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 ببعض" ميدانية دراسة" مشها لمحد الزراعي اإلرشاد ودور السدتدام العيش سبل عمى السشاخية التغيرات تأثير
 الذيخ كفر بسحافظة الداحمي الذريط قرى 

 
 2خميفهإيسان عبدالدالم محسهد و  1دمحم شبارة يهسف خسيس

 

 جامعة األزىخ –كمية الدراعة بالقاىخة  اإلرشاد الدراعىقدع 1
 القاىخة جامعة – الدراعة كمية  الدراعى واإلرشاد الخيفى اإلجتساع قدع2                                                              

 
 السمخص العربي

 
ثيخىا عمى رأس السال الصبيعى والبذخى وتأ، وأىع مطاىخىا ،وأسبابيا، بسفيػم التغيخات السشاخية معخفة السبحػثيغاستيجف البحث تحجيج درجة 

  مشيا.اإلستفادة خات السشاخية، ومجى لمحج مغ التغيوكحلظ معخفة السبحػثيغ بأنذصة اإلرشاد الدراعى  ،واإلجتساعى
السختارة وىي: خميج بحخي بسخكد مصػبذ، والذيابية بسخكد  القخى مغ  ا  مبحػث 285 عيشة عذػائية بديصة قػاميا وقج أجخي البحث عمي

ع البيانات جس ستخجم فىقج او  ،والتى تقع عمى الذخيط الداحمى لمبحخ الستػسط بسحافطة كفخالذيخبمصيع، والذخمػبة بسخكد سيجي سالع، 
، مدتخجما  لحلظ ججاول الحرخ البيانات وتحميميا إحرائيا تع عخض م، و  2221 فبخايخو  يشايخخبلل شيخى بالسقابمة الذخرية، ستبيان اال

 العجدى والشدب السئػية، والستػسط السخجح ومعامل االرتباط البديط لبيخسػن ومخبع كاي.
  : فيسايمى، وجاءت الشتائج 

يقخب مغ ثمثى السبحػثيغ  %( مدتػى معخفتيع متػسط بسفيػم التغيخات السشاخية إجساال ، وأن ما69.5ما يديج عغ ثمثى السبحػثيغ ) -
%( معخفتيع بسطاىخ التغيخات 46.3%( مدتػى معخفتيع بأسباب التغيخات متػسط، بيشسا ما يقخب مغ نرف السبحػثيغ )65.3)

 السشاخية مختفع.  
% مغ 75%( معخفتيع متػسصة بتأثيخ التغيخات السشاحية عمى رأس السال الصبيعى، بيشسا 49.1أن ما يقخب مغ نرف السبحػثيغ ) -

%( معخفتيع مختفعة 51.2السبحػثيغ معخفتيع مختفعة بتأثيخ تمظ التغيخات عمى رأس السال البذخى، وأن مايديج عمى نرف السبحػثيغ )
 بتأثيخ التغيخات السشاخية عمى رأس السال اإلجتساعى.

 لسشاخية واإلستفادة مشيا مشخفزة.%( معخفتيع بأنذصة اإلرشاد لمحج مغ تأثيخ التغيخات ا51.9ما يديج عمى نرف السبحػثيغ ) -
درجة تأثيخىا عمى كل مغ رأس  مغ التغيخات السشاخية وبيغ كلبيغ عشاصخ  2.21عشج مدتػى معشػية  وجػد عبلقة ارتباشية شخدية -

 السال الصبيعى، والبذخى، واإلجتساعى.

 .الدراعى اإلرشاد دور، السدتجام العير سبل، السشاخية التغيخاتالكمسات السفتاحية: 

 البحثمقدمة  .1

يعج القزاء عمى الفقخ بجسيع صػره، والجػع بكافة أشكالو،      
جتساعية، وكحلظ حساية األرض مغ إلا  والعسل عمى تحقيق التشسية

 حج أىع أىجاف األلفية الججيجةأالتجىػر والحج مغ الكػارث الصبيعية 
 تدعى الحكػمات فى مختمف البمجان وفقا  ليحا و  ،لمتشسية السدتجامة

دون  لسػاششيياساسية شباع الحاجات األإلمكاناتيا وقجراتيا إلى إ
األمع ) الستاحة ليا ردفى السػا الجػر عمى حقػق األجيال القادمة

 (  12، 9: ص، ص 2216الستحجة  

عمى السػارد الصبيعية  برفة أساسيةتشسية السجتسعات وتعتسج      
يا، وأي خمل يريب تمظ السػارد يؤثخ بالدمب عمى نػعية لالستاحة 

البذخية أو  وعمى بشاء االندان وتشسية قجراتو سػاء   ،دكانالحياة 
عمى الغحاء والرحة نفاق أثيخ اإلتوذلظ مغ خبلل  ،السالية أو السادية

سشاسب، وأيزا تشسية قجراتو السدكغ العمى تػفيخ و والتعميع 
 خيخا  وأ ،االجتساعية مغ خبلل التػسع في شبكة العبلقات االجتساعية

زيادة وتشسية رأس مالو الصبيعي مغ خبلل تشسية السخاعي وتػفيخ 
 .مان السائياأل



Muhammad Shabara Youssef Khamis and Eman Khalifa., 2021 

555 

 واحجةالتغيخات السشاخية حكيقة فيي تيجيجات  وقج باتت 
مغ أكبخ التحجيات التي تػاجو التشسية في الػقت الخاىغ حيث أدت 
الثػرة الرشاعية والتكشػلػجية إلى زيادة معجل انبعاث الغازات 

حتباس الحخاري وزيادة تخكيدىا في الغبلف الجػي مسا أدى إلى واإل
الصبيعية مسا تدبب  سعجالتالاالحتخار العالسي عغ معجالت زيادة 

   .(94: ص  2227 محسػد، وأحسج) في حجوث تغيخات مشاخية
وقج حجدت وثيقة األمع الستحجة السعشية باالتفاقية الجولية لتغيخ     

السشاخ بأن مرصمح تغيخ السشاخ يعشي " تغيخا  في حالة السشاخ تعدى 
ى برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة إلى الشذاط البذخي الحي يؤدي إل

تغيخ في تكػيغ الغبلف الجػي العالسي، باإلضافة إلى التقمب 
األمع الستحجة  )الصبيعي لمسشاخ عمى مجى فتخات زمشية متساثمة.

 .(3ص: 1992
اختبلل في الطخوف السشاخية التغيخات السشاخية  تعشى كسا       

 السعتادة كالحخارة والخياح والسصخ التي تسيد كل مشصقة عمى األرض
 .(164: ص 2228سخور  عايجة)

تغيخ شػيل السجى في معجل  ابأني :التغيخ السشاخيوتعخف ايزا 
والحي يذسل معجل درجات الحخارة،  حالة الصقذ يحجث لسشصقة معيشة

وسقػط األمصار، وحالة الخياح، وىحة التغيخات مغ السسكغ أن تحجث 
خارجية ؤلرض كالبخاكيغ، أو بدبب قػى لبدبب العسميات الجيشاميكية 

كالتغيخ في شجة أشعة الذسذ، أو سقػط الشيازك الكبيخة، ومؤخخا  
 . (3: صsantigo   2221ويعخف) بدبب نذاشات األندان

نتيجة لتفاعل العجيج مغ العػامل تحجث التغيخات السشاخية  وقج     
باإلضافة إلى األنذصة اإلندانية الستسثمة في  ،الصبيعية والفيديكية

إلى  يؤدى مسا ،ندان لئلمكانيات الصبيعية الستاحة لوإلسػء استخجام ا
مشاخ العالع، كسا تحجث فى إختبلل التػازن البيئي واحجاث تغيخ 

التغيخات السشاخية أيزا  بدبب البخاكيغ والدالزل والتغيخ في شجة 
تدببو ضاىخة  األشعة الذسدية وسقػط الشيازك ، عبلوة عمى ما

ثات أكاسيج الكخبػن والشيتخوجيغ في بدبب انبعا حتباس الحخاري إلا
رة اضاىخة االحتخار العالسي وأرتفاع درجات الحخ  إلى اليػاء الحي يؤدي

 ( 38ص:  2212 إيفو سياما، عغ معجالتيا الصبيعية )
( مجسػعة مغ الطػاىخ 38ص: 2219) " الشجار"ويػضح     

  ىى:الدمبية الستختبة عمى التغيخات السشاخية 
 سصح البحخزيادة مدتػى  .1
 العحبة.  السياهوانخفاض تػافخ   .2
 زيادة عجد األعاصيخ سشػيا .  .3
 ارتفاع درجات الحخارة.  .4
 تجىػر خرػبة األرض و انخفاض االنتاج الدراعي. .5
 فات .اآلزيادة انتذار  .6
 زيادة التقمب في ىصػل األمصار . .7

 بالجميج . السغصاةتقمز السداحات  .8
 .حجوث مػجات جفاف .9

 ترحخ في مداحات واسعة مغ األرض.  .11
 تأثخ االنتاج الحيػاني والدسكي. .11
لبيئية البلزمة لمحياة عمى تأثخ التشػع البيػلػجي والشطع ا .12

 مغ مشتجات الغحاء والجواء والسػاد الرشاعية.األرض 
(  أن التغيخات السشاخية 23ص،  2222) "عػض"ويخى       
كافة نػاحي الحياة في كل  العجيج مغ التأثيخات الدمبية عمى تدبب

الجول الفقيخة ىي األشج ضخرا  لعجم وجػد السقػمات  أنو  ،دول العالع
وفيسا يمي رصج ألىع ىحة لسػاجية ىحه التغيخات السادية والتكشػلػجية 

 التأثيخات:
التغيخ السشاخي يؤدي إلى إحجاث تغيخ في أصػل الشطام  .1

نتاج الغحاء تغيخ في إ مبلمحوالغحائي الحي تكػن مغ أىع 
 والتخديغ والشقل والتدػيق .

تتأثخ األرض الدراعية وذلظ مغ خبلل إرتفاع درجات الحخارة  .2
تأثيخ عمى السدروعات وتكػن األرض  يكػن لحلظوبالتالي 

 لمترحخ  عخضة  
نقز االنتاجية الدراعية، وعجم جػدة انتاجية بعس السحاصيل  .3

 في مشاشق كانت تجػد فييا 
بقار األارتفاع الخشػبة والحخارة تدبب انخفاض في معجل نسػ  .4

جية االلبان وكحلظ مدارع والجامػس وبالتالي انخفاض إنتا
 الجواجغ.

الحفاظ عمى التشػع األمغ الغحائي و ولقج بخزت قزية       
، باإلضافة إلى سياسات التحخر االقترادي في تدعيشات البيػلػجي

مغ البمجان إلى تحميل معسق عغ الفقخ بجأت العجيج  الساضىالقخن 
ومشح ذلظ الػقت تبشت العجيج مغ   ،تػضع عمى أساسو البخامج

وكاالت التشسية مفاليع سبل العير السدتجام لئلرتقاء بالسدتػى 
السعيذي لئلندان ومشيا عمى سبيل السثال الرشجوق الجولي لمتشسية 

يفي، والفاو مغ عغ الفقخ الخ  2221الدراعية مغ خبلل تقخيخه لعام 
 Janet ) .  2215-2222ستخاتيجي لمفتخة اإلشار اإلخبلل 

Tinsley  2223 298: ص ) 
(  7: ص  1999) " وزارة التشسية الجولية البخيصانية:  وتعخف     

سبل العير السدتجام بأنو العسمية التي تتزسغ الكفاءات والسػارد 
 وتكػن سبل مدتجامة ال واألنذصة السصمػبة لػسائل العير السدتجام،

 تعتسج عمى الجعع الخارجي ولكغ يجب أن يكػن ىحا الجعع مدتجاما  
عمى ع عمى انتاجية السػارد الصبيعية اقتراديا  ومؤسديا  وأن تحاف

 خخيغ .لآلال تزخ بخيارات كدب العير السقتخحة وأالسجى الصػيل 
ام الحرػل عمى الخجمات جتتزسغ سبل العير السدتكسا      

مثل التعميع والخجمات الرحية  االجتساعية العامة التي تقجميا الجولة



Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (2): 0-0, 2021 

556 

: ELLIS   1998 ) وما إلى ذلظ مغ فػائج هوالصخق وإمجادات السيا
 ( 6ص 

وتحدد وزارة التشسية الدولية البريظانية ستة أهداف جههرية لسشهج 
 سبل العيش السدتدام:

سعمػمات تحديغ الػصػل إلى التعميع ذي جػدة عالية، وال .1
إلى تحقيق مدتػى أفزل مغ  واالتراالت والتجريب إضافة  

 الرحة والغحاء .
 .ودعسا   وجػد بيئة اجتساعية أكثخ تساسكا   .2
 الصبيعية وإدارتيا عمى نحػ أفزلالػصػل اآلمغ إلى السػارد  .3
 وصػل أكثخ أمشا  إلى السػارد السالية . .4
سياسة وبشية مؤسدية تجعع استخاتيجيات سبل العير الستعجد،  .5

 وتعدز الػصػل العادل إلى األسػاق السشافدة لمجسيع. 
أن   ( 43 – 42: ص ص  2222)  " عػض" ويػضح       

مشيج سبل العير السدتجام يداعج عمى فيع وتشطيع العػامل التي 
معخفة  ومغ خبللو تدتصيع السؤسداتتحس مغ فخص كدب العير 

و لمسجتسعات السحمية لكدب لؤلفخاد أ التجخبلت السصمػبة سػاء  
: مختبصة بكدب العير ىي  أصػال  ومغ ىشا نجج أن ىشاك العير، 

 رأس السال البذخي، ورأس السال االجتساعي، ورأس السال الصبيعي،
وفيسا يمى إلقاء  ،ورأس السال الشقجي ) السالي (، ورأس السال  السادي

 مشيا: جدءى كل الزػء عم
يعج رأس السال البذخي أحج أىع مػارد سبل  :رأس السال البذري  -1

العير، حيث يعتبخ كثيخ مغ الشاس أن سػء الرحة ونقز التعميع 
مغ أبعاد مذكمة الفقخ مسا يجعل مغ التغمب عمييسا ىجفا  رئيديا  

حيث يذسل مجسػعة السػارد والسعارف  مغ أىجاف سبل العير
  .والسيارات،

صمح إلى العبلقات رويذيخ ىحا الس: رأس السال االجتساعي -2
والسعاييخ التي تذكل التفاعبلت االجتساعية، فيػ عبارة  األسذو 

عغ مجسػعة مغ الخوابط والعبلقات االجتساعية التي تشسػ في إشار 
شبكة إجتساعية معيشة تحكسيا عجد مغ الكيع كالثقة واالحتخام 

عاون، وىحه الذبكات يدتخجميا الشاس لتقميل الستبادل وااللتدام والت
أو بأفخاد  ،وكحلظ عبلقات األسخ سػاء ببعزيا البعس ،السخاشخ

العبلقات في ه ومجى إمكانية االعتساد عمى ىح ،ومؤسدات أخخى 
 .تصػيخ استخاتيجيات تسكشيا مغ تحديغ واقعيا السعيذي

األرض والساء  الصبيعىويذسل رأس السال  :رأس السال الظبيعي -3
والتي  ،واليػاء والكائشات الحية وجسيع الشطع البيئية عمى األرض

ويعج مرجرا  رئيديا  مغ  ،ندان ورفاىيتواإلتعتبخ ضخورية لبقاء 
مرادر دخل الحيغ يكدبػن رزقيع مغ األنذصة التي تعتسج عمى 

، وصيج السحاصيل وتخبية الحيػاناتزراعة السػارد الصبيعية مثل 
 .واستخخاج السعادن ،والخعي، األسساك

 ،كالجخل :السالية ويزع األصػل :رأس السال الشقدي -4
 .والقخوض التي يسكغ استخجاميا في استثسارات مشتجة ،والسستمكات

ويذسل البشية التحتية األساسية والدمع  :رأس السال السادي -5
والرخف  السياهوإمجادات  ،كاألدوات ووسائل الشقل والدكغ نتاجيةاإل

الرحي، ويعج االفتقار إلى نػع معيغ مغ البشية التحتية أحج 
 األسباب التي تؤدي إلى الفقخ.

ويعتبخ تصبيق مشيج سبل العير السدتجام عسمية مدتسخة       
 وتقتخحتتصمب إعادة نطخ دائسة في الدياسات والخصط والسذاريع، 

خصػات  سياآجتساعية لغخبي واإلقترادية اإللجشة األمع الستحجة 
 يسكغ األخح بيا عشج محاولة تصبيق مشيج سبل العير السدتجام

 .( 21-19: 2211)اإلسكػا، 
تقتزي ىحة و : تحميل ضخوف سبل العير ومكػناتيا الخظهة األولى:

ومكػناتيا وتحجيج األىجاف  ،الخصػة تقييع شامل لؤلوضاع الدائجة
السشاسبة، كسا يجب التخكيد عمى نقاط الزعف والدياسات 

والتي تجعع مػارد  ،والعسميات والسؤسدات التي يػاجييا الدكان
 رزقيع أو تحج مشيا . 

ويتع فييا تحجيج  :: تخصيط استخاتيجية سبل العيرالخظهة الثانية
ج مغ استعخاض جسيع قائسة التجابيخ التي يسكغ العسل بيا، والب

الحاجة إلى وىى  الخيارات السسكشة وتذسل معاييخ االختيار العامة
الحج مغ تأثيخات الزغػط و تحقيق أكبخ قجر مغ الفػائج، و السخونة، 

تحديغ القجرة التشافدية، وترسيع األنطسة و السختمفة عمى الدكان، 
  .التي يسكغ تصػيعو

ة دإلى زيا تشفيح االستخاتيجية يؤدي:  : تشفيح البخامجالخظهة الثالثة
 .فخص تػفيخ السػارد وتػزيعيا عمى الدكان أو  السجتسعات السحمية

وتقتزي : التقييع واالستفادة مغ الشجاح السحقق: الخظهة الرابعة
، وإجخاء مخاجعة لفػائج عمى أساس األىجاف السحجدةقياس ا

تقييع مجى تدتشج إلى أكبخ قجر مغ السقاييذ، و  مػضػعية مدتقمة
نجاح أو تأثيخ األستخاتيجية التي تعتسج في إشار خصط إنسائية 

 .شػيمة األجل 
ولسا كان اإلرشاد الدراعي يعج مغ أىع حمقات اإلترال بيغ          

القصاع الدراعي والبحثي وما لو مغ دور في نقل التكشػلػجيا واستثسار 
إلنتاجية وتشسية العشرخ البذخي وتصػيخ أدائو ورفع قجرات الدراع ا

وعييع البيئي وذلظ مغ خبلل تشسية معارفيع ومعمػماتيع ومياراتيع ) 
(، األمخ الحي يذيخ إلى أن اإلرشاد  2312:  2215عبجالعال ، 

الدراع تػعية فى وحيػى الدراعي يسكشو أن يقػم بجور ىام وفعال 
 عية وتغيخعمى أنذصتيع السدر  خية وتأثيخىابخصػرة التغيخات السشا

 زراعية ججيجة  ليبسمػكيع نحػ اإلستجابة لتبشي مسارسات وأسا
 2214والحج مغ مخاشخىا ) صقخ ،  لتغيخات  السشاخيةمع امتكيفة 

 :1 ) . 
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في مهاجهة التغيرات السشاخية بأدوار عديدة رشاد الزراعي اإل يقهم و 
 (.23-2229،21)صالح ، : هامش
عسل تقييع سخيع بالسذاركة لفيع ترػر وأفكار السدارعيغ  -

واتجاىاتيع ومجى اىتساميع بالشدبة لمتغيخات السشاخية وتحاليل 
عمى أساسيا االستخاتيجيات تبشى البيانات والسعمػمات التي 

 الخاصة بتخفيف اآلثار الستختبة عمى التغيخات السشاخية.
عمى دراسات بحثيو  بشاء   رشادي لمتغيخات السشاخيةإإعجاد بخنامج  -

االىتسام وتعجيل السفاليع لقزايا  ةثار إل الدبلبيجف تػفيخ 
 التغيخات السشاخية.

تجريب وتأىيل كػادر االرشاد الدراعي في مجال التغيخات  -
عجاد السخشجيغ إلالسشاخية وتأثيخاتيا وكيفية التعامل معيا 

 الستخرريغ.
استخجام مػارد التخبة والسياه زيادة الػعي السائي والبيئي لتعطيع  -

 عمى مدتػى الحقل.
وحتسية رفع  السياهعجادىع لسػاكبة احتساالت نقز وإ تييئة الدراع  -

 يع ليا.مكفاءة استخجا
تذجيع السسارسات الدراعية التي تداعج عمى تقميل االنبعاثات  -

 بة في ارتفاع درجة حخارة األرض والستدبالغازية الزارة 

 مذكمة البحث: .2

 مشاخية تغيخات إلى األخيخة اآلونة في مرخ تعخضت
ضارة عمى جسيع قصاعات التشسية وخاصة قصاع الدراعة بذكية 

 ثيخ عمى مقػمات الدراعة والتى تتسثلالتأمغ خبلل  البشات والحيػانى 
إنخفاض اإلنتاجية وجػدة مسا أدى إلى السياه ودورة حياة الشبات فى 

 ،قمة أعجاد الحيػاناتو  واألمخاض،فات باآلواإلصابة  ،السحاصيل
ثيخ عمى التأكسا امتج  ،يام الريجأوقمة  ،ومػت األسساك فى البحار

ثيخ عمى رأس ماليا التأسخة الخيفية مغ خبلل ألامعيذة سبل 
 الصبيعى، والسادى، والبذخى.  

 الحخارة درجة انخفاضتخجع إلى ربسا الزارة  التغيخاتىحه و  
 مػجات وحجوث الذتاء، أوقات معطع في الصبيعية معجالتيا عغ

 صيفا ، الحخارة درجة في الذجيج رتفاعاإل حجوث وكحلظ شجيجة، صكيع
الجػية، وزيادة معجالت  الخشػبة ندبة وارتفاع الديػل وحجوث

واالرتفاع السحتسل  الترحخ، وزيادة البخخ وزيادة استيبلك السياه،
 الدراعية بالجلتالسدتػى سصح البحخ وأثخه الدمبي عمى األراضي 

يتصمب  مخ الحياألوخاصة الذخيط الداحمى بسحافطة كفخالذيخ 
مؤسدات قيام خبلل ، وذلظ مغ الزارةالتأثيخات ىحه مػاجية 

بكافة إمجاد الدراع فى  ابجورى الدراعى اإلرشادالسجتسع وخاصة 
خفع وعييع لالسعارف والسعمػمات والسيارات السختبصة بتمظ الطاىخة 

 والحج مغ آثارىا. ياتسكشػا مغ التكيف معبيا حتى ي

ي التعامل مع ف لمتعخف عمي الجور اإلرشادي البحث ىحا كانلحا 
لبلسخة الخيفية عمى سبل العير السدتجام  التغيخات السشاخية وتاثيخىا

 .بسشصقة البحث
 في التداؤالت التالية:  البحثويسكغ صياغة مذكمة     
 لتغيخات السشاخية بسشصقةا بسفيػم الدراعمعخفة ى درجة ماى -1

 ؟ البحث
بسشصقة بأىع أسباب التغيخات السشاخية الدراع ماىى درجة معخفة  -2

 ؟ البحث 
بسشصقة بأىع مطاىخ التغيخات السشاخية  الدراعمعخفة  ماىى درجة -3

  ؟البحث 
التغيخات السشاخية عمى خ تأثيبالسبحػثيغ ة معخفى درجة ماى -4

فى الجػانب التالية: رأس السال الصبيعى ــ سبل العير السدتجام 
 ؟ بسشصقة البحثوالبذخى ــ واالجتساعى 

يقػم بيا  يالتنذصة األماىى درجة معخفة السبحػثيغ بأىع  -5
 تغيخات السشاخيةلم ثيخات الدمبيةمغ التألدراعي لمحج ارشاد اإل

 ؟ بسشصقة البحث
بيا التى يقػم نذصة األماىى درجة استفادة  السبحػثيغ مغ  -6

 ؟ بسشصقة البحث رشاد الدراعياإل
 البحث فى ضهء مذكمة البحث تحددت أهداف: البحثأهداف 
 : فيسا يمى الحالي

 يغ بسفيػم التغيخات السشاخية بسشصقةتحجيج درجة معخفة السبحػث -1
 .البحث

تحجيج درجة معخفة السبحػثيغ بأىع أسباب التغيخات السشاخية  -2
 .بسشصقة البحث

تحجيج درجة معخفة السبحػثيغ بأىع مطاىخ التغيخات السشاخية  -3
  .بسشصقة البحث

التغيخات السشاخية عمى  بتأثيخالسبحػثيغ   معخفةتحجيج درجة  -4
سبل العير السدتجام فى الجػانب التالية: رأس السال الصبيعى ــ 

  .والبذخى ــ واالجتساعى 
لدراعي لمحج مغ ارشاد أنذصة اإلبدرجة معخفة السبحػثيغ تحجيج  -5

  .متغيخات السشاخيةالتأثيخات الدمبية  ل
التى يقػم بيا نذصة األالسبحػثيغ مغ تحجيج درجة استفادة  -6

 .متغيخات السشاخية الدمبية ل تأثيخاتاللمحج مغ  الدراعيرشاد اإل
مسبحػثيغ الستغيخات السدتقمة لالتعخف عمى شبيعة العبلقة بيغ  -7

مفيػم التغيخات غيخات السشاخية )التعشاصخ وبيغ درجة معخفتيع 
، وأنذصة اإلرشاد الدراعى (وأىع مطاىخىا ،وأسبابيا ،السشاخية

 .واإلستفادة مشيا
 ،سبحػثيغمالستغيخات السدتقمة لشبيعة العبلقة بيغ التعخف عمى  -8

درجة تأثيخ التغيخات السشاخية عمى سبل العير راييع فى وبيغ 
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صبيعى ــ والبذخى ــ السال الالسدتجام فى الجػانب التالية : رأس 
 واالجتساعى.

التعخف عمى شبيعة العبلقة بيغ درجة معخفة السبحػثيغ  -9
التغيخات السشاخية، وبيغ رأييع فى درجة تأثيخ التغيخات  بعشاصخ

 السشاخية عمى سبل العير السدتجامة.
 عشاصخالتعخف عمى شبيعة العبلقة بيغ درجة معخفة السبحػثيغ  -11

وبيغ أنذصة اإلرشاد الدراعي لمحج مغ  ة،التغيخات السشاخي
  التغيخات السشاخية، واالستفادة مشيا.

 الفروض البحثية لمبحث .3

تست صياغة الفخوض البحثية عمى  البحث ولتحقيق أىجاف        
 الشحػ التالي: 

سبحػثيغ وبيغ درجة الستغيخات السدتقمة لمتػجج عبلقة بيغ  -1
وأسبابيا وأىع مطاىخىا، معخفتيع بسفيػم التغيخات السشاخية 

 وأنذصة اإلرشاد الدراعى واإلستفادة مشيا.
سبحػثيغ وبيغ راييع فى الستغيخات السدتقمة لمتػجج عبلقة بيغ  -2

درجة تأثيخ التغيخات السشاخية عمى سبل العير السدتجام فى 
 الجػانب التالية : رأس السال الصبيعى ــ والبذخى ــ واالجتساعى.

سبحػثيغ وبيغ أنذصة تغيخات السدتقمة لمتػجج عبلقة بيغ الس -3
 اإلرشاد الدراعى واإلستفادة مشيا.

التغيخات  عشاصختػجج عبلقة بيغ درجة معخفة السبحػثيغ  -4
السشاخية، وبيغ رأييع فى درجة تأثيخ التغيخات السشاخية عمى سبل 

 العير السدتجامة.
التغيخات  عشاصختػجج عبلقة بيغ درجة معخفة السبحػثيغ  -5

ية، وبيغ أنذصة اإلرشاد الدراعي لمحج مغ التغيخات السشاخ
 السشاخية، واالستفادة مشيا.

 وإلختبار صحة ىحه الفخوض تع وضعيا فى صػرتيا الرفخية .

 : لمبحث األهسية التظبيقية .4

متعامل لوضع ألية  فىنتائجو  عشودفخ ت ما فى ضػء يأمل البحث
يا الدمبية عمى سبل العير اتخ تآثي والحج مغ مع التغيخات السشاخية 

ويكػن لئلرشاد الدراعى  ،البحثالخيفية فى مشصقة  ةسخ لؤلالسدتجام 
 فى وضع وتشفيح ىحه الخؤية. الجور األكبخ

 الظريقة البحثية  .5

البحث يقرج بسجال : وطريقة اختيار العيشة البحثمجال   .1.5
وفق ثبلث  الجراسةحيث أجخيت  فيو،جخيت أاإلشار الحي 

 السجال الجغخافي والسجال البذخي والسجال الدمشي.مجاالت : 
 تع إجخاء ىحا البحث بسحافطة كفخ الذيخ،السجال الجغرافى:  -أ

وقج تع اختيار السخاكد الثبلث التى تقع عمى الذخيط الداحمى 
ومغ كل  وسيجى سالع، لمبحخ وىى مخاكد مصػبذ وبمصيع

حيث مغ تقع عمى الذخيط الداحمى  قخية مخكد اختيخت أكبخ
عجد الدكان فكانت قخية خميج بحخى )الخوس( مغ مخكد 
مصػبذ، وقخية الذيابية مغ مخكد بمصيع، وقخية الذخمػبة مغ 

 مخكد سيجى سالع.
عيشو التى تع : يقرج بو شاممة البحث و السجال البذرى  -ب

ػع البحث عغ احتيارىا مغ ىحه الذاممة ولسا  كان مػض
الخيفية فى  سخؤلل عيرت السشاخية وأثخىا عمى سبل الالتغيخا

الثبلث ىع  البحثسخ فى قخى ، اعتبخ عجد األالبحثمشصقة 
 لججول العيشات ووفقا ،أسخة 6485شاممة البحث وبمغ عجدىع 

 مفخدة 322ل     كانت العيشو السقابمة ليحه الذاممةلسػرجان 
البيانات الخاصة  اءيفمفخدة مشيع لعجم است 15تع استبعاد 

وفقا بصخيقة ندبية تع تػزيعيع عمى القخى الثبلث باألفخاد ، كسا 
 (.1)رقعججول باللعجد األسخ بكل قخية كسا مػضح 

 كل مشها عدد أفراد العيشة السختارةلمدراسة و إجسالى عدد األسر بالقرى السختارة . 1جدول 
 )أفراد( العيشة السختارة عدد األسر القرى  السركز

 58 1246 خميج بحخى  مصػبذ
 77 1665 الذيابية بمصيع

 165 3574 الذخمػبة سيجى سالع
 322 6485 االجسالى

 
 البحثيقرج بو الفتخة التي تع فييا جسع بيانات  السجال الزمشي : -ج

البحث البيانات السيجانية مغ قخى  جسعمغ مفخدات العيشة، وقج تع 
 . 2221فبخايخ مغ عامو  ى يشايخخبلل شيخ 

وبعج اإلنتياء مغ جسع البيانات تع تفخيغيا وتحميميا إحرائيا   
مدتخجما  لحلظ ججاول الحرخ العجدى والشدب السئػية، والستػسط 

 السخجح ومعامل االرتباط البديط لبيخسػن ومخبع كاي.
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عمى مشيج  البحث اعتسج سشهج السدتخدم :الو  البحثنهع  -1
 أستخجم البحثكسا  جتساعي بالعيشة لتحقيق أىجافيا،اإلالسدح 

 .   Descriptive Methodاألسمػب الػصفى. 
عمى  جسع البيانات  البحث اعتسج أدوات جسع البيانات:

مغ خبلل السقابمة الذخرية مع السبحػثيغ وذلظ مغ خبلل إستسارة 
 أشتسمت عمى عجة أقدام :والتى  اإلستبيان تع اعجادىا ليحا الغخض

وبعج الػصػل باستسارة اإلستبيان إلى شكميا الشيائى تع  
مبحػثا  مغ مشصقة البحث، وذلظ  15إجخاء اختيار مبجئى ليا عمى 

لبحث وسيػلة فيسيا مغ لمتأكج مغ صبلحيتيا لكياس متغيخات ا
 السبحػثيغ.

: الدغ، مغ حيثالستغيخات السدتقمة واختز بكياس  الجزء األول:
الحالة الدواجية، السدتػى التعميسي، عجد أفخاد األسخة ، مرجر 

 .الثقافيوكفاية الجخل، درجة االنفتاح 
 التالية مغ خبلل: ختز بكياس التغيخات السشاخيةوا: الجزء الثاني

وذلظ عمى مكياس  :سفيػم التغيخات السشاخيةالسعخفة بدرجة   - أ
ال و ومكػن مغ مدتػييغ ىي: يعخف، عبارات  6يذتسل عمى 

صفخ عمى التختيب، وجسعت الجرجة ، 1يعخف وأعصيت الجرجات 
درجة معخفة السبحػثيغ بسفيػم التغيخات السشاخية  الكمية لتعبخعغ

درجة، وعميو تع  6عمى األدرجة والحج  1وقج بمغ الحج األدنى 
( 2-1مدتػيات ىي مشخفس مغ ) 3تػزيع السبحػثيغ إلى 

  .(6-5( مختفع مغ )4-3مغ )متػسط 
أسباب ومكػن  9وذلظ عمى مكياس يذتسل عمى :  وسبابوأ  - ب

صفخ ، 1مغ مدتػييغ ىي: يعخف، ال يعخف وأعصيت الجرجات 
عمى التختيب، وجسعت الجرجة الكمية لتعبخ عغ  درجة معخفة 

 1السبحػثيغ بأسباب التغيخات السشاخية وقج بمغ الحج األدنى 
 3درجة، وعميو تع تػزيع السبحػثيغ إلى  9درجة والحج االعمى 

( مختفع 6-4( متػسط مغ )3-1مدتػيات ىي مشخفس مغ )
  (9-7مغ )

 14وذلظ عمى مكياس يذتسل عمى  ا:ىأىع مطاىخ و  - ج
ال يعخف وأعصيت و مطيخومكػن مغ مدتػييغ ىي: يعخف، 

صفخ عمى التختيب، وجسعت الجرجة الكمية لتعبخ ، 1الجرجات 
عغ  درجة معخفة السبحػثيغ بسطاىخ التغيخات السشاخية وقج بمغ 

درجة، وعميو تع تػزيع  14عمى األدرجة والحج  1الحج األدنى 
( متػسط مغ 5-1مدتػيات ىي مشخفس مغ ) 3السبحػثيغ إلى 

 .(14-11( مختفع مغ )6-12)
التغيخات السشاخية عمى سبل  تأثيخ بكياسإختز :  ثالثالجزء ال

 :ىىمحاور  3العير السدتجام وذلظ مغ خبلل 
فى  السسثل :التغيخات السشاخية عمى رأس السال الصبيعي تأثيخ  - أ

وجسيع الشطع ، والكائشات الحية ،واليػاء ،والساء ،األرضكل مغ 

البيئية السػجػدة عمى األرض والتي تعتبخ ضخورية لبقاء 
مكػن مغ ثبلث عمى مكياس عبارة 13مغ خبللوذلظ  االندان،

 1,2,3وأعصيت الجرجات  ،نادرا  و ، أحيانا   و مدتػيات ىي: دائسا، 
رأى السبحػثيغ وجسعت الجرجة الكمية لتعبخ عغ   ،عمى التختيب

وقج بمغ الحج السشاخية عمى رأس السال الصبيعي التغيخات  تأثيخ
 39عمى األدرجة والحج لجرجات استجابة السبحػثيغ  13دنى األ

 تأثيخ: مدتػيات ىي 3إلى  غتع تػزيع السبحػثي وعميو ،درجة 
 ،(درجة32 -22) متػسط  تأثيخ ،(درجة21-13مشخفس )

 (.درجة  39-31مختفع ) تأثيخ
وذلظ  :التغيخات السشاخية عمى رأس السال البذخي  تأثيخ  - ب

مكػن مغ ثبلث مدتػيات ، عبارة13عمى مكياس يذتسل عمى 
عمى 1,2,3وأعصيت الجرجات  ،نادرا  و أحيانا ، و ، دائسا  ىي: 
التغيخات السشاخية  تأثيخوجسعت الجرجة الكمية لتعبخ عغ  ،التختيب

درجة والحج 13دنى األوقج بمغ الحج  ،البذخى عمى رأس السال 
مدتػيات  3إلى  غتع تػزيع السبحػثيوعميو  ،درجة 39عمى األ

متػسط  تأثيخو  ،(درجة 21-درجة13مشخفس مغ )تأثيخ  :ىي
 (.درجة 39-31) مختفع  تأثيخو  ،(درجة  22-32)

 :التغيخات السشاخية عمى رأس السال االجتساعي تأثيخ  - ت
مكػن مغ ثبلث  ،عبارة 13 مكػن مغوذلظ عمى مكياس 

 1,2,3وأعصيت الجرجات  ،نادرا  و أحيانا، و مدتػيات ىي: دائسا، 
التغيخات  تأثيخوجسعت الجرجة الكمية لتعبخ عغ   ،عمى التختيب

دنى األوقج بمغ الحج  ،جتساعىإلاالسشاخية عمى رأس السال 
إلى  غتع تػزيع السبحػثي وعميو، درجة 39عمى األدرجة والحج 13

 تأثيخو ( درجة21-درجة13مشخفس )تأثيخ مدتػيات ىي  3
 39-31مختفع مغ ) تأثيخو ( درجة 32 -22متػسط مغ )

 (. درجة
اإلرشاد الدراعى بكيام درجة معخفة السبحػثيغ الجدء الخابع:  - ث

وذلظ عمى  واإلستفادة مشيالمحج مغ التغيخات السشاخية بأنذصة 
بسدتػييغ يا السبحػثيغ يدتجيب لنذاط،  16مكياس يذتسل عمى 

صفخ عمى التختيب، ، 1ىسا يقػم وال يقػم وأعصيت الجرجات 
درجة معخفة السبحػثيغ بكيام وجسعت الجرجة الكمية لتعبخ عغ 

اإلرشاد الدراعي بأشصة لمحج مغ تأثيخ التغيخات السشاخية وقج بمغ 
درجة، وعميو تع تػزيع  16درجة والحج االعمى  1الحج األدنى 

( متػسط درجات 5-1مدتػيات ىي مشخفس ) 3السبحػثيغ إلى 
، وتع حداب الستػسط (درجة16-11( مختفع )درجات6-12)

 .مشيا ب ىحه االنذصة حدب االستفادةتختيالسخجح ل
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 الشتائج ومشاقذتها .6

 : وصف عيشة البحث   .1.6

أن السبحػثيغ يتػزعػن وفقا ( 1ججول رقع)تبيغ مغ الشتائج      
أن مايقخب مغ نرف  :عمى الػجو التالىلستغيخاتيع السدتقمة 

 فى الفئة ػن %( تقع46.7) ندبيا  مغ صغار الدغالسبحػثيغ 
مغ الحكػر،  (%71.9) عغالبيتيسشة، وأن  36 إلى 22 مغ عسخيةال

وجامعى، أ%( حاصمػن عمى مؤىل متػسط 53) يعنرفومايديج عغ 
بالدراعة،  ػن %( يعسم32.5) بقميل  عغ ربعيعمايديج و 

لغالبية واج، بالري ػن % يعسم16.8، و%( حخفييغ22)والخسذ

أفخاد %( عجد 67ا )تقخيب يعيثمث%( متدوجػن، و 89.8مشيع )العطسى 
%( 41.4) يعيخسد، ومايديج بقميل عغ (أفخاد 7-4أسخىع متػسط )

% مرجر دخميع مغ الريج، 16.8مرجر دخميع مغ الدراعة، 
%  46وأن  حج ما،ل%( دخميع يكفى 45.3ومايقخب مغ الشرف )

 مختفع. الثقافيمشيع مدتػى انفتاحيع 
ويتزح مغ ىحه الشتائج تشػع خرائز السبحػثيغ حيث 
يختفع مدتػاىع التعميسى، وانفتاحيع عمى العالع الخارجى، وتتشػع 

تػقع أن يكػن ليحه الخرائز أثخ ومغ السالسيغ التى يعسمػن بيا، 
عمى معخفة السبحػثيغ بالتغيخات السشاخية واألثار الستختبة عمييا.

 السدروسة. السدتقمةتهزيع السبحهثين وفقًا لستغيراتهم  .1جدول 
 % عدد الستغيرات  % عدد الستغيرات 

   عدد أفراد األسرة  -6   الدن: -1
 26,3 75 أفخا د( 3-1صغيخة )  46.7 133 سشة 36 -22
 67 191 أفخاد(7 -4متػسط ) 38.2 129 سشة 54 -37
 6.7 19 أفخاد(11 -8كبيخة)  15.1 43 سشة 72 -55
 % عجد مردر الدخل  -7 % عجد الشهع -2

 41.4 118 زراعى   71.9 225 ذكخ
 19,3 55 تجارى  28.1 82 أثشى

 16.8 48 صياد  % عجد الحالة التعميسية   -3
 3.5 12 راعى أغشام  22 57 امى

 7,4 21 حكػمى 19.3 55 يقخ ويكتب
 11,6 33 أعسال حخة   4.2 12 إبتجائى
 % عجد كفاية الدخل  -8 2.8 8 إعجادى
 41.1 117 غيخ كافى  31.9 91 متػسط

 45.3 129 لحج ما  21.1 62 جامعى 
 13.7 39 كافى  2.7 2 فػق جامعى  

 % عجد درجة اإلنفتاح الثقافي  -9 % عجد السهشة :   -4
 28.8 82 مشخفس 32.5 87 مدراع
 25.2 72 متػسط 16.8 48 صياد

 46 131 مختفع  15.4 44 أعسال حخة
 22 57 حخفى

 3.5 12 عامل باليػمية
 13,7 39 ربة مشدل

 % عجد الحالة اإلجتساعية  -5
 89.8 256 متدوج 

 8.8 25 أعدب
 1.1 3 مصمق
 2,3 1 أرمل 
 مبحػثا   285ن = 
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 : معرفة السبحهثين بسفههم التغيرات السشاخيةدرجة  .2.6

 وبخسد( إلى إرتفاع معخفة السبحػثيغ 2ججول رقع )تذيخ الشتائج    
التغيخات السشاخية، حيث أجاب غ العشاصخ السجونو لسفيػم الجرجة م

% مغ السبحػثيغ معخفتيع باإلرتفاع واإلنخفاض الذجيج فى 96.1
درجة الحخارة، وتمى ذلظ السعخفة بارتفاع ندبة الخشػبة الجػية، 

مغ السبحػثيغ، ثع السعخفة بالتحبحب فى %  91.6وأجاب بحلظ 
وىبػب  %(82.1)ثع مػجات الركيع  %(،89.8)مصار سقػط األ

% بيشسا انخفزت  62,1رياح شجيجة ترل إلى درجة العػاصف 
معخفة السبحػثيغ عمى عبارتى ارتفاع مدتػى سصح البحخ 

 .%(21.8)ووجػد الفيزانات  (،35.8%)

 -سفههم التغيرات السشاحية :ب سعرفتهملتهزيع السبحهثين وفقا  . 2جدول 

 العبارات م
 اليعرف يعرف

 % عدد % عدد
 3.9 11 96.1 274         إلنخفاض الذجيج فى درجات الحخارة.اإلرتفاع أو ا 1
 8.8 25 91.6 262                              .ارتفاع ندبة الخشػبة الجػية 2
 12.5 32 89.8 255 .التحبحب فى سقػط األمصار )جفاف أو سيػل 3
 17.9 51 82.1 234                                   .مػجات الركيع  4
 37.9 128 62.1 177   .ىبػب رياح شجيجة ترل الى درجة العػاصف واالتخبة  5
 64.2 183 35.8 122                              .ارتفاع مدتػى سصح البحخ 6
 78.2 223 21.8 62                                       .وجػد الفيزانات  7

 السرجر: استسارات االستبيان

وبتػزيع السبحػثيغ وفقا  لجرجة معخفتيع إجساال بسفيػم  
( 9ججول رقع )التغيخات السشاخية عمى ثبلث فئات تبيغ مغ الشتائج 

%( مدتػى معخفتيع متػسط، 69.5أن مايديج عغ ثمثى السبحػثيغ )
%( معخفتيع مختفعة، وأقل مغ ندبة 21.8ومايديج عغ الخسذ )

 %( معخفتيع مشخفزة بسفيػم التغيخات السشاخية.8.8)

 معرفة السبحهثين بأسباب التغيرات السشاخية:درجة  .3.6

تفاع معخفة السبحػثيغ بالكثيخ ( إر 3ججول رقع )تبيغ مغ الشتائج       
% مغ 91.9مغ أسباب حجوث التغيخات السشاخية، حيث أن 

واإلسخاف فى إستحجام اإلسسجة السبحػثيغ يعخفػن األسباب التالية 
وحخق السخمفات إرتفاع ندبة العػادم الزارة فى الجػ، و الكسياوية، 

زت معخفة السدرعية، والقصع الجائخ لئلشجار والشباتات، ، بيشسا إنخف
 (%27 )ل   زيادة البخاكيغ والدالز : التالية  السبحػثيغ باإلسباب

، والتعجى عمى األراض  (% 42.8)وحخق الػقػد الحفخى والفحع 
 .(%43.5)ػيخ والبشاء الدراعية بالتب

بأسباب حجوث إجساال  وبتػزيع السبحػثيغ وفقا  لجرجة معخفتيع      
( أن 9رقعججول )التغيخات السشاخية عمى ثبلث فئات تبيغ مغ الشتائج 

%( معخفتيع متػسصة بيحه 65.3يقخب مغ ثمثى السبحػثيغ ) ما
%( معخفتيع مختفعة، 26.7) بقميل يديج عغ الخبع األسباب، وما

السبحػثيغ بأسباب حجوث التغيخات غالبية يتزح إرتفاع معخفة  وعميو
 السشاخية.

 : معرفة السبحهثين بأهم مظاهر التغيرات السشاخية  .4.6

( إرتفاع معخفة السبحػثيغ بأىع 4أضيخت الشتائج )ججول رقع  
% مغ السبحػثيغ 99.6مطاىخ التغيخات السشاخية ، حيث أجاب 

معخفتيع بسطيخى مػت السحاصيل واألشجار، وإرتفاع مدتػى الساء 
غ السبحػثيغ بإرتفاع مدتػى % م92.6األرضى، وتمى ذلظ معخفة 

% معخفتيع  بتأكل الذػاشى، كسا  91.6سصح البحخ ، وأجاب 
% معخفتيع بقمة تػافخ السياه العحبة، وتمى ذلظ شجة  91.2أجاب 

%، وضيػر وإنتذار األفات واألمخاض عمى الشبات 86البخودة 
%، والتفاوت الكبيخ فى درجات الحخارة بيغ الشيار والميل 79.6
وىجخة بعس الدكان مغ السشاشق األكثخ عخضة لمتغيخات  %،78.6

%، فى حيغ إنخفزت معخفة السبحػثيغ بالسطاىخ 73السشاخية 
% 46%، والعػاصف التخابية 44.2التالية: زيادة األعفان فى التخبة 

 %.48.8، وزيادة الجفاف والفيزانات 
التغيخات  وبتػزيع السبحػثيغ وفقا  لجرجة معخفتيع إجساال  بسطاىخ     

( تقارب ندبة 9السشاخية عمى ثبلث فئات تبيغ مغ نتائج ججول رقع )
السبحػثيغ فى فئتى مدتػى السعخفة الستػسط والسختفع، وبمغت عمى 

%( فى فئة 8.1% فى حيغ كانت ندبة )46.3%، 45.6التختيب 
 مدتػى السعخفة السشخفزة.
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 -التغيرات السشاخية :حدوث أسباب بتهزيع السبحهثين وفقًا لسعرفتهم  .3جدول 

 األسباب م
 اليعرف يعرف

 % عدد % عدد
 8.1 23 91.9 262 . ئية سيااإلسخاف فى استخجام األسسجة الك 1
 8.1 23 91.9 262 ارتفاع ندبة  العػادم الزارة فى الجػ. 1
 8.1 23 91.9 262 حخق السخمفات السدرعية. 1
 8.1 23 91.9 262 القصع الجائخ لؤلشجار والشباتات . 1
 21.4 61 78.6 224 زيادة معجالت التمػث برفة عامة. 2
 21.8 62 78.2 223 ارتفاع  ندبة اإلحتباس الحخارى. 3
 24.2 69 75.8 216 التػسع فى الترشيع وتذغيل السرانع. 4
 41.1 177 58.9 168 سػء استخجام السخمفات الحيػانية. 5
 42.8 122 57.2 163 زيادة استخجام األالت بجل األيجى العاممة 6
 42.8 122 57.2 163 زيادة استخجام الصاقة بكافة أنػاعيا. 6
 75.5 161 43.5 124 التعجى عمى األراضى الدراعية بالتبػيخ والبشاء. 7
 57.2 163 42.8 122 حخق الػقػد الحفخى والفحع. 8
 73 228 27 77 البخاكيغ والدالزل.زيادة  9

 السرجر: استسارات االستبيان

 سظاهر التغيرات السشاخيةبتهزيع السبحهثين وفقًا لسعرفتهم   .4جدول 

 السظاهر م
 بالسظاهرالسعرفة 

 اليعرف يعرف
 % عدد % عدد

 ،4 1 99.6 284 مػت السحاصيل واألشجار. 1
 ،4 1 99.6 284 ارتفاع مدتػى الساء األرضى. 1
 7.4 21 92.6 264 ارتفاع فى مدتػى سصح البحخ. 2
 8.4 24 91.6 261 تأكل الذػاشئ. 3
 8.8 25 91.2 262 قمة تػافخ السياه العحبة. 4
 22.4 58 79.6 127  شجة البخودة . 6
 14 42 86 245 وأنتذار األفات واألمخاض عمى الشبات. 5
 21.4 61 78.6 224 بيغ الميل والشيارالتفاوت الكبيخ فى درجات الحخارة  7
 21.4 61 78.6 224 إنخفاض مدتػى معيذة األسخة برفة عامة   7
ىجخة بعس الدكان مغ السشاشق األكثخ عخضة لمتغيخات السشاخية إلى السشاشق  8

 األقل عخضة لمتغيخات السشاخية.
228 73 77 27 

 27.4 78 72.6 227 ترحخ مداحات واسعة مغ سصح األرض. 9
 34 79 66 188 زيادة التقمبات في ىصػل األمصار.  9

 35.1 122 63.9 185 تحبحب فى درجات الخشػبة 12
 43.2 123 56.8 162 زيادة ندبة االمبلح فى التخبة. 11
 52.6 152 47.4 135 شجة الركيع .  12
 51.2 146 48.8 139 زيادة الجفاف والفيزانات. 12
 54 154 46 131 العػاصف التخابية.  13
 55.8 159 44.2 126 زيادة األعفان فى التخبة. 14
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سبل التغيرات السشاخية عمى  ريأثتبالسبحهثين   معرفة . 5.6
 -:العيش السدتدام

  -رأس السال الظبيعى: - أ
 غالسبحػثي( أن استجابات 5ججول رقع )تبيغ مغ الشتائج  

التغيخات السشاخية عمى رأس السال الصبيعى  خيأثتمعخفتيع مجى عغ 
وفقا  لمستػسط السخجح عمى الشحػ التالى: تشاقز  جاءت مختبة تشازليا  

رجة مغ ثبلث درجات، د2.4 أعجاد حيػانات الخعى بستػسط مخحج
، وانخفاض قيسة (درجة 2.3)راعية وإنخفاض انتاجية السحاصيل الد 

لكل  درجة2.2بتسػسط مخجح ريج األرض الدراعية، وقمة عجد أيام ال
درجة، وإنجخاف التخبة ومػت  2.1، وإرتفاع ممػحة التخبة مشيا

درجة، وعجم صبلحية األرض لدراعة السحاصيل  1.8األشجار 

، وكانت أقميا (درجة 1.6)ة درجة، وزيادة الشباتات الغخيب 1.7اليامة 
 درجة. 1.5بستػسط إنخفاض حريمة الريج اليػمى مغ األسساك 

الشاتجة عغ  بالتأثيخاتوعمية يتزح إرتفاع معخفة السبحػثيغ  
 التغيخات السشاخية عمى رأس السال الصبيعى.

 بتأثيخ معخفتيع  اإلجساليةوبتػزيع السبحػثيغ وفقا  لجرجة  
ثبلث فئات، تبيغ إلى التغيخات السشاخية عمى سبل العير الصبيعى 

السبحػثيغ أن مايقخب مغ نرف  (9 رقع ججول)شتائج المغ 
السبحػثيغ  ى، ومايديج عغ خسدةمتػسص معخفتيع%( 49.1)
 معخفتيع( فقط%7.7مختفعة، وأقل ندبة مشيع ) معخفتيع%( 43.2)

تأثيخ  مسا يذيخ إلى االرتفاع الشدبى لسعخفة السبحػثيغ ،مشخفزة
  التغيخات السشاخية عمى رأس السال الصبيعى.

 -ر التغيرات السشاخية عمى رأس السال الظبيعى :يأثتالسبحهثين   معرفةلدرجة الستهسط السرجح  .5جدول 

 العبارات م
الستهسط  اليهثر مشخفزة متهسظة كبيرة

 الترتيب السرجح
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 1 2.4 7 22 ،4 1 32.3 92 62.4 172 تشاقز أعجاد حيػانات الخعى.   1

إنخفاض إنتاجية السحاصيل  2
 الدراعية. 

186 65.3 43 15.1 39 13.7 17 6 2.3 2 

إنخفاض قيسة األرض  3
 الدراعية.

137 48.1 91 31.9 42 14 17 6 2.2 3 

 4 2.2 23.5 67 - - - - 76.5 218 قمة عجد أيام الريج. 4
 6 1.8 21.1 62 1.1 3 47.7 136 32.2 86 انجخاف التخبة. 5
 5 2.1 6.7 19 14.4 41 32.3 92 46.7 133 ممػحة التخبة.ارتفاع  6

مػت األشجار ذات الكيسة  7
 الغحائية. 

133 46.7 39 13.7 56 19.6 57 22 1.8 7 

8 
عجم صبلحية األرضى 
الدراعية لدراعة محاصيل 

 استخاتيجية ىامو.

52 18.2 175 61.4 3 1.1 55 19.3 1.7 8 

 9 1.6 22.8 65 18.9 54 27 77 31.2 89 زيادة الشباتات الغخبية. 9

إنخفاض حريمة الريج  12
 اليػمى مغ األسساك. 

88 32.9 91 31.9 - - 126 37.2 1.5 12 

 
 -:رأس السال البذرى   - ب
التغيخات  تأثيخبالسبحػثيغ  معخفة( أن 6رقعججول )تبيغ مغ الشتائج   

وفقا  لمستػسط  جاءت مختبة تشازليا  السشاخية عمى رأس السال البذخى 
 السخجح عمى الشحػ التالى: 

درجة  2.7زيادة ندبة البصالة فى السجتسع بستػسط مخجح   
سخة مغ مغ ثبلث درجات، ثع عجم القجرة عمى تػفيخ إحتياجات األ

، وتدخب لكل مشيا درجة 2.4جػر الغحاء، وإنخفاض قيسة األ
سخة األشفال مغ التعميع، وعجم كفاية الجخل لئلنفاق عمى متصمبات األ

مخاض، وإرتفاع معجل ، وكثخة اإلصابة باأللكل مشيا درجة 2.3
، وصعػبة وصػل لكل مشيا درجة 2.2وفيات األشفال الخضع 

 .(درجتان)الصبلب لمسجارس والجامعات 
 بتأثيخاإلجسالية  معخفتيعوبتػزيع السبحػثيغ وفقا  لجرجة   

التغيخات السشاخية عمى رأس السال البذخى عمى ثبلث فئات تبيغ مغ 
 %( 75.1ثبلثة أرباع السبحػثيغ )حػالى ( أن 9نتائج ججول رقع )



Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (2): 0-0, 2021 

564 

 التغيرات السشاخية عمى رأس السال البذرى  تأثيرالستهسط السرجح لسعرفة السبحهثين  .6جدول 

 العبارات م
الستهسط  اليهثر مشخفزة متهسظة كبيرة

 الترتيب السرجح
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 1 2.7 8.1 23 - - - - 91.9 262 زيادة ندبة البصالة. 1
عجم القجرة عمى تػفيخ احتياجات  2

 2 2.4 7.7 22 ،7 2 29.8 85 61.8 176 االسخة مغ األمغ الغحائى 

 3 2.4 ،7 2 7.4 21 43.2 123 48.8 139 إنخفاض قيسة األجػر. 3
 4 2.3 ،4 1 - - 68.8 196 32.9 88 تدخب األشفال مغ السجارس . 4
عجم كفاية األنفاق عمى األسخة "  5

 -صحة –مرخوفات تعميع 
 اجتساعية .

141 49.5 121 42.5 1 4، 22 7.7 2.3 5 

إرتفاع معجالت الػفيات عشج  6
 6 2.2 ،7 2 16.8 48 38.9 111 43.5 124 األشفال الخضع.

ارتفاع معجالت الػفيات عشج كبار  7
 7 2.2 ،7 2 8.1 23 61.4 175 29.8 85 الدغ.

 8 2.1 8.1 23 - - 61.4 175 32.5 87 كثخة اإلصابة باألمخاض. 8
صعػبة وصػل الصبلب لمسجارس  9

 9 2 7.7 22 13.3 38 48.4 138 32.5 87 والجامعات.

 
 معخفتيع% 7.7 مشيع ندبة أقل وأن األثار، بيحه مختفعة معخفتيع

 التغيخات بأثخ السبحػثيغ غالبية معخفة ارتفاع يعشى ما وىػ مشخفزة،
 األثار ىحه أن إلى يذيخ ما وىػ البذخى، السال رأس عمى السشاخية

 .حياتيع عمى وأثخت قخب عغ السجتسع أفخاد حياة مدت وقج
 رأس السال اإلجتساعى:–ج 

بسجى معخفة السبحػثيغ ( أن 7ججول رقع )أوضحت الشتائج       
جاءت مختبة التغيخات السشاخية عمى رأس السال اإلجتساعى  تأثيخ

 تشازليا  وفقا  لمستػسط السخجح عمى الشحػ التالى:
درجة مغ ثبلث  2.7كثخة السذاكل بيغ الشاس بستػسط مخجح  

، وإنخفاض حزػر (درجة 2.6)درجات، ثع قمة الديارات العائمية 
، وصعػبة الػصػل (درجة 2.5)اإلجتساعات والجمدات العخفية 

، وعجم القجرة عمى التشقل مغ إلى الخجمات السجتسعية فى القخية
، لكل مشيا درجة 2.3األسخية مكان إلى أخخ، وتفكظ الخوابط 

، وأخيخا  التحػل السيشى  (درجة 2.1)واليجخة إلى مشاشق أخخى 
وبتػزيع السبحػثيغ وفقا  لجرجة معخفتيع  بتأثيخ التغيخات  .(درجتان)

السشاخية عمى رأس السال اإلجتساعى إجساال  إلى ثبلث فئات تبيغ 
% ( 51.2( أن مايديج عغ نرف السبحػثيغ )9مغ نتائج ججول )

%( معخفتيع 42.4معخفتيع مختفعة، وأن خسدى السبحػثيغ )
 % معخفتيع مشخفزة.8.4متػسصة، وأقل ندبة مشيع 

معرفة السبحهثين بأنذظة اإلرشاد الزراعى لمحد من   .6.6
 التغيرات السشاخية ودرجة استفادتهم مشها    

 درجة معرفة السبحهثين بأنذظة اإلرشاد الزراعى: - أ

( أن أنذصة اإلرشاد الدراعى 8)ججول تبيغ مغ الشتائج  
لمحج مغ التغيخات السشاخية جاءت مختبة تشازليا  شبقا لمشدبة السئػيو 
لسغ يعخفيا مغ السبحػثيغ عمى الشحػ التالى، السداعجة فى تػفيخ 

%(، ثع السداعجة فى 73.3تقاوى سميسة وتتحسل التغيخات السشاخية )
لتقميل ندبة األمبلح وخفس  تػفيخ اآلالت لتصييخ التخع والسراريف

% (، والسداعجة فى  تػفيخ أسسجة كيسائية 71.9مدتػى الساء )
%(، والسداعجة فى 57.9وأحساض لتقميل أثخ التغيخات السشاخية )

تػفيخ معسل لتحميل التخبة والسياه باستسخار  لمػقػف عمى مدتججات 
 اضخار التغيخات السشاخية

%(، ونقل نتائج األبحاث الخاصة بالتغيخات السشاخية إلى 49.1) 
%(، وتػضيح وتفديخ الحقائق العمسية لمدراع 48.4السدارعيغ )

%(، والسذاركة 48.4ألسباب ومطاىخ وأضخار التغيخات السشاخية )
 اإلرشادية الخاصة البخامج تخصيط فى الخيفية مع السشطسات

 اإلمكانيات والتشديق واإلستفادة مغ%(، 48.4السشاخية ) بالتغيخات
 لحل السختمفة السحمية السشطسات لجى السػجػدة والبذخية السادية

%(، وعسل حسبلت 48.4السشاخية ) بالتغيخات الخاصة السذكبلت
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 -التغيرات السشاخية عمى رأس السال اإلجتساعى: بتأثيرالستهسط السرجح لسعرفة السبحهثين  .7جدول 

 العبارات م
الستهسط  اليهثر مشخفزة متهسظة كبيرة

 الترتيب السرجح
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 1 2.7 8.4 24 - - ،4 1 91.2 262 كثخة السذاكل بيغ الشاس  
 2 2.6 - - ،4 1 37.5 127 62.1 177 قمة الديارات العائمية.  1
إنخفاض حزػر اإلجتساعات والجمدات  2

 3 2.5 - - 7.7 22 31.6 92 62.7 173 العخفية. 

صعػبة الػصػل إلى الخجمات السجتسعية فى  3
دور  -مخاكد الذاب –القخية مثل " السجارس 

 العبادة الجسعية التعاونية الدراعية.  
184 64.6 42 14.7 38 13.3 21 7.4 2.3 4 

 5 2.3 7.4 21 - - 45.3 129 47.4 135 عجم القجرة عمى التشقل مغ مكان إلى أخخ.  4

 6 2.3 1.1 3 7.4 21 42.8 122 48.8 139 تفكظ الخوابط األسخية. 5
 7 2.1 1.1 3 7.7 22 61.8 176 29.5 84 اليجخة إلى مشاشق أخخى. 7
 8 2 8.4 24 13.7 39 42.8 122 35.1 122 التحػل السيشى. 8

 تػعية وتثكيف لمدراع بأسباب ومطاىخ وأثار التغيخات السشاخية
الدراع  %( ، وتعميع48.1إلرشادىع عمى مػاجية  تمظ األضخار )

 التغيخات مع لمتكيف بيا السػصى الدراعية السسارسات كيفية تصبيق
%(، ومشح حػافد مادية 48.1الدمبية ) آثارىا مغ والتقميل السشاخية

ومعشػية لمسبحػثيغ لديادة إىتساميع بأنذصة التغمب عمى أضخار 
 %(. 37.9التغيخات السشاخية األرضى)

وبتػزيع السبحػثيغ وفقا  لجرجة معخفتيع االجسالية بأنذصة اإلرشاد  
عمى ثبلث فئات تبيغ مغ الدراعى لسػاجية التغيخات السشاخية 

( أن ما يديج عمى نرف السبحػثيغ 9الشتائج )ججول رقع 
%( معخفتيع مشخفزة ليحه األنذصة، وما يقخب مغ خسدى 51.9)

%( معخفتيع مختفعة، وأقل ندبة مغ السبحػثيغ 37.9السبحػثيغ )
%( معخفتيع بيحة األنذصة متػسصة12.2)

اد الزراعى لمحد من درجة إستفادة السبحهثين من أنذظة اإلرش - ب
 -التأثيرات الدمبية لمتغيرات السشاخية :

( أن استجابات السبحػثيغ عغ مجى 8أضيخت الشتائج )ججول رقع  
استفادتيع مغ أنذصة اإلرشاد الدراعى لمحج مغ تأثيخات التغيخات 
السشاخية جاءت مختبة تشازليا  وفقا  لمستػسط السخجح عمى الشحػ التالى: 

ػفيخ تقاوى سميسة غيخ مرابة باألمخاض وتتحسل السداعجة فى ت
أضخار التغيخات السشاخية وتقاوم التغيخات السشاخية بستػسط مخجح 

درجة مغ ثبلث درجات ، ثع تػضيح وتفديخ الحقائق العمسية  1.6
 1.1لمدراع ألسباب ومطاىخ وأضخار التغيخات السشاخية بستػسط )

خ التخع والسراريف لمتقيل درجة( والسداعجة فى تػفيخ اآلالت لتصيي
درجة( ونقل نتائج البحػث  1.1ندبة اإلمبلح وخفس مدتػى الساء )

الخاصة بالتغيخات السشاخية إلى السدارعيغ، وتعميع الدراع كيفية تصبيق 
ىحه السسارسات درجة واحجة، وعسل حسبلت تػعية لمدراع عغ مطاىخ 

ت الشاتجة عغ وأسباب وأثار التغيخات السشاخية، وتحجيج السذكبل

التغيخات السشاخية، ووضع أولػيات حمػل السذكبلت الشاتجة عغ 
التغيخات السشاخية، والتشديق واإلستفادة مغ االمكانات الستاحة 
لمسشطسات األخخى، السداعجة فى تػفيخ معسل لتحميل التخبة والسياة 

درجة( وكانت أقل األنذصة استفادة مشيا السداىسة فى تشفيح   2.9)
درجة(  2.4العسل البلزمة لمحج مغ أثار التغيخات السشاخية ) خصة

درجة( لكل 2.4وتػفيخ السصبػعات اإلرشادية عغ التغيخات السشاخية )
 مشيا.

وبتػزيع السبحػثيغ وفقا  لجرجة استفادتيع االجسالية مغ أنذصة    
اإلرشاد الدراعى لمحج مغ آثار التغيخات السشاخية عمى ثبلث فئات، 

( أن ما يديج عمى  نرف السبحػثيغ 9الشتائج ) ججول رقع  تبيغ مغ
% ( 25.6%( استفادتيع مشخفزة، وحػالى ربع السبحػثيغ )51.9)

استفادتيع مختفعة، وتقاربت مشيا ندبة السبحػثيغ فى فئة مدتػى 
 %(.22.5اإلستفادة الستػسط )
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 لسدى اإلستفادة مشها.)مبحهثا( تهزيع السبحهثين وفقًا لسعرفتهم بأنذظة اإلرشاد الزراعى لمحد من أثار التغيرات السشاخية  .8جدول 

 األنذظة م

 اإلستفادة من األنذظة القيام باإلشظة
متهسط مرجح   ال يقهم يقهم

إلستفادة من كل 
 نذاط

 الترتيب
 % عدد % عدد

 1 1.6 51.9 148 48.1 137 .السشاخية البلزمة لمحج مغ أثار التغيخات العسل خصة فى تشفيح السداىسة  1
 2 1.1 28.1 82 71.9 225 السداعجة فى تػفيخ اآلالت لتصييخ التخع والسراريف لمتقيل ندبة األمبلح وخفس مدتػى الساء . 2
 3 1.1 62.1 177 37.9 128 تػفيخ السصبػعات االرشادية التى تػضح أسباب التغيخات السشاخية ومطاىخىا وتاثيخىا.  3
 4 1 26.7 76 73.3 229 السداعجة فى تػفيخ تقاوى سميسة غيخ مرابة باألمخاض وتتحسل أضخار التغيخات السشاخية . 4
والسياه باستسخار  لمػقػف عمى مدتججات اضخار التغيخات السداعجة فى تػفيخ معسل لتحميل التخبة  5

 5 1 52.9 145 49.1 142 السشاخية .

 6 ،9 42.1 122 57.9 165 السداعجة فى  تػفيخ أسسجة كيسائية وأحساض لتقميل أثخ التغيخات السشاخية. 6
 7  51.6 147 48.4 138 نقل نتائج األبحاث الخاصة بالتغيخات السشاخية إلى السدارعيغ.  7
 8 ،9 51.6 147 48.4 138 تػضيح وتفديخ الحقائق العمسية لمدراع ألسباب ومطاىخ وأضخار التغيخات السشاخية. 8
 لحل السختمفة السحمية السشطسات لجى السػجػدة والبذخية السادية اإلمكانيات التشديق واإلستفادة مغ  9

 9 ،9 51.6 147 48.4 138 السشاخية بالتغيخات الخاصة السذكبلت

 مغ والتقميل السشاخية التغيخات مع لمتكيف بيا السػصى الدراعية السسارسات الدراع كيفية تصبيق تعميع 12
 12 ،9 51.9 148 48.1 137 .الدمبية آثارىا

 11 ،9 62.1 177 37.9 128 .السشاخية بالسشصقة بالتغيخات السختبصة حمػل السذكبلت وضع أولػيات 11
مادية ومعشػية لمسبحػثيغ وذلظ لديادة إىتساميع بالتغمب عمى أضخار التغيخات السشاخية مشح حػافد  12

 12 ،8 62.1 177 37.9 128 األرضى

 13 ،7 61.8 176 38.2 129 .السشاخية بالتغيخات الخاصة البخامج تشفيح معػقات عمى لمتغمب حمػل وضع فى إشخاك الدراع  13
لمدراع بأسباب ومطاىخ وأثار التغيخات السشاخية وإرشادىع عمى مػاجية  تمظ عسل حسبلت تػعية وتثكيف  14

 14 ،7 51.9 148 48.1 137 األضخار.

 15 .6 51.9 148 48.1 137 بالسشصقة والشاتجة عغ التغيخات السشاخية  السختبصة السذكبلت تحجيج 15
 16 ،4 51.6 147 48.4 138 .السشاخية بالتغيخات الخاصةاإلرشادية  البخامج تخصيط فى الخيفية السذاركة  مع السشطسات 16
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  -: البحثتهزيع السبحهثين وفقا لسدتهى معرفتهم إجساال بجسيع مجاالت  .9جدول 

 السجاالت م
 اإلجسالى مرتفعة متهسط مشخفزة

 % عدد % عدد % عدد % عدد
 122 285 21.8 62 69.5 198 8.8 25 مفيػم التغيخات السشاخية . 1
 122 285 26.7 76 65.3 186 8.1 23 أسباب التغيخات السشاخية . 2
 122 285 46.3 132 45.6 132 8.1 23 مطاىخ التغيخات السشاخية . 3
 122 285 43.2 123 49.1 142 7.7 22 أثخ التغيخات عمى رأس السال الصبيعى.  4
 122 285 75.1 214 17.2 49 7.7 22 البذخى.أثخ التغيخات عمى رأس السال  5
 122 285 51.2 146 42.4 115 8.4 24 أثخ التغيخات عمى رأس السال اإلجتساعى.  6
بكيام اإلرشاد بأنذصة لمحج مغ التغيخات السعخفة  7

 122 285 37.9 128 12.2 29 51.9 148 . السشاخية

 122 285 25.6 73 22.5 64 51.9 148 اإلستفادة مغ أنذصة اإلرشاد.  8
  السرجر: استسارات االستبيان

مسبحهثين وبين درجة الستغيرات السدتقمه ل العالقة بين. 7.6
وأثرها عمى سبيل  ،التغيرات السشاخيه عشاصرمعرفتهم 

 العيش السدتدام، وأنذظة اإلرشاد الزراعى واإلستفادة مشها:

التغيرات  عشاصرالعالقة بين سن السبحهثين وبين  -1
أهم مفههم التغيرات السشاخية، وأسبابها، و )السشاخية

وأثرها عمى سبيل العيش السدتدام، وأنذظة هرها( مظا
 اإلرشاد الزراعى واإلستفادة مشها : 

يشز الفخض اإلحرائى عمى"عجم وجػد عبلقة بيغ سغ  
غيخات السشاخية، والسعخفة السبحػثيغ وبيغ معخفتيع بسفيػم الت

بأسبابيا، والسعخفة بسطاىخ التغيخات السشاخية، وتأثيخىا عمى رأس 
السال الصبيعى، ورأس السال البذخى، ورأس السال االجتساعى، 

 أنذصة اإلرشاد الدراعى واإلستفادة مشيا "باإلضافة إلى و 
والختبار صحة ىحا الفخض ثع استخجام معامل اإلرتباط   

( عجم وجػد 12بيخسػن، حيث تبيغ مغ الشتائج ججول )البديط ل
عبلقة بيغ سغ السبحػثيغ وأى مغ الستغيخات التابعة الدابق ذكخىا 

، 2.231حيث تخاوحت قيع معامل اإلرتباط البديط السحدػبة بيغ 
 2.252، و2.254، و 2.264و2.244، و 2.211، و 2.228و

 .2.25عشػية عشج مدتػى موجسيعيا أقل مغ نطيختيا الججولية 
رفس الفخض وبشاءا عمى ىحه الشتائج لع يتسكغ الباحثان مغ 

اإلحرائى الدابق والقائل بعجم وجػد عبلقة بيغ سغ السبحػثيغ 
 وبيغ بشػد التغيخات السشاخية السجروسة.

 عدد أفراد األسرة :  -2
عجد يشز الفخض اإلحرائى عمى"عجم وجػد عبلقة بيغ  

السشاخية،  الستغيخاتمفيػم لسبحػثيغ وبيغ معخفتيع ا أسخةأفخاد 
والسعخفة بأسبابيا، والسعخفة بسطاىخ التغيخات السشاخية ، وتأثيخىا 

عمى رأس السال الصبيعى، ورأس السال البذخى، ورأس السال 
 وأنذصة اإلرشاد الدراعى واإلستفادة مشيا "، االجتساعى

مل اإلرتباط والختبار صحة ىحا الفخض ثع استخجام معا  
البديط لبيخسػن، حيث تبيغ مغ الشتائج عجم وجػد عبلقة بيغ عجد 
أفخاد أسخة السبحػثيغ وأى مغ الستغيخات التابعة الدابق ذكخىا حيث 

،  2.261تخاوحت قيع معامل اإلرتباط البديط السحدػبة بيغ 
عشج مدتػى معشػى وجسيعيا أقل مغ نطيختيا الججولية  2.26و

25،. 
رفس وبشاءا عمى ىحه الشتائج لع يتسكغ الباحثان مغ  

الفخض اإلحرائى الدابق والقائل بعجم وجػد عبلقة معشػية بيغ 
 سغ السبحػثيغ وبيغ بشػد التغيخات السشاخية السجروسة.

 : اإلنفتاح الثقافى لمسبحهثين -3
عمى أنو "ال تػجج عبلقة بيغ  يشز الفخض االحرائى 

التغيخات السشاخية  عشاصخدرجة االنفتاح الثقافى لمسبحػثيغ وبيغ 
وأثخىا عمى سبيل العير السدتجام، وأنذصة اإلرشاد  السجروسة

 الدراعى واإلستفادة مشيا.
صحة ىحا الفخض تع استخجام معامل االرتباط  روالختبا 

خدية ش معشػيةالبديط لبيخسػن حيث تبيغ مغ الشتائج وجػد عبلقة 
بيغ اإلنفتاح الثقافى  لمسبحػثيغ وبيغ  2.1عشج مدتػى معشػية 

ت السشاخية التغيخا تأثيخدرجة معخفتيع بسفيػم التغيخات السشاخية، و 
 أنذصة اإلرشاد، وبمغت قيع ، واإلستفادة مغعمى رأس السال البذخى 

عمى 2.222، و  2.174، و2.237معامل االرتباط السحدػبة 
 . التختيب

بيغ  2.25خدية عشج مدتػى معشػية شمعشػية وجػد عبلقو  -
 تأثيخاالنفتاح الثقافى وبيغ السعخفة بأسباب التغيخات السشاخية، و 

 مل معا قيعوبمغت  التغيخات السشاخية عمى رأس السال االجتساعى،
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 –الستغيرات التابعة )عشاصر الشغيرات السشاخية بين الستغيرات السدتقمة لمسحبهثين وبين  والتظابق الشدبى معشهية العالقةقيم . 11جدول 
  أنذظة اإلرشاد(  -سبل العيش السدتدام

الستغيرات 
 السدتقمة

 الستغيرات التابعة
 أنذظة اإلرشاد سبل العيش السدتدام السشاخيةعشاصر التغيرات 

السعرفة 
بسفههم 
التغيرات 
 السشاخية

السعرفة 
 باألسباب

السعرفة 
 بالسظاهرة

 

رأس السال 
 الظبيعى

رأس السال 
 البذرى 

رأس السال 
 اإلجتساعى

أنذظة 
 اإلرشاد

واإلستفادة من 
 األنذظة

 قيم معامالت اإلرتباط البديط
  2.252- 2.254- 2.264- 2.264- 2.244- 2.211- 2.228- 2.231 الدغ

عجد أفخاد 
 ،26 ،233 - 2.255 2.221 2.233 2.249 2.227 2.261 االسخة

اإلنفتاح 
 ،**222- ،*152- ، *118 ، **174 2.278 2.253 ، *122 ،**237 الثقافي

  
الستغيخات 

 قيع معامبلت مخبع كاى السدتمقة 

 ،252- ،254 - 1.32 1.61 2.71 1.63 1.41 ،925 الشػع
الحالة 

 ** 36.62 12.66 11.38 11.42 11.25 9.92 9.41 19.33 التعميسية

  السيشة -
19.57 12.24 11.95 16.65 14.86 7.75 4.94 32.51** 

الحالة 
 12.51 6.21 2.22 2.57 3.76 4.29 5.56 5.32 االجتساعية   

 **23.12 12.74 18.64 9.94 5.21 12.59 9.47 12.64 كفاية الجخل 
 

 عمى 2.152 ، 2.118 ، 2.122 السحدػبة البديط االرتباط  -
 . التختيب

 السعخفة وبيغ لمسبحػثيغ الثقافى اإلنفتاح بيغ عبلقة وجػد عجم -
 السال رأس عمى التغيخات وتأثيخ السشاخية، التغيخات بسطاىخ

 2.278 ــ2.253 البديط االرتباط معامل قيستى وبمغت الصبيعى،
 .التختيب عمى

 رفس مغ الباحثان يتسكغ لع الشتائج ىحه عمى وبشاءا 
  بالشدبة رفزو يسكغ بل كمية، الدابق االحرائى الفخض

:  وىى الثقافى باالنفتاح عبلقتيا، معشػية ثبت التى لمستغيخات
 بتأثيخ بأسبابيا، السعخفة ، السشاخية التغيخات بسفيػم السعخفة

 وأنذصة واالجتساعى، البذخى، السال رأس عمى السشاخية التغيخات
 ليحه البجيل البحث الفخض قبػل وإمكانية مشيا، واإلستفادة اإلرشاد

 معخفة أكثخ إنفتاحا   األكثخ السبحػثيغ الدراع أن يعشى بسا الستغيخات

 السشاخية التغيخات وأثخ بأسبابيا، السعخفة السشاخية، التغيخات بسفيػم
 أكثخ انفتاحا االكثخ وأنا واالجتساعى البذخى، السال رأس عمى

 .اإلرشاد أنذصة مغ إستفادة
 : الشهع -1
 بيغ عبلقة تػجج ال" أنو عمى االحرائى الفخض يشز 

 وأثخىا السجروسة السشاخية التغيخات عشاصخ وبيغ السبحػثيغ نػع
 واإلستفادة الدراعى اإلرشاد وأنذصة السدتجام، العير سبيل عمى
 .مشيا

 حيث كاى مخبع استخجام تع الفخض ىحا صحة والختبار 
 درجة وبيغ السبحػثيغ نػع بيغ  عبلقة جػد عجم الشتائج مغ تبيغ

 العير سبيل عمى وأثخىا السجروسة السشاخية التغيخات عشاصخ
 قيع بمغت حيث مشيا، واإلستفادة الدراعى اإلرشاد وأنذصة السدتجام،

 ،1.63 ،1.41 ،،925( 2كا)  الشدبى التصابق معامل
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 وجسيعيا التػالى عمى، 252- ،، 254 - ،1.32 ،2.71،1.61
 .الججولية نطيخاتيا مغ أقل
 : التعيميسة الحالة  -2
 بيغ عبلقة تػجج ال" أنو عمى االحرائى الفخض يشز 

 السجروسة السشاخية التغيخات بشػد وبيغ لمسبحػثيغ  التعيميسة الحالة
 الدراعى اإلرشاد وأنذصة السدتجام، العير سبيل عمى وأثخىا

 .مشيا واإلستفادة
 حيث كاى مخبع استخجام تع الفخض ىحا صحة والختبار 

 لمسبحػثيغ التعيميسة الحالة بيغ عبلقة جػد عجم الشتائج مغ تبيغ
 سبيل عمى وأثخىا السجروسة السشاخية التغيخات عشاصخ درجة وبيغ

 معامل قيع بمغت حيث الدراعى، اإلرشاد وأنذصة السدتجام، العير
 ،11.25 ،9.92 ، 9.41 ،19.33( 2كا)  الشدبى التصابق
 مغ أقل وجسيعيا التػالى عمى ، 12.66 ، 11.38 ، 11.42
 .الججولية نطيخاتيا

 وبيغ لمسبحػثيغ التعيميسة الحالة بيغ معشػية عبلقة وجػد 
 معامل قيع معامل بمغت حيث اإلرشاد، أنذصة مغ اإلستفادة
 الججولية نطختيا مغ أكبخ وىى 36.62( 2كا)  الشدبى التصابق

 أن يتزح الشتائج ىحه عمى وبشاءا ،2.21 معشػية مدتػى  عشج
 .اإلرشاد أنذصة مغ إستفادة أكثخ تعميسا االكثخ

 : السهشة -3
 بيغ عبلقة تػجج ال" أنو عمى االحرائى الفخض يشز 

 وأثخىا السجروسة السشاخية التغيخات عشاصخ وبيغ السبحػثيغ ميشة
 واإلستفادة الدراعى اإلرشاد وأنذصة السدتجام، العير سبيل عمى
 .مشيا

 حيث كاى مخبع استخجام تع الفخض ىحا صحة والختبار 
 وبيغ السبحػثيغ ميشة بيغ معشػية عبلقة جػد عجم الشتائج مغ تبيغ

 العير سبيل عمى وأثخىا السجروسة السشاخية التغيخات عشاصخ درجة
 التصابق معامل قيع بمغت حيث الدراعى، اإلرشاد وأنذصة السدتجام،

 14.86 ، 16.65 ، 11.95 ، 12.24 ،19.57( 2كا)  الشدبى
 نطيخاتيا مغ أقل وجسيعيا التػالى عمى 4.94  ، 7.75 ،

 .الججولية
 اإلستفادة وبيغ السبحػثيغ ميشة بيغ معشػية عبلقة وجػد 

 الشدبى التصابق معامل قيع معامل بمغت حيث اإلرشاد، أنذصة مغ
 معشػية مدتػى  عشج الججولية نطختيا مغ أكبخ وىى 32.51( 2كا) 

2.21 . 
 : اإلجتساعية الحالة -4
 بيغ عبلقة تػجج ال" أنو عمى االحرائى الفخض يشز 

 السشاخية التغيخات عشاصخ وبيغ لمسبحػثيغ التعيميسة الحالة

 اإلرشاد وأنذصة السدتجام، العير سبيل عمى وأثخىا السجروسة
 .مشيا واإلستفادة الدراعى

 حيث كاى مخبع استخجام تع الفخض ىحا صحة والختبار 
 وبيغ السبحػثيغ ميشة بيغ  معشػية عبلقة جػد عجم الشتائج مغ تبيغ

 العير سبيل عمى وأثخىا السجروسة السشاخية التغيخات عشاصخ درجة
 قيع بمغت حيث مشيا، واإلستفادة الدراعى اإلرشاد وأنذصة السدتجام،

 ،3.76 ، 4.29 ، 5.56 ،5.32( 2كا)  الشدبى التصابق معامل
 مغ أقل وجسيعيا التػالى عمى 12.51 ، 6.21  ،2.22 ، 2.57

 2.25معشػي  مدتػى  عشج الججولية نطيخاتيا
 : الدخل كفاية الفرض -5
 بيغ عبلقة تػجج ال" أنو عمى االحرائى الفخض يشز 

 السجروسة السشاخية التغيخات عشاصخ وبيغ السبحػثيغ دخل كفاية
 الدراعى اإلرشاد وأنذصة السدتجام، العير سبيل عمى وأثخىا

 .مشيا واإلستفادة
 حيث كاى مخبع استخجام تع الفخض ىحا صحة والختبار 

 وبيغ السبحػثيغ دخل كفاية بيغ  عبلقة جػد عجم الشتائج مغ تبيغ
 العير سبيل عمى وأثخىا السجروسة السشاخية التغيخات عشاصخ درجة

 التصابق معامل قيع بمغت حيث الدراعى، اإلرشاد وأنذصة السدتجام،
 ، ،9.94 ، 5.21 ،12.59 ، 9.47 ،12.64( 2كا)  الشدبى
 مدتػى  عشج الججولية نطيخاتيا مغ أقل وجسيعيا التػالى عمى12.7
 . 2.25 معشػية

 السبحػثيغ دخل كفاية بيغ معشػية عبلقة وجػد حيغ فى 
 مغ واإلستفادة اإلجتساعى السال رأس عمى التغيخات تأثيخ وبيغ

( 2كا)  الشدبى التصابق معامل قيستى بمغت حيث اإلرشاد، أنذصة
 مدتػى  عشج الججولية نطختيا مغ أكبخ وىى 23.12 ، 18.64

 الجخل كان كمسا أنو يتزح الشتائج ىحه عمى وبشاءا 2.21 معشػية
 .أكبخ اإلرشاد أنذصة مغ اإلستفادة كانت كمسا كافى

 التغيرات السشاخية عشاصركل من السعرفة العالقة بين . 8.6
وبين  )مفههم التغيرات السشاخية وأسبابها، وأهم مظاهرها(

 درجة معرفتهم تأثير التغيرات عمى سبيل العيش السدتدام
 :وأنذظة اإلشاد الزراعى واإلستفادة مشها

  :سفههم التغيرات السشاخيةبسعرفة ال -1
بيغ ال تػجج عبلقة "يشز الفخض االحرائى عمى أنو  

درجة مفيػم التغيخات السشاخية وبيغ رأييع فى معخفة السبحػثيغ 
التغيخات السشاخية عمى رأس السال الصبيعى، والبذخى ،  تأثيخ

 . " وأنذصة اإلرشاد الدراعى واألستفادة مشيا ،واالجتساعى
م معامل االرتباط والختبار صحة ىحا الفخض تع استخجا 

( وجػد عبلقة 11غ مغ الشتائج ججول )ي، وتبالبديط لبيخسػن 
 بيغ معخفة السبحػثيغ 2.21خدية عشج مدتػى معشػية شارتباشية 
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وأنذظة اإلرشاد الزراعى سبل العيش عمى التغيرات تاثير وبين  التغيرات السشاخية قيم معامالت اإلرتباط البديط لعشاصر  .11جدول  
 واإلستفادة مشها.

رأس السال  التغيرات السشاخية عشاصر
 الظبيعى

رأس السال 
 البذرى 

رأس السال 
 اإلجتساعى

واإلستفادة من  أنذظة اإلرشاد
 األنذظة

 ، **225 ، **153 ، **343 ، **356 ،**476 السعخفة بالسفيػم
 ، **337 ، **312 ، **623 ، **572 ،**586 باألسبابالسعخفة 

 2، 228 2، 232 ، **762 ، **621 ،**819 السعخفة بالسطاىخ
 

بسفيػم التغيخات السشاخية وبيغ رأى السبحػثيغ فى تأثيخ التغيخات 
السشاخية عمى كل مغ رأس السال الصبيعى، والبذخى، واالجتساعى 
وأنذصة اإلرشاد الدراعى واإلستفادة مشيا، حيث بمغت قيع معامل 

، 2.356. 2.476االرتباط البديط السحدػبة عمى التختيب 
لتػالى وجسيعييا اكبخ مغ ، عمى ا2.225، 2.153، 2.343

 نطيختيا الججولية. 
وبشاء عمى ىحه الشتائج لع يتسكغ الباحثان مغ رفس  

 الفخض االحرائى الدابق وإمكانية قبػل الفخض البحثى البجيل
 السعرفة بأسباب التغيرات السشاخية.   -2

يشز الفخض االحرائى الخابع عمى أنو "ال تػجج عبلقة  
باب التغيخات السشاخية وبيغ تأثيخ بيغ معخفة السبحػثيغ بأس

التغيخات السشاخية عمى كل مغ رأس السال الصبيعى، 
والبذخى ، واالجتساعى" وأنذصة اإلرشاد الدراعى واإلستفادة 

 مشيا .
والختبار صحة ىحا الفخض تع استخجام معامل   

االرتباط البديط لبيخسػن ، وتبيغ مغ الشتائج  وجػد عبلقة 
بيغ معخفة 2.21شج مدتػى معشػية ارتباشية شخدية ع

السبحػثيغ بأسباب التغيخات السشاخية، وبيغ رأييع فى أثخ 
التغيخات السشاخية عمى كل مغ رأس السال الصبيعى، 
والبذخى، واالجتساعى، وأنذصة اإلرشاد الدراعى واإلستفادة 
مشيا، حيث بمغت قيع معامل االرتباط البديط السحدػبة 

، 2.623،2.312، 2.572، 2.586عمى التختيب 
 وجسيعيا اكبخ مغ نطيختيا الججولية.  2.337

وبشاء عمى ىحه الشتائج لع يتسكغ الباحثان مغ رفس  
الفخض االحرائى الدابق وإمكانية قبػل الفخض البحثى البجيل، مسا 
يعشى أن  الدراع السبحػثيغ األكثخ معخفة بأسباب التغيخات السشاخية 

التغيخات السشاخية عمى كل مغ رأس السال الصبيعى، أكثخ معخفة بأثخ 
والبذخى ، واالجتساعى، وأكثخ معخفة بأنذصة اإلرشاد وأكثخ إستفادة 

 مشيا.
 معرفة السبحهثين بسظاهر التغيرات السشاخية.  -3

يشز الفخض اإلحرائى الخامذ عمى أنو "ال تػجج  
يغ تأثيخ عبلقة بيغ معخفة السبحػثيغ بسطاىخ التغيخات السشاخية وب

التغيخات السشاخية عمى كل مغ رأس السال الصبيعى، والبذخى، 
" وأنذصة اإلرشاد الدراعى واإلستفادة مشيا.  واإلجتساعى  

والختبار صحة ىحا الفخض تع استخجام معامل االرتباط  
البديط لبيخسػن، وتبيغ مغ الشتائج وجػد عبلقة إرتباشية شخدية عشج 

فة السبحػثيغ بسطاىخ التغيخات السشاخية بيغ معخ 2.21مدتػى معشػية 
وبيغ رأييع فى تأثيخ التغيخات السشاخية عمى كل مغ رأس السال 
الصبيعى، والبذخى، واالجتساعى، وأنذصة اإلرشاد الدراعى واإلستفادة 
مشيا ، حيث بمغت قيع معامل االرتباط البديط السحدػبة عمى 

وجسيعيا  2.228، 2.232، 2.762، 2.621، 2.819التختيب ، 
 أكبخ مغ نطيختيا الججولية .

وبشاء عمى ىحه الشتائج لع يتسكغ الباحثان مغ رفس  
الفخض اإلحرائى الدابق وإمكانية قبػل الفخض البحثى البجيل، مسا 
يعشى أن  الدراع السبحػثيغ األكثخ معخفة بسطاىخ التغيخات السشاخية 

رأس السال  أكثخ معخفة بتأثيخ التغيخات السشاخية عمى كل مغ
الصبيعى، والبذخى ، واالجتساعى وأكثخ معخفة بأنذصة اإلرشاد وكحلظ 

 اإلستفادة مشيا.
 : البحثتهصيات  .7
 الجيات التشفيحية بسحافطة  ضخورة تبشي الجولة مسثمة في

ا رفع الػعي ودرجة مغ شأنيإلستخاتيجيو كفخ الذيخ، 
مسارسات التكيف مع التغيخات السشاخية السعخفة  بأىع 

 خبلل وسائل االعبلم السختمفة. غم
  رفع الػعي  نحػالبحث تكثيف الجيػد االرشادية بسجتسع

بأىسية تبشي واستخجام اليات  لجى السدارعيغ والخعاه
ججيجة أو التػسع في استخجام بعس االليات التي مغ 

عغ ثار التغيخات السشاخية وذلظ آشأنيا التخيف مغ حجة 
والشذخات العمسية والديارات  ورات التجريبيةالجزيادة  شخيق

 الحقمية.
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  زيادة حسبلت التػعية البيئية بسخاشخ التغيخات السشاخية
عمى أن تتػافق تمظ الحسبلت مع السدتػى التعميسي 

 .البحثوالسعخفي لسجتسع 
  يات لآالسديج مغ الجراسات العمسية الستخررة في إجخاء

حتى يسكغ الػصػل إلى التكيف مع التغيخات السشاخيو 
ليات التكيف مع بأفيع صحيح لبعس السفاليع الستعمقة 

 التغيخات السشاخية.
 السراجع .8

 
تامية لتقخيخ الػثيقة الخ (. 2116)األمم الستحدة مشظسة  -1

، الجورة 2232ىجاف التشسية السدتجامة األمع الستحجة نحػ أ 
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ABSTRACT 

 
The research aimed to determine the respondents' knowledge degree of the climate changes concept, its reasons, its 

most important manifestations, and its impact on natural, human and social capital, as well as the respondents' 
knowledge of agricultural extension activities to limit climate changes. 

The research was conducted on a random sample of 285 respondents from the selected villages, namely: Khaleeg 

Bahri in Motobas district, Al-Shehabiya in Baltim district, and Al-Shakhlouba in Sidi Salem district, which is located 

on the coastal strip of the Mediterranean in Kafr El-Sheikh Governorate. A questionnaire was used in personal 

interview during the months of January and February 2021 AD, and after collecting the data. 

- More than two-thirds of the respondents (69.5%) have an average level of knowledge of the concept of climate 
changes in general, and nearly two-thirds (65.3%) of the respondents (65.3%) have an average level of 

knowledge of the causes of changes, while nearly half of the respondents (46.3%) have a high knowledge of 

the manifestations of climate changes . 

- Almost half of the respondents (49.1%) have moderate knowledge of the impact of climatic changes on natural 
capital, while 75% of the respondents have high knowledge of the impact of these changes on human capital, 

and more than half of the respondents (51.2%) have high knowledge of the impact of climate changes on social 

capital. 

- More than half of the respondents (51.9%) have low knowledge of extension activities to reduce the impact of 
climate change and benefit from them. 

- There is a positive correlation at a significant level of 0.01 between each of the items of climate change  and 
between each degree of its impact on natural, human, and social capital. 
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