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 قسم ادلراسات ال جامتعية، شعبة ادلراسات ال قتصادية وال جامتعية، مركز حبوث الصحراء. 

 mostafa_lotfy@hotmail.com :الرئييس للباحث الالكرتوين الربيد*

 امللخص 

كذا مس توى وعهيم ابحملاور الفرعية املدروسة للمخاطر البيئية، و  حتديدجامتعية للمبحوثي مبنطقة البحث، و ل  اس هتدف البحث التعرف عىل اخلصائص ا

وقد أأجرى البحث ابملراكز ال دارية حملافظة مطروح   ،اجملمع لهاختبار الأثر ا  بي ذكل املس توى وبي متغرياهتم املس تقةل املدروسة، و  قرتانيةحتديد العالقة الا

تكل احملافظة، وقد مجعت البياانت  مبراكز من شامةل البدو ابلقرى اخملتارة للبحث  % 10مبحواًث بنس بة  240عىل عينة عشوائية بس يطة من البدو بلغ قواهما

س امترة س تخدام ا  س تبيان أأعدت للحصول عىل البياانت الىت تطلبهتا طبيعة املشلكة البحثية وأأهداف البحث،   امليدانية ابملقابةل الشخصية مع املبحوثي اب  ا 

، واس تخدم يف حتليلها النسب وجداول التوزيع التكراري واملدى واملنوال واملتوسط احلسايب  2021وحىت يناير  2020وذكل خالل الفرتة من أأكتوبر 

املتوسط العام ملتوسطات مس توى وعى املبحوثي ابحملاور الفرعية  . وأأظهرت النتاجئ أأنومعامل تشربو والاحنراف املعياري، ومعامل التطابق النس يب

( من ادلرجة اللكية ملس توى وعى املبحوثي بلك عنرص من  %87.0( درجة بنس بة مئوية قدرها )1.74املدروسة للمخاطر البيئية مبنطقة البحث قد بلغ ) 

تعلقة ابلوحدات الثين عرش املكونة للمحاور الفرعية الأربع املدروسة للمخاطر البيئية مبنطقة البحث، ويه تقع يف الفئة العنارص املائة ومثان ومخسون امل 

النس بة املئوية ملتوسط ملتوسط ا وفقً  اتنازليً  ا أأنه ميكن ترتيب احملاور الفرعية الأربعة املدروسة للمخاطر البيئية مبنطقة البحث ترتيبً كام تبي من النتاجئ  املرتفعة.

(، وأأخرياً حمور  %85.5(، مث حمور البيئة الاجامتعية )%87.0(، مث حمور البيئة املزنلية )%91.5مس توى وعى املبحوثي هبا كام ييل: حمور البيئة املزرعية )

 . (%87.0وذكل مبتوسط عام للمعرفة بتكل احملاور بلغ )   (،%83.0البيئة الطبيعية )

   ، مطروح، مرص. التدهور البيىئالبيىئ،  الأمن: ادية ال سرتش اللكامت  

     ملقدمة: ا

تعترب البيئة وديعة مسخرة لعامرة الأرض، وهذه العامرة تقتىض عىل  

وذكل من   ،برفق وفق سنن وترشيعات ساموية هاال نسان أأن يتعامل مع

منطلق أأن البيئة ىه احمليط أأو ال طار اذلى يعيش فيه ال نسان وحيصل  

ليه ىف حياته؛ وذلا أأول ماجيب حتقيقه حفاظً    ا منه عىل لك ما حيتاج ا 

بلك عنارصها وتفاعالهتا املتبادةل،    احصيحً  ا عىل هذه احلياة أأن يفهمها فهمً 

ىل   ويقوم حباميهتا وصيانهتا وحتسيهنا دون أأن خيل بأأى ركن قد يؤدى ا 

تالفها   . ( 11:ص2011حسن،) ختريهبا وا 

وتعد التمنية ، للتمنية ال جامتعية وال قتصادية  اوتعد البيئة أأساسً 

ذكل الهنج اذلى يوفق بي حامية وصيانة املوارد البيئية مبا  ىه املس تدامة 

القامئة فهيا املوارد املتجددة وغري املتجددة من هجة وبي متطلبات التمنية 

عىل تلبية ال حتياجات وعدم ال س تزناف من هجة أأخرى مما حيد من  

 (. 3:ص 2016)مرفت الس يد،الهتديدات البيئية وجينب اجملمتع أ اثرها

سرتاتيجية التمنية املس تدامة ملرص  وىف هذا الس ياق تناولت ا 

هدف التحسن املس متر جلودة احلياة ورفع الوعى بشأأن حامية  2030

ية هبدف توفري بيئة نظيفة أ منة للأجيال احلارضة  املوارد الطبيع 

منائية حتقق التوازن بي أأولوايت   واملس تقبلية من خالل تطبيق س ياسة ا 

المنو ال قتصادى والعنرص البيىئ، وأأس هتدفت ال سرتاتيجية ثالث حماور  

وحتددت أأهداف حمور البيئة  ،قتصادى وال جامتعى والبيىئل  مه احملور ا

س تزناف  ىل ىف وقف ا  نتقال ا  عنارص البيئة من مياه وهواء وأأرض، وال 

س تدامة نتاج أأكرث ا  س هتالك وا  وحامية للتنوع احليوى بطرق   ،أأمناط ا 

سرتاتيجية التمنية املس تدامة مس تدامة من خالل تمنية الوعى البيىئ  )ا 

 (.  2030مبرص،

ذلا بدأأ التوجه حنو الاهامتم ابلبيئة واحلفاظ عىل مواردها من خالل  

ىل ااملؤمتر  هامتم بتحسي الوعى البيىئ ومهنا مؤمتر الامم  ل  ات الىت سعت ا 

البرشية اذلى عقد ىف س توكهومل ىف السويد عام   املعىن ابلبيئةاملتحدة 

، وغريها من  1972، واملؤمتر العرىب للبيئة ىف اخلرطوم عام 1972

جياد وعى بيىئ   ىل ا  املؤمترات الىت خرجت بعدة توصيات أأمهها ادلعوة ا 

لك فرد ىف اجملمتع العاملى مبختلف مس توايت العمر وقيام بيئة حصية   دلى

  وعادًل  رضورايً  ًا ماميثل مطلب  سلمية تساعدعىل خلق ذهنية حصية وهو 

 (. 5-4:ص ص 2004)البدراىن،مجليع مكوانت اجملمتع

دراك الفرد ملتطلبات البيئة  ىف هذا الصدد يعرف الوعى البيىئ بأأنه ا 

حساسه ومعر  فته مبكوانهتا ومابيهنام من العالقات وكذكل  عن طريق ا 

  بيامن تعرفه  (،15:ص 2011) حسن القضااي البيئية وكيفية التعامل معها 

ملام الفرد   (101:ص 2018هناء الس بعاوى ) دراك وا  بأأنه مدى ا 

ابملعلومات واملفاهمي البيئية املتوفرة دليه ىف كيفية التعامل واحملافظة عىل  

 البيئة واملمثل بصورة السلوكيات ال جيابية الصحيحة جتاه البيئة.

ً  ا بيئيً  ا وحقيقة الأمر أأن الوضع البيىئ احلاىل مل يعد ميثل واقعً    ا سلمي

وسوء   قةل الوعى البيىئ لأفراد اجملمتع فيه  تسبب  مرتدايً  ا بل واقعً 

س تخداهمم وتعاملهم مع البيئة، مفعظم املشالك البيئية احلالية لس امي   ا 

التلوث البيىئ بأأنواعه اخملتلفة من تلوث املاء والهواء والرتبة وغريها ترجع  

فتقار للمعارف   ىل ال  ىل الأمناط السلوكية اخلاطئة الىت تعزى بدورها ا  ا 

هات البيئية والىت أأساسها العنرص البرشى، حيث يعترب ال نسان  وال جتا
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حداث التغيري البيىئ وال خالل الطبيعى   أأمه عامل حيوى ىف ا 

البيولوىج، مفنذ وجوده وهو يتعامل مع مكوانت البيئة، ولكام توالت 

ىف البيئة، وخاصة بعد أأن يرس هل التقدم   وسلطاانً ا الأعوام ازداد حتكً 

 امن فرص ا حداث التغيري ىف البيئة وفقً  اً نولوىج مزيدالعلمى والتك

ىل الغذاء واملأأوى؛ حيث قام بقطع أأجشار الغاابت   ل زدايد حاجته ا 

س هتالك املراعى   ىل مزارع ومصانع ومساكن وأأفرط ىف ا  وحول أأراضهيا ا 

س تخدام الأمسدة الكمييائية واملبيدات مبختلف أأنواعها ىل ا  وهذه   ،وجلأأ ا 

 ىف ال خالل بتوازن النظم البيئية الىت بدورها هتدد  لكها عوامل فعاةل

س تقرار الأمن البيىئ    (. 3:ص 2018)هدى امجليىل،ا 

ولشك أأن للأمن البيىئ عالقة وثيقة حبامية البيئة من اخملاطر 

صالح   االبيئية حتقيقً  ل من خالل ا  ملبدأأ التمنية املس تدامة اذلى ليتأأىت ا 

مام املشالكت العاملية الىت تتسبب ىف  وضعية البيئة املتدهورة لس امي أأ 

س تقرار اجملمتع ادلوىل  الىت من أأمهها مشلكة التغريات املناخية أأو  عدم ا 

ال حتباس احلرارى وغريمه من املشالكت الىت جعلت قضية الأمن  

؛ فالبيئة االبيىئ من املشالكت الكربى الىت يعيشها اجملمتع ادلوىل حاليً 

عتبارها ترااثً  نسانية لتعرتف ابحلدود الس يا مشرتكً  اب  ية واجلغرافية  دلال 

رضار ابلبيئة ىف ماكن معي فا ن أ اثره ترتتب وتظهر   لدلول، فا ذا ما وقع ا 

وهذا ماميزي   (. 66:ص 2018،وأ خرون )زروقوتنترش ىف ماكن أ خر

اخملاطر البيئية بأأهنا عابرة للحدود ول ميكن الس يطرة علهيا أأو حمارصهتا  

ل  ىف نطاق ا   قلميى معي، ولميكن منعها أأو ابلأحرى التقليل مهنا ا 

عتبارها  ذات تأأثري عاملى هيم اجملمتع ادلوىل   بتاكتف اجلهود ادلولية اب 

 كلك.     

ىف هذا الس ياق تعرف اخملاطر البيئية بأأهنا لك هتديد حممتل عىل  

س تثنائية أأو بفعل   ال نسان وبيئته ميكن حدوثه بفعل خماطر طبيعية ا 

(، ويعرفها أأبو  129:ص 2018) زروق وأ خرون،طات برشيةنشا

ختالف ىف الظروف البيئية الطبيعية  (7:ص2014زيد) بأأهنا حدوث ا 

نسان دخل فهيا كحلرارة والرايح واملطر الىت متزي   املعتادة الىت ليس لال 

لك منطقة عىل الأرض، أأو حدوث تغريات سلبية بفعل ال نسان نفسه 

دارة امل س تخدام وا  وارد البيئية الطبيعية نتيجة ال س تخدام  كسوء ا 

 .الس ىيء للموارد البيئية

ىل نوعي : ا ووفقً  خماطر   -1ذلكل تصنف مصادر اخملاطر البيئية ا 

والىت يعربعهنا ابلكوارث القدرية أأو الناجتة  بيئية ذات املصدر الطبيعى

رادة ال نسان يف وقوعها والىت   عن القدرة ال لهية حيث ل تتدخل ا 

شلك مفاىجء لس امي الزلزل والرباكي والفيضاانت والعواصف  حتدث ب 

والىت يتسبب   خماطر بيئية ذات املصدر البرشى -2الطبيعية والرعدية، 

ال نسان يف وقوعها لس امي اخملاطر الصناعية والتكنولوجية كحلروب 

والانفجارات اليت حتدث من الوحدات الصناعية وىه غالبا انجتة عن  

عي والتكنولويج وما يرتتب عهنا من ترسب للمواد  التطور الصنا

الكمييائية أأو ال شعاعية فضاًل عن خماطر التجارب العلمية سواء يف  

  (، 32:ص2009وأ خرون، رهيان)اجملال احلرىب أأو الطيب أأو الغذايئ 

ومن ال اثر املرتتبة عىل جسامة وخطورة هذه الكوارث واخملاطر هو  

عادة احل  ىل ما كن عليه، فضاًل عن ذكل ما  صعوبة التحمك فهيا وا  ال ا 

س تثنايئ للحياة البرشية واحليوانية والنباتية ا  يرتتب عهنا من تدمري 

 (. 16:ص2009)عباس،واختالل النظم البيئية. 

ىل   حتولت البيئة ومشالكهتاوذلكل    خالل العقود الثالثة الأخرية ا 

اجملمتعات، وبدأأت محةل جادة من  أأمه القضااي ال سرتاتيجية الىت تواجه 

قبل العديد من ادلول واملهمتي ابلش ئون البيئية ىف احملافظة عىل البيئة 

جراء ادلراسات والبحوث   وحاميهتا من خالل وضع اخلطط والربامج وا 

نشاء العديد من املؤسسات دلراسة خمتلف املوضوعات البيئية  العلمية وا 

حامية البيئة من أأجل الأجيال املقبةل،  الىت متحور معلها وهدفها الأساىس 

ن هذه اخلطوات تصبح غري جمدية مامل يساندها وعيً    ا وكام هو معلوم ا 

   (. 97:ص2018)هناء الس بعاوى،لأفراد اجملمتع  ابيئيً 

ومن هنا تصبح قضية الوعى البيىئ للأفراد من القضااي ذات  

فهىى احملور  الأولوية عند وضع اخلطط والربامج املعنية حبامية البيئة 

ن مس توى الوعى البيىئ للأفراد  أأ عن  الأساس ىف حاميهتا، فضالً 

يعكس مدى التطور احلضارى لأى دوةل عالوة عىل املس ئولية 

 الأخالقية والوطنية جتاه احملافظة عىل البيئة ورعايهتا. 

   املشلكة البحثية: 

بقضااي البيئة،  مزتايد هامتم عامليا  شهدت العقود الثالثة املاضية 

حتلت مفاهمي حامية البيئة والاتزان البييئ والتمنية البيئية املتواصةل ا  و 

هامتم عىل  ل  نعكس هذا اا  ، و اوعامليً  ا ماكنة واحضة يف هذا الس ياق حمليً 

س يل من الكتاابت وادلراسات اليت تتصل مبوقف البيئة الريفية وكذكل  

، وأأصبح سلوك قاطين هذه  الصحراوية جتاه القضااي واملشالكت البيئية

جتاهاهتم  البيئات للبحث وادلراسة حيظى بأأولوية   اموضوعً ووعهيم وا 

،  2018زهران)متقدمة يف الكتاابت النظرية وادلراسات امليدانية 

فاحلديث عن الوعى البيىئ هل أأمهيته الكبرية لس امي وأأن البيئة  . ( 2ص

نسان واذلى يس متد  منه مقوماته وميارس  متثل احلزي واحمليط املاكىن لال 

ىل حد   تفاعالته وعالقاته مع ال خرين، فاحملافظة علهيا وحاميهتا يتوقف ا 

تباع السلوكيات الفاعةل وال جيابية ىف   كبري عىل وعى الأفراد من خالل ا 

 (. 98-97:ص ص 2018)هناء الس بعاوى،طريقة تعاملهم مع حميطهم 

ىل وضع ا  ذلكل  سرتاتيجيات وبرامج  ا  جتهت س ياسات ادلوةل ا 

تس هتدف تمنية الوعى البيىئ لأفراد اجملمتعات الريفية والصحراوية عىل  

حد سواء بوصفه املدخل الرئييس والفعال للحفاظ عىل بيئهتم بصفة  

عامة من اخملاطر البيئية اخملتلفة من منطلق أأن حامية البيئة ورعايهتا  

مؤسسات ادلوةل بل ىه من واجبات املواطن   ليس فقط من واجبات 

ن حامية البيئة يعد   نفسه اذلى يعيش ويس تفيد من البيئة خصوصًا  وا 

ميس لك تفاصيل احلياة اليومية ومن خالهل يعرب ال نسان   حضارايً  سلوكً 

زاء جممتعه من خالل شعوره مبس ئولية املواطنة  زاء نفسه وا  عن وعيه ا 

 جتاه بيئته. 

ة مطروح من احملافظات الصحراوية الىت متتكل هذا وتعد حمافظ

قتصادية كبرية تؤهلها لتكون واهجة حضارية للنظام ال قتصادي   مقومات ا 

قتصادية والس ياس يِة اجلارية، حيث  ل  املرصي يف التعامل مع التطورات ا

العام،   طوال معتدل مناخ من التمنية مقومات احملافظة ابلعديد من تمتتع
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ىل  قتصادية ابحملافظة،  ل  البيئات الطبيعية والأنشطة ا تنوع ابل ضافة ا 

وكذكل تنوع النشاط الزراعي ذاته ونظمه املس تخدمة يف الري سواء  

ري ابملياه العذبة رشق احملافظة، أأو مياه الأمطار عىل الساحل الشاميل 

دراك  لها أأو املياه اجلوفية جبنوهبا،  وهو الأمر اذلى يتطلب رضورة ا 

تباع السلوكيات  بتكل قميي ووعى الأفراد امل  احملافظة ابلعمل عىل ا 

ال جيابية الصحيحة حنو البيئة وحاميهتا من أأى هتديدات وخماطر بيئية 

س تخدام  ا  حممتةل واليت يه خالصة تفاعالت أأو تداخالت نتيجة سوء 

والىت تمتثل ىف خماطر البيئة املزنلية، وخماطر البيئة  املوارد بشلك عام 

وذكل من  املزرعية،  وخماطر البيئة الطبيعية، وخماطر البيئة ال جامتعية، 

أأجل تأأسيس بيئة حصية سلمية، خصوصا" وأأن الواقع البيىئ اليوم يواجه 

العديد من املشالكت البيئية املتنوعة نتيجة للسلوكيات الغري مس ئوةل  

 ل ال نسان نفسه.من قب 

من حرص ادلوةل عيل تمنية وتطوير   ا نطالقً ا  و  وتأأسيًسا عىل ماس بق

حمافظات احلدود بصفة عامة، ولأمهية حمافظة مطروح يف خطط التمنية 

الاقتصادية والاجامتعية لدلوةل بصفة خاصة، فقد أأجري هذا البحث  

يئية بصفة رئيس ية للكشف عن واقع وعى املواطني البدو ابخملاطر الب 

 جامتعية املؤثرة عىل ذكل. ل  مبحافظة مطروح، والعوامل ا

 أأهدف البحث:     

بناء" عىل عرض مقدمة البحث ومشلكته، حتددت أأهداف  

 البحث عىل النحو التاىل:  

 التعرف عىل اخلصائص الاجامتعية املدروسة للبدو مبنطقة البحث.  

مس توى وعى البدو ابحملاور الفرعية املدروسة للمخاطر   حتديد

 البيئية مبنطقة البحث.  

بي مس توى وعى البدو ابحملاور الفرعية  ل قرتانيةحتديد العالقة ا

املدروسة للمخاطر البيئية مبنطقة البحث وبي املتغريات املس تقةل  

 موضوع ادلراسة.  

دروسة عىل مس توى وعى  ختبار الأثر اجملمع للمتغريات املس تقةل املا  

البدو ابحملاور الفرعية املدروسة للمخاطر البيئية مبنطقة البحث ابلتأأثري 

 املتجمع للمتغريات املس تقةل موضوع ادلراسة.     

 س تعراض املرجعي:      ل  ا 

  نعيش اليت الارض تشمل فهىي  احلياة، يف حولنا ما لك البيئة متثل

  نرشبه،  اذلي واملاء نتنفسه، اذلي  والهواء نسكهنا، اليت واملنازل علهيا

  فهيا، وتؤثر هبا تتأأثر اليت والبرشية الطبيعية الظواهر لك تضم  وكذكل

تزان حاةل  يف البييئ النظام هللا خلق ولقد تساق ا    مكوانته  بي فامي وا 

 طبيعة يف  بشدة  يؤثر مكوانته، نسب  أأو  عنارصه،  أأحد يف  نقص  وأأي

  ما  عنه وينتج توازنه، النظام هذا ويفقد  العنارص، هذه بي القامئ التفاعل

    (.57: ص 2001 امجلل، )البييئ  ابخللل يسمى

ىل البييئ  اخللل ذكل  يؤدي  وقد   حيث  ال نسان حصة عىل التأأثري ا 

  جسدايً  سواء تصيبنا  الىت الأمراض بعض عن  الأول املس ئول البيئة تعد

كتئاب من  يصيبنا عام مس ئوةل  السيئة فالبيئة ذهنًيا، أأو   وأأن  كام  وقلق،  ا 

ىل تدفعنا  العمل  أأو  املزنل يف  سواء اجليدة البيئة   الصحة من  املزيد  ا 

 (. 120: ص2004معريف،)  والسعادة 

دخاهل مت حيث العهد حديث البيئة ومفهوم   املعرفة قاموس يف  ا 

ذا  غرابة  فال  العرشين، القرن من  الأول  النصف أأواخر  خالل البيئية   ا 

قرتن   املعارصة  اجملمتعات فهيا بدأأت اليت ابلفرتة املفهوم هذا ظهور ا 

  الصناعية  وأأنشطهتا ترصفاهتا  أأحلقته ما تعي  املصنعة ادلول  يف وخصوًصا 

ْ [ )سورة  : احلق يقول فعندما ابلبيئة أأرضار من ْ َوِلَنَْعاِممكم تَاعًا لَّمكم ]مَّ

نتفاع حق  هو فهذا (32عبس أ ية رمق    عنق  يف  أأمانة هو اذلي  ال 

ىل جيل من انتقالها ويضمن  علهيا حيافظ أأن عليه ال نسان   مجليع  أأي أ خر  ا 

 . الأرض عىل تعيش  اليت الأخرى الاكئنات ومجيع البرش

 والطبيعية والكاميئية البيولوجية العوامل مجموعة بأأهنا  البيئية وتعرف

  يقطهنا  اليت ابملساحة واحمليطة ابل نسان احمليطة واملناخية واجلغرافية 

جتاهاته  ال نسان نشاط  حتدد واليت   أأو  حياته، ونظام  سلوكه  يف وتؤثر وا 

  مبا  العيش  وطيب  احلياة هلم يكفل  مبا ابلبرش حييط  اذلي اجملال  يه

  البناء  ومواد  والبرتولية، املعدنية والرثوات  املائية املوارد من  حيتويه

  أأو  حياهتم مرسح للأفراد مجلته يف يكون واذلي والشواطئ واملصايد،

   (.97: ص1997عطية،) يعمهم اذلي الوطن

  ال طار  ىه  البيئة أأن ا ىل ( 17: ص  1999)  أأرانؤوط  ويشري

  تكنولوجيا  من  يتضمنه مبا  الفرد  فيه يعيش  اذلي  والاجامتعي  الفزييقي

  بي  القامئة والعالقات  التفاعالت بلك  يتأأثر  ال طار  وهذا ال نسان  خيرتعها 

جتاهات سلوك عيل ذكل وينعكس العنارص، مجيع   خمتلف  يف  الفرد وا 

  ومن  ل خر ماكن  من  ختتلف دينامية فالبيئة مث ومن  حياته، جوانب 

 . به اخلاصة  بيئته فرد   للك وذلكل   ل خر، زمان

  من ( 134- 95: ص ص 2001) منري  ماذكر وفق البيئة وتتكون

  ومكوانهتا،  تربهتا  وتشمل : الطبيعية البيئة -1: هام  رئيس يي مكوني

 واحليواانت النبايت والغطاء  وأأعاصري ورايح وحرارة  أأمطار  من  واملناخ

  وأأدخل  ال نسان  اخرتعه ما  لك وتشمل : البرشية البيئة-2والغاابت، الربية

جامتعية نظم من الطبيعة عىل قتصادية ا    وخصائص  وتراث وتقنيات وا 

 . معامرية

(  12: ص 2000) عباس ماذكره  وفق  البيىئ النظام  يتكون  بيامن

 :  يه  أأساس ية عنارص  أأربعة من

  واملعادن  والصخور الرتبة وتشمل: احلية غري  العنارص مجموعة

  مجموعة  علهيا ويطلق وضوهئا، الشمس وحرارة والهواء، واملياه، بأأنواعها،

 . الأساس ية احلياة مقومات تضم لأهنا  الأساس مجموعة  أأو الثوابت

 النباتية، احلية الاكئنات يف  وتمتثل: املنتجة احلية العنارص  مجموعة

  من  بنفسها غذاهئا وتنتج تصنع لأهنا املنتجي، مجموعة علهيا ويطلق

 . الأوىل اجملموعة عنارص 

  احليوانية احلية الاكئنات وتتضمن : املس هتلكة احلية العنارص  مجموعة

 املس هتلكي، مجموعة علهيا يطلق مث  ومن غريها، عىل غذاهئا يف  تعمتد اليت

ضافة اللحم وحيواانت العشبية احليواانت اجملموعة هذه  وتشمل ىل  ا    ا 

 . ال نسان



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (1) June (2022)   304-321 Abdel Aziz and. Hussien 

307 
 

  يف  تمتثل جمهرية كئنات وتشمل: احمللةل  احلية العنارص مجموعة

  للمواد  حتليل أأو أأكسدة بعملية اجملموعة هذه وتقوم والبكرتاي، الفطرايت

 . احمللالت اجملموعة هذه  عىل  تطلق  ولهذا العضوية،

  عرصان  ىف  البيىئ  النظام أأن  ( 13:ص2000) سعدة أأبو  ويرى

  اذلى  البيىئ التلوث ىف أأخطرها يمتثل  املشالكت من عدد يواجه احلاىل

  جممتعنا  عىل دخل  اذلى   احلديث التكنولوىج التطور مع حدته زادت

  يف  الأثر هل كن ما والاجامتعية، البيئية اجملمتع هذا لظروف  مراعاة  دون

ختالل   كملرض  أأصبح  فالتلوث املشالكت، من  ومعاانته اجملمتع  توازن  ا 

  قبل  حىت احلية الاكئنات كفة عىل  ليس يطر ذراعيه ميد اذلي اللعي

 . ميالدها 

  ارتبط حيث الراهنة ونتاجئها مظاهرها يف حديثة مشلكة والتلوث

  قبل  من مثيالً  البرشية هل تعرف مل اذلي والتكنولويج الصناعي ابلتطور

 البيئة يف  ال نسان أأدخل  ملا البيئة نظام يف  اختالل نتاجئه  من  كن  واذلي

 (. 97:ص2000امخلييس،)قبل من معروفة تكن  مل  ملواثت من

نشغل  نفسه حق  يف كثرًيا ال نسان أأمهل  وقد   بتدبري  متاًما وا 

حتياجاته   دون  قواه بلك  احلديثة التكنولوجيا وراء وجرى ومتطلباته ا 

 به، احمليطة للبيئة الطبيعي ابلتوازن ال خالل  يف  يتسبب قد  أأنه منه  وعى

  يف  وقىض  الزراعية الرتبة  وأأفسد والهواء املاء  تلوث  عىل  بذكل فساعد 

  عبد ) الأماكن  من كثري يف احلياة مظاهر عىل الأحيان بعض

 (. 101:ص 1993اللطيف،

  حصته، من غالًيا المثن التلوث هذا نتيجة أأيضاً  ال نسان  ودفع

  الزراعية  الأرض من  خاصة املوارد ونضبت  والأمراض، العلل  فكرثت

  احلرارة  درجات يف  الشديد الارتفاع حيث  املناخ  وتغري  العذبة، واملياه

   (. 301: ص2001اخلويل،)  الأوزون  وثقب  احلراري الاحتباس بفعل 

  مصادر  تقس مي  ميكن أأنه  (82:ص 2000) بلبع يذكر  الشأأن هذا  ىف

ىل( امللواثت) التلوث    -: ييل كام  وذكل  خواصها  حسب  أأنواع عدة  ا 

  وتسبب  الهواء تلوث  اليت اللقاح  حبوب مثل : بيولوجية ملواثت

  والفضالت  والفطرايت والبكرتاي الربيع، أأوائل  يف  العيون  أأمراض

طالقها  ويسبب  البرشية   حتول الشاطئية واملياه  املائية املسطحات  يف  ا 

ىل  املياه هذه  . واحليوان ال نسان حصة  عىل  خطر مصدر ا 

 احلرشية واملبيدات الصناعية اخمللفات مثل : كمييائية ملواثت

  صاحلة  غري املياه جتعل  اليت املشعة واملواد احلشائش ومبيدات

ذا الهواء نقاء تفسد كام لالس تخدام ىل وصلت وا   تصبح الزراعية الرتبة ا 

 . الأرضار  خملتلف مصدراً 

  والطائرات  املصانع عن  الناجتة الضوضاء مثل: فزيايئية ملواثت

  كام  املدن، داخل املواصالت ووسائل  ،"الصوت من الأرسع خصوًصا "

  يف  ترصف اليت التربيد مياه حرارة درجة يف الارتفاع  فزيايئًيا ملواثً  يعترب

ىل يؤدي قد  مما  حرارهتا  فرتفع املائية املسطحات  الأسامك.  موت ا 

  مهنا  يعاين اليت البيئية املشالكت أأخطر من  البييئ التلوث ويعترب

  مجيع  ليشمل البييئ التلوث جحم ل تساع وذكل احلايل  الوقت  يف  ال نسان

  الاجامتعية والبيئة وماء، وهواء أأرض من الطبيعية البيئة مكوانت أأنواع

  البيئة  تلوث وكذكل  والثقايف، الأخاليق والتلوث والضوضاء، كلزدحام 

  اليت  السحاب وانطحات الأبراج مثل ال نسان  أأقاهما اليت  املش يدة

  وغريه  النيل كهنر امجليةل املناظر عن الرؤية حتجب

 (. 307:ص 2007اخلوىل،)

ذا   والأساليب  الوسائل  من  متنوعة مجموعة  لنا وفر  قد  العل  كن وا 

 والتخفيف البيئة حامية شأأهنا من الىت والطرق وال لت والأهجزة العلمية

س تخداهما  من  لبد فأأنه تواهجها الىت املشالكت حدة  من   فعال  كسبيل  ا 

جياىب  ابلواقع الهنوض أأجل  من حصيح بشلك البيئة عىل للمحافظة وا 

ىل  ( 96:ص 2009) أأشار الشاذىل الصدد  هذا ىف  اجملمتع، ىف  البيىئ   ا 

  حتقق  أأن  وحدها  لتس تطيع البيئة محلاية  ادلوةل  تس هنا  الىت  القواني أأن

  بيئته  جتاه  للفرد  السلمي الترصف تضمن  أأن ولميكن مهنا، املرجو الغرض

  ليكون  بيئته  جتاه الفرد سلوك ىف تغيريات ل حداث الوحيد السبيل وان

ل كساب ا    وكيات أأساًسا لسل تصبح الىت البيئية القمي  من مجموعة الفرد  اب 

ن البيئة مع سوية ل يت  لن ذكل وا   الىت اخملتلفة املؤسسات خالل من ا 

 .البيئة حنو  وميوهل واجتاهاته معارفه بتمنية  هتت

 :   يىل فامي البيىئ الوعى  تمنية وسائل  بعض   تمتثل ذكل  وعىل

  عىل  اجلنسي من  القادرة الكوادر  خلق به يقصد : البييئ التعلمي

 خمتلفة، علمية أأساليب خالل من  اخملتلفة البيئية املشالك مع  التعامل 

  خالل  من يت الغالب ويف ومناجه، برامج هل  يوضع تعلميي  مهنج  كأي ويه

  النظايم  غري  التعلمي  خالل من ندوات  معل وميكن  النظايم، التعلمي

  الشعب  فئات بي  نرشه  عىل والعمل البييئ الوعي أأبعاد لرشح وذكل

  نصف  متثل  حيث أأهنا املرأأة عىل  والرتكزي والأميي، املتعلمي اخملتلفة

 (. 29:ص 2003عطية،)القادمة الأجيال ومعلمة اجملمتع

  بدء  البيىئ  الوعى تمنية ىف هاًما دوًرا  الرتبوية املؤساسات وتلعب

  تقوم  حيث اجلامعة حىت ابملدرسة مروًرا الأطفال رايض مرحةل  من

  أأن  ولس امي الأمهية غاية ىف عنرًصا متثل كوهنا  أأساس ًيا بدوًرا الأخرية

حدى   ىف  اليوم التوجه أأن  وخباصة البيئة خدمة الأساس ية وظائفها  ا 

طار  ىف  يدور  العاملية اجلامعات البيىئ   والوعى البيئية الرتبية ا 

  القمي تدعمي  ىف  تسهم  أأن للجامعة وميكن  ،(5:ص2006)الشويرى

  برامج  من ماتقدمه تطوير خالل من ال جيابية والسلوكيات وال جتاهات

  التعامل  بكيفية ووعهيم معرفهتم  وزايدة  مداركهم لتوس يع لطالهبا  دراس ية

  واملقررات املناجه تضمي خالل من يت وهذا علهيا، واحلفاظ البيئة مع

  طالب  دلى البيىئ  الوعى تشلك الىت املعارف  من مبجموعة ادلراس ية

  قمي  ترس يخ خالل  من  دلهيم البيىئ  احلس تمنية عن  فًضال اجلامعة، 

 تتعرض اذلى وال يذاء والتدمري العبث حماولت للك والتصدى النظافة

 (.  65:ص2001)جاس تلقائية  أأو معدية بطريقة البيئة هل

 مس توايت رفع ىف  ال نسانية اجلهود  حتتل : احلكومية  غري  املنظامت 

  مضن  أأساس ية ماكنة البيىئ احمليط جتاه ومس ئولياهتم بدورمه الأفراد وعى

  اجلهود  وىه  البيئة، محلاية  املوهجة ال نسانية والربامج الس ياسات خمتلف

  الربامج  من مجموعة خالل من العمىل املس توى عىل  تتجسد الىت

نطالقًا الهدف هذا حتقيق ىف املتاكمةل   ابلقمي  الأفراد تزويد من ا 

  محلاية  وعى وتكوين البيىئ، ابحمليط عالقهتم لفهم الأساس ية واملعلومات
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  القمي  هذه تعزيز  عىل  والعمل  البيئية املسائل  جتاه  املواطني دلى البيئة

لقاء الندوات عقد  خالل  من امليداىن وتفعيلها    خمتلف  ىف  احملارضات وا 

ىل ادلوةل قطاعات    كمحلالت  امليدانية الأعامل حبمالت القيام جانب  ا 

  املنشورات  توزيع عن فًضال والتشجري، للتنظيف التطوعية

  مصادر  خمتلف مع التعامل  بكيفية تتعلق الىت التعلميية واملطبوعات

  ولكها  العامة،  الأماكن  أأو  العمل حميط  أأو  املزنل  ىف  سواء اخلاصة النفاايت

  الوعى  تشكيل  ىف  ال جياىب مردودها  لها  يكون  تثقيفية وسائل 

 .  (34:ص 2014)كرمي،البيىئ

  وتمنية لتعزيز  الأساس ية ال رتاكز نقطة ال عالم ميثل : ال عالم البييئ 

  حمافظهتم ىف فاعلي أأعضاء يصبحوا حىت املواطني دلى البيىئ احلس

  ال عالم  يشلك حيث  رش يدة، عقالنية بطريقة معها وتعاملهم بيئهتم عىل

اثرة  ىف أأساس ًيا  عنرًصا   وخاصة  ، اخملتلفة وأأبعادها  البيئة بقضااي ال هامتم ا 

  ال س تغناء  لميكن وابلتاىل اجملمتع؛ لأفراد البيئية التنش ئة بعملية  يعرف فامي

جناح  ىف  عنه   خالل  من  البيىئ  الوعى  مس توى ورفع  التمنية خطط  ا 

  مجيع  ختاطب  والىت  منه  واملقرؤة واملسموعة املرئية ال عالمية النشاطات

  من  ال عالم  هيدف حيث  ؛ (63:ص2015) رهام مهيوىب اجملمتع فئات

  والكتب  والتليفزيون  وال ذاعة الصحافة  ىف  املمتثةل  اخملتلفة أأهجزته  خالل

ىل واجملالت ىل يصل حىت سلويك تغيري  يس تتبعه فكرى تغيري ا    جعل  ا 

  خالل  من  وذكل للمجمتع، القويم الفكر مكوانت أأحد البيئية ال عتبارات

  ال عالمية  الأهجزة  يف  املتوفرة ال عالمية ال ماكانت  من الاكمةل ال س تفادة 

  ( 69: ص 1999)الفوىل  ماذكره وفق تمتثل والىت البيئة مشالك ملواهجة

 :    يىل فامي

  جمال يف املتخصصي املس ئولي مع ولقاءات تليفزيونية ندوات عقد

 .البيئة

عداد   وامحلالت  املمزية الأنشطة عن تسجيلية تليفزيونية أأفالم ا 

 . دوري  بشلك وبهثا الناحجة البيئية

ذاعية تليفزيونية برامج ختصيص  البيئة عن للمرأأة ويومية أأس بوعية وا 

 والنوعية العمرية الفئات مع وتتناسب منتظمة، دورية فرتات عىل تبث

 . لها  البييئ الوعي  لزايدة اخملتلفة واملهنية

صدار سهام البيئية والنرشات والكتيبات اجملالت ا    نرش  يف  لال 

 جتنبه البييئ، وكيفية التلوث خطورة وتوضيح  الأفراد  بي  البييئ  الوعي

     . خطورته من واحلد

نه  القول  وميكن   يف  ال عالم  لوسائل  الأمثل ال س تخدام  خالل  من  ا 

ىل ميكن الوصول البيىئ اجملال   شأأنه  من فعل لأي الأفراد مواهجة  ا 

  عن  السلمية املفاهمي تعميق وكذكل بتوازهنا، وال خالل ابلبيئة ال رضار

 . معها  التعامل وكيفية البيئة

ويزخر الرتاث السوس يولويج بعدد من ادلراسات السابقة يف جمال  

الوعي البييئ واليت أأتيح الاطالع علهيا واليت سيت تناول بعضها يف هذا  

 اجلزء من الاس تعراض املرجعي.  

  الوعى  مس توى عن (2016)الس يد مرفت  أأجرهتا  الىت  ادلراسة ىف

س هتدفت  الزراعية الطبيعية املوارد  بعض بصيانة الريفية للمرأأة البيىئ   ا 

 الوراثية املوارد بصيانة الريفية املرأأة معرفة مس توى عىل  التعرف فهيا

  العالقة  طبيعة وحتديد  الزراعية، الطبيعية املوارد حلفظ  مكصدر النباتية

  بعض  بصيانة البيىئ الوعى ودرجة املدروسة املس تقةل املتغريات بي

  الوصفى  املهنج عىل  ادلراسة  اعمتدت  وقد  الزراعية، الطبيعية املوارد

س امترة خالل من البياانت مجع ومت التحليىل،   ابملقابةل  ال س تبيان ا 

ىل ادلراسة نتاجئ وتوصلت للمبحواثت، الشخصية   من  %40 وقوع ا 

  املوارد  بعض  بصيانة البيىئ  الوعى من املتوسط املس توى ىف بحواثتامل 

 املنخفض، املس توى ىف يقعن مهنن %35 مقابل الزراعية الطبيعية

 املبحوثة، معر  بي طردية معنوية عالقة  وجود  أأيًضا  النتاجئ وأأوحضت 

 هبا، املشاركة الزراعية العمليات وعدد  الزراعة، ىف اخلربة س نوات وعدد

  الرتبة  بصيانة  البيىئ  الوعى درجة وبي الأرسة  أأفراد  تعلمي ومتوسط 

 .والهواء

نتقال عن  Jacques Lrkins  (2011 ) بدراسة  يتعلق  وفامي   ال 

ىل   البييئ  والوعي  متشجن غرب جنوب يف  الصناعية الزراعية الصور  ا 

دراك حتديد اس هتدفت والىت للمجمتع   الزراعية  اجملمتعات ساكن ا 

دراكهم  مدى و ال نسان، وحصة  العامة للتغذية املكثفة للعمليات   ا 

  اجملمتع من ادلراسة عينة اختيار ومت  بذكل، املرتبطة البيئية للمخاطر

ىل ادلراسة نتاجئ  وتوصلت   اجملمتع، يف  الفريدة حالهتم بسبب  الأس باين   أأن  ا 

دراك   اجملموعات  بي  كبري  بشلك  ختتلف البيئية للمخاطر اجملمتع  ا 

حصائيات اخلاصة ادلميوغرافية   اجملمتع  أأفراد  أأن  وأأوحضت الساكن، اب 

دراكً  أأكرث كنوا الأس باين   ال نسان،  وحصة البييئ اجملال يف العمل لفوائد ا 

دراكً  أأكرث كنوا الس يدات وأأن  . البييئ التلوث أ اثر ل حامتل ا 

  البييئ  الوعي  عالقة  عن  ( 2007) احللواين سلوى دراسة ويف

ىل هدفت  والىت البيئية التمنية يف  ودورها  البدوية املرأأة  دلى   التعرف  ا 

 البيئة من  لك  ظروف حتت التمنية يف البدوية املرأأة  دور أأمهية  عىل

  وعهيا  مدى عىل املؤثرة والعوامل  الصحراوية والبيئة الساحلية

 جممتع يف البيئية ابلتمنية تتعلق لأدوار  ممارس هتا وكذا البيئية، ابملشالكت

عمتدت وقد  ادلراسة،   ومتثلت  ال جامتعي، املسح  مهنج عىل  ادلراسة ا 

  أأنرثوبولويج  -السوس يو الاجتاه ومناجه أأدوات يف البياانت مجع  أأداة

س امترة  املتعمقة، واملقابةل  واملالحظة،   خرجت  وقد الاس تبيان،  وا 

 البيئة مشالك  بي  اختالف  وجود  مهنا، النتاجئ من  مبجموعة ادلراسة

حداهام يف يوجد  أأن ميكن مفا والساحلية، الصحراوية   ابلأخرى  يوجد ل ا 

ىل  ابل ضافة لأخرى، بيئة من  املرأأة  وعي مس توى  يتأأثر  مث ومن    ا 

ختالف   يؤثر  مما  لأخرى بيئة من  والاقتصادية الاجامتعية الظروف ا 

 . مهنا  بلك يتوفر  وما البيئة دور  عىل

  تمنية يف  وأأثره  التعلمي  عن( 2006)  الرببري  يم  بدراسة خيتص وفامي

لقاء اس هتدفت  والىت البدوية اجملمتعات  يف البييئ  الوعي   نتاجئ  عىل  الضوء ا 

 البدوية امجلاعات بي البييئ الوعي تمنية يف التعلميية املرشوعات

  الهام  املرأأة دور  عىل  والتعرف  البيئية، املوارد عىل  احملافظة  يف  وال سهام

  التعلمي، مبوضوع يتعلق فامي وخصوصًا  الصحراوية اجملمتعات داخل

ىل ابل ضافة   يه  وما البييئ، املرأأة وعي تمنية يف التعلمي أأثر معرفة ا 

  اعمتدت  وقد  فهيا، تعيش  اليت البيئة خملاطر  البدوية املرأأة  مدركت

  ومتثلت  املقارن، واملهنج  التقيميي، واملهنج الوصفي،  املهنج عىل  ادلراسة



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (1) June (2022)   304-321 Abdel Aziz and. Hussien 

309 
 

  وقد  واملقابةل، ابملشاركة، املالحظة، واملالحظة يف البياانت مجع أأداة

  القمي من كثري تغري يف أأساس ياً  دوراً  حقق قد التعلمي أأن النتاجئ من تبي

  جمال  يف  ودورها  اجملمتع  يف  وماكنهتا  املرأأة بوضع  املتعلقة الاجامتعية

  التعلمي  كام ساعد  املشالكت، مواهجة عىل  وتدريهبا  ال جامتعية التنش ئة

 .   نظافهتا وأأمهية بيئهتم بقمية  البدو  شعور يف

  السابقة  ادلراسات ونتاجئ السابق املرجعي الاس تعراض عىل بناءً 

 الأساس ية واملكوانت العنارص اس تخالص  ميكن  هبا، الاس تعانة  مت اليت

 املزنلية، البيئة خماطر: ويه البيئية ابخملاطر البدو وعى  علهيا  ينطوي اليت

 البيئة خماطر وأأخريا الطبيعية، البيئة وخماطر املزرعية، البيئة وخماطر

 .الاجامتعية

 الفروض البحثية: 

دلراسة العالقة بي املتغريات املس تقةل موضوع ادلراسة وبي  

مس توى وعى البدو ابحملاور الفرعية املدروسة للمخاطر البيئية مبنطقة 

ش تقاق لك من الفروض النظرية وال حصائية ا  البحث مكتغري اتبع، مت 

اليت ميكن أأن تصف طبيعة هذه العالقة من هجة، وحتقيق هديف  

بع من هجة أأخرى، وبناًء عىل ذكل مت صياغة  البحث الثالث والرا

 الفرضي البحثيي لهذا البحث عىل النحو التايل:  

بي مس توى وعى املبحوثي   "توجد عالقة الفرض البحيث الأول: 

البدو ابحملاور الفرعية املدروسة  للمخاطر البيئية مبنطقة البحث وبي  

و التايل: السن،  عىل النح ىهاملتغريات املس تقةل موضوع ادلراسة، و

املهنة، واحلاةل الزواجية، ونوع الأرسة، والسعة الأرسية، والعضوية يف  و 

املنظامت الاجامتعية، والتعرض ملصادر املعلومات، واملشاركة  

الاجامتعية غري الرمسية، والقيادة القبلية، والمتسك ابلعادات والتقاليد 

س تعداد  ل  ، والطموح، وانفتاح الثقايفال  نفتاح اجلغرايف، و ل  البدوية، وا

عتقاد يف  ل  س تعداد للتغيري، والتقليدية، والتحفظية، وال  للمخاطرة، وا

جتاه حنو ال رشاد  ل  جتاه حنو همنة الزراعة، وال  العل، والقدرية، وا

 الزراعي".  

" يتأأثر مس توى وعى املبحوثي البدو   الفرض البحيث الثاين: 

ابحملاور الفرعية املدروسة للمخاطر البيئية مبنطقة البحث ابلتأأثري املتجمع  

 "  الاقرتانية بهللمتغريات املس تقةل موضوع ادلراسة ذات العالقة 

حصائيا.    ومت وضع هذين الفرضي يف صورهتام الصفرية ل ختبارهام ا 

 الطريقة البحثية: 

 سلوب البحث: ا  ج و : مهن ًل أأو 

عمتد البحث الراهن عىل مهنج املسح الاجامتعي ابلعينة، وذكل  ا  

للتعرف عىل العوامل الاجامتعية املرتبطة بوعي البدو ابخملاطر البيئية 

 .  ل س تخالص النتاجئعمتد عىل املهنج الكي ا  مبنطقة البحث، كام 

 : منطقة البحث ا اثنًي 

مك من   450متتد بطول  ُأجري هذا البحث مبحافظة مطروح واليت

برج العرب يف الرشق وحىت احلدود الليبية  من الغرب، ومتتد جنواًب يف  

جاملية تبلغ  400الصحراء بعمق  أألف مك، وتعد مدينة   212مك مبسافة ا 

مك غرب حمافظة   286مرىس مطروح يه عامصة احملافظة وتقع عىل بعد 

مك، وتش متل   240سافة ال سكندرية، وتبعد عن احلدود املرصية الليبية مب 

دارية يه: امحلام، والعلميي، والضبعة  تكل احملافظة عىل مثاين مراكز ا 

مك،   226.5مدينة مرىس مطروح عىل مسافاتمركز و  وتقع رشق

مك عىل الرتتيب، بيامن تقع مراكز النجيةل، وس يدى   138مك، و  184

مدينة مرىس مطروح العامصة عىل  و  مركز  براين، والسلوم غرب

مك، عىل الرتتيب، وأأخريا مركز س يوة   215مك، 126مك،  75فات مسا

) مركز  مدينة مرىس مطروح  مركز مك جنوب 306ويبعد مبقدار 

           (. 2020املعلومات ودمع اختاذ القرار، مطروح،  

   اثلثا: شامةل وعينة البحث  

ملا كن هذا البحث يس هتدف دراسة وعى البدو ابخملاطر البيئية 

جامتعية املؤثرة عىل ذكل، ونظراً لتنوع ل  مبحافظة مطروح والعوامل ا

البيئات الطبيعية بتكل احملافظة وأأيضا تنوع الأنشطة الاقتصادية وكذكل  

تنوع النشاط الزراعي ذاته ونظمه املس تخدمة يف الري سواء ري ابملياه  

أأو املياه  العذبة رشق احملافظة، أأو مياه الأمطار عىل الساحل الشاميل لها 

ل تساع مساحة احملافظة فقد مت أأخذ أأكرب  أأيًضا  ونظراً  اجلوفية جبنوهبا،

قرية من لك مركز تتوفر هبا هذا القدر من املوارد الطبيعية والأنشطة  

الاقتصادية للبدو اذلين ميهتنون همنة الزراعة أأو الرعي وذكل ملساحة ل  

اعز ما ل يقل عن  حيوزون من الأغنام وامل و أأ تقل عن ثالثة أأفدنة 

قامه دامئة يف تكل القرى، وقد بلغ عدد ال    بدو عرشة رؤوس ويقميون ا 

موزعي عىل القرى اخملتارة للبحث   فرًدا 2403شامةل ذكل البحث 

بلك املراكز ال دارية لتكل احملافظة وذكل عىل النحو التايل: قرية السالم  

،  فرًدا( 376نجيةل )، وقرية املثاين مبركز ال فرًدا( 487مبركز امحلام )

وقرية س يدى عبد   فرًدا،( 363قرية القرص مبركز مرىس مطروح )

، وقرية القطراين مبركز س يدى براين  فرًدا( 331الرمحن مبركز العلمي )

، وقرية أأبو  فرًدا( 223، وقرية جالهل مبركز الضبعة )فرًدا( 278)

ركز س يوة  قرية املراىق مب ا، وأأخريً فرًدا (202زريبة مركز السلوم )

 (. 2020)مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار، مطروح،   فرًدا( 143)

مبحواًث   240هذا ومت أأخذ عينة عشوائية بس يطة مهنم بلغ قواهما 

من شامةل البدو ابلقرى اخملتارة لدلراسة يف مراكز تكل   %10بنس بة 

احملافظة ومت توزيعهم عىل حسب نس بة تواجدمه يف الشامةل فاكنت  

(  38( مبحوث بقرية السالم مبركز امحلام، و)49النحو التايل: ) عىل 

( مبحوث بقرية القرص مبركز  36مبحوث بقرية املثاين مبركز النجيةل، و)

( مبحوث بقرية س يدى عبد الرمحن مبركز  33مرىس مطروح، و) 

(  22( مبحوث بقرية القطراين مبركز س يدى براين،  و)28العلمي، و)

( مبحوث بقرية أأبو زريبة 20ركز الضبعة، و) مبحوث بقرية جالهل مب

 ( مبحوث بقرية املراىق مبركز س يوة. 14)  امبركز السلوم، وأأخريً 

 سلوب وأأدوات مجع البياانت  ا  : ا رابعً 

س امترة اس تبيان كأداة مجلع  ا  لتحقيق أأهداف البحث مت تصممي 

البياانت من املبحوثي البدو، وقد تضمنت الاس امترة عدد من الأس ئةل  

البحث )املتغري   ةا ما يتعلق بوعى املبحوثي ابخملاطر البيئية مبنطقمهن
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  عىل ذكل التابع(، ومهنا ما خيتص ابملتغريات املس تقةل موضوع ادلراسة، و 

س امترة الاس تبيان عىل جزئي رئيس يي، تناول اجلزء الأول  ا  ش متلت ا  

ددها  مهنا البياانت املتعلقة ابخلصائص الاجامتعية للمبحوثي البدو، وع

( متغرياً عىل النحو التايل: السن، واملهنة، واملس توى التعلميي،  22)

واحلاةل الزواجية، ونوع الأرسة، والسعة الأرسية، والعضوية يف املنظامت 

جامتعية غري  ل  جامتعية، والتعرض ملصادر املعلومات، واملشاركة ال  ا

نفتاح ل  او لبدوية، الرمسية، والقيادة القبلية، والمتسك ابلعادات والتقاليد ا

س تعداد للمخاطرة،  ل  نفتاح الثقايف، والطموح، وال  اجلغرايف، وا

عتقاد يف العل،  ل  س تعداد للتغيري، والتقليدية، والتحفظية، وال  وا

جتاه حنو ال رشاد الزراعي. أأما  ل  جتاه حنو همنة الزراعة، وال  والقدرية، وا

( عبارة تعكس العنارص  158اجلزء الثاين من الاس امترة فقد تضمن) 

املشلكة للوحدات الثين عرش املكونة للمحاور الفرعية الأربع املدروسة  

للمخاطر البيئية مبنطقة البحث وىه عىل النحو التايل: حمور البيئة  

( عنرصاً كام يىل: الصحة 44( وحدات تش متل عىل )3املزنلية ويضم )

بيئة املزرعية ويضم  (، مث حمور ال 14(، واملسكن ) 18(، والغذاء ) 12)

(،  15( عنرصاً كام يىل: الرتبة  )51( وحدات تش متل عىل ) 3)

(، مث حمور البيئة الاجامتعية ويضم  21(، واحليواانت )15واملزروعات ) 

(،  12( عنرصاً كام يىل: القمي واملعايري )36( وحدات تش متل عىل )3)

نتاج ) ور البيئة  (، وأأخرياً حم12(، والعالقات والنظم )12والعمل وال 

( عنرصاً كام يىل:   27( وحدات تش متل عىل ) 3الطبيعية ويضم )

 (.  12(، واحلزي العمراين ) 6(، والهواء ) 9مصادر املياه ) 

عداد من ال نهتاء وبعد  جراء  مت الهنائية صورهتا يف الاس امترة  ا    ا 

ختبار س تبيان خالل من لها مبديئ ا    مرىس  مبنطقة فرًدا 25 عدد ا 

  وذكل  2020 أأغسطس شهر خالل البحث عينة تتضمهنم مل  مطروح

ما  الاس امترة مكوانت بتصحيح  صدقها  من  للتأأكد    ابلتعديل  أأو  ابحلذف  ا 

ضافة أأو املبحوثي وفهم  ادراك  مس توى عىل جلعلها   أأخرى  وحدات اب 

 امليدانية البياانت مجع مرحةل ذكل بعد مت  وقد  الاس امترة،  انسجام  حتقق

س تغرقت وقد الشخصية، ابملقابةل   أأشهر  أأربعة قرابة البياانت مجع فرتة ا 

ىل 2020 أأكتوبر  من الفرتة خالل   تفريغ  مرحةل  وأأعقهبا ،2021 يناير  ا 

 .   الغرض لهذا أأعدت خاصة جسالت يف البياانت

 :أأساليب التحليل ال حصايئ لبياانت البحث  ا خامسً 

س تخدم   حتليل  يف  ال حصائية الأساليب من  مجموعة  احلايل  البحث ا 

  أأهداف  وكذكل  البياانت هذه طبيعة مع تتفق واليت امليدانية البياانت

  ال حصايئ  التحليل مقاييس من بداية الأساليب تدرجت  وقد البحث،

 واملنوال واملدى التكراري التوزيع وجداول املئوية، كلنسب الوصفية

  املتغريات لوصف وذكل املعياري وال حنراف  احلسايب واملتوسط

  اذا  ملعرفة( كى مربع ) النس يب التطابق  معامل  اس تخدام  مت  كام البحثية،

قرتانية  عالقة  هناك  كنت  ما   الفرعية ابحملاور البدو وعى  مس توى بي  ا 

  املس تقةل املتغريات وبي  البحث مبنطقة البيئية للمخاطر املدروسة

 معامل  اس تخدام  مت  كام ادلراسة، موضوع

  املؤثرة  املس تقةل للمتغريات ال قرتانية  العالقة  قوة  ملعرفة( تشربو )

 عىل املس تقةل املتغريات أأثر قياس مت كام البحث، لهذا التابع املتغري عىل

 املس تقةل املتغريات لتكل  واملتجمع املس تقل  التأأثري حاليت  يف التابع املتغري

  ال ىل  احلاسب بواسطة البحث لهذا البياانت حتليل ومت العالقة، ذات

س تخدام  . Spss الاجامتعية للعلوم  ال حصائية الربامج حزمة اب 

 سادسا":املفاهمي ال جرائية للبحث 

   مس توى وعى البدو ابخملاطر البيئية

ملام ومعرفة املبحوثي البدو   ويقصد هبا يف هذا البحث مدى ا 

مبصادر تلوث بيئهتم من خالل مدى معرفهتم بعدد مائة مثاىن ومخسون  

ىل أأربعة حماور فرعية للمخاطر البيئية يتضمن لك  اعنرصً  مقسمي ا 

حمور ثالثة وحدات ولك وحدة تتضمن العديد من العنارص وذكل عىل  

النحو التايل: البيئة املزنلية وتضم: ) الصحة، والغذاء، واملسكن (، 

والبيئة املزرعية وتضم: ) الرتبة، واملزروعات، واحليواانت (، والبيئة  

وتضم: ) القمي واملعايري، والعمل وال نتاج، والعالقات   الاجامتعية

والنظم(، وأأخريا البيئة الطبيعية وتضم: ) مصادر املياه، والهواء، واحلزي  

 العمراين(.              

 العوامل ال جامتعية  

يقصد هبا ىف هذا البحث مجموعة املتغريات اخلاصة ابملبحوثي البدو  و 

يكون لها تأأثري عىل مس توى وعهيم مبلواثت البيئة  والىت من املتوقع أأن 

 احمليطة هبم، وتشمل مايىل: 

  س نوات لعدد  املبحوث ذكره  اذلي  اخلام  الرمق  به ويقصد : السن

 .  2020  عام البحث بياانت مجع  عند  ميالدية س نة لأقرب  معره

  رزقه  املبحوث يكتسب اذلي العمل جمال  هبا  ويقصد: املهنة

ىل الزراعة أأو فقط،  الزراعة عىل  تش متل  ويه منه، الأسايس   جانب  ا 

 .أأخرى همنة

ذا ما به ويقصد: التعلميي املس توى  يقرأأ  أأو أأيم، املبحوث كن ا 

  أأو  ال عدادية، عىل حاصالً  أأو الابتدائية، عىل حاصالً  أأو ويكتب،

 . عايل  مؤهل  عىل حاصل أأو متوسط،  مؤهل  عىل حاصل

ذا ما  هبا ويقصد : الزواجية احلاةل   مزتوج،  أأو  أأعزب املبحوث كن  ا 

جراء  وقت  مطلق أأو أأرمل، أأو  . امليدانية ادلراسة ا 

ذا هبا  ويقصد : الأرسة نوع   مركبة، أأو  بس يطة، املبحوث أأرسة  كنت  ا 

 .  ممتدة أأو

  املبحوث أأرسة  لأفراد  املطلق العدد هبا  ويقصد: الأرسية السعة

قتصادية حياة  ويعيشون واحد  مسكن  يف  معه يقميون  اذلين  جامتعية ا    وا 

 . بيهنم فامي  مشرتكة

  عضوية البحث هذا يف هبا ويقصد: ال جامتعية املنظامت يف العضوية

  ومركز  احملىل، اجملمتع تمنية ومجعية الزراعية، التعاونية امجلعية يف املبحوث

  احملىل،  واجمللس الشعىب ابملدرسة، ال ابء وجملس الريفي، الش باب

دارة  وجملس  .  الس يايس واحلزب مسجد، ا 

  مصادر  عدد البحث هذا يف به ويقصد : املعلومات ملصادر  التعرض

  معلومات  من اليه حيتاج  ما عىل  املبحوث مهنا  حيصل  اليت املعلومات 
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  الزراعية، ابل دارة واملهندسون القيادات القبلية،) ويه ابلبيئة خاصة

  الصحراء،  حبوث مبركز والباحثون الزراعية، التعاونية امجلعية ومدير

 والأهل ابملنطقة، املنفذة التمنوية الزراعية ابملرشوعات والعاملون 

 (.  الزراعية واملطبوعات والتليفزيون، والراديو، واجلريان،

  البحث هذا يف هبا ويقصد: الرمسية غري ال جامتعية املشاركة

وحضور   القرية، أأهل بي املنازعات فض يف املبحوث مشاركة

و   واملال، ابجلهد  التمنوية املرشوعات يف  واملشاركة ابلقرية، املناس بات

 .  القرية أأهل مع الزايرات وتبادل العرفية، املشاركة ىف حضور اجملالس

ذا  ما البحث  هذا يف هبا  ويقصد: القبلية القيادة   يقوم املبحوث كن ا 

  ملشالك  حلول  تقدمي وىه  احملىل جممتعه داخل القيادية املهام بعض بأأداء

املعلومات   وتوفري  القرية، أأهل مصال  لتخليص والسعي  القرية، أأهل

 .  هلم املشورة  وتقدمي القرية، لأهل الأحداث لأهل القرية، ورشح 

  البحث  هذا يف هبا ويقصد: البدوية والتقاليد ابلعادات المتسك

 .  قبيلته داخل املتوارثة والتقاليد  ابلعادات املبحوث متسك

  املبحوث تواصل  درجة البحث هذا يف  به  ويقصد : اجلغرايف  نفتاحال  

 .  علهيا وانفتاحه به احمليطة والبيئة  اخلاريج العامل مع

نفتاح نفتاح  درجة البحث هذا  يف به ويقصد : الثقايف ال   املبحوث ا 

 .  به احمليطة ابلبيئة الثقافة نوايح خمتلف عىل

ىل املبحوث تطلع البحث هذا يف  به ويقصد : الطموح   غاايت  ا 

ىل  حتقيقها يؤدى حصيحة  .  املس تقبل يف  حياته حتسي ا 

قدام البحث هذا  يف به ويقصد: للمخاطرة ال س تعداد   املبحوث  ا 

  ينطوي  وما احملىل جممتعه يف  ظهوره مبجرد جديد هو ما لك ممارسة عىل

حامتلية من ذكل عليه  .  تبعاهتا وحتمل  للمخاطرة التعرض ا 

  واس تعداد  ميل البحث هذا  يف به ويقصد: للتغيري ال س تعداد

 .  التغيري هذا لتحمل النفيس واس تعداده  والتحديث للتغيري املبحوث

  من  ورثه مبا املبحوث متسك البحث هذا يف به ويقصد: التقليدية

سلوب  .  اجلديد  تقبل  من يعيقه مبا حياه ا 

 ابحليطة املبحوث متسك البحث  هذا يف به ويقصد: التحفظية

 . اجلديد تقبل  من يعيقه مبا واحلذر 

ميان مدى  البحث  هذا يف  به ويقصد: العل  يف ال عتقاد    املبحوث  ا 

 .  احلياة مشالكت حل يف العل بأأمهية

  ابلأس باب  املبحوث أأخذ عدم البحث  هذا  يف  به ويقصد: القدرية

عامتًدا احلياة يف النشط  التحرك  وقةل  .  مكتوب  يشء لك أأن  عىل ا 

  اس تجابة مدى البحث هذا يف  به ويقصد : الزراعة همنة حنو ال جتاه

 خيارات من  عليه يعرض  ما  جتاه  احملايدة  أأو  املعارضة أأو  املؤيدة املبحوث

 .  الزراعة مبهنة تتعلق

  مدى  البحث  هذا  يف به ويقصد : الزراعي ال رشاد  حنو ال جتاه

ختاذ عىل قدرته عدم  أأو  رفضه أأو  املبحوث موافقة ابلقبول   حمدد  موقف  ا 

 ال رشاد الزراعي.  حنوأأو الرفض 

 :    ومناقش هتا   البحثية   النتاجئ 

     البحث   مبنطقة   للمبحوثي   املدروسة   ال جامتعية   اخلصائص :  أأوًل 

  املدروسة  ال جامتعية ابخلصائص اخلاصة البحث  نتاجئ تناول ميكن

  رمق ابجلدول  واملوحضة التايل النحو عىل وذكل البحث مبنطقة للمبحوثي

(2 :)   

  رمقي  مكؤرش  املبحوث لسن املمثةل الس نوات عدد  اس تخدم : السن

-23)  بي  املبحوثي  لأعامر الفعيل املدى تراوح  وقد املتغري، هذا لقياس

  قدره  معياري واحنراف ،42.61 قدره حسايب مبتوسط س نة( 63

  تصاعدايً  متدرجة فئات ثالث عىل املدى هذا وبتقس مي س نة، 9.08

  من ( %48.4) أأن اتضح لس تجاابهتم وفقاً  علهيا املبحوثي وتوزيع لأعىل

جاميل   حي يف س نة،( 51-37) املتوسطة الفئة يف يقعون املبحوثي ا 

  يف  يقع بيامن  مهنم،( %38.3) س نة( 37 من  أأقل ) املنخفضة الفئة متثل

جاميل من ( %13.3() فأأكرث  س نة 51)  املرتفعة الفئة  .  املبحوثي ا 

س تخدم : املهنة ىل ابل ضافة  زراعة فقط،  زراعة)  تصنيف ا    همنة ا 

  الرتتيب  عىل  مهنم للك ( 2)و  ، (1)  أأرقام  أأعطيت  حيث  ،(أأخرى

  للمهنة  الفعيل  املدى  تراوح  وقد  املتغري، هذا  لقياس  رمقي  مكؤرش 

  وفقًا  فئتي عىل  الفعيل املدى وبتوزيع وحدة،( 2 ،1)  بي  للمبحوثي

  زراعة  فئة  يف  يقعون  املبحوثي من ( %61.25) أأن اتضح  ل س تجاابهتم،

  ا جاميل  من( %38.75) فقط زراعة فئة متثل حي يف أأخرى، وهمنة

 . املبحوثي

س تخدم: التعلميي املس توى   حاصل  ويكتب، يقرأأ  أأيم،)  تصنيف ا 

  متوسط،  مؤهل  عىل حاصل ال عدادية،  عىل حاصل الابتدائية، عىل

 التعلمي س نوات عدد اس تخدمت حيث( عايل مؤهل عىل حاصل

  درجة أأعطيت حيث املتغري، هذا  لقياس رمقي مكؤرش للمبحوث الرمسي

  دراس ية شهادة  بدون  ويكتب  يقرأأ  من  وأأعترب  الأيم، للشخص  الصفر

  أأعطى  فقد املبحوثي بقية أأما الابتدايئ، الرابع الصف أأمت ملن معادلً 

  التعلمي،  يف قضاها اليت للس نوات س نة لك  عن  تعرب  درجة مبحوث للك

  تراوح  وقد املبحوث، تعلمي عىل تدل درجة عىل احلصول أأمكن وبذكل

  مبتوسط  س نة،( 16 -صفر) بي املبحوثي تعلمي ملس توى الفعيل املدى

  س نة، 4.61 قدره معياري واحنراف س نة، 4.83 قدره حسايب

  وتوزيع  لأعىل  تصاعدايً  متدرجة فئات ثالث  عىل  املدى  هذا وبتقس مي

  املبحوثي من ( %46.7) أأن اتضح  لس تجاابهتم، وفقًا  علهيا  املبحوثي

 املتوسطة الفئة متثل فامي  ،(ويكتب ويقرأأ  أأىم)  املنخفضة الفئة يف  يقعون

بتدائية عىل  حاصل)   بيامن  مهنم،( %29.2( ) ال عدادية عىل  وحاصل  ال 

  مؤهل  عىل وحاصل  متوسط مؤهل  عىل حاصل ) املرتفعة الفئة يف يقع

جاميل  من( % 24.1( ) عاىل  .  املبحوثي ا 

  مطلق   وأأرمل، ومزتوج، أأعزب، تصنيف اس تخدم: الزواجية احلاةل

  رمقي  مكؤرش  الرتتيب  عىل مهنا للك ( 4،3،2،1) أأرقام  أأعطيت حيث

  للمبحوثي  الزواجية للحاةل  الفعيل املدى  تراوح وقد املتغري، هذا لقياس

  لس تجاابهتم، وفقا  فئتي عىل الفعيل  املدى  وبتوزيع وحدة، 2،1 بي

  متثل  حي يف  املزتوج، فئة يف  يقعون  املبحوثي من ( %94.6) أأن اتضح

جاميل من( %5.4)  الأعزب فئة  .  املبحوثي ا 
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  أأرسة  مركبة، أأرسة بس يطة، أأرسة) تصنيف اس تخدم: الأرسة  نوع

  مكؤرش  الرتتيب  عىل  مهنا  للك ( 3،2،1)  أأرقام  أأعطيت  حيث ( ممتدة

  املبحوثي  أأرسة  لنوع الفعيل املدى تراوح  وقد املتغري، هذا لقياس  رمقي

  اتضح  لس تجاابهتم، وفقاً  علهيا الفعيل املدى وبتوزيع درجة، 3،1 بي

 متثل حي يف املركبة، الأرسة فئة يف يقعون املبحوثي من( %51.7) أأن

  املمتدة  الأرسة فئة متثل بيامن مهنم،( %35.0) البس يطة الأرسة

جاميل من (  % 13.3)  .  املبحوثي ا 

  معًا  املقميي الأرسة أأفراد لعدد املطلق الرمق اس تخدم: الأرسية السعة

قامة املبحوث مبسكن   تراوح  وقد املتغري، هذا لقياس رمقي مكؤرش دامئة ا 

  قدره  حسايب مبتوسط  فرد( 25-3) بي الأرسية للسعة الفعيل املدى

  املدى  هذا  وبتقس مي  فرد،  4.32 قدره  معياري  واحنراف  فرد،  11.01

ىل   وفقًا  علهيا املبحوثي وتوزيع لأعىل تصاعدايً  متدرجة فئات ثالث ا 

 الفئة يف  يقعون املبحوثي من( %59.2) أأن اتضح  لس تجاابهتم،

(  11 من  أأقل ) املنخفضة الفئة متثل  حي يف  فرد، ( 18-11) املتوسطة

(  فأأكرث فرد 18) املرتفعة الفئة يف  يقع بيامن  مهنم،( % 29.6) فرد 

جاميل من (  % 11.2)  .   املبحوثي ا 

  خالل  من  املتغري هذا قياس مت: ال جامتعية املنظامت يف العضوية

 الرمسية الاجامتعية املنظامت من  س بعة يف املبحوث عضوية مس توى

  اجملمتع  تمنية ومجعية الزراعية، التعاونية امجلعية) ويه بقريته املوجودة 

  واجمللس  ابملدرسة، ال ابء وجملس الريفى،  الش باب ومركز احملىل،

دارة وجملس احملىل، الشعيب   واس تخدم  ، (الس يايس واحلزب املسجد، ا 

دارة، جملس عضو) تصنيف   حيث ( عضو  غري عضو، جلنة، عضو  ا 

 املشاركة درجة لقياس رمقي مكؤرش ( ،صفر3،2،1)  أأرقام أأعطيت

(  درجة 15-1) بي املؤرش لهذا الفعيل املدى تراوح وقد الاجامتعية،

  2.01 قدره معياري واحنراف درجة، 3.35 قدره حسايب مبتوسط

ىل املؤرش لهذا  الفعيل  املدى وبتقس مي درجة،   متساوية  فئات  ثالث ا 

  وفقًا  علهيا  املبحوثي وتوزيع لأعىل  تصاعدايً  ومتدرجة الطول

 الفئة يف  يقعون املبحوثي من( %55.4) أأن اتضح  لس تجاابهتم،

-6) املتوسطة الفئة متثل  حي يف  ، (درجات 6 من  أأقل ) املنخفضة

(  فأأكرث درجة 11) املرتفعة الفئة يف يقع بيامن مهنم،( %33.3( )درجة11

جاميل من (  % 11.3)  .  املبحوثي ا 

  تعرض  خالل من املؤرش هذا قياس مت: املعلومات ملصادر التعرض

  القيادات: ويه  بقريته الزراعية املعلومات  مصادر من  لتسعة املبحوث

 التعاونية امجلعية ومدير الزراعية، ابل دارة واملهندسون القبلية،

  ابملرشوعات  والعاملون  الصحراء، حبوث  مبركز والباحثون الزراعية،

  والراديو،  ان،واجلري  والأهل ابملنطقة، املنفذة الزراعية التمنوية

  دامئًا، ) تصنيف اس تخدمت  حيث( الزراعية واملطبوعات والتليفزيون،

  الرتتيب  عىل ( صفر  ،1 ،2 ،3 ادلرجات  وأأعطيت ( ل  اندراً، احيااًن،

  التسعة  املصادر  تكل  عىل  املبحوثي اس تجاابت  مجع حاصل وأأعترب

  املدى  تراوح وقد املعلومات، ملصادر  التعرض درجة لقياس رمقياً  مؤرشاً 

  3.41 قدره حسايب مبتوسط درجة( 6)  ،(1) بي املؤرش لهذا الفعيل

  عىل  املدى هذا وبتقس مي درجة، 1.56 قدره معياري واحنراف درجة،

  املبحوثي  وتوزيع لأعىل  تصاعدايً  ومتدرجة الطول متساوية فئات ثالث

  يف  يقعون املبحوثي من( %52.1) أأن اتضح لس تجاابهتم، وفقًا  علهيا

  درجات  5)  املرتفعة الفئة متثل حي يف  ، (درجة 5-3) املتوسطة الفئة

  3 من  أأقل ) املنخفضة الفئة يف يقع بيامن مهنم،( % 28.7( ) فأأكرث 

جاميل من ( %19.2( )درجات  . املبحوثي ا 

  مخسة من املؤرش هذا  قياس مت: الرمسية غري  ال جامتعية املشاركة

  للمبحوثي  الرمسية غري الاجامتعية املشاركة درجة تعكس عبارات

  ادلرجات  أأعطيت  حيث ل(  اندرا، أأحياان، )دامئا، تصنيف واس تخدم

  عىل  املبحوثي اس تجاابت مجع حاصل واعترب صفر( ، 1 ، 2 ، 3)

  الرمسية  غري  ال جامتعية املشاركة درجة لقياس  رمقيا مؤرشا العبارات تكل 

  مبتوسط  درجة( 12) ،( 7) بي  املتغري لهذا الفعيل املدى تراوح وقد

حنراف  درجة 9.17 قدره  حسايب  درجة، 1.17 قدره  معياري واب 

ىل املدى هذا وبتقس مي   تصاعدايً  ومتدرجة الطول متساوية فئات ثالث ا 

(  %55.0) أأن اتضح  لس تجاابهتم، وفقًا  علهيا املبحوثي وتوزيع لأعىل

  متثل  يف حي ( درجة 11-9) املتوسطة الفئة يف يقعون  املبحوثي من

 الفئة يف  يقع بيامن  مهنم،( %27.9( )درجة فأأكرث 11) املرتفعة الفئة

جاميل  من( %17.1( ) درجات  9أأقل من  ) املنخفضة  .   املبحوثي ا 

 عبارات مخسة خالل من املؤرش هذا قياس مت :القبلية القيادة

  )دامئا،  تصنيف واس تخدم  للمبحوثي، القبلية القيادة  درجة تعكس

  عىل  صفر(  ، 1 ، 2 ، 3) ادلرجات أأعطيت  (حيث اندراً، ل  احيااًن،

  العبارات تكل  عىل املبحوثي اس تجاابت  مجع حاصل  وأأعترب الرتتيب 

  لهذا  الفعيل املدى تراوح وقد القبلية، القيادة درجة لقياس رمقياً  مؤرشاً 

 درجة، 6.69 قدره حسايب مبتوسط  درجة( 15)و  ،(1) بي املؤرش

  ثالث  عىل  املدى  هذا وبتقس مي درجة، 5.48 قدره  معياري وابحنراف 

  علهيا  املبحوثي وتوزيع لأعىل تصاعدايً  ومتدرجة الطول متساوية فئات

 الفئة يف يقعون املبحوثي من( %52.1)  أأن اتضح لس تجاابهتم، وفقاً 

درجة   11) املرتفعة الفئة متثل حي يف ،(درجة 11-6) املتوسطة

  6أأقل من ) املنخفضة الفئة يف يقع بيامن مهنم،( % 26.2( ) فأأكرث 

جاميل من ( %21.7( )درجات  . املبحوثي ا 

  خالل  من  املؤرش هذا قياس مت: البدوية والتقاليد ابلعادات لمتسكا

 البدوية، والتقاليد ابلعادات املبحوث  متسك تعكس  عبارات مثانية

  أأعطيت  حيث  موافق( غري س يان، )موافق، تصنيف واس تخدم

  حاصل  وأأعترب القيادة، لجتاه وفقا  العكس أأو ( 1، 2 ، 3) ادلرجات

  لقياس  رمقياً  مؤرشاً  العبارات تكل  عىل  املبحوثي  اس تجاابت مجع

  لهذا  الفعيل  املدى  تراوح وقد البدوية، والتقاليد ابلعادات المتسك

  16.10 قدره حسايب مبتوسط درجة،( 22)و  ،(8) بي املؤرش

 عىل املدى هذا وبتقس مي درجة، 3.61 قدره معياري وابحنراف درجة،

  املبحوثي  وتوزيع لأعىل  تصاعدايً  ومتدرجة الطول متساوية فئات ثالث

  يف  يقعون املبحوثي من( %52.9أأن) اتضح لس تجاابهتم، وفقًا  علهيا

  18-13)  املتوسطة الفئة يف  يقع  بيامن ، (درجة فأأكرث 18) املرتفعة الفئة

  13اقل من ) املنخفضة الفئة متثل  حي يف مهنم،( % 33.8( )درجة

جاميل  من(  % 13.3( ) درجة  .  املبحوثي ا 
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نفتاح  عبارات س تة خالل من املؤرش هذا قياس مت :اجلغرايف ال 

  )دامئا،  تصنيف واس تخدم  للمبحوثي، اجلغرايف الانفتاح  عبارات تعكس

  عىل  صفر(  1 ، 2 ، 3)  ادلرجات أأعطيت  (حيث  ل  اندراً، احيااًن،

  العبارات تكل  عىل  املبحوثي اس تجاابت  مجع حاصل وأأعترب الرتتيب،

  الفعيل  املدى تراوح  وقد  اجلغرايف، الانفتاح  درجة لقياس  رمقيًا  مؤرشاً 

   9.74 قدره  حسايب مبتوسط درجة،( 12)و  ،(7) بي املؤرش لهذا

  عىل  املدى  هذا وبتقس مي درجة،1.61 قدره معياري وابحنراف  درجة،

  املبحوثي  وتوزيع لأعىل  تصاعدايً  ومتدرجة الطول متساوية فئات ثالث

  يف  يقعون املبحوثي من( %56.2) أأن اتضح لس تجاابهتم، وفقًا  علهيا

درجة  11)  املرتفعة الفئة متثل حي يف درجة،( 11-9) املتوسطة الفئة

  9أأقل من ) املنخفضة الفئة يف  يقع بيامن  مهنم،( % 29.2( ) فاكرث 

جاميل  من(  % 14.6(  ) درجات  .  املبحوثي ا 

نفتاح   عبارات س بعة خالل  من املؤرش  هذا قياس مت : الثقايف ال 

  احيااًن،  )دامئا، تصنيف واس تخدم للمبحوثي، الثقايف الانفتاح تعكس

  الرتتيب،  عىل  صفر( 1 ، 2 ، 3) ادلرجات أأعطيت حيث  ل( اندراً،

  رمقياً  مؤرشاً  العبارات تكل  عىل املبحوثي اس تجاابت مجع  حاصل وأأعترب

  بي  املؤرش لهذا الفعيل املدى تراوح  وقد الثقايف، الانفتاح درجة لقياس

  درجة، 14.70 قدره حسايب مبتوسط درجة،( 21) و ،(9)

  ثالث  عىل  املدى  هذا وبتقس مي درجة، 3.91 قدره  معياري وابحنراف 

  علهيا  املبحوثي وتوزيع لأعىل تصاعدايً  ومتدرجة الطول متساوية فئات

 الفئة يف يقعون املبحوثي من( %59.2)  أأن اتضح لس تجاابهتم، وفقاً 

درجة   17)  املرتفعة الفئة متثل حي يف درجة،( 18-13) املتوسطة

  13 أأقل من ) املنخفضة الفئة يف يقع بيامن  مهنم،( %28.7( )فأأكرث 

جاميل من (  % 12.1( ) درجة  .    املبحوثي ا 

  تعكس  عبارات تسع خالل من املؤرش هذا  قياس  مت : الطموح

  ، (موافق  وغري وحمايد، موافق،) تصنيف واس تخدم املبحوثي، طموح

  العبارة،  لجتاه  وفقًا  العكس أأو (1 ،  2 ، 3) ادلرجات أأعطيت حيث

  رمقياً  مؤرشاً  العبارات تكل  عىل املبحوثي اس تجاابت مجع  حاصل وأأعترب

  و  ، (10) بي املؤرش  لهذا الفعيل املدى تراوح  وقد  املتغري، هذا لقياس

  معياري  وابحنراف  درجة، 14.31 قدره  حسايب مبتوسط درجة،( 24)

  متساوية  فئات ثالث عىل املدى هذا وبتقس مي درجة، 2.79 قدره

  وفقًا  علهيا  املبحوثي وتوزيع لأعىل  تصاعدايً  ومتدرجة الطول

 الفئة يف  يقعون املبحوثي من( %48.8) أأن اتضح  لس تجاابهتم،

  15أأقل من ) املنخفضة الفئة متثل  حي يف  درجة،( 20-15) املتوسطة

(  درجة فأأكرث 20) املرتفعة الفئة يف يقع بيامن مهنم،( %34.6( )درجة

جاميل من (  % 16.6)  .   املبحوثي ا 

  عرشة خالل من املؤرش هذا قياس مت: للمخاطرة ال س تعداد

 تصنيف واس تخدم للمخاطرة، املبحوثي اس تعداد  تعكس  عبارات

  1، 2 ،3 )  ادلرجات أأعطيت حيث ،(موافق  وغري وحمايد، موافق،)

  اس تجاابت  مجع  حاصل  وأأعترب العبارة،  لجتاه  وفقاً  العكس  أأو (

  وقد  املتغري، هذا لقياس رمقياً  مؤرشاً  العبارات تكل  عىل املبحوثي

  مبتوسط  درجة،( 22)  و  ،(11)  بي املؤرش لهذا الفعيل املدى تراوح

  درجة، 2.41 قدره معياري وابحنراف  درجة، 15.90 قدره حسايب

  تصاعدايً  ومتدرجة الطول متساوية فئات  ثالث عىل املدى هذا وبتقس مي

(  %47.5) أأن اتضح  لس تجاابهتم، وفقًا  علهيا املبحوثي وتوزيع لأعىل

  متثل  حي يف درجة،( 19-15) املتوسطة الفئة يف  يقعون املبحوثي من

 الفئة يف يقع بيامن مهنم،( %27.5( )درجة 14أأقل من )  املنخفضة الفئة

جاميل من (  %25.0( ) درجة فأأكرث  19) املرتفعة  .   املبحوثي ا 

  عبارات عرشة  خالل  من املؤرش هذا  قياس مت: للتغيري ال س تعداد 

  موافق، )  تصنيف واس تخدم للتغيري، املبحوثي اس تعداد تعكس

  أأو  (1 ، 2 ، 3) ادلرجات أأعطيت حيث ،(موافق وغري وحمايد،

 املبحوثي اس تجاابت  مجع  حاصل  وأأعترب  العبارة،  لجتاه  وفقًا  العكس

  املدى  تراوح  وقد  املتغري، هذا لقياس رمقيًا  مؤرشاً  العبارات تكل  عىل

  قدره  حسايب مبتوسط درجة،( 26)و  ،(12)  بي املؤرش لهذا الفعيل

  هذا  وبتقس مي درجة، 2.98 قدره  معياري وابحنراف  درجة، 18.32

  لأعىل  تصاعدايً  ومتدرجة الطول متساوية فئات ثالث عىل املدى

  من ( %50.0)  أأن اتضح لس تجاابهتم، وفقاً  علهيا املبحوثي وتوزيع

 متثل حي يف درجة،( 22-17) املتوسطة الفئة يف يقعون املبحوثي

 الفئة يف يقع بيامن  مهنم،( %29.6( )درجة فأأكرث  22)  املرتفعة الفئة

جاميل  من( %20.4( )درجة 17  أأـقل من) املنخفضة  .   املبحوثي ا 

  تعكس  عبارات مثانية خالل  من  املؤرش  هذا قياس مت  :التقليدية

  ، (موافق  وغري وحمايد، موافق،) تصنيف واس تخدم  املبحوثي، تقليدية

  العبارة،  لجتاه  وفقًا  العكس أأو (1 ،  2 ، 3) ادلرجات أأعطيت حيث

  رمقياً  مؤرشاً  العبارات تكل  عىل املبحوثي اس تجاابت مجع  حاصل وأأعترب

  و  ،(9) بي املؤرش لهذا  الفعيل املدى تراوح وقد املتغري، هذا لقياس

  معياري  وابحنراف  درجة، 12.60 قدره  حسايب مبتوسط درجة،( 17)

  متساوية  فئات ثالث عىل املدى هذا وبتقس مي درجة، 1.99 قدره

  وفقًا  علهيا  املبحوثي وتوزيع لأعىل  تصاعدايً  ومتدرجة الطول

 الفئة يف  يقعون املبحوثي من( %53.7) أأن اتضح  لس تجاابهتم،

  12أأقل من ) املنخفضة الفئة متثل  حي يف  درجة،( 15-12) املتوسطة

(  درجة فأأكرث 15) املرتفعة الفئة يف يقع بيامن مهنم،( %30.0( )درجة

جاميل من (  % 16.3)  .   املبحوثي ا 

  تعكس عبارات مثانية خالل من  املؤرش هذا  قياس  مت: التحفظية

  ، (موافق  وغري وحمايد، موافق،) تصنيف واس تخدم املبحوثي، حتفظية

  العبارة،  لجتاه  وفقًا  العكس أأو (1 ،  2 ، 3) ادلرجات أأعطيت حيث

  رمقياً  مؤرشاً  العبارات تكل  عىل املبحوثي اس تجاابت مجع  حاصل وأأعترب

  ، (9) بي املؤرش لهذا  الفعيل  املدى  تراوح  وقد  املتغري، هذا  لقياس

  وابحنراف  درجة، 12.53 قدره  حسايب مبتوسط درجة،( 17)و

  فئات  ثالث عىل املدى هذا وبتقس مي درجة، 1.82 قدره  معياري

  وفقًا  علهيا  املبحوثي  وتوزيع لأعىل تصاعدايً  ومتدرجة  الطول  متساوية

 الفئة يف  يقعون املبحوثي من( %52.9) أأن اتضح  لس تجاابهتم،

أأقل من  )  املنخفضة الفئة متثل حي يف  درجة،( 15-12) املتوسطة

درجة   15) املرتفعة الفئة يف يقع بيامن مهنم،( % 30.4( ) درجة 12

جاميل من ( %16.7( )فأأكرث   .                    املبحوثي ا 
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  عبارات  عرشة خالل من املؤرش هذا قياس  مت : العل  يف ال عتقاد

  وحمايد،  موافق،) تصنيف واس تخدم ىف العل، املبحوثي اعتقاد  تعكس

  وفقًا  أأو العكس (1، 2 ، 3) ادلرجات أأعطيت حيث ،(موافق  وغري

 تكل  عىل املبحوثي اس تجاابت مجع حاصل وأأعترب العبارة، لجتاه

  لهذا  الفعيل املدى تراوح وقد املتغري، هذا لقياس رمقياً  مؤرشاً  العبارات

  15.01 قدره  حسايب  مبتوسط  درجة،( 20) و ،(12)  بي  املؤرش

 عىل املدى هذا وبتقس مي درجة، 1.42 قدره معياري وابحنراف درجة،

  املبحوثي  وتوزيع لأعىل  تصاعدايً  ومتدرجة الطول متساوية فئات ثالث

  يف  يقعون املبحوثي من( %46.3) أأن اتضح لس تجاابهتم، وفقًا  علهيا

املنخفضة )أأقل   الفئة متثل حي يف درجة،( 18-15) املتوسطة الفئة

درجة  18) املرتفعة الفئة يف يقع بيامن مهنم،( % 27.9( ) درجة 15من 

جاميل من ( %25.8( )فأأكرث   .   املبحوثي ا 

  تعكس  عبارات  تسعة  خالل من  املؤرش هذا  قياس  مت  :القدرية

  ، (موافق وغري وحمايد، موافق،) تصنيف واس تخدم ، املبحوثي قدرية

  العبارة،  لجتاه  وفقًا  العكس أأو (1 ،  2 ، 3) ادلرجات أأعطيت حيث

  رمقياً  مؤرشاً  العبارات تكل  عىل املبحوثي اس تجاابت مجع  حاصل وأأعترب

  ، (10)  بي املؤرش لهذا الفعيل املدى تراوح  وقد  املتغري، هذا لقياس

  وابحنراف  درجة، 13.81 قدره  حسايب مبتوسط درجة،( 18)و

  فئات  ثالث عىل املدى هذا وبتقس مي درجة، 2.01 قدره  معياري

  وفقًا  علهيا  املبحوثي  وتوزيع لأعىل تصاعدايً  ومتدرجة  الطول  متساوية

 الفئة يف  يقعون املبحوثي من( %41.7) أأن اتضح  لس تجاابهتم،

درجة   16)  املرتفعة الفئة متثل حي يف درجة،( 16-13) املتوسطة

(  درجة 13أأقل من )  املنخفضة الفئة متثل  بيامن مهنم،( % 31.7( ) فأأكرث 

جاميل من (  % 26.6)    .  املبحوثي ا 

  عرشة  خالل  من  املؤرش هذا  قياس  مت  : الزراعة حنو همنة ال جتاه

  تصنيف  واس تخدم الزراعة، حنو همنة املبحوثي اجتاه تعكس عبارات

  ،  2 ،  3)  ادلرجات  أأعطيت  حيث ،(موافق  وغري  وحمايد،  موافق، )

  اس تجاابت  مجع  حاصل  وأأعترب العبارة، لجتاه  وفقًا  العكس أأو  ( 1

  وقد  املتغري، هذا لقياس رمقياً  مؤرشاً  العبارات تكل  عىل املبحوثي

  مبتوسط درجة،( 26)و  ،(15)  بي املؤرش لهذا الفعيل املدى تراوح

  درجة، 2.64 قدره معياري وابحنراف  درجة، 20.29 قدره حسايب

  تصاعدايً  ومتدرجة الطول متساوية فئات  ثالث عىل املدى هذا وبتقس مي

(  %53.3) أأن اتضح  لس تجاابهتم، وفقًا  علهيا املبحوثي وتوزيع لأعىل

  متثل  حي يف درجة،( 23-19) املتوسطة الفئة يف  يقعون املبحوثي من

  متثل  حي يف  مهنم،( %27.9( ) درجة 19أأقل من )  املنخفضة الفئة

جاميل  من( %18.8( ) درجة فأأكرث  23) املرتفعة الفئة  .  املبحوثي ا 

  أأثىن  خالل  من  املؤرش هذا قياس مت  : الزراعى ال رشاد حنو  ال جتاه 

  تصنيف واس تخدم ال رشاد، حنو  املبحوثي اجتاه  تعكس عبارات عرش

  1، 2 ، 3)  ادلرجات أأعطيت حيث ،(موافق  وغري وحمايد، موافق،)

  اس تجاابت  مجع  حاصل  وأأعترب العبارة،  لجتاه  وفقاً  العكس  أأو (

  وقد  املتغري، هذا لقياس رمقياً  مؤرشاً  العبارات تكل  عىل املبحوثي

  مبتوسط درجة،( 28)و  ،(17)  بي املؤرش لهذا الفعيل املدى تراوح

  درجة، 2.09 قدره معياري وابحنراف  درجة، 21.13 قدره حسايب

  تصاعدايً  ومتدرجة الطول متساوية فئات  ثالث عىل املدى هذا وبتقس مي

(  %50.0) أأن اتضح  لس تجاابهتم، وفقًا  علهيا املبحوثي وتوزيع لأعىل

  حي يف درجة،(  25-21) املتوسطة الفئة يف  يقعون املبحوثي من

  يف  يقع بيامن  مهنم،( %33.7( )درجة  21أأقل من )  املنخفضة الفئة متثل

جاميل  من( %16.3( ) درجة فاكرث  25) املرتفعة الفئة  .  املبحوثي ا 

  الاجامتعية ابخلصائص اخلاصة السابقة النتاجئ تشري  عامة وبصفة

ىل البحث  مبنطقة للمبحوثي املدروسة   املبحوثي  من ( %61.7) أأن ا 

  همنة ميهتنون مهنم %(  61.25) وأأن فأأكرث، س نة  37 س هنم يبلغ

  من  قدر   عىل حاصلون مهنم( %53.3) وأأن الزراعة، همنة جبانب  أأخرى

  وأأن  مزتوجون،  مهنم( % 94.6)  وأأن  خمتلفة، لس نوات الرمسي  التعلمي

  مهنم ( %70.4) وأأن وممتدة، مركبة أأرس  يف يعيشون مهنم( % 65.0)

  مهنم( %44.6) وأأن أأحدى عرش فرًدا، من أأكرث الأرسية سعهتم تبلغ

ىل متوسط  عضوية مس توى ذوى  وأأن الاجامتعية، ابملنظامت مرتفع ا 

  ومرتفعة، متوسطة بدرجة املعلومات ملصادر  يتعرضون مهنم( % 80.8)

  مبشاركهتم يتعلق فامي  ومرتفعة متوسطة درجة ذوى مهنم( %82.9) وأأن

  متوسطة  درجة دلهيم مهنم( %78.3) وأأن الرمسية، غري ال جامتعية

  ابلعادات يمتسكون مهنم( %86.7) وأأن القبلية، للقيادة ومرتفعة

  مهنم ( %85.4) وأأن ومرتفعة، متوسطة بدرجة البدوية والتقاليد

(  %87.9) وأأن  ومرتفعة، متوسطة بدرجة اريج اخل  العامل عىل ينفتحون

  ومرتفعة،  متوسطة  بدرجة الثقايف الانفتاح  من  درجة دلهيم  مهنم

  وأأن  الطموح، حنو  ومرتفعة  متوسطة درجة دلهيم مهنم( % 65.4)وأأن

  وأأن  ومرتفعة، متوسطة بدرجة للمخاطرة  اس تعداد دلهيم  مهنم( % 72.5)

)   وأأن ومرتفعة، متوسطة بدرجة للتغيري اس تعداد دلهيم مهنم( % 79.6)

  وأأن  ومرتفعة، متوسطة بدرجة تقليدية قمي  دلهيم  مهنم ( 70.0%

  وأأن  ومرتفعة، متوسطة بدرجة حتفظية قمي  دلهيم مهنم( % 69.6)

  وأأن  العل، يف  الاعتقاد حنو ومرتفعة متوسطة قمي دلهيم مهنم( % 72.1)

 وأأن القدرية، حنو ومرتفعة متوسطة  قمي  دلهيم مهنم( % 73.4)

  همنة  جتاه وموالية حمايدة  اجتاهات ذوى البدو املبحوثي من( % 72.1)

  جتاه  وموالية حمايدة اجتاهات ذوى مهنم( %66.3)  أأن وأأخرياً  الزراعة،

 . الزراعي ال رشاد

  البيئية  للمخاطر  املدروسة  الفرعية  ابحملاور  املبحوثي  وعى  مس توى : اثنًيا 

 البحث   مبنطقة 

 املدروسة الفرعية ابحملاور املبحوثي وعى مس توى قياس مت

  عبارة  ومخسون مثاين مائة  خالل من البحث مبنطقة البيئية للمخاطر

  من  وحدة عرش أأثىن  عىل موزعة  املس توى ذكل عنارص تعكس

 البيئية للمخاطر املدروسة الأربعة الفرعية للمحاور املكونة الوحدات

  ثالث ويضم املزنلية، البيئة حمور: التايل النحو عىل ويه البحث، مبنطقة

  الصحة  وحدة: ييل  كام  عنرصاً  وأأربعون  أأربعة عىل تش متل وحدات

  عرش  مثاين هبا  وخيتص الغذاء وحدة عنرصاً، عرش أأثىن  هبا وخيتص

 البيئة حمور مث عنرصاً، عرش أأربعة هبا وخيتص املسكن ووحدة عنرصاً،

  كام  عنرصاً  ومخسون واحد عىل تش متل  وحدات ثالث ويضم املزرعية

  املزروعات  ووحدة عنرصاً، عرش مخسة هبا وخيتص الرتبة وحدة : يىل

  واحد  هبا وخيتص احليواانت ووحدة  عنرصاً، عرش مخسة هبا وخيتص
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 وحدات ثالث ويضم الاجامتعية البيئة حمور مث عنرصاً، وعرشون

  وخيتص  واملعايري  القمي  وحدة: يىل  كام  عنرصاً  وثالثون  س تة عىل  تش متل 

نتاج العمل ووحدة عنرصاً، عرش أأثىن هبا   عنرصاً،  عرش أأثىن  هبا وال 

  حمور  وأأخريا عنرصاً، عرش  أأثىن هبا وخيتص والنظم العالقات  ووحدة 

  وعرشون  س بعة عىل  تش متل  وحدات ثالث  ويضم الطبيعية البيئة

  الهواء  ووحدة  عنارص، تسعة وتضم املياه مصادر وحدة : يىل كام عنرصاً 

.  عنرصاً  عرش  أأثىن وتضم العمراين احلزي ووحدة  عنارص، س تة وتضم

  ادلرجات  أأعطيت حيث  ، (يعرف ل  / يعرف ) تصنيف واس تخدم هذا

  اس تجاابت  مجع حاصل وأأعترب الرتتيب، عىل  مهنا  لك  قرين ( 1)  ،(2)

  العنارص  تعكس اليت ومخسون  مثاين  املائة  العبارات تكل  عىل  املبحوثي

  الفرعية ابحملاور  املبحوثي وعى  مس توى  لقياس  رمقياً  مؤرشاً  املدروسة

 . البحث مبنطقة البيئية للمخاطر املدروسة

  احملاور  من  حمور  لك داخل املدروسة الوحدات ترتيب  أأمكن وقد

  وفقًا  تنازلياً  ترتيباً  البحث مبنطقة البيئية للمخاطر املدروسة الفرعية

 :  ييل كام هبا  املبحوثي وعى  مس توى ملتوسط املئوية للنس بة

  الغذاء  وحدة  مث  ،(% 91.0)  الصحة وحدة : املزنلية البيئة حمور

 (.     %83.0( ) املسكن) وحدة  مث  ،(% 87.0)

  املزروعات  وحدة  مث  ،(%94.0)  الرتبة  وحدة : املزرعية البيئة حمور 

 (.   %89.0)  احليواانت وحدة  مث  ،(% 91.5)

نتاج العمل  وحدة: الاجامتعية البيئة حمور   وحدة  مث  ،(%92.0) وال 

 (. %75.0) والنظم العالقات وحدة  مث ،(%89.5)  واملعايري القمي

  وحدة  مث ، (%94.5) املياه مصادر  وحدة : الطبيعية البيئة حمور

 (. %72.0) العمراين  احلزي وحدة  مث  ،(%82.5) الهواء

  ابلعنارص  لوعهيم املبحوثي اس تجاابت  يف  تباينًا  هناك كن  وملا  هذا

  للمخاطر  املدروسة  الفرعية للمحاور املكونة الوحدات بتكل  املدروسة

  الثين  املدروسة احملاور  مجيع ترتيب  أأمكن فقد البحث، مبنطقة البيئية

 البحث مبنطقة البيئية للمخاطر املدروسة الأربعة الفرعية ابحملاور  عرش

  البدو  املبحوثي وعى  مس توى ملتوسط املئوية نس بةلل  وفقًا  تنازلياً  ترتيباً 

  ، (%94.0) الرتبة وحدة  مث  ،(%94.5) املياه مصادر  وحدة: يىل  كام  هبا

نتاج  العمل  وحدة مث   ، (%91.5) املزروعات وحدة مث ،(%92.0)  وال 

  وحدة  مث ( %89.5)  واملعايري  القمي وحدة  مث  ،(91.0)  الصحة وحدة  مث

  املسكن  وحدة مث ،(% 87.0) الغذاء وحدة مث ،(% 89.0) احليواانت

  والنظم العالقات وحدة  مث ، (% 82.5) الهواء وحدة مث ،(% 83.0)

 (.  %72.0)  العمراين احلزي  وحدة وأأخرياً  ،(% 75.0)

 للمخاطر املدروسة الفرعية الأربعة احملاور ترتيب  ميكن واجاملً 

 مس توى ملتوسط املئوية للنس بة وفقاً  تنازلياً  ترتيبًا  البحث مبنطقة البيئية

  مث  ، (%91.5) املزرعية البيئة حمور: ييل  كام هبا البدو  املبحوثي وعى

  ، (%85.5) الاجامتعية البيئة حمور مث ،(%87.0) املزنلية البيئة حمور

، وذكل مبتوسط عام للمعرفة  (%83.0) الطبيعية البيئة حمور  وأأخرياً 

 . (%87.0بتكل احملاور بلغ ) 

ىل( 4)  رمق  ابجلدول  الواردة النتاجئ وتشري هذا   الفعيل  املدى أأن  ا 

 البيئية للمخاطر  املدروسة الفرعية ابحملاور  املبحوثي وعى  ملس توى

 درجة( 290) و أأدىن، كحد  درجة( 225)  بي  يرتاوح البحث مبنطقة

  واحنراف  درجة، 258.91 قدره حسايب  مبتوسط وذكل أأقىص، كحد

  فئات  ثالث عىل املدى هذا وبتقس مي درجة، 5.94 قدره  معياري

  وفقًا  علهيا  املبحوثي  وتوزيع لأعىل تصاعدايً  ومتدرجة  الطول  متساوية

 الفئة يف  يقعون البدو املبحوثي من( %58.7) أأن اتضح  لس تجاابهتم،

 املرتفعة الفئة متثل حي يف ،(درجة 269 – 247) للمؤرش املتوسطة

 الفئة يف  يقع بيامن  مهنم،( %28.8( )درجة فأأكرث 269) املؤرش لهذا

جاميل  من ( %12.5( )درجة 247أأقل من ) املؤرش لهذا املنخفضة   ا 

 .      البدو املبحوثي

ىل عامة بصفة النتاجئ هذه وتشري جاميل  من ( %87.5) أأن  ا    ا 

  املدروسة الفرعية ابحملاور الوعي من مس توى دلهيم البدو املبحوثي

 . واملرتفع املتوسط بي  ما البحث مبنطقة البيئية للمخاطر

  الفرعية  ابحملاور  املبحوثي  وعى  مس توى  بي  الاقرتانية  العالقة : اثلثاً 

  املس تقةل  املتغريات  وبي  البحث  مبنطقة  البيئية  للمخاطر  املدروسة 

 .      البحث   موضوع 

  موضوع املس تقةل املتغريات بي  الاقرتانية العالقة طبيعة لبيان

  املدروسة الفرعية ابحملاور املبحوثي  وعى مس توى وبي البحث

  اختبار  اس تخدام  مت ( التابع املتغري ) البحث مبنطقة البيئية للمخاطر

  ال حصايئ  التحليل نتاجئ تشري حيث  ،(2ك) النس يب  التطابق معامل 

ىل( 5) رمق ابجلدول الواردة   وعى  مس توى بي اقرتانيه عالقة وجود ا 

 البحث مبنطقة البيئية للمخاطر املدروسة الفرعية ابحملاور املبحوثي

  ملصادر  التعرض: التايل النحو عىل  البحث  موضوع املس تقةل واملتغريات

   للمخاطرة،  والاس تعداد والطموح، الثقايف، والانفتاح املعلومات،

  من  ولك ،0.01 الاحامتيل املس توى عند وذكل للتغيري والاس تعداد

  التعلميي،  واملس توى السن،: التالية ادلراسة موضوع  املس تقةل املتغريات

 العل، يف والاعتقاد القبلية، والقيادة الاجامتعية، املنظامت يف والعضوية

  الاحامتيل  املس توى عند معنوايهتم ثبت  فقد الزراعة همنة حنو والاجتاه 

  ادلراسة  موضوع  املس تقةل املتغريات لبايق  معنويهتا  يثبت مل  بيامن  ،0.05

 الأرسية، والسعة الأرسة، ونوع الزواجية، واحلاةل املهنة،: التالية

 البدوية، والتقاليد ابلعادات والمتسك الرمسية، غري الاجامتعية واملشاركة

  حنو  والاجتاه  والقدرية، والتحفظية، والتقليدية، اجلغرايف، والانفتاح 

 .  الزراعي ال رشاد

  فامي  الأول للبحث ال حصايئ الفرض رفض  ميكن ذكل  عىل  وبناءً 

  التابع  ابملتغري الاقرتانية عالقهتا ثبت اليت املس تقةل ابملتغريات يتعلق

خيتص ابملتغريات الىت ثبت معنوايهتا   فامي البحىث البديل الفرض وقبول

 الاجامتعية، املنظامت يف والعضوية التعلميي، واملس توى السن، وىه

 الثقايف، والانفتاح  القبلية، والقيادة  املعلومات، ملصادر  والتعرض

  يف  والاعتقاد للتغيري، والاس تعداد  للمخاطرة، والاس تعداد والطموح،

الزراعة، بيامن مل يمتكن من رفضه ابلنس بة لباىق   همنة حنو  والاجتاه  العل،

 ونوع ة،الزواجي واحلاةل املتغريات الىت مل يثبت معنويهتا وىه املهنة،
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  والمتسك  الرمسية، غري  الاجامتعية واملشاركة  الأرسية، والسعة  الأرسة،

 والتحفظية، والتقليدية، اجلغرايف، والانفتاح  البدوية، والتقاليد ابلعادات 

 . الزراعي ال رشاد حنو  والاجتاه والقدرية،

  وعى  مس توى  عىل  املدروسة  املس تقةل  للمتغريات  اجملمع  الأثر : رابًعا 

  مبنطقة  البيئية  للمخاطر  املدروسة  الفرعية  ابحملاور  البدو  املبحوثي 

     البحث ابلتأأثري املتجمع للمتغريات املس تقةل موضوع البحث. 

  جتميعي منوذج لبناء اجملمع( 2ك)  التطابق معامل  اختبار اس تخدام مت

  الاقرتانية العالقة ذات املدروسة املس تقةل  للمتغريات اجملمع الأثر لبيان

  املدروسة  الفرعية ابحملاور  املبحوثي وعى  مس توى) التابع  املتغري عىل

 (  البحث مبنطقة البيئية للمخاطر

  أأوحضت  حيث( تشربو)  الاقرتانية العالقة قوة اختبار ابس تخدام

 معنوية ثبت  اليت املس تقةل املتغريات أأن( 6)  رمق  ابجلدول  الواردة النتاجئ

  ابحملاور  البدو  املبحوثي وعى  مس توى وبي  بيهنا  الاقرتانية العالقة

  ترشح ( التابع املتغري)  البحث مبنطقة البيئية للمخاطر املدروسة الفرعية

  البدو  املبحوثي وعى  مس توى يف التباين  من ( %64.9) حنو  مجيعها 

  كنت  حيث  البحث، مبنطقة البيئية للمخاطر املدروسة  الفرعية ابحملاور 

  عند  المنوذج  هذا  معنوية ثبت  وقد  0.649 تعادل  الاقرتانية  العالقة  قوة 

 وقدرها الباقية النس بة أأن س بق ما ويعىن ،0.01 الاحامتيل املس توى

ىل  عزوها ميكن ( % 35.1)  .   احلايل البحث  يتضمهنا مل أأخرى متغريات ا 

  املدروسة  الفرعية ابحملاور  املبحوثي وعى  مس توى يتأأثر أأنه أأي

  الاس تعداد : التالية املتغريات درجة بتأأثري البحث مبنطقة البيئية للمخاطر

  الثقايف، والانفتاح  والطموح، املعلومات،  ملصادر والتعرض للتغيري،

  والاجتاه  الاجامتعية، املنظامت يف  والعضوية للمخاطرة، والاس تعداد

  قيادة وال العل، يف  والاعتقاد  التعلميي،  واملس توى الزراعة، همنة حنو

  ، %23.0و  ، %23.9)  العوامل  هذه  ترشح  حيث  والسن، القبلية،

  ، %15.7و ،%16.3، %16.4 ،%17.6 ،%20.1و ، %21.9و

بفرض   الرتتيب عىل مهنم للك%(  ،14.4و ،%14.7، و 15.1%

س تقالل  .  التابع املتغري عىل  مهنا لك تأأثري  ا 

  يتأأثر  ل"  القائل الثاين ال حصايئ الفرض رفض ميكن وبذكل

 البيئية للمخاطر املدروسة الفرعية ابحملاور املبحوثي وعى مس توى

  ذات ادلراسة موضوع املس تقةل للمتغريات املتجمع ابلتأأثري البحث مبنطقة

 للمتغريات ابلنس بة  البديل  البحىث الفرض وقبول "  العالقة الاقرتانية به

 . التابع ابملتغري الاقرتانية العالقة ذات املس تقةل

 البحث   لنتاجئ   عامة   ناقشة م 

  ابملالحظات  اخلروج ميكن البحث  عهنا  أأسفر اليت النتاجئ ضوء  يف

 :التالية والتفسريات

جاميل من( %86.7) أأن البحث نتاجئ أأظهرت   من البحثية العينة ا 

  أأكرث  يكونوا املبحوثي أأن  ىف مايسامه وهو  السن ومتوسطي  صغار

  سامعهم  فرص  وأأن البيئية، ابلتوعية اخلاصة  اجلديدة للأفاكر استيعاابً 

  هذه  ىف تزداد البيئية ابخملاطر  التوعية جمال  يف  جديد  هو  ما للك  وتقبلهم

 .     العمرية الفئة

 ابلعينة البدو املبحوثي من ( %53.3) أأن البحث  نتاجئ  أأكدت

  ويعزى  خمتلفة لس نوات الرمسي  التعلمي  من  قدر  عىل  حاصلون  البحثية

ىل ذكل  ادلراسة مبناطق والثانوية ال عدادية خاصة املدارس توافر ا 

ىل  ابل ضافة ، اخملتلفة    نظراً  أأولدمه  تعلمي  يف البدوي اجملمتع أأفراد رغبة ا 

لهيم لالحتياج   املزرعى  العمل خاصة عام بشلك  احلياة  ش ئون تدبري  يف  ا 

ىل  مقبوةل  نس بة وىه والرعوي،  واليت القبلية اجملمتعات  هذه  يف ما  حد ا 

  وقةل  كبرية  ملسافات  العمران  عن القبلية والتجمعات القرى ببعد  متزيت

ىل  أأضف  املدرسي، عدد    التعلمي  مرحةل  يف  املدارس  مقدرة ذكل  ا 

  يف  ساعد واذلى  ال لزام  سن يف  الأولد  استيعاب  عىل الابتدايئ

  أأعداد  زايدة ويعترب  عام  بشلك التعلمي من  الترسب معدل اخنفاض

 خمتلفة لس نوات الرمسي  التعلمي من  قدر  عىل  احلاصلي  البدو املواطني

  املناطق بتكل  املوجودة  الاجامتعية التحولت أأمه  من  البحث مبنطقة

  حامية  جمال يف البدو املبحوثي معارف  تطوير  عىل ذكل ساعد ورمبا

 البيئة مبلواثت  وعهيم  من  سزييد أأنه كام البيئية ابخملاطر والتوعية البيئة

 .القبلية جممتعاهتم تواجه اليت البيئة عىل  للحفاظ رشداً  أأكرث سلوكهم ويأأيت

ىل النتاجئ أأشارت جاميل من( %70.4) أأن ا    تبلغ  البدو املبحوثي ا 

  اجملمتعات  أأن ذكل يفرس وقد أأفراد، عرشة من أأكرث الأرسية سعهتم

  اجملمتعات  عن خمتلفة وتقاليد عادات هلم مطروح مبحافظة  القبلية

  مساعدة   بدافع العدد  كبرية الأرس تكون أأن يفضلون  أأهنم حيث الأخرى؛

 ابملنطقة، اخملتلفة التجارية والأنشطة والرعوية املزرعية الأعامل  يف  ال ابء

ىل متيل  اليت القبلية اجملمتعات من  اجملمتع  هذا أأن كام   عدد  بزايدة  التفاخر ا 

  وهجة  من تؤدى اليت العوامل امه  أأحد وهو  العزوة حيث أأرسمه أأفراد

ىل نظرمه  .   اخملتلفة القبائل بي الاجامتعي  ماهلم  راس زايدة  ا 

  دلهيم  البدو املبحوثي  من % 78.3 أأن البحثية النتاجئ أأوحضت 

ىل متوسطة درجة   أأن  ذكل ويرجع  القبلية، ابلقيادة يتعلق  فامي مرتفعة ا 

  الأخرى  اجملمتعات عن اخملتلفة الصفات  ذات اجملمتعات من مطروح جممتع

  يف  الفرد  ماكنة توض  حيث  هناك الصفات  أأمه  من القيادية صفة  فتكون

  أأحصاب  أأهنم حيث  للقادة  القبيل اجملمتع احرتام  مدى  يربز  وهذا جممتعهم 

  خالل  من  القادة  هؤلء  ذكل ويساعد  قبيلهتم داخل  والرأأي  املشورة

  ونظافهتا  ابلبيئة املعنية املؤسسات تنظمها اليت الفاعليات لاكفة حضورمه

  لتجنب  جملمتعهم ال منة املامرسات ونرش التوعية عىل  عالوة التلوث من

  أأفراد  عىل  تأأثريمه  قوة خالل من  لها يتعرضون اليت البيئية اخملاطر

  قد  اليت اخملتلفة البيئية اخملاطر من  لأي اجملمتعية الس يطرة  وابلتايل القبيةل

 .    القبيل جممتعهم تواجه

  للمخاطر املدروسة الفرعية ابحملاور يتعلق فامي البحث نتاجئ  أأظهرت

جاميل  من ( %87.5) أأن ادلراسة مبنطقة البيئية   دلهيم  البدو  املبحوثي ا 

 مبنطقة البيئية للمخاطر املدروسة الفرعية ابحملاور  الوعي من مس توى

 الفرعية الأربعة احملاور ترتيب وجاء واملرتفع، املتوسط بي ما البحث

  للنس بة  وفقًا  تنازلياً  ترتيبًا  البحث مبنطقة البيئية للمخاطر املدروسة

  البيئة حمور: ييل كام هبا البدو املبحوثي  وعى مس توى ملتوسط املئوية

  البيئة حمور مث  ،(%87.0) املزنلية البيئة حمور  مث ، (%91.5) املزرعية

 (.  %83.0) الطبيعية البيئة حمور  وأأخرياً  ، (%85.5) الاجامتعية
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  الفرعية ابحملاور البدو املبحوثي وعى مس توى مقدمة يف جاء وقد

  وحدة  تضم واليت املزرعية البيئة حمور ادلراسة مبنطقة البيئية ابخملاطر

 النتاجئ أأكدته  ما  وهذا احليواانت ووحدة املزروعات، ووحدة  الرتبة،

رتفاع   ارتفاع  من  املزرعية البيئة مبخاطر البدو  املبحوثي وعى  مس توى  اب 

  تركزي  وزايدة الزراعية، املنتجات وجودة مكية عىل وتأأثريها املياه ملوحة

  العنارص  وامتصاص  التغذية معلية يعيق مما  ابلأوراق السامة الأيوانت

نتاجية القدرة لخنفاض يؤدي  التصحر وأأن الأخرى،   للأراض  ال 

  تلكفة  وارتفاع البدو للمواطني املتاحة الأغذية مكية ونقص الزراعية

نتاج  . عام  بشلك الغذاء ا 

  البدو  املبحوثي وعى  مس توى ارتفاع البحث  نتاجئ  أأكدت كام

  يتعلق  فامي املواس بعض يف وندرهتا الأمطار سقوط معدلت بتذبذب

ىل  ابل ضافة الري مبخاطر   ش  ظل  يف املائية املوارد عىل الضغط  زايدة ا 

  بعد  الري  مياه مكية زايدة  وكذكل القادمة،  الفرتة  خالل  املتوقع املياه

نبات ىل يؤدى  البذور ا   .  والزتهري العقد وأأثناء  اجلذور، تعفن  ا 

  ارتفاع املزرعية احليواانت رعاية بوحدة  يتعلق فامي النتاجئ وتوصلت 

 احليواانت برعاية املتعلقة املزرعية البيئية مبخاطر البدو وعي درجة

  بأأعباء  لدلوةل العامة املوازنة حتميل من الصحراوية ابملناطق املزرعية

ضافية  ابحليواانت ال نسان اختالط عن النامجة الأمراض لعالج ا 

غفال  املصابة،   الأمراض  من  ابلعديد احليواانت يصيب  التحصينات وا 

  للأمراض املسببة البكترياي من  جديدة ساللت وظهور اخلطرية،

 العالج، وصعبة الرشاسة فائقة بأأهنا تمتزي احليوية املضادات لتأأثري مقاومة

ىل ابل ضافة نتاج تاكليف ارتفاع ا    للأدوية  العايل لالس هتالك نتيجة ال 

ىل  ابل ضافة املرىب، رحب يف اخنفاض يسبب مما احليوية واملضادات   ا 

 املزرعية، البيئة عىل  خطرا متثل اليت  اجليدة غري الزراعية املامرسات

  للأمسدة  ال من  غري والاس تخدام لل ابر،  اجلائر  السحب مثل

 .  املصدر جمهوةل  وش تالت  تقاوي  واس تخدام واملبيدات،

 الاجامتعية ابلعوامل يتعلق فامي امليدانية البحث نتاجئ أأثبتت

  مس توى  عىل  تأأثري  ذات العوامل  تكل  من  عدد هناك  أأن للمبحوثي

  وىه  مطروح مبحافظة اخملتلفة ادلراسة مبناطق البيئية ابخملاطر وعهيم

  الاجامتعية،  املنظامت يف والعضوية التعلميي، واملس توى السن،

 الثقايف، والانفتاح  القبلية، والقيادة  املعلومات، ملصادر  والتعرض

  يف  والاعتقاد للتغيري، والاس تعداد  للمخاطرة، والاس تعداد والطموح،

 .الزراعة همنة حنو  والاجتاه  العل،

 :   توصيات ال 

نه  البحث  هذا عهنا أأسفر  اليت النتاجئ ضوء  يف  التوصية ميكن فا 

 :     برضورة

 للبيئة املس تدامة وامحلاية البيئية اخملاطر ملواهجة خطة وضع

  الرمسي  والعمل  التطوعي  العمل  بي  تنسق  مطروح  مبحافظة  الصحراوية

 .  الصحراوية ابملناطق البيئية ابخملاطر التوعية جمال يف

  ش باب  من برشية كوادر ل عداد متخصصة تدريبية برامج تنفيذ

 .    البيئية التوعية جمال يف  للعمل مؤهةل تكون مطروح مبحافظة البدو

نتاج طباعة يف التوسع ىل  هتدف الىت البيئية التوعية مواد  ونرش  وا    ا 

 .   الصحراوية ابملناطق البيئية اخملاطر حدة من التخفيف

نشاء   متاكمةل  خطة وضع مع مطروح مبحافظة البيئية للتوعية مركز ا 

  يف  بدوره وقيامه  ل نشاؤه  الالزم والمتويل  ادلمع  وحشد  ابملركز للتعريف

 .  الصحراوية ابملناطق البيئية ابخملاطر التوعية جمال

  التخطيط  عن املس ئوةل واخلاصة العامة املؤسسات وتاكمل دمع

 .       اخملتلفة احملافظة  مبراكز البيئية وال دارة

  ابلقضااي يتعلق  فامي  البدو دلى  الشعيب الوعي لرفع محالت  تنظمي

ىل تؤدى واليت البيئية   بتحسي  يتعلق فامي  ال دارة ممارسات حتسي ا 

جراء  تشجيع وكذكل  البييئ، للتعلمي الرمسية وغري الرمسية املرافق   ا 

 ارتباطاً  املرتبطة والأنشطة والأحباث ادلراسات أأنواع لك وتطبيق

 .   البيئية ابلتحسينات مبارشاً 

ىل هتدف  اليت ال رشادية اخلدمات توفري   اس تخدام اس تدامة ا 

دارهتا الطبيعية املوارد  . التلكفة منخفضة البيئية اخلدمات وتوفري  وا 

عداد .  رضائب ختفيض – مايل  دمع  – منح ) املالية للحوافز  نظام  ا 

 مبراكز ابلبيئة الضارة غري واملامرسات اخلطط تطبيق لتشجيع( اخل

 . مطروح  حمافظة

  ابلغرس  والاهامتم للنشئ السلمية الاجامتعية التنش ئة عىل التأأكيد

  ومروراً  الأرسة من بدءاً  اخملتلفة الاجامتعية النظم خالل  من الثقايف

  أأخالقيات  دليه علهيا، حمافظًا  ابلبيئة واع  جيل  خللق  اخل.  ابملدرسة

 . البيئية التوعية بربامج   التعلميية املناجه وتزويد بيئية،

  طريق  عن ( البدوية املرأأة)  الأرسة  لربة البييئ  الوعي بنرش الاهامتم

 البيئة، وتمنية اجملمتع خدمة برامج خالل  من  واملؤمترات الندوات عقد

 املتلقي دلى  جيدة  وممارسات  مفاهمي  تكوين  عىل  الندوات تساعد  حيث

ثراء عىل  وتعمل    التعامل  جتاه  جيدة  اجتاهات وتكوين ومعارفهم أأفاكرمه  ا 

 .الصحراوية البيئة مع

 املراجع 

(: وزارة التخطيط  2014)2030اسرتاتيجية التمنية املس تدامة مبرص 

 واملتابعة، مجهورية مرص العربية. 

(: التلوث البييئ ودور الاكئنات ادلقيقة 2000أأبو سعدة، محمد جنيب، )

جيااًب وسلبًا، دار الفكر العريب، القاهرة،   -بعة الأوىل.ط ال ا 

(: دور الربامج ال رشادية الزراعية ىف  2014زيد،ابو مسل عىل،) ابو

رشاد   مواهجة اخملاطر الزراعية، املؤمتر الثاىن عرش للجمعية العلمية لال 

لزراعى، حتت عنوان دور ال رشاد الزراعى ىف مواهجة اخملاطر الىت  ا

 . تواجه قطاع الزراعة

(: ال نسان وتلوث البيئة، همرجان القراءة  1999أأرانؤوط، محمد الس يد،)

 للجميع، الهيئة املرصية العامة للكتاب، مكتبة الأرسة، القاهرة. 

سم علوم احلياة ىف  (: الوعى البيىئ دلى طلبة ق 2004البدراىن، عىل محمد) 

لكية الرتبية وعالقته ببعض املتغريات، رساةل ماجس تري، لكية الرتبية،  

 جامعة املوصل. 
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(: التعلمي وأأثره يف تمنية الوعي البييئ يف اجملمتعات  2006الرببري، يم محمود) 

البدوية، دراسة أأنرثوبولوجية تقيميية مبحافظة جنوب سيناء، رساةل  

 قسم الأنرثوبولوجيا، جامعة ال سكندرية. -ماجس تري، لكية ال داب 
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 . مطروح   حمافظة مس توى عىل البحث وعينة شامةل   : 1  جدول 

 القرية املركز 
 العينة الشامةل 

 % عدد  % عدد 
 20.4 49 20.3 487 السالم امحلام 

 15.8 38 15.6 376 املثاين النجيةل
 15.1 36 15.1 363 القرص مرىس مطروح 

 13.7 33 13.8 331 س يدي عبد الرمحن  العلمي
 11.7 28 11.6 278 القطراين س يدي براين 

 9.2 22 9.3 223 جالهل  الضبعة
 8.3 20 8.4 202 أأبو زريبة السلوم
 5.8 14 5.9 143 املراىق س يوة 

 100.0 240 100.0 2403 ال جاميل
     2020مطروح، مبحافظة  القرار اختاذ  ودمع  املعلومات مركز  بياانت من   وحسبت مجعت*

 توزيع املبحوثي وفقًا ملتغرياهتم املس تقةل: 2  جدول 

س امترة   خالل   من   وحسبت   مجعت   ابجلدول   الواردة   البياانت :  املصدر     2020ال س تبيان  ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 
 املتغريات املس تقةل املدروسة 

املتوسط  املدى الفعيل
احلسايب  
 أأو املنوال

الاحنراف  
 املعياري

 240الفئات ن = 
احلد  
 الأدىن

احلد  
 الأعىل

 مرتفع متوسط  منخفض 
 % عدد  % عدد  % عدد 

 13.3 32 48.4 116 38.3 92 9.08 42.61 63 23 السن 1
 - - 61.25 147 38.75 93 - 2 2 1 املهنة 2
 24.1 58 29.2 70 46.7 112 4.61 4.83 16 صفر املس توى التعلميي 3
 - - 94.6 227 5.4 13 - 2 2 1 احلاةل الزواجية 4
 13.3 32 51.7 124 35.0 84 - 2 3 1 نوع الأرسة  5
 11.2 7 59.2 142 29.6 71 4.32 11.01 25 3 السعة الأرسية 6
 11.3 27 33.3 80 55.4 133 2.01 3.35 15 1 الاجامتعيةالعضوية يف املنظامت  7
 28.7 69 52.1 125 19.2 46 1.56 3.41 6 1 التعرض ملصادر املعلومات  8
 27.9 67 55.0 132 17.1 41 1.17 9.17 12 7 املشاركة الاجامتعية غري الرمسية  9

 26.2 63 52.1 125 21.7 52 5.48 6.69 15 1 القيادة القبلية 10
 52.9 127 33.8 81 13.3 32 3.61 16.10 22 8 المتسك ابلعادات والتقاليد البدوية  11
 29.2 70 56.2 135 14.6 35 1.61 9.74 12 7 نفتاح اجلغرايف ل  ا 12
نا 13  28.7 69 59.2 142 12.1 29 3.91 14.70 21 9 فتاح الثقايفل 
 16.6 40 48.8 117 34.6 83 2.79 14.31 24 10 الطموح 14
 25.0 60 47.5 114 27.5 66 2.41 15.90 22 11 س تعداد للمخاطرة ل  ا 15
 29.6 71 50.0 120 20.4 49 2.98 18.32 26 12 س تعداد للتغيريل  ا 16
 16.3 39 53.7 129 30.0 72 1.99 12.60 17 9 التقليدية 17
 16.7 40 52.9 127 30.4 73 1.82 12.53 17 9 التحفظية 18
 25.8 62 46.3 111 27.9 67 1.42 15.01 20 12 عتقاد يف العل ل  ا 19
 31.7 76 41.7 100 26.6 64 2.01 13.81 18 10 القدرية 20
 18.8 45 53.3 128 27.9 67 2.64 20.29 26 15 اه حنو همنة الزراعةل جتا 21
 16.3 39 50.0 120 33.7 81 2.09 21.13 28 17 جتاه حنو ال رشاد الزراعى ل  ا 22
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   البحث  مبنطقة البيئية للمخاطر  املدروسة الفرعية ابحملاور املبحوثي وعى  مس توى:  3  جدول 

الرتتيب بي   الرتتيب داخل احملور  % متوسط درجة الوعى  احملاور الفرعية للمخاطر البيئية مبنطقة البحث 
 احملاور 

ترتيب  
 احملور

 ( عنرصاً 44أأوًل: حمور البيئة املزنلية )
 ( عنرصاً 12) وحدة الصحة 
 (عنرصاً 18)وحدة الغذاء  

 (عنرصاً 14)وحدة املسكن  

 
1.82 
1.74 
1.66 

 
91.0 
87.0 
83.0 

 
1 
2 
3 

 
5 
8 
9 

 
- 
- 
- 

 2 - - 87.0 1.74 املتوسط
 (عنرصاً   51اثنيًا: حمور البيئة املزرعية ) 

 ( عنرصا"       15)وحدة الرتبة  
 ( عنرصا"      15) وحدة املزروعات 
 ( عنرصاً 21) وحدة احليواانت 

 
1.88 
1.83 
1.87 

 
94.0 
91.5 
89.0 

 
1 
2 
3 

 
2 
4 
7 

 
- 
- 
- 

 1 - - 91.5 1.83 املتوسط
 (عنرصاً 36الاجامتعية)اثلثًا: حمور البيئة 

 (عنرصاً 12) وحدة القمي واملعايري 
نتاج    ( عنرصاً 12)وحدة العمل وال 

 ( عنرصا" 12)وحدة العالقات والنظم 

 
1.79 
1.84 
1.50 

 
89.5 
92.0 
75.0 

 
2 
1 
3 

 
6 
3 

11 

 
- 
- 
- 

 3 - - 85.5 1.71 املتوسط
 ( عنرصاً 27رابعًا: حمور البيئة الطبيعية )

 ( عنرصاً 9) وحدة مصادر املياه 
 (  عنرصاً 6) وحدة الهواء  

 ( عنرصا" 12) وحدة احلزي العمراين 

 
1.89 
1.65 
1.44 

 
94.5 
82.5 
72.0 

 
1 
2 
3 

 
1 

10 
12 

 
- 
- 
- 

 4 - - 83.0 1.66 املتوسط
 - - - 87.0 1.74 املتوسط العام 

س امترة خالل من   وحسبت  مجعت  ابجلدول  الواردة البياانت: املصدر     2020  ال س تبيان ا 

 البحث  مبنطقة البيئية للمخاطر املدروسة الفرعية ابحملاور  وعهيم ملس توى وفقًا  البحث لعينة والنس يب  العددي التوزيع: 4  جدول 
 املدى الفعيل

املتوسط 
 احلسايب

الاحنراف  
 املعياري

 الفئات
 ال جاميل

 احلد الأعىل  احلد الأدىن 
 مرتفع متوسط  منخفض 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 
225 290 258.91 5.94 30 12.5 141 58.7 69 28.8 240 100.0 

س امترة خالل من   وحسبت  مجعت  ابجلدول  الواردة البياانت: املصدر  2020  ال س تبيان ا 

 . البحث مبنطقة البيئية للمخاطر املدروسة  الفرعية ابحملاور املبحوثي وعى  مس توى  وبي ادلراسة موضوع املس تقةل املتغريات بي  الاقرتانية العالقة :   5جدول 
 م 

قمي معامل التطابق   درجات احلرية  املتغريات املس تقةل 
 النس يب احملسوبة 

حامتيل ةقمي معامل التطابق النس يب اجلدولي   عند مس توي ا 
0.05 0.01 

 13.277 9.488 *  9.941 4 السن 1
 9.210 5.991 4.309 2 املهنة 2
 13.277 9.488 *   11.863 4 املس توى التعلميي 3
 9.210 5.991 4.009 2 احلاةل الزواجية 4
 13.277 9.488 8.411 4 نوع الأرسة  5
 13.277 9.488 9.032 4 السعة الأرسية 6
 13.277 9.488 *  12.972 4 العضوية يف املنظامت الاجامتعية 7
 13.277 9.488 **  25.411 4 التعرض ملصادر املعلومات  8
 13.277 9.488 9.311 4 املشاركة الاجامتعية غري الرمسية  9

 13.277 9.488 *  10.348 4 القيادة القبلية 10
 13.77 9.488 8.761 4 المتسك ابلعادات والتقاليد البدوية  11
 13.77 9.488 8.905 4 الانفتاح اجلغرايف  12
 13.77 9.488 **  19.417 4 الانفتاح الثقايف 13
 13.77 9.488 **  23.092 4 الطموح 14
 13.77 9.488 **  14.875 4 الاس تعداد للمخاطرة  15
 13.77 9.488 **  27.532 4 الاس تعداد للتغيري 16
 13.77 9.488 8.410 4 التقليدية 17
 13.77 9.488 7.991 4 التحفظية 18
 13.77 9.488 *  11.019 4 الاعتقاد يف العل  19
 13.77 9.488 7.816 4 القدرية 20
 13.77 9.488 *  12.704 4 الاجتاه حنو همنة لزراعة 21
 13.77 9.488 8.457 4 الاجتاه حنو ال رشاد الزراعي  22

س امترة خالل من وحسبت مجعت ابجلدول الواردة البياانت: املصدر  0.05 الاحامتيل املس توى عند معنوي* , 0.01 الاحامتيل املس توى عند معنوي**  2020 ال س تبيان ا 
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 البيئية للمخاطر املدروسة  الفرعية ابحملاور  املبحوثي وعى  مس توى عىل  ادلراسة موضوع املس تقةل للمتغريات اجملمع للتأأثري  ال حصايئ التحليل نتاجئ : 6 جدول 
 .    البحث مبنطقة

قمي معامل التطابق   املتغريات
 الرتتيب  قوة العالقة الاقرتانية درجات احلرية  احملسوبة النس يب 

 11 0.144 4 *    9.941 السن
 8 0.157 4 *   11.863 املس توى التعلميي

 6 0.164 4 *   12.972 العضوية يف املنظامت الاجامتعية
 2 0.230 4 **   25.411 التعرض ملصادر املعلومات 

 10 0.147 4 *   10.348 القيادة القبلية
 4 0.201 4 **   19.417 الانفتاح الثقايف

 3 0.219 4 **   23.092 الطموح
 5 0.176 4 **   14.875 الاس تعداد للمخاطرة 

 1 0.239 4 **   27.532 الاس تعداد للتغيري
 9 0.151 4 *   11.019 الاعتقاد يف العل 

 7 0.163 4 *   12.704 الاجتاه حنو همنة الزراعة
 - 0.649 44 179.174 ال جاميل

س امترة خالل من   وحسبت  مجعت  ابجلدول  الواردة البياانت: املصدر  2020  ال س تبيان  ا 
 0.05  الاحامتيل املس توى عند  معنوي*         0.01  الاحامتيل املس توى عند معنوي**

Social factors related to Bedouin awareness of environmental risks in Matrouh 
Governorate 

M. L. Abdel Aziz *, and N. M. Hussien  

Department of Social Studies, Socio-economic Studies Division, Desert Research Center  

* Corresponding author E-mail: mostafa_lotfy@hotmail.com (M. Abdel Aziz) 

ABSTRACT 

The research aimed to identify the social characteristics of the respondents in the research area, and 
to estimate their level of awareness of the studied sub-axes of environmental risks, as well as to 
determine the correlation between that level and their studied independent variables, and to test the 
combined effect of them. It consists of 240 respondents, representing 10% of the Bedouin population in 
the villages selected for research in the centers of that governorate. The field data was collected by 
personal interview with the respondents using a questionnaire form prepared to obtain the data 
required by the nature of the research problem and research objectives, during the period from 
October 2020 to January 2021. In their analysis, ratios, frequency distribution tables, range, mode, 
arithmetic mean, standard deviation, proportional congruence coefficient and Chibro coefficient were 
used. The results showed that the general average of the average levels of respondents’ awareness of 
the studied sub-axes of environmental risks in the research area reached (1.74) degrees, with a 
percentage of (87.0%) of the total degree of respondents’ awareness of each of the eighty-eight 
elements related to the twelve units that make up the four sub-axes. The studied environmental risks 
in the research area are in the high category. It was also shown from the results that the four studied 
sub-axes of environmental risks in the research area can be arranged in descending order according to 
the average percentage of the average level of awareness of the respondents as follows: The farm 
environment axis (91.5%), then the home environment axis (87.0%), then the social environment axis 
(85.5%), and finally, the natural environment (83.0%), with a general average of knowledge of those 
axes of (87.0%). 

Keywords: environmental security, environmental degradation, Matrouh, Egypt. 
 


