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محددات دور المرأة فى تفعيل التنمية البيئية المستدامة  
 بمحافظة المنيا
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 (3)هرانـدا حسانين عطي -(2)أحمد عبد المنعم محمد -(4)سامية خضر صالح
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 المستخلص
تهدف الدراسة الراهنة إلى التعرف على الواقع الفعلىى لىدور المىرفة اىى ال فىا  علىى البي ىة 
كأ ىىد م ىىاور التنميىىة البي يىىة المسىىتدامة، واختبىىار معنويىىة العالقىىة بىىين الخصىىا   الديموجراايىىة 
واالجتماعيىىة والثفاايىىة واالقتصىىادية للمب وثىىاو وبىىين دورهىىن اىىى ال فىىا  علىىى البي ىىة، و لىى  مىىن 

ل التعرف على فهم العوامل التى تؤثر على دور المرفة اى ال فىا  علىى البي ىة كأ ىد م ىاور فج
 . التنمية البي ية المستدامة

واستخدمو الدراسة المنهج الوصفى، واستهداو عينىة عشىوا ية مىن الريفيىاو بفريىة شوشىة 
 ى الف ىة العمريىةسيدة ممن سبق لهن الزواج اى 662بمركز سمالوط بم اا ة المنيا، بلغ قوامها 

وُفعىىىىدو اسىىىىىتمارة اسىىىىىتبيان واختبىىىىىرو ميىىىىىدانياا، وتىىىىىم تنفي هىىىىىا اىىىىىى ضىىىىىوء آراء السىىىىىادة . 02-94
واسىىتخدمو المفابلىىة الشخصىىية كطريفىىة . الم كمىىين ومىىا فسىىفرو عنىىا نتىىا ج العينىىة االسىىتطالعية

 . 6102إلى ديسمبر  6102لتجميع البياناو الميدانية خالل الفترة من فكتوبر 
واسىىتخدمو . اىى إدخىال وت ليىل البيانىاو SPSSدام  زمىة البىرامج اص صىىا ية وتىم اسىتخ

البا ثة معامل االرتباط البسيط للوقوف على طبيعة العالقاو االرتباطية الثنا يىة بىين المتريىراو 
الب ثية، باصضااة إلى فسلوب ت ليل االن دار الخطىى المتعىدد التىدرجى الصىاعد للوقىوف علىى 

كمىىا تىىم اسىىتخدام . كىىل متريىىر مسىىتفل اىىى كىىل م ىىور مىىن م ىىاور المتريىىر التىىابعاصسىىهام الفريىىد ل
 .الختبار معنوية النما ج الت ليلية" ف"اختبار 

وخلصىو الدراسىة إلىى فن دور المىرفة اىى ال فىا  علىى البي ىة يتىأثر تىأثيراا عكسىياا بكىل مىىن 
والمكانىىة الو يفيىىة للعمىىل السىىن ودرجىىة االنفتىىار الجررااىىى والثفىىااى، بينمىىا يىىؤثر كىىل مىىن التعلىىيم 

 .  وملكية اآلالو الزراعية والمكانة التى تتمتع بها المرفة تأثيراا إيجابياا على قيامها به ا الدور
وفوصو الدراسة بضرورة توجيا المزيىد مىن الجهىد ن ىو تىواير خىدماو الصى ة اصنجابيىة، 

مىىن الفىىر  التعليميىىة للمىىرفة تىىواير المزيىىد مىىن اىىر  العمىىل للمىىرفة، باصضىىااة إلىىى إتا ىىة المزيىىد 
خاصىىىة اىىىى المنىىىاطق الريفيىىىة والم رومىىىة للنهىىىوي بوضىىىع المىىىرفة وتمكينهىىىا مىىىن الفيىىىام بىىىدورها 

 .المأمول اى ال فا  على البي ة كأ د الم اور األساسية لت فيق التنمية البي ية المستدامة
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 الدراسة  مقدمة
لتنمىو  ال ىديث، وفبىرز إضىااة إلىى التنمية المستدامة من فهم التطوراو اىى الفكىر اُتعتبر 

فدبيىىاو التنميىىة خىىالل العفىىود األخيىىرة، ب يىىث ارتبطىىو هىى   ال ىىاهرة بتزايىىد الىىوعى إزاء المشىىاكل 
 (20 : 6109إلهام شيليى، . )البي ية والعالقة الفا مة بين اصنسان والتنمية والبي ة

إلىىىى تمكىىىين المىىىرفة والتنميىىىة المسىىىتدامة هىىىى نسىىىق اجتمىىىاعى بي ىىىى اقتصىىىاد  شىىىامل يىىىدعو 
 تراعىى التىى السىليمة التنمويىة الفىيم يرسخ لتفعيل التنمية البشرية ال فيفة، التعليم المستدام ال  

اىى  وتسىاهم المسىتدام االسىتهال  قىيم وتفعىل الطبيعيىة، مواردنىا علىى ال فيفىى ال فىا  ت فيىق
وُيعىد تطبيىق . مسىتدامة تنمويىة مفىاهيم مىن آخىر  إلىى ومىا الطاقىة، وفيضىاا   الميىا ، قطىرة  مايىة

التنمية المستدامة السبيل الو يد الصعب والسهل اىى آن وا ىد لت فيىق العدالىة االجتماعيىة لىيس 
 . افط للشعوب التى ت يا  الياا، بل لألجيال الفادمة

وتمثل التنمية الريفية المستدامة إ د  االتجاهاو الهامة اىى التنميىة الزراعيىة خاصىة بعىد 
والىى   تىىم  0446األري الىى   انعفىىد اىىى ريىىو د  جىىانيرو بالبرازيىىل عىىام  توصىىية مىىؤتمر قمىىة

 0441لتىىدعيم التنيمىىة المسىىتدامة، صىىادق عليىىا سىىنة " 60األجنىىدة "خاللىىا وضىىع برنىىامج عمىىل 
ثىم جىاءو قمىة التنميىة المسىتدامة اىى جوهانسىبرج اىى جنىوب فاريفيىا سىنة . دولىة 022فكثر مىن 
. علىى تعمىيم اسىتراتيجياو التنميىة المسىتدامة اىى كىل الىدوللتىدعيم هى ا االتجىا  بالتأكيىد  6116

 (3،  6113: نعيمة ركبانى)
وال شىىى  فن قضىىىية البي ىىىة عامىىىة والبي ىىىة الريفيىىىة خاصىىىة و مايتهىىىا مىىىن كااىىىة فنىىىوا  التلىىىوث 
وا ىىدة مىىن فهىىم قضىىايا العصىىر وت ىىدياا خطيىىراا فمىىام ت فيىىق التنميىىة المسىىتدامة، ممىىا يىىنعكس فثىىر  

فيىىة ويتعىىد  ليشىىمل المجتمىىع الريفىىى كااىىة نتيجىىة السىىلو  البي ىىى  يىىر الفىىويم، علىىى األسىىرة الري
اهنىىىا   اجىىىة مل ىىىة إلىىىى ضىىىرورة الب ىىىث عىىىن طىىىرق وفسىىىاليب لتعىىىديل  لىىى  السىىىلو   وخاصىىىة 
الممارساو البي ية للمرفة الريفية والتى هى الهدف من الدراسة ال اليىة وكيفيىة التعامىل مىع البي ىة 

مىىىرفة الريفيىىىة كبيىىىر ومىىىؤثر اىىىى المن ومىىىة البي يىىىة سىىىواء بتىىىواير بي ىىىة  يىىىث فن دور ال. و مايتهىىىا
صىى ية مناسىىبة ألسىىرتها فو كيفيىىة التعامىىل مىىع المخلفىىاو المنزليىىة وت ويلهىىا إلىىى منتجىىاو  او 
قيمة اقتصادية تعود بالنفع على البي ىة بىالتخل  مىن المخلفىاو باسىتخدامها اىى مجىاالو فخىر  
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بت فيىق ربىح اقتصىاد  وافىىاا للمسىتو  المعراىى والتفنىى المتىىوار وفيضىاا تعىود بىالنفع علىى فسىىرتها 
 (6112: سهير بدراو ) .اى كل منطفة

 

 مشكلة الدراسة
الرجىىىل والمىىىرفة، ومىىىن : يتكىىىون ف  مجتمىىىع مىىىن المجتمعىىىاو مىىىن نصىىىفين متمىىىاثلين تفريبىىىاا 

إ  فن . الطبيعىىى يجىىب اسىىترالل كااىىة الطاقىىاو الممكنىىة وتطويعهىىا اىىى خدمىىة المجتمىىع وتطىىوير 
يىىؤد  إلىىى  رمىىان األمىىة مىىن جهىىود نصىىف إ فىىال المىىرفة وهىىى تمثىىل نصىىف طاقىىة المجتمىىع ال 

لجزء عب اا ثفيالا ينوء ب ملا كاهل النصف اآلخىر ويصىبح المجتمىع فارادها افط، بل يجعل ه ا ا
 (.084: 6110جالء عالء الدين قنبر، . )ب ل  مثلا مثل إنسان يتنفس بر ة وا دة

وا  ا كانىىىو التنميىىىة اىىىى فبسىىىط معانيهىىىا تعنىىىى إ ىىىداث تريىىىر اجتمىىىاعى واقتصىىىاد  وثفىىىااى 
ة كااىىة الجهىىود البشىىرية لت فيىىق مخطىىط ومفصىىود لراىىع مسىىتو  المعيشىىة، و لىى  عىىن طريىىق تعب ىى

األهىىىداف المرجىىىوة بىىىأعلى كفىىىاءة ممكنىىىة، وبأقىىىل هىىىدر ل،مكانيىىىاو واىىىى فقصىىىر وقىىىو، اىىى ن هىىى ا 
تا ىىة الفرصىىة لهىىا للمشىىاركة الفاعلىىة اىىى  يسىىتلزم بالضىىرورة ترييىىر الن ىىرة التفليديىىة ن ىىو المىىرفة، وا 

ومن هنا كان تمكينها مىن  االمرفة تمثل نصف المجتمع ونصف طاقتا اصنتاجية،. جهود التنمية
المشىىاركة ضىىرورة تنمويىىة واجتماعيىىة، وهىىدااا منشىىوداا يجىىدر العمىىل علىىى ت فيفىىا اىىى إطىىار مىىن 

 (240-241: 6112سعيد ناصر  مدان، . )العدالة والمساواة
وب كىىىم ارتبىىىاط النشىىىاط الزراعىىىى  البىىىاا باألوسىىىاط الزراعيىىىة، ون ىىىراا لىىىدور المىىىرفة الهىىىام اىىىى 

مىىن المتوقىىع فن يكىىون وعيهىىا باألسىىاليب والطىىرق الرشىىيدة والمال مىىة السىىتدامة  التنميىىة الزراعيىىة،
التنميىىىىة مواكبىىىىاا للت ىىىىوالو العالميىىىىة اىىىىى هىىىى ا المجىىىىال إال فن الريفيىىىىاو العربيىىىىاو مىىىىنهن مىىىىا زال 
ينفصىىهن الكثيىىر لتطىىوير وعىىيهن البي ىىى  يىىث مىىا زلىىن يىىواجهن معوقىىاو ت ىىول دون صطالعهىىن 

يضىىا او  ىىول النشىىاط البي ىىى وكيفيىىة ت فيىىق تنميىىة مسىىتدامةعلىىى مىىا يسىىتجد مىىن معلومىىاو  . وا 
وتأكيىىداا علىىى هىى ا الىىدور الهىىام اىىى هىى ا المجىىال، جىىاء اىىى عىىدة تفىىارير تنمويىىة فن االعتمىىاد علىىى 
المىرفة اىىى البىىرامج التنمويىة يمثىىل إ ىىد  قواعىد التنميىىة الريفيىىة المتكاملىة والمسىىتدامة التىىى تسىىاهم 

وت فيق األمن الر ا ى  يث بينو اال صىا ياو فن النسىاء يمىثلن مىا اى مكاا ة الففر والجهالة 
 (9،  6113: نعيمة ركبانى. )من األمياو% 22من افراء العالم، و% 11يفارب 
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فن تمكىين المىرفة يمثىل  6114واى نفس السىياق فكىد تفريىر التنميىة اصنسىانية العربيىة لعىام 
فن تعوق بناء التنمية اصنسانية، وفن التنمية  إ د  النواق  اى البنية المؤسسية التى من شأنها

وتىىأتى الىىدول العربيىىة اىىى المرتبىىة قبىىل . التىىى ال تشىىار  ايهىىا المىىرفة هىىى تنميىىة معرضىىة للخطىىر
كما بين التفرير فن تخطى فزمىة . األمم المت دة اصنما ىاألخيرة اى تمكين المرفة  سب مفياس 

ع الىىىراهن يفىىىري اعتبىىىار تمكىىىين المىىىرفة كفاعىىىدة التنميىىىة البشىىىرية اىىىى المنطىىىة العربيىىىة اىىىى الوضىىى
: برنىىىامج األمىىىم المت ىىىدة اصنمىىىا ى. )مؤسسىىىية ضىىىمن قواعىىىد إعىىىادة تأسىىىيس المجتمعىىىاو العربيىىىة

 (.و: ،  6114: المكتب اصقليمى للدول العربية
واى دراسة فجرتها هبة عبد ال ميد على عينة من الريفياو بفريتين مىن قىر  م اا ىة 

عف مساهمة المرفة اى تفعيل التنميىة البي يىة المسىتدامة  يىث بلرىو إجمىالى كفر الشيخ تبين ض
ممىىا يعكىىس . سىىيدة ريفيىىة 611فىىط مىىن عينىىة الدراسىىة والبالرىىة ا% 61مسىىاهمة المىىرفة مىىا يعىىادل 

بىىىدور  ضىىىعف مسىىىاهمة المىىىرفة اىىىى عمليىىىاو التنميىىىة المسىىىتدامة بصىىىفة عامىىىة، والتنميىىىة البي يىىىة 
 .يمثل بدور  عا ق ن و ت فيق التنمية المستدامةالمستدامة بصفة خاصة وهو ما 

 

 تساؤالت الدراسة
ما الدور ال   تفوم با المرفة اى  :تهدف الدارسة ال الية إلى اصجابة على سؤال ر يس وهو
 ال فا  على البي ة كأ د م اور التنمية البي ية المستدامة؟

 :وينبثق من ه ا السؤال الر يس سؤالين ارعيين هما
ف دور المرفة اى ال فا  على البي ة باختالف خصا صها الديموجرااية هل يختل (0

 واالجتماعية والثفااية واالقتصادية؟
 ما م دداو دور المرفة اى ال فا  على البي ة كأ د م اور التنمية البي ية المستدامة؟  (6
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 فروض الدراسة
 :التاليةتمشياا مع فهداف الدراسة ال الية، افد تم صيا ة الفروي الب ثية 

توجد اروق  او داللة إ صا ية بين الخصا   الديموجرااية واالجتماعية والثفااية  (0
سن المب وثة، تعليم المب وثة، الدخل الشهر  : واالقتصادية للمرفة المتمثلة اى كل من

للمب وثة، الدخل الشهر  للزوج،  جم األسرة المعيشية، نو  األسرة، عدد سنواو الزواج، 
لمعيشية، المكانة الو يفية للعمل، المستو  االقتصاد  لألسرة، ملكية اآلالو الممتلكاو ا

الزراعية، الثروة ال يوانية، االنفتار الجررااى والثفااى، مكانة المرفة، نوعية المسكن، ودورها 
 .اى ال فا  على البي ة كأ د م اور التنمية البي ية المستدامة

سن المب وثة، تعليم المب وثة، الدخل : لة التاليةيسهم كل مترير من المتريراو المستف  (6
الشهر  للمب وثة، الدخل الشهر  للزوج،  جم األسرة المعيشية، نو  األسرة، عدد سنواو 
الزواج، الممتلكاو المعيشية، المكانة الو يفية للعمل، المستو  االقتصاد  لألسرة، ملكية 

لجررااى والثفااى، مكانة المرفة، نوعية المسكن، اآلالو الزراعية، الثروة ال يوانية، االنفتار ا
إسهاماا معنوياا اريداا اى تفسير جزء من التباين اى مترير دور المرفة اى ال فا  على 

 . البي ة
 

 أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة ال الية إلى

الوقوف على م دداو دور المرفة اى ال فا  على البي ة كأ د م اور التنمية البي ية  (0
 .المستدامة

التوصل لبعي ال لول والمفتر او التى تساعد على تفعيل دور المرفة اى التنمية البي ية  (6
 .المستدامة
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 أهمية البحث
ب كم تعدد فدوارها اى المجتمع، كأم فن المرفة من منطلق تأتى فهمية الدراسة ال الية 

 ماية البي ة وال فا  على  وزوجة ومربية وامرفة عاملة، ُتعد ف د المس ولين األساسيين عن
ل ا كان لزاماا فدبياا وعلمياا فن نتعري بالب ث والدراسة لدور . مواردها من االستنزاف والضيا 

وتفيد نتا ج الدراسة . المرفة اى ال فا  على البي ة كأ د م اور التنمية البي ية المستدامة
م وبدروها الفعال لت فيق التنمية واضعى السياساو ومتخ   الفرار والمهتمين بالمرفة بشكل عا

 .المستدامة بوجا خا 
 

 حدود الدراسة
 :قرية شوشة بمركز سمالوط بم اا ة المنيا :الحد المكانى (0
سيدة ممن سبق لهن الزواج واى المر لة  662بلغ  جم إجمالى العينة  :الحد البشرى (6

 . سنة 94-02العمرية 
سنواو منها ثالث فشهر للدراسة الميدانية استررقو الدراسة  والى فربعة  :الحد الزمانى (3

 .6102إلى ديسمبر  6102خالل الفترة من فكتوبر 
 

 الدراسةدوات  منهجية وأ
وتم جمع البياناو عن طريق استخدمو الدراسة ال الية المنهج الوصفى الت ليلى، 

تصميمها المفابلة الشخصية مع المب وثاو من منطفة الب ث باستخدام استمارة استبيان تم 
وروعى اى إعداد استمارة االستبيان فن تكون فس لتها واض ة وم ددة وسهلة . له ا الرري

واقتصرو عينة الدراسة على السيداو اى المر لة العمرية من . الفهم من جانب المب وثاو
 .سنة ممن سبق لهن الزواج 02-94
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 مف اهيم الدراسة
التوقعىىاو لمعراىىة السىىلو  المناسىىب مىىن قبىىل  مجموعىىة مىىن"بأنىىا ُيعىىرف الىىدور  :مفهــ م الــد ر

 (Johnson D. & Johnson F. P., 1991:17" )شا ل وضع معين لوضع آخر
مجموعة األاكار المترابطىة مىع الوضىع االجتمىاعى الى   "كما ُيطلق مصطلح الدور على 
 ((Johnson A., 1995:236". يوضح العالقة مع األوضا  األخر 

كان مصطلح الدور يلخ  الفعل ال   يتوقع فن يفىوم إ ا  :نميةمفه م د ر المرأة فى الت
بىىا الفىىرد داخىىل البنىىاء االجتمىىاعى اىى ن المىىرفة يجىىب فن يتسىىع دورهىىا لىىيس لمجىىرد إنجىىاب األبنىىاء 

: 0442سامية خضر صىالح، ) .وتربيتهم افط بل كعضو مشار  اى العملية اصنتاجية التنموية
042) 

الم ىىيط الىى   يفطىىن ايىىا اصنسىىان وتتىىأثر بىىا  رواىىا الصىى ية والنفسىىية، اهىىى  :مفهــ م البي ــة
ن كان ااسىداا مىري البىدن،  تتمثل اى الهواء ال   يتنفسا اصنسان، ا  ا كان نفياا صح البدن، وا 
وهى فيضاا الماء ال   يشربا اصنسان ويرتسل با، واألري التى ينشأ عليها ويتربى من خيراتها 

 (. 6111: السيد م مد عطا اهلل. )ون عليها كل مفوماو وم اهر  ياتاويعيش عليها وتك
 :مفه م التنمية المستدامة

هىى التنميىة التىى تلبىىى "(:اللننـة العالميــة للتنميـة المسـتدامة) 4891تعريـ  لننـة بر نتدنـد 
". ا تياجىىىىاو ال اضىىىىر دون فن ُتعىىىىري للخطىىىىر قىىىىدرة األجيىىىىال المفبلىىىىة علىىىىى تلبيىىىىة ا تياجاتهىىىىا

(WCED,1987: 43) 
ـــة  ـــة  التنمي ـــ  دى نـــانير   –تعريـــ  مـــألتمر اممـــم المتحـــدة للبي  إدارة المىىىوارد " :4882ري

االقتصادية بطريفة ت اا  على الموارد والبي ة، فو ت سينها لكى تىتمكن األجيىال المفبلىة مىن فن 
   (UNED,1992".)مة فاضلتعيش  ياة كري

 

 الدراسات السابقة
اىىىى سىىىبيل ت فيىىىق فهىىىداف الدراسىىىة ال اليىىىة، استعرضىىىو البا ثىىىة مجموعىىىة مىىىن الدراسىىىاو 

 . المرتبطة بموضو  الدراسة ال الية برري البدء من  يث انتهى اآلخرون
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 في المستدامة التنمية في الريفية المرأة تمكين" (:2142)العزا ي عن ن كاظم نادية *
 ".بغداد محافظة ري 

 والسياسي واالقتصادي جتماعياال التمكين مستوياو على التعرف الدراسة استهداو
 عينة ت ديد تم وقد برداد، م اا ة ريف اي المستدامة التنمية اي الريفية للمرفة والمهني
 وقد .للمب وثاو الشخصية بالمفابلة البياناو جمع وتم منت مة عشوا ية بطريفة الدراسة
  يث من المتوسطة الف ة اي المب وثاو  البية فن فهمها نتا ج عدة إلى الدراسة خلصو
 نتا ج فوض وو  .المب وثاو من % 29,0 نسبتهن بلرو  يث االجتماعي التمكين مستو 
 نف اتضحبينما . المتوسطة الف ة اي االقتصادي تمكينهن المب وثاو من % 12 فن الدراسة
  .متوسط لهن السياسي التمكين مستو  المب وثاو من % 26  والي

أثر المتغيرات اميك ل نية على أداء المرأة لد رها (: 2119)دراسة ما سة البي مى* 
 .دراسة أيك ل نية مقارنة بين منطقة عش ا ية  أخرى حضرية –فى التنمية 

اهتمىىو البا ثىىة بموضىىو  فثىىر المتريىىراو األيكولوجيىىة علىىى فداء المىىرفة لىىدورها اىىى التنميىىة 
باصضىىااة إلىىى دراسىىة المعوقىىاو المىىؤثرة علىىى فداء هىى ا  بمصىىر و لىى  مىىن خىىالل بي ىىاو مختلفىىة،

. ل ل  قامو البا ثة برصد واقع منطفىة عشىوا ية مجىاورة لمنطفىة  ضىرية بمدينىة الفىاهرة. الدور
تميىىز المنطفىىة ال ضىىرية تعليميىىاا واقتصىىادياا باصضىىااة : وتوصىىلو البا ثىىة إلىىى عىىدة نتىىا ج فهمهىىا

ة مفارنىىة بالمنطفىىة العشىىوا ية، وجىىود التلىىوث بجميىىع إلىىى التميىىز الواضىىح اىىى ال ىىروف المعيشىىي
 .صور  وفشكالا اى المنطفتين، باصضااة إلى تفاقم المشاكل البي ية اى المنطفة العشوا ية

الثقافة الريفية  مشاركة المرأة فى التنمية دراسة "بعن ان (: 2116)دراسة هند مكى  *
 ."هاجس سي ل نية مقارنة بين الري   الحضر بمحافظة س  

علىىى إلفىىاء الضىىوء علىىى دور المىىرفة اىىى التنميىىة مىىن خىىالل التعىىرف علىىى الدراسىىة  وركىىز 
مشىىاركة المىىرفة اىىى و  وضىىع المىىرفة اىىى المجتمىىع الريفىىىتعلىىيم وعمىىل و تىىأثير الثفااىىة الريفيىىة علىىى 

مىىنهج الب ىىث االجتمىىاعى بطريفىىة العينىىة، كمىىا اسىىتخدمو المىىنهج الدراسىىة واسىىتخدمو  .التنميىىة
لمفارنىة بىين المجتمعىاو المتباينىة التىى تعىيش اىى مجتمىع ل Comparative Methodالمفىارن 

وتوصلو الدراسة مىن  .وا د لتوضيح فسباب الشبا واالختالف بين ه   المجتمعاو والجماعاو
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اال صىىا ية علىىى فن هنىىا  عالقىىة قويىىة بىىين المسىىتو  التعليمىىى لمفىىرداو عينىىة خىىالل المعالجىىة 
وكى ل  مسىاهمة المىرفة اىى األنشىطة  .لة سىواء اىى الريىف فو ال ضىرالب ث ونو  الخلفة المفضى

 .االقتصادية واالجتماعية بمجتمع الدراسة
متطلبات التنميـة المسـتدامة  المتكاملـة "بعنوان  (:2112)دراسة نعيم سليمان بار د* 

 "من المألشرات اإلحصا ية
رنتهىا بىدول فخىر  إلىى وهداو ه   الدراسة من خالل جمع وت ليل البياناو وعرضىها ومفا

راع مستو  الىوعى بىين صىانعى السياسىاو والمخططىين، والمن مىاو  يىر ال كوميىة، مىن فجىل 
التخطىىىىيط السىىىىليم لتنميىىىىة مسىىىىتدامة ومتكاملىىىىة اىىىىى األراضىىىىى الفلسىىىىطينية، ووضىىىىعها علىىىىى سىىىىلم 

 وتوصلو. األولوياو من فجل تلبية اال تياجاو وضمان  ياة آمنة وسليمة للمواطن الفلسطينى
وجىىود تفىىاوو كبيىىر اىىى معىىدالو الفىىراءة والكتابىىة بىىين : الدراسىىة إلىىى مجموعىىة مىىن النتىىا ج فبرزهىىا

بلرىو عنىد % 6,46بين ال كور واصناث اىى  ىين كانىو بىين الى كور ( سنة اأكثر 02)البالرين 
األمىىىر الىىى   يوضىىىح مىىىد  التخلىىىف العلمىىىى . لصىىىالح الىىى كور% 2,06بفىىىارق % 1,14اصنىىىاث 

وعلىى الصىعيد .  والزواجى ال   سىوف يترتىب علىى هى ا المؤشىر بىين اصنىاثوالص ى والثفااى 
االقتصىىاد  بلرىىىو  صىىة الىىى كور سىىتة فضىىىعاف  صىىىة النسىىاء مىىىن الىىدخل المكتسىىىب وعكسىىىو 
اص صاءاو كى ل  تىدنى مؤشىر السىكان الى ين ي صىلون علىى خىدماو الصىرف الصى ى والتىى 

االمتصاصىية والفنىواو المكشىواة ممىا فد  األمر ال   فد  إلى استخدام ال فر % 4,30بلرو 
إلىى اخىىتالط المخلفىىاو اآلدميىة بىىالخزان الجىىواى اىىى بعىي منىىاطق  ىىزة ممىا يىىنعكس سىىلباا علىىى 

 .ال الة الص ية للسكان
 اقع المـرأة السـ رية  د رهـا التشـاركى فـى : "(2111)دراسة رمضان محمد در يش* 

 ".عملية التنمية
وقىد توصىلو . علىى بعىي جوانىب تمكىين المىرفة السىوريةاستهداو الدراسىة تسىليط الضىوء 

الدراسىىة إلىىىى فن هنىىا  اجىىىوة نوعيىىىة بىىين الىىى كور واصنىىاث ايمىىىا يتعلىىىق بىىالتعليم والعمىىىل والمجىىىال 
ل،نىىىىاث عىىىىام % 1,91للىىىى كور اىىىىى مفابىىىىل % 3,06السياسىىىىى  يىىىىث بلرىىىىو نسىىىىبة األميىىىىة بىىىىين 

مىىن إجمىىالى عىىدد المنتسىىبين  %92فمىىا اىىى التعلىىيم األساسىىى افىىد شىىكلو اصنىىاث نسىىبة . 0444
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ة السىىورية افىىد بلرىىو . 0481لعىىام % 32مفابىىل  % 1,2وعلىىى صىىعيد المشىىاركة السياسىىية للمىىرا 
لتصل إلى ضعف ه   النسبة  0483عضواا بالبرلمان عام  042عضو من إجمالى  03بواقع 

وبىالر م . عضىواا اىى آخىر تشىريع 621عضىو مىن إجمىالى  31بواقىع % 06تفريبا والتى بلرىو 
 .من تطور ه ا المعدل بصورة جيدة إال إنا ال يزال ضعيفاا مفارنة بالمعدالو العالمية

 

 اإلطار النظرى
 :التنمية المستدامة: أ لا 

 :المستدامة التنمية فكرة ظه ر إلى أدت التي الد لية الظر  
واالجتماعيىىة فدو مشىىاريع التنميىىة التىىى قىىام بهىىا اصنسىىان اىىى مختلىىف النىىوا ى االقتصىىادية 

والثفااية والسياسية إلى إ داث الكثير مىن التريىراو واصنجىازاو التىى صىا بها اصضىرار بالبي ىة، 
زاء ه   المشكالو والمخاطر البي ية ُعِفد مؤتمر األمىم المت ىدة للبي ىة والتنميىة المعىروف باسىم  وا 

ور عىدد كبيىر مىن اى مدينة ريىو د  جىانيرو بالبرازيىل، ب ضى 0446عام " مؤتمر قمة األري"
وفسىىىفر المىىىؤتمر عىىىن إصىىىدار خطىىىة عمىىىل شىىىاملة بعنىىىوان فجنىىىدة الفىىىرن ال ىىىاد  . رؤسىىىاء الىىىدول

، وكىى ل  (UNCSD)والعشىىرين باصضىىااة إلىىى تأسىىيس لجنىىة األمىىم المت ىىدة للتنميىىة المسىىتدامة 
، قضىىىايا تريىىىر المنىىىا ، (البيولىىىوجى)صىىىون التنىىىو  اص يىىىا ى : تضىىىمنو اتفاقيىىىاو دوليىىىة تشىىىمل

ولفىىو اصنتبىىا  إلىىى فهميىىة معالجىىة قضىىايا البي ىىة والتنميىىة . وصىىون الرابىىاو، ومكاا ىىة التصىى ر
 فا ىاا علىى مسىتفبل اصنسىان، ومنىىا  هىرو اكىرة التنميىة المسىىتدامة التىى ت فى   فىوق األجيىىال 

 .(24 : دولة قطر). وارد الطبيعيةكااة اى الم
 :التط ر التاريخى للتنمية المستدامة

اخىىالل عفىىد  األربعينىىاو . شىىهد مفهىىوم التنميىىة تطىىوراا كبيىىراا علىىى مىىد  العصىىور المختلفىىة
والخمسىىيناو، كىىان ُين ىىر إلىىى التنميىىة مىىن مفهىىوم اقتصىىاد  ب ىىو،  ب يىىث كانىىو تُفىىاس بارتفىىا  

ومىىع نهايىىة السىتيناو إلىىى منتصىىف السىىبعيناو، . لىىدخل الفىومىمسىتو  دخىىل األاىىراد، مىع زيىىادة ا
بىىدف مفهىىوم التنميىىة يشىىمل فبعىىاداا إجتماعيىىة إلىىى جانىىب البعىىد االقتصىىاد ، ب يىىث تبنىىو التنميىىة 

ومىىع بدايىىة الثمانينىىاو بىىدف . قضىىايا تفليىىل الففىىر والفضىىاء علىىى البطالىىة والتوزيىىع العىىادل للىىدخول
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ميىىة المسىىتدامة الىى   ي فىىق التىىوازن بىىين التنميىىة والبي ىىة، بىىين ال هىىور الفىىو  والمىىؤثر لنمىىو ج التن
ب ىىث فصىىبح جىىوهر . اصنتىاج واالسىىتهال ، وبىىين قىىدرة البي ىىة علىىى العطىاء وقىىدرتها علىىى الت مىىل

التنميىىة المسىىتدامة يتمثىىل اىىى كيفيىىة ت فيىىق التنميىىة االقتصىىادية والرااهيىىة االجتماعيىىة بأقىىل قىىدر 
 . عية وبال د األدنى من التلوث واصضرار بالبي ةممكن من استهال  الموارد الطبي

 :التعريفات المختلفة للتنمية المستدامة
 (:اللننة العالمية للتنمية المستدامة) 4891تعري  لننة بر نتدند 

هىى التنميىىة التىىى تلبىى ا تياجىىاو ال اضىىر دون فن ُتعىىري للخطىر قىىدرة األجيىىال المفبلىىة "
 ".على تلبية ا تياجاتها

Sustainable development is development that "meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs" (الموقع االلكترونى: اللجنة العالمية للتنمية المستدامة)  

 :4882ي  دى نانير  ر  –تعري  مألتمر اممم المتحدة للبي ة  التنمية 
إدارة المىىىوارد االقتصىىىادية بطريفىىىة ت ىىىاا  علىىىى المىىىوارد والبي ىىىة، فو ت سىىىينها لكىىىى تىىىتمكن "

الموقىىىع : األمىىىم المت ىىىدة للبي ىىىة والتنميىىىة)". األجيىىىال المفبلىىىة مىىىن فن تعىىىيش  يىىىاة كريمىىىة فاضىىىل
 (االلكترونى

 :يمكن تلخي  ه   التعريفاو اى التعريف التالى
للمىىىوارد الطبيعيىىىة المتا ىىىة بشىىىكل يكفىىىل الرخىىىاء االقتصىىىاد  واالجتمىىىاعى  اصدارة ال كيمىىىة"

 ".وت فيق اال تياجاو اصنما ية والبي ية لألجيال ال الية والمفبلة
 :أبعاد التنمية المستدامة

ُتعىىىد التنميىىىة المسىىىتدامة تنميىىىة ثالثيىىىة األبعىىىاد مترابطىىىة ومتداخلىىىة اىىىى إطىىىار تفاعىىىل يتسىىىم 
، وهىى العناصىر االقتصىادية واالجتماعيىة والبي يىة اضىالا عىن بعىد رابىع بالضبط والترشيد للموارد

ريىدة ديىب و سىليمان (. )جهىة اتخىا  الفىرار)مهم وهو البعد المتعلق بالسياسىاو البلديىة والم ليىة 
 (. 941،  6114: مهنا
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 فبعاد التنمية المستدامة :(4)شكل رقم 

 (6114ريدة ديب و سليمان مهنا: )المصدر
 

: Environmental Dimension of Sustainability: البعد البي ى للتنمية المستدامة. أ
 .وهو العمود الففر  للتنمية المستدامة، وهو االهتمام ب دارة المصادر الطبيعية

تعزيز  Social Dimension of Sustainability: البعد النتماعى للتنمية المستدامة. ب
 .المستدامة، ت فيق المساواة والتماس  وال را  االجتماعىالبعد االجتماعى للتنمية 

: Economic Dimension of Sustainability: البعد القتصادى للتنمية المستدامة. ج
 .ت فيق فكبر قدر من العدالة اى توزيع الثروة
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 :د ر المرأة فى الحفاظ على البي ة: ثانياا 
الفضايا المعاصرة، وقىد اهتمىو األمىم المت ىدة فصب و مشاركة المرفة اى التنمية من فهم 

، ثىىم كوبنهىىاجن م0412بموضىىو  تمكىىين المىىرفة مىىن المشىىاركة التنمويىىة بىىدءاا بمىىؤتمر المكسىىي  
، و لىى  مىىن فجىىل النهىىوي بىىالمرفة اىىى م0442، ثىىم مىىؤتمر بكىىين م0482، ثىىم نيروبىىى م0481

، وفعيىد تشىكيلها عىام م0418مختلف المجاالو، واىى مصىر فنشى و اللجنىة الفوميىة للمىرفة عىام 
، و لىىى  بهىىىدف النهىىىوي بىىىالمرفة م6111، وفخيىىىراا فنشىىىل المجلىىىس الفىىىومى للمىىىرفة عىىىام م0443

اى ن توجيىا المزيىد مىن الجهىد ن ىو  ثىمومىن . المسىتدامة التنميةتفعيل وتمكينها من المشاركة اى 
صىر بشىكل خىا  للمرفة بشكل عام والمىرفة اىى صىعيد مإعادة تفعيل الطاقاو المهدرة والعاطلة 

لت فيىىىق التنميىىىة المسىىىتدامة اصنتاجيىىىة والتوسىىىع ايهىىىا يعىىىد شىىىرطاا فساسىىىياا  هاواالسىىىتفادة مىىىن قىىىدرات
 .والنهوي بالمجتمع

والمرفة الريفية اى األسرة مس ولة عىن  مايىة البي ىة وخاصىة البي ىة المنزليىة والداخليىة اهىى 
ثفااىة المىرفة وزيىادة وعيهىا بالبي ىة خط الداا  األول لل فا  على ص ة األسرة من خىالل تعلىيم و 

وي هىر  لىى  اىى كيفيىىة نفىىل .  تىى اىىى  ىل م دوديىىة المىوارد التىىى يتصىف بهىىا الريىف المصىىر 
المىىىرفة للميىىىىا  الصىىىىال ة للشىىىرب، وال فىىىىا  عليهىىىىا مىىىن التلىىىىوث، وكيفيىىىىة تخزينهىىىا، وفيضىىىىاا كيفيىىىىة 

و فن تعىىود بىىالنفع الىىتخل  مىىن المخلفىىاو المنزليىىة بصىىورة صىى ية، وكيىىف يمكىىن لهىى   المخلفىىا
افىىىد فوضىىى و بعىىىي الدراسىىىاو واألب ىىىاث فنىىىا بطريفىىىة مىىىا يمكىىىن ت ليىىىل . ثانيىىىة علىىىى اصنسىىىان

ويكىون الت ليىل اىى  ىروف . المخلفاو المنزلية مع اسىتبعاد المخلفىاو الصىلبة كالزجىاج وال ديىد
هوا يىىة  يىىر هوا يىىة ف  ت ىىو التربىىة ويىىتم تخزينهىىا اىىى براميىىل بالسىىتيكية، وبفعىىل الخمىىا ر  يىىر ال

تت لل ه   المخلفاو من عدة فيىام إلىى بضىعة فسىابيع إلىى مىا يعىرف بالكمبوسىو الى   يسىتخدم 
اهى   العمليىة البسىيطة يمكىن فن تفىوم بهىا المىرفة الريفيىة فو ف  اىرد اىى . كسماد طبيعى للنباتىاو

ا او األسىىرة ن ىىراا لبسىىاطتها وتىىود  اىىى النهايىىة إلىىى االسىىتفادة مىىن هىى   المخلفىىاو وزيىىادة المسىى
 (6116عزيزة عبد الرازق السيد، . )الخضراء وتفليل استخدام المبيداو الكيماوية
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اعند ت ليل السلو  البي ى للمرفة الريفية والتى هى م ل الدراسىة ال اليىة، نجىد إنىا يختلىف 
تبعاا للعديد من العوامل الديموجرااية واالقتصادية واالجتماعية والثفااية مع ضىرورة التأكيىد علىى 
فهميىىىىة دور المىىىىرفة اىىىىى ال فىىىىا  علىىىىى البي ىىىىة وصىىىىيانتها باعتبارهىىىىا عضىىىىو نشىىىىط اىىىىى األنشىىىىطة 

تمعيىة والتىىى قىىد ينىىتج عنهىىا الكثيىىر مىىن الممارسىاو الخاط ىىة التىىى مىىن شىىأنها اصضىىرار لىىيس المج
اعلىىىى سىىىبيل المثىىىال ال ال صىىىر نجىىىد فن المىىىرفة الريفيىىىة تفىىىوم . افىىىط بالبي ىىىة ولكىىىن بىىىالمرفة نفسىىىها

بالتعامل مع المخلفاو ال يوانية بيدها لصنع ما يستعمل للوقود، ومىن خىالل هى ا السىلو  تكىون 
وهىى ا الوقىىود يكىىون ملىىوث للبي ىىة مىىن خىىالل مىىا ينىىتج عنىىا . ،صىىابة بىىاألمراي المعديىىةمعرضىىة ل

وهىى   المىىواد . مىىن دخىىان وجسىىيماو كربونيىىة ناتجىىة مىىن اال تىىراق  يىىر الكامىىل للمىىواد العضىىوية
ضارة بص ة المرفة خاصة على العين وتؤد  لاللتهاباو الر وية نتيجة استنشاقها له   الرىازاو 

تكىون المىرفة الريفيىة مىن فكثىر الف ىاو تىأثراا بالتىدهور البي ىى ن ىراا لتعىدد مهامهىىا  وعليىا. واألدخنىة
 ( 92-99: 6109هبة عبد ال ميد، . )داخل المنزل

بعىىي السىىلوكياو الخاط ىىة التىىى ( 08-01، 6110)ويىى كر بهجىىو م مىىد عبىىد المفصىىود 
تلىوث الميىا  نتيجىة الىتخل  يشار  ايها الرجل والمرفة الريفيين باصضااة إلىى األبنىاء تتمثىل اىى 

لفىىاء الطيىىور الناافىىة اىىى التىىر  والمصىىارف  مىىن المخلفىىاو والفمامىىة وميىىا  الرسىىيل واالسىىت مام وا 
واسىىىىتخدام روث المواشىىىىى اىىىىى عمىىىىل الوقىىىىود وتخزينىىىىا وتخىىىىزين ال طىىىىب اىىىىوق فسىىىىطح المنىىىىازل 

التىى مىن ومىن خىالل هى   الممارسىاو . واصسراف اىى اسىتخدام المبيىداو ال شىرية داخىل المنىزل
شأنها اصضرار بالبي ة وبص ة اصنسان افد يمكن لها فن تشق طريق آخر للنفع سواء بالبي ة فو 
اصنسان انجد فن التفنياو ال ديثىة لتىدوير المخلفىاو المزرعيىة وال يوانيىة التىى يمكىن اسىتخدامها 

نجد فن ضعف  ولكن. اى إنتاج طاقة ن يفة وتر ية لل يوان وفيضاا تسميد لل اصالو البستانية
الوعى البي ى لد  الريفياو هو ال   ي ول دون كفاءة تطبيق تل  التفنياو ل ل  اهم اى  اجىة 
إلىىى تعىىديل تلىى  السىىلوكياو الخاط ىىة ووضىىع قىىوانين وتشىىريعاو بي يىىة تعمىىل علىىى ال فىىا  علىىى 

 .البي ة
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 اجراءات الدراسة
 :التالية للت فق من ص ة اروي الدراسة ال الية تم تنفي  االجراءاو

من فجل ت فيق فهداف الدراسة ال الية، تم قياس مد   :تصميم استمارة الستبيان( 4
مساهمة المرفة اى ال فا  على البي ة من خالل مجموعة من العباراو اثنين وثالثين عبارة 
تشمل اى مضمونها مجموعة من معارف وسلوكياو المرفة الريفية اى ال فا  على البي ة 

وكانو االستجابة عن كل عبارة تتعلق بمعراة المرفة من عدمها عن البي ة الريفية، 
وفعطى كل منهما األرقام . الم يطة، بصح فو خطأ، وعن تنفي  كل منها، بتنف  فو ال تنف 

للمعراة الص ي ة فو التنفي  الجيد، وصفر للمعراة الخاط ة فو التنفي  ( درجة وا دة)
. جبرياا لتكوين مترير دور المرفة اى ال فا  على البي ة ثم تم جمع ه   الدرجاو. الخاطل

درجة، وتم  10درجاو إلى  1تبين فن الدرجاو المعبرة عن ه ا الدور قد تراو و بين 
(. منخفضة، متوسطة، ومرتفعة)تفسيم ه ا المترير إلى ثالث مستوياو من المساهمة 

 :الم اور التالية" لبي ةدور المرفة اى ال فا  على ا"وتضمنو عباراو قياس مترير 
 .ال فا  على التربة الزراعية، ويتضمن فربع عباراو (0
 .استخدام المبيداو ال شرية، ويتضمن فربع عباراو (6
 . رق ال شا ش اى األري، ويتضمن عبارتان (3
 .استخدام األسمدة الكيماوية، ويتضمن فربع عباراو (9
 .ال فا  على الماء، ويتضمن سبع عباراو (2
 .ء، ويتضمن سو عباراوال فا  على الهوا (2
 .الن ااة والص ة العامة، ويتضمن خمس عباراو (1

تم الت فق من صدق االسىتبيان بعرضىا علىى مجموعىة مىن الم كمىين  :ثبات  صدق الستبيان
عطىىىاء المال  ىىىاو  ىىىول   و  الخبىىىرة اىىىى مجىىىال البي ىىىة وعلىىىم االجتمىىىا ، و لىىى  صبىىىداء الىىىرف  وا 

م تواهىىىا وانتمىىىاء افراتهىىىا لمجاالتهىىىا، وتىىىم تعىىىديل مفىىىرداو االسىىىتبيان، مىىىن  يىىىث مىىىد  مناسىىىبة 
 . االستبيان اى ضوء ه   المال  او
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، لجىىأو (test-retest)ون ىىراا لصىىعوبة ت فيىىق الثبىىاو والصىىدق بأسىىلوب إعىىادة االختبىىار 
 :البا ثة لت فيق ثباو االستبيان إلى الخطواو التالية

فربىىع وعشىىرون اسىىتمارة تمثىىل ( 69)سىى ب عينىىة عشىىوا ية مىىن إجمىىالى عينىىة الدراسىىة بواقىىع  (0
 .سيدة 69المب وثاو، واعتبارها كعينة مستفلة قوامها 

 .قامو البا ثة بتفسيم تل  العينة إلى قسمين متساويين وتم تص يح االستماراو (6
،  يىىث تبىىين (t-test)تىىم مفارنىىة نتىىا ج االسىىتماراو باسىىتخدام معامىىل ارتبىىاط بيرسىىون واالختبىىار  (3

 (. 812,1)تباط بين العينتين مما يشير إلى معامالو ثباو جيدة ارتفا  معامالو االر 
 التوزيع النسبى والعدد  للمب وثاو وافاا لدورهن اى ال فا  على البي ة :(4)ند ل رقم

 % العدد الف ة
 0,3 1 (دور منخفي) 64-1من 
 2,91 011 (دور متوسط) 21-31من 
 3,94 000 (دور مرتفع) 10-20من 

 011 662 المجمو 
وباسىتعراي " دور المىرفة اىى ال فىا  علىى البي ىة"عند توزيع المب وثاو وافاا لنتا ج متريىر 

مب وثىىاو  1فن هنىىا  عىىدد ( 0)التوزيىىع العىىدد  والنسىىبى لف ىىاو هىى ا االتجىىا  يبىىين جىىدول رقىىم 
مىىن إجمىىالى المب وثىىاو لهىىن دور مىىنخفي اىىى ال فىىا  علىىى البي ىىة مىىن % 3يمىىثلن مىىا يعىىادل 

من إجمالى العينة لهن دور متوسط اىى % 2,91مب وثة تمثلن  011بينما هنا  عدد التلوث، 
لهىن ( %2,94)ال فا  على البي ة، فما بفية المب وثاو والتى تفترب نسبتهن من نصف العينىة 

 . دور مرتفع اى ال فا  على البي ة
المر لىة العمريىة سيدة ممن سبق لهن الىزواج واىى  662بلغ  جم عينة الدراسة  :عينة الدراسة

وتىىم اختيىىار العينىىة بطريفىىة . ، والمفيمىىاو بفريىىة شوشىىة بمركىىز سىىمالوط بم اا ىىة المنيىىا02-94
 6102 تىى ديسىمبر  6102وتم اسىتيفاء اسىتمارة االسىتبيان خىالل الفتىرة مىن فكتىوبر . عشوا ية

 .عن طريق المفابلة الشخصية مع المب وثاو
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 نتائج الدراسة
 :المتغيرات المستقلة  د ر المرأة فى الحفاظ على البي ةالرتباط بين  -4

يتوقىىىىىىع الفىىىىىىري الب ثىىىىىىى األول وجىىىىىىود اىىىىىىروق  او داللىىىىىىة إ صىىىىىىا ية بىىىىىىين الخصىىىىىىا   
سن المب وثىة، تعلىيم : الديموجرااية واالجتماعية والثفااية واالقتصادية للمرفة المتمثلة اى كل من

للزوج،  جىم األسىرة المعيشىية، نىو  األسىرة، المب وثة، الدخل الشهر  للمب وثة، الدخل الشهر  
عىىىىدد سىىىىنواو الىىىىزواج، الممتلكىىىىاو المعيشىىىىية، المكانىىىىة الو يفيىىىىة للعمىىىىل، المسىىىىتو  االقتصىىىىاد  
لألسىىىرة، ملكيىىىة اآلالو الزراعيىىىة، الثىىىروة ال يوانيىىىة، االنفتىىىار الجررااىىىى والثفىىىااى، مكانىىىة المىىىرفة، 

 . د م اور التنمية البي ية المستدامةنوعية المسكن، ودورها اى ال فا  على البي ة  كأ
والختبىىىار صىىى ة هىىى ا الفىىىري، ُ سىىىبو معىىىامالو االرتبىىىاط البسىىىيط بىىىين كىىىل متريىىىر مىىىن 
المتريىىىراو المسىىىتفلة السىىىابفة ومتريىىىر دور المىىىرفة اىىىى ال فىىىا  علىىىى البي ىىىة كمتريىىىر تىىىابع، وعنىىىد 

بىىاط بسىىيطة سىىالبة وجىىود عالقىىة ارت( 6)اسىىتعراي نتىىا ج ت ليىىل االرتبىىاط تبىىين مىىن الجىىدول رقىىم 
" دور المىىىىرفة اىىىىى ال فىىىىا  علىىىىى البي ىىىىة"بىىىىين متريىىىىر  12,1ومعنويىىىىة عنىىىىد المسىىىىتو  اال تمىىىىالى 

سىىن المب وثىىة،  جىىم األسىىرة المعيشىىية، عىىدد سىىنواو الىىزواج، عىىدد : والمتريىىراو المسىىتفلة اآلتيىىة
-، 61,1-ط اآلالو الزراعية المملوكة لألسرة، والثروة ال يوانية  يث بلرو قيم معامل االرتبىا

 .على الترتيب 911,1-، 319,1- 128,1-،068,1
دور المرفة اى )نتا ج ت ليل االرتباط بين المتريراو المستفلة والمترير التابع : (2)ند ل رقم

 (ال فا  على البي ة
معامل  المتغيرات المستقلة م معامل الرتباط المتغيرات المستقلة م

 الرتباط
 **319,1- ملكية اآلالو الزراعية  4  161,1- سن المب وثة 0
  164,1 المكانة الو يفية للعمل 01 **614,1 تعليم المب وثة 6
 010,1 المستو  االقتصاد  لألسرة 00 **092,1 المب وثةدخل  3
  016,1 مكانة المرفة 06 *031,1 دخل الزوج 9
 **911,1- الثروة ال يوانية 03 *068,1-  جم األسرة المعيشية 2
 **122,1 االنفتار الجررااى والثفااى 09 111,1- نو  األسرة 2
 120,1 نوعية المسكن 02  128,1- عدد سنواو الزواج 1
     192,1 الممتلكاو المعيشية 8
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 يث تشير تل  النتا ج فن مترير السىن يمثىل عالقىة عكسىية بالنسىبة لل فىا  علىى البي ىة، 
 البىاا مىا تكىون فميىة يكىون اتجاههىا سىالب ن ىو  مايىة  انجد فن المرفة المتفدمىة اىى السىن والتىى

االزوجىىىة صىىىريرة السىىىن والمتعلمىىىة والمسىىىتخدمة . البي ىىىة وكىىى ل  ال ىىىال بالنسىىىبة لبفيىىىة المتريىىىراو
للوسىىا ل التفنيىىة ال ديثىىة اىىى المجىىاالو ال ياتيىىة المختلفىىة قللىىو مىىن آثىىار التلىىوث البي ىىى بعىىي 

الكيميا يىىة واصشىىعاعية المختلفىىة إال إنىىا  يىىر مىىن  الشىىل بىىالر م مىىن تضىىرر البي ىىة مىىن المخلفىىاو
سىىلوكياو المىىىرفة الريفيىىىة ال ديثىىىة اكانىىو المىىىرفة قبىىىل  لىىى  تسىىتخدم ميىىىا  التىىىر  أل ىىىراي متعىىىددة 
وتسىىتخدم األاىىران البلديىىة التىىى كانىىو  او تىىأثير ضىىار علىىى العىىين ن ىىراا لتصىىاعد كميىىاو مىىن 

 .  على نفاء الهواءالرصا  ناتجة عن ا تراق الوقود وال   يؤثر بدور 
كمىىىا تشىىىير النتىىىا ج فيضىىىاا إلىىىى وجىىىود عالقىىىة ارتبىىىاط موجىىىب معنىىىو  عنىىىد المسىىىتو  اال تمىىىالى  

: بين مترير دور المرفة اىى ال فىا  علىى البي ىة كمتريىر تىابع وبىين المتريىراو المسىتفلة اآلتيىة 12,1
االنفتىار الجررااىى والثفىااى  مكانىة المىرفة،، المكانىة الو يفيىة للعمىل، المب وثىةتعليم المب وثة، دخىل 

علىىىى  122,1، 016,1، 164,1، 092,1، 614,1 يىىىث بلرىىىو قىىىيم معامىىىل االرتبىىىاط لكىىىل منهىىىا 
 . الترتيب

وبىىين سىىلوكياتها اىىى  المب وثىىةوتعكىىس هىى   النتىىا ج وجىىود عالقىىة طرديىىة بىىين مفىىدار تعلىىيم 
ل اكتسىىىىاب ال فىىىا  علىىىى البي ىىىىة،  يىىىث فن التعلىىىيم يكسىىىىب الفىىىرد سىىىلوكياو صىىىى ي ة مىىىن خىىىال

 يىث فن المسىتو  االقتصىاد  المناسىب يمكىن  المب وثىةالمعارف والفيم اصيجابية، وفيضىاا دخىل 
الزوجة من امتال  األدواو المنزلية  او التفنياو ال ديثة التىى تتعامىل ب يجابيىة مىع البي ىة، فمىا 

يهىىىتم بوجىىىود المكانىىىة االجتماعيىىىة الراقيىىىة تجعىىىل الفىىىرد يميىىىل إلىىىى السىىىلوكياو الصىىى ي ة امىىىثالا 
مسا او خضراء ون يفة سواء داخل فو خارج المنىزل، وكى ل  المكانىة الو يفيىة للعمىل، اىالمرفة 
التى تعمل تكتسب خبراو وتفنياو  ديثة للسلوكياو البي ية سواء بأماكن العمىل فو المنىزل، فمىا 

الثفىىااى والجررااىىى المىىرفة  او المكانىىة العاليىىة اتكىىون سىىلوكياتها تجىىا  البي ىىة مرتفعىىة، وباالنفتىىار 
 .تكتسب المرفة المعلوماو والمهاراو البي ية الص ي ة
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 :محددات د ر المرأة فى الحفاظ على البي ة -2
سىىىن : يتوقىىع الفىىىري الب ثىىى الثىىىانى فن يسىىهم كىىىل متريىىر مىىىن المتريىىراو المسىىىتفلة التاليىىة

للىىىىزوج،  جىىىىم األسىىىىرة المب وثىىىىة، تعلىىىىيم المب وثىىىىة، الىىىىدخل الشىىىىهر  للمب وثىىىىة، الىىىىدخل الشىىىىهر  
المعيشىىىية، نىىىو  األسىىىرة، عىىىدد سىىىنواو الىىىزواج، الممتلكىىىاو المعيشىىىية، المكانىىىة الو يفيىىىة للعمىىىل، 
المسىىىىتو  االقتصىىىىاد  لألسىىىىرة، ملكيىىىىة اآلالو الزراعيىىىىة، الثىىىىروة ال يوانيىىىىة، االنفتىىىىار الجررااىىىىى 

جىىزء مىىىن التبىىاين اىىىى والثفىىااى، مكانىىىة المىىرفة، نوعيىىىة المسىىكن إسىىىهاماا معنويىىاا اريىىىداا اىىى تفسىىىير 
عند الت كم اىى بفيىة المتريىراو المسىتفلة األخىر  اىى " دور المرفة اى ال فا  على البي ة"مترير 

 .النمو ج الت ليلى
والختبىىار صىى ة هىى ا الفىىري، تىىم االسىىتعانة بأسىىلوب االن ىىدار الخطىىى المتعىىدد التىىدرجى 

المىرفة اىى ال فىا   للوقوف علىى م ىدداو دور Stepwise Multiple Regressionالصاعد 
علىىى البي ىىة، والتعىىرف علىىى األهميىىة النسىىبية لكىىل متريىىر معنىىو ، ومفىىدار تفسىىير كىىل متريىىر اىىى 

 (.دور المرفة اى ال فا  على البي ة)شرر جزء من التباين اى المترير التابع 
وباستعراي نتا ج ت ليل االن ىدار الخطىى المتعىدد التىدريجى الصىاعد والىوارد بجىدول رقىم 

بىىين فن هنىىا  سىىو متريىىراو افىىط مىىن إجمىىالى خمسىىة عشىىر متريىىراا مسىىتفالا تسىىهم إسىىهاماا ت( 3)
دور المىىرفة اىىى "اىىى تفسىىير درجىىاو التبىىاين اىىى متريىىر  unique contributionمعنويىىاا اريىىداا 

، بعىىىد اسىىىتبعاد فثىىىر المتريىىىراو المسىىىتفلة األخىىىر  والتىىىى تضىىىمنها النمىىىو ج "ال فىىىا  علىىىى البي ىىىة
، ملكيىىىة اآلالو الزراعيىىىة، مكانىىىة المىىىرفة، سىىىن المب وثىىىةتعلىىىيم : لمتريىىىراو هىىىىالت ليلىىىى، وهىىى   ا

 .المب وثة، االنفتار الجررااى والثفااى، المكانة الو يفية للعمل
وتبىىين مىىن النتىىا ج المت صىىل عليهىىا فن المتريىىراو المسىىتفلة السىىو مجتمعىىة تىىرتبط بمتريىىر 

( F)، وتبلىغ قيمىىة 282,1قىدر  ( R)متعىىدد  بمعامىل ارتبىاط" دور المىرفة اىى ال فىا  علىىى البي ىة"
 صىىىا ياا عنىىىد المسىىىتو  وهىىىى قيمىىىة معنويىىىة إ 189,68الم سىىىوبة الختبىىىار معنويىىىة هىىى ا المعامىىىل

إلىىىى فن هىىى   المتريىىىراو ( R2)علىىىى األقىىىل، وتشىىىير قيمىىىة معامىىىل الت ديىىىد  110,1اال تمىىىالى 
مىن التبىاين اىى درجىاو دور المىرفة اىى ال فىا  علىى البي ىة، بينمىا % 9,39المستفلة تفسر ن و 

. تنسىىب العوامىىل المتبفيىىة األخىىر  مىىن التبىىاين إلىىى عوامىىل فخىىر  لىىم يتضىىمنها النمىىو ج الت ليلىىى
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وعلى فية  ال ا ن ه   النتيجة تؤيد جز ياا الفري الب ثى الخا  بدور المرفة اى ال فا  على 
 .البي ة

نسىىبة إسىىهام كىىل متريىىر مىىن المتريىىراو المسىىتفلة المعنويىىة اىىى تفسىىير  وعنىىد الوقىىوف علىىى
مىن % 1,66جزء مىن التبىاين اىى دور المىرفة اىى ال فىا  علىى البي ىة، يوضىح الجىدول فن ن ىو 

منهىىىا إلىىىى متريىىىر ملكيىىىة اآلالو % 4,3التبىىىاين المفسىىىر يعىىىز  إلىىىى متريىىىر تعلىىىيم المب وثىىىة، و 
سىىىىن المب وثىىىىة، و % 4,6الجررااىىىىى و الثفىىىىااى، و  االنفتىىىىارإلىىىىى متريىىىىر % 0,6الزراعيىىىىة، و 

وتبىىين النتىىا ج . مكانىىة المىىرفةإلىىى متريىىر % 6,0المكانىىة الو يفيىىة للعمىىل، و إلىىى متريىىر % 2,0
من إجمالى التبىاين المفسىر اىى متريىر % 22بصفة عامة فن مترير تعليم المب وثة يفسر قرابة 

 .دور المرفة اى ال فا  على البي ة
اي األهميىة النسىبية لكىىل متريىر مىن المتريىراو المسىتفلة المعنويىة بىىالت كم فمىا عنىد اسىتعر 

اىىى بىىاقى المتريىىراو المسىىتفلة المعنويىىة األخىىر ، افىىد تبىىين مىىن قىىيم معىىامالو االن ىىدار الجز يىىة 
، (β =313,1)لهىى   المتريىىراو فن متريىىر تعلىىيم المب وثىىة ي تىىل المرتبىىة األولىىى ( β)المعياريىىة 

، ثىىىم متريىىىر سىىىن (β =-634,1)ة متريىىىر االنفتىىىار الجررااىىىى و الثفىىىااى يليىىىا مىىىن  يىىىث األهميىىى
، ثىىم متريىىر ملكيىىة (β =016,1)، ثىىم متريىىر المكانىىة الو يفيىىة للعمىىل (β =-603,1)المب وثىة 

 (. β =009,1)، ويأتى اى نهاية الترتيب مترير مكانة المرفة (β =026,1)اآلالو الزراعية 
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االنفتىىار الجررااىىى و الثفىىااى االن ىىدار الخطىىى المتعىىدد التىىدرجى نتىىا ج ت ليىىل : (3)نــد ل رقــم
دور "الصاعد للعالقىة بىين المتريىراو المسىتفلة  او اصسىهام المعنىو  والفريىد و

 "المرفة اى ال فا  على البي ة

المتغيرات الداخلة فى 
 التحليل

معامل 
النحدار 

 Bالنز ى 

معامل 
النحدار 
النز ى 
 βالمعيارى

النسبة 
الم  ية 
للتباين 
المفسر 
للمتغير 

 التابع

النسبة 
الم  ية 
التراكمية 
للتباين 
 المفسر

معن ية  "t"قيمة 
"t" الترتيب 

 0 111,1 222,3 112,1 1,66 313,1 308,1 تعليم المب وثة 
 2 111,1 888,3 060,1 4,3 026,1 141,6- ملكية اآلالو الزراعية 
 6 109,1 910,6 023,1 0,6 634,1- 699,1 االنفتار الجررااى والثفااى 
 3 111,1 120,9- 302,1 4,6 603,1- 606,1- سن المب وثة 
 9 119,1 411,6 011,1 2,0 016,1 314,1 المكانة الو يفية للعمل 
 2 100,1 223,6 046,1 6,0 009,1- 038,1 مكانة المرفة 

 R2 =046,1معامل الت ديد    R =934,1معامل االرتباط المتعدد 
 f  =001,03قيمة 

وتشير تل  النتا ج إلى فن المتريراو سالفة ال كر ُتعد مؤثراو هامة لتفعيل دور المرفة اى 
ال فىا  علىى البي ىة،  يىث يىىؤثر كىل مىن السىن ودرجىة االنفتىىار الجررااىى والثفىااى تىأثيراا عكسىىياا 

م والمكانىىة الو يفيىىة علىىى قيىىام المىىرفة بىىدورها اىىى ال فىىا  علىىى البي ىىة، بينمىىا يىىؤثر كىىل مىىن التعلىىي
للعمىىل وملكيىىة اآلالو الزراعيىىة والمكانىىة التىىى تتمتىىع بهىىا المىىرفة تىىأثيراا إيجابيىىاا علىىى قيامهىىا بهىى ا 

 . الدور
 

 التوصيات
  توعية المرفة بمفهوم التنمية المستدامة ومساراتها وطرق ترسيخ مبىدف شىراكة المىرفة اىى تفعيىل

 . مساراو التنمية
  التعليميىىىة والتربويىىىة مىىىن خىىىالل منىىىاهج دراسىىىية دقيفىىىة ترسىىىخ مبىىىاد  تفعيىىىل دور المؤسسىىىاو

 . تفعيل دور المؤسساو الدينية والمساجد التنمية البي ية المستدامة باصضااة إلى
 تا ىىىة  إدمىىاج المىىرفة اىىي جميىىع األنشىىطة التنمويىىة ومشىىاركتها اىىي إدارة المىىوارد الطبيعيىىة وا 

 .الفرصة للوصول إلى المراكز الفيادية
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 ل على سد منابع األمية والنهوي بم و األميةالعم  . 
 برامج لتعزيز الوعي االستهالكي المستدام للمرفة إعداد . 
  إقىىرار سياسىىة إعالميىىة تسىىعى ص ىىداث تريىىراو اىىي الىىوعي االجتمىىاعي عنىىد الجنسىىين بأهميىىة

ي مشىىاركة المىىرفة اىىي العمىىل وابىىراز الجوانىىب االيجابيىىة لشخصىىية المىىرفة وتجسىىيد اسىىهاماتها اىى
 .ميادين التنمية المستدامة

  تطوير فوضا  المرفة الريفية من خالل منح الفروي للنساء للمشاركة اي المشروعاو. 
 تشجيع المرفة على المشاركة اى األنشطة المجتمعية والسياسية. 

 

 المراجع
ماجسىتير  يىر ، رسىالة "اآلثار البي ية للتنمية االقتصادية الزراعيىة(: "6111)السيد م مد عطا اهلل

 ، كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخمنشورة
الفجىىوة النوعيىىة وت سىىين اعاليىىة اصرشىىاد الزراعىىى اىىى مجىىال المىىرفة : "بهجىىو م مىىد عبىىد المفصىىود

، المركىز 6116 المؤتمر السادس ل،رشاد الزراعى وتنمية المرفة الريفية، "الريفية
 المصر  الدولى للزراعة، الدقى، الجيزة

، "اصرشاد الزراعى والمرفة الريفية اى الجمهورية العربيىة السىورية(: "6110)الء الدين قنبرجالء ع
ورقىىىة ب ثيىىىة منشىىىورة اىىىى كتىىىاب المىىىرفة الريفيىىىة العربيىىىة، الطبعىىىة األولىىىى، مكتبىىىة 

 اصسكندرية. طبعة اصشعا  الفنيةوم
للتوزيىع والنشىر، الفىاهرة، دار النصىر " مفدمة اى علىم االجتمىا  البي ىى(: "6101) اتم عبد المنعم

 011 – 021،   6101طبعة الثانية، ال
البعىىىد السياسىىىى للجماعىىىة واألمىىىن البي ىىىى، دراسىىىة اىىىى المشىىىاركة (: "0442)سىىىامية خضىىىر صىىىالح

 .، فكاديمية الب ث العلمى والتكنولوجى، الفاهرة"واتخا  الفرار
تماعيىىىة واالقتصىىىادية رؤيىىىة مىىىن واقىىىع دور المىىىرفة البدويىىىة اىىىى التنميىىىة االج: "سىىىعيد ناصىىىر  مىىىدان

، ورقىىة علميىىة منشىىورة اىىى مجلىىة كليىىة اآلداب، جامعىىة "المملكىىة العربيىىة السىىعودية
 .6112طنطا، العدد الثامن عشر، المجلد الثانى، يناير 



 

 وآخرون سامية خضر صالح
 

 323  6102يونيو ، الثاني، الجزء الثالث والثالثونالمجلد 

اصرشىىىىاد البي ىىىىى للمىىىرفة الريفيىىىىة اىىىىى مجىىىال معاملىىىىة المخلفىىىىاو (: "6112)سىىىهير إسىىىىماعيل بىىىدراو 
، رسىالة دكتىورا   يىر منشىورة، قسىم "الصلبة بم اا ة الشىرقيةالمزرعية والمنزلية 

 عى، كلية الزراعة، جامعة عين شمساصرشاد الزرا
 6116، معهد التخطيط الفومى، الفاهرة، "المرفة الريفية وقضية التنمية": عزيزة عبد الرازق السيد

علىى فداء المىرفة لىدورها اىى  وجيىةااليكولفثىر المتريىراو (: 6118)ما سة عبد ال ميد على البيومى
مفارنىىىة بىىىين منطفىىىة عشىىىوا ية وفخىىىر   ضىىىرية، رسىىىالة  ايكولوجيىىىةالتنميىىىة دراسىىىة 

والب ىىوث البي يىىة،   يىىر منشىىورة، قسىىم العلىىوم اصنسىىانية، معهىىد الدراسىىاو دكتىىورا 
 جامعة عين شمس

الطبعىىة   الفنيىىة، ، مكتبىىة ومطبعىىة اصشىىعا"المىىرفة الريفيىىة العربيىىة(: "6110)م مىىد عمىىر الطنىىوبى
 6110األولى، اصسكندرية، 

ر والتوزيىىع، عمىىان، الطبعىىة ، دار الشىىروق للنشىى"علىىم اجتمىىا  األسىىرة" :(0449)معىىن خليىىل عمىىر
 األولى

 م اا ة ريف اي المستدامة التنمية اي الريفية المرفة تمكين"(: 6106)عنون العزاوي كا م نادية
 م 6106 ،"برداد
امعىىة ، الج"متطلبىىاو التنميىىة المسىىتدامة المتكاملىىة مىىن المؤشىىراو اص صىىا ية: "نعىىيم بىىارود سىىليمان

 6112اصسالمية،  زة، يناير 
دور المىىىىرفة الريفيىىىىة اىىىىى التنميىىىىة السىىىىمتدامة و مايىىىىة البي ىىىىة اىىىىى الىىىىوطن (: "6113)نعيمىىىىة ركبىىىىانى

امة ، ورقىىىة ب ثيىىىة قُىىىدمو اىىىى المىىىؤتمر الىىىدولى للتنميىىىة الزراعيىىىة المسىىىتد"العربىىىى
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ABSTRACT 

The present study aimed at identifying the role of woman in 

environmental sustainable development “environmental 

conservation” in one village at Minia Governorate, and 

identifying the main significant socio-economic, demographic 

and cultural correlates and determinants of the role of woman in 

environmental sustainable development and their relative 

importance. 

A random sample of 225 women was selected from shosha 

village in El-Minia governorate. An interview questionnaire was 

and designed to include various variables pertained to the 

objectives of the study. It was pre-tested and modified 

accordingly. Percentages, standard deviation, zero-order 
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correlation, and Step-wise multiple regression (forward solution) 

techniques were the tools of data analysis. 

Step-wise multiple regression analysis showed that, six 

independent variables out of the fifteen independent variables 

made a significant unique contribution to regression equation. 

The six independent variables taken together explain about 34.4% 

of the total variance of environmental conservation. These six 

variables are: Educational Status; ownership of agricultural 

equipments; Respondent’ age; cultural and geographical 

openness; Work status and Women’s empowerment. 

The study recommended that more effort need to be provided 

such as: provision of reproductive health services, provide more 

job opportunities for women, in addition to providing more 

educational opportunities, especially for women in rural and 

disadvantaged areas in order to empower women to achieve 

sustainable development in the governorate. 


