
 

                إدراك الريفيات آلثار ظاهرة التغيرات المناخية علي الزراعة المصرية ببعض قري مركز طنطا 
 محافظة الغربية 

 1مروة عبد المنعم عبد الغني شلبي الفقى

 

 جامعة األزهر.  -كلية االقتصاد المنزلي -مدرس بقسم تنمية األسرة الريفية 1
 2021 مايو 17 ى، الموافقة على النشر ف2021 ابريل 13 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
استهدف هذا البحث بصفة رئيسية: التعررف علرى در رة إدراك 

ة علرري الزراعررة المصرررية الريفيررات آلثررار ظرراهرة التغيرررات المناخيرر
برربعض قررري مركررز طنطررا محافظررة الغربيررةال اتحديررد الع قررات برري  
در ة إدراك الريفيات آلثار ظاهرة التغيرات المناخية علري الزراعرة 
المصررريةال اعبعادهررا الخمسررة االخصررائص المخصررية المدراسررة  
اقد ع ري هذا البحث في مركز طنطا محافظة الغربيةال اتم اختيار 

ري عموائًياال اعسفر االختيار ع  قري محلرة منروفال اكفرر ث ث ق
الحمرراال اكفررر عصرراا علررى الترتيرري  اتررم اختيررار عينررة عمرروائية 

مررر  إ مرررالي الريفيرررات الحرررائزات عا  ا رررات الرررزرا   %5بواقررر  
اقرد بلر  الحائزي  بالجمعيات التعاانية الزراعية بالقرى المخترارةال 

مبحوثة م  قريرة   109   مبحوثة بواق  183حجم العينة المختارة  
مبحوثرة مر    38مبحوثة م  قرية كفر الحمراال    36محلة منوفال  

اترم  مرر  النيانررات بواسرطة اسررتمارة اسررتنيا    قريرة كفررر عصرراا 
باسرررتخداا  رررداار الحصرررر العررردديال االنسررري  اعررررل النيانرررات

المئويةال االدر ة المتوسرطةال امعامرا االرتبرال البسريب لينرسرو ال 
 اما علفا كرانباخ لتقدير در ة ثبات المقاييس كما تم استخداا مع

 ا اءت عهم النتائج التي تم التوصا إليها كما يلي:
م  الريفيات ذاي مستوى إدراك منخفض آلثار ظاهرة   5% 41 -

             التغيررررررررررات المناخيرررررررررة علررررررررري الزراعرررررررررة المصرررررررررريةال اع 
منه  م  ذاي مسرتوى اددراك المتوسرب  كمرا تنري    3% 56
ع قرررة معنويرررة بررري  كرررا مررر  سررر  المبحوثرررةال احجرررم  ا رررود

األسرررةال االمصررادر المعر يررةال االتعرررل ادع مرريال االمرانررة 
الذهنيررة ابرري  إدراك الريفيررات آلثررار ظرراهرة التغيرررات المناخيررة 
علي الزراعة المصرية  في حي  لم تثنت معنوية الع قة بري  

بي  إدراك كا م  الدخا المهري ألسرة المبحوثةال االقياديةال ا 

الريفيررررات آلثررررار ظرررراهرة التغيرررررات المناخيررررة علرررري الزراعررررة 
 المصرية 

 التغيرات المناخية    -الكلمات المفتاحية: المرعة الريفية

 االممكلة البحثية  المقدمة
هةي  Climate Changesظاهرة التغيرات المناخيةة أصبحت 

القضةةةةية األاهةةةةر اهتمامةةةةا والحاتةةةةاد علةةةةي الم تمةةةة  الةةةةدولي فةةةةي 
الحةةةةةالي، وظلةةةةةا  دةةةةةراد لمةةةةةا قةةةةةد تسةةةةةبب  مةةةةة  تةةةةة  يرات  عصةةةةةر ا

تهةةةةةةدد مسةةةةةةتقبل ا  سةةةةةةا  علةةةةةةي  وتةةةةةةداسيات مسةةةةةةتقبلية خ يةةةةةةرة
، وم   م فقد أطلقت األرض، وقدرت  عي االستمرار في الحياة

مندمةةةات البياةةةة العالميةةةة صةةةيحات مدويةةةة تحةةة ر مةةة  خ ةةةورة 
الوضةةة ، والةةة ن تةةةزام  مةةة  األدلةةةة والبةةةراهي ، التةةةي تةةةر   هةةة   

ة باأل شةةةة ة البشةةةةرية، وتةةةةدر أجةةةةراس ال  ةةةةر ت ةةةةا  مةةةةا الدةةةةاهر 
أتد   التقدم الصناعي والسلوك البشرن مة   تةا ب بالغةة األ ةر 

، 2015علةةةي تةةةدهور المنةةةةا  العةةةالمي. ه ةةةةدن عبةةةد الدةةةةاهر، 
 . (1ص:

الوقت   في  تحدث  التي  المناخية،  التغيرات  مالمح  وم  
العالم مناطق  بعض  ي تاح  ال ن  الشديد،  ال فاف  ، الراه  

في   المدمرة  والسيول  للفيضا ات،  المسببة  الغزيرة  واألم ار 
أخرى  ألس ح  ،  مناطق  العالمي  المنسوب  مستوى  وارتفاع 

و   البحار ال ليد،  ظو ا   معدالت  والمحي ات  تي ة  ازدياد 
الحرارية   في الموجات  المدمرة  العواصف واألعاصير    وتدوث 
 (.       383، ص:2012سيسون،. هالعديد م  المناطق

تعرضاد  و  العالم  دول  أاهر  أ ها  علي  مصر  صنفت  قد 
لآل ار السلبية األاهر وضوتاد للتغيرات المناخية، فم  المتوق   
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المصرية   الدلتا  تن فض  أ   البياية  الدراسات  م   تا ب 
ميلليمتر في العام الواتد،    2بمعدالت دقيقة تصل إلى توالي 

توالي   إلى  يصل  البحر  س ح  في  ارتفاع  سم    70ويقابلها 
خالل الما ة عام المقبلة، وهو ارتفاع كاف أل  ي عل الميا  

في الما ة م  مساتة الدلتا    15إلى    10تغرر ما يتراوح بي   
م    ال ويل  المدى  علي  ظلا  كل  يعكس   وما  المصرية، 
واقتصادية   واجتماسية  بياية  وعواقب  وأضرار  ها لة،  ت  يرات 

ف بها علي كل  التنبؤ  الت  ير ال يمك   الم تم   واسعة  في  رد 
ه الم تلفة.                    الق اعات   El)وت  ر 

Sharkawy et al ., 2009, p 1 
م    العالم  ينتاب  ما  فإ   الزراعة  ق اع  مستوى  على  أما 
تغيرات مناخية تالية ومتوقعة مستقبالد ين ر بتقلص المساتة  
المحاصيل   م   العديد  إ تاجية  وا  فاض  للزراعة،  المتاتة 

ل أ ماط  تي ة  وتغير  الحرارة،  درجات  في  المستمرة  لتغيرات 
تواتر   وازدياد  الم تلفة،  السنة  فصول  في  األم ار  سقوط 

بالمنا  الصلة  ظات  وعلى  (،   (IPCC, 2007, p3الكوارث 
يعد   المحلي  ق اع  ش ، المستوى  مصر  في  الزراعة  ق اع 

يشارك  تيث  المصرن،  االقتصاد  في  فعال  بدور  يسهم 
إجم  %20بنسبة يزيد م   ما  ويستوعب  المحلى،  الناتب  الي 
الق اع   %30ع  ه ا  فإ   ظلا  وم   المصرية،  العمالة  م  

 El Sharkawy et) معرض لتغيرات مناخية تؤ ر بالسلب علي 

al.,2009, p1)  وسوف تؤ ر ه   التغيرات المناخية وما تسبب .
إ تاجية   ارتفاع في درجة ترارة س ح األرض سلباد على  م  

م    في  العديد  ا  ستحدث  قصد تيث  الزراسية،  المحاصيل 
الما ية  الغ اء الر يسية، وزيادة االتتياجات  إ تاجية محاصيل 
وصعو ة   الزراسية،  ا  تاجية  تناقص  و التالي  لها،  الالزمة 
العا د   على  والت  ير  المحاصيل،  أ واع  بعض  زراعة 
هأبو   المزرعة.  عا د  وصافي  الميا ،  وتدة  م   المحصولي 

ص:2010تديد، ص  الب را ،؛  28,29،  ،  2011منال 
 ( 146ص:

ه المرصفاوى  سامية  تؤكد  (  5-3، ص ص:  2009اما 
األرض   خواص  على  تؤ ر  سوف  المناخية  التغيرات  أ  

النباتية  األمراض  وا تشار  والحيوية،  والكيميا ية  ال بيعية 
وا  تاج  المحاصيل،  وا تاجية  المزرسية،  والحشرات  واآلفات 

اج اللحم واللب ( والسمكي، وصافى عا د  الحيوا يها  فاض إ ت
عالية   الزراسية  األراضي  على  ك لا  يؤ ر  وسوف  المزرعة، 
ال ودة في ا  تاج هال صبة( في شمال الدلتا م  تيث غرر  
آخر،   جزء  في  األرضي  الماء  مستوى  وارتفاع  منها،  جزء 
تدهور   إلي  با ضافة  ه ا  جزء  الث،  تمليح  إلى  با ضافة 

التر ة،   وال ري ة  لصفات  المحصولي  التركيب  في  وخلل 
وه ا   الزراسية،  الحاصالت  وتوزي   ا تشار  ومناطق  الزراسية 
الزراسية،   للرقعة  الكلية  المساتة  على  سلباد  يؤ ر  سوف 
م    بالتزام   ه ا  المصرن،  الكلي  ا  تاج  ا  فاض  و التالي 

 الزيادة السكا ية وتزايد اتتياجات الغ اء. 
  يرات سلبية للتغيةرات المناخيةة مما سبق يتضح أ  هناك ت

علةةةةى البشةةةةر بصةةةةفة عامةةةةة وعلةةةةى الزراعةةةةة وا  تةةةةاج الزراعةةةةي 
والموارد الما ية بصةفة خاصةة. و دةرا لكةو  التغيةرات المناخيةة 
 تاجةةاد للسةةلوك البشةةرن، لةة لا يندةةر إلةةي التوسيةةة بشةة  ها ب  هةةا 
م  األمور، التي ي ب أ  تحدي باهتمام كبير ل عةل السةلوك 

اهةةةر مراعةةةاة للقواعةةةد البيايةةةة مةةة  خةةةالل تنميةةةة ا دراك البشةةةرن أ
الكةةةةافي لةةةةدن األفةةةةراد، وا ةةةةراء معلومةةةةاتهم وات اهةةةةاتهم ومةةةةواقفهم 
المناخيةةةةةةة، بمةةةةةةا ي علهةةةةةةم أاهةةةةةةر أتساسةةةةةةاد بةةةةةةال  ر المنةةةةةةاخي، 
ويمةةنحهم فرصةةة التعامةةل معهةةا وتقليةةل التةة  يرات النات ةةة عنهةةا. 

شةةرية فةةي أن ولمةةا كا ةةت المةةرأة الريفيةةة تمهةةل  صةةف القةةوى الب
م تم  ريفي كمةا أ هةا عنصةر مشةارك فةي القضةايا الم تمعيةة 
سةةةةواء ب ريقةةةةة مباشةةةةرة أو غيةةةةر مباشةةةةرة، ولهةةةةا عالقةةةةة وطيةةةةدة 
بالبياةةة المحي ةةة بهةةا مةة  خةةالل تعةةدد أدوارهةةا، فهةةي أم وزوجةةة 
ور ةةةة منةةةزل، وتعمةةةل جنبةةةاد إلةةةةى جنةةةب مةةة  زوجهةةةا فةةةي م ةةةةال 

، التةي تةؤ ر وتتة  ر الزراعة وتشارك في كافة األ ش ة الزراسيةة
بدةةةاهرة التغيةةةرات المناخيةةةة، ومةةة  هنةةةا يحةةةاول البحةةةث الكشةةةف 
عةةة  مسةةةتون إدراك الريفيةةةات آل ةةةار ظةةةاهرة التغيةةةرات المناخيةةةة 

 السلبية علي الزراعة المصرية.
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 األستعرال المر عي 
ه  بسيو ىي كر    اددراك: ص 2005وآخرو   أ   126،   )

ا الفرد  بها  يرى  التي  ال ريقة،  هو  ب ،  ا دراك  المحي   لعالم 
وتفسيرها  وتنديمها  المعلومات  استقبال  ظلا ع  طريق  ويتم 

(  57، ص2014وتكوي  مفاهيم ومعا ي خاصة. ويرن ماهره
الفرد علي معرفة  أ  ا دراك هو   عملية عقلية  فسية تساعد 

عالمة ال ارجي والوصول إلي معا ي ودالالت األشياء، وظلا 
وتنديع  طريق   المهيرات  وتفسيرها  استقبال  مها وصياغتها، 

ا دراك  ويمر  معني،  ظو  محدد  سلوك  إلى  وترجمتها 
 : بال  وات التالية

: تيةةث يتعةةرض ادحسرراو ااالنتبررام للمثيرررات المحيطررة -1
الفرد لمهيرات عديدة م  تول  فإ   يست دم واتةدة أو أاهةر 
مةة  تواسةة  ال مسةةة، مهةةل: البصةةر واللمةةش والسةةم  والشةةم 

 ي تستقبل ه   المهيرات.لك  والت ور، وينبهها
أ نةةةا ال  ةةةدرك كةةةل مةةةا هةةةو تولنةةةا مةةة  مهيةةةرات،  االختيرررار: -2

و قةةةةةوم  ،فنوجةةةةة  تواسةةةةةنا اللتقةةةةةاط جةةةةةزء  محةةةةةدود للمهيةةةةةرات
باختيةةةار تلةةةا المهيةةةرات التةةةي تهمنةةةا، هكةةة ا  ةةةدرك فقةةة  مةةةا 

 يهمنا م  مهيرات.

وهةو أ  يقةوم الفةةرد بوضة  المهيةرات فةي وتةةدات التنظريم:  -3
سةةةةبيل التشةةةةاب ، أو  سةةةةواء كةةةةا  ظلةةةةا علةةةةىمسةةةةتقلة بةةةةارزة 

 .التقارب، أو التكامل لكي  قدم معنى محدد
بعةد قيةام الفةرد باختيةار المهيةرات وتنديمهةا يقةوم التفسير:    -4

 بت ويل ه   المدركات إلى معا .

إ  ااتشةةةاف الفةةةرد لمعنةةةى المهيةةةرات مةةة  تولةةة  السرررلوك:  -5
واع اءهةةةةةا مةةةةةدلوالت وتفسةةةةةيرات تسةةةةةاعد  علةةةةةى التصةةةةةرف 

 وتوجي  سلوك  في ات ا  معي .

يمكة  تقسةيم العوامةل المةؤ رة فةي  :العواما المرثثرة فري اددراك
، المهيةةرتشةةمل ا دراك ب ةةالف تةةواس الفةةرد إلةةى  ال ةةة أقسةةام 

والبياةةةةة، والفةةةةرد. ف صةةةةا ص ومقةةةةدار شةةةةدة المهيةةةةر أو الشةةةةيء 
محةةةةل ا دراك يمكنهةةةةا أ  تةةةةؤ ر فةةةةي مةةةةدى تفسةةةةير الفةةةةرد لهةةةة   

أ  ه   المهيرات يتم تقديمها في قالةب بياةي مة  المهيرات، كما  
العناصةةر الماديةةة واالجتماسيةةة تةةؤ ر فةةي فهمنةةا لهةة   المهيةةرات، 
وأخيةةةةةةةراد فةةةةةةةإ  خصةةةةةةةا ص الفرده قافتةةةةةةة ، وات اهاتةةةةةةة ، وميولةةةةةةة ، 
ومعتقداتةةة ( القةةةا م بةةةا دراك لهةةةا األ ةةةر الكبيةةةر فةةةي آليةةةة إدرااةةة  

 .وكيفية تفسير  للمهيرات م  تول 
 قةةةةةالد عةةةةةة  ( 505 -497، ص:2015د هوتوضةةةةةح أمةةةةةل فايةةةةة

مجرار "عاشور" أ  هناك  دريتا  لتفسير ا دراك همةا:  دريةة 
نظريررة مجرررار تيةةةث تةةرى اددراكال انظريررة النسررد اددراكرريال 

أ  السةةلوك الةة ن يمارسةة  الفةةرد يتةة  ر بفهةةم وادراك ظلةةا  اددراك
الفةرد للدةةروف، التةةي تحةةي  بةة  ومةا تن ةةون عليةة  مةة  مهيةةرات، 

ظلا، فةإ  فهةم سةلوك األفةراد يبةدأ مة  فهةم الكيفيةة،   و ناء على
التةةي يةةدرك بهةةا هةةؤالء األفةةراد األشةةياء، وأ  هةة ا ا دراك يتحةةدد 

نظريرة ب صا ص المهيرات، وك لا خصا ص الفرد  فس ، أما 
تةةةةةةرن أ  مةةةةةةا يدركةةةةةة  الفةةةةةةرد مةةةةةة  مهيةةةةةةرات  النسررررررد اددراكرررررري

وخصةةةةةا ص لهةةةةة   المهيةةةةةرات يةةةةةتم اسةةةةةتيعاب  فةةةةةي  سةةةةةق متةةةةةراب  
جةةةزاء، وظلةةةا تتةةةى يكةةةو  لمةةةا يدركةةة  الفةةةرد معنةةةى، وأ  هةةة ا األ

 النسق يت  ر بالعوامل ال اصة بكل م  المهيرات واألفراد.

هةةي أن تغيةر جةةوهرن فةةي مقةةاييش المنةةا   :التغيرررات المناخيررة
 مهل هالحرارة والرطو ة والب ر والرياح، والم ةر، واألعاصةير(،

 ألرض،أو تقلةةةب خصا صةةةها، التةةةي تميةةةز كةةةل من قةةةة علةةةى ا
وتمتد لفترات طويلة مة  الةزم  هعقةود مة  الةزم  وأاهةر( وهة   
الداهرة فةي األصةل ظةاهرة طبيعيةة تحةدث كةل عةدة آالف مة  
السني ، ولكة   دةردا للنشةاطات البشةرية المتزايةدة أدى ظلةا إلةى 

، ص: 2009تسارع تدوث تغير المنا . هسامية المرصةفاوى،
17.) 

هنةةةاك العديةةةد مةةة   مثشررررات امظررراهر التغيررررات المناخيرررة:
المؤشةرات الدالةة علةى أهةم التغيةرات، التةي تةم تسة يلها بالندةام 
المنةةاخي وال بيعةةي بةةاألرض، والتةةي تةةدل علةةي تةةدوث تغيةةرات 

: تغيةةةر منةةةا  األرض عةةةدة مةةةرات جوهريةةةة بمنةةةا  األرض منهةةةا
خةةالل تةةاريا هةةة ا الكوكةةب، تيةةةث تراوتةةت هةةة   التغيةةرات بةةةي  

رة والدفء. وتاري ياد وقفت عصور م  ال ليد وفترات م  الحرا
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عوامةةةةةةل طبيعيةةةةةةة وراء تغيةةةةةةر منةةةةةةا  األرض مهةةةةةةل اال بعا ةةةةةةات 
البركا ية، والتغيرات في مةدار األرض، وكميةة ال اقةة المنبعهةة 

 م  الشمش.
اة لا فةةإ  هنةةاك مدةةاهر أخةةرى مةة  مدةةاهر تغيةةر المنةةا ، 
مهةةل التغيةةرات فةةي  مةة  سةةقوط األم ةةار الغزيةةرة وال فةةاف فةةي 

وازدياد معدالت الموجات الحرارية والعواصف مناطق م تلفة، 
علةةةةةى العديةةةةةد مةةةةة  المنةةةةةاطق، وكةةةةة لا التغيةةةةةرات فةةةةةي الغ ةةةةةاء 
ال ليةةةةةدن، ومسةةةةةتوى سةةةةة ح البحةةةةةار والمحي ةةةةةات، وا  فةةةةةاض 
ملوتةةة الميةةا  فةةي المحةةي  األطلن ةةي فةةي المنةةاطق القريبةةة مةة  
الق ةةةب الشةةةمالي. ويعةةةزى هةةة ا إلةةةي ارتفةةةاع معةةةدالت األتةةةداث 

وا مةة هالكةوارث المناخيةة( فةي العقةود األخيةرة المناخية غير الم
 تي ةةةةة لة شةةةة ة ا  سةةةةا ية، ولةةةةيش فقةةةة  لةسةةةةباب ال بيعيةةةةة. 

 (.2007هعبير شقوير وآخرو ، 
تعتبةر ظةاهرة التغيرات المناخيرة اعثارهرا السرلنية علرى مصرر: 

التغيةةةرات المناخيةةةة ظةةةاهرة عالميةةةة إال أ  ت  يراتهةةةا محليةةةة أن 
علةى الكةرة األرضةية  دةراد ل بيعةة  ت تلف م  مكا  إلى مكا 

وتساسةةية الةةندم البيايةةة فةةي كةةل من قةةة. لةة ا فمةة  المتوقةة  أ  
تتةةة  ر مصةةةر بةةةالتغيرات المناخيةةةة  تي ةةةة لعوامةةةل عةةةدة أهمهةةةا: 
تركةةز السةةكا  فةةي شةةري  ضةةيق تةةول  هةةر النيةةل والةة ن يمهةةل 

% م  مساتة مصر الكلية. وتة  ر سةكا  المنةاطق   5,5 حو  
لغرر  تي ةة ارتفةاع مسةتوى سة ح البحةر. الساتلية المعرضة ل

وك لا اعتماد مصر على مصدر وتيد للميا  وهو  هر النيل، 
مةةةة  اتتياجاتهةةةةا مةةةة  الميةةةةا .  %95والةةةة ن يمةةةةد مصةةةةر بنحةةةةو 

هم لةةةةش الةةةةوزراء المصةةةةرن، مركةةةةز المعلومةةةةات ودعةةةةم ات ةةةةاظ 
 .(2009القرار، 

ايتمثررررا تررررغثير التغيرررررات المناخيررررة السررررلنية علررررى الزراعررررة 
 صرية في عدة محاار هي:الم

عثرررر التغيررررات المناخيرررة السرررلنية علرررى األرل الزراعيرررة  -
اادنتا يررررة المحصررررولية الفدانيررررة ااالسررررته ك المررررائي 

إ  التغيرات المناخية وما تسةبب  مة  للمحاصيا الزراعية:  
ارتفةةةاع فةةةي درجةةةة تةةةرارة سةةة ح األرض سةةةوف تةةةؤ ر سةةةلباد 

ة، تيةث تسةبب على إ تاجية العديد مة  المحاصةيل الزراسية
 قةةةةةةةةص شةةةةةةةةديد فةةةةةةةةي إ تاجيةةةةةةةةة معدةةةةةةةةم محاصةةةةةةةةيل الغةةةةةةةة اء 
ا سةةتراتي ية فةةي مصةةر، با ضةةافة إلةةى زيةةادة االتتياجةةات 
الما يةةةةةةة الالزمةةةةةةة لةةةةةة . فمةةةةةة  المتوقةةةةةة  أ  تةةةةةةؤ ر التغيةةةةةةرات 
المناخيةةة علةةى إ تاجيةةة األرض الزراسيةةة بدايةةة مةة  التةة  ير 
علةةةةةى خةةةةةواص األرض ال بيعيةةةةةة، والكيماويةةةةةة، والحيويةةةةةة، 

تقلةةص المسةةاتة الصةةالحة للزارعةةة ت المةةاء المتةةاح، و وكميةةا
ومواسةةةةةةةم الزراعةةةةةةةة، لزيةةةةةةةادة ظةةةةةةةروف ال فةةةةةةةاف ومعةةةةةةةدالت 

معةةةةدالت تااةةةل التر ةةةةة، وتغيةةةر خري ةةةةة التوزيةةةة  ، التصةةةحر
ال غرافةةةي للمحاصةةةيل الزراسيةةةة لعةةةدم جةةةودة إ تاجيتهةةةا فةةةي 

وا تهةاء بالتة  ير علةى المحصةول مناطق كا ت ت ةود فيهةا. 
الدراسةةةةةةات اسةةةةةةتنت ت أ  التغيةةةةةةرات  المنةةةةةتب. فالعديةةةةةةد مةةةةةة 

المناخيةةة سةةوف تةةؤدن مسةةتقبالد إلةةى ا عكاسةةات سةةلبية علةةى 
ا  تاجيةةة القوميةةة لمعدةةم المحاصةةيل، فتتوقةة  الدراسةةات أ  
يكةو  هنةاك  قةص فةي إ تاجيةة محاصةيل القمةح، والشةعير، 
والةةةة رة الشةةةةامية، واألرز، وفةةةةول الصةةةةويا، وسبةةةةاد الشةةةةمش، 

، %18، و%9ا بنسةةةةب وال مةةةةاطم، وقصةةةةب السةةةةكر، وظلةةةة
علةةةةةةةةةةةةةةةةى %25، و%14، و%27، و%28، و%11، و%19و

ا  الترتيب. بينمةا سةوف تةؤ ر التغيةرات المناخيةة تة  يراد إي ابيةد
علةةةةى إ تاجيةةةةة محصةةةةول الق ةةةة ، تيةةةةث سةةةةتزداد إ تاجيتةةةة  

. درجةة ماويةة 2إظا ارتفعةت درجةة تةرارة ال ةو %17توالي  
المةةا ي هة ا با ضةةافة إلةى الزيةةادة المتوقعةةة فةي االسةةتهالك 

لمعدةةةةم المحاصةةةةيل، كمةةةةا تتةةةة  ر المحاصةةةةيل سةةةةلباد بزيةةةةادة 
معدالت الب ر، وزيادة ملوتة التر ة والميا ، ممةا قةد يةؤدن 

؛ 42, ص:2010هأبةةةو تديةةةد، إلةةةى ارتفةةةاع تكلفةةةة الزراعةةةة.
تغيةةةةرات فةةةةي فةةةةرص (. و 146، ص:2011منةةةةال الب ةةةةرا ،

المعيشةةةة وزيةةةادة الم ةةةاطر الصةةةحية للعةةةاملي  فةةةي الق ةةةاع 
وا صابة ب مراض الحرارة والتلوث، وتدوث ه ةرة   الزراعي

داخلية أو دولية للبحةث عة  مصةادر جديةدة للةرزر ومة وى 
وأمةةةاا  للعةةةةيت بسةةةبب تةةةةدمير أسةةةباب المعيشةةةةة هاألمةةةةاا  

 (.37، ص:2010المت  رة بالتغيرات المناخية(. هالشافعي،
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: عثرررر التغيررررات المناخيرررة السرررلنية علرررى المررروارد المائيرررة -
دراسات التنبةؤ باآل ةار المسةتقبلية للتغيةرات تاولت بعض ال

المناخيةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةى  هةةةةةةةةةةةةةةر النيةةةةةةةةةةةةةل، تيةةةةةةةةةةةةةث توصةةةةةةةةةةةةةةلت 
إلى عدة سيناريوهات م تلفة   Strzepek,etal.,(2001)دراسة

خاصةةةة بةةة  ر التغيةةةرات المناخيةةةة علةةةى  هةةةر النيةةةل، وتشةةةير 
هةةةة   السةةةةيناريوهات إلةةةةى تةةةةدوث تراجةةةة  فةةةةي معةةةةدل تةةةةدفق 

. بينمةةا 2040ام تتةةى عةة %20الميةةا  فةةي  هةةر النيةةل بنحةةو
يتنبةة  سةةيناريو واتةةد فقةة  بحةةدوث ارتفةةاع فةةي معةةدل التةةدفق 

، أمةةةةةا بقيةةةةةة السةةةةةيناريوهات 2045لميةةةةةا  النهةةةةةر بعةةةةةد عةةةةةام 
فتشير إلى ا  فاض معدل التدفق بدرجات متفاوتةة، وعلةى 
ظلةةا فةةإ  ا  تاجيةةة الزراسيةةة سةةوف تتةة  ر بشةةدة فةةي تةةال 

مةةة  ، و %20ا  فةةةاض تةةةدفق الميةةةا  فةةةي  هةةةر النيةةةل بنحةةةو 
تزايةةةد أعةةةداد السةةةكا  فةةةإ  ظلةةةا يعنةةةي الوصةةةول إلةةةى تالةةةة 

. كمةا تشةير بعةض التنبةؤات 2025ترجة قبةل تلةول عةام  
األخةةرى إلةةى أ  ارتفةةاع درجةةات الحةةرارة سةةوف يةةؤدن إلةةى 
زيةةادة معةةدالت الب ةةر، ممةةا ينةةتب عنةة  ا  فةةاض كميةةة ميةةا  
 هةةةةةةر النيةةةةةةل، و التةةةةةةالي تعةةةةةةرض المزروعةةةةةةات، وا  سةةةةةةةا  

كمةةةا أ  ارتفةةةاع درجةةةات الحةةةرارة سةةةوف والحيةةةوا  للع ةةةت، 
يةةؤدن إلةةى الضةةغ  علةةي مةةوارد الميةةا   لزيةةادة االسةةتهالك 
فةةةةي الزراعةةةةة والصةةةةناعة لتعةةةةويض الةةةةنقص فةةةةي ا  تاجيةةةةة 
با ضةةافة إلةةى زيةةادة المقننةةات الما يةةة للمحاصةةيل، وزيةةادة 

؛ صةةةةةةيام 19، ص:2010الكهافةةةةةة السةةةةةكا ية هأبةةةةةةو تديةةةةةد،
رى منةةةةةةال (. بينمةةةةةةا تةةةةةة22,23، ص ص:2011وفيةةةةةةاض،
( أ  ارتفةةةةةةاع مسةةةةةةتون ميةةةةةةا  145، ص: 2010الب ةةةةةةرا ه

البحةةر يةةؤدن إلةةي  ضةةوب وتملةةح مصةةادر الميةةا  ال وفيةةة، 
وتدوث تغيرات في أ ماط ه ول األم ةار يسةبب تغييةرات 

 في توافر الميا  ويؤ ر علي الق اع الزراعي الم رن.
عثر التغيرات المناخيرة السرلنية علرى تربيرة ارعايرة ا نترا    -

فالحيوا ةةةةات المزرسيةةةةة تعةةةةيت فةةةةي وانررررات المزرعيررررة: الحي
البياةةةةة التةةةةي تةةةةؤ ر وتتةةةة  ر بهةةةةا، ومةةةة  أهةةةةم التةةةة  يرات التةةةةي 
 تحدث لإل تاج الحيوا ي  تي ة التغيرات المناخية ما يلي:

: فتغيةةةةر درجةةةةات الحةةةةرارة علررررى الحالررررة الصررررحيةالتررررغثير  -1
 والرطو ة النسبية يعرض الحيوا  لإلجهاد.

تيةث تةن فض إ تاجيةة الحيوا ةات   نتا يرة:لى اد عالتغثير    -2
م  اللب  واللحةم فةي ظةل ارتفةاع درجةة الحةرارة، تيةث تفقةد 

 الحيوا ات شهيتها عند تعرضها لدرجة الحرارة المرتفعة.
: يةةةؤدن ارتفةةةاع الترررغثير علررري الحالرررة التناسرررلية للحيررروا  -3

درجةةةة الحةةةرارة إلةةةى ا  فةةةاض الشةةةبق لةةةدى إ ةةةاث الحيوا ةةةات 
 لا تقل الرغبة ال نسية لدى ال كور.المزرسية، وك 

تيةث يةؤدن ارتفةاع درجةة التغثير علي انتمرار األمررال:    -4
 الحرارة إلي ا تشار الحشرات واألمراض الحيوا ية.

بسةةبب التنةةافش بةةي  إ تةةاج  التررغثير علررى ترروافر األعرر ف: -5
الغةة اء اآلدمةةي وا تةةاج األعةةالف فةةي ظةةل محدوديةةة المةةوارد 

؛ مركةةةةز 28,29، ص ص: 2010المتاتةةةةة. هأبةةةةو تديةةةةد،
 (7، ص:2014معلومات تغير المنا  وال اقة المت ددة،

المناخية  - التغيرات  تربية ارعاية ا نتا     عثر  السلنية على 
الحاد ة    الداا  : لالختالفات  الدواج   تي ة  تر ية  تت  ر 

في درجات الحرارة، والرطو ة، وم  ه   الت  يرات: هسامية 
 (: 148,214-144, ص ص: 2001الع ورن,

المنوية    -1 الحيوا ات  م   سبة  تزيد  الحرارة  درجة  ارتفاع 
االرتفاع   بي   الحرارة  درجة  ت ب ب  وأيضا  الشاظة, 
الديوك  م   كال  خصو ة  م   يقلل  الشديد  واال  فاض 
الحلق   وجفاف  با سهال  وا صابة  الشهية  وفقد  وا  اث. 

حرارة والتهاب  والحمى هفرط الحرارة(, وعندما تصل درجة ال
درجة ماوية تسمى درجة الحرارة المميتة العليا    46.6إلى  

  47.1يموت عندها الكتكوت عمر يوم, وعندما تصل إلى  
أيام وتتى البلوغ.    3درجة ماوية يموت عندها ال ا ر عمر

إلى   الكتاايت تؤدن  الهواء تول  وارتفاعها م  عدم ت دد 
الكر و ، أاسيد  و ا ي  النشادر  غازات  مما    ارتفاع  سبة 

ال و خا قاد ويسبب أضرارا تنفسية والتهابات شديدة   ي عل 
 في العي . 
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مما   -2 بالمعا ا ،  ال ا ر  يصيب  الحرارة  درجة  ا  فاض 
السفلى وهي   بالمميتة  الدرجة  للموت وتعرف هد   يعرض  

يوم,    16,5 عمر  الكتكوت  في  ماوية  درجة    19درجة 
الكتكوت عمر   البا  10ماوية في  الدجاج  أما  فل   أيام,  لغ 

الوس    ترارة  درجة  في  اال  فاض  مقاومة  على  القدرة 
أ    قبل  طويلة  لفترة  الماون  الصفر  درجة  إلى  المحي  
تتعرض للموت إظا سمح ل  بالحركة ومد  بالعال ق الغنية  

 بال اقة . 

عالقت     -3 و التالي  التفريا  موعد  على  ت  ير  الحرارة  لدرجة 
ال أول  ت رج  التي  فالكتاايت  ه وفمبر با  تاج,  موسم 

خالل   مبكراد  جنسياد  وتنضب  النمو  في  تنش   وديسمبر( 
لقلت   الدجاجات  تتعرض  وقد  وابريل(  همارس 
خفيفهتساق  الريت( خالل أشهر الصيف شديدة الحرارة, 
أما الدفعات التي ت رج في هيناير وفبراير( تبدأ في وض   
البيض في همايو ويو يو( أو يت خر  ض ها ال نسي إلى  

بعد هيوليو وأغس ش(,    ما  بعد  الشديدة  الحرارة  فترة  زوال 
أما الدفعات التي ت رج في  هاية الموسم همارس وابريل(  
تيويتها   م   تضعف  التي  الصيف  أشهر  ترارة  تقابلها 
أو  ه وفمبر  في  مت خرة  إال  تبيض  وال  م   موها  وتب ئ 

 ديسمبر(. 

على    -4 الحرارة  درجة  ارتفاع  م   النسبية  الرطو ة  تؤ ر 
طريق  فا ع   ال ا ر  جسم  م   الحرارة  في  الفقد  علية 

ا تشار   يزداد  كما  التنفش  صعو ة  يزداد  تيث  التب ير، 
األمراض وال فيليات مما يضعف تيوية الكتاايت ويب ئ  

  موها.

وا  فاض الرطو ة النسبية م  ارتفاع درجة الحرارة ي عل   -5
الهواء ال اف يمتص كمية م  ما ية جسم ال ا ر فيزداد  

التنفش  مع ال سم ع  طريق زيادة معدل  التب ير م   دل 
الحلق  جفاف  يسبب  مما  وتب ير   اللعاب  إفراز  وزيادة 
الريت واضعاف تيوية  التنفسي وتقصف  ال هاز  واجهاد 

 الكتاايت. 

فالبرد   -6 البيض  الفصول   تاج  أ سب  الر ي   يعتبر فصل 
و شاط   تغ يت   تيث  م   الدجاج  على  يؤ ر  الشديد 

كما للحرارة المرتفعة ت  ير أشد م  البرودة تيث  وتيويت ,  
قلة   و التالي  للغ اء  استهالا   فيقل  الدجاج،  شهية  تقل 
وتتى  هيو يو  م   ابتدءا  كلية  يتوقف  أو  البيض  إ تاج 

 أغس ش أو سبتمبر(. 

النسبية   -7 الرطو ة  وارتفاع معدالت  الحرارة  درجة  ا  فاض 
مرض أ فلو زا    وات ا  الرياح بقوة وسرعة م  أماا  تواجد 

المرض   ظهور  على  ظلا  ساعد  أخرى،  ألماا   ال يور 
 (. 10، ص: 2016وا تشار  وزيادة خ ورت . ه هلة محمد, 

عثر التغيرات المناخية السلنية على انتمار األمررال النباتيرة 
 ااآلفات االحمرات الزراعية:

بصفة   الزراسية  المندومة  على  المناخية  التغيرات  تؤ ر 
بد والتي  والحشرات  عامة،  األمراض  ا تشار  على  تؤ ر  ورها 

منها،  جديدة  أ واع  ظهور  أو  أعدادها  تقليل  أو  زيادتها  سواء 
ه    وتتمهل  النباتي،  ا  تاج  على  بدور   ينعكش  ظلا  وكل 

 الت  يرات فيما يلي: 

الحشرات   -1 تياة  دورة  قصر  إلى  المناخية  التغيرات  تؤدن 
 وتزايد أعداد ت معاتها بسرعة كبيرة. 

تياة   -2 دورات  في  تحويردا  يحدث  الحرارة  درجات  ارتفاع 
الكهير م  الممرضات واآلفات، وسرعة تكا رها، وا تشارها  

 وتوزيعها، وعدد األجيال في الحشرات.
األمراض    -3 ا تشار  على  تؤ ر  النسبية  الرطو ة  زيادة 

إلى   با ضافة  والنبات  الحيوا   تصيب  التي  واآلفات، 
والتي   الحشا ت  المنت ات  ا تشار  جودة  على  سلبياد  تؤ ر 

 و التالي زيادة تلوث البياة.  

تحدث التغيرات المناخية ودفء الحرارة تغيرات هامة في    -4
بي    فيما  والتفاعل  الحشرات  وديناميكية  الحشرات  سلوك 
إلى   يؤدن  مما  الحشرة،  تياة  تغير  م   و التالي  األ واع 

ت معات أعداد  وتزايد  الحشرات  تياة  دورة  بسرعة قصر  ها 
 ابيرة.  
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األمراض   -5 وتركيز  ا تشار  بسرعة  الدافئ  الشتاء  يسمح 
واآلفات خاصة عند زيادة سرعة الرياح، والتي تؤ ر سلباد  
على المحاصيل الزراسية وا تاجها وزيادة رشها بالمبيدات 
الكيميا ية، والتي تزيد م  تلوث البياة وعدم الحفاظ على  

لشاو   الدولة  هوزارة  ص:2005البياة,    استدامتها  ؛  6، 
 (. 20، ص:2010وأبو تديد,

 عهداف البحث 
يسةةةتهدف هةةة ا البحةةةث بصةةةفة ر يسةةةية التعةةةرف علةةةى إدراك 
الريفيات آل ار ظةاهرة التغيةرات المناخيةة السةلبية علةي الزراعةة 
المصرية ببعض قرن مركةز طن ةا محافدةة الغر يةة وظلةا مة  

 خالل األهداف الفرسية التالية:
يةةةةد مسةةةةتون إدراك الريفيةةةةات آل ةةةةار ظةةةةاهرة : تحدالهرررردف األار

 التغيرات المناخية علي الزراعة المصرية.
: تحديةةةد العالقةةةة بةةةي  درجةةةات إدراك الريفيةةةات الهررردف الثررراني

آل ار ظاهرة التغيرات المناخية السلبية علي الزراعة المصةرية، 
 وأبعادها ال مسة وال صا ص الش صية المدروسة.

ب إرشادن للنهوض بمستون إدراك : إقتراح بر امالهدف الثالث
الريفيات آل ار ظةاهرة التغيةرات المناخيةة السةلبية علةي الزراعةة 

   المصرية
لتحقيةةق الهةةدف البحهةةي الهةةا ي تةةم صةةياغة الفرررال البحثيررة: 

 الفرض البحهي التالي:
البحثي هس   الفرل  م :  كل  بي   معنوية  عالقة  توجد   :

األسرةالمبحو ة،   أل،  وت م  الشهرن  المبحو ة،   سرةوالدخل 
الداجنية،   والحيازة  الحيوا ية،  والحيازة  المزرسية،  والحيازة 

المعرفية ا عالمي،  والمصادر  ال هنية،  والتعرض  ،  والمرو ة 
تد    والقيادية( علي  ظاهرة  و ي     كل  آل ار  الريفيات  إدراك 

. وقد تم اختبار ظلا  التغيرات المناخية علي الزراعة المصرية
 صفرية. الفرض في صورت  ال

 
 

 الطريقة البحثية 
في   أتبعت  التي  البحهية  ال ريقة  على  ال زء  ه ا  أشتمل 
األول   القسم  أما  أقسام،  العرض  ال ة  وتضم   البحث،  ه ا 
وتناول   الها ي  القسم  ظلا  تلي  والعينة،  البحث  شاملة  فتناول 
الهالث   القسم  والتابعة،  م  المستقلة  البحهية  المتغيرات  قياس 

المنهب تضم   في    وال ن  المست دمة  ا تصا ية  واألساليب 
   ه ا البحث.

تةم إجةراء هة ا البحةث بمحافدةة الغر يةة شاملة البحث االعينة:  
والتةةةةةي تعةةةةةد أتةةةةةد محافدةةةةةات الةةةةةدلتا والتةةةةةي تتعةةةةةرض لمدةةةةةاهر 
التغيةةرات المناخيةةة بشةةكل واضةةح ومةة  أهمهةةا ا  فةةاض إ تاجيةةة 

يةةةة, بعةةةض المحاصةةةيل, وا  تاجيةةةة الحيوا يةةةة, وا  تاجيةةةة الداجن
وا تشةةار اآلفةةات والحشةةرات التةةي تصةةيب المحاصةةيل الزراسيةةة, 
با ضافة إلى التهديد بالغرر جراء ارتفاع مستوى منسوب ميا  
البحةةار، وجةةود العديةةد مةة  الشةةركات والمصةةا   والسةةيارات التةةي 
تمهةةل مصةةدراد للتلةةوث المةةا ي والهةةوا ي والحةةرر الةة اتي للقمامةةة 

مةة  ظةةاهرة االتتبةةاس الحةةرارن والم لفةةات الزراسيةةة والتةةي تزيةةد 
المسةةةببة للتغيةةةر المنةةةا ، وسةةةيادة منةةةا  البحةةةر المتوسةةة  الحةةةار 
جةةةةاف صةةةةيفاد والبةةةةارد مم ةةةةر شةةةةتاءاد، والرطو ةةةةة النسةةةةبية التةةةةي 

هالتوصةةةةيف البياةةةةي لمحافدةةةةة الغر يةةةةة, %73-65تتةةةةراوح بةةةةي  
 (. 2008وزارة الدولة لشاو  البياة, 

لحةةةةا زات أو وتمهلةةةةت شةةةةاملة البحةةةةث فةةةةي جميةةةة  الريفيةةةةات ا
زوجةةات الةةزراع الحةةا زي  بال معيةةات التعاو يةةة الزراسيةةة بةةالقرى 
الم تةةةةةارة ، تيةةةةةث تةةةةةم اختيةةةةةار مركةةةةةز إدارن عشةةةةةوا ياد، وأسةةةةةفر 
االختيةةار عةة  مركةةز طن ةةا. وتةةم اختيةةار  ةةالث قةةرن عشةةوا ياد، 

قريةةةةةة محلةةةةةة منةةةةةوف تيةةةةةث يبلةةةةةغ عةةةةةدد وأسةةةةةفر االختيةةةةةار عةةةةة  
تةا ز، كمةا تةم  2168ابهةالحا زات أو زوجات الزراع الحةا زي  

تا ز، وقريةة  722اختيار قرية كفر الحما تيث بلغ العدد بها 
تةةةا ز. كمةةةا تةةةم اختيةةةار عينةةةة عشةةةوا ية مةةة  753افةةةر عصةةةام 

مةة  إجمةةالي كةةل قريةةة، و بةة لا بلةةغ  %5القةةرى الم تةةارة بواقةة  
مبحو ةةةة مةةة   109مبحو ةةةة بواقةةة   183ت ةةةم العينةةةة الم تةةةارة 
 38قريةةةةة كفةةةةر الحمةةةةا،  مبحو ةةةةة مةةةة  36قريةةةةة محلةةةةة منةةةةوف، 
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وفقةا  مبحو ة مة  قريةة كفةر عصةام.  ةم إعةداد اسةتمارة اسةتبيا 
ألهةةةةداف البحةةةةث، وتةةةةم ت ميةةةة  البيا ةةةةات بالمقابلةةةةة الش صةةةةية 

وقةةةد اشةةةتملت اسةةةتمارة االسةةةتبيا  علةةةى للريفيةةةات المبحو ةةةات، 
 هما:قسمي  

لمعرفةة ال ةواص  ا نتي عشر سؤالاشتمل على    القسم األار:
وت ةةةم سةةة  المبحو ةةة، المبحو ةةةات وهةةى: ات للريفيةةالش صةةية 

والةدخل ، والحالة المهنية، والمستون التعليمي للمبحو ة،  األسرة
والتعةةةةةرض ، والمصةةةةةادر المعرفيةةةةةةالمبحو ةةةةةة،  الشةةةةةهرن ألسةةةةةرة

 . القيادية، و والمرو ة ال هنية، ا عالمي
ويشةةةةتمل علةةةةى خمسةةةةة أسةةةةالة تتعلةةةةق بقيةةةةاس  القسررررم الثرررراني:

 ةةار ظةةاهرة التغيةةرات المناخيةةة علةةي مسةةتون إدراك الريفيةةات آل
األرض الزراسيةةةةة : وهةةةةي الزراعةةةةة المصةةةةرية ب بعادهةةةةا ال مسةةةةة

وا  تاجية المحصةولية الفدا يةة واالسةتهالك المةا ي للمحاصةيل 
، ، وا تةاج الةدواج ، المةوارد الما يةةوا  تةاج الحيةوا ي  ،الزراسية

وقةةةد . وا تشةةةار األمةةةراض النباتيةةةة واآلفةةةات والحشةةةرات الزراسيةةةة
تضةةةةةم  ظلةةةةةا قيةةةةةاس متغيةةةةةرات درجةةةةةات ا دراك علةةةةةى النحةةةةةو 

 التالي:
إدراك الريفيات آلثار ظاهرة التغيررات المناخيرة السرلنية در ة  
( بنةد 47تةم تحديةدها علةي مقيةاس مكةو  مة  ه:  الزراعة  علي

األرض الزراسيةةة وا  تاجيةةة  خمسةةة أبعةةاد وهةةي:مقسةةمة علةةي 
للمحاصةةةيل الزراسيةةةة المحصةةةولية الفدا يةةةة واالسةةةتهالك المةةةا ي 

( بنةةةةد، وتر يةةةة ورعايةةةةة وا تةةةاج الةةةةدواج  وعةةةةددها 16وعةةةددها ه
تر ية ورعاية وا تاج الحيوا ات المزرسيةة وعةددها و ( بنود، 10ه
( بنةةةةةةةود، وا تشةةةةةةةار 7مةةةةةةةوارد الميةةةةةةةا  وعةةةةةةةددها ه( بنةةةةةةةود، و 10ه

( 4وعةةةددها ه  األمةةةراض النباتيةةةة واآلفةةةات والحشةةةرات الزراسيةةةة
 ابة تعةةرف صةةح، ال تعةةرف، تعةةرف بنةةود. وكا ةةت فاةةات االسةةت
 ةةم قةةدرت  ( علةةي الترتيةةب.2، 1، 3خ ةة  وأع يةةت الةةدرجات ه

درجةةةةة  بةةةةات مقيةةةةاس إدراك الريفيةةةةات آل ةةةةار ظةةةةاهرة التغيةةةةرات 
بإسةةةةت دام المناخيةةةةة علةةةةي الزراعةةةةة المصةةةةرية ب بعةةةةاد  ال مسةةةةة 

، 0.578، 0.814وقةةةةةد بلغةةةةةت علةةةةةى الترتيةةةةةبمعامةةةةةل هألفةةةةةا( 

 كمةةةةا قةةةةدر معامةةةةلرتيةةةةب، علةةةةي الت 0.734، 0.826،0.819
درجةةة وهةةى درجةةات  0.876الهبةةات للمقيةةاس الكلةةي تيةةث بلةةغ 

وجمعةةت الةةدرجات فةةي   بةةات عاليةةة يمكةة  االطمانةةا  لنتا  هةةا.
اةةل بعةةد مةة  األبعةةاد ال مسةةة لتعبةةر عةة  الدرجةةة الكليةةة  دراك 

الزراعةةة  آل ةار ظةاهرة التغيةةرات المناخيةة السةلبية علةيالريفيةات 
 المصرية.

 لمستخدا اعساليي التحليا ادحصائى:المنهج ا -
: تم است دام المنهب الوصفى، والمةنهب المنهج المستخدا  -1

 التحليلى.
قةةد تةةم اسةةت دام التكةةرارات، : عسرراليي التحليررا ادحصررائى -2

والنسةةةةب الماويةةةةة، والمتوسةةةة  الحسةةةةابى، كمةةةةا تةةةةم اسةةةةت دام 
معامةةل االرتبةةاط البسةةي  هبيرسةةو (، ومعامةةل ألفةةا كرو بةةا  

 ير  بات المقاييش المتعددة البنود.  لتقد
 اصف خصائص العينة:

أ  أقةةل مةة   صةةف  ( مةةا يلةةي:1أوضةةحت النتةةا ب جةةدول ه
سةةةنة، وتةةةوالي  49-37تتةةةراوح أعمةةةاره  مةةةا بةةةي   المبحو ةةةات

أر عةةةة أخماسةةةهم تعلةةةيمه   ةةةا ون ف قةةةل، ومةةةا يزيةةةد عةةة   ما يةةةة 
 أعشارهم تاصلي  علي مؤهل جامعي وفور جامعي،

وأاهةةر مةة  % مةةنه  ال يعملةة  بةة ن مهنةةة خةةارج المنةةزل، 70.5
جنيةةة  بنسةةةبة  1700-600 صةةةفه  يتةةةراوح دخةةةل أسةةةره  بةةةي  

قيةةراط، وتةةوالي  10-2تيةةازته  المزرسيةةة  50.3%، 55.7%
%، كما  30.6بنسبة  وتدة تيوا ية    2.6  -1.5 لهه  يملكو  

، %63.9داجنةةةة أ  أاهةةةر مةةة   ال ةةةة أخماسةةةه  لةةةديه  تيةةةازة 
وتةةةوالي أر عةةةة أخماسةةةه  اسةةةتفادته  مةةة  المصةةةادر المعرفيةةةة 

مسةتون   %54.1%، وأاهر م   صةفه   74.3متوس ة بنسبة  
التعرض ا عالمي لديه  متوسة ، وأاهةر مة   ال ةة أخماسةه  

، وأخيةةراد %64.5يتمةةتع  بمسةةتون مرو ةةة ظهنيةةة متوسةة  بنسةةبة 
 متوس . مستون القيادية لديه  %58.5أاهر م   صفه  
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 لتو ي  العددي االنسني للمبحوثات افقًا لخصائصه  المخصية  ا1 دار  

 %  العدد  الخصائص  %  العدد  الخصائص 

 س  المبحو ة:
 سنة  36 –24
 سنة  49 –37
 سنة  62 –50
 

 

 
54 
84 
45 

 
29.5 
45.9 
24.6 

 الحيازة الحيوا ية:
 ليش لديه  تيازة تيوا ية 

 وتدة تيوا ية  1.5أقل م   
 وتدة تيوا ية   2.6 -1.5
 وتدة تيوا ية   3.8 -2.7

 وتدة تيوا ية  3.9أاهر م  

 
75 
24 
56 
26 
2 

 
41 
13.1 
30.6 
14.2 
1.1 

 100 183 الم موع  100 183 الم موع 

 ت م األسرة:
 أفراد  4 - 3
 أفراد  6 - 5
 أفراد  8 - 7

 
63 
102 
18 

 
34.4 
55.7 
9.9 

 الحيازة الداجنية:
 لديه  تيازة داجنة 

 ليش لديه  تيازة داجنة 

 
66 
117 

 
36.1 
63.9 

 100 183 الم موع  100 183 الم موع 

 الحالة التعليمية للمبحو ة:
 أمية 

 تقرأ وتكتب 
 ابتدا ية 

 أعدادي  

 مؤهل متوس  

 مؤهل جامعي 

 مؤهل فور جامعي 

 
7 
9 
22 
31 
81 
29 
4 

 
3.8 
4.9 
12 
16.9 
44.3 
15.8 
2.2 

 المصادر المعرفية:
 درجة  12-6استفادة من فضة 
 درجة  18-13استفادة متوس ة 
 درجة  24-19استفادة مرتفعة

 
25 
136 
22 

 
13.7 
74.3 
12 

 100 183 الم موع  100 183 الم موع 

 الحالة المهنية للمبحو ة:
 ال تعمل 
 تعمل

 
129 
54 

 
70.5 
29.5 

 التعرض ا عالمي:
 درجة   9-5تعرض من فض 
 درجة   14-10تعرض متوس  
 درجة   20-15تعرض مرتف  

 
45 
99 
39 

 
24.6 
54.1 
21.3 

 100 183 الم موع  100 183 الم موع 

 الدخل الشهرن ألسرة المبحو ة:
 جني     1700 - 600

 جني   2900 - 1800
 جني    4100 - 3000
 جني    5300 - 4200

 
102 
48 
27 
6 

 
55.7 
26.2 
14.8 
3.3 

 المرو ة ال هنية:
 درجة  13-8من فضة 
 درجة  19-14متوس ة 
 درجة  24-20مرتفعة 

 
30 
118 
35 

 
16.4 
64.5 
19.1 

 100 183 الم موع  100 183 الم موع 

 الحيازة المزرسية:
 قيراط  10 - 2

 قيراط  19- 11
 قيراط   28 – 20
 قيراط   36- 29

 
92 
40 
41 
10 

 
50.3 
21.8 
22.4 
5.5 

 القيادية:
 درجة  15-8من فضة 
 درجة  23-16متوس ة 
 درجة  32-24مرتفعة 

 
36 
107 
40 

 
19.7 
58.5 
21.8 

 100 183 الم موع  100 183 الم موع 
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 النتائج امناقمتها 

 عسفر البحث ع  النتائج التالية:
مسررررتويات إدراك المبحوثررررات آلثررررار ظرررراهرة التغيرررررات  -عااًل:

 المناخية السلنية علي الزراعة: 
إدراك المبحو ةات آل ةةار ظةةاهرة ( مسةةتون 2يعةرض جةةدول ه

، ويتضح من   التغيرات المناخية السلبية علي الزراعة المصرية
% ظون مسةةةةتون 56.3د عةةةة   صةةةةف المبحو ةةةةات أ  مةةةةا يزيةةةة

% مةةةةةنهم ظون مسةةةةةتون إدرااةةةةةةي 41.5، وأ  إدرااةةةةةي متوسةةةةة 
% مةةةةةنهم ظون مسةةةةةتون إدرااةةةةةي مرتفةةةةة . 2.2مةةةةةن فض، بينمةةةةةا

 وتشةةير هةة   النتةةا ب إلةةي أ  الغالبيةةة العدمةةي مةة  المبحو ةةات
إدرااهةةةة  آل ةةةةار ظةةةةاهرة التغيةةةةرات المناخيةةةةة % مسةةةةتون 97.8

. مةةا بةةي  المةةن فض والمتوسةة  يةالسةةلبية علةةي الزراعةةة المصةةر 
وهةةةة ا يعكةةةةش أ  هنةةةةاك إتتيةةةةاج تعليمةةةةي معرفةةةةي للمبحو ةةةةات، 
وضةةةةةرورة العمةةةةةل علةةةةةي معال ةةةةةة هةةةةة ا القصةةةةةور فةةةةةي إدرااهةةةةة  
وتةةوعيته ، وتعةةديل بنيةةا ه  المعرفةةي فيمةةا يتعلةةق با ةةار ظةةاهرة  

  التغيرات المناخية السلبية علي الزراعة

ثات افقًا لمسرتوي التو ي  العددي االنسني للمبحو    2 دار  
خية السلنية علي الزراعرة إدراكه  آلثار ظاهرة التغيرات المنا

 المصرية
 %  العدد   مستوي اددراك 

 41.5 76 ( درجة 78-47من فض ه

 56.3 103 ( درجة 109-79متوس  ه

 2.2 4 ( درجة141-110مرتف  ه 
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تغيررررات إدراك المبحوثرررات آلثرررار ظررراهرة ال :مسرررتوي -ع-ثانيررراً 
األرل الزراعيررررة اادنتا يررررة  المناخيررررة السررررلنية علرررري

المحصررررولية الفدانيررررة ااالسررررته ك المررررائي للمحاصرررريا 
 : الزراعية

( مسةتون إدراك المبحو ةات آل ةار ظةاهرة 3يعرض جدول ه
األرض الزراسيةةةة وا  تاجيةةةة  التغيةةةرات المناخيةةةة السةةةلبية علةةةي

، الزراسيةةةاصةةيل المحصةةولية الفدا يةةة واالسةةتهالك المةةا ي للمح
%  47.5ويتضةةح منةة   أ  مةةا يقةةرب عةة   صةةف المبحو ةةات 

% مةنهم ظون مسةتون 45.9، وأ  ظون مستون إدرااي متوسة 
% مةةةةنهم ظون مسةةةةتون إدرااةةةةي  6.6إدرااةةةةي مةةةةن فض، بينمةةةةا 

مرتفةةةةة . وتشةةةةةير هةةةةة   النتةةةةةا ب إلةةةةةي أ  الغالبيةةةةةة العدمةةةةةي مةةةةة  
رات % مسةةةتون إدرااهةةة  آل ةةةار ظةةةاهرة التغيةةة93.4 المبحو ةةةات

علةي األرض الزراسيةة وا  تاجيةة المحصةولية المناخية السةلبية  
مةةةةةا بةةةةةةي   الفدا يةةةةةة واالسةةةةةتهالك المةةةةةا ي للمحاصةةةةةيل الزراسيةةةةةة

 والمتوس .  المن فض

التو ي  العددي االنسني للمبحوثات افقرًا لمسرتوي    3 دار  
األرل إدراكه  آلثار ظاهرة التغيرات المناخيرة السرلنية علري 

سرته ك المرائي تا ية المحصرولية الفدانيرة ااالالزراعية اادن
 للمحاصيا الزراعية

 %  العدد   مستوي اددراك 

 45.9 84 ( درجة 26-16من فض ه

 47.5 87 ( درجة37-27متوس  ه

 6.6 12 ( درجة48-38مرتف  ه 
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توزي  إجابات المبحو ات على بنود إدرااه  آل ار ظاهرة  و 
المناخية علي   التغيرات  وا  تاجية   السلبية  الزراسية  األرض 

الزراسية للمحاصيل  الما ي  واالستهالك  الفدا ية   المحصولية 
ه يتضح  ( 4جدول  لديه     -1أ   ،  التي  الداهرة  آ ار  أهم 

الزراسية"  األرض  ملوتة  "زيادة  كا ت  بها  صحيحة  معرفة 
بنسبة   لديه  معرفة    -2.  %71وظلا  التي  الداهرة  آ ار  أهم 
بها   وظلا  خاطاة  ال صبة"  األرض  م   أجزاء  "غرر  كا ت 

"تغيير    -3.  %71بنسبة   كا ت  يعرفنها  ال  التي  اآل ار  أهم 
" وظلا بنسبة مواعيد زراعة وتصاد بعض المحاصيل الزراسية

49.7%  . 
: مسررتوي إدراك المبحوثررات آلثررار ظرراهرة التغيرررات -ب-ثانيرراً 

 : تربية ارعاية ا نتا  الداا  المناخية السلنية علي 
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آل ةةةةار ظةةةةاهرة المبحو ةةةةات  إدراك( مسةةةةتون 5يعةةةةرض جةةةةدول ه
، تر يةة ورعايةة وا تةاج الةدواج  التغيرات المناخيةة السةلبية علةي

% ظون 70.5ويتضةح منة  أ  مةا يقةةرب مة   لهةي المبحو ةةات 
% مةةةةةنهم ظون مسةةةةةتون 21.8، وأ  مسةةةةةتون إدرااةةةةةي متوسةةةةة 

% مةةةةنهم ظون مسةةةةتون إدرااةةةةي  7.7بينمةةةةا إدرااةةةةي مةةةةن فض، 

مرتفةةةةة . وتشةةةةةير هةةةةة   النتةةةةةا ب إلةةةةةي أ  الغالبيةةةةةة العدمةةةةةي مةةةةة  
إدرااهةةة  آل ةةةار ظةةةاهرة التغيةةةرات % مسةةةتون 92.3 المبحو ةةةات

مةةةا بةةةي   ورعايةةةة وا تةةةاج الةةةدواج  تر يةةةةالمناخيةةةة السةةةلبية علةةةي 
 المن فض والمتوس . 

األرل الزراعية  ات افقًا لننود إدراكه  آلثار ظاهرة التغيرات المناخية السلنية عليالتو ي  العددي االنسني للمبحوث   4 دار  
 اادنتا ية المحصولية الفدانية ااالسته ك المائي للمحاصيا الزراعية

األرل   بنود إدراك آثار ظاهرة التغيرات المناخية السرلنية علري
مررائي الزراعيررة اادنتا يررة المحصررولية الفدانيررة ااالسررته ك ال

 للمحاصيا الزراعية

الدر ات   ال ععرف  خطغ  صح
 %  العدد  %  العدد  %  العدد  المتوسطة 

 1.57 21.3 39 60.7 111 18 33  قص وا  فاض إ تاج األرض م  المحاصيل الزراسية -

.12 23 قلة جودة المحاصيل الزراسية وت  ر طرر ت زينها -
6 

109 59.6 51 27.9 1.53 

 1.69 23 42 54.1 99 23 42 يات المواسم الزراسية تغيير مواعيد و دا -

 1.55 31.1 57 56.8 104 12 22 ا  فاض خصو ة األرض الزراسية  -

 1.36 25.7 47 69.4 127 4.9 9 ا  فاض االاتفاء ال اتي م  المحاصيل الزراسية -

 1.40 32.8 60 63.4 116 3.8 7 زيادة إ تاج األرض الزراسية م  الق   -

.14 26 ر مواعيد زراعة وتصاد بعض المحاصيل الزراسيةتغيي  -
2 

66 36.1 91 49.7 1.78 

.15 28  قص مساتة األرض الزراسية -
3 

113 61.7 42 23 1.54 

 1.38 29.5 54 66.1 121 4.4 8 ارتفاع مستون الماء األرضي -

 1.49 44.3 81 53.6 98 2.2 4 تغيير التركيب المحصولي  -

 1.30 27.9 51 71 130 1.1 2 رض ال صبة غرر أجزاء م  األ-

 1.35 27.3 50 68.9 126 3.8 7 تغيير أماا  توزي  المحاصيل  -

 1.43 18.6 34 69.4 127 12 22 زيادة جفاف وتصحر األرض الزراسية  -

12 زيادة اتتياج المحاصيل الزراسية للميا  -
4 

67.
8 

17 9.3 42 23.0 2.58 

13 اسيةزيادة ملوتة األرض الزر  -
0 

71 22 12 31 16.9 2.59 

.26 49 زيادة تدهور األرض الزراسية -
8 

72 39.3 62 33.9 1.87 

تربية ارعايرة   التو ي  العددي االنسني للمبحوثات افقًا لمستوي إدراكه  آلثار ظاهرة التغيرات المناخية السلنية علي 5 دار  
 ا نتا  الداا  

 %  العدد   مستوي اددراك 

 21.8 40 ( درجة 16-10من فض ه

 70.5 129 ( درجة23-17متوس  ه

 7.7 14 ( درجة30-24مرتف  ه 
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و توزيةةةة  إجابةةةةةات المبحو ةةةةةات علةةةةةى بنةةةةةود إدرااهةةةةة  آل ةةةةةار 

تر يةةةة ورعايةةةة وا تةةةاج  ظةةةاهرة التغيةةةرات المناخيةةةة السةةةلبية علةةةي
أهةةةم آ ةةةار الدةةةاهرة التةةةي  -1أ  ، يتضةةةح (6جةةةدوله الةةةدواج 

ة لديه  معرفة صحيحة بهةا كا ت"ارتفةاع  سةبة الكتاايةت الميتة
أهةةم آ ةةار الدةةاهرة  -2%.  66.1فةةي الصةةيف" وظلةةا بنسةةبة 

التةةةةي لةةةةةديه  معرفةةةةة خاطاةةةةةة بهةةةةةا كا ةةةةت "ا  فةةةةةاض خصةةةةةو ة 
أهةةةةةم اآل ةةةةةار التةةةةةي ال -3%.  52.5الةةةةةدواج " وظلةةةةةا بنسةةةةةبة 

يعرفنهةةةةةةا كا ةةةةةةت "زيةةةةةةادة صةةةةةةعو ة تةةةةةةنفش ال يةةةةةةور ال  فةةةةةةاض 
 %.  55.2وظلا بنسبة  الرطو ة"

ثررار ظرراهرة التغيرررات : مسررتوي إدراك المبحوثررات آل- -ثانيرراً 
تربيررة ارعايررة ا نتررا  الحيوانررات المناخيررة السررلنية علرري 

 : المزرعية

آل ةةار ظةةاهرة ( مسةةتون إدراك المبحو ةات 7يعةرض جةةدول ه
تر يةة ورعايةة وا تةاج الحيوا ةات   التغيرات المناخية السلبية علةي

، ويتضةةةةةةح أ  مةةةةةةا يزيةةةةةةد عةةةةةة  خمسةةةةةةي المبحو ةةةةةةات المزرسيةةةةةةة
% مةةةةةنهم 42.1، وأ  متوسةةةةة  % ظون مسةةةةتون إدرااةةةةةي46.4

% مةةةةةةنهم ظون 11.5ظون مسةةةةةةتون إدرااةةةةةةي مةةةةةةن فض، بينمةةةةةةا 
مسةةةتون إدرااةةةي مرتفةةة . وتشةةةير هةةة   النتةةةا ب إلةةةي أ  الغالبيةةةة 

إدرااهةةةةة  آل ةةةةةار % مسةةةةةتون 93.5 العدمةةةةةي مةةةةة  المبحو ةةةةةات
تر يةةةة ورعايةةةة وا تةةةاج ظةةةاهرة التغيةةةرات المناخيةةةة السةةةلبية علةةةي 

ض والمتوسةة  ، وقةةد يرجةة  مةةا بةةي  المةةن ف الحيوا ةةات المزرسيةةة
 .ا  فاض المستون التعليمي للمبحو ات ظلا إلي

تربيرة ارعايرة  التو ي  العددي االنسرني للمبحوثرات افقرًا لننرود إدراكهر  آلثرار ظراهرة التغيررات المناخيرة السرلنية علري   6 دار
 ا نتا  الداا  

بنررود إدراك آثررار ظرراهرة التغيرررات المناخيررة السررلنية 
 عاية ا نتا  الداا  تربية ار  علي

الدر ات   ال ععرف  خطغ  صح
 %  العدد  %  العدد  %  العدد  المتوسطة 

 1.79 25.1 46 48.1 88 26.8 49 ا تشار مرض أ فلو زا ال يور -

 2.51 26.8 49 7.7 14 65.6 120 زيادة إصابة الكتاايت با سهال  -

 2.22 51.9 95 13.1 24 35 64 ارتفاع  سبة الكتاايت الميتة في الشتاء -

 2.53 20.8 38 13.1 24 66.1 121 ارتفاع  سبة الكتاايت الميتة في الصيف -

 1.87 39.3 72 36.6 67 24 44 ضعف تيوية و شاط هتركة( الكتاايت -

 1.68 30.1 55 50.8 93 19.1 35 قلة إ تاج البيض  -

 1.58 35.5 65 53 97 11.5 21 قلة إ تاج لحم الدواج  -

 1.64 31.1 57 52.5 96 16.4 30 خصو ة الدواج ا  فاض  -

 1.79 48.1 88 36.6 67 15.3 28 زيادة إصابة الكتاايت بالتهاب العي  -

 1.64 55.2 101 40.4 74 4.4 8 زيادة صعو ة تنفش ال يور ال  فاض الرطو ة -

تربية ارعايرة التغيرات المناخية السلنية علي التو ي  العددي االنسني للمبحوثات افقًا لمستوي إدراكه  آلثار ظاهرة    7 دار  
 ا نتا  الحيوانات المزرعية

 %  العدد   مستوي اددراك 

 42.1 77 ( 16-10من فض ه

 46.4 85 ( 23-17متوس  ه

 11.5 21 ( 30-24مرتف  ه 
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ظاهرة  آل ار  إدرااه   بنود  على  المبحو ات  إجابات  و توزي  

تر ية ورعاية وا تاج الحيوا ات   لبية عليالسالتغيرات المناخية  
ه   المزرسية التي    -1أ   ، يتضح  (8جدول  الداهرة  آ ار  أهم 

األبقار  إ تاجية  "قلة  كا ت  بها  صحيحة  معرفة  لديه  
أهم    -2         .  %54.1وال اموس م  اللب " وظلا بنسبة  

"قلة         آ ار الداهرة التي لديه  معرفة خاطاة بها كا ت
األ بنسبةمردود  وظلا  الحيوا ات"  على                    عالف 

"تغيير   -%3.    67.8 كا ت  يعرفنها  ال  التي  اآل ار  أهم 
" وظلا بنسبة مواعيد زراعة وتصاد بعض المحاصيل الزراسية

50.3   .% 
 

 
: مسررتوي إدراك المبحوثررات آلثررار ظرراهرة التغيرررات -د-ثانيرراً 

 : موارد الميامالمناخية السلنية علي 

آل ةةار ظةةاهرة ( مسةةتون إدراك المبحو ةات 9دول هيعةرض جةة
، ويتضةةح أ  مةةا مةةوارد الميةةا  التغيةةرات المناخيةةة السةةلبية علةةي

% ظون مسةةةةةتون 67.2يزيةةةةد عةةةة   ال ةةةةة أخمةةةةاس المبحو ةةةةات 
% مةةةةةنهم ظون مسةةةةةتون إدرااةةةةةي 23.5، وأ  إدرااةةةةةي مةةةةةن فض
% مةةةةةنهم ظون مسةةةةةتون إدرااةةةةةي  مرتفةةةةة . 9.3متوسةةةةة ، بينمةةةةةا 

 إلةةةي أ  الغالبيةةةة العدمةةةي مةةة  المبحو ةةةاتوتشةةةير هةةة   النتةةةا ب 
إدرااهةةةةة  آل ةةةةةار ظةةةةةاهرة التغيةةةةةرات المناخيةةةةةة % مسةةةةةتون 90.7

 ما بي  المن فض والمتوس . موارد الميا السلبية علي 

تربيرة ارعايرة  إدراكهر  آلثرار ظراهرة التغيررات المناخيرة السرلنية علري لننرود  التو ي  العددي االنسني للمبحوثات افقًا 8 دار  
 تا  الحيوانات المزرعيةا ن

بنود إدراك آثار ظاهرة التغيرات المناخية السلنية  
 تربية ارعاية ا نتا  الحيوانات المزرعية  علي

الدر ات   ال ععرف  خطغ  صح
 %  العدد  %  العدد  %  العدد  المتوسطة 

 1.70 48.6 89 40.4 74 10.9 20 زيادة تعرض الحيوا  لإلجهاد -

 2.10 13.7 25 38.3 70 48.1 88 الصيف فقد الحيوا  لشهيت  في -

 2.25 16.4 30 29.5 54 54.1 99 قلة إ تاجية األبقار وال اموس م  اللب  -

 2.14 24.6 45 30.6 56 44.8 82 ظهور الحمى القالسية -

 2.04 21.3 39 37.2 68 41.5 76 زيادة ا صابة بالحشرات واألمراض -

 1.56 37.2 68 53.6 98 9.3 17 قلة معدل  مو الحيوا ات -

 1.37 27.3 50 67.8 124 4.9 9 زيادة فشل الحمل والوالدة في الحيوا ات -

 1.84 27.3 50 44.3 81 28.4 52 عدم توفر أعالف الحيوا ات -

 1.79 27.9 51 46.4 85 25.7 47 فساد األعالف بسرعة -

 1.59 50.3 92 45.4 83 4.4 8 قلة مردود األعالف على الحيوا ات -

 موارد الميام  التو ي  العددي االنسني للمبحوثات افقًا لمستوي إدراكه  آلثار ظاهرة التغيرات المناخية السلنية علي 9 دار  

 %  العدد   مستوي اددراك 

 67.2 123 ( 11-7من فض ه

 23.5 43 ( 16-12متوس  ه

 9.3 17 ( 21-17مرتف  ه 
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المبحو ا إجابات  آل ار  و توزي   إدرااه   بنود  على  ت 

علي السلبية  المناخية  التغيرات  الميا   ظاهرة  جدول    موارد 
يتضح  (10ه معرفة    -1أ   ،  لديه   التي  الداهرة  آ ار  أهم 

الترع" وظلا   الميا  في  صحيحة بها كا ت "ا  فاض منسوب 
معرفة    -2%.    10.9بنسبة   لديه   التي  الداهرة  آ ار  أهم 

ر الميا  ال وفية" وظلا بنسبة خاطاة بها كا ت " قص مصاد
"تدهور   -%3.    66.7 كا ت  يعرفنها  ال  التي  اآل ار  أهم 

 %.   50.8" وظلا بنسبة  وسية الميا 

: مسررتوي إدراك المبحوثررات آلثررار ظرراهرة التغيرررات -ه-ثانيرراً 
انتمرار األمررال النباتيرة ااآلفرات المناخية السلنية علي  

 : االحمرات الزراعية

آل ةةةةةةار سةةةةةةتون إدراك المبحو ةةةةةةات ( م11يعةةةةةةرض جةةةةةةدول ه
ا تشةةةةةار األمةةةةةراض ظةةةةةاهرة التغيةةةةةرات المناخيةةةةةة السةةةةةلبية علةةةةةي 

، ويتضةح أ  مةةا يزيةد عةة  النباتيةة واآلفةات والحشةةرات الزراسيةة

، وأ  % ظون مستون إدرااي متوس 47.5خمسي المبحو ات  
% مةنهم 6% منهم ظون مستون إدرااي من فض، بينما 46.5

وتشةةةير هةةة   النتةةةا ب إلةةةي تقةةةارب ظون مسةةةتون إدرااةةةي مرتفةةة . 
إدراك اآل ةةةار السةةةلبية لدةةةاهرة مسةةةتون  فةةةي سةةةبتي المبحو ةةةات 

ا تشةةةةار األمةةةةراض النباتيةةةةة واآلفةةةةات التغيةةةةرات المناخيةةةةة علةةةةي 
 المن فض والمتوس .  والحشرات الزراسية

و توزيةةةة  إجابةةةةةات المبحو ةةةةةات علةةةةةى بنةةةةةود إدرااهةةةةة  آل ةةةةةار 
ا تشار األمراض النباتية ظاهرة التغيرات المناخية السلبية علي 

أهةةم  -1أ  يتضةةح (، 12جةدول ه واآلفةات والحشةةرات الزراسيةةة
آ ةةةار الدةةةاهرة التةةةي لةةةديه  معرفةةةة صةةةحيحة بهةةةا كا ةةةت "زيةةةادة 
إصةةابة المحاصةةيل بةةاألمراض والحشةةرات الضةةارة" وظلةةا بنسةةبة 

أهةةم آ ةةار الدةةاهرة التةةي لةةديه  معرفةةة خاطاةةة  -%2.  17.5
شةةرات وتحولهةةا لو ةةاء" وظلةةا بنسةةبة بهةةا كا ةةت "زيةةادة أعةةداد الح

أهم اآل ار التي ال يعرفنها كا ت "ظهةور أ ةواع   -%3.    59.6
 %.  49.7" وظلا بنسبة جديدة م  اآلفات والحشرات الضارة

 موارد الميام لننود إدراكه  آلثار ظاهرة التغيرات المناخية السلنية علي  التو ي  العددي االنسني للمبحوثات افقاً   10 دار  

بنود إدراك آثار ظاهرة التغيرات المناخية السلنية  
 موارد الميام  علي

الدر ات   ال ععرف  خطغ  صح
 %  العدد  %  العدد  %  العدد  المتوسطة 

 1.69 47.5 87 41.5 76 10.9 20 ا  فاض منسوب الميا  في الترع -

 1.67 45.9 84 43.7 80 10.4 19  قص موارد ومنسوب ميا  النيل -

 1.65 49.2 90 41.5 76 9.3 17 ب ر واستهالك ميا  النيلزيادة ت  -

 1.52 47.5 87 52.5 96 - - تناقص تساق  ميا  األم ار -

 1.51 50.8 93 49.2 90 - - تدهور  وسية الميا  -

 1.34 32.8 60 66.7 122 0.5 1  قص مصادر الميا  ال وفية -

 1.36 28.4 52 71 130 0.5 1 زيادة ملوتة الميا  ال وفية -

انتمررار   التو يرر  العرددي االنسررني لمبحوثرات افقررًا لمسرتوي إدراكهرر  آلثرار ظرراهرة التغيررات المناخيررة السرلنية علرري 11 ردار 
 األمرال النباتية ااآلفات االحمرات الزراعية

 %  العدد   مستوي اددراك 

 46.5 85 ( 6-4من فض ه

 47.5 87 ( 9-7متوس  ه

 6.0 11 ( 12-10مرتف  ه 

 100 183 وعالم م
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انتمررار   التو يرر  العررددي االنسرري للمبحوثررات افقررًا لننررود إدراكهرر  آلثررار ظرراهرة التغيرررات المناخيررة السررلنية علرري 12 رردار 
 األمرال النباتية ااآلفات االحمرات الزراعية

بنود إدراك آثار ظاهرة التغيرات المناخية السلنية علي  
 ات الزراعية انتمار األمرال النباتية ااآلفات االحمر 

الدر ات   ال ععرف  خطغ  صح
 %  العدد  %  العدد  %  العدد  المتوسطة 

 1.77 41.5 76 41 75 17.5 32 زيادة إصابة المحاصيل باألمراض والحشرات الضارة -

 1.68 44.3 81 43.7 80 12 22  مو وا تشار الحشا ت -

 1.55 49.7 91 47.5 87 2.7 5 ظهور أ واع جديدة م  اآلفات والحشرات الضارة -

 1.45 35.5 65 59.6 109 4.9 9 زيادة أعداد الحشرات وتحولها لو اء -

 
إدراك المبحوثرررات الع قرررات االرتباطيرررة بررري  در رررات  -ثالثررراً 

آلثرررار ظررراهرة التغيررررات المناخيرررة السرررلنية علررري الزراعرررة 
االخصررررائص المخصررررية المصررررريةال اعبعادهررررا الخمسررررة 

 الكمية المدراسة:

 ( أ : 13ل هيتضح م  جدو 
المبحوثة: - مستون   س   عند  سالباد  معنوياد  ارتباطاد  يرتب  

التغيرات    0.01معنوية   الريفيات آل ار ظاهرة  إدراك  م  
و  المصرية،  الزراعة  علي  الزراسية المناخية  األرض 

الما ي  واالستهالك  الفدا ية  المحصولية  وا  تاجية 
و  الزراسية،  الدواللمحاصيل  وا تاج  ورعاية  ج ،  تر ية 

تر ية  م   العالقة  معنوية  تهبت  لم  إ    إال  الميا ،  وموارد 
المزرسية الحيوا ات  وا تاج  األمراض  ال  ورعاية  وا تشار 

 النباتية والحشا ت والحشرات المزرسية.
يةةةرتب  ارتباطةةةةاد معنويةةةةاد سةةةالباد عنةةةةد مسةةةةتون  حجررررم األسرررررة: -

م  إدراك المبحو ات آل ار ظةاهرة التغيةرات   0.05معنوية  
تر يةةةة ورعايةةةة وا تةةةاج و  اخيةةةة علةةةي الزراعةةةة المصةةةرية،المن

الةةدواج ، ومةةوارد الميةةا ، إال إ ةة  لةةم تهبةةت معنويةةة العالقةةة 
وا تشةةةةار ال مةةةة  تر يةةةةة ورعايةةةةة وا تةةةةاج الحيوا ةةةةات المزرسيةةةةة
 األمراض النباتية والحشا ت والحشرات المزرسية.

يةةةرتب  ارتباطةةةاد معنويةةةاد  الررردخا المرررهري ألسررررة المبحوثرررة: -
مةةة  إدراك المبحو ةةةات  0.05معنويةةةة اد عنةةةد مسةةةتون موجبةةة

آل ةةةةار ظةةةةاهرة التغيةةةةرات المناخيةةةةة علةةةةي ا تشةةةةار األمةةةةراض 
النباتيةةةة والحشةةةا ت والحشةةةرات المزرسيةةةة فقةةة ، إال إ ةةة  لةةةم 

تهبةةةت معنويةةةة العالقةةةة مةةة  إدراك المبحو ةةةات آل ةةةار ظةةةاهرة 
التغيرات المناخية علي الزراعة المصرية، وأبعادها األر عةة 

 رى.األخ
يرتب  ارتباطاد معنويةاد موجبةاد عنةد مسةتون   الحيا ة المزرعية:  -

م  إدراك المبحو ات آل ةار ظةاهرة التغيةرات   0.01معنوية  
عنةد المناخية علي الزراعة المصرية، وموارد الميا ،  بينمةا 

األرض الزراسيةةةةةة وا  تاجيةةةةةة مةةةةة   0.05معنويةةةةةة مسةةةةةتون 
للمحاصةةةةةةةةيل المحصةةةةةةةةولية الفدا يةةةةةةةةة واالسةةةةةةةةتهالك المةةةةةةةةا ي 

ا تشةةار األمةةراض النباتيةةة والحشةةا ت والحشةةرات الزراسيةةة، و 
المزرسيةةةةةة، إال إ ةةةةة  لةةةةةم تهبةةةةةت معنويةةةةةة العالقةةةةةة مةةةةة  إدراك 
المبحو ةةةةات آل ةةةةار ظةةةةاهرة التغيةةةةرات المناخيةةةةة علةةةةي تر يةةةةة 
ورعايةةةة وا تةةةاج الةةةدواج ، وتر يةةةة ورعايةةةة وا تةةةاج الحيوا ةةةات 

 المزرسية.
اطةةاد معنويةاد موجبةاد عنةد مسةةتون يةرتب  ارتب الحيرا ة الحيوانيرة:-

م  إدراك المبحو ات آل ةار ظةاهرة التغيةرات   0.01معنوية  
وتر يةةةةة ورعايةةةةة وا تةةةةاج  المناخيةةةة علةةةةي الزراعةةةةة المصةةةرية،

إال إ ةة  لةةم تهبةةت معنويةةة العالقةةة مةة  ال الحيوا ةةات المزرسيةةة
 إدراك المبحو ةةةةات آل ةةةةار ظةةةةاهرة التغيةةةةرات المناخيةةةةة علةةةةي

 تاجيةةةةةةةةةةةةةة المحصةةةةةةةةةةةةةولية الفدا يةةةةةةةةةةةةةة األرض الزراسيةةةةةةةةةةةةةة وا 
وتر يةةةة ورعايةةةة  واالسةةةتهالك المةةةا ي للمحاصةةةيل الزراسيةةةة،

ا تشةةار األمةةراض النباتيةةة و وا تةةاج الةةدواج ، ومةةوارد الميةةا ، 
 والحشا ت والحشرات المزرسية.
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ة السرلنية علري الزراعرة إدراك المبحوثات آلثار ظاهرة التغيررات المناخير  نتائج معام ت االرتبال البسيب بي  در ات 13 دار  
 االخصائص المخصية الكمية المدراسةالمصريةال اعبعادها الخمسة 

 قيم معام ت االرتبال البسيب  الخصائص المخصية 

 الزراعة 
 

األرل الزراعيررررررة 
اادنتا يرررررررررررررررررررررررة 
المحصررررررررررررررررررررولية 
 الفدانيررررررررررررررررررررررررررررررة
ااالسررررررررررررررررررررته ك 
المررائي للمحاصرريا 

 الزراعية

تربية ارعاية  
 ا نتا  الداا   

تربية 
 ة ارعاي
 ا نتا 

الحيوانات  
 المزرعية 

انتمار   موارد الميام 
 األمرال 
النباتية 

االحمائش  
االحمرات  
 المزرعية 

 0.236- س  المبحو ة  -1
** 

-0.240 ** -0.219 ** -0.035  -0.0208 ** 0.071 

 0.041- ** 0.191- 0.050- * 0.186- ** 0.177- * 0.195- ت م األسرة  -2

 * 0.162 0.066 0.032 0.115 0.094 0.040 و ة الدخل الشهرن ألسرة المبح -3

 * 0.147 ** 0.318 0.051 0.128 *0.189 **0.191 الحيازة المزرسية  -4

 0.087 0.106 *0.147 0.137 0.138 ** 0.193 الحيازة الحيوا ية  -5

 0.145 0.082 0.041 *0.165 0.142 *0.163 الحيازة الداجنية -6

 **0.207 **0.192 *0.148 *0.150 *0.155 **0.238 المصادر المعرفية  -7

 **0.232 **0.247 **0.199 *0.157 **0.263 **0.326 التعرض  عالمي -8

 *0.148 **0.240 0.057 **0.243 **0.199 **0.250 المرو ة ال هنية  -9

 *0.161 0.073 0.024 0.127 0.045 0.054 القيادية  -10

 0.05معنون عند مستوى معنوية  *    0.01معنون عند مستوى معنوية  **

 
: يةةرتب  ارتباطةةةاد معنويةةاد موجبةةةاد الحيررا ة الدا نيرررة الحيوانيررة -

مةةة  إدراك المبحو ةةةات آل ةةةار  0.05معنويةةةة عنةةةد مسةةةتون 
وتر يةةة  ظةةاهرة التغيةةرات المناخيةةة علةةي الزراعةةة المصةةرية،

إال إ ةة  لةةم تهبةةت معنويةةة العالقةةة ال الةةدواج  ورعايةةة وا تةةاج
 حو ات آل ار ظةاهرة التغيةرات المناخيةة علةيم  إدراك المب

األرض الزراسيةةةةةةةةةةةةة وا  تاجيةةةةةةةةةةةةةة المحصةةةةةةةةةةةةولية الفدا يةةةةةةةةةةةةةة 
وتر يةةةة ورعايةةةة واالسةةةتهالك المةةةا ي للمحاصةةةيل الزراسيةةةة، 

ا تشةةةةةةار و ومةةةةةةوارد الميةةةةةةا ، ال وا تةةةةةةاج الحيوا ةةةةةةات المزرسيةةةةةةة
 األمراض النباتية والحشا ت والحشرات المزرسية.

ارتباطةةةةاد معنويةةةةاد موجبةةةةاد عنةةةةد  : يةةةةرتب المصررررادر المعر يررررة -
مةة  إدراك المبحو ةةات آل ةةار ظةةاهرة  0.01معنويةةة مسةةتون 

التغيةةرات المناخيةةة علةةي الزراعةةة المصةةرية، ومةةوارد الميةةا ، 
ال ا تشار األمراض النباتية والحشا ت والحشةرات المزرسيةةو 

األرض الزراسيةةةةة  مةةةة  0.05معنويةةةةة عنةةةةد مسةةةةتون بينمةةةةا 

ا يةةةةةةةةة واالسةةةةةةةةتهالك المةةةةةةةةا ي وا  تاجيةةةةةةةةة المحصةةةةةةةةولية الفد
وتر ية ال الدواج  وتر ية ورعاية وا تاجللمحاصيل الزراسية،  

   ورعاية وا تاج الحيوا ات المزرسية
يةةةةرتب  ارتباطةةةةاد معنويةةةةاد موجبةةةةاد عنةةةةد التعرررررل ادع مرررري:  -

مةة  إدراك المبحو ةةات آل ةةار ظةةاهرة  0.01معنويةةة مسةةتون 
األرض و  التغيةةةةةةةرات المناخيةةةةةةةة علةةةةةةةي الزراعةةةةةةةة المصةةةةةةةرية،

الزراسية وا  تاجية المحصولية الفدا ية واالستهالك المةا ي 
الحيوا ةةةةةات  وتر يةةةةةة ورعايةةةةةة وا تةةةةةاجللمحاصةةةةةيل الزراسيةةةةةة، 

ا تشةةةةةةار األمةةةةةةراض النباتيةةةةةةة و ومةةةةةةوارد الميةةةةةةا ، ال المزرسيةةةةةةة
معنويةة عنةد مسةتون  بينمةا  ال  والحشا ت والحشرات المزرسية

  الدواج  وتر ية ورعاية وا تاج م  0.05
يةرتب  ارتباطةاد معنويةاد موجبةاد عنةد مسةتون مرانة الذهنية:  ال  -

م  إدراك المبحو ات آل ةار ظةاهرة التغيةرات   0.01معنوية  
واألرض الزراسيةةةةةةةةة  المناخيةةةةةةةةة علةةةةةةةةي الزراعةةةةةةةةة المصةةةةةةةةرية،
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وا  تاجيةةةةةةةةة المحصةةةةةةةةولية الفدا يةةةةةةةةة واالسةةةةةةةةتهالك المةةةةةةةةا ي 
الةةةةةدواج ،  وتر يةةةةةة ورعايةةةةةة وا تةةةةةاجللمحاصةةةةةيل الزراسيةةةةةة، 

م  ا تشار  0.05معنوية عند مستون  الميا ، بينما    وموارد
األمةةراض النباتيةةة والحشةةا ت والحشةةرات المزرسيةةة، إال إ ةة  
لم تهبت معنوية العالقة م  إدراك المبحو ات آل ةار ظةاهرة 

الحيوا ةةةات  التغيةةةرات المناخيةةةة علةةةي تر يةةةة ورعايةةةة وا تةةةاج
 المزرسية.

معنويةةة  عنةد مسةتون : يةرتب  ارتباطةاد معنويةاد موجبةاد القياديرة -
مةةةةةةة  إدراك المبحو ةةةةةةةةات آل ةةةةةةةار ظةةةةةةةةاهرة التغيةةةةةةةةرات  0.05

المناخيةةةةةةة علةةةةةةةي ا تشةةةةةةةار األمةةةةةةراض النباتيةةةةةةةة والحشةةةةةةةا ت 
والحشةةرات المزرسيةةة، إال إ ةة  لةةم تهبةةت معنويةةة العالقةةة مةة  
إدراك المبحو ةةةةات آل ةةةةار ظةةةةاهرة التغيةةةةرات المناخيةةةةة علةةةةي 

  الزراعة المصرية، وأبعادها األر عة األخرى.
 و  لا يمك  رفض الفرض ا تصا ي األول جز ياد. 

 وتتفق ه   النتي ة م  النتا ب، التي ظكرها كةل مة : غنةيم

موجبةةة بةةي   إرتباطيةةة عالقةةة مةة  وجةةود ( 2015ه وأتمةةد
النات ةة  السةلبية باال ةار يتعلةق فيمةا للمبحةو ي  المعرفةي المستوى 

 عليميةةالت الحالةة و ةي  كةالد مة عة  ظةاهرة التغيةرات المناخيةة 

 المزرسية. بينما أوضحا أمةل فايةد تيازاتهم ومساتة للمبحو ي 

المبحةوث  المبحو ةة  تعلةيم أ  ( 2016(، وال ةوهرى ه2015ه
 يةرتب  الم تلفةة ا عةالم لوسةا ل وتعرضة  المزرسيةة وتيازتة 

 آل ةار التغيةرات والمبحو ةات المبحةو ي  إدراك معنويةاد بمسةتوى 

 .المناخية
ب   ظلا  تفسير  ومساتة  ويمك   المبحو ة،  تعليم  زاد  كلما    

وزاد   والحيوا ية،  الداجنية  تيازتها  وت م  المزرسية،  تيازتها 
تعرضها لبعض المصادر المعرفية، وتعرضها لهقافات مغايرة 
ودرجة   الم تلفة(،  ا عالم  لوسا ل  ا عالمي  هالتعرض 
استعدادها ال هني للتوافق م  األفكار ال ديدة والعصرية كلما  

ظلا أ  تكو  أاهر وسياد وادراااد ب  ورة ت  ير التغيرات    جعلها
 المناخية علي الزراعة. 

إدراك المبحوثات  رابعًا: مقترح برنامج إرشادي لرف  مستوي  
الزراعة   علي  السلنية  المناخية  التغيرات  ظاهرة  آلثار 

إ اقتراح  المصرية:  تم  النتا ب  عن   أسفرت  ما  م   تساقاد 
ا رشادن   العمل  بمستون  أولويات  إدراك للنهوض 

علي   السلبية  المناخية  التغيرات  ظاهرة  آل ار  المبحو ات 
المصرية   الزراسية  الزراعة  هاألرض  في:  المتمهلة 

الما ي  واالستهالك  الفدا ية  المحصولية  وا  تاجية 
الزراسية،   الدواج للمحاصيل  وا تاج  ورعاية  تر ية  ،  تر ية 

المزرسية الحيوا ات  وا تاج  مواورعاية  الميا ،  ا تشار رد   ،
المزرسية والحشرات  والحشا ت  النباتية  (  األمراض 
إدرااه  مستون  في  القصور  لتالفي  واتي   والمواجهة 
الزراعة   علي  السلبية  المناخية  التغيرات  ظاهرة  آل ار 

 . المصرية

 المقترحات 

ا  القةةةةاد ممةةةةةا أسةةةةفرت عنةةةةة   تةةةةةا ب البحةةةةث مةةةةة  ا  فةةةةةاض 
ة التغيةةةةةرات المناخيةةةةةة مسةةةةةتون إدراك المبحو ةةةةةات أل ةةةةةار ظةةةةةاهر 

الزراعةةةةة المصةةةةرية، وفةةةةى ضةةةةوء مقتضةةةةيات تحقيةةةةق األهةةةةداف 
البحهيةةة، فةةإ  البحةةث ا تهةةى إلةةى اسةةت الص بعةةض المقترتةةات 

 والتي يمك  إي ازها في النقاط التالية:
ضةةةةرورة  شةةةةر مةةةةدن خ ورتهةةةةا ظةةةةاهرة التغيةةةةرات المناخيةةةةة،  -1

وظلةةا لتعزيةةةز مسةةةتون إدراك، وتنميةةةة معلومةةةات المبحو ةةةات 
ه   الداهرة في ضوء تزايد الم ةاطر واآل ةار السةلبية   تول

النات ةةةةة عنهةةةةا، ودورهةةةةا فةةةةي أتةةةةداث تةةةةداسيات علةةةةي كافةةةةة 
 جوا ب التنمية م  خالل وسا ل األعالم الم تلفة. 
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 اعة المصرية مقترح عالويات العما ادرشادي للنهول بمستوي إدراك المبحوثات آلثار ظاهرة التغيرات المناخية السلنية علي الزر  -1

األهررررررررررررررداف التعليميررررررررررررررة  -1
 ادرشادية

 مصادر االتصار -3 الرسائا ادرشادية -2
الطرق االمعينات  -4

 ادرشادية 

الجمهور  -5
 المستهدف 

مكا   -6
 التنفيذ

توقيت التنفيذ -7
 المقترح 

 عدلة التقدا الحادث -8

أوالد: تنميةةةةةةةةةةةة إدراك المبحو ةةةةةةةةةةةةات 
آل ةةةةار ظةةةةاهرة التغيةةةةرات المناخيةةةةة 

األرض الزراسيةةةةةةة لةةةةةةي السةةةةةةلبية ع
وا  تاجيةةةةةة المحصةةةةةولية الفدا يةةةةةة 
واالسةةةةةتهالك المةةةةةا ي للمحاصةةةةةيل 

 الزراسية

ايفية الحفاظ علي  -
ا  تاجية المحصولية  
لفدا ية واالستهالك  
الما ي للمحاصيل  

 لزراسية 

ال هاز ا رشادن  
المحلي كالمرشدات  
 أو الرا دات الريفيات 

وتتضم : البرامب  
رات  التليفزيو ية، والمحاض 

والندوات واالجتماعات  
 االرشادية 

المنزل أو   المرأة الريفية  
القاعات  
 ا رشادية 

الوقت المناسب  
لكل م  المرأة  

الريفية  
 والمرشدات 

آل ار   المبحو ات  إدراك  تحسي  
السلبية   المناخية  التغيرات  ظاهرة 

وا  تاجية  علي   الزراسية  األرض 
واالستهالك   الفدا ية  المحصولية 

للمح وك لا  الما ي  الزراسية،  اصيل 
واستمرار   الحضور  بتقدير  سبة 
والمشاركة   النهاية،  تتي  المشاركة 

 باألسالة.

 ا يةةةةةةةاد: تنميةةةةةةةة إدراك المبحو ةةةةةةةات 
آل ةةةةار ظةةةةاهرة التغيةةةةرات المناخيةةةةة 
السلبية علي تر يةةة ورعايةةة وا تةةاج 

 الدواج 

 طرر ر ية الدواج  -

ال هاز ا رشادن  
المحلي كالمرشدات  

 لريفيات أو الرا دات ا

وتتضم : البرامب  
التليفزيو ية، والمحاضرات  
والندوات واالجتماعات  

 االرشادية 

المنزل أو   المرأة الريفية  
القاعات  
 ا رشادية 

الوقت المناسب  
لكل م  المرأة  

الريفية  
 والمرشدات 

آل ار   المبحو ات  إدراك  تحسي  
السلبية   المناخية  التغيرات  ظاهرة 

ال وا تاج  ورعاية  تر ية  دواج ،  علي 
الحضور   بتقدير  سبة  وك لا 
النهاية،   تتي  المشاركة  واستمرار 

 والمشاركة باألسالة.

 الهةةةةةةةاد: تنميةةةةةةةة إدراك المبحو ةةةةةةةات 
آل ةةةةار ظةةةةاهرة التغيةةةةرات المناخيةةةةة 
السلبية علي تر يةةة ورعايةةة وا تةةاج 

 الحيوا ات المزرسية

طرر تر ية الحيوا ات  -
 المزرسية 

ال هاز ا رشادن  
ت  المحلي كالمرشدا 

 أو الرا دات الريفيات 

وتتضم : البرامب  
التليفزيو ية، والمحاضرات  
والندوات واالجتماعات  

 االرشادية 

المنزل أو   المرأة الريفية 
القاعات  
 ا رشادية 

الوقت المناسب  
لكل م  المرأة  

الريفية  
 والمرشدات 

آل ار   المبحو ات  إدراك  تحسي  
السلبية   المناخية  التغيرات  ظاهرة 

الحيوا ات  علي تر ية ور  عاية وا تاج 
بتقدير  سبة  المزرسية،   وك لا 

تتي   المشاركة  واستمرار  الحضور 
 النهاية، والمشاركة باألسالة.

رابعةةةةةةاد: تنميةةةةةةة إدراك المبحو ةةةةةةات 
آل ةةةةار ظةةةةاهرة التغيةةةةرات المناخيةةةةة 

 السلبية علي موارد الميا 

ايفي  الحفاظ علي  -
 موارد الميا  

ال هاز ا رشادن  
ت  المحلي كالمرشدا 

 أو الرا دات الريفيات 

وتتضم : البرامب  
التليفزيو ية، والمحاضرات  
والندوات واالجتماعات  

 االرشادية 
 

المنزل أو   المرأة الريفية 
القاعات  
 ا رشادية 

الوقت المناسب  
لكل م  المرأة  

الريفية  
 والمرشدات 

آل ار   المبحو ات  إدراك  تحسي  
السلبية   المناخية  التغيرات  ظاهرة 

ا موارد  بتقدير  لميا ،  علي  وك لا 
المشاركة   واستمرار  الحضور   سبة 

 تتي النهاية، والمشاركة باألسالة.

خامسةةةاد: تنميةةةة إدراك المبحو ةةةات 
آل ةةةةار ظةةةةاهرة التغيةةةةرات المناخيةةةةة 
السةةةةلبية علةةةةي ا تشةةةةار األمةةةةراض 
النباتيةةةةةةةة والحشةةةةةةةا ت والحشةةةةةةةرات 

 المزرسية

ا تشار  - مقاومة  ايفية 
النباتية   األمراض 

وا  لحشرات  والحشا ت 
 المزرسية 

ال هاز ا رشادن  
المحلي كالمرشدات  
 أو الرا دات الريفيات 

وتتضم : البرامب  
التليفزيو ية، والمحاضرات  
والندوات واالجتماعات  

 االرشادية 

المنزل أو   المرأة الريفية 
القاعات  
 ا رشادية 

الوقت المناسب  
لكل م  المرأة  

الريفية  
 والمرشدات 

آل  المبحو ات  إدراك  ار  تحسي  
السلبية   المناخية  التغيرات  ظاهرة 
النباتية   األمراض  ا تشار  علي 

 والحشا ت والحشرات المزرسية 
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إزاء مةةةا أوضةةةحت  النتةةةا ب مةةة  وجةةةود عالقةةةة معنويةةةة بةةةي    -2
إدراك المبحو ةةات أل ةةار ظةةاهرة التغيةةرات المناخيةةة الزراعةةة 
المصةةةرية ومتغيةةةرات سةةة  المبحو ةةةة، والمصةةةادر المعرفيةةةة، 

، يتضح أهميةة إعةداد والمرو ة ال هنية،  ميوالتعرض  عال
وتوجيةةةةة  بةةةةةرامب تنمويةةةةةة مت صصةةةةةة فةةةةةي م ةةةةةال التغيةةةةةرات 
المناخيةةةةة فةةةةي شةةةةتي النةةةةواتي، التةةةةي تهةةةةتم بهةةةةا المبحو ةةةةات 
االزراعةةةة، وتر يةةةة ورعايةةةة الةةةدواج  والحيوا ةةةات المزرسيةةةة، 
وتمايةةةة وصةةةيا ة مةةةوارد الميةةةا  مةةة  خةةةالل اسةةةت دام طةةةرر 

 صا صه .ووسا ل متعددة تتالءم وخ

 المرا  

(، التغيرات المناخيةةة المسةةتقبلية وأ رهةةا 2010أبو تديد، أيم  فريد ه
علةةةةةى ق ةةةةةاع الزراعةةةةةةة فةةةةةي مصةةةةةر وكيفيةةةةةةة مواجهتهةةةةةا، مركةةةةةةز 
معلومةةةةةةات التغيةةةةةةر المنةةةةةةاخي، مركةةةةةةز البحةةةةةةوث الزراسيةةةةةةة، وزارة 

 الزراعة واستصالح الزراعة. 
ة (، أ ةةةر تغيةةةر المنةةا  علةةةى مصةةةر و  اصةةة 2011الب ةةرا ، منةةةال ه

علةةةةى اله ةةةةرة الداخليةةةةة وال ارجيةةةةة، مةةةةؤتمر التغيةةةةرات المناخيةةةةة 
 وآ ارها على مصر.

التغيةةرات  لدةةاهرة الريفيةةات إدراك (،2016مةةاهره أتمةةد ال ةةوهرى،
المسةةتدامة، كليةةة  الزراسية العلوم م لة الغر ية، بمحافدة المناخية

 (.2العدده ،)42 (الزراعة، جامعة كفر الشيا، الم لد
(، التغيةةرات المناخيةةة وآ ارهةةا علةةى 2010عز الدي  هالراعي، محمد  

البياةةة والمةةوارد ال بيعيةةة فةةي مصةةر، دورة تدريبيةةة عةة  التغيةةرات 
المناخيةةة والزراعةةة، وزارة الزراعةةة واستصةةالح األراضةةي، معمةةل 

 المنا .
(، دراسة مقار ةةة للتكيةةف 2011السيد، ميرفت صدقي عبد الوهاب ه

لتغيةةرات المناخيةةة فةةي م تمةة  المعيشي لةسرة الريفية فةةي ظةةل ا
محلةةةةي جديةةةةد باألراضةةةةي المستصةةةةلحة وم تمةةةة  محلةةةةي تقليةةةةدن 
بمحافدة المنيا، م لة جامعة المنصورة للعلوم الزراسية، الم لد 

 (.  10(، العدد ه2ه

(, مواجهةةةةة تحةةةةديات اآل ةةةةار 2010الشةةةةافعي, عمةةةةاد م تةةةةار أتمةةةةد ه
مية الريفيةةة, السلبية للتغير المناخي. م لة ا رشاد الزراعي والتن 

 (.1(, العدد ه1معهد بحوث ا رشاد, الم لد ه

ه ال الق  عبد  محمد  سامية  وتر ية  2001الع ورن,  إ تاج   ,)
 الدواج ، كلية الزراعة, جامعة الزقازيق فرع بنها. 

(، التغيةةرات المناخيةةة وأ رهةةا علةةى ق ةةاع 2009المرصفاوى، سامية ه
شةةةةاد الزراعةةةةي الزراعةةةةة فةةةةي مصةةةةر وكيفيةةةةة مواجهتهةةةةا،  ةةةةدوة ا ر 

وتحةةديات األمةة  الغةة ا ي فةةي ضةةوء التغيةةرات المناخيةةة المرتقبةةة، 
 ال معية العلمية لإلرشاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة القاهرة.

بسةةةةيو ى، إبةةةةةراهيم، رمضةةةةا  عبةةةةةد السةةةةةالم، محمةةةةود عبةةةةةد المقصةةةةةود 
(، السةةةةلوك التنديمةةةةي: سةةةةلوك األفةةةةراد وال ماعةةةةات فةةةةي 2000ه

 لل باعة.المندمات، دار الحر ى 
(، التغيةةرات المناخيةةة وآ ارهةةا علةةى مصةةر، 2011خ ةةاب، مديحةة  ه

مكتبةةةةة معهةةةةةد البحةةةةةوث والدراسةةةةات األفريقيةةةةةة، جامعةةةةةة القةةةةةاهرة، 
 ال بعة األولى.
(، علةةم المنةةا ، دار صةةفاء للنشةةر والتوزيةة ، 2009شةةحاظة،  عمةةا  ه

 عما ، ال بعة األولى.
هام محمد يوسةةف، شقوير، عبير فارور، را يا صبرن عبد المنعم، ري 

هب  محمد عبةةد المنصةةف، مصةة فى ل فةةي صةةقر، يمنةةى محمةةد 
(، التغيةةةةةةرات المناخيةةةةةةة 2007جميةةةةةةل، لمةةةةةةيش محمةةةةةةد العر ةةةةةةي ه

واآل ةةةةار المترتبةةةةة عليهةةةةا فةةةةي جمهوريةةةةة مصةةةةر العر يةةةةة، مركةةةةز 
 المعلومات ودعم ات اظ القرار، م لش الوزراء.

ه فياض  سمير  محمد  شريف  محمد،  جمال  (،  2011صيام، 
البحوث  التغي  معهد  مكتبة  مصر،  على  وآ ارها  المناخية  رات 

 والدراسات األفريقية, جامعة القاهرة. 
(، التغيرات المناخية وآ ارها على  2015عبد الداهر،  دن عاشوره

 (. 41مصر، م لة أسيوط للدراسات البياية، العدد ه
(، مقدمةةةةة فةةةةي علةةةةوم البياة،الهياةةةةة 2012عمةةةةر، محمةةةةد إسةةةةماعيل ه

 ة للكتاب، القاهرة.المصرية العام

(, معارف المرشدي  الةةزراعيي  فةةي 2012سيسون, جمال إسماعيل ه
م ةةةةال التغيةةةةر المنةةةةاخي بةةةةبعض مرااةةةةز محافدةةةةة كفةةةةر الشةةةةيا، 

 (.3(, العدد ه9الم لة المصرية للبحوث الزراسية, الم لد ه
 الةةزراع فةةى (، سةةلوك2015أتمةةد ه تسةة  وتمةةدى غنةةيم، محمدغنيم، 

 فةةى العمةةل المناخيةةة التغيةةرات عةة  ت ةةةالنا اال ةةار بعةةض مواجهةةة

 والعلوم ا جتماسية، الزراعى ا قتصاد م لة سيوة، بواتة الزراعى

 (.11(، العدد ه6الم لد ه المنصورة، جامعة الزراعة، الية
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(، إدراك الةةةةزراع للتغيةةةةرات 2015فايةةةةد، أمةةةةل عبةةةةد الرسةةةةول أتمةةةةد ه
لةةةة المناخيةةةة وتةةة قلمهم معهةةةا بةةةبعض قةةةرى محافدةةةة البحيةةةرة، م 

 (.4(، العدد ه6جامعة المنصورة للعلوم الزراسية، الم لد ه

(، السةةلوك التنديمةةي: مةةدخل بنةةاء المهةةارات، 2014مةةاهر، أتمةةد ه
 الدار ال امعية، ا سكندرية.

(, جغرافية أ فلو زا ال يور فةةي إقلةةيم دلتةةا النيةةل، 2016محمد,  هلة ه
داب, دراسةةةة فةةةةي ال غرافيةةةةة ال بيةةةة, رسةةةةالة ماجسةةةةتير, كليةةةةة اآل

 جامعة ا سكندرية.
ه القرار  ات اظ  ودعم  المعلومات  مركز  الوزراء،  (،  2009م لش 
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ABSTRACT 

Rural Women's Perception of the Impacts of The Phenomenon of the Climate 

Change on Egyptian Agriculture in Some Villages of Tanta District Gharbiah 

Governorate 

       Marwa Abdel Monem.a.S.El-feky 

This research aims mainly to identify the level of 

rural women's perception of the impact of the 

phenomenon of climate change on Egyptian agriculture 

in some villages of Tanta district, in Gharbiah 

governorate, and to determine the relationships between 

the degrees of rural women's perception of the impact 

of the phenomenon of climate change on Egyptian 

agriculture in general and its five dimensions, and 

personal characteristics studied. This research was 

conducted in Tanta district in Gharbiah governorate, 

three villages were selected randomly, they were; 

Mehlett Menouf, Kafr Elhama, and Kafr Essam. It was 

selected random sample of 5% of the total rural women 

holders or the wife of the farmers holding in the 

agricultural cooperatives associations in the randomly 

selected villages. Thus, the size of the selected sample 

was amounted to 183 respondents, with rate 109 

respondents from the village of Mehlett Menouf, 36 

respondents from the village of Kafr Elhama, and 38 

respondents from the village of Kafr Essam. Data were 

collected by using a personal interviewing 

questionnaire prepared according to the research 

objectives. Data were collected using a questionnaire. 

Numerical frequencies tables, percentages, intermediate, 

and person's simple correlation coefficient were used in 

analysis and presentation. Cornbrash's Alpha coefficient 

was used to estimate the stability of measures that 

multiple items. 

The main findings were as follows: 

- 41.5 % of rural women have a low level of perception 

of the impact of climate change on Egyptian 

agriculture, and 56.3% of rural women have a 

medium level of perception. There is a significant 

relationship between the age of the respondents, the 

family size, and the sources of knowledge, media 

exposure, and mental flexibility and between the 

perceptions of rural women to the impact of climate 

change phenomenon on Egyptian agriculture. 

However, the significant correlation was not 

approved between the monthly income of the 

respondent family, leadership, and the rural women's 

perception of the impact of climate change 

phenomenon on Egyptian agriculture. 

Key Ward: Rural Women- Climate Change. 

 

 

 


