معارف واجتاهات زوجات الزراع حنو التعامل مع املخلفات املزرعية واملنزلية بقرية كوم الربكة
حمافظة البحرية

صربي مصطفي صاحل ,1سهري دمحم عزمي ،1عاشور كامل عاشور ،2تغريد امام دمحم

النتائج قيام عالقة ارتباطية طردية مغزوية عند املستوى االحتماىل

امللخص العرىب
استهدف هذا البحث بصفة أساسية دراسة معارف واجتاهات

زوجات الزراع حنو التعامل مع املخلفات املزرعية واملنزلية بقرية كوم
الربكة مبحافظة البحرية ,وقد استلزم ذلك حتقيق األهداف الفرعية

التالية)1( :التعرف على بعض خصائص املبحواثت)2( ,التعرف على
مدى تعدد وتنوع املخلفات املزرعية واملنزلية املتاحة لديهن,

()3التعرف على كل من املستوى املعرىف للمبحواثت ىف التعامل مع
املخلفات املزرعية واملنزلية )4( ,واجتاهاهتن حنو تدوير تلك املخلفات،
واملتغريات املرتبطة بكل منها)5( ,حتديد االحتياجات اإلرشادية الزراعية
للمبحواثت

ىف

التعامل

مع

املخلفات

3

املزرعية

واملنزلية,

()6التعرف على أهم املشاكل الىت حتد من استفادة املبحواثت من
املخلفات املزرعية واملنزلية ،واقرتاحاهتن ملواجهة تلك املشاكل.

وقد استخدم االستبيان ابملقابلة الشخصية ىف استيفاء البياانت

امليدانية من عينة عشوائية من مبحواثت القرية عددهن141مبحوثة،

واستخدم ىف عرض ومناقشة وحتليل النتائج كل من النسب املئوية
واملدى ،واملتوسط احلساىب،واجلداول التكرارية ,ومعامل االرتباط

البسيط لبريسون.

وقد خلصت الدراسة إىل العديد من النتائج البحثية أبرزها ما يلى:
- 1فيما يتعلق ابملخلفات املزرعية تبني ما يلى :تراوح عدد املخلفات
النباتية الىت تتوافر لدى املبحواثت من ثالثة إىل مثانية أنواع,

واملخلفات احليوانية من 5-2خملفات ،وخملفات الدواجن واألمساك

من 7-1خملفات .أما فيما خيتص ابملخلفات املنزلية لدى املبحواثت

فقد تراوح عددها من  14-9خملفا.

- 2بلغت نسبة املبحواثت ىف فئة املستوى املعرىف اجليد مبضار تراكم
وفوائد تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية  ،%35.7واملتوسط

 ،%25والضعيف % 39.3من مجلة املبحواثت .كما أوضحت
1االرشاد الزراعي  -كلية الزراعة  -جامعة االسكندرية
 2االرشاد الزراعي -كلية الزراعة -جامعة االسكندرية
 3مهندسة بكلية الزراعة -جامعة االسكندرية
ستالم البحث يف 11مارس  ،1111املوافقة على النشر يف 12مارس 1111

 1.15بني املستوى املعرىف مبضار تراكم وفوائد تدوير املخلفات
املزرعية واملنزلية كمتغري اتبع من انحية وكل من املتغريات املستقلة

التالية :احلالة التعليمية للمبحواثت ،واحلالة التعليمية ألزواج
املبحواثت ،وعدد املصادر املعرفية ،وحيازة احليواانت والدواجن،
واملشاركة ىف العمل املزرعى ،وتعدد األنشطة اإلنتاجية املنزلية

الزراعية ،وتعدد األنشطة اإلنتاجية املنزلية غري الزراعية ،وتعدد
املخلفات احليوانية ،بينما كانت تلك العالقة عكسية مغزوية مع

متغري تعدد املخلفات املنزلية.

- 3بلغت نسبة املبحواثت ىف فئة ذوي االجتاهات اإلجيابية حنو تدوير
املخلفات املزرعية واملنزلية  ،%35.7واحملايدة  ،%31.4والسلبية

 %32.9من مجلة املبحواثت .كما أوضحت النتائج قيام عالقة
ارتباطية طردية مغزوية عند املستوى االحتماىل  1.15بني اجتاهات
املبحواثت حنو تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية وكل من املتغريات

املستقلة التالية :احلالة التعليمية للمبحواثت ،واحلالة التعليمية

ألزواج املبحواثت ،وتعدد األنشطة اإلنتاجية املنزلية الزراعية ،وتعدد
املخلفات املنزلية ،واملشاركة يف العمل الزراعي ,وعدد املصادر

املعرفية .

 - 4أوضحت النتائج البحثية وجود العديد من املوضوعات الىت ترى
املبحواثت أهنن ىف حاجة للتدريب عليها متثلت يف ثالث جماالت

وهى وفقا لتكرارها تنازليا :كيفية التخلص اآلمن من املخلفات
املزرعية واملنزلية ،مث عمل املرابت واملخلالت من بقااي قشور

الفاكهة ,وأخريا معاملة كومات القش بسائل املفيد.

- 5متثلت أهم مشاكل ومعوقات استفادة املبحواثت من املخلفات
املزرعية واملنزلية ىف :مشكلة ارتفاع أسعار املستلزمات اخلاصة

ابلتدوير وهي(األمونيا) ,ومشكلة حمدودية عدد الربامج اإلرشادية
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للمرأة الريفية ىف جمال تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية ,ومشكلة
األمية ،وضعف معارف املبحواثت ىف جمال االستفادة من املخلفات

املزرعية واملنزلية.

املقدمة املشكلة البحثيـة
أصبحت مشكلة تلوث البيئة ظاهرة هتدد اإلنسان ىف راحته بل
حياته كلها ،كما تنعكس على برامج التنمية ،وابلتاىل تؤدى إىل
خسائر إقتصادية وبشرية فادحة ،وخاصة ىف الدول النامية،
(الكردى ،1111،ص.)6 :
وتؤكد العديد من الكتاابت والدراسات العلمية أن مصر كدولة
انمية تعاىن من أخطار التلوث البيئى أبشكاله املختلفة بصفة عامة
وابألخص ىف املناطق الريفية ،والشك أن زايدة التلوث ىف البيئة الريفية
سوف يؤثر أتثرياً ضاراً على السكان الريفيني ،وما ينتجونه من
حاصالت نباتية وحيوانية ،والىت سوف يتأثر ابلضرورة هبا سكان
احلضر ،حيث يستهلكون بصورة مباشرة أوغري مباشرة ما ينتجه الزراع
من منتجات زراعية غذائية وغريها ،بكل ما يشوهبا من ملواثت
كيميائية أو حشرية أو ميكروبية أوفطرية(صاحل.)1112 ،
ويزداد خطر هذا التلوث مع الزايدة املستمرة للسكان ،وما ينتج
عنها من زايدة اإلستهالك وتنوع املخلفات ،وما يرتتب على ذلك من
زايدة كمية ونوعية املخلفات والنفاايت الزراعية ,والصناعية ،واملنزلية،
خاصة ىف ظل غياب الوعى البيئى ،وقصوراإلمكانيات واالعتمادات
الالزمة لالستفادة من هذه املخلفات ،أو السيطرة على هذا التلوث.
وتقدر كمية املخلفات احلقلية النباتية ىف مصر من أحطاب
وقش( )12مليون طن ،وخملفات التصنيع()2.4مليون طن ،وخملفات
احليوان( )121مليون م ،3وخملفات اجملازر( )31مليون طن،
واملخلفات الصلبة()11.1مليون طن( ،عبد املقصود،1112،
ص.)41 ،31-12:
وال شك أن وجود املخلفات الزراعية وتراكمها مبعدالت عالية
واخنفاض الوعى البيئى لدى غالبية الريفيني عموما والريفيات منهم على
وجه اخلصوص ،وعدم التخلص اآلمن من هذه املخلفات (حيث يتم
التخلص منها عن طريق احلرق املباشر ،أواإللقاء ىف الشوارع واجملارى
املائية) (بندارى ،1116،ص ،)1:وكل ذلك يؤدى ابلضرورة إىل
العديد من املشاكل اإلقتصادية والصحية ،كما يؤدى إىل فقد موارد

إقتصادية تقدر قيمتها بـ 2.61مليار جنيه سنواي ،مع استمرار
األمراض ،وزايدة االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ،واإلسراف ىف
استخدام األمسدة املعدنية ،وابلتاىل استمرار دورة التلوث
البيئى(،دمحم ،1111،ص ،)13:وذلك ابلرغم من وجود تقنيات
حديثة ميكن أن تستخدم وتطبق لتدوير هذه املخلفات ،وتعظيم
االستفادة منها.
وملا كانت املرأة الريفية هى أكثر من نصف سكان اجملتمع الريفى،
لذا فهى متثل رصيداً ضخماً من القوى البشرية ،الىت إذا استثمرت
استثماراً جيداً فإنه ميكنها أن تلعب دوراً حيوايً مؤثراً ىف دفع عملية
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة ،ليس فقط على مستوى
اجملتمع الريفى ،ولكن أيضاً على مستوى اجملتمع ككل ،وذلك من
خالل ما تقوم به من مسئوليات ،سواء داخل املنزل الريفى أو خارجه،
فهى املسئولة عن إدارة املنزل ،ورعاية مجيع أفراد األسرة ،وإعداد وتقدمي
الطعام هلم ،وتربية الدواجن ورعاية املاشية ،والتصنيع املنزىل للمواد
الغذائية ،كما أهنا قد تقوم ببعض الصناعات اليدوية وغريها ،عالوة
على دورها ىف األنشطة ذات الصلة ابلنواحى اإلستهالكية واإلدخارية
األسرية ،وما ينتج عن تلك األنشطة من خملفات(،أبوحليمة،1221،
ص.)1:
وقد لوحظ من خالل الزايرات املتعددة للمناطق الريفية ،أن املرأة
الريفية كربة بيت تسهم وبشكل ملحوظ ىف تراكم املخلفات املزرعية
واملنزلية ،ابلرغم من إمكانية قيامها بدور هام ىف جمال تقليل تلك
املخلفات واالستفادة منها ،وذلك إبعادة تدوير املمكن منها حفاظاً
على البيئة من انحية ،وحتسني املستوايت املعيشية لألسر الريفية من
انحية أخرى ،ابعتبار أن تلك املخلفات متثل مورداً اثنوايً مهماً ميكن
اإلستفادة منه ،وقد يرجع قصور دور املرأة الريفية ىف تعظيم االستفادة
من املخلفات املزرعية واملنزلية إىل ما قد يكون لديها من قصور معرىف،
أو ضعف ىف خرباهتا ومهاراهتا اليدوية الفنية املعنية إبعادة تدوير تلك
املخلفات ،واالستفادة منها ىف النواحى الغذائية لألسرة أو احليواانت
املزرعية والطيور املنزلية ،أوغريها من األشغال اليدوية املفيدة ،إضافة إىل
ما قد يكون لديها من اجتاهات سلبية غري مشجعة على االستفادة من
تلك املخلفات ،فضالً عن قصور الدور اإلرشادى ىف العمل مع املرأة
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الريفية عموماً وىف جمال التعامل مع املخلفات املزرعية واملنزلية بصفة
خاصة.
وإزاء أمهية دور املرأة الريفية عموماً وزوجات الزراع خصوصاً ،ىف
التعامل مع املخلفات املزرعية واملنزلية وتدويرها وتعظيم االستفادة منها،
وابلتاىل حتسني دخل األسرة ،وتقليل معدالت تلوث البيئة ،ونظراً
لكون املرأة الريفية تعد أحد احملاور اهلامة ىف العمل اإلرشادى الزراعى،
ومتثل ىف نفس الوقت شرحية كبرية ىف مجهور املسرتشدين ،فقد برزت
عدة تساؤالت هى :ما اخلصائص املميزة لزوجات الزراع املبحواثت ىف
قرية كوم الربكة مبركز كفر الدوار ىف حمافظة البحرية؟ وما املخلفات
املزرعية واملنزلية املتوافرة لديهن؟ وما مستواهن املعرىف بكل من اآلاثر
الضارة لرتاكم املخلفات املزرعية واملنزلية على البيئة ،وفوائد تدوير هذه
املخلفات؟ وما املتغريات املرتبطة مبستواهن املعرىف مبضار وفوائد تدوير
تلك املخلفات؟ وما اجتاهاهتن حنو فكرة تدوير املخلفات املزرعية
واملنزلية؟ وما املتغريات املرتبطة بتلك االجتاهات؟ وما احتياجاهتن
اإلرشادية ىف هذا اجملال؟ وما أهم املعوقات الىت حتد من تعظيم استفادة
املبحواثت من املخلفات املزرعية واملنزلية بصفة عامة ومقرتحاهتن
للتغلب على تلك املعوقات.
األهداف البحثية:
يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية دراسة معارف واجتاهات
زوجات الزراع ىف التعامل مع املخلفات املزرعية واملنزلية ىف قرية كوم
الربكة مبركز كفر الدوار ىف حمافظة البحرية ,وميكن حتقيق هذا اهلدف
الرئيسى من خالل حتقيق األهداف الفرعية التالية:
- 1التعرف على بعض اخلصائص املميزة للمبحواثت.
- 1التعرف على مدى تنوع املخلفات املزرعية(النباتية واحليوانية
والداجنية) واملنزلية املتاحة لدى املبحواثت.
- 3التعرف على املستوى املعرىف للمبحواثت ىف التعامل مع املخلفات
املزرعية واملنزلية واملتغريات املرتبطة مبسواهن املعريف.
- 2التعرف على اجتاهات زوجات الزراع املبحواثت حنو تدوير
املخلفات املزرعية واملنزلية واملتغريات املرتبطة بتلك االجتاهات.
- 1حتديد االحتياجات اإلرشادية الزراعية للمبحواثت ىف التعامل مع
املخلفات املزرعية واملنزلية.
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- 6التعرف على أهم املعوقات الىت حتد من معظمة استفادة
املبحواثت من املخلفات املزرعية واملنزلية ،واقرتاحاهتن ملواجهة تلك
املعوقات.
االطار النظري:
مفهوم املعرفة :املعرفة هى بناء منظم من احلقائق أواألفكار سواء
كانت تلك احلقائق واألفكار استدالالً عقلياً ،أم نتائج جتريبية تنتقل
إىل اآلخرين من خالل بعض وسائل التواصل بشكل منتظم،
(سالم ،1222،ص .)11:واملعرفة أمشل وأكثر من كوهنا تذكر لفكرة
أوظاهرة ،ألهنا تتضمن عمليات أكثر تعقيداً من عملية إصدار احلكم
وإجياد العالقات كما أهنا تبدأ ابلتفاصيل وتنتهى بتذكر
النظرايت(،الغول ،1221،ص ،)14:ويؤكد عيسوى(،1113
ص )14:على أن املعرفة متثل كافة خربات الفرد الىت إكتسبها عن
طريق حواسه املختلفة ،وهى املعلومات الىت حيوزها الفرد وخيتزهنا ىف
ذهنه ،وهى جممل املعاىن واآلراء واملعتقدات واحلقائق ،كما أهنا تتناول
كل ما حييط ابإلنسان ،وأتتى املعرفة من خالل اإلستدالل العقلى،
ويتم نقلها بني األفراد من خالل التواصل اإلنساىن.
ويصنف حسن ( ،1221ص )11:املعرفة ايل ثالثة أنواع هى:
املعرفة احلسية ،واملعرفة الفلسفية ،واملعرفة العلمية .كما تصنف مى
عطية( ،1111ص )11:نقالً عن  Georges Guretthاملعرفة اىل:
( )1املعرفة اإلدراكية للعامل اخلارجى )1(,املعرفة عن اآلخرين)3(,
املعرفة البديهية )2( ,املعرفة التكنولوجية )1(,املعرفة السياسية)6( ,
املعرفة العلمية )4(,املعرفة الفلسفية.
ويعدد جالل وأبوحطب(السماوى ،1223،ص )31:اختبارات
قياس املعارف على النحو التاىل)1( :اختبار االستدعاء البسيط,
( )1اختبار البديلني (الصواب واخلطأ) )3( ,اختبار االختيار املتعدد,
()2اختبار إمتام اجلمل )1( ,اختبار املزاوجة(أو املقابلة),
()6اختبار أسئلة الرتتيب )4( ,اختبار التجانس )1( ,اختبار
احلصر.

مفهوم االجتاهات
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يعرف  Allportاالجتاه أبنه هو "حالة من اإلستعداد العقلى
والعصىب نظمت من خالل اخلربة ومتارس أتثرياً توجيهياً ديناميكياً على
استجابة الفرد جلميع املوضوعات واملواقف املرتبطة به"،
(األشول ،1222،ص ،)144:ويعرف صاحل( ،1112ص)13:
االجتاه أبنه " حالة من االستعداد العقلى العصىب تنحو ابلفرد ليتفاعل
إجيابياً أو سلبياً مع أى مثري ىف بيئته النفسية ،سواء كان هذا املثري
مادايً أومعنوايً ،بناءاً على خربات شخصية سابقة مباشرة أوغري مباشرة
ومتكررة بني الفرد وبني املثري موضوع االجتاه " .ويذكر الزغول
( ،1112ص )111:أن لالجتاه ثالثة مكوانت رئيسية هى-1 :
املكون املعرىف :ويتمثل ىف خربات وأفكار ومعتقدات الفرد حول الشئ
أو املوضوع-1 ,املكون اإلنفعاىل(العاطفى) :وهذا يعكس حقيقة
شعور الفرد حيال املوضوع-3 ,املكون السلوكى :ويتمثل ىف ردة فعل
الفرد السلوكية حيال ذلك املوضوع ،وتتمثل ىف القدرة الىت يكتسبها
الفرد من تعلم االجتاه ىف اإلختيار أوعدم اإلختيار للسلوك.
قياس االجتاه:
وتقاس االجتاهات بطرق متعددة منها:

- 1املسرتشدون أنفسهم :يعترب املسرتشدون أفضل مصدر لتحديد
إحتياجاهتم.
 - 1القادة احملليون :وهم غالباً ما يكونوا أكثر دراية ابحلاجة اخلاصة
ابجملتمع احمللى الذى يعيشون فيه ،وأكثر قدرة على عزل احلاجات
اخلاصة عن املشاكل العامة.
 - 3املرشد الزراعى :وهو مسئول التغيري الذى يعرب عن رأى اجلهاز
اإلرشادى.
 - 2أشخاص آخرون :ميثلون املنظمات االجتماعية واإلقتصادية
العاملة ىف الريف.
ويلخص،1241 (Knogwlesص)13:أهم املصادر الىت ميكن
االستعانة هبا ىف حتديد نواحى النقص ىف معلومات ومهارات
املسرتشدين ىف اآلتى )1(:األفراد أنفسهم )1( ,أولئك الذين هلم أدوار
ىف مساعدة األفراد)3( ,وسائل اإلعالم )2( ,الكتاابت املهنية,
( )1املسوح للمنظمة أو اجملتمع.

االسلوب البحثي

 -1التقدير الذاتى .Rating scales

أوال :التعريفات اإلجرائية للمصطلحات البحثي:

 -1مقاييس تعتمد على مالحظة السلوك الفعلى.

 املصادر املعرفية :ويقصد هبا يف هذا البحث خمتلف املصادر الىتتستقى منها املبحواثت معارفهن عن املخلفات املزرعية واملنزلية ،ويتم
التعبري عنها بقيمة رقمية.

 -3األساليب اإلسقاطية.
 -2املقاييس الىت تعتمد على االستجابة الفسيولوجية ملوضوع اإلجتاه.
االحتياجات اإلرشادية:
يعرف حيىي( ،1223ص )13:أن االحتياجات اإلرشادية للزراع
(املسرتشدين) تنبع من وجود مشاكل وعوائق ىف جمال أعماهلم ،وهلذا
فإن املادة اإلرشادية دائماً تسعى إىل تنمية القدرات لدى الزراع
وسكان الريف ،لتحقيق جمموعة من األهداف ،بقصد تنمية القدرات
الفعالة لديهم من معارف ومهارات واجتاهات بغرض حل تلك
املشاكل والعوائق الىت تواجههم ،ومن مث فإن هذه االحتياجات تعمل
كدافع أومثري للتعلم ،سواء كان هذا التعلم اإلرشادى بقصد التعديل
أوالتغيري.
ويوجز العادىل( ،1243ص )111:أهم مصادر حتديد
اإلحتياجات اإلرشادية فيما يلى:

 املشاركة ىف العمل املزرعى ابحلقل :ويقصد هبا ما إذا كانتاملبحوثة تقوم أو تشارك زوجها ىف أى من األعمال الزراعية ىف احلقل
من عدمه ،ومدى هذه املشاركة.
 املخلفات املزرعية :ويقصد هبا ىف هذا البحث املخلفات الصلبةالنباتية واحليوانية وخملفات الدواجن واألمساك الىت تتوافر لدى أسر
املبحواثت.
 املخلفات النباتية :ويقصد هبا ىف هذا البحث خمتلف املخلفاتالنباتية الىت تتوافر لدى أسر املبحواثت ،ويتم التعبري عن ذلك بقيمة
رقمية.

جملة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -جملد 33العدد )1يناير -مارس 1111

 -املخلفات احليوانية :ويقصد هبا ىف هذا البحث كل ما يتخلف عن

تربية وذبح احليواانت الزراعية لدى أسر املبحواثت من خملفات ،ويتم
التعبري عن ذلك بقيمة رقمية.
 خملفات الدواجن واألمساك :ويقصد هبا ىف هذا البحث خمتلفخملفات الدواجن واألمساك الىت تتوافر لدى أسر املبحواثت ،ويتم
التعبري عن ذلك بقيمة رقمية.
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اثنيا :املتغريات والفروض البحثية:
أ -املتغريات البحثية:
مت حتديد املتغريات البحثية ىف ضوء طبيعة وأهداف هذا البحث،
وما أمكن اإلطالع عليه من املراجع والكتاابت العلمية ىف جمال
اإلرشاد الزراعى ،واإلقتصاد املنزىل ،واجملتمع الريفى ،واملالحظة
امليدانية ،وذلك على النحو التاىل:

 -املخلفات املنزلية :ويقصد هبا ىف هذا البحث ما ينتج عن األنشطة

املتغريات املستقلة :وتشمل عمر املبحوثة ,واحلالة التعليمية

 تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية :ويقصد به االستفادة من الناتجالثانوى لألنشطة اإلنتاجية الزراعية احلقلية أو املنزلية ،وذلك بعد
معاملته أبساليب معينة لكى ميكن االستفادة منه ،ويستخدم مباشرة،
أو حيول إىل صورة أخرى غري ما هو عليه ،سواء ابلتجميع أو التقطيع
أو الكبس أو املعاجلة أو التصنيع أو البيع أو التسويق أو إعادة
اإلستخدام مرة أخرى.

املتغريات التابعة :وتتمثل يف املستوى املعرىف للمبحواثت مبضار تراكم
وفوائد تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية ,واجتاهات املبحواثت حنو
تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية.

الىت جترى بصورة أساسية داخل منازل املبحواثت من خملفات ،ويتم
التعبري عن ذلك بقيمة رقمية.

 -املستوى املعرىف للمبحواثت مبضار تراكم املخلفات املزرعية

وفوائد تدويرها :ويقصد به ىف هذا البحث مدى إملام املبحواثت
ببعض املعارف املتعلقة مبضار تراكم املخلفات املزرعية واملنزلية وفوائد
تدويرها ،ويتم التعبري عنه بقيمة رقمية يتم التوصل إليها من إجاابت
املبحواثت على سؤالني يتعلقان هبذا الشأن ،حيث تعطى املبحوثة
درجة واحدة لكل إجابة صحيحة تذكرها.
 اجتاهات املبحواثت حنو تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية:ويقصد به ىف هذا البحث مدى االستعداد العقلى والنفسى لزوجات
الزراع املبحواثت لتقبل فكرة تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية ،ويتم
التعبري عن ذلك من خالل حتديد موقف املبحواثت من حيث املوافقة
أو احليادية أو الرفض خلمس عشرة عبارة ،منها تسع عبارات إجيابية،
وست عبارات سلبية اهتداءً مبقياس ليكرت الثالثي وقد مت اختيار
تلك العبارات استناداً إىل آراء بعض املختصني ىف جمال التعليم
اإلرشادى الزراعى واجملتمع الريفى ،وتدور تلك العبارات حول أمهية
وفائدة فكرة تدوير كل من املخلفات املزرعية(النباتية واحليوانية
وخملفات الدواجن) واملخلفات املنزلية ،وإمكانية وسهولة تصنيعها،
ويتم التعبريعن اإلجتاه بقيمة رقمية.

للمبحواثت ,واحلالة التعليمية ألزواج املبحواثت ,عدد أفراد األسرة,
عدد املصادر املعرفية ,واحليازة األرضية الزراعية ,واحليازة احليوانية
والداجنية ,واملشاركة ىف العمل املزرعى ,وتعدد األنشطة اإلنتاجية
املنزلية الزراعية ,وتعدد األنشطة اإلنتاجية املنزلية غري الزراعية ,وتعدد
املخلفات النباتية ,وتعدد املخلفات احليوانية ,وتعدد املخلفات املنزلية.

ب -الفروض البحثية:
وفقاً ألهداف البحث واستناداً ملا مت إستعراضه من كتاابت
ونتائج حبوث ودراسات سابقة ،وما أمكن استخالصه ،فقد متثلت
الفروض النظرية هلذا البحث فيما يلى:
 .1توجد عالقة إرتباطية مغزوية بني املستوى املعرىف للمبحواثت
مبضار تراكم املخلفات املزرعية واملنزلية وفوئد تدويرها كمتغري اتبع
وبني كل من:عمر املبحواثت ،واحلالة التعليمية للمبحواثت،
واحلالة التعليمية ألزواج املبحواثت ،وعدد أفراد األسرة ،وعدد
املصادر املعرفية ,واحليازة األرضية الزراعية ,واحليازة احليوانية
والداجنية ,واملشاركة ىف العمل املزرعى ,وتعدد األنشطة اإلنتاجية
املنزلية الزراعية ،وتعدد األنشطة اإلنتاجية املنزلية غري الزراعية،
وتعدد املخلفات النباتية ،وتعدد املخلفات احليوانية ،وتعدد
املخلفات املنزلية كمتغريات مستقلة ,ويتم اختبار هذا الفرض ىف
صورته الصفرية.
 .1توجد عالقة إرتباطية مغزوية بني اجتاهات املبحواثت حنو تدوير
املخلفات املزرعية واملنزلية كمتغري اتبع وبني كل من :عمر

87

صربى مصطفى صاحل واخرون :،.معارف واجتاهات زوجات الزراع حنو التعامل مع املخلفات املزرعية واملنزلية بقرية كوم الربكة -حمافظة البحرية

املبحواثت ،واحلالة التعليمية للمبحواثت ،واحلالة التعليمية ألزواج
املبحواثت ،وعدد أفراد األسرة ،وعدد املصادر املعرفية ,واحليازة
األرضية الزراعية ,واحليازة احليوانية والداجنية ,واملشاركة ىف العمل
املزرعى ,وتعدد األنشطة اإلنتاجية املنزلية الزراعية ،وتعدد األنشطة
اإلنتاجية املنزلية غري الزراعية ،وتعدد املخلفات النباتية ،وتعدد
املخلفات احليوانية ،وتعدد املخلفات املنزلية كمتغريات مستقلة,
ويتم اختبار هذا الفرض ىف صورته الصفرية.
اثلثا :منطقة البحث والشاملة والعينة:
 -1منطقة البحث:
مت إجراء هذا البحث ىف قرية كوم الربكة مبركز كفر الدوار مبحافظة
البحرية ،وتقع أراضي قرية كوم الربكة ضمن نطاق قرى اإلئتمان
الزراعى ،ويبلغ إمجاىل مساحه الزمام املنزرع هبا( 3331فدان) ،ويبلغ
عدد الزراع احلائزين ابجلمعية التعاونية الزراعية(1221حائز) .وتتميز
قرية كوم الربكة بتنوع وكثرة احملاصيل الىت تزرع هبا ،عالوة على تنوع
املخلفات املزرعية واملنزلية املرتاكمة فيها ،وقد وقع اإلختيار على قرية
كوم الربكة كمنطقة إلجراء هذا البحث ألسباب متعددة ،منها ما هو
موضوعى وما هو شخصى ،ولعل أبرز تلك األسباب ما يلى)1( :أن
قرية كوم الربكه تقع ىف نطاق منطقة إهتمام كلية الزراعة جبامعة
اإلسكندرية )1( ,زايدة تراكم املخلفات املزرعية واملنزلية ابلقرية)3( ,
يوجد ىف القرية مركز إرشادى يعول عليه أداء الكثري من املهام ومن
بينها تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية ،وتعظيم االستفادة منها عالوة
على دوره ىف جمال تنمية املرأة الريفية عموماً)2( ,التنوع الكبري ىف
األنشطة الزراعية املوجودة ابلقرية.

هذه الشاملة مت اختيار عينة عشوائية بنسبة %11من الشاملة ،بلغ
قوامها  122مبحوثة ،وقد مت إستيفاء البياانت من  121مبحوثة
فقط ،حيث تعذر استيفاء البياانت من تسع مبحواثت نظراً ملرض
بعضهن ،أوعدم جتاوب أخرايت ىف استيفاء بياانت استمارة
االستبيان.
رابعا :مجع وحتليل البياانت:
وفقاً لطبيعة وأبعاد مشكلة هذا البحث وأهدافه ،فقد اعتمد على
كل من املصادر األولية والثانوية للحصول على البياانت واملعلومات
اخلاصة هبذا البحث ،وقد مت استيفاء البياانت امليدانية ابستخدام
استمارة استبيانية مت إعدادها هلذا الغرض بعد إجراء اختبار مبدئى
عليها مع مخسة عشر زوجة مزارع من خارج عينة البحث ،وقد
استغرقت عملية مجع البياانت شهرين ،وجيدر اإلشارة إىل أنه قد مت
القيام بدراسة ميدانية أولية تدور حول املشكلة البحثية موضوع
الدراسة ،وقد مت االستفادة منها ىف بلورة مشكلة البحث ,وصياغة
أسئلة استمارة االستبيان اليت حتقق أهدافها من هذه الدراسة.
وقد متت عملية حتليل البياانت البحثية من خالل املرور بعدة
مراحل بدءاً ابملراجعة اليومية لالستمارات االستبيانية ،مث تفريغ
البياانت وتبويبها وجدولتها وتصنيفها وفقاً لألهداف البحثية .وقد مت
االستعانه بكل من النسب املئوية ،واملدى ،واملتوسط احلسايب،
واإلحنراف املعياري ،واجلداول التكرارية يف وصف وتصنيف املبحواثت
وفقاً خلصائصهن املميزة ،كما متت االستعانة مبعامل اإلرتباط البسيط
لبريسون للتحقق من وجود عالقات إرتباطية بني املتغرات املتضمنة ىف
الفروض البحثية.

 -2الشاملة والعينة:
متثلت شاملة هذا البحث يف مجيع زوجات الزراع احلائزين
ألراضى زراعية ىف زمام اجلمعية التعاونية الزراعية بقرية كوم الربكة مبركز
كفر الدوار ىف حمافظة البحرية ،وقد بلغ عدد الزراع احلائزين من الذكور
ىف اجلمعية التعاونية الزراعية1221 ،حائز ،وذلك من واقع سجل 1
خدمات ،ومتثل زوجات هؤالء احلائزين شاملة هلذا البحث ،ومن بني

النتائج ومناقشتها
اوال :بعض اخلصائص املميزة لزوجات الزراع املبحواثت:
 -1احلالة التعليمية للمبحواثت :أوضحت النتائج البحثية ارتفاع
نسبة األمية بني املبحواثت حيث اتسم حواىل ثلثى املبحواثت
( )%63.4ابألمية ،بينما بلغت نسبة امللمات ابلقراءة والكتابة
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 ،%11.2والالتى حصلن على شهادة اإلبتدائية  ،1.4و شهادة
اإلعدادية  ،%3.1وشهادة الدبلوم  ،%11.4بينما بلغت نسبة
الالتى حصلن على شهادة جامعية  %1.4فقط من جمموع
املبحواثت( ،جدول.)1
ومما سبق يتضح ارتفاع نسبة األمية بني املبحواثت األمر الذى
يؤكد ضرورة االهتمام مبحو أمية املبحواثت حىت تتاح هلن فرص التغيري
والتطور ،وتطبيق ما هو جديد ومفيد من أفكار ختتص ابحملافظة على
البيئة ،والنهوض ابجملتمع ،ومن الضرورى أيضاً إعداد الربامج اإلرشادية
الالزمة للمرأة الريفية ،بصورة تتناسب مع قدراهتن التعليمية،
(جدول.)1
 -2احلالة التعليمية ألزواج املبحواثت :أوضحت النتائج البحثية أن
حواىل ثلث املبحواثت أزواجهن أميون بنسبة  ،% 32.1بينما
بلغت نسبة األزواج امللمني ابلقراءة والكتابة  ،%21واحلاصلني
على شهادات اإلبتدائية واإلعدادية فقط  ،%11.1واحلاصلني
على شهادات جامعية ومتوسطة %11.1فقط( ،جدول,)1
ومؤدي النتيجة السابقة افضلية الوضع التعليمي الزواج
املبحواثت.
 -3العمر :أوضحت النتائج البحثية أن أعمار املبحواثت ترتاوح من
 66-11سنة ،مبتوسط حساىب قدره  21سنة ،وبتصنيف
املبحواثت وقد بلغت نسبة من تقل أعمارهن عن 36سنة
 ،%32.3ومن ترتاوح أعمارهن من  11-36سنة ،% 11.4
ومن تبلغ أعمارهن أكرب من 11سنة %11من مجلة املبحواثت،
(جدول.)1
 -4عدد أفراد األسرة :أوضحت النتائج البحثية أن عدد أفراد أسر
املبحواثت يرتاوح من  2 – 1أفراد ،وأن  %61من أسر
املبحواثت يبلغ عدد أفرادها  1أفراد فأكثر ،ىف حني بلغت نسبة
من يقل عدد أفراد أسرهن عن مخسة أفراد  ,%21األمر الذى
قد يشري إىل ارتفاع اعداد افراد االسر ,وهو ما قد يشري ايل
إمكانية زايدة املخلفات املنزلية لدى غالبية املبحواثت،
(جدول.)1

 -5املصادر املعرفية :أوضحت النتائج البحثية أن مجيع املبحواثت
سبق هلن السماع عن مضار تراكم املخلفات املزرعية واملنزلية
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وفوائد تدويرها من مصادر معرفية يرتاوح عددها من ثالثة إىل
مخسة مصادر ،وقد بلغت نسبة من يستقني معارفهن من ثالثة
مصادر ،%44.4ومن أربعة مصادر  ،%13.1ومن مخسة
مصادر ،% 1.1األمر الذى يؤكد حمدودية عدد املصادر الىت
تستقى منها املبحواثت معارفهن عن مضار تراكم وفوائد تدوير
املخلفات املزرعية واملنزلية( ،جدول.)1
وقـد مت ترتيــب تلــك املصــادر املعرفيــة تنازليـاً وفقـاً لنســبة مــن ذكرهــا
من املبحـواثت علـى النحـو التـاىل :الوالـدين  ،% 21مث الـزوج واألبنـاء
بنس ــبة  % 41.2لك ــل منهم ــا ،مث اجلـ ـريان بنس ــبة ،%14.1فاملرش ــدة
الزراعي ــة بنس ــبة  ،%13.6فالن ــدوات واالجتماع ــات اإلرش ــادية بنس ــبة
 ،%1.2مث كـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــن املطبوعـ ـ ـ ــات والنش ـ ـ ـ ـرات اإلرشـ ـ ـ ــادية وال ـ ـ ـ ـربامج
التليفزيونيــة بنســبة  %1.2لكــل منهمــا،األمر الــذى يشــري إىل أن غالبيــة
املبحـ ــواثت يلجـ ــأن إىل مصـ ــادر تقليديـ ــة غـ ــري علميـ ــة للحصـ ــول علـ ــى
املعارف املعنية ابلتعامل مع املخلفات املزرعية واملنزلية( ،جدول.)1
ج ــدول .1توزي ــع املبح ــواثت وفق ــا ملص ــادر املعرف ــة يف جم ــال تـ ـراكم

املخلفات وتدويرها

مصادر املعرفة يف جمال املخلفات
الوالدين
الزوج
األبناء
اجلريان
املرشدة الزراعية
الندوات واالجتماعات االرشادية
الربامج الريفية التلفيزيونية
املطبوعات والنشرات االرشادية

التكرار
621
602
602
00
61
4
2
2

%

10.0
92.1
92.1
19.6
63.1
2.1
6.4
6.4

 - 6احليازة األرضـية الزراعيـة :تـرتاوح احليـازة األرضـية الزراعيـة ألسـر
املبح ــواثت م ــن  6إىل  121قـ ـرياط ،مبتوس ــط حس ــاىب ق ــدره 11
قرياطــا ،وقــد جتــاوز هــذا املتوســط  % 31مــن جممــوع املبحــواثت،
وق ــد بلغ ــت نس ــبة ذوى احلي ــازات الص ــغرية  ،% 62.3واملتوس ــطة
 ،%14.1والكب ـ ــرية  (،%13.1ج ـ ــدول  .)1وم ـ ــؤدى ذل ـ ــك أن
أكثـر مــن ثلثـى املبحــواثت( )% 62.3حتـوز أســرهن فـدانني فأقــل،
األمــر الــذى قــد يشــري إىل ضــالة الــدخل األســرى لنســبة كبــرية مــن
املبحــواثت ،ممــا يســتدعى ضــرورة اإلهتمــام ابملبحــواثت مــن خــالل
تعليمهن كيفية االستفادة الصحيحة مما لديهن مـن مـوارد وخملفـات
مزرعيـ ــة ومنزليـ ــة ،ومبـ ــا يعـ ــود علـ ــيهن مبـ ــردود مـ ــاىل يسـ ــهم ىف رفـ ــع
دخوهلن.
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 -7احليــازة احليوانيــة :أوضــحت النتــائج البحثيــة أن مجيــع املبحــواثت
حت ــوز أس ــرهن وح ــدات حيواني ــة زراعي ــة تـ ـرتاوح م ــن 1.3إىل 4.1
وحــدة حيواني ـة ،مبتوســط حســاىب قــدره  3.2وحــدة حيوانيــة ،وقــد
بلغـ ــت نسـ ــبة مـ ــن لـ ــديهن حيـ ــازات حيوانيـ ــة صـ ــغرية ، % 12.3
ومتوســطة  ،%4.1وكبــرية  ،%3.6مــن جممــوع املبحــواثت ،األمــر
ال ــذى يش ــري إىل ت ــدىن احلي ــازات احليواني ــة للغالبي ــة العظم ــى ألس ــر
املبحواثت( ،جدول .)1
وم ــن انحي ــة أخ ــرى بلغ ــت نس ــبة املبح ــواثت الالت ــى تق ــوم أس ــرهن
برتبيـ ـ ـ ــة األبقـ ـ ـ ــار ،%11.2واجلـ ـ ـ ــاموس ،%11.4والضـ ـ ـ ــأن،%21.6
واحلمري ،%21.1والطيور املنزلية .%22.3
 -8املشــاركة ىف العمــل املزرعــى :اتضــح مــن النتــائج البحثيــة أن قرابــة
 % 12من املبحواثت تشاركن ىف العمل املزرعى ابحلقـل بـدرجات
متفاوتــة ،حيــث بلغــت نســبة مــن تشـاركن بصــفة دائمــة ،%21.1
وأحيــاانً  ،%34.1واندراً  %2.1مــن مجلــة املبح ــواثت( ،جــدول
.)1
 -9ممارســة األنشــطة اإلنتاجيــة املنــزي :أوضــحت النتــائج البحثيــة أن
مجيع املبحواثت متارسـن أنشـطة إنتاجيـة منزليـة ذات طبيعـة زراعيـة،
بينما متارس نسبة  %26.1أنشطة إنتاجية منزليـة ذات طبيعـة غـري
زراعية ،وذلك على النحو التاىل:

أ -األنشـطة اإلنتاجيــة املنزليـة الزراعيــة :أوضــحت النتـائج البحثيــة أن
املبح ــواثت متارس ــن م ــن  1-2أنش ــطة إنتاجي ــة ،مبتوس ــط حس ــاىب
ق ــدره  1.1نش ــاطا ،وق ــد بلغ ــت نس ــبة املبح ــواثت الالت ــى متارس ــن
أربعـ ــة أنشـ ــطة إنتاجيـ ــة قرابـ ــة ،%11ومـ ــن متارسـ ــن مخسـ ــة أنشـ ــطة
إنتاجية قرابـة ،%12ومـن متارسـن سـتة أنشـطة إنتاجيـة فـأكثر قرابـة
( ،%12جــدول .)1كمــا تبــني أن أكثــر هــذه األنشــطة اإلنتاجيــة
تكـ ـراراً ب ــني املبح ــواثت ه ــى عل ــى الرتتي ــب التن ــازىل الت ــاىل :تص ــنيع
منتج ـ ـ ـ ـ ــات األلب ـ ـ ـ ـ ــان( ،)%111مث عم ـ ـ ـ ـ ــل املخل ـ ـ ـ ـ ــالت بنس ـ ـ ـ ـ ــبة
( ،)%22.1وتربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواجن( ،)%21.1وعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
املخبــوزات( ،)%11.1وتربيــة املاشــية ،%62.3واملالحــظ أن مــا
يق ــارب ثلث ــى املبح ــواثت( )%61.1تقم ــن ابإلس ــتفادة م ــن روث

املاشــية ىف تصــنيع األق ـراص الــىت تســتخدم كمصــدر للطاقــة احلراريــة
أوالت ـ ـ ــدخني لط ـ ـ ــرد الن ـ ـ ــاموس ،وه ـ ـ ــو س ـ ـ ــلوك غ ـ ـ ــري م ـ ـ ـواىل للبيئ ـ ـ ــة،
(جدول.)3
ب -األنشــطة اإلنتاجيــة املنزليــة غــري الزراعيــة :اتضــح أن املبحــواثت

متارسـ ــن أنشـ ــطة إنتاجيـ ــة منزليـ ــة غـ ــري زراعيـ ــة ي ـ ـرتاوح عـ ــددها مـ ــن
 2-1نشــاطا ،مبتوســط حســاىب قــدره  1.3نشــاطا ،حيــث بلغــت
نسبة من متارسن نشـاطاً إنتاجيـاً واحـداً فقـط  ،%66.2ونشـاطني
 ،%16.2وثالثة أنشطة فـأكثر  %3.4فقـط( ،جـدول  ،)1وقـد
تبــني أن أكثــر مــن ثالثــة أرابع املبحــواثت متارســن تصــنيع األاثث
ابملن ـ ــزل  ،%46.2وبلغ ـ ــت نس ـ ــبة م ـ ــن متارس ـ ــن تفص ـ ــيل وخياط ـ ــة
املالب ـ ــس ،% 34.1وتص ـ ــنيع الس ـ ــجاد والدواسـ ـ ــات  ،% 1.1و
أشــغال الرتيكــو وعمــل مفــارو وشــنط ،وغــزل الصــوف وبيعــه2.1
 %من مجلة املبحواثت(،جدول .)3

اثنيا :املخلفات املزرعية واملنزلية لدى املبحواثت:
أظهــرت النتــائج البحثيــة أن مجيــع املبحــواثت يت ـوافر لــديهن العديــد
م ـ ــن املخلف ـ ــات املزرعي ـ ــة(النباتي ـ ــة ,واحليواني ـ ــة ,والداجني ـ ــة ,والس ـ ــمكيه)
واملنزلية على النحو التاىل:
اوال :املخلفات املزرعية :
املخلفــات النباتيــة :أوضــحت النتــائج البحثيــة أن املخلفــات النباتيــةالــىت تتواجــد لــدى املبح ــواثت ي ـرتاوح ع ــددها مــن ثالثــة إىل اني ــة
خملفات ،مبتوسط حساىب قدره ستة خملفات .وقد بلغـت نسـبة مـن
ل ــديهن م ــن ( )2-3خملف ــات  ،%11.2وم ــن ( )6-1خملف ــات
 ،%24.1وم ـ ــن ل ـ ــديهن ( )1-4خملف ـ ــات  %31.2م ـ ــن مجل ـ ــة
املبح ــواثت ،وم ــؤدى ذل ــك أن أكث ــر م ــن ثالث ــة أرابع املبح ــواثت
( )%41.6لديهن مخسة خملفات نباتية فأكثر( ،جدول .)1

جدول .2توزيع زوجات الزراع املبحواثت وفقا لبعض اخلصائص املميزة هلن
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اخلصائص
احلالة التعليمية للمبحواثت
امي
تقرأ وتكتب
ابتدائي
اعدادي
شهادة متوسطة
شهادة جامعية
أعمار املبحواثت (سنه)
صغري ()31-20
متوسط ()16-31
كبري ()11-12
املصادر املعرفية
ثالثة مصادر
اربعة مصادر
مخسة مصادر
حيازة احليواانت والدواجن (وحدة
حيوانية)
صغرية ( )3.4 -6.3
متوسطة ()1.1-3.1
كبرية ()9.0-1.9
تعدد االنشطة االنتاجية الزراعية
اربعة أنشطة
مخسة أنشطة
ستة انشطة
سبعة أنشطة
انية أنشطة
تعدد املخلفات النباتية (خملف)
قليل ()4-3
متوسط ()1-1
كبري ()0-9
تعدد خملفات الدواجن
واالمساك(خملف)
قليل ()3-2
متوسط ()1-4
كبري ()9-1

املتوسط
احلسايب

العدد

%

01
30
6
1
64
6

13.9
26.4
0.9
3.1
60.0
0.9

-

40
96
26

34.3
10.9
61.0

46.0

601
61
62

99.9
63.0
0.1

-

621
60
1

01.3
9.6
3.1

3.3

36
91
21
1
3

22.6
13.1
60.1
3.1
2.6

1

30
19
43

26.4
49.2
36.4

1.1

1
19
39

4.2
11.1
21.3

1

اخلصائص
احلالة التعليمية ألزواج املبحواثت
أمي
يقرأ ويكتب
إبتدائي
إعدادي
شهادة متوسطة
شهادة جامعية
عدد أفراد األسرة(فرد)
صغرية ()4-2
متوسطة ()9-1
كبرية ()1-0
حيازة األراضي الزراعية ابلقرياط
صغرية ( )40 -1
متوسطة ()11-41
كبرية ()240-19
املشاركة يف العمل املزرعي
دائما
احياان
اندرا
التشارك
االنشطة االنتاجية غري الزراعية
ال متارس أي نشاط
نشاط واحد فقط
نشاطني
ثالثة أنشطة
أربعة أنشطة
تعدد املخلفات احليوانية(خملف)
 3خملفات
 4خملفات
 1خملفات
تعدد املخلفات املنزلية(خملف)
قليل ()60-1
متوسط ()62-66
كبري ()64-63

جدول  .3توزيع املبحواثت وفقا وفقا لالنشطة االنتاجية املزرعية وغري املزرعية
االنشطة االنتاجية املنزلية غري الزراعية
تصنيع بعض االاثث ابملنزل
تفصيل وخياطة املالبس
تصنيع السجاد والدوسات
اشغال الرتيكو
عمل مفروشات وشنط
غزل الصوف وبيعه

التكرار
609
12
62
0
3
2

%

91.4
39.6
0.1
1.1
2.6
6.4

األنشطة االنتاجية املنزلية الزراعية
تصنيع االلبان
عمل املخلالت
تربية الدواجن
عمل املخبوزات
تربية املاشية
تصنيع اقراص الوقود ( من الروث)
عمل املرابت
تربية االرانب
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العدد

%

40
11
62
3
60
3

34.6
40.0
0.1
2.3
62.0
2.3

-

11
90
1

40.0
11.0
4.2

1.0

19
24
61

11.3
69.2
63.1

12.2

10
12
63
61

42.0
39.2
1.2
60.0

-

1
13
39
3
2

3.1
11.4
21.4
2.3
6.4

6.3

30
11
1

29.3
10.1
4.2

3.1

4
11
19

2.0
41.2
40.0

62.6

التكرار
640
631
630
624
10
09
13
1

املتوسط
احلسايب

%

600
11.2
10.1
00.1
14.3
12.6
39.0
3.1

وفيمـا يتعلـق بنوعيــة مـا يتواجــد لـدى املبحـواثت مــن خملفـات نباتيــة
ذك ــرت أكث ــر م ــن  %24م ــن املبح ــواثت ك ــال م ــن ت ـ القم ــح ،وق ــش
األرز ،وحطــب القطــن ،وحطــب الــذرة ،بينمــا بلغــت نســبة مــن ذكــرن
ع ـ ــرو اخلض ـ ــر  ،%16.2وت ـ ـ الف ـ ــول  ،%11وخملف ـ ــات اخلرش ـ ــوف
 % 32.1من جمموع املبحواثت( ،جدول .)2
املخلف ــات احليواني ــة :تب ــني أن املخلف ــات احليواني ــة ال ــىت تتواج ــد ل ــدياملبحـواثت يـرتاوح عــددها مـن ( )1- 3خملفــات ،مبتوســط حســاىب
ق ــدره  3.2خملف ــا ،وق ــد بلغ ــت نس ــبة املبح ــواثت الالت ــى يتواج ــد
لـ ـ ــديهن ثالثـ ـ ــة خملفـ ـ ــات  ،%14.3وأربعـ ـ ــة خملفـ ـ ــات ،% 61.1
ومخسة خملفات  % 2.1مـن مجلـة املبحـواثت ،أى أن قرابـة ثالثـة
أرابع املبح ــواثت يتواج ــد ل ــديهن م ــن ( )1-2خملف ــات حيواني ــة،
(جدول.)1
وفيما يتعلق بنوعية ما يتواجد لدى املبحواثت من خملفات حيوانيـة
ذكــرت مجي ــع املبح ــواثت روث املاش ــية بنس ــبة ،بينم ــا بلغ ــت نس ــبة م ــن
ذك ــرن ك ــال م ــن اجلل ــود والص ــوف وبق ــااي ال ــذابئح  ،% 11.4والعظ ــم

جدول .4املخلفات املزرعية واملنزلية املتواجدة لدى املبحواثت
املخلفات

املخلفات املنزلية
عبوات وفوارغ البالسك
قشور الربتقال والنارنج
اكياس بالستيكية اتلفة
عبوات زجاجية
علب معدنية
ورق وكرتون
بقااي االطعمة
كسر زجاج
بقااي وقشور خضر طازجة
االطعمة الفاسدة
بقااي اقمشة جديدة
حدايد ومعادن
بقااي خملفات البناء
بقااي صوف
تنوع ما لديهم من خملفات حيوانية
روث ماشية
جلود وصوف
بقااي ذابئح
عظم وقرون
كرو
حيواانت انفقة

التكرار

%

640
640
640
631
631
631
631
630
639
631
631
623
661
04

600
600
600
11.2
11.2
11.2
11.2
10.1
19.0
19.6
11.4
09.0
01.0
10.0

640
620
620
660
601
0

600
01.9
01.9
90.1
99.0
1.1

والق ـ ــرون  ،% 41.1والك ـ ــرو(أمع ـ ــاء)  ،%44.1واحلي ـ ـواانت النافق ـ ــة
 %1.6من جمموع املبحواثت( ،جدول .)2
خملفــات الــدواجن واألمســاك :أوضــحت النتــائج أن خملفــات الــدواجنواألمســاك الــىت تتواجــد لــدي املبحــواثت ي ـرتاوح عــددها مــن 4-1
خملفـات ،مبتوســط حســاىب قــدره  2.1خملفـا ,وقــد بلغــت نســبة مــن
لــديهن 3-1خملفــات  ،%2.1ومــن( )1 -2خملفــات ،%62.1
ومن( )4 -6خملفات  %16.3من مجلة املبحواثت ،ومن مث فـإن
الغالبيـ ــة العظمـ ــى مـ ــن املبحـ ــواثت يتواجـ ــد لـ ــديهن أربعـ ــة خملفـ ــات
فأكثر( ،جدول.)1
وفيمـ ــا يتعلـ ــق بنوعيـ ــة مـ ــا يتواجـ ــد لـ ــدى املبحـ ــواثت مـ ــن خملفـ ــات
الــدواجن واألمســاك ذكــرت أكثــر مــن  %41كــال مــن ســبلة الــدواجن،
وريــش الطيــور ،وخملفــات الســمك ،وخملفــات ذبــح الــدواجن ،والــدواجن
النافق ـ ــة ،بينم ـ ــا ذك ـ ــرت زرق احلم ـ ــام %21.1م ـ ــن مجل ـ ــة املبح ـ ــواثت،
(جدول .)2

املخلفات
املخلفات النباتية لدي املبحواثت
ت قمح
قش االرز
حطب القطن
حطب الذرة
عرو اخلضر (بطاطا وبطاطس وطماطم)
ت فول
خملفات خرشوف
خملفات فلفل وبذجنان
خملفات كرنب
خملفات فاكهة
خملفات الدواجن واالمساك
سبلة الدواجن
ريش الطيور
خملفات السمك
دواجن انفقة
بقااي ذابئح
زرق محام
فرو االرانب

التكرار

%

640
630
631
631
91
99
11
60
69
4

600
10.1
19.6
19.6
11.4
11.0
31.3
62.1
62.6
2.0

631
631
631
602
621
11
9

11.2
11.2
11.2
92.0
01.2
40.0
4.1

اثنيا :املخلفات املنزلية:
أظهـ ــرت النتـ ــائج البحثيـ ــة أن املبحـ ــواثت يتواجـ ــد لـ ــديهن خملفـ ــات
منزليـ ــة ي ـ ـرتاوح عـ ــددها مـ ــن  2إىل 12خملف ـ ـاً ،مبتوسـ ــط حسـ ــاىب قـ ــدره
11.2خملــف ،وقــد بلغــت نســبة مــن لــديهن عــدداً قلــيالً مــن املخلفــات
 ،%1.1وعــدداً متوســطاً  ،%22.1وعــدداًكب ـرياً  %21.1مــن مجلــة
املبحواثت ،ومؤدى ذلك أن حـواىل  %24مـن املبحـواثت لـديهن 11
خملفـاً منزليـاً فـأكثر ،األمــر الــذى يشـري إىل كثــرة وتنـوع املخلفــات املنزليــة
لدى املبحواثت( ،جدول.)1
وفيما يتعلـق بنوعيـة مـا يتواجـد لـدى املبحـواثت مـن خملفـات منزليـة
ذك ــرت معظـ ــم املبح ــواثت بنسـ ــبة تبل ــغ  %11فـ ــأكثر عب ـ ـوات وف ـ ـوارغ
بالستيك ،وأكياس البالستيكية التالفة ،وبقااي قشـور الربتقـال والنـارنج،
وعب ـوات زجاجي ــة ،وعل ــب معدني ــة ،و ورق الكرت ــون ،و بق ــااي أطعم ــة،
وكســر الزجــاج ،و بقــااي وقشــور خضــر طازجــة ،وأطعمــة فاســدة ،وبقــااي
أقمشة اجلديدة ،واحلديد ومعادن ،وخملفات بناء ( ،جدول.)2
مم ــا سـ ــبق يتضـ ــح ت ـ ـراكم املخلفـ ــات املزرعيـ ــة واملنزليـ ــة لـ ــدى غالبيـ ــة
املبحــواثت ،وال خيفــى م ــا لــذلك م ــن آاثر س ــلبية عل ــى البيئــة والص ــحة
العامة ،إذا مل يتم التعامل معها أو التخلص منها أبساليب موالية للبيئـة،
أو إع ـ ــادة ت ـ ــدوير املمك ـ ــن منه ـ ــا ىف ظ ـ ــل ظ ـ ــروف املبح ـ ــواثت الثقافي ـ ــة
واالقتصادية واالجتماعية والنفسية.
اثلث ــا :املس ــتوى املع ــرىف للمبح ــواثت مبض ــار تـ ـراكم وفوائ ــد ت ــدوير
املخلفات املزرعية واملنزلية:

تراوحت القيم الرقمية املعربة عن املستوى املعرىف للمبحواثت من
11-11درجة مبتوسط حساىب قدره 11.4درجة ،وقد بلغت نسبة
أفراد فئة املستوى املعرىف الضعيف %32.3واملتوسط  ،%11واجليد
 ،% 31.4من مجلة املبحواثت ،ومؤدى ذلك أن قرابة ثلثى
املبحواثت يقعن ىف فئىت املستوى املعرىف الضعيف واملتوسط .األمر
الذى يؤكد حاجتهن للرتشيد مبضار تراكم املخلفات املزرعية واملنزلية
وفوائد تدويرها(جدول .)1
جــدول .5توزيــع املبحــواثت وفقــا لفئــات مســتواهن املعــرىف مبضــار

تراكم وفوائد تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية

فئات املستوي املعريف
(درجة)
ضعيف ()63-60
متوسط ()69-64
جيد ()26-60
اجملموع

العدد

%

11
31
10
640

31.3
21
31.9
600

رابعا :املتغريات املرتبطة ابملستوى املعرىف للمبحواثت مبضار تراكم
املخلفات املزرعية واملنزلية وفوائد تدويرها:

أوضحت النتائج البحثية أنه من بني ثالثة عشر متغريا تضمنها
الفرض البحثى األول تبني أن متغرياملستوي املعريف للمبحواثت بفوائد
ومضار تراكم املخلفات املزرعية واملنزلية كمتغري اتبع يرتبط طرداي
ومغزواي عند املستوي االحتمايل  1.1بثمانية متغريات كل على حده،
حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بني املستوي املعريف ومتغري احلالة
التعليمية للمبحواثت( ,)1.141واحلالة التعليمية ألزواج
املبحواثت( ,)1.111وعدد املصادر املعرفية( ,)1.331واحليازة
احليوانية والداجنية ( ,)1.164واملشاركة يف العمل
املزرعي( ,)1.141وتعدد األنشطة االنتاجية املنزلية الزراعية
( ,)1.111وتعدد االنشطة االنتاجية املنزلية غري الزراعية(,)1.362
وتعدد املخلفات احليوانية( ,)1.311بينما كانت تلك العالقة
عكسية ومغزوية عند املستوى االحتماىل  1.11مع متغري واحد هو
تعدد املخلفات املنزلية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط( -
.)1.111
يف حني مل يثبت وجود عالقة ارتباطية مغزوية عند املستوي
االحتمايل  1.11مع كل من املتغريات التالية :السن ,وعدد أفراد
األسرة ,واحليازة األرضية الزراعية ,وتعدد املخلفات النباتية( ،جدول
.)4
حتقيق الفرض البحثى األول :ىف ضوء نتائج التحليل االرتباطى
ئيا ،وابلتاىل ميكن تعديل
فإنه ميكن قبول الفرض البحثى األول جز ً
صياغته على النحو التاىل" توجد عالقة ارتباطية مغزوية بني املستوى
املعرىف للمبحواثت بفوائد تدوير ومضار تراكم املخلفات املزرعية
واملنزلية وكل من املتغريات التالية :احلالة التعليمية للمبحواثت ،واحلالة
التعليمية ألزواج املبحواثت ،واملصادر املعرفية ،واحليازة احليوانية
والداجنية ،واملشاركة ىف العمل املزرعى ،وتعدد األنشطة اإلنتاجية
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صربى مصطفى صاحل واخرون :،.معارف واجتاهات زوجات الزراع حنو التعامل مع املخلفات املزرعية واملنزلية بقرية كوم الربكة -حمافظة البحرية

املنزلية الزراعية ،وتعدد األنشطة اإلنتاجية املنزلية غري الزراعية ،وتعدد
املخلفات احليوانية ،وتعدد املخلفات املنزلية".

سادسا :املتغريات املرتبطة ابجتاهات املبحواثت حنو تدوير

خامسا :اجتاهات املبحواثت حنو تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية:

أوضحت النتائج البحثية أنه من بني ثالثة عشر متغريا تضمنها
الفرض البحثى الثاىن تبني أن متغرياجتاهات املبحواثت حنو تدوير
املخلفات املزرعية واملنزلية كمتغري اتبع يرتبط طرداي ومغزواي عند
املستوي االحتمايل  1.1بستة متغريات مستقلة كل على حده،
حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بني متغرياجتاهات املبحواثت حنو
تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية ومتغري احلالة التعليمية
للمبحواثت( ,)1.111واحلالة التعليمية ألزواج املبحواثت
( ,)1.141واملصادر املعرفية( ,)1.161واملشاركة يف العمل
الزراعي( ,)1.161وتعدد األنشطة االنتاجية املنزلية الزراعية
( ,)1.111وتعدد املخلفات املنزلية ( .)1.131بينما مل يثبت قيام
عالقة ارتباطية مغزوية عند املستوي االحتمايل  1.11مع ابقى
املتغريات وهى :السن ,وعدد أفراد االسرة ,واحليازة األرضية الزراعية,
واحليازة احليوانية والداجنية ,وتعدد االنشطة االنتاجية املنزلية غري
الزراعية ,وتعدد املخلفات النباتية ,وتعدد املخلفات احليوانية( ،جدول
.)4

تراوحت القيم الرقمية املعربة عن اجتاهات املبحواثت حنو تدوير
املخلفات املزرعية واملنزلية من(21-11درجة) مبتوسط حساىب قدره
 31.3درجة ،وقد بلغت نسبة ذوى االجتاهات اإلجيابية،% 31.4
واحملايدة  ،%31.2والسلبية  %31.2ومؤدى ذلك غلبة نسبة ذوى
االجتاهات السلبية واحملايدة بني املبحواثت( ،جدول ،)6األمر الذى
يؤكد ضرورة قيام اجلهاز اإلرشادى الزراعى ابلعمل على تغيري
االجتاهات السلبية لدى املبحواثت ،وتعديل االجتاهات احملايدة،
وحتويلها إىل اجتاهات إجيابية ،حىت ميكن هلؤالء املبحواثت تبىن فكرة
تدوير ما قد يتوافر لديهن من خملفات مزرعية ومنزلية ،وإعادة
استخدام املمكن منها مباشرة لصاحل أسرهن.

جـ ــدول .6توزيـ ــع املبحـ ــواثت وفقـ ــا لفئـ ــات اجتاهـ ــاهتن حنـ ــو تـ ــدوير

املخلفات املزرعية واملنزلية
فئات االجتاه
(درجة)
سليب ()24-61
حمايد ()34-21
اجيايب ()41-31
اجملموع

العدد

%

41
44
10
640

32.1
36.4
31.9
600

حتقيق الفرض البحثى الثاىن :ىف ضوء نتائج التحليل االرتباطى
ئيا ،حيث مل يثبت قيام
فإنه ميكن قبول الفرض البحثى الثاين جز ً
عالقة ارتباطية مغزوية على املستوى االحتماىل 1.11بني اجتاهات

جدول  .7العالقات االرتباطية بني املتغريات البحثية املدروسة
املتغريات البحثية

السن
احلالة التعليمية للمبحواثت
احلالة التعليمية الزواج املبحواثت
عدد افراد االسرة
عدد املصادر املعرفية
احليازة األرضية الزراعية
احليازة احليوانية والداجنية
املشاركة يف العمل الزراعي
تعدد األنشطة االنتاجية املنزلية الزراعية
تعدد األنشطة االنتاجية املنزلية غري الزراعية
تعدد املخلفات النباتية
تعدد املخلفات احليوانية
تعدد املخلفات املنزلية

املخلفات املزرعية واملنزلية:

متغري املستوي املعريف مبضار تراكم
وفوائد تدوير املخلفات
مستوي املعنوية
معامل االرتباط
غري مغزوي
0.6100.01
0.690
0.01
0.602
غري مغزوى
0.6130.01
0.330
غري مغزوى
0.612
0.01
0.619
0.01
0.690
0.01
0.262
0.01
0.362
غري مغزوى
0.6110.01
0.360
0.01
0.260-

متغري اجتاهات املبحواثت حنو تدوير
املخلفات
مستوي املعنوية
معامل االرتباط
غري مغزوى
0.6130.01
0.601
0.01
0.690
غري مغزوى
0.6100.01
0.611
غري مغزوى
0.661
غري مغزوى
0.010
0.01
0.616
0.01
0.206
غري مغزوى
0.633
غري مغزوى
0.619
غري مغزوى
0.666
0.01
0.236

املبحواثت حنو تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية كمتغري اتبع وكل من
املتغريات املستقلة التالية :العمر ،وعدد أفراد األسرة ،واحليازة األرضية
الزراعية ,واحليازة احليوانية والداجنية  ،واملشاركة ىف العمل املزرعى،
وتعدد األنشطة اإلنتاجية املنزلية غري الزراعية وتعدد املخلفات النباتية،
وتعدد املخلفات احليوانية ،وابلتاىل ميكن إعادة صياغة الفرض البحثى
على النحو التاىل :توجد عالقة ارتباطية مغزوية بني اجتاهات
املبحواثت حنو تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية وكل من املتغريات
التالية :احلالة التعليمية للمبحواثت ،واحلالة التعليمية ألزواج
املبحواثت ،وتعدد األنشطة اإلنتاجية املنزلية الزراعية ،وتعدد
املخلفات املنزلية ،وعدد املصادر املعرفية.
االحتياجات اإلرشادية للمبحواثت ىف جمال التعامل مع املخلفات

املزرعية واملنزلية:

أوضحت النتائج البحثية أن املبحواثت ىف حاجة إىل الرتشيد
من وجهة نظرهم ىف عدة موضوعات تتعلق ابملخلفات املزرعية
واملنزلية ،وقد أمكن ترتيب تلك املوضوعات تنازلياً وفقاً لنسبة ذوى
احلاجة الشديدة للرتشيد فيها على النحو املوضح ىف جدول( ،)0وقد
جاء ىف مقدمة تلك املوضوعات ما يلى:
 .6كيفية التخلص اآلمن من املخلفات املزرعية واملنزلية بنسبة تبلغ
( ،)%91وقد ترجع غلبة نسبة من أفدن حباجاهتن الشديدة

للتدريب ىف جمال التخلص اآلمن من املخلفات املزرعية واملنزلية إىل
إدراكهن للكميات الكبرية الىت ترتاكم لديهن من تلك املخلفات،
وما يرتتب على ذلك من آاثر ضارة على البيئة الريفية والصحة
العامة فضالً عن إدراكهن ألمهية تدويرها ،عالوة على تقديرهن
الذاتى لقصور ما لديهن من خربات تتعلق ابالستفادة من تلك
املخلفات وطرق التخلص اآلمن منها.
 .2طرق عمل املرابت واملخلالت من الفاكهة واخلضر وبقااي قشور
الفاكهة بنسبة تبلغ ( ،)%93.1وقد ترجع غلبة نسبة من أفدن
حباجاهتن الشديدة للتدريب ىف جمال عمل املرابت واملخلالت من
الفاكهة واخلضر وبقااي قشور الفاكهةعلى وفرة اخلضر والفاكهة ىف
مواسم إنتاجها ،واخنفاض أسعارها ،فضالَ عن ارتفاع أسعاراملرابت
واملخلالت ىف السوق.
 .3جتفيف وطحن خملفات تقشري اخلضاروالفاكهة وإضافته عليقة
للحيوان بنسبة تبلغ (،)%92.6وقد ترجع غلبة نسبة من أفدن
حباجاهتن الشديدة للتدريب ىف جمال جتفيف وطحن خملفات
تقشري اخلضاروالفاكهة وإضافته عليقة للحيوان نظراً إلدراكهن
القيمة الغذائية لتلك املكوانت وسهولة احلصول عليها من ما قد
ينتج لديهن من خملفات ،ابالضافة إىل إرتفاع أسعار العليقة ىف
السوق.

جدول  .8توزيع املبحواثت وفقا لشدة احتياجاهتن اإلرشادية ىف جمال التعامل مع املخلفات املزرعية واملنزلية
موضوعات اإلحتياجات اإلرشادية
كيفية التخلص اآلمن من املخلفات الزراعية
واملنزلية
طرق عمل املرابت واملخلالت من بقااي قشور
الفاكهة
جتفيف وطحن خملفات تقشري اخلضاروالفاكهة
وإضافته عليقة للحيوان
حياكة مالبس لألطفال من بقااي األقمشة
عمل دواسات من بقااي األقمشة القدمية
عمل وسائد من ريش الطيور
عمل أكلمة من بقااي األقمشة
غزل الصوف
عمل مفارو وشنط من فرو األرانب
عمل السيالج
معاملة كومات القش ابلسائل املفيد
معاملة كومات العلف مبحلول اليوراي

شديدة
التكرار

601

%

متوسطة
التكرار

شــدة الـحـاجــة

%

التكرار

ضعيفة

%

التكرار

91

66

9.1

4

603

93.1

4

2.0

4

2.1

606

92.6

63

1.2

1

4.2

20

10
24
21
61
60
60
1
2
ـ

31.9
69.6
69.0
60.9
9.6
9.6
4.2
6.4
ـ

40
11
41
39
42
36
1
61
64

34.2
31.2
31
21.4
30
22.6
1.3
60.9
60

69
21
36
41
49
10
64
3
1

62.6
69.0
22.6
31
33.1
46.4
60
2.6
3.1

21
31
31
31
606
46
666
620
626

منعدمة

%

متوسط
شدة
اإلحتياج

64.20

2.44

2.1

20

2.21

21

20.96
64.20

2.31

69.1
21.96
21.0
29.01
92.64
21.21
91.21
01.96
01.43

2.00
6.40
6.41
6.2
6.61
6.6
0.31
0.20
0.24

وجيدر اإلشارة إىل نسبا اليستهان هبا قد أفدن حباجتهن الشديدة
للتدريب ىف جمال حياكة مالبس لألطفال من بقااي
األقمشة( ،)%31.9وعمل وسائد من ريش الطيور( ،)%69.0مث
عمل دواسات من بقااي األقمشة القدمية( ،)%69.6يليها عمل
أكلمة من بقااي األقمشة( ،)%60.9مث عمل مفارو وشنط من فرو
األرانب( ،)%9.6يليها غزل الصوف( ،)%9.6مث عمل
السيالج( ،) %4.2مث معاملة كومات القش ابلسائل املفيد()%6.4
من جمموع املبحواثت.
ومن اجلدير ابلذكر أنه عند ترتيب االحتياجات األرشادية
للمبحواثت استنادا إىل متوسط درجة شدة اإلحتياج اإلرشادى على
النحو املوضح ىف جدول( )0تبني أن حياكة مالبس لألطفال من بقااي
األقمشة قد جاءت ىف مقدمة املوضوعات نظرا الرتفاع أسعار مالبس
األطفال ،وإمكانية تعلم املبحواثت حلياكة تلك املالبس ،وشغل
أوقات فراغ املبحواثت.
وجيدر اإلشارة إىل أن  %03.1من املبحواثت قد أبدين رغبتهن
ىف حضور برامج تدريبية ىف موضوعات خمتلفة عن تدوير املخلفات
املزرعية واملنزلية ،وذلك اقتناعاً منهن أبمهية هذا املوضوع ،ىف الوقت
الذى أفادت فيه عشر مبحواثت فقط ميثلن نسبة  %9.6من مجلة

املبحواثت أبنه قد سبق هلن حضور ندوات إرشادية ىف القرية ىف جمال
تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية.
معوقات تدوير املبحـواثت للمخلفـات املزرعيـة واملنزليـة واقرتاحـاهتن

للتغلب علي تلك املعوقات:

أوض ــحت النت ــائج البحثي ــة وج ــود ع ــدة معوق ــات تعي ــق اس ــتفادة
املبحــواثت مــن املخلفــات املزرعيــة واملنزليــة ،وقــد ج ـاء ىف مقدمــة تلــك
املعوق ــات ارتف ــاع أس ــعار املس ــتلزمات اخلاص ــة ابلت ــدوير م ــن قب ــل وزارة
الزراعة (األمونيا) .حيث ذكر ذلـك  %22.3مـن مجلـة املبحـواثت ،مث
حمدوديــة أو ع ــدم وج ــود ب ـرامج إرشــادية للم ـرأة الريفيــة ىف جم ــال ت ــدوير
املخلفــات املزرعيــة واملنزليــة بنســبة  ،%24.2يليهــا تفشــى األميــة بــني
املبح ـ ــواثت ،وحمدودي ـ ــة مع ـ ــارفهن ىف جم ـ ــال ت ـ ــدوير املخلف ـ ــات بنس ـ ــبة
 %11.4لكــل منهمــا ،مث قلــة عــدد املرشــدين املــدربني ىف جمــال تــدوير
املخلفـ ــات املزرعيـ ــة واملنزليـ ــة بنسـ ــبة  ،%11.1مث عـ ــدم وجـ ــود صـ ــرف
صــحى جيــد ىف القريــة ،وعــدم تــوفر اآلالت الالزمــة لتــدوير املخلفــات
املزرعيــة واملنزليــة بنســبة % 41.1لكــل منهما،أمــا قلــة الوقــت واجملهــود
وك ــرب س ــن املبح ــواثت فق ــد ج ــاءت ىف م ــؤخرة قائم ــة املعوق ــات بنس ــبة
 %1.1 ،%21.1من مجلة املبحواثت على الرتتيب( ،جدول.)2

جدول .9ترتيب معوقات استفادة املبحواثت من املخلفات املزرعية واملنزلية

%
0.9

مجلة
العدد
640

639

19.1

3

2.6

640

األمية وقلة املعرفة مبجال االستفادة من املخلفات الزراعية واملنزلية

620

01.9

20

64.3

640

حمدودية معارف املبحواثت ىف جمال تدوير املخلفات

620

01.9

20

64.3

640

قلة عدد املرشدين املدربني ىف جمال تدوير املخلفات

661

02.6

21

69.1

640

عدم وجود صرف صحى جيد ىف القرية

660

90.1

30

26.1

640

عدم توفر اآلالت الالزمة لتدوير املخلفات

660

90.1

30

26.1

640

عدم وجود دعم مادى للريفيات لشراء أدوات لعمليات التدوير املختلفة

00

19.2

10

42.0

640

املشكلة
إرتفاع أسعار املستلزمات اخلاصة ابلتدوير من قبل وزارة الزراعة (األمونيا)
قلة الربامج اإلرشادية املوجهة للمرأة الريفية ىف جمال تدوير املخلفات

نعم
%
العدد
11.3 631

العدد
6

ال

%
60
0
60
0
60
0
60
0
60
0
60
0
60
0
60
0
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قلة أو عدم وجود معرض أو منفذ لتسويق منتجات األسرة الريفية

00

19.2

10

42.0

640

قلة املساحات األرضية الالزمة لعمل األعالف والكومات السمادية

91

11.1

16

43.1

640

قلة املشاركة الشعبية لنشر تدويراملخلفات الزراعية واملنزلية

96

10.9

11

41.3

640

قلة الوقت واجملهود

10

42.0

00

19.2

640

كرب السن

62

0.1

620

16.1

640

جدول .11اقرتاحات املبحواثت ملواجهة بعض معوقات استفادهتن من املخلفات املزرعية واملنزلية
املقرتحات

خفض أسعار املستلزمات وخاصة (األمونيا ) من قبل وزارة الزراعة

العدد
631

عقد برامج إرشادية للمرأة الريفية ىف جمال تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية

639

نشر التعليم والتوعية ىف جم ال االستفادة من املخلفات املزرعية من خالل طرق ووسائل االتصال اإلرشادية الفردية واجلماعية واجلماهريية

620

زايدة عدد املرشدين واملرشدات املدربني على تدوير املخلفات املزرعية واملنزلية

661

توفري صرف صحى جيد ىف القرية

660

توفر اآلالت واألدوات الالزمة لتدوير املخلفات املزرعية واملنزلية

606

توفر الدعم املادى للريفيات لشراء ما يلزم لعمليات التدويراملختلفة

06

توفري معرض أو منفذ لتسويق منتجات األسرة الريفية

00

تشجيع املشاركة الشعبية وخاصة ىف جمال تدوير املخلفات املزرعية

96

وتؤكد بياانت نفس اجلدول على حاجة املبحواثت للدعم املادى
من خالل جهات اإلقراض املختلفة ،وضرورة توفري األدوات واآلالت
املعنية بتدوير املخلفات املزرعية واملنزلية ،وضرورة ختصيص الربامج
اإلرشادية املعنية بشئون املرأة عموماً ودورها ىف تدوير املخلفات املزرعية
واملنزلية ،وزايدة عدد املرشدين واملرشدات املدربني ىف جمال تدوير
املخلفات املزرعية واملنزلية ،وأيضاً احلاجة إىل حمو األمية بني
املبحواثت.
وفيما يتعلق ابقرتاحات املبحواثت لبعض احللول للتغلب على ما
تواجهنه من معوقات حتول دون تدويرهن للمخلفات املزرعية واملنزلية
واستفادهتن منها على النحو املبني ىف (جدول.)11

60
0
60
0
60
0
60
0
60
0

%

11.
3
19.
1
01.
9
02.
3
90.
1
92.
0
19.
1
19.
2
10.
9

املـراجـع
أبو حليمة ،وفاء أمحد :دور اإلرشاد الزراعى ىف تطوير املرأة الريفية ،رسالة
دكتوراه ،كلية الزراعة بكفر الشيخ ،جامعة طنطا.6112،
األشول ،عادل عزالدين :علم النفس اإلجتماعى ،مكتبة األجنلواملصرية،
القاهرة.6111 ،
الزغول ،عماد عبد الرحيم  :مبادئ علم النفس الرتبوى ،دار الكتاب
اجلامعى ،الطبعة األوىل ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،جامعة
مؤتة ،عمان ،األردن.2001 ،
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ABSTRACT

Knowledge and Attitudes of Farmers Wives for Dealing with Farm and House
Wastes in Koom El-Berka Village-Behaira Governorate
Sabry M. Saleh, Soher M. Azmy, Ashour. K. Ashour, Taghreed E. Glab
The main findings of this study were: 1- kinds of
karm wastes "plant wastes is number were from
(3)to(8)kinds, animals wastes is number ranges between
(2-5) wastes, poultry and fish wastes is number were
from (1-7), kinds of house wastes is number ranges
from (9-14)". 2- level of knowledge about farm and
house wastes; good level 35.7%, moderate level 17.9%,
and low level 46.4% of wives. 3- attitudes of farmers
;wives towards cycling of farm and house wastes
positive attitudes percentage was 35.7%, neutral 31.4%,
and negative attitudes 32.9%. 4- There is a positive
significant relationship, at 0.05% level, between general
knowledge level in farm and house wastes and the
following variables; wives education, husband
education, animals and poultry ownership, farm work
participation, multi productive home agricultural

activities, number of home productive, nonagricultural
activities, number of animal wastes, knowledge sources.
This relation was significant and negative with the
number of house wastes variable. 5- There is a positive
significant relationship, at 0.05% level, between attitudes
of farmer's wives towards wastes cycling and the
followings: wives education, husband education, number
of productive agricultural and home activities, number of
house wastes and number of knowledge sources.
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This research aimed at studying; farmer's wives,
knowledge and attitudes concerning dealing of Farm
and House Wastes in Koom El-Berka village-Behaira
governorate. From sub-objectives following: 1-to know
some distinguished characteristics of investigated
farmers wives. 2- to know different kinds of farm
wastes (plants-animals-poultry)and house wastes. 3- to
know the knowledge level of farmers wives in relation
to the harmful effect of it's accumulation, and the
importance of it,s circulation and use. 4- to know the
attitudes of farmers wives towards cycling of farm and
house wastes and it's use. 5- determining agricultural
extension educational and training needs for farmers
wives concerning cycling farm and house wastes and it's
use, from their own point of view. 6- To identify the
importance problems which obstacle farmers wives,
from cycling farm and house wastes and use, and their
suggestions to overcome these problems.
A personal interview schedule was used for
collecting data from random sample of 149 investigated
wives, 140 application only were become completed.
the statistical methods use in analyzing, and presenting
data were; percentages, range, arithmetic mean,
frequency tables and Person ,s simple correlation
coefficient.

