
 

 

 
بدعوتكم لحضور  األغذية والزراعةتتشرف كلية الدراسات العليا وكلية    

 مناقشة رسالة الماجستير  
 العنوان 

 هل يمكن للحديقة المنزلية أن تكون المالذ اآلمن في زمن الجائحات 
الجائحات استبيان لقياس مدى وعي الناس بأهمية وجود حديقة في كل منزل وخاصة في زمن   
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 الملخص 

 
إن فيروس كورونا الجديد الوبائي الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم أدى إلى فرض الحجر المنزلي، حيث أصبح العمل  
والمدرسة والتسوق عن بعد من خالل التطبيقات االلكترونية.  الحفاظ على لياقة وصحة االنسان أمران مهمان في أي وقت،  

حات. إن امتالك حديقة أو مساحة خارجية، يوفر الفرصة للحصول على مكان يمكن استخدامه  ومهمه أكثر خاصة أثناء الجائ
للحفاظ على حياة صحية ويعطي رفاهية للفرد. أتاح الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا الوقت والفرصة إلنشاء حديقة لطالما  

كه، الخضراوات، األعشاب والزهور. هنا في دولة  أرادها أصحاب المنازل. الحديقة هي عبارة عن قطعة أرض تزرع فيها الفوا
االمارات تشتهر مدينة العين بأنها المدينة الخضراء بسبب مساحاتها الخضراء والواحات والحدائق التي تنتشر في كل مكان من  

يتها من الخضراوات شارع، ميدان، منزل او حديقة. معظم حدائق العين المنزلية تهتم بالشكل الجمالي وليس ألسباب تتعلق بإنتاج
والفواكه. الهدف من هذه الدراسة هو تقييم وعي الناس بأهمية وجود حديقة منزلية، والتعرف على القيود التي يواجها صاحب 
الحديقة وتقديم بعض االستراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات. الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحليل وعي صاحب المنزل  

الك حدائق منزلية يمكن أن تعزز وقت فراغه وتكون بديالً في توفير المنتجات الطازجة. ولتحقيق الهدف من  واستعداده المت
الدراسة تم إعداد وتنفيذ مسح على سكان مدينة العين الذي تم اختيارهم بشكل عشوائي. تضمن االستبيان تجربة المستجيبين في  

، وخصائصهم الديموغرافية وما إلى ذلك. تم استخدام نموذج لوجستي لتحليل  الزراعة، وتأثير حديقة المنزل على أنماط حياتهم
العوامل التي تؤثر على تفضيالت المستجيبين المتالك الحديقة. وفقا للنتائج، في حين أن عوامل مثل امتالك المنزل، حجم الفناء  

حديقة، فإن العمل بدوام كامل وحجم االسرة كان  الخلفي، ومستوى الدخل، ومستوى التعليم، وما إلى ذلك تزيد من احتمال وجود  
له تأثير سلبي. في الختام، يوصى بشدة ألصحاب المنازل أن يكون لديهم حدائق منزلية يمكن أن توفر أنماط حياة جيدة، وبعض 

 الخضار والفواكه الطازجة كبدائل لسوق التجزئة.  
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