50.5(  في المساحةصغرا

  .معرفتھم مرتفع علي التوالي

 اتجاه المبحوثين نحو ممارسات الحفاظ علي مياه الري

 والقرية Dكبرتبين أن أكثرية المبحوثين بالقرية ا
مستوي %) 60.4(، %)70.5(  في المساحةDصغرا

 . اتجاھھم متوسط علي التوالي

مستوي تطبيق الزراع المبحوثين لممارسات الحفاظ 
  مياه الريىعل

 والقرية اDكبرية تبين أن أكثرية المبحوثين بالقر
مستوي  %)47.9 (،%)60.8(  في المساحةاDصغر

 .تطبيقھم متوسط علي التوالي

روق بين متوسطي قريتي الدراسة اختبار معنوية الف
 في المساحة فيما يتعلق بمستوى كل ا�كبر وا�صغر

من معرفة، اتجاه، وتطبيق الزراع المبحوثين 
 ى حدىلحفاظ علي مياه الري، كل عللممارسات ا

لتحقيق الھدف الثاني من الدراسة الراھنة، تم صياغة 
Dول السابق ذكره، و�ختبار صحة ھذا الفرض البحثي ا

 � توجد فروقا: "الفرض تم فرض الفرض الصفري التالي
Dكبرمعنوية بين متوسطي القرية اDفى المساحةصغر والقرية ا   
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 ا^قتصادية للمبحوثين فى قريتى الدراسة التوزيع النسبي للخصائص ا^جتماعية و.2جدول 

 كبرالقرية ا�
 في المساحة

 )كوم الدھب( 
 )222=ن

 �صغرالقرية ا
 في المساحة

منية (
شراف ) ̂ا

 48=ن

 العينة الكلية
 270=ن 

 كبرالقرية ا�
 في المساحة

) كوم الدھب( 
 222=ن

  صغرالقرية ا�
 في المساحة

منية (
شراف ) ̂ا

 48=ن

 العينة الكلية
 270=ن

                    القرية
 
 

 الخصائص

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

 القرية
 

 الخصائص
 

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

 نوع المبحوث-1
     ذكر
     انثي

 
201 

 21 

 
74.4 
7.8 

 
48 

 صفر

 
48 

 صفر

 
249 
21 

 
92.2 
7.8 

 درجة القيادية-9
 درجة) 22-11( منخفضة
 درجة) 33-23( متوسطة
 درجة) 44-34( مرتفعة

 
51 
113 
58 

 
18.9 
41.9 
21.5 

 
6 
25 
17 

 
2.2 
9.3 
6.3 

 
57 
138 
75 

 
21.1 
51.1 
27.8 

 عمر المبحوث-2
 سنة) 23-41(
 سنة) 42-60(
 سنة) 61-79(

 
70 
127 
25 

 
25.9 
47 
9.3 

 
11 
33 
4 

 
4.1 
12.2 
1.5 

 
81 
160 
29 

 
30 

59.3 
10.7 

نفتاح الثقافي-10   ̂ا
 درجة) 12-6(منخفض 
 درجة) 18-13(متوسط 
 درجة) 24-19(مرتفع  

 
95 
82 
45 

 
35.2 
30.4 
16.7 

 
12 
13 
23 

 
4.4 
4.8 
8.5 

 
107 
95 
68 

 
39.6 
35.2 
25.2 

 المستوى التعليمي-3
 أمي

 يقرأ ويكتب
 تحت متوسط

 متوسط
 فوق متوسط

 جامعي

 
60 
12 
34 
72 
16 
28 

 
22.2 
4.4 
12.6 
26.7 
5.9 
10.4 

 
11 
3 
12 
20 

 صفر
2 

 
4.1 
1.1 
4.4 
7.4 
 صفر
0.7 

 
71 
15 
46 
92 
16 
30 

 
26.3 
5.6 
17 

34.1 
5.9 
11.1 

تصال بوكQء التغيير-11  ̂ا
 درجة) 16-8(منخفض 
 درجة) 24-17(متوسط 
 درجة) 32-25(مرتفع 

63 
116 
43 

23.3 
43 

15.9 

18 
14 
16 

6.7 
5.2 
5.9 

81 
130 
59 

30 
48.1 
21.9 

 الحالة الزواجية-4
 اعزب

 متزوج
 ارمل 

 طلقم

 
16 
162 
27 
7 

 
5.9 
63.7 
10 
2.6 

 
 صفر
40 
6 
2 

 
 صفر
14.8 
2.2 
0.7 

 
16 
212 
33 
9 

 
5.9 
78.5
12.2 
3.3 

 حيازة ا^راضي الزراعية-12
 قيراط )10-38(
 قيراط )39-67(
 قيراط )68-96(
 

168 
49 
5 

62.2 
18.1 
1.9 

36 
11 
1 

13.3 
4.1 
0.4 

204 
60 
6 

75.6 
22.2 
2.2 

 الدخل الشھري -5
 جنية) 2000-550( منخفض
 جنية) 3520-2001( متوسط
 جنية)  5000-3521( مرتفع

 
183 
35 
4 

 
67.8 
13 
1.5 

 
45 
3 

 صفر

 
16.7 
1.1 
 صفر

 
228 
38 
4 

 
84.4 
14.1 
1.5 

 العضوية في المنظمات-13
 

 درجة) 7 أقل من(منخفضة 
 درجة) 14-8( متوسطة

 درجة) 22-15 (كبيرة

 
 

212 
7 
3 

 
 

78.5 
2.6 
1.1 

 
 
48 

 صفر
 صفر

 
 

17.8 
 صفر
 صفر

 
 

260 
7 
3 

 
 

96.3 
2.6 
1.1 

 درجة كفاية الدخل-6
   غير كافي
   الي حد ما

   كافي

 
102 
101 
19 

 
37.8 
37.4 

7 

 
41 
7 

 صفر

 
15.2 
2.6 
 صفر

 
143 
1.8 
19 

 
53 
40 
7 

 المشاركة ا^جتماعية-14
 غير الرسمية

 درجة) 16-12( منخفضة
 درجة) 20-17( متوسطة
 درجة) 24-21( مرتفعة

 
 
20 
82 
120 

 
 
7.4 
30.4 
44.4 

 
 
3 
13 
32 

 
 
1.1 
4.8 
11.9 

 
 
23 
95 
152 

 
 
8.5 
35.2 
56.3 

 جودة المسكن-7
 درجة )25-20( منخفض
 درجة  )30-26 (متوسط

 درجة )34-31(مرتفع   

 
47 
150 
25 

 
17.4 
55.6 
9.3 

 
3 
40 
5 

 
1.1 
14.8 
1.9 

 
50 
190 
30 

 
18.5 
70.4 
11.1 

نشطة -15 المشاركة في ̂ا
 يئيةالب
 

 درجة) 16-8 (منخفض
 درجة) 24-17 (متوسطة
 درجة) 32-25 (مرتفعة

 
 
18 
132 
72 

 
 
6.7 
48.9 
26.7 

 
 
6 
18 
24 

 
 
2.2 
6.7 
8.9 

 
 
24 
150 
96 

 
 
8.9 
55.6 
35.6 

 أمتQك مستلزمات الحياه  -8
 درجة )31-13(منخفض   
 درجة )49-32( متوسط   
 درجة )67-50(مرتفع     

 
54 
130 
38 

 
20 

48.1 
14.1 

 
7 
36 
5 

 
2.6 
13.3 
1.9 

 
61 
166 
43 

 
22.6 
61.5 
15.9 
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 والقرية كبر لمعنوية الفروق بين متوسطي القرية ا�Mann-Whitney Uتوصيف ونتائج اختبار مان ويتني  .3جدول 
 يمياه الرتطبيق ممارسات الحفاظ علي اتجاه، ومستوى  معرفة، في المساحة فيما يتعلق بمستوى صغرا�

 فى المساحةكبر القرية ا�

 )222=ن(كوم الدھب 

 في المساحة�صغر القرية ا

 )48=ن(منية ا^شراف 

       القري المبحوثة

 معرفة، اتجاه، وتطبيق ممارسات  مستوى

متوسط  )%( العدد الحفاظ على مياة الري
 الرتبة

مجموع 
رتب 

 الدرجات

متوسط  )%( العدد
 الرتبة

ع مجمو
رتب 

 الدرجات

قيمة 
"U" 

قيمة 
"Z" 

  مستوى المعرفة-1

 درجة) 22-14( مستوى منخفض

 درجة) 32-23( مستوى متوسط

 درجة) 42-33(مستوى مرتفع 

 

11 

99 

112 

 

5 

44.5 

50.5 

135.68 30121 

 

1 

23 

24 

 

2.1 

47.9 

50 

134.67 6464 5288 -0.082- 

 درجة ا^تجاه-2

 درجة) 24-15( ضعيف

 درجة) 34-25( متوسط

 درجة) 45-35(مرتفع 

 

9 

155 

56 

 

4.1 

70.5 

25.4 

132.31 29372 

1 

29 

18 

 

2.1 

60.4 

37.5 

150.27 7213 4619 -1.449- 

  تطبيق الممارسات -3

 درجة) 22-14( مستوى منخفض

 درجة) 32-23( مستوى متوسط

 درجة) 42-33(مستوى مرتفع 

 

62 

135 

25 

 

27.9 

60.8 

11.3 

127.55 28315.5 

 

6 

23 

19 

 

12.5 

47.9 

39.6 

172.55 8269.5 
3562.5

** 
-3.609- 

 0.01معنوي عند مستوى ** 

 

معرفة، اتجاه، وتطبيق : فيما يتعلق بمستوى كل من
". ىممارسات الحفاظ علي مياه الري، كل على حد
مان "وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار 

� توجد فروقا معنوية  أنه 3جدول  وتوضح نتائج ،"ويتني
 فى المساحة صغر والقرية اDكبرسطي القرية اDبين متو

فيما يتعلق بمستوى المعرفة، � توجد فروقا معنوية بين 
 فى المساحة فيما صغر والقرية اDDكبرمتوسطي القرية ا

يتعلق بمستوى اتجاه الزراع المبحوثين، ھناك فروقا 
 فى صغر والقرية اDكبرمتوسطي القرية اDمعنوية بين 
ما يتعلق بمستوي تطبيق الزراع المبحوثين المساحة في

 صغر لصالح القرية اD علي مياه الريسات الحفاظلممار
 حيث بلغت قيمة معامل مان ويتني. في المساحة

 ، وھي قيمة معنوية عند مستوى معنوية)3562.5(
، وربما يرجع ذلك نتيجة لموقع قرية منية )0.01(

قع قرية كوم الدھب ا�شراف وقربھا من مياه النيل، بينما ت
 .التابعة لمركز سيدى سالم في نھاية الترع والمصارف

وبذلك يمكن رفض الفرض الصفري السابق ذكره فيما 
 مياه الري، ىتطبيق ممارسات الحفاظ عليتعلق بدرجة 

بينما يمكن قبوله بالنسبة لمستوى معرفة، اتجاه الزراع 
 . الريالمبحوثين نحو ممارسة ممارسات الحفاظ على مياه

 كل مستويبعQقة المتغيرات المستقلة المدروسة 
الزراع المبحوثين تطبيق تجاه، و معرفة، ا:من

 ى حدى، كل عللحفاظ على مياه الريممارسات ال

  تم وضع الفرض،الثالث من الدراسةلتحقيق الھدف 
 اوللتحقق من صحة ھذالسابق ذكره،  الثاني لبحثيا

� توجد عNقة : "لي التاالفرض الصفريتم فرض رض الف
السن، : معنوية بين كل من المتغيرات المستقلة التالية

الدخل الشھري بالجنية، جودة المسكن، امتNك مستلزمات 
 بوكNء التغيير، الحياه الحديثة، ا�نفتاح الثقافي، ا�تصال

 المشاركة ، ا�جتماعيةلمنظماتاعضوية درجة القيادية، 
مشاركة في ا�نشطة البيئية، ، ال الرسميةغيرا�جتماعية 

 معرفة مستوي : كل منبينوحيازة ا�رض الزراعية، 
 بممارسات الحفاظ على مياه الري، الزراع المبحوثين

درجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو ممارسات الحفاظ على 
ممارسات المبحوثين ل تطبيق الزراع مستويمياه الري، و

 وللتحقق من ".ىالحفاظ على مياه الري، كل على حد
امل ا�رتباط ض تم استخدام اختبار معصحة ھذا الفر

 التالي يوضح النتائج التى تم 4جدول البسيط لبيرسون، و
 :ليھا في ھذا الشأن، حيث يتضح منه ما يليإالتوصل 
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ممارسات الحفاظ بمبحوثين زراع ال معرفة المستوي
 على مياه الري على مستوى العينة الكلية

ية موجبه عند Nقة ارتباطية معنوع ھناكتبين ان 
: كل من وبين  بين مستوي معرفة الزراع0.01ستوي م

جودة المسكن، امتNك مستلزمات الحياه الحديثة، ا�تصال 
 غير  المشاركة ا�جتماعيةبوكNء التغيير، درجة القيادية،

كما يتضح وجود . ، المشاركة في ا�نشطة البيئيةالرسمية
بينھا  0.05ية موجبة عند مستوى عNقة ارتباطية معنو

عضوية المنظمات  ا�نفتاح الثقافي،: كل منوبين 
م تتضح معنوية باقي المتغيرات فلالعNقة بأما . ا�جتماعية
 .عNقتھا بھا

وبناءا على ذلك فانه يمكن رفض الفرض الصفري 
ت التى ثبتت لمتغيراسابق ذكره فى الجزئية المتعلقة باال

المبحوثين معرفة الزراع  ستويمعنوية عNقتھا بم
، وقبوله بالنسبة ممارسات الحفاظ على مياه الريب

 . فى ھذه الجزئيةللمتغيرات التى لم تثبت معنوية عNقتھا

ممارسات الحفاظ نحو المبحوثين الزراع درجة اتجاه 
 على مياه الري على مستوى العينة الكلية

د عNقة ارتباطية معنوية موجبه عنھناك اتضح ان 
المبحوثين نحو الزراع  بين درجة اتجاه 0.05مستوي 

 ا�نفتاح :كل منارسات الحفاظ على مياه الري وبين مم
وجود عNقة ارتباطية  كما يتضح .، درجة القياديةالثقافي

الدخل الشھري، :  بكل من0.05معنوية سالبة عند مستوى 
 الحياه الحديثة، وحيازة ا�رض امتNك مستلزمات

 .العNقة بباقي المتغيرات فكانت غير معنوية أما .الزراعية
وربما يرجع ذلك لقلة اھتمام ذوي الدخول المرتفعة والذين 

 الحفاظ على مياه بأھمية مساحات زراعية كبيرةيمتلكون 
 .الري

وبناءا على ذلك فانه يمكن رفض الفرض الصفري 
ثبتت معنوية عNقتھا بدرجة ات التى ا�ول بالنسبة للمتغير

حو ممارسات الحفاظ على مياه المبحوثين نالزراع تجاه ا
، وقبوله بالنسبة للمتغيرات التى لم تثبت معنوية الري

 . في ھذه الجزئيةعNقتھا

ممارسات الحفاظ لالمبحوثين الزراع  تطبيقدرجة 
 على مياه الري على مستوى العينة الكلية

جبه عند عNقة ارتباطية معنوية موھناك تبين ان 
تطبيق الزراع المبحوثين   بين درجة0.01ي مستو

جودة :  كل من الحفاظ على مياه الري وبينممارساتال
غيير، درجة المسكن، ا�نفتاح الثقافي، ا�تصال بوكNء الت

غير رسمية، المشاركة في القيادية، المشاركة ا�جتماعية 
 وجود عNقة كما تبين. معرفة، ومستوى ا�نشطة البيئية

الدخل :  بكل من0.01عنوية سالبة عند مستوي ارتباطية م
 .العNقة بباقي المتغيرات فكانت غير معنويةأما . الشھري

وتتفق ھذه النتيجة مع نظرية السلوك المخطط Dنھا تذھب 
 .إلى أن المعرفة الجيدة تؤدي إلى سلوك إيجابي

 ذلك فانه يمكن رفض الفرض الصفري وبناءا على
Dقتھا بدرجة أالتى  ول بالنسبة للمتغيراتاNثبتت معنوية ع

الممارسات الحفاظ على مياه  ممارسة الزراع المبحوثين
، وقبوله بالنسبة للمتغيرات التى لم تثبت معنوية الري

 .عNقتھا

wسھام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة تحديد ا
ذات ا^رتباط فى تفسير التباين الكلي فى تطبيق 

مارسات الحفاظ على مياه الري، الزراع المبحوثين لم
 وترتيب ھذه المتغيرات وفقا �ھميتھا النسبية

لتحقيق الھدف الرابع من الدراسة الراھنة، تم اختبار 
� توجد : "الفرض البحثي الثالث بالفرض الصفري التالي

عNقة معنوية بين المتغيرات المستقلة المدروسة ذات 
 تطبيق ممارسات ا�رتباط المعنوي مجتمعة، وبين درجة

و�ختبار ھذا الفرض . الحفاظ علي مياه الري كمتغير تابع
تم استخدام نموذج التحليل ا�رتباطي ا�نحداري المتدرج 

نتائج ھذا  5جدول  يوضح و)Step-Wise(الصاعد 
ا�ختبار، حيث يتضح أن ھناك أربعة مغيرات مستقلة 

كلي فى أسھمت مجتمعة اسھاما معنويا فى تفسير التباين ال
درجة تطبيق الزراع المبحوثين لممارسات الحفاظ على 

مياه الري، حيث بلغت قيمة معامل التحديد لھذه العNقة  
 وھى 38.731المحسوبة " ف"وبلغت قيمة  0.359

، وھذا يعني أن ھذه المتغيرات 0.01معنوية عند مستوى 
من التباين الكلي فى المتغير % 35.9مجتمعة تفسر حوالي 

: ع، ويمكن تحديد ا�سھام النسبي لكل منھا على التواليالتاب
، %)27.3(ا�نفتاح الثقافي وبلغت نسبة اسھام ھذا المتغير 

لحفاظ على بممارسة امستوى معرفة الزراع المبحوثين 
، ا�تصال بوكNء %)6.7( سھامهإمياه الري وبلغت نسبة 

، والدخل الشھري %) 1.2( سھامهإالتغيير ونسبة 
ويمكن تفسير ارتفاع قيمة مساھمة متغير درجة . %)0.7(

ا�نفتاح الثقافي فى تفسير التباين الكلي الحادث فى درجة 
الري، بانة كلما ارتفع تطبيق ممارسات الحفاظ على مياه 

درجة ا�نفتاح الثقافي ارتفع مستوي تعلم وتبني افكار 
 . ومعارف وممارسات جديدة تحافظ علي مياه الري

 يمكن رفض الفرض الصفري السابق جزئيا وبناء عليه
فيما يتعلق بھذه المتغيرات اDربعة، ويمكن قبوله بالنسبة 
لبقية المتغيرات، التى لم يثبت معنوية عNقتھا بتطبيق 

 . الزراع المبحوثين لممارسات الحفاظ علي مياه الري

سھام درجة ا�نفتاح الثقافي فى إوتتفق نتيجة ارتفاع 
باين فى درجة تطبيق الزراع لممارسات تفسير درجة الت

الحفاظ على مياه الري مع نظرية التفاعل الثقافي حيث أن 
عملية التفاعل الثقافي تتضمن انتشار لبعض العادات والقيم 

 المياه بالترع سواء إن كانت عادات سلبية تلوث
ًوالمصارف فضN عن ا�ستخدام الخاطئ ل�سمدة 

طبيعي للتربة التى تمثل أحد الكيماوية فى ھدم البناء ال
 .الموارد البيئية الطبيعية
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 وتطبيقاه، ، اتجمعرفةبين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجة ) بيرسون( معامQت ا^رتباط البسيط .4جدول 
 لى مياه الريممارسات الحفاظ عالزراع المبحوثين ل

قيمة معامQت ا^رتباط بيرسون          

  تقلةالمتغيرات المس
 المدروسة 

ة معامل ارتباط قيم
درجة ل )r( بيرسون

 المعرفة

قيمة معامل ارتباط 
لدرجة  )r( بيرسون

 ا^تجاه

 قيمة معامل ارتباط بيرسون
)r(  لدرجة الممارسات

 السليمة

 0.016 0.035 -0.03 السن-1

 **-0.166 *-0.149 -0.013 الدخل الشھري -2

 **0.234 0.016 **0.173 جودة المسكن-3

 0.072 *-0.126 **0.191  امتQك مستلزمات الحياه الحديثة-4

 **0.525 *0.156 *0.148  ا^نفتاح الثقافي-5

 **0.363 -0.40 **0.253 ا^تصال بوكQء التغيير-6

 **0.399 *0.140 **0.265  درجة القيادية-7

 0.119 0.040 *0.150 العضوية في المنظمات -8

 **0.251 0.115 **0.266 غير الرسميةية المشاركة ا^جتماع -9

 **0.378 0.095 **0.244 المشاركة في ا^نشطة البيئية-10

 0.033 *-0.133 0.035  حيازة ا^رض الزراعية-11

 **0.338 0.041-   مستوي المعرفة-12

 0.090    درجة ا^تجاه-13

  0.01معنوي عند مستوى       **                                    0.05معنوي عند مستوى *

 

 
يرات ذات ا^رتباط، مجتمعة، بدرجة تغنتائج التحليل ا^رتباطي واwنحداري المتعدد التدريجي الصاعد لعQقة الم .5 دولج

   تطبيق ممارسات الحفاظ علي مياه الري

 المتغيرات المستقلة  ممارسات الحفاظ على مياه الريتطبيقالمتغير التابع 

مل معا 
 ا^رتباط

 R البسيط

التراكمية ) %(
للتباين المفسر  
للمتغير التابع 

)(R2 

  للتباين)%(
المفسر 
 للمتغير
 التابع

معامل 
 ا^نحدار

 غير الجزئي
 B المعياري

معامل 
ا^نحدار 
الجزئي 
 bالمعياري

" ت"قيمة 
 المحسوبة

 الترتيب

 1 7.600 0.413 0.477 27.3 0.273 0.525  ا^نفتاح الثقافي-1

 2 4.692 0.237 0.236 6.7 0.340 0.338  مستوى المعرفة-2

 3 2.774 0.152 0.139 1.2 0.352 0.363  ا^تصال بوكQء التغيير-3

 4 -2.018- 0.101- 0.001 0.7 0.359 0.166- الدخل الشھري -4

 **38.731 بةالمحسو) ف(       قيمة 0.359 =       معامل التحديد0.607 = معامل ا�رتباط المتعدد

  0.01معنوي عند مستوى **
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المشكQت التي تعوق الزراع المبحوثين في الحفاظ 
  ومقترحاتھم للتغلب عليھاعلي مياه الري

المشكQت التي تعوق الزراع المبحوثين في الحفاظ 
  مياه الريىعل

المشكNت التي تعوق أن أكثر  6يتضح من جدول 
في تكرارا  مياه الريالزراع المبحوثين في الحفاظ علي 

عدم نظافة المياه من " كانت القرية ا�كبر في المساحة
أن  كما ،%)51.1( بلغت نسبتھا" المبيدات والحشائش

  في المساحةصغرفي القرية اDأكثر ھذه المشكNت تكرارا 
 بلغت نسبتھا" رمي الحيوانات الميته في الترع :كانت

القرية ا�كبر في تكرارا في  وأقل ھذه المشكNت .%)8.9(
 بلغت ."عدم ا�ھتمام بالصرف المغطى :المساحة كانت

 كما كانت أقل ھذه المشكNت تكرار في .%)8.1( نسبتھا
  قلة عدد أيام العمالة فى :كانت في المساحةاDصغر القرية 

 .%)3.7(  بلغت نسبتھا."المناوبات 

مقترحات الزراع المبحوثين للتغلب على مشكQت 
  مياه الريىالحفاظ عل

أن أكثر مقترحات الزراع  7 جدولمن  يتبين
Dفي المساحة تكرارا للتغلب على كبرالمبحوثين بالقرية ا 

تطھير الترع : مشكNت الحفاظ علي مياه الري تكرارا ھي
،  بينما %)46.3( من الحشائش وورد النيل وبلغت نسبتھا
 غرصفي القرية اDكانت أكثر مقترحات الزراع المبحوثين 

و عبوات أم إلقاء المبيدات عد: في المساحة تكرارا ھي
و المخلفات الزراعية فى أالمخلفات المنزلية و أالرش 

، بينما كانت اقل %)5.2( الترع والمصارف وبلغت نسبتھا
Dفي المساحة تكرارا ھيكبرھذه المقترحات في القرية ا  :

 ، بينما%)3.7( استخدام الصوب الزراعية وبلغت نسبتھا
 في المساحة صغرفي القرية اDكانت اقل ھذه المقترحات 

فرض غرامة على من يخالف نظافة الترع : تكرارا ھي
 %).1.5( وبلغت نسبتھا

 

  

 من وجھة نظرھممياه الري لمشكQت التي تعوق الزراع المبحوثين في الحفاظ علي التوزيع النسبي ل .6 جدول

 فى كبرالقرية ا�
 المساحة

كوم الدھب 
 )222=ن(

 في صغرالقرية ا�
 المساحة

wشراف منية ا
 )48=ن(

العينة الكلية 
 )270=ن(

 العبارات م

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

 51.1 138 7 19 44.1 119 عدم نظافة المياه من المبيدات والحشائش 1

 46.7 126 3.7 10 43 116 قلة عدد أيام العمالة فى المناوبات 2

 46.7 126 4.8 13 41.9 113 ترع والمصارف وكثرة الحشائش بهسوء حالة ال 3

 43.3 117 7.8 21 35.6 96 إعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة 4

 40.7 110 6.7 18 34.1 92 الترعة فى) عبوات المبيدات(رمى العبوات الفارغة  5

 40.4 109 4.8 13 35.6 96 عدم توفر مياه الري بانتظام 6

 25.6 69 5.6 15 20 54لمزارعين فى استخدام مياه الريإسراف ا 7

 20.4 55 8.9 24 11.5 31رمى الحيوانات الميتة فى الترع 8

 20 54 4.8 13 15.2 41وجود مبيدات فى المياه 9

 12.2 33 4.1 11 8.1 22 عدم ا^ھتمام بالصرف المغطى 10
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 للتغلب علي مشكQت الحفاظ علي مياه الريوثين المبح الزراع التوزيع النسبي لمقترحات .7جدول 

 فى كبرالقرية ا�
 المساحة

كوم الدھب 
 )222=ن(

 صغرالقرية ا�
 في المساحة

wشراف منية ا
 )48=ن(

العينة الكلية 
 )270=ن(

 العبارات م

 العدد )%( (%) العدد )%( العدد

 50.4 136 4.1 11 46.3 125 تطھير الترع من الحشائش وورد النيل 1

 27.4 74 3 8 24.4 66 استخدام طرق حديثة للري 2

 14.8 40 2.6 7 12.2 33 الري بانتظام أو التحكم فى معد^ت الري 3

 14.1 38 2.2 6 11.9 32 ا^ھتمام بالصرف المغطى 4

 13.7 37 4.4 12 9.3 25 عدم الري بمياه الصرف 5

 13 35 4.8 13 8.1 22 عدم غسيل المQبس أو ا�واني فى الترع 6

 و المخلفات المنزلية ألرش و عبوات اأعدم إلقاء المبيدات  7
 و المخلفات الزراعية فى الترع والمصارفأ

19 7 14 5.2 33 12.2 

 11.5 31 2.6 7 8.9 24 توعية الناس بمشاكل التلوث 8

 11.1 30 4.1 11 7 19 عدم إلقاء الحيوانات الميتة فى الترع 9

10 w11.1 30 3.3 9 7.8 21 نسان أو الحيوانات فى الترععدم استحمام ا 

 9.6 26 صفر صفر 9.6 26 بة وتوفيرھاذالري بمياه ع 11

 7.4 20 3.3 9 4.1 11 عدم فتح طرنشات المنازل فى الترع 12

 6.7 18 2.2 6 4.4 12 و الري بالليلأي فى الساعات المبكرة فى النھار الر 13

 6.7 18 3 8 3.7 10 استخدام الصوب الزراعية 14

 6.3 17 2.6 7 3.7 10 عمل ملس المساقى يحافظ على المياه 15

 6.3 17 1.5 4 4.8 13 فرض غرامة على من يخالف نظافة الترع 16

 5.9 16 2.2 6 3.7 10 زيادة مناوبات المياه للزراعة 17

 5.9 16 2.2 6 3.7 10 تبطين وتوسيع الترع 18

 3 8 صفر صفر 3 8 اف في استعمال المبيدات وا^سمدةتوعية الزراع بعدم ا^سر 19

 
 توصيات الدراسة

 تم التوصل إليه من توصي الدراسة الراھنة وفقا لما
 :نتائج، بما يلي

العمل على زيادة درجة معارف ومھارات الزراع  -1
دارة مياه الري بصفة عامة بالممارسات الحديثة فى إ

 عالية ر اDصنافوتحسين كفاءتھا وتقليل إھدارھا ونش
تفعيل دور  )أ( : من خNلا�نتاجية الموفرة للمياه
يجب ) ب(، وخطباء المساجدمنظمات المجتمع المدني

العمل على تضمين المعلومات عن الموارد المائية 

والفجوة بين الموارد المتاحة والطلب عليھا فى 
يجب أن تزيد وسائل ا�عNم ) ج. (مقررات التعليم
 تركيزھا على مشكلة المياه وندرتھا، الجماھيري من

وتزيد من البرامج الموجھة للتوعية بكيفية الحفاظ على 
ضرورة ) د(. مياه الري، وقيمتھا ا�جتماعية واDمنية

عقد دورات تدريبية بيئية بصفة مستمرة لتنمية 
المعارف البيئية لـدى الزراع الريفيـين نحو الحفاظ 

بكيفية التخلص ا^من علي مياه الري وكذلك التوعية 
 .ةمن المخلفات المنزلية والزراعي
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  لتكوين وتفعيل منظماتالعمل على تشجيع الزراع -2
من جانب الحكومة واDھالي حيث تبين المجتمع المدني 

 فى زيادة أن فعالية منظمات المجتمع المدني لھا أثر
، ويمكن أيضا تطبيق ممارسات الحفاظ علي مياه الري

يير ا�تجاھات السلبية لدى المنظمات تغمن خNل ھذه 
 نحو ممارسة تلك الممارسات من خNل الزراع

 .عمليات ا�قناع

إنشاء ھيئة تكون تبعيتھا للوحدة المحلية القروية تحت  -3
مسمى وحدة ا�دارة المتكاملة للحفاظ علي مياه الري 

سواء وزارة الري (تكون مھمتھا التنسيق بين الحكومة
ائية أو وزارة الزراعة أو وزارة التنمية والموارد الم

ومنظمات المجتمع المدني والزراع في شتى ) المحلية
المصالح المتعلقة بمياه الري، كما تقوم على التعاون 

 منھم بصفة خاصة بصفة عامة والزراعمع اDھالي 
ظيم لتفعيل فكرة إنشاء روابط المياه بكل قرية، وتن

لممارسات ھم على تبنى التحفيزبرامج للتوعية المائية 
ة  يحاضر فيھا أساتذالحديثة فى إدارة مياه الري

ومتخصصون وخبراء فى مجال تطبيق الممارسات 
 .السليمة للحفاظ علي مياه الري
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DETERMINANTS OF APPLYING MAINTAINING PRACTICES OF 
IRRIGATION WATER IN SOME VILLAGES OF KAFR  
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ABSTRACT: The main idea of this paper was to identify the level of farmers’ knowledge, 
attitude, and applying of maintenance the irrigation water practices, and determining the 
important variables affected the total variance in applying related to of maintenance the 
irrigation water practices in some villages of Kafr El-Sheikh governorate. Data were collected 
via face to face structured interviews by a questionnaire with a random systematic simple of 
270 farmers (10% of 2689 farmers) from two villages: the largest and the smallest village in 
the area. Data collection took place from first of November to end of December 2016. 
Stepwise regression results showed that only four variables (Cultural openness, knowledge 
level, Contact with change agents, monthly income, respectively), had significant influences 
on farmers’ applying of maintenance the irrigation water practices, these variables together 
explained 35.9% of total variance.  

Key words: Applying of maintenance the irrigation water practices, Kafr El-Sheikh Governorate. 
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