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 دمشقسالمة الممارسات البيئية للمرأة الريفية في محافظة ريف في أثر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية 

 (1)كنان فواز كمال الدين

 (. إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)
ورية. البريد س)للمراسلة: د. كنان فواز كمال الدين، إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، 

 (.0991745814، رقم الجوال: Kenana76@Gmail.comاإللكتروني: 

 25/05/2015تاريخ القبول:    22/02/2015تاريخ االستالم: 
 

 الملخص
فََي التعَرف علََ  الممارسََات البيئيَة للمََرية الريايََة المزارعَة، وتحديََد ياََر المت يَرات االقتصََادية واالجتماعيََة  البحََث إلََ  ف  د  ه َ

المناطق )دوما، القطياة، التل، يبرود، النبك، الزبداني، قطنا، سالمة ممارساتها البيئية في محافظة ريف دمشق، سورية، في كل من 
اء دراسَة ميدانيَة تحليلي َة للممارسَات البيئيَة للمَرية المزارعَة، بايتيَار عينَة طبقي َة بلَ  حجمهَا . ولتحقيق يهداف البحث تَم إجَر داريا(
َََائ  . بينَََت2011امَََرية مزارعَََة، باالسَََتناد إلَََ  اسَََتمارة اسَََتبيان تَََم مللهَََا بوسَََاطة المقابلَََة الشيصَََية يَََالل عَََام  159 ين  النت
ة المسَتقل اتمعنويَة بَين كَل مَن المت يَر تبَين وجَود عالقَة ارتبَاط  % من المبحواات ذوات ممارسات بيئية  غيَر سَليمة، كمَا57.2

عملهَا ، عَدد سَاعات هَاالمسَتوى التعليمَي لزوجينشطة اإلنتاج النباتي والحيَواني، في  هادور لها، و  ، المستوى التعليميزارعةعمر الم
مَن التَاب  المما َل بسَالمة ممارسَاتها البيئيَة، و  ووعيها االجتماعي والصحي، وجود مهنة ييرى لها، وبين المت ي َر، والزراعي المنزلي

علََ  المت يَر التََاب  المماََل بسََالمة لمعرفَة مََدى تََااير المت يََرات المسَتقلة مجتمعََة  اللوجسََتي الانََائييَالل إجََراء تحليََل االنحَدار 
 التاب .%( من التاايرات الحاصلة عل  المت ير 76.6تسهم بنسبة ) مت يراتالالمزارعة، تبي ن ين هذه لمرية ممارسات البيئية لال

 الممارسات البيئية، المرية الرياية، المت يرات االقتصادية واالجتماعية.الكلمات المفتاحية: 

 
 المقدمة

 العصر هذا يجيال تواجه التي التحديات تواجه ك يرها فهي واحتياجاتها قضاياها وتنوعو  تعدد وم  بالمرية االهتمام سياق في
 والتزاما   شيصية قناعة معها التعامل يتطلب والتي ويشكالها، ينواعها بميتلف البيئية المشكالت في والمتمالة القادمة واألجيال
 المجتمعات لهذه تضمن التي المستدامة للتنمية كهدف الطبيعية والموارد عل  البيئة المحافظة يولويات ترسيخ بضرورة مجتمعيا
 (.2002 استمرارها )يحمد، تلكد بل مسارها التعوق ياةنظ ببيئة مرتبطة رفاهية
 المشاركة تحقيقها ويتطلب المستدامة، للتنمية يساسية كقاعدة الطبيعية والموارد البيئة عل  المحافظة مبادئ بترسيخ اليوم العالم يهتم

 يتم لكي والقانوني والتشريعي السياسي الصعيد عل  الحكومي الجهد إل  باإلضافة االجتماعية، مستوياتها بكل الااعلة الشعبية
 (.2013)الشوابكة وآيرون،  االستدامة يسباب تحقيق م  للمجتمعات النظياة البيئة تامين

استيداماتها  يالل من الطبيعية الموارد عل  المحافظة في المجتم ، نصف باعتبارها المرية تلديه الذي الكبير لدوروال ييا  ا
 وتحديد األسرة رعاية في الريادي دورها ضمن المستقبل يجيال وتعليم وتوعية وتربية تنشئة في ومن يالل دورهااليومية لهذه الموارد 

 (2000، وبرنام  األمم المتحدة )جامعة الدول العربية وترشيد االستهالك السلوك ينماط
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التنمية وحماية البيئة، إال ين المرية كانت وستظل وعل  الرغم من ين المجتم  لم يتح الارصة للنساء للمشاركة الكاملة في عمليات 
محورا  لتنمية المجتم ، وسيستايد العالم استاادة كاملة إذا استيدمت قدراتها عل  نحو يفضل لحماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية 

 (.1987)حطب ومكي،
من يالل استيداماتها للموارد الطبيعية وتعتبر  لحضريةوالمناطق ا الرياية المناطق بين المرية به تقوم الذي الدور هذا وييتلف

ذو العالقة القوية  المرية الرياية يكار تماسا  م  البيئة من المرية الحضرية نظرا  للمشاركة الكبيرة للمرية في العمل واإلنتاج الزراعي
 بالموارد الطبيعية والبيئية.

في الرياية وجود ارتباط إيجابي بين دور المرية  في سوريةيف محافظة درعا في دراسة للمرية الرياية في ر  (2010)يوضحت الزعبي 
كما بينت وجود ارتباط كمت يرات مستقلة، وجود زوجة ييرى تها و ، ومهنهاديلو التعليمي،  اهاالمجال البيئي كمت ير تاب  ومستو 

 .في هذا المجال كمت ير تاب  وبين عمرها وعدد يوالدها كمت يرات مستقلة هاسلبي بين دور 
كما بينت ين  ،وجود عالقة ارتباط قوية بين الوعي البيئي للنساء الريايات وبين المستوى التعليمي لهن (2009)الزغبي وبينت 
كما يكدت ين سبب ضعف هذه  ،ل  البيئة% من نساء العينة يشاركن في يعمال منظمات المحافظة ع11ال تتجاوز  ضئيلةنسبة 

يضاف إل  ذلك العادات  ،ولعدم توفر الوقت الكافي لدى النساء ،النسبة مرده إل  تقصير هذه المنظمات في استهداف النساء
 .والتقاليد التي تحد من حضور مال هذه النشاطات

من يالل تكوين سبعة محاور لقياس الممارسات البيئية للمرية )الناايات المنزلية، المياه،  (2013)يظهر الشوابكة وآيرون و 
كانت ذات داللة  فقط، محوري الت ذية والهواءعل  الضجي ، المنظاات والكيماويات، الت ذية، الهواء، الطاقة( ين يداء النساء 

هرت يداء دال عل  محاور الضجي  والمنظاات والطاقة لصالح فئة إحصائية لصالح المرية المتزوجة، وتبعا  لائة العمر فقد يظ
 .عل  محور الطاقة 49-40في حين كانت لصالح فئة العمر  ،فاكار 50العمر 
 المائية الموارد إدارة في الرياية المريةفي دراسة لدور ESCWA (2007 )اللجنة االقتصادية واالجتماعية ل رب يسيا يوضحت كما 

والمناطق  الرياية المناطق بين الطاقة يدمات توفير في المرية به تقوم الذي الدور ايتالف، وحماية البيئة الطاقة استهالك وترشيد
 قد بعيدة، تكون قد ونقله لمسافات ينواعه بكافة التجاري غير الوقود لتوفير الكامل العبء الرياية المرية تتحمل فبينما الحضرية،

 .في القطاع المنزلي الطاقة استهالك ترشيد عل  الحضرية المناطق في المرية دور يقتصر
، عل  ضرورة توفير المعلومات عن الطريقة التي تمكن المرية من ين تقوم UNDP (2006)يكد البرنام  اإلنمائي لألمم المتحدة و 

وانتشار استيدام المواد بدور نشط في مكافحة المشاكل البيئية اليطيرة مال التصحر واتالف ال ابات ونضوب التنوع الحيوي 
الكيمائية اليطيرة وسوء إدارة الموارد المائية وتلوث المياه والضوضاء وتلوث الهواء، وذلك إيمانا  بان المرية هي الماتاح األساسي 

 .لحل مشكلة االيتالل بين السكان والموارد والسكان والبيئة وياصة في دول العالم الاالث
 الجهد يالل من المستدامة، التنمية تساهم في الرياية المريةين UNIDO (2004 )ية لألمم المتحدة بينت منظمة التنمية الصناعو

 طبيعية، مسمدة كمواد ذلك بعد استيدامها إعادة ام منها العضوي الجزء ودفن للتدوير القابلة الميلاات فصل في تبذله الذي
 التلوث، لمن  حرقها وتجنب سليمة وبطريقة باستمرار القمامة من والتيلص المنزلية، الميلاات فصل يالل من بيت، ربة وبصاتها

 في االقتصاد عل  العائلة يفراد حث إل  المرية دور ويمتد .منها والتيلص وتدويرها الميلاات فصل بطرق كامال   الماما   يتطلب مما
 .والتصني  االستعمال إعادة ومحاولة االستهالك

 البحث:مشكلة 
إن المرية الرياية إحدى المسلولين األساسيين عن التدهور البيئي،ألنها تعرض البيئة لالنتهاكات يالل ممارساتها المعيشية اليومية 

ن تعامل المرية م  ا  وحماية البيئة، و الموارد الطبيعية بسبب ما تقوم به من ممارسات غير سليمة ال تراعي مقتضيات استدامة 
نحو يلحق الضرر بالبيئة هو نتيجة لمجموعة من العوامل تتعلق بوضعها االقتصادي واالجتماعي، من هنا  الموارد الطبيعية عل 

 تاتي يهمية هذه الدراسة في تحديد بعض هذه العوامل التي تلار عل  سالمة الممارسات البيئية للمرية الرياية.
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 البحث:أهداف 
ت يرات االقتصادية واالجتماعية في سالمة الممارسات البيئية للمرية المزارعة يتمحور الهدف العام للبحث حول تحديد يار بعض الم

 وذلك من يالل:
 .ريف دمشقالممارسات البيئية للمرية الرياية المزارعة في محافظة سالمة تحديد درجة  -1
 الممارسات البيئية للمرية الرياية المزارعة. في سالمة تحديد بعض العوامل الملارة  -2

 :البحث وطرائقمواد 
 البيانات ومصدرها:

يالل عام  اعتمد البحث عل  يسلوب المسح الميداني من يالل جم  البيانات األولية من النساء الريايات في محافظة ريف دمشق
تضمنت بعض اليصائص االجتماعية واالقتصادية التي ياترض ينها تلار في سالمة باستيدام استمارة استبيان  .2011

البيئية للمرية المزارعة كما تضمنت بعض الممارسات البيئية التي ياترض ين تشارك بها المرية المزارعة من يالل الممارسات 
 ينشطتها المنزلية والزراعية، والتي تلار عل  كل من التربة والهواء والماء.

 األسلوب البحثي:
تلار عل  سالمة الممارسات البيئية للمرية المزارعة تم من يجل تحديد بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية التي ياترض ينها 

سلال المبحواة عن اتجاهها من هذه بند بالنسبة للصحية وتم  13بنود بالنسبة للممارسات االجتماعية، و 4إعداد قائمة تكونت من 
ام حسب  مجموع درجات كل  ،عل  التوالي 3،2،1( ويعطيْت القيم سلبي، حيادي، إيجابيمن يالل االاة مستويات )الممارسات 

 .مبحواة
قرارات وتم سلالها عن مدى  9وكذلك الحال بالنسبة لمدى مشاركتها في اتياذ القرارات األسرية والزراعية، تم إعداد قائمة شملت 

سب  مجموع ام ح ،عل  التوالي 3،2،1( ويعطيْت القيم ابدا ، يحيانا ، دائما  ) مشاركتها بهذه القرارات من يالل االث مستويات
عملية زراعية، ولمساهمتها في ينشطة اإلنتاج  11. وبالنسبة لمساهمتها في ينشطة اإلنتاج النباتي تم تحديد مبحواةدرجات كل 

عل  التوالي، ام حسب 3،2،1القيم مستويات يعطيت  3ينشطة، وتم سلالها عن مدى مشاركتها من يالل  9الحيواني تم تحديد 
 مجموع درجات كل مبحواة.
ملشرات )المياه، الهواء، التربة( لتحديد الممارسات البيئية للمرية الرياية المزارعة تضمن كل  3تم تحديد بالنسبة للملشرات البيئية 

 مقياس التصحيح اليماسي ليكرتاستيدام تم ، و ملشر مجموعة من البنود ذات العالقة بالممارسة البيئية للمرية الرياية لهذا الملشر
، عط  البند اإليجابي يمس درجات والبند السلبي درجة واحدةلتحديد درجة بنود هذا الملشر ي  درا ، يحيانا ، غالبا ، دائما (، و )يبدي ، نا

 بنود.  6بنود، وملشر الهواء  7بنود، وملشر التربة  9حيث تضمن ملشر المياه 
، واستيدم في تحليل البيانات كل من التحليل (EXCEL, SPSS 20)تم تحليل البيانات باستيدام برام  التحليل اإلحصائي 

الوصاي كالمتوسطات، والتكرارات، والنسب المئوية، والتحليل الكمي كمعامل االرتباط لقياس قوة واتجاه العالقة اليطية بين 
المت يرات (  لتحديد تااير Binary Logistic Regression) الانائي االنحدار اللوجستياستيدم نموذج  تم كما ،المت يرات

حيث تم تقسيم يحد ينواع االنحدار الذي يستيدم عندما يكون المت ير التاب  انائي وهو  المستقلة عل  المت ير التاب 
بينما يمكن ين تكون المت يرات المستقلة باشكال الممارسات البيئية للمرية المزارعة إل  فئتين )غير سليمة، سليمة(، 

 .(Pampel and Fred, 2000)،..(ميتلاة )انائية، مصناة، مستمرة
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 :ويتيذ النموذج المعادلة التالية

(4) ze1

1
P


  

 Z= b0 + b1x1 + b2x2 + ........ bnx  

P :( احتمال حدوث الحاداة يي احتمالY=1) 
X1,X2,…Xn.العوامل المستقلة المستيدمة في التنبل : 

b0, b1, b2………bn المستقلة.: اوابت العوامل 
 ( كما يلي:Log oddsكما يمكن إعادة ترتيب هذه المعادلة بالشكل اليطي وذلك بتحويل االحتمالية إل  لوغاريتم األرجحية )

Log odds (Y=1) = b0 + b1x1 + b2x2 + ... bnxn 
لوغاريتم يرجحيَة حَدوث التَاب  مَ  زيَادة وهنا تظهر اوابت العوامل المستقلة بوحدات لوغاريتمية تاسر مقدار الزيادة يو النقصان في 
بقاء جمي  العوامل المستقلة األيرى اابتة.  يو نقصان المت ير المستقل بمقدار وحدة واحدة وا 

(، عل  الشكل التالي: Odds Ratioفك اللوغاريتم وتحويله إل  تاب  يسي وبالتالي تاسيره كنسبة يرجحية) ويمكن
p1

p
   Odds


 

P .احتمال حدوث التاب  عند ت ير العامل المستقل بمقدار وحدة واحدة، وبقاء بقية العوامل المستقلة األيرى اابتة : 
Odds Ratio (Y=1)= EXP(b)= e b 

b.اابت المت ير المستقل المراد تاسيره : 
بمقدار وحدة واحدة في المت ير المسَتقل  وتعبر نسبة األرجحية عن الت ير المتوق  في يرجحية حدوث التاب  م  كل زيادة يو نقصان

بقاء العوامل األيرى اابتة.  وا 
الََََذي يقََََوم علََََ  اسََََتيدام االيتبََََار  (Hosmer-Lemshow)يََََتم اسََََتيدام ايتبََََار معنويََََة النمََََوذج ودقتََََه ولتقََََدير 

والقَََيم  ( لاحَََص الارضَََية العدميَََة التَََي تقَََول بعَََدم وجَََود فَََروق معنويَََة بَََين القَََيم المشَََاهدةChi-Squareاإلحصَََائي )
 .المتنبئ بها للمت ير التاب ، حيث تزداد دقة النموذج كلما كانت هذه الاروق ص يرة وغير معنوية

 عينة البحث
نادت الدراسة بطريقة المعاينة الطبقية حيث قسم المجتم  المدروس اعتمادا  عل  المناطق اإلدارية في المحافظة، والبال  عددها 

ين النشاطات الزراعية ال تذكر فيها، وباعتبار ين النساء فيها استبعاد منطقة مركز ريف دمشق عل  اعتبار وتم ( مناطق، 9)
% من عدد القرى المستهدفة بالدراسة 10ايتير قرية،  (186، وبالتالي بل  عدد القرى المستهدفة بالدراسة )يقرب للنساء الحضريات

 .(1( قرية موزعة بين المناطق عل  النحو الموضح في الجدول )19)ومن ام يكون عدد القرى المدروسة عشوائيا  
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 . عدد القرى واألسر في مناطق محافظة ريف دمشق1الجدول 
 عدد األسر في القرى % من القرى10نسبة  عدد القرى في المنطقة مناطق محافظة ريف دمشق

 7506 6 60 منطقة دوما
 817 1 12 منطقة القطيفة

 2339 2 20 منطقة التل
 1222 1 8 منطقة يبرود
 564 1 9 منطقة النبك

 3500 2 25 منطقة الزبداني
 4135 5 47 منطقة قطنا
 1409 1 5 منطقة داريا

 21492 19 186 المجموع
 .2004المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء،         

في القرى المدروسة عدد النساء الريايات المتزوجات  عل  اعتبار ين عدد النساء المتزوجات مساويا  تقريبا  لعدد األسر، فإن
القرى في  % عل  عدد النساء الريايات5عند مستوى معنوية  (Krejci and Morgan, 1970تطبيق قانون )بو  (،21492)

 المدروسة.

(1 )
P)P(12X1)(N2d

P)NP(12X
S




 

)وحدة التحليل األساسية للبحث( وتمال عينة  الزراعيمارسن العمل امرية رياية ت 159امرية رياية منها  377بل  حجم العينة 
 الدراسة.
 النتائج:

 خصائص عينة الدراسة:أواًل: 
 (:X1) المبحوثةعمر ا -1

 تراوح المدى الاعلي لعمريعتبر العمر يحد يهم الصاات الشيصية للارد، فهو يلار عل  إدراكه لميتلف المااهيم واألفكار، وي
وبتقسيم المدى إل  االث فئات كما هو تقريبا ،  سنة 36وبمتوسط حسابي قدره سنة  69-19بين  في عينة الدراسةالمبحواات 

 (.2) موضح في الجدول
 حسب فئات أعمارهن. بحوثات. توزع الم2 الجدول

 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات
19-35 61 38.37 
36-52 82 51.57 
53-69 16 10.06 

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتالمصدر:  

سنة وفي هذه الاترة ياترض ين  52-35% من عينة الدراسة هن من المبحواات اللواتي تتراوح يعمارهن بين 50يكار من ين  يتبين
 ية والبيئية. فيما يتعلق باألمور المنزلية والزراعتكون المبحواة قادرة عل  اتياذ القرار 
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 :(X2)بحوثات المستوى التعليمي للم -2
المبحواات تم توزي  وفي هذه الدراسة يعد المستوى التعليمي من يهم العوامل الملارة في وعي واستجابة وممارسة الشيص، 

وتبين ين النسبة (، 3)حسب التقسيم الرسمي السائد للمكتب المركزي لإلحصاء في سورية إل  سب  مراحل تعليمية كما في الجدول 
في حين لم تتجاوز نسبة حملة الشهادات الجامعية والمعاهد ، %32.1من حملة الشهادة اإلعداديةت كانبحواات العليا من الم

 .س بها عل  اعتبار ين الريايات المستهدفات بالدراسة هن الريايات المزارعاتاب وهي نسبة البحواات الم % من12.6
 حسب المستوى التعليمي. حوثاتبتوزع الم .3 الجدول

 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات
 14.5 23 أمي
 8.8 14 ملم

 15.7 25 االبتدائي
 32.1 51 اإلعدادي
 16.3 26 الثانوي
 5.7 9 المعهد

 6.9 11 الجامعي
 100 159 المجموع

 .2011دمشق، ، محافظة ريف من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتالمصدر:      
 :(X3) بحوثةالمستوى التعليمي لزوج الم -3
 (.4) الجدولهو موضح في ل  سب  مراحل تعليمية كما إحسب المستوى التعليمي ألزواجهن بحواات تقسيم المتم 

 .حسب المستوى التعليمي ألزواجهنبحوثات . توزع الم4الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 5.7 9 أمي
 5 8 ملم

 14.5 23 االبتدائي
 31.5 50 اإلعدادي
 24.5 39 الثانوي
 7.5 12 المعهد

 11.3 18 الجامعي
 100 159 المجموع

 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتالمصدر:      
، وين المستوى التعليمي %31.5اإلعدادية كانوا يزواجهن من حملة الشهادة المبحواات  من عل ين النسبة األيتضح من الجدول 

 لألزواج بشكل عام يعل  من الزوجات )المبحواات(.
 (: X4) األسرةحجم  -4

كما هو موضح في الجدول إل  فئات حجم يسرهن حسب  المبحواات تقسيمبو فرد،  16-2تراوح المدى الاعلي لعدد يفراد األسرة من 
 .( فرد6-2بين )ن يفراد يسره تراوح عددالنسبة األكبر من يسر مزارعات العينة تبين ين (، 5)
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 .حسب حجم األسرة بحوثات. توزع الم5الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 44 70 )أسرة صغيرة(2-6
 39.6 63 )أسرة متوسطة(7-11

 16.4 26 )أسرة كبيرة( 12-16
 100 159 المجموع

 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا     
 (:X5)للمبحوثة  عدد ساعات العمل الزراعي -5

ساعة،  5.4% بمتوسط عدد ساعات عمل زراعي يومي 82.4بل ت نسبة المبحواات العامالت دايل مزارع األسرة وبدون يجر 
ساعة عمل زراعي يومي كما هو  3.5الماجور يارج مزارع األسرة حوالي في حين بل  متوسط عدد ساعات عمل المبحواات 

(، وتبين ين إجمالي المبحواات العامالت يارج مزارع األسرة هن من المبحواات اللواتي ال يمتلكن حيازات 6موضح في الجدول )
 زراعية يو حيوانية كما ال تمتلك يسرهن هذه الحيازات.

 .حسب حجم األسرة بحوثات. توزع الم6الجدول 

متوسط عدد ساعات العمل  %النسبة المئوية  التـكرار البند
 اليومي

 5.4 82.4 131 العمل داخل مزارع األسرة 
 3.5 17.6 28 العمل خارج مزارع األسرة
 5 100 159 المجموع

 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا
 
 (:X6العمل المنزلي )عدد ساعات  -6

بحواات )االعتناء باألوالد والزوج والطبخ وال سيل وغيرها من األعمال المنزلية( للمالمنزلي اليومية بل  متوسط عدد ساعات العمل 
 ساعات عمل يوميا  عل  مدار السنة. 9حوالي 

 
 (:X7الوعي االجتماعي ) -7

 وح المجال النظري لهذه القيمافي حين تر  ،12-6 االجتماعي للمزارعات بينتراوح المجال الاعلي للقيم المعبرة عن مستوى الوعي 
 12-10% من المزارعات ينضون في الائة 57.2بين ين حوالي (، ت7كما في الجدول ) وبتقسيمه إل  االث فئات، 12-4 بين
 التي تشير إل  مستوى مرتا  من الوعي االجتماعي.و 

 .تبعًا لدرجة الوعي االجتماعي مبحوثات. توزع ال7الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 17.6 28 )درجة منخفضة(4-6
 25.2 40 )درجة متوسطة(7-9

 57.2 91 )درجة مرتفعة(10-12
 100 159 المجموع

 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا
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 (:X8) الوعي الصحي-8
، 39-13وح المجال النظري لهذه القيمافي حين تر  ،39-18المجال الاعلي للقيم المعبرة عن مستوى الوعي الصحي بين  تراوح

ينضوين ضمن  بحواات% من إجمالي الم50.3ين ال البية العظم  وبنسبة  (، تبين8كما في الجدول )وبتقسيمه إل  االث فئات 
 .ا  من الوعي الصحيوالتي تشير إل  مستوى مرت 39-31الائة 

 .الوعي الصحي لدرجة تبعاً بحوثات . توزع الم8الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 7.6 12 )درجة منخفضة(13-21
 42.1 67 )درجة متوسطة(22-30
 50.3 80 )درجة مرتفعة(31-39

 100 159 المجموع
 .2011محافظة ريف دمشق، ، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا
 
 (:X9) في اتخاذ القرارات األسرية والزراعية المشاركة -9

في حين تراوح المجال النظري ،25-13المزارعة في اتياذ القرارات األسرية والزراعية بين المجال الاعلي لدرجة مشاركة تراوح
%من إجمالي 67.9ين ال البية العظم  وبنسبة يتضح (، 9كما في الجدول )وبتقسيمه إل  االث فئات  27-9لمجموع الدرجات 

والتي تشير إل  مستوى مرتا  من مشاركة  27-21ائة الذات مشاركة منياضة في اتياذ القرارات في حين ين نسبة بحواات الم
 .%9.4الزراعية ال تتجاوز و األسرية في اتياذ القرارات  بحوااتالم

 .كة في اتخاذ القرارات األسرية والزراعيةتبعًا لدرجة المشار بحوثات . توزع الم9الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 67.9 108 (مشاركة ضعيفة) 14 -9
 22.7 36 (مشاركة متوسطة) 15-20
 9.4 15 (مشاركة مرتفعة) 21-27

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا
 

 :(X10اإلنتاج النباتي )مساهمة المبحوثات في أنشطة -10
 ةعاعملية زراعية بدءا  من عملية الزر  11في دراسة تاصيلية لممارسة المرية للنشاط الزراعي النباتي وذلك من يالل تجزئته إل  

إال ين هذه المساهمة تتباين من نشاط  ،إل  التسويق، تبين ين النساء العامالت ضمن هذا المجال يسهمن في كاير من األنشطة
حيث تتضح هذه المساهمة بشكل كبير ودائم في كل من مجال الحصاد والقطاف وجني المحاصيل وعمليات التدري  ، إل  آير

ات والتعبئة والتعشيب والتاريد، ومال هذه األنشطة تتطلب المزيد من الصبر والتحمل، في حين نجد ين النساء تكاد ت يب عن عملي
 27-16 في كل عمليَة من العمليَاتبحواات من الم بحواةمشَاركة كل مللقيم المعبرة عن تراوح المجال الاعلي ، و السوق والتسويق
تبعا  لمدى مساهمتهن في العمليات الزراعية كما في  بحوااتوبتقسيمه إل  االث فئات تتوزع فيها الم 33-11والمجال النظري 

العامالت في مجال نشاط اإلنتاج النباتي هن من فئة ذوات المساهمة  بحوااتار من نصف المتبين ين يك(، 10) الجدول
 المتوسطة في اإلنتاج النباتي.
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 .النباتيأنشطة اإلنتاجفي  بحوثةالمتغير دور المحسب فئات  بحوثاتتوزع الم. 10الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 17.6 28 المساهمة()مستوى منخفض من    18 -11
 56 89 )مستوى متوسط من المساهمة(   26 -19
 26.4 42 )مستوى مرتفع من المساهمة(   33 -27

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

 (:X11اإلنتاج الحيواني )طة نشمساهمة المبحوثات في أ -11
لقَيم المعبَرة عَن لليتَراوح المجَال الاعلَي ، ( ينشَطة9باإلنتاج الحيواني تم تجزئة النشَاط المتعلَق باإلنتَاج الحيَواني إلَ  )فيما يتعلق 

تبعا  لمَدى مسَاهمتهن فَي هَذه  بحوااتوبتقسيمه إل  االث فئات تتوزع فيها الم ،27-9 والمجال النظري 24-9بينمشَاركة المدى 
 المزارعات العامالت في هذا المجال هن من فئة ذوات المساهمة المرتاعة. ين قرابة الاي يتضح(، 11)األنشطة كما في الجدول 

 اإلنتاجالحيواني.أنشطة في  بحوثةالمتغير دور المحسب فئات  بحوثاتتوزع الم .11الجدول
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 11.9 19 )مستوى منخفض من المساهمة(   9-14
 23.3 37 )مستوى متوسط من المساهمة(   15-20
 64.8 103 )مستوى مرتفع من المساهمة(   21-27

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

 :(X12)للمبحوثة مهنة أخرى  -12
تم توزي  مهن المزارعات إل  فئتين تبعا  ألهداف البحث وعل  اعتبار ين وحدة التحليل األساسية هي المرية الرياية المزارعة 

 (.12) ، زراعية ومهنة ييرى(، كما هو موضح في الجدولفقط )زراعية
 .في مجال النشاط الزراعيبحوثة المتغير دور المحسب فئات  بحوثاتتوزع الم .12الجدول 

 %النسبة المئوية  التـكرار المـهنة

 83.7 133 فقط مهنة زراعية
 16.3 26 مهنة زراعية + مهنة أخرى

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

 :(X13)ألراضي الزراعية حيازة المبحوثات ل -13
من المزارعات تلكدن حق المرية في الملكية وحصولها عل  حقها الشرعي من اإلرث، إال ين %( 88.1ين ال البية العظم  بنسبة )

بالنسبة  اتدونم 7يقدر بنحو  متوسط حجم الحيازةوبض األر  تمتلك %20.1الواق  ميتلف تماما  عن ذلك، فنسبة ضئيلة جدا  
 .عينةبالنسبة ألفراد الدونم  1.4يقدر بنحوَ ، وبمتوسط للمزارعات المالكات

 :(X14)المزرعية لحيوانات حيازة المبحوثات ل -14
 -األغنََام -% مََن المزارعَات لََديهن ملكيََة مَن رلوس الحيوانََات الزراعيَة )األبقََار25.2فيمَا يتعلََق بالحيَازة الحيوانيََة فََإن حَوالي 

 .ألفراد العينةبالنسبة  0.45بالنسبة للمزارعات المالكات و ا  ريس 1.8يقدر بنحو الماعز( وبمتوسط 
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 للمبحوثة:البيئية سالمة الممارسات مؤشرات ثانيًا: 
  :مؤشر المياه -1

 اتياذ التيطيط يو مستوى عل  وليس المائية للموارد النهائي االستيدام مستوى بالنسبة للمياه تكون عل  البيئيةالمرية  إن مشاركة
وح افي حين تر  ،45-9يتراوح المجال النظري لهذا الملشر ، ونوعا   كما   المائية الموارد إدارة في مصلحة صاحبة بوصاها القرار

 (.13) كما في الجدول فئتينقسيم المجال النظري إل  وبت، 42-12المجال الاعلي 
 بالنسبة للمياه الممارسات البيئية سالمةحسب فئات المتغير  بحوثات. توزع الم13الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 66 105 غير السليمة بالنسبة للمياه( )ممارسات 9-27
 44 54 )ممارسات السليمة بالنسبة للمياه( 28-45

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

سواء بالنسبة الستيدامات المياه % من المبحواات ذات ممارسات غير سليمة بالنسبة لملشر المياه 66يتبين من الجدول ين نسبة 
لألغراض المنزلية يو الزراعية، وهذا يشير إل  ين نسبة كبيرة من المياه تهدر بشكل مباشر من يالل استيدامها بطرق تقليدية في 

 المنزل والزراعة، يو غير مباشر من يالل غياب وعي المرية لتنشئة األبناء عل  يهمية الحااظ عل  المياه.
 :بةمؤشر التر  -2
 يتم ين في الحااظ عل  التربة حيث البد فاعل دورلها الرياية والسيما المزارعة )المشاركة في عمليات اإلنتاج الزراعي(  لمريةا

عالمها تعرياها يتراوح المجال النظري لهذا ، بمعدالت التسميد وكميات المياه وغيرها من الممارسات البيئية السليمة للترب الزراعية وا 
 .(14) كما في الجدول فئتينقسيم المجال النظري إل  وبت 31-10والمجال الاعلي  35-7الملشر 

 .بالنسبة للتربةالممارسات البيئية  سالمةحسب فئات المتغير  بحوثاتتوزع الم .14الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 58.5 93 )ممارسات غير سليمة بالنسبة للتربة( 7-21
 41.5 66 )ممارسات سليمة بالنسبة للتربة( 22-35

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو جمعت لمصدر: ا

% من المبحواات ذات ممارسات غير سليمة بالنسبة لملشر التربة، مما سيلدي إل  تعرية التربة 58.5يتبين من الجدول ين نسبة 
 بالمياه يو حرقها، وبالتالي تصبح غير صالحة للزراعة وال يمكن استامارها.يو إغراقها 

 : مؤشر الهواء-3
 .(15) كما في الجدولفئتين قسيم المجال النظري إل  وبت. 26-11والمجال الاعلي  30-6تراوح المجال النظري لهذا الملشر 

 بالنسبة للهواء.الممارسات البيئية  سالمةحسب فئات المتغير  بحوثات. توزع الم15الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 47.2 75 )ممارسات غير السليمة بالنسبة للهواء( 6-18
 52.8 84 )ممارسات السليمة بالنسبة للهواء( 19-30

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

يتضح من الجدول السابق ارتااع نسبة المبحواات ذات الممارسات السليمة بالنسبة للهواء عل  يالف ملشر التربة والمياه ويعود 
ذلك ين المرية في غالبية األحيان غير مسلولة عن عمليات استيدام المبيدات الزراعية، إضافة إل  حرصها عل  تهوية المنزل 

 ة عل  هواء وجو المنزل.وعدم استيدام المواد الملار 
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 للمبحوثة:الممارسات البيئية لسالمة المتغير التابع -4
تم جم  الدرجات التي حصلت عليها كل مزارعة من المزارعات لكل ملشر ، للمرية الريايةالممارسات البيئية درجة سالمة لتحديد 

والمجال  ،110-22وح المجال النظري لهذا المت ير اوليتر  ،بند 22من الملشرات )المياه، التربة، الهواء( ليتضمن هذا المت ير 
 . (16إل  فئتين كما في الجدول )قسيم المجال النظري وبت 99-33الاعلي 

 .الممارسات البيئية سالمةحسب فئات المتغير التابع  بحوثات. توزع الم16الجدول 
 %النسبة المئوية  التـكرار الفئــات

 57.2 91 غير السليمة()الممارسات البيئية  22-66
 42.8 68 )الممارسات البيئية السليمة( 67-110

 100 159 المجموع
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

الموارد  % من النساء ذات ممارسات بيئية غير سليمة، مما يلار بشكل سلبي عل  تنمية57يتبين من الجدول السابق ين حوالي 
المتعامل األول والمباشر م  الموارد الطبيعية والبيئية، وهي الموجه األساسي عل  اعتبار ين المرية الرياية هي الطبيعية واستدامتها،

 .للنشء لممارسة العادات البيئية، السليمة منها وغير السليمة
 المتغيرات المؤثرة في سالمة الممارسات البيئية للمبحوثة:-5

المدروسة تم استيدام لبيان العالقة بين درجة سالمة الممارسات البيئية للمبحواة م  كل من المت يرات االجتماعية واالقتصادية 
 ( تبين مايلي:17، ووفقا  لنتائ  التحليل اإلحصائي الواردة في الجدول )معامل االرتباط

الممارسات البيئية  سالمة درجةالتابع  والمتغيراالجتماعية واالقتصادية  بين المتغيرات نتائج تقدير معامالت االرتباط البسيط. 17الجدول 
 .بحوثةللم

 المتغير التابع الرمز المتغيـرات المســتقلة المدروسة
 -*X1 0.189 العمر

 **X2 0.211 المستوى التعليمي 

 *X3 0.221 المستوى التعليمي لزوجها
 -X4 0.164 حجم األسرة

 -*X5 0.182 ساعات العمل الزراعيعدد 
 -*X6 0.179 عدد ساعات العمل المنزلي

 *X7 0.219 الوعي االجتماعي
 *X8 0.196 الوعي الصحي

 *X9 0.152 المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية والزراعية
 -**X10 0.212 دورها في أنشطة اإلنتاج النباتي

 -**X11 0.224 في أنشطة اإلنتاج الحيواني دورها
 *X12 0.178 وجود مهنة أخرى 

 X13 0.122 األراضي الزراعية حيازة
 X14 0.157 حيازة الحيوانات الزراعية

 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا
 0.05 مستوى داللة * معنوية عند     0.01 مستوى داللة عند ** معنوية

 ةنشطها في ي، دور ينشطة اإلنتاج النباتيفي  مبحواة، دور البحواةالمستوى التعليمي للم :بين كل من االرتباطابتت معنوية -
، عدد ساعات ها، المستوى التعليمي لزوجوم  عمر المبحواة، 0.01اإلنتاج الحيواني وبين المت ير التاب  عند مستوى المعنوية 
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والزراعية،  في اتياذ القرارات األسرية هاالوعي االجتماعي، الوعي الصحي، دور العمل المنزلي، عدد ساعات العمل الزراعي، 
 . 0.05عند مستوى المعنوية  هال ومهنة ييرى

حجم األسرة، ملكية المزارعة من األراضي الزراعية، ملكية  :كل من المت يرات المستقلة معامل االرتباط بين لم تابت معنوية-
 .وبين المت ير التاب  ،الزراعيةالمزارعة من رلوس الحيوانات 

 ويمكن تاسير النتائ  السابقة عل  النحو التالي:
وجود ارتباط معنوي إيجابي م  المستوى التعليمي للمبحواة: وهذا يعني ينه كلما زاد المستوى التعليمي للمبحواة ازدادت  -

مياطر التي تلحق بالبيئية، نتيجة بعض الممارسات غير ممارساتها البيئية السليمة نتيجة زيادة وعيها وادراكها واطالعها عل  ال
 السليمة وبالتالي تجنبها للحااظ عل  سالمة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. 

وجود ارتباط معنوي سلبي م  دور المبحواة في ينشطة اإلنتاج سواء النباتي يو الحيواني: كلما ازدادت ممارساتها ألنشطة  -
الحيواني ازداد تماسها م  البيئة وازداد استيدامها للموارد الطبيعية، مما يجعلها يكار عرضة لالستيدامات اإلنتاج النباتي يو 

 غير السليمة للموارد الطبيعية.
وجود ارتباط معنوي سلبي م  عمر المبحواة: يشير إل  ضعف سالمة الممارسات البيئية للمبحواات األكبر سنا ، وهو نتيجة  -

الممارسات البيئية السليمة، وتركيز اهتمامهن في الوصول إل  العائد األفضل، ييا  كانت الممارسات تلار  لعدم تنشئتهن عل 
 عل  الموارد الطبيعية واستدامتها.

وجود ارتباط معنوي إيجابي م  المستوى التعليمي لزوج المبحواة: غالبا ما تتاار الزوجة بوعي زوجها وبميتلف ممارساته، مما  -
 وعيها وسالمة ممارساتها البيئية.ينعكس عل  

وجود ارتباط معنوي سلبي م  عدد ساعات عمل المبحواة المنزلي يو الزراعي: إن زيادة عدد ساعات عملها المنزلي يو  -
الزراعي يجعلها يكار ممارسة للنشاطات ذات العالقة بالموارد الطبيعية، مما يجعلها يكار عرضة للممارسات البيئية غير 

 السليمة.
وجود ارتباط معنوي إيجابي م  الوعي االجتماعي والوعي الصحي للمبحواة:غالبا يرتبط الوعي االجتماعي بالمستوى التعليمي  -

 والقدرة عل  المشاركة واتياذ القرار للمبحواة وهذا ينعكس بدوره عل  الممارسات السليمة للمبحواة.
لقرارات األسرية والزراعية: كلما ازدادت قدرة المبحواة عل  اتياذ وجود ارتباط معنوي إيجابي م  دور المبحواة في اتياذ ا -

القرار كلما ازدادت سالمة ممارساتها البيئية السليمة، ألن زيادة قدرتها عل  اتياذ القرار غالبا  مرتبط بمجموعة عوامل منها 
 مستواها التعليمي، ملكيتها.

ويمكن تاسير ذلك ينه غالبا  ارتبط وجود مهنة ييرى للمبحواة م  وجود وجود ارتباط معنوي إيجابي م  وجود مهنة ييرى لها:  -
مستوى تعليمي جيد لها، وغالبا  كانت المهنة األيرى للعينة المدروسة هي مهنة التدريس والتمريض الماضلة ألبناء وبنات 

دراك للممارسات الب  يئية السليمة.الريف، وهي مهنة تتطلب مستوى تعليمي جيد، مما يجعلها يكار وعي وا 
المستقلة االجتماعية واالقتصادية لمعرفة مدى تااير كل من المت يرات االنحدار اللوجستي الانائي من يالل إجراء تحليل و  -

يظهرت النتائ  وجود يربعة مت يرات مستقلة تلار تاايرا  معنويا  عل  في سالمة الممارسات البيئية للمبحواة، مجتمعة 
 (.18الجدول ) التاب  كما هو موضح في
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 .العوامل المؤثرة على سالمة الممارسات البيئية للمبحوثة. 18الجدول 

 الرمز العامل المؤثر
 قيمة المعامل

 β)الثابت( 

(β )EXP  =e
B 

 )األرجحية(
 

 (%) االحتمالية

 X2 0.421** 1.523 60.4 المستوى التعليمي
 X9 0.296* 1.344 57.3 المشاركة في اتخاذ القرارات 

 X10 0.155 **- 0.857 46.1 دورها في أنشطة اإلنتاج النباتي
 X11 0.294**- 0.745 43.5 دورها في أنشطة اإلنتاج الحيواني

 0β 2.344 (Constantالثابت )
 .2011، محافظة ريف دمشق، من واقع االستقصاء الميداني حسبتو  جمعتلمصدر: ا

 يتضح من الجدول:
تََااير معنََوي إيجََابي فََي إن كََل مََن المسََتوى التعليمََي للمبحواََة، ومشََاركة المبحواََة فََي اتيََاذ القََرارات األسََرية والزراعيََة، ذات 

َََة سَََالمة  َََادة يرجحي َََلدي إلَََ  زي َََة(  ي َََادة المسَََتوى التعليمَََي درجَََة واحَََدة )مرحلَََة تعليمي َََة، حيَََث ين  زي سَََالمة الممارسَََات البيئي
%( عن احتمال ممارساتها البيئية 10.4يي بزيادة قدرها ) %(60.4رة، وبالتالي زيادة احتمالها إل  )( م1.523الممارسات البيئية  )
، يمََا بالنسََبة للمت يََر مشََاركة المبحواََة فََي اتيََاذ القََرارات األسََرية عنََد بقََاء العوامََل المسََتقلة األيََرى اابتََةغيََر السََليمة، وذلََك 

( مَرة وبالتَالي زيَادة 1.344يلدي إل  زيادة يرجحيَة سَالمة الممارسَات البيئيَة  إلَ  )والزراعية، فإن زيادة هذا المت ير درجة واحدة 
عنَََد بقَََاء العوامَََل %( فقَََط عَََن احتمَََال ممارسَََاتها البيئيَََة غيَََر السَََليمة، وذلَََك 7.3%( يي بزيَََادة قَََدرها )57.3)احتمالهَََا إلَََ  

 المستقلة األيرى اابتة.
ينشطة اإلنتاج  دور المبحواة في، وفي ينشطة اإلنتاج النباتي المبحواة وركما ين كل من المت يرات المستقلة بالنسبة لد

في ينشطة  المبحواة ورتااير معنوي سلبي عل  يرجحية حدوث التبني حيث ين زيادة المت ير بالنسبة لدذات ، الحيواني
إنقاص احتمال سالمة ( مرة وبالتالي 0.857بمقدار درجة واحدة يلدي إل  إنقاص األرجحية إل  ) اإلنتاج النباتي

 دور المبحواة في%( شريطة بقاء العوامل الملارة األيرى اابتة، وكذلك الحال بالنسبة لمت ير46.1ممارساتها البيئية إل  )
( مرة 0.745حيث ين زيادة هذا المت ير بمقدار درجة واحدة يلدي إل  إنقاص األرجحية إل  ) الحيواني،ينشطة اإلنتاج 

 .اابتة%( شريطة بقاء العوامل الملارة األيرى 43.5البيئية إل  )تمال سالمة ممارساتها وبالتالي إنقاص اح
، يمكن كتابة معادلة (18)وباالعتماد عل  اوابت العوامل المستقلة الدايلة في النموذج الملارة بشكل معنوي والموضحة في الجدول 

 عل  الشكل التالي: المزارعةلسالمة الممارسات البيئية للمرية االنحدار اللوغاريتمي 
Log (Y/1- Y) =-2.334+0.421X2+0.296X9–0.155X10–0.294X11 

 : المت ير التاب  لسالمة الممارسات البيئية للمرية الرياية المزارعة.Yحيث 

تسهم  السابقةوهذا يعني ين المت يرات المستقلة مجتمعة المذكورة في المعادلة  ،(r²=0.757)لهذا النموذج بل  معامل التحديد 
 .للمبحواةالممارسات البيئية لسالمة %( من التاايرات الحاصلة عل  المت ير التاب  75.7بنسبة )

وية بين القيم وجود فروق معنعدم ( الذي يظهر Hosmer and Lemeshowولتقدير مدى كااءة النموذج تم استيدام ايتبار )
والقيم المشاهدة، حيث تدنت قيمة مرب  كاي إل  سالمة الممارسات البيئية للمرية الرياية المزارعة وهو  (Y)لتاب  لبها  المتنبئ

من %( 89.3) ( يي إل  حد غير مقبول معنويا . وقد استطاع هذا النموذج التنبل بنسبة=0.328Sig( بمستوى داللة )2.454)
 .لتاب لالقيم المشاهدة 
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 :. التوصيات7
ضمن  البيئي التاقيف ديالا  و والسيما الرياية، لما له من يَار عل  ميتلف المجاالت والممارسات  للمرية التعليمي المستوى رف  -

 .بزيادة المستوى التعليمي، عل  اعتبار ين سالمة الممارسات البيئية مرتبطة البيئية المااهيم لترسيخ التعليمية التدريس مناه 
الرياية من يالل تدريبها عل  تنايذ العمليات الزراعية المتعلقة باإلنتاج النباتي والحيواني بالشكل الذي  المريةزيادة االهتمام ب -

 واستدامتها.يحافظ عل  الموارد الطبيعية 
 المراجع: 

المرية والبيئة، وزارة السياحة والبيئة، الجمهورية اليمنية، اللقاء  (. ورقة عمل حول المرية والبيئة، وحدة2002يحمد، حياة غالب )
 يذار. 27-26التشاوري م  وزراء وعموم المكاتب، 

. رسالة ماجستير. قسم االقتصاد الزراعي، كلية دور المرية الرياية في االقتصاد المنزلي في محافظة درعا (.2010) الزعبي، سجا
 .صاحة 171الزراعة، جامعة حلب. سورية. 
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Abstract: 

This research aimed to identify the environmental practices of rural women farmers, and to 

determine the impact of the socio- economic variables on the safety environmental practices in of 

Damascus countryside, Syria (Douma, Al Qtaifa, Al Tal, Yabroud, Al Nabk, Al Zbadani, Qatana, 

and Darya). To fulfill the objectives of the research, an analytical field study for the environmental 

practices of the rural women was conducted. A stratified sample size of 159 rural women was 

selected, on the basis of a questionnaire, which was filled by personal interview during 2011. The 

results showed that 57.2 % of the researchable were doing incorrect environmental practices. The 

results also showed a significant correlation between all of the independent variables i.e. 

researchable age, educational level, role in plant and animal production activities, the educational 

level of the husband, the hours number of housekeeping and agricultural work, social and health 

awareness, other tasks, and the dependent variable i.e. the safety environmental practices. Using the 

binary logistic regression analysis to determine the effect of the independent variables on the 

dependent variable represented by the safety environmental practices of the rural women, the results 

exhibited the contribution percentage of the independent variables was (76.6%) of the dependent 

variable. 
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