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 وعي المرأة الریفیة بآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي، وكیفیة مواجھتھا 
  راسة بقریة سنھور المدینة مركز دسوق محافظة كفر الشیخد

   ٢المجیدإیمان مصطفي عبد ، *١ماني مغاوري جاد هللاأ
  جامعة األزھر -  كلیة االقتصاد المنزلي -  قسم تنمیة األسرة الریفیة

  مركز البحوث الزراعیة -  معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیة - مرأة الریفیة قسم تنمیة ال
 

األمن ( :دراسة وعي المرأة الریفیة بآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي بأبعاده المتمثلة في: استھدف البحث بصفة رئیسیة :الملخص
، والعالقة بین المتغیرات المستقلة المدروسة وبین درجات وكیفیة مواجھتھا، )البیئي الصحي العام، واألمن الصحي الغذائي، واألمن الصحي

المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي، وكذا درجة إسھام المتغیرات المستقلة المدروسة فى تفسیر التباین الحادث فى  وعي
نظراً لتنوع الحاصالت الزراعیة قد أجري البحث بمحافظة كفر الشیخ  .من الصحيالمبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي األ وعيدرجات 

وتلوث البیئة باألدخنة الناتجة عن حرق تلك المخلفات، وزیادة غازات االحتباس الحراري  بھا وما یترتب علیھ من وجود ممارسات خاطئة،
 ٪٥زوجة حائز یمثلن  ٢٥٠وبلغت عینة البحث ، سنھور المدینةقریة مركز دسوق ثم  ، وبنفس المعیار أختیروحدوث ظاھرة التغیر المناخي

باستخدام استمارة م ٢٠٢٠وجمعت البیانات خالل شھري نوفمبر ودیسمبر عام  حائزاً، ٥٠٠٠من إجمالي عدد الحائزین بالقریة البالغ عددھم 
وتلخصت  .تخدام أسالیب التحلیل اإلحصائي المناسبة لتحلیل البیاناتوتم اسمعدة مسبقاً وفقاً ألھداف البحث بعد اختبارھا مبدئیاً،  مقابلة شخصیة

ما و .عن آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي كان متوسطاً ھن وعیمستوى  ٪٤٤ المبحوثاتما یزید عن خمسي  -  :أھم النتائج فیما یلى
 وعيدرجات محددات  -  .ت المناخیة كان منخفضاً التغیراآثار عن كیفیة مواجھة ھن وعیمستوي  ٪٦,٥٣المبحوثات یزید عن نصف 

تعلیم المبحوثة ھو األقوى تأثیراً، یلیھ المرونة الذھنیة، ثم : ھى المبحوثات عن آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي أربعة متغیرات
 فى تنمویة مستقبلیة برامج إعداد أھمیةل إلیھا بویوصى البحث بناءاً على النتائج التى توص -  .التعرض اإلعالمي، وأخیراً المصادر المعرفیة

  .متعددة ووسائل طرق استخدام خالل من المبحوثات ھذا المجال توجھ إلى

  من الصحياأل، التغیرات المناخیة :الكلمات اإلفتتاحیة

 
  المقدمة والمشكلة البحثیة

ھدھا التي نش Climate Changeتعد التغیرات المناخیة 
حالیًا من أھم القضایا محل إھتمام الكثیر من الدول حول العالم، 
وینبع ھذا اإلھتمام من اآلثار التي أحدثتھا ومن المتوقع أن تحدثھا 
فى كافة المجاالت االقتصادیة، والصحیة، والثقافیة، واإلجتماعیة 

 الذي وغیرھا، األمر الذي جعل تلك التغیرات تمثل تھدیًدا مباشًرا
لكافة القطاعات والنظم التي تشتمل  تجاھلھ المستحیل من حأصب

عبد الظاھر، (،  (UNDP, 2007, P2) ،علیھا أي دولة من الدول
  .)١، ص٢٠١٥

ویـرجـع التغیـر فـي المنـاخ اإلجمـالـي لألرض لزیادة 
االنبعـاث الغـازي بالغالف الجوي ومـا نتـج عنـھ مـن احـتبـاس 

 ,Wall & Smit)الیومیة  اإلنسانیةحـراري، كنتیجة لإلنشطة 
2005, p 114)، سوء استخدامھ لإلمكانات المتاحة لھ وإخاللھ و

من غاز ثاني  ٪٧٨حیث تنتج ھذه األنشطة نحو  ،بالنظم البیئیة
أكسید الكربون وھو یعتبر غاز االحتباس الرئیسي، ویساھم بنحو 

 ،١٩ ص، ص ٢٠١٢محمد، (في حدوث ھذه الظاھرة،  ٪٥٠
 ).١٠، ص٢٠١٤قر، ص(، )٢٠

العالم في العقود القلیلة الماضیة تواتراً في ولقد شھد 
األحوال المناخیة وما یصاحبھا من ظواھر جویة متغیرة متمثلة في 
تذبذب ھطول األمطار، حدوث السیول والفیضانات، االرتفاع 
الملحوظ في درجات الحرارة، وإنتشار الجفاف في بعض المناطق 

، والمحیطات سوب العالمي ألسطح البحاروارتفاع مستوى المن
، وقد تركت ھذه التواترات وحدوث العواصف واألعاصیر المدمرة

عیسوي، (آثارھا على األوضاع الصحیة والغذائیة والبیئیة، 
  )      ٣٨٣، ص ٢٠١٢

واحدة من خمس دول على مستوى العالم ھي وتعد مصر 
ة، فمن المتوقع من للتغیرات المناخی األكثر تعرضاً لآلثار السلبیة

نتائج الدراسات البیئیة أن تنخفض الدلتا المصریة بمعدالت تصل 
میللیمتر في العام الواحد، ویقابلھا ارتفاع في سطح  ٢إلى حوالي 

سم خالل المائة عام المقبلة، وھو  ٧٠البحر یصل إلى حوالي 
في  ١٥إلى  ١٠ارتفاع كاف ألن یجعل المیاه تغرق ما یتراوح بین 

ئة من مساحة الدلتا المصریة، وما یعكسھ ذلك من أضرار الما
  . El Sharkawy et al., 2009, P1)(اقتصادیة واجتماعیة، 

وتؤدى التغیرات المناخیة إلى تأثیراًت عدیدة على صحة 
اإلنسان وھي إما تأثیراًت مباشرة أو غیر مباشرة، فاآلثار المباشرة 

سرطان الجلد وعتامة منھا السكتات الدماغیة بسبب الحرارة، و
عدسة العین، وزیادة اإلصابة بضربات الشمس، ومن اآلثار غیر 
المباشرة التى ینظر إلیھا على أنھا ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالنمو 
السكانى ونقص توفیر المیاه النقیة وانخفاض مساحة األرض 
الزراعیة وبالتالي نقص األغذیة األساسیة وظھور أمراض سوء 

واألمراض البكتیریة  ،)٨ ,٧ص ص  ،٢٠١٤ ،لسیدا( التغذیة
والفیروسیة وغیر المعدیة مثل أمراض القلب واألوعیة الدمویة 
وأمراض الجھاز التنفسى واألزمات الصدریة والنزالت الشعبیة 
. وأمراض السرطان، والشیخوخة المبكرة واإلرھاق العصبى

دالت اإلصابة وكذلك فتغیر المناخ دائماً ما یكون مرتبطا بزیادة مع
بأمراض اإلسھال، واألمراض المنقولة عن طریق الماء 
والحشرات، والتغیر فى أنواع األمراض وشده األمراض الموجودة 

 - ١١٩، ص ص ٢٠١١خطاب، (وخطورة األمراض الجدیدة، 
١٣٥.(  

فتغیر المناخ یشمل األبعاد  أما على مستوى األمن الغذائي
لغذاء، وقدرة الوصول إلیھ، األربعة لألمن الغذائي من توافر ا

وقدرة استخدامھ، واستقراره، والذي من شأنھ أن یحدث تناقصاً في 
 والثروة الحیوانیة والداجنیة والسمكیةطاقة اإلنتاج الزراعي 

ومن ناحیة أخري ، )١٥,١٦، ص ص٢٠١١صیام، وفیاض، (
فالندرة النسبیة لموردي األرض والمیاه، تشكل تحدیاً إضافیاً علي 

ن الغذائي، حیث تؤدي إلي حدوث المزید من التقلبات في األم
أسعار الغذاء، بإعتبار مصر مستورداً صافیاً للغذاء، فسوف تزید 
فاتورة الغذاء المصریة، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالحصول 
علي األغذیة نظراً الرتفاع تكالیف إنتاجھا، وأیضاً إحداث تغیر في 

ن أھم مالمحھ التغیر في اإلنتاج أصول النظام الغذائي الذي م
والنقل والتسویق والتخزین، ھذا باإلضافة إلي أن التغیر في 
محتویات األمن الغذائي یؤدي إلي إمكانیة التغیر في أنماط استھالك 

  .)٢٠١٤أحمد، (الغذاء ونوعیتھ 
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وفي ضوء ھذه الموارد المحدودة والتحدیات الصعبة التي 
تأثیراًتھا السیئة التي أصبحت تھدد نواجھھا من تغیرات مناخیة و

األمن الصحي، أصبح األمر یتطلب أخذ التدابیر الالزمة للتخفیف 
من تفاقم ھذه الظاھرة والتكیف والتعایش معھا، حیث أكدت 

یكون من Mitigation أن التخفیف ) ٤، ص٢٠١٠المرصفاوى، (
خالل إتباع الطرق التى ال تسمح بزیادة االنبعاث الغازى عن 

، وذلك من أو ما یعرف بتخفیض االنبعاث الغازى حدود الحالیةال
، )صدیقة للبیئة(إنتاج وتطویر واستخدام تقنیات نظیفة خالل 

، )المساقط المائیة - الشمس  - الریاح (واستخدام الطاقة المتجددة 
والتكنولوجیا الحیویة، وتدویر المخلفات، وتحسین كفاءة الطاقة في 

  .وع مصادرھاالقطاعات المعنیة، وتن

 - ١٧، ص ص ٢٠١٠(ویوضح تقریر لمجلس الوزراء 
أن التكیف ) ٣٧- ٤٧، ص ص٢٠١٦(، وشاھین )٢١

Acomodation  یكون بإتباع الطرق واالستراتیجیات التى
تعوض أو تقلل السلبیات التى یمكن أن تنتج عن تغیر المناخ وذلك 

تمثلة في عن طریق االستخدام األمثل للموارد البیئیة والزراعیة الم
الماء والھواء واألرض والنبات والحیوان، وفي مجال الصحة 

تحسین مراقبة ومكافحة األمراض المتعلقة من خالل  البشریة یكون
بالمناخ، میاه مأمونة ومرافق إصحاح محسنة، وتطویر خدمات 

  .الرعایة الصحیة األساسیة

، ودراسة عبد )٢٠١٢(ھذا وقد توصلت دراسة عیسوي 
، ودراسة خطاب )٢٠١٥(، ودراسة فاید )٢٠١٥(العاطي 

عدم  - ١: إلي أن) ٢٠١٩( وآخرون الزاھيودراسة ، )٢٠١٦(
 وعيمستوي - ٢. وعي المبحوثین بمفھوم التغیرات المناخیة

من : المبحوثین كانت ما بین من المنخفض والمتوسط بكالً من
الممارسات الخاطئة (مظاھر وأسباب حدوث التغیرات المناخیة 

، وباآلثار المترتبة علي التغیرات المناخیة )ر المناخيالمسببة للتغی
 ،والصحة العامة ،الغذاء والتغذیة: في المجاالت المختلفة ومنھا

وحمایة وصیانة الموارد البیئیة، وبكیفیة التخفیف من حدة التغیرات 
  .المناخیة، وبكیفیة التكیف مع تلك التغیرات المناخیة

المناخیة وإرتفاع  مما سبق یتضح أن ظاھرة التغیرات
درجات الحرارة لھا تأثیرات سلبیة علي األمن الصحي، وذلك 

الفرد في العدید من جوانب الحیاة  للتأثیرات المباشرة لصحة
االجتماعیة منھا واالقتصادیة، فالمجتمع المریض ال یستطیع اإلنتاج 

ومن ناحیة أخرى فإن األمن الصحي یعد ثمرة . بالشكل المطلوب
لتنمیة االقتصادیة والبشریة، حیث یعكس محصلة التفاعل من ثمار ا

ونظرا لكون بین األرض بكافة مواردھا واإلنسان بمختلف قدراتھ، 
التغیرات المناخیة نتاجاً للسلوك البشري من خالل ما یقوم بھ من 
ممارسات خاطئة إعتاد علیھا، لذا یجب أن ینتھج إستراتیجیات 

  .التوقف عن تلك الممارسات

كانت المرأة الریفیة تمثل نصف القوى البشریة في  ولما
أي مجتمع ریفي كما أنھا عنصر مشارك في القضایا المجتمعیة، 
ولھا عالقة وطیدة بالبیئة المحیطة بھا من خالل تعدد أدوارھا 
ومشاركتھا في كافة األنشطة الحیاتیة التي تؤثر وتتأثر بظاھرة 

جد أن المدخل الرئیسي التغیرات المناخیة، ومن ھذا المنطلق ن
للتصدي لظاھرة التغیرات المناخیة وانعكاساتھا السلبیة والتعایش 
معھا یكون من خالل تبصیرھا بمفھوم التغیرات المناخیة، وكیف 
أسھمت بشكل مباشر أو غیر مباشر في حدوث ھذه الظاھرة حتي 
تتوقف عن ما تقوم بھ من ممارسات خاطئة، وكذلك تبصیرھا 

ر ھذه الظاھرة علي األمن الصحي لھا وألسرتھا، وأیضاً بكیفیة تأثی
  . بكیفیة التخفیف منھا والتكیف مع تلك الظاھرة

وبناءاً علي ما سبق یمكن بلورة مشكلة ھذا البحث في 
الریفیات بآثار التغیرات المناخیة  وعي وما ھ: تساؤل رئیسي ھو

علي األمن الصحي وكیفیة مواجھتھا بمنطقة البحث، ویمكن 
: اإلجابة علي ھذا التساؤل من خالل اإلجابة علي التساؤالت التالیة

المبحوثات بالتغیرات المناخیة من حیث  وعيما ھي درجة 

المبحوثات بآثار  وعيمفھومھا وصورھا وأسبابھا؟، وما مستوي 
العام، والغذائي، (التغیرات المناخیة علي األمن الصحي بأبعاده 

الثنائیة بین المتغیرات المستقلة ؟ وما ھي العالقات )والبیئي
بآثار التغیرات المناخیة علي األمن  وعیھنالمدروسة وبین درجة 

الصحي بأبعاده المدروسة، وما درجة إسھام المتغیرات المستقلة في 
المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة  وعيتفسیر التباین في درجة 

ھ المبحوثات علي األمن الصحي بأبعاده المدروسة، وكیف ستواج
  آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي بأبعاده المدروسة؟ 

  :أھداف البحث

 وعياستھدف ھذا البحث بصفة رئیسیة دراسة محددات 
المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي بأبعاده 

األمن الصحي العام، واألمن الصحي الغذائي، واألمن (: المتمثلة في
، ویمكن تحقیق ذلك من خالل وكیفیة مواجھتھا، )لبیئيالصحي ا

  : األھداف الفرعیة التالیة

المبحوثات بالتغیرات المناخیة من  وعيالتعرف على مستوي  - ١
  . ، وصورھا، وأسباب حدوثھا)مفھومھا(حیث 

المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي  وعيتحدید مستوى  - ٢
األمن الصحي العام، واألمن (: فياألمن الصحي بأبعاده المتمثلة 

 .)الصحي الغذائي، واألمن الصحي البیئي
: تحدید العالقات الثنائیة بین المتغیرات المستقلة المدروسة وھي - ٣
سن المبحوثة، وحجم األسرة، وتعلیم المبحوثة، والحالة العملیة (

للمبحوثة، والدخل الشھري لألسرة، ونوع األسرة، ومستوي مسكن 
والمصادر المعرفیة، والتعرض اإلعالمي، ودرجة اإلسھام  األسرة،

وبین ) اإلجتماعي غیر الرسمي، والمرونة الذھنیة، والقیادیة
المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي األمن  وعيدرجات 

  .الصحي بأبعاده المدروسة
: تحدید درجة إسھام المتغیرات المستقلة الكمیة المدروسة وھي - ٤
ثة، وحجم األسرة، وتعلیم المبحوثة، والدخل الشھري سن المبحو(

لألسرة، ومستوي مسكن األسرة، والمصادر المعرفیة، والتعرض 
اإلعالمي، واإلسھام االجتماعي غیر الرسمي، والمرونة الذھنیة، 

المبحوثات بآثار  وعيفي تفسیر التباین في درجات ) والقیادیة
  .عاده المدروسةالتغیرات المناخیة علي األمن الصحي بأب

التعرف علي كیفیة مواجھة المبحوثات آلثار التغیرات المناخیة  - ٥
  .علي األمن الصحي بأبعاده المدروسة

  :الفروض البحثیة

بناءاً علي أھداف البحث وإطاره النظري یمكن صیاغة الفروض 
  :البحثة التالیة

سة توجد عالقة ارتباطیة بین المتغیرات المستقلة الكمیة المدرو - ١
سن المبحوثة، وحجم األسرة، وتعلیم المبحوثة، والدخل (: وھي

الشھري لألسرة، ومستوي مسكن األسرة، والمصادر المعرفیة، 
والتعرض اإلعالمي، ودرجة اإلسھام االجتماعي غیر الرسمي، 

المبحوثات بآثار  وعيوبین درجات ) والمرونة الذھنیة، والقیادیة
  .لصحي بأبعاده المدروسةالتغیرات المناخیة علي األمن ا

المبحوث��ات  وع��يتوج��د ف��روق معنوی��ة ف��ي متوس��طات درج��ات  -٢
فھم وفق��اً یعن��د تص��نبآث��ار التغی��رات المناخی��ة عل��ي األم��ن الص��حي 

  ).الحالة العملیة، ونوع األسرة(لمتغیري 
س����ن (: المدروس����ة وھ����ي المس����تقلة الكمی����ةتس����ھم المتغی����رات  -٣

بحوث���ة، وال���دخل الش���ھري المبحوث���ة، وحج���م األس���رة، وتعل���یم الم
لألسرة، ومستوي مسكن األس�رة، والمص�ادر المعرفی�ة، والتع�رض 
اإلعالم��ي، ودرج��ة اإلس��ھام االجتم��اعي غی��ر الرس��مي، والمرون��ة 

 التب�این الح�ادثإسھاماً معنویاً في تفسیر مجتمعة ) الذھنیة، والقیادیة
المبحوث�ات بآث�ار التغی�رات المناخی�ة عل�ي األم�ن  وع�يفي درج�ات 

  .لصحيا

نظ�راً لت��أثیراًت التغی�رات المناخی��ة الھام�ة عل��ي : األھمی�ة التطبیقی��ة
كافة الموارد الموجودة علي سطح األرض، وبما أن اإلنسان یتحمل 
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الج��زء األكب��ر م��ن مس��ئولیة تل��ك الظ��اھرة، ل��ذا فم��ن خ��الل الوق��وف 
علي مستوي وعي المرأة الریفیة بتل�ك الظ�اھرة م�ن حی�ث مفھومھ�ا 

حدوثھا وآثارھا علي األمن الصحي، وك�ذا كیفی�ة  وصورھا وأسباب
مواجھ��ة تل��ك اآلث��ار الس��لبیة لمقابل��ة احتیاجاتھ��ا المعرفی��ة بتخط��یط 

  .مبنیة علي أسس علمیة برامج متخصصةوتنفیذ 
 

  الطریقة البحثیة

  :المصطلحات العلمیة: أوالً 

یقص���د بھ���ا التغی���رات غی���ر المألوف���ة أو  :ظ���اھرة التغی���ر المن���اخي
مع��دل درج��ة : حال��ة الطق��س والمتمثل��ة ف��ي التغی��ر ف��ى المعت��ادة ف��ي

الحرارة، والتغیر فى معدل تس�اقط األمط�ار وتس�اقط الثل�وج، وش�دة 
  .)٧، ص٢٠٠٩أبو حدید، ( وسرعة الریاح،

أن التغی����رات ) ٩٣٠، ص ٢٠١٦(كم����ا یوض����ح خط����اب 
الح�رارة، (المناخیة ھي أى تغی�ر ج�وھري ف�ي مق�اییس المن�اخ مث�ل 

عق�د م�ن ال�زمن (متد لفترات طویل�ة م�ن ال�زمن ی) والمطر، والریاح
  ).أو أكثر

األنش��طة والخط��وات الالزم��ة ”ع��رف بأن��ھ تل��ك  :الص��حي األم��ن
سواء كانت اس�تباقیة أم كان�ت تمث�ل رد فع�ل إلدارة مخ�اطر األوبئ�ة 

التي تشكل خط�را عل�ى ص�حة س�كان  والتخفیف من أثارھا الجسیمة
، ٢٠٠٧المی���ة، منظم���ة الص���حة الع(، “أي بل���د عل���ى نط���اق واس���ع

  ).١ص

أن األمن الصحي ھو منظومة ) ١٧٤، ص ٢٠١٨(ویرى بلقاني  
من االستراتیجیات والنشاطات المتعددة المسارات التي البد من 

 .تفعیلھا للتخفیف من نشوء األوضاع الصحیة الخطرة

تم اختیار محافظة كفر الشیخ إلجراء : المجال الجغرافي: ثانیاً 
صالت الزراعیة بھا، وما یترتب علیھ من البحث نظراً لتنوع الحا
األمر الذي یؤدي إلي تلوث البیئة باألدخنة  وجود ممارسات خاطئة،

الناتجة عن حرق تلك المخلفات، وزیادة نسبة ثاني أكسید الكربون 
في الجو والذي یساھم في زیادة غازات االحتباس الحراري 

لمحافظة من لألرض وحدوث ظاھرة التغیر المناخي، ھذا وتتكون ا
   .مدینة) ١١(مركز إداري، وتضم ) ١١(

وبنفس : المجال البشري والزمني وطریقة اختیار العینة: ثانیاً 
تم اختیار مركز دسوق، ثم اختیار قریة سنھور المدینة،  المعیار

ویتمثل المجال البشري في الریفیین الحائزین ألراضي زراعیة، 
الحائزین من واقع  ولتحدید حجم العینة تم حصر إجمالي عدد

مدیریة الزراعة (سجالت الجمعیة الزراعیة بقریة سنھور المدینة 
بیان فئات - حیازة/ بكفر الشیخ، إدارة الشئون الزراعیة، تشریعات

خدمات لدورة الحصر " ٢"الحائزین طبقاً لسجل 
وباستخدام ، حائزاً  ٥٠٠٠، حیث بلغ عددھم )م٢٠٢٠الحیازي،

تم اختیار عینة عشوائیة تمثل  simple fractionكسر المعاینة 
زوجة حائز، وتم اختیار  ٢٥٠من حجم الشاملة، بلغ قوامھا  ٪٥

  .العینة بطریقة عشوائیة بسیطة

ت�م جم�ع البیان�ات المیدانی�ة م�ن قری�ة البح�ث خ�الل : المجال الزمن�ي
  . ٢٠٢٠شھري نوفمبر ودیسمبر عام 

  :كیفیة قیاسھاالتعریفات اإلجرائیة للمتغیرات البحثیة و: ثالثاً 

ت����م قی����اس متغی����رات البح����ث  :قی���اس المتغی����رات المس����تقلة) أ ( 
  :ومعالجتھا ألغراض التحلیل اإلحصائي على النحو التالي

ویقص�د ب�ھ ع�دد الس�نوات الكامل�ة لعم�ر المبحوث�ة : سن المبحوثة -
ویعب��ر عن��ھ باألرق��ام . م��ن وق��ت الم��یالد حت��ى ت��اریخ جم��ع البیان��ات

س���نة  ٢٠,٣٩بل���غ متوس���ط س���ن المبحوث���ة و .الخ���ام لع���دد الس���نوات
  .سنة ٩,٥٦بانحراف معیاري قدره 

المبحوث��ة تعم��ل ب��أى  ب��ھ ك��ونویقص��د  :الحال��ة العملی��ة للمبحوث��ة -
مھن��ة خ��ارج المن��زل تتقاض��ى عنھ��ا أج��ر س��واء عم��ل حك��ومى أو 

وت��م قیاس��ھ بمقی��اس إس��مى مك��ون م��ن الفئت��ین .. خ��اص أو ال تعم��ل
  .على الترتیب) ١،  ٢(میزیة السابقتین، وأعطیت األرقام التر

أف��راد أس��رة المبحوث��ة ممثل��ین ف��ى ویقص��د ب��ھ ع��دد : األس��رة حج��م -
الزوجة والزوج واألبناء وغیرھم من األقارب الذین یقیمون مًعا فى 

ویعب�ر  مسكن واحد ویعیش�ون حی�اة اجتماعی�ة واقتص�ادیة مش�تركة،
اف ف�رد، ب�انحر ٦٠,٥وبلغ متوسط حج�م األس�رة  عنھ بقیمة رقمیة،

  .درجة ١,٤١معیارى قدره 
ویقص��د ب��ھ ع��دد س��نوات التعل��یم الرس��مي الت��ي  :تعل��یم المبحوث��ة -

ویعب��ر عن��ھ حص��لت علیھ��ا المبحوث��ة حت��ي وق��ت جم��ع البیان��ات، 
 ٠٢,٩وبل��غ متوس��ط تعل��یم المبحوث��ة  .باألرق��ام الخ��ام لع��دد الس��نوات
  .سنة ٤,٣٨سنة بانحراف معیاري قدره 

ب�ھ مق�دار م�ا تحص�ل علی�ھ أس�رة  یقص�د: الدخل الش�ھري لألس�رة -
المبحوثة من موارد مالیة خالل الش�ھر س�واء دخ�ل م�ن عم�ل أو أي 

وبل�غ متوس�ط . دخل من مص�ادر أخ�رى ویعب�ر عن�ھ ب�الرقم المطل�ق
جنی��ھ ب��انحراف معی��اري ق��دره  ٠٠,٢٢٤٢ال��دخل الش��ھري لألس��رة 

  .جنیھ ١٠٦٣,٨٤

ین فقط أم یقصد بھ كون األسرة نوویة مكونة من جیل :نوع األسرة-
ممتدة مكونة من أكثر من جیلین، وتم قیاسھ بمقیاس اسمي یتكون 

على ) ١،  ٢(وأعطیت األرقام الترمیزیة من الفئتین السابقتین، 
  .الترتیب

ویقص����د ب����ھ الص����فات والمكون����ات : مس����توي مس����كن األس����رة -
والخصائص التي تتوافر في مسكن أسرة المبحوثة والتي م�ن ش�أنھا 

بن�د،  ١٥وتم قیاسھ بمقی�اس مك�ون . ي جید لألسرةأن تجعل منھ مأو
وأعطیت الدرجات المناسبة، وتم جمع درجات البنود الخمسة عش�ر 
للحصول على الدرجة الكلیة لمقی�اس مس�توي مس�كن األس�رة، وبل�غ 

درج���ة، ب���انحراف  ٣٦,٤١المتوس���ط الحس���ابى ل���درجات المقی���اس 
  .درجة ٥,٨٣معیارى قدره 

المصادر التي تلجأ إلیھا بھا  ویقصد :المصادر المعرفیة -
المختلفة المتعلقة  وعيالمبحوثات للحصول علي المعلومات وال

الندوات واالجتماعات ( :بظاھرة التغیرات المناخیة المتمثلة في
اإلرشادیة، والمتخصصون فى المراكز البحثیة الزراعیة، 
والمسئولون في الجھاز اإلرشادي، واألقارب واألھل، واألصدقاء 

جیران، والخبرة الشخصیة السابقة والتجربة، والصحف وال
، والمجالت، والوحدة الصحیة، والنشرات والمطبوعات اإلرشادیة

مكون  قیاسمبومدي إستفادتھا من ذلك، وتم قیاسھ ) والكتب العلمیة
دائماً، وأحیاناً، (من البنود العشرة السابقة، وكانت فئات االستجابة 

وتم  .علي الترتیب) ١، ٢، ٣، ٤(جاتوأعطیت الدر) ونادراً، وال
جمع درجات البنود للحصول على الدرجة الكلیة لمقیاس المصادر 

) ٤٠ - ١٠(وتراوحت القیمة النظریة للمقیاس ما بین  المعرفیة،
درجة،  ٢٢,٠٥وبلغ المتوسط الحسابى لدرجات المقیاس درجة، 

  .درجة ٤,٩٤بانحراف معیارى قدره 

ب�ھ انفت�اح المبحوث�ة ثقافی�اً م�ن خ�الل  ویقص�د: التع�رض اإلعالم�ى -
ق��راءة الص��حف : ( تعرض��ھا لوس��ائل اإلع��الم المختلف��ة الممثل��ة ف��ى

الیومیة، والمجالت، واالستماع للبرامج الریفیة باإلذاع�ة، ومش�اھدة 
، وم��دى اس��تمراریتھا ف��ى )الب��رامج الریفی��ة ب��التلیفزیون، واإلنترن��ت

، وكان�ت لخمس�ة الس�ابقةوتم قیاسھ بمقی�اس یتك�ون م�ن البن�ود ا. ذلك
وأعطی�ت ال��درجات ) دائم��اً، وأحیان�اً، ون��ادراً، وال(فئ�ات االس�تجابة 

وقدرت درجة ثبات المقیاس باستخدام  .علي الترتیب) ١، ٢، ٣، ٤(
وھى قیمة تدل على ثب�ات المقی�اس  ٠,٨٣٠فوجد أنھا ) ألفا( معامل 

درج�ة وتم جمع درجات البنود للحصول على ال. بدرجة مرتفعة جداً 
وتراوح���ت القیم���ة النظری���ة  الكلی���ة لمقی���اس التع���رض اإلعالم���ي،

وبل�غ المتوس�ط الحس�ابى ل�درجات  درج�ة،) ٢٠ -٥(للمقیاس ما بین 
  .درجة ٢,٠١درجة، بانحراف معیارى قدره  ١١,٠٢المقیاس 

ویقص�د ب�ھ مش�اركة المبحوث�ة  :اإلسھام االجتماعى غیر الرس�مى -
المناس��بات االجتماعی��ة لزی��ادة ف��ى األنش��طة االجتماعی��ة الحیاتی��ة و

الروابط االجتماعیة وتقویة العالقات بین األف�راد، والجماع�ات الت�ى 
وت�م قیاس�ھ بمقی�اس یتك�ون . تعیش فیھا وم�دى اس�تمراریتھا ف�ى ذل�ك

) دائم�اً، وأحیان�اً، ون�ادراً، وال(وكانت فئ�ات االس�تجابة  بند، ١٣من 
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ق��درت درج��ة و. عل��ي الترتی��ب) ١، ٢، ٣، ٤(وأعطی��ت ال��درجات 
وھ�ى قیم�ة  ٠,٨٢٩فوج�د أنھ�ا ) ألفا(ثبات المقیاس باستخدام معامل 

وتم جمع درجات البنود . تدل على ثبات المقیاس بدرجة مرتفعة جداً 
للحص��ول عل��ى الدرج��ة الكلی��ة لمقی��اس اإلس��ھام االجتم��اعي غی��ر 

) ٥٢ -١٣(وتراوح���ت القیم���ة النظری���ة للمقی���اس م���ابین  الرس���مي،
درج��ة،  ٣٦,٥٤ط الحس��ابى ل��درجات المقی��اس وبل��غ المتوس�� درج��ة،

  .درجة ٧,٠٦بانحراف معیارى قدره 

ویقصد بھ مدى قدرة المبحوثة الذھنیة على  :الذھنیة المرونة -
. التوافق مع األفكار الجدیدة والعصریة، ومدى استمراریتھا فى ذلك

وكانت فئات االستجابة  بنود، ٨وتم قیاسھ بمقیاس یتكون من 
) ١، ٢، ٣، ٤(وأعطیت الدرجات ) اناً، ونادراً، والدائماً، وأحی(

) ألفا ( وقدرت درجة ثبات المقیاس باستخدام معامل . علي الترتیب
وھى قیمة تدل على ثبات المقیاس بدرجة مرتفعة  ٠,٨٠١فوجد أنھا 

وتم جمع درجات البنود للحصول على الدرجة الكلیة لمقیاس . جداً 
 - ٨(مة النظریة للمقیاس ما بین وتراوحت القی المرونة الذھنیة،

 ١٦,٧٨وبلغ المتوسط الحسابى لدرجات المقیاس  درجة،) ٣٢
  .درجة ٢,٨٩درجة، بانحراف معیارى قدره 

ویقصد بھا الحكم كون المبحوثة ذات دور قیادى من  :القیادیة -
عدمھ بالنسبة لغیرھا من نساء القریة وقدرتھا على مساعدة 

لیھا، والتأثیر فیھم فى المعلومات من اآلخرین واعتماد اآلخرین ع
حیث لجوء الریفیات إلیھا طلباً للنصح والمشورة فى حل مشاكلھن 

، ومدى لجوئھن إلیھا مقارنة بغیرھا، )مناحى الحیاة بصفة عامة(
وكذا قصد الریفیات لھا لتوصیل مشاكلھن إلى المعنیین، وكذا 

، ومدى سلوكھا بالنسبة للمناقشات فى الموضوعات المختلفة
وتم قیاسھ بمقیاس یتكون . استمراریة اللجوء إلیھا فى ھذه األمور

) دائماً، وأحیاناً، ونادراً، وال(، وكانت فئات االستجابة بنود ٨من 
وقدرت درجة . علي الترتیب) ١، ٢، ٣، ٤( وأعطیت الدرجات

وھى قیمة  ٠,٧٢٥فوجد أنھا  )ألفا(ثبات المقیاس باستخدام معامل 
وتم جمع درجات البنود . ت المقیاس بدرجة مرتفعةتدل على ثبا

وتراوحت القیمة  للحصول على الدرجة الكلیة لمقیاس القیادیة،
وبلغ المتوسط الحسابى  درجة،) ٣٢ - ٨(النظریة للمقیاس ما بین 

 ٤,٠٢درجة، بانحراف معیارى قدره  ٢٢,٠٧لدرجات المقیاس 
  .درجة

  :قیاس المتغیر التابع) ب ( 

ویقصد بھا مدي  :بمفھوم التغیرات المناخیة المبحوثةوعي  -
عدمھ بأن ما یحدث من إختالل في الظروف  المبحوثة من وعي

المناخیة المعتادة كالحرارة والریاح والمطر یرجع بصوره مباشرة 
التى تؤدي بدورھا إلي رفع  النشاطات البشریةأو غیر مباشرة إلي 

تعرف، وال (جابة وكانت فئات االست. درجة حرارة األرض
  . الترتیب علي) ١، ٢(، وأعطیت الدرجات )تعرف

 وعيویقصد بھا مدي  :المناخیة التغیراتوعي المبحوثة بصور  -
المبحوثة من عدمھ بالشواھد التى تم تسجیلھا بالنظام المناخى 
والطبیعى لألرض والتى تدل على حدوث تغیرات جوھریة 

وكانت فئات بنود،  ٨ بالمناخ، وتم قیاسھ بمقیاس یتكون من
علي ) ١، ٢(وأعطیت الدرجات ) تعرف، وال تعرف(االستجابة 

فوجد ) ألفا(وقدرت درجة ثبات المقیاس باستخدام معامل . الترتیب
وھى قیمة تدل على ثبات المقیاس بدرجة مرتفعة جداً،  ٠,٨٧٩أنھا 

وتم جمع درجات البنود للحصول على الدرجة الكلیة لمقیاس وعي 
وتراوحت القیمة النظریة  ،الریفیة بصور التغیرات المناخیة المرأة

وبلغ المتوسط الحسابى لدرجات  درجة،) ١٦ - ٨(للمقیاس ما بین 
  .درجة ٢,١٩درجة، بانحراف معیارى قدره  ١١,٠٤المقیاس 

ویقصد بھا مدي  :التغیرات المناخیة بأسبابوعي المبحوثة  -
التغیر المناخي تلوث  من أھم أسباب عدمھ بأنالمبحوثة من  وعي

الھواء والذي یأتي من عدد من المصادر مثل التخمر في أمعاء 
والذي ینتج عنھا غاز  واألعالف الخضراءالحیوانات المجترة 

المیثان، أو طریقة التخلص من مخلفات النبات والحیوان واإلنسان 
والذي ینتج عنھا غاز ثاني أكسید الكربون، وتم قیاسھ بمقیاس 

، )تعرف، وال تعرف(وكانت فئات االستجابة بنود،  ١٠ن یتكون م
وقدرت درجة ثبات . علي الترتیب) ١، ٢(وأعطیت الدرجات 

وھى قیمة تدل  ٠,٨٤٣فوجد أنھا ) ألفا(المقیاس باستخدام معامل 
على ثبات المقیاس بدرجة مرتفعة جداً، وتم جمع درجات البنود 

رأة الریفیة بأسباب المللحصول على الدرجة الكلیة لمقیاس وعي 
 - ١٠(وتراوحت القیمة النظریة للمقیاس ما بین  ،التغیرات المناخیة

 ١٣,٥٤وبلغ المتوسط الحسابى لدرجات المقیاس  درجة،) ٢٠
  .درجة ٢,٥٩درجة، بانحراف معیارى قدره 

 :بآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي المبحوثةوعي  -
مھ بآثار التغیرات المناخیة وما المبحوثة من عد وعيیقصد بھ مدي 

وتم قیاسھ من خالل مقیاس  تحدثھ من أضراراً علي األمن الصحي،
األمن الصحي : بند موزعة علي ثالثة أبعاد ھى ٣٦مكون من 

العام، واألمن الصحي الغذائي، واألمن الصحي البیئي، وكانت 
) ١، ٢(، وأعطیت الدرجات )تعرف، وال تعرف(فئات االستجابة 

) ألفا(، وقدرت درجة ثبات المقیاس باستخدام معامل الترتیب علي
 األمن: لكالً من ٠,٩٠٣، ٠,٨٥٩،٠,٨٣٣، ٠,٨٨٣فوجد أنھا 

، الصحي العام، واألمن الصحي الغذائي، واألمن الصحي البیئي
والمقیاس الكلي علي الترتیب وھى قیم تدل على ثبات المقیاس 

  . بدرجة مرتفعة جداً 

بنود الثالثة للحصول على الدرجة وتم جمع درجات ال
المرأة الریفیة بآثار التغیرات المناخیة علي الكلیة لمقیاس وعي 

) ٧٢- ٣٦(وتراوحت القیمة النظریة للمقیاس ما بین  ،األمن الصحي
درجة،  ٥١,٤١وبلغ المتوسط الحسابى لدرجات المقیاس  درجة،

  .درجة ٨,٤٧بانحراف معیارى قدره 

ة مواجھة اآلثار السلبیة للتغیرات المناخیة بكیفی المبحوثةوعي  -
المبحوثة من عدمھ  وعيیقصد بھ مدي  :علي األمن الصحي

باإلجراءات والطرق التي ال تسمح بزیادة انبعاث غازات االحتباس 
الحرارى عن الحدود الحالیة، واإلستجابة لمردودات التغیرات 

لتغیرات، المناخیة والتعایش مع تلك الظروف الناتجة عن تلك ا
والتي من خاللھا تستطیع أن تتبنى نمط حیاة وممارسات سلیمة من 

، م٢٠٣٠أجل تحقیق أھداف إستراتیجیة التنمیة الزراعیة المصریة 
وكانت فئات االستجابة بند،  ١٨من وتم قیاسھ بمقیاس یتكون 

، علي الترتیب) ١، ٢(، وأعطیت الدرجات )تعرف، وال تعرف(
فوجد أنھا ) ألفا(اس باستخدام معامل وقدرت درجة ثبات المقی

وھى قیمة تدل على ثبات المقیاس بدرجة مرتفعة جداً، وتم  ٠,٨٥٤
جمع درجات البنود للحصول على الدرجة الكلیة لمقیاس وعي 
المبحوثة بكیفیة مواجھة ظاھرة التغیرات المناخیة علي األمن 

) ٣٢ - ١٨(وتراوحت القیمة النظریة للمقیاس ما بین  ،الصحي
درجة،  ٢٢,٠٤وبلغ المتوسط الحسابى لدرجات المقیاس  درجة،

  درجة ٣,١٠بانحراف معیارى قدره 

استخدمت التكررات والنسبة المئویة، : التحلیل اإلحصائي: رابعاً 
والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري ومعامل ثبات ألفا، 

ومعامل االرتباط البسیط لبیرسون، وأسلوب واختباري ت و ف، 
 Stepwiseالتحلیل االرتباطى واالنحدارى المتعدد التدریجي 

Multiple Correlation and Regression Techniques ،
 ھذا فضالً عن المتوسط المرجح لكل مقیاس وفقاً للمعادلة التالیة

 

=  
  متوسط البنود مجموع

  عدد البنود

ت���م وض���ع الف���روض البحثی���ة ف���ي : الف���روض اإلحص���ائیة: خامس���اً 
  .ا الصفریة حتى یمكن اختبارھاصورتھ
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  :وصف خصائص عینة البحث

م�ا یق�رب م�ن نص�ف المبحوث�ات : أن) ١(یتضح م�ن نت�ائج ج�دول 
، وم�ا یق�رب س�نة) ٤٧-٣٥(الفئة العمری�ة المتوس�طة في ) ٪٤٥,٢(

ال یعمل���ن، ونص���ف المبحوث���ات ) ٪٦٢,٨(م���ن ثلث���ي المبحوث���ات 
، وم�ا یزی�د أف�راد) ٧- ٥(فى فئ�ة حج�م األس�رة المتوس�ط ) ٪٥٠,٨(

س���نة ) ١٢-٧(حاص���الت عل���ي ) ٪٥٢,٣(ع���ن نص���ف المبحوث���ات 
ف�ي فئ�ة ال�دخل ) ٪٤٥,٦(تعلیمیة، وما یقرب من نصف المبحوث�ات 

، وأكث���ر م���ن نص���ف  )جنی���ھ ٢٠٠٠أق���ل م���ن(الش���ھري الم���نخفض 

یقم��ن بأس��رة بس��یطة، ووم��ا یزی��د ع��ن نص��ف ) ٪٥٢,٨(المبحوث�ات 
المتوسط، ونصف في فئة مستوي مسكن األسرة ) ٪٥٢(المبحوثات 
إس�تفادتھن م�ن المص�ادر المعرفی�ة متوس�طة، ) ٪٤٧,٢(المبحوث�ات 

تعرض��ھن اإلعالم��ي ) ٪٥٠,٤(وإض��افة إل��ي أن نص��ف المبحوث��ات 
ف���ي فئ���ة ) ٪٥٥,٢( م���نخفض، وم���ا یزی���د ع���ن نص���ف المبحوث���ات

اإلس���ھام االجتم���اعي غی���ر الرس���مي المرتف���ع، وأكث���ر م���ن نص���ف 
ذھنی��ة المتوس��طة، وأخی��راً ف��ي فئ��ة المرون��ة ال) ٪٥٤,٤(المبحوث��ات 

  .في فئة القیادیة المتوسطة) ٪٦٥,٦(ثلثي المبحوثات 

 
  توزیع المبحوثات وفقًا لخصائصھن الشخصیة :)١(جدول 

  )٪(  ٢٥٠= العدد   المتغیرات المستقلة  )٪(  ٢٥٠= العدد ن   المتغیرات المستقلة

  مستوي مسكن األسرة -٧  سن المبحوثة -١

  ٣٦,٨  ٩٢  درجة) ٢٩- ١٥(منخفض   ١٨  ٤٥  سنة )٣٤ – ٢٢(صغیر 

 ٥٢  ١٣٠  درجة) ٤٤- ٣٠(متوسط   ٤٥,٢  ١١٣  سنة )٤٧ – ٣٥(متوسط 

  ١١,٢  ٢٨  درجة) ٥٨- ٤٥(مرتفع   ٣٦,٨  ٩٢  سنة )٦٠ – ٤٨(كبیر

  المصادر المعرفیة -٨  الحالة العملیة للمبحوثة -٢

  ٤٧,٢  ١١٨  درجة) ١٨- ١٠(منخفض   ٣٧,٢  ٩٣  تعمل

  ٤٢,٨  ١٠٧  درجة) ٣٩- ١٩(متوسط   ٦٢,٨  ١٥٧  ال تعمل

  ١٠  ٢٥  درجة) ٤٠- ٣٢(مرتفع   ١٠٠  ٢٥٠  المجموع

  التعرض اإلعالمي -٩  حجم األسرة -٣

  ٥٠,٤  ١٢٦  درجة) ٩- ٥(منخفض   ٣٢,٤  ٨١  أفراد) ٥أقل من (صغیر 

  ٤٦,٨  ١١٧  درجة) ١٥- ١٠(متوسط   ٥٠,٨  ١٢٧  أفراد) ٧- ٥(متوسط 

  ٢,٨  ٧  درجة) ٢٠- ١٦( مرتفع  ١٦,٨  ٤٢ )أفراد فأكثر ٨(كبیر

  اإلسھام االجتماعي غیر الرسمي - ١٠  تعلیم المبحوثة -٤

  ٦  ١٥  درجة) ٢٥- ١٣(منخفض   ٣٦,٤  ٩١  سنة) ٧أقل من (منخفض 

  ٣٨,٨  ٩٧  درجة) ٣٩- ٢٦(متوسط   ٥٢,٤  ١٣١  سنة) ١٢ - ٧( متوسط 

  ٥٥,٢  ١٣٨  درجة) ٥٢- ٤٠(مرتفع   ١١,٢  ٢٨  )سنة فأكثر ١٣( مرتفع 

  المرونة الذھنیة - ١١  الدخل الشھري لألسرة -٥

  ٣٠,٤  ٧٦  درجة) ١٢- ٨(منخفضة   ٤٥,٦  ١١٤  جنیھ) ٢٠٠٠أقل من(منخفض 

  ٥٤,٤ ١٣٦  درجة) ١٩- ١٣(متوسطة   ٣٦,٨  ٩٢  جنیھ) ٣٥٠٠ - ٢٠٠٠(متوسط 

  ١٥,٢  ٣٨  درجة) ٢٤- ٢٠(مرتفعة   ١٧,٦  ٤٤  )جنیھ فأكثر ٣٦٠٠(مرتفع 

  القیادیة - ١٢  نوع األسرة -٦

  ٥٢,٨  ١٣٢  بسیطة
  ١٣,٢  ٣٣  درجة) ١٥- ٨(منخفضة 

  ٦٥,٦  ١٦٤  درجة) ٢٤- ١٦(متوسطة 

  ٢١,٢  ٥٣  درجة) ٣٢- ٢٥(مرتفعة   ٤٧,٢  ١١٨  ممتدة

  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر
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  النتائج ومناقشتھا

المبحوث��ات ب��التغیرات المناخی��ة م��ن حی��ث مفھومھ��ا،  وع��ي: أوالً 
  :وصورھا، وأسباب حدوثھا

  :ت المناخیةبمفھوم التغیرا وعيال - ١

 ٪٥٤,٤ المبحوثات نصفأن ) ٢(یتضح من جدول رقم 
أن التغیرات المناخیة ھي حدوث إختالل في الظروف  نیعرفال 

المناخیة المعتادة كالحرارة والریاح والمطر والذي یرجع بصوره 
مباشرة أو غیرة مباشرة إلي النشاطات  البشریة التى تؤدي بدورھا 

، وتشیر النتائج إلي أن  ما یزید عن إلي رفع درجة حرارة األرض
  .مفھوم التغیرات المناخیة یعرفنال المبحوثات نصف 

 

   التغیرات المناخیة بمفھوموعیھن لتوزیع المبحوثات وفقًا  :)٢(جدول 

  )٪(  العدد  بمفھوم التغیرات المناخیة وعيال

  ٤٥,٦  ١١٤  تعرف
  ٥٤,٤  ١٣٦  ال تعرف

  ١٠٠  ٢٥٠  المجموع

  نسبت من إستمارات اإلستبیاجمعت وح: المصدر
  

والشكل ) ٣(یتضح من جدول رقم  :بصور التغیرات المناخیة وعيال - ٢
بصور  وعیھنمن المبحوثات كان مستوي  ٪٤٩,٢أن ) ١(رقم 

منھن جاءوا في  المستوى   ٪٣٧,٦، بینما التغیرات المناخیة منخفض
 بصور التغیرات وعیھنمستوي منھن كان  ٪١٣,٢المتوسط، في حین 

المبحوثات یقرب من نصف  أن ما النتائج إليوتشیر . مرتفعالمناخیة 
  .منخفضاً  كانبصور التغیرات المناخیة  وعیھن مستوي

  

  التغیرات المناخیة بصور وعیھنلتوزیع المبحوثات وفقًا  :)٣(جدول 

  )٪(  العدد  بصور التغیرات المناخیة وعيال

  ٤٩.٢  ١٢٣  درجة )١٠ – ٨(منخفض 
  ٣٧,٦  ٩٤  درجة )١٣ – ١١(متوسط 
  ١٣,٢  ٣٣  درجة )١٦ – ١٤(مرتفع 

  ١٠٠  ٢٥٠  المجموع
 جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر

 

 

  
بصور التغیرات  وعیھنلالمبحوثات وفقًا توزیع  :)١(شكل 

 المناخیة

 

 

 وعيباستعراض استجابات المبحوثات علي بنود ال

أن أعلي ) ٤(المناخیة یتضح من جدول رقم  بصور التغیرات

غزارة المطر بمتوسط : البنود وفقاً للمتوسط الحسابي تمثلت في

 درجة، وتكرار الموجات الحارة بمتوسط) ١,٥٥(حسابي قدره 

 درجة، وتكرار الموجات الباردة بمتوسط) ١,٥١( حسابي قدره

 درجة، وسرعة وشدة الریاح بمتوسط) ١,٤٧(حسابي قدره 

درجة، وقلة عدد مرات سقوط المطر ) ١,٤٣ (بي قدرهحسا

درجة، وعدم استقرار حرارة ) ١,٤٢ (قدره حسابي بمتوسط

درجة، وزیادة ) ١,٣٩ (حسابي قدره الفصول المناخیة بمتوسط

 بمتوسط الیومي بین درجة الحرارة الكبري والصغري الفارق

درجة، وأخیراً تكرار نوبات الجفاف ) ١,٣٣ (حسابي قدره

  .درجة) ١,٢٩ (حسابي قدره توسطبم

) بع��دد عب��ارات المقی��اس(وبل��غ المتوس��ط الحس��ابى الم��رجح 

  .درجة ١,٤٢ نحو المناخیة التغیرات صوربالمبحوثات  وعيل

 
  بصور التغیرات المناخیة وعيدرجات استجابات المبحوثات علي بنود ال لتوزیعالنسب المئویة ): ٤(جدول 

 یةبصور التغیرات المناخ وعيال م
 ال تعرف تعرف

  المتوسط
 الحسابي

 الترتیب
  ٪  العدد  ٪  العدد

 ١ ١,٥٥ ٤٤,٨ ١١٢ ٥٥,٢ ١٣٨  غزارة المطر ١

 ٢ ١,٥١ ٤٩,٢ ١٢٣ ٥٠,٨ ١٢٧  تكرار الموجات الحارة ٢

 ٣ ١,٤٧ ٥٢,٨ ١٣٢ ٤٧,٢ ١١٨  تكرار الموجات الباردة ٣

 ٤ ١,٤٣ ٥٦,٨ ١٤٢ ٤٣,٢ ١٠٨  سرعة وشدة الریاح والعواصف ٤

 ٥ ١,٤٢ ٥٨,٩ ١٤٥ ٤٢,٠ ١٠٥  المطرقلة عدد مرات سقوط  ٥

  ٦  ١,٣٩  ٦١,٢  ١٥٣  ٣٨,٨  ٩٧  عدم استقرارحرارة الفصول المناخیة  ٦

  ٧  ١,٣٣  ٦٦,٨  ١٦٧  ٣٣,٢  ٨٣  زیادة الفارق الیومي بین درجة الحرارة الكبري والصغري  ٧

  ٨  ١,٢٩  ٧١,٢  ١٧٨  ٢٨,٨  ٧٢  تكرار نوبات الجفاف  ٨

  من إستمارات اإلستبیانجمعت وحسبت : المصدر 
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  :بأسباب التغیرات المناخیة وعيال -٣

من  ٪٥٤أن ) ٢(والشكل رقم ) ٥(یتضح من جدول رقم 

بأسباب التغیرات المناخیة  وعیھنالمبحوثات كان مستوي 

منھن جاءوا في  المستوى المتوسط، في  ٪٣٨,٨، بینما منخفض

المناخیة  بأسباب التغیرات وعیھنمستوي منھن كان  ٪٧,٢حین 

المبحوثات مرتفع، وتشیر النتائج إلي أن  ما یزید عن نصف 

 .بأسباب التغیرات المناخیة كان منخفضاً  وعیھنمستوي 
  

  بأسباب التغیرات المناخیةن وعیھتوزیع المبحوثات وفقًا ل :)٥(جدول 

  )٪(  العدد  بأسباب التغیرات المناخیة وعيال

  ٥٤  ١٣٥  درجة )١٠ – ٨(منخفض 

  ٣٨,٨  ٩٧  درجة )١٣ – ١١(متوسط 

  ٧,٢  ١٨  درجة )١٦ – ١٤(مرتفع 

  ١٠٠  ٢٥٠  المجموع

  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر
 

أسباب التغیرات المناخیة

مستوي منخفض مستوي متوسط مستوي مرتفع

 
بأسباب التغیرات  وعیھنتوزیع المبحوثات وفقًا ل :)٢(شكل 

المناخیة

  
بأسباب  وعياستجابات المبحوثات علي بنود ال باستعراض

أن أعلي البنود وفقاً ) ٦(یتضح من جدول رقم  تغیرات المناخیةال
دخان المصانع بمتوسط حسابي قدره : للمتوسط الحسابي تمثلت في

) ١,٤٧(حسابي قدره  درجة، ودخان السیارات بمتوسط) ١,٥٥(
 حسابي درجة، وحرق المخلفات المزرعیة والحیوانیة بمتوسط

حسابي  نزلیة بمتوسطدرجة، وحرق المخلفات الم) ١,٤٦ قدره(
 بمتوسط وتناقص نسبة المساحات الخضراء درجة،) ١,٤٤(قدره 

  درجة، واستخدام ) ١,٤٣(حسابي قدره 

  
 حسابي قدره المخصبات الزراعیة والمبیدات الحشریة بمتوسط

حسابي  درجة، وتغییر نشاط األرض وتبویرھا بمتوسط) ١,٣٩(
) ١,٣٤(ابي قدرهحس درجة، وزراعة األرز  بمتوسط) ١,٣٤(قدره 

) ١,٢٩ (حسابي قدره درجة، وتربیة الحیوانات المخترة بمتوسط
) ١,٢٧ (حسابي قدره درجة، وأخیراً غاز فریون الثالجة بمتوسط

  .درجة
) بعدد عبارات المقیاس(وبلغ المتوسط الحسابى المرجح 

  .   درجة ١,٤٠نحو  بأسباب التغیرات المناخیةالمبحوثات  وعيل
 

  بأسباب التغیرات المناخیة وعينسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات علي بنود الال): ٦(جدول 

 بأسباب التغیرات المناخیة وعيال م
  المتوسط ال تعرف تعرف

 الحسابي
 الترتیب

  ٪  العدد  ٪  العدد

  
١ 

  
  دخان المصانع

١ ١,٥٥ ٤٥,٢ ١١٣ ٥٤,٨ ١٣٧ 

 ٢ ١,٤٧ ٥٣,٢ ١٣٣ ٤٦,٨ ١١٧  دخان السیارات ٢

 ٣ ١,٤٦ ٥٤,٠ ١٣٥ ٤٦,٠ ١١٥  حرق المخلفات المزرعیة والحیوانیة ٣

 ٤ ١,٤٤ ٥٦,٠ ١٤٠ ٤٤,٠ ١١٠  حرق المخلفات المنزلیة ٤

 ٥ ١,٤٣ ٥٧,٢ ١٤٣ ٤٢,٨ ١٠٧  الخضراءتناقص نسبة المساحات  ٥

  ٦  ١,٣٩  ٦١,٢  ١٥٣  ٣٨,٨  ٩٧  استخدام المخصبات الزراعیة والمبیدات الحشریة  ٦

  ٧  ١,٣٤  ٦٦,٠  ١٦٥  ٣٤,٠  ٨٥  األرض الزراعیة وتبویرھاتغییر نشاط   ٧

  ٨  ١,٣٤  ٦٦,٤  ١٦٦  ٣٣,٦  ٨٤  زراعة األرز  ٨

  ٩  ١,٢٩  ٧٠,٨  ١٧٧  ٢٩,٢  ٧٣  تربیة الحیوانات المجترة  ٩

  ١٠  ١,٢٧  ٧٣,٢  ١٨٣  ٢٦,٨  ٦٧  غاز فریون الثالجات  ١٠

  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر

  

ر التغیرات المناخیة علي األمن الصحي المبحوثات بآثا وعي: ثانیًا
األمن الصحي العام، واألمن الصحي الغذائي، (: بأبعاده الممثلة في

  :)واألمن الصحي البیئي

 :العامالتغیرات المناخیة علي األمن الصحي  بآثار وعيال -١

من المبحوثات كان  ٪٥٢أن ) ٧(یتضح من جدول رقم 
 العامعلي األمن الصحي  بآثار التغیرات المناخیة وعیھنمستوي 

منھن جاءوا في  المستوى المتوسط، في  ٪٣٢,٤، بینما منخفض
بآثار التغیرات المناخیة  وعیھنمستوي منھن كان  ٪١٥,٦حین 

العام مرتفع، وتشیر النتائج إلي أن ما یزید عن علي األمن الصحي 
بآثار التغیرات المناخیة علي  وعیھنمستوي المبحوثات نصف 

 .م كان منخفضاً العاحي األمن الص



Jad Allah and Majid, 2021 8 
 

بآثار التغیرات المناخیة  وعیھنوفقًا ل المبحوثاتتوزیع  :)٧(جدول 
  مالعاعلي األمن الصحي 

بآثار التغیرات المناخیة  وعيال
  مالعاعلي األمن الصحي 

  )٪(  العدد

  ٥٢  ١٣٠  درجة )١٥ – ١٢(منخفض 

  ٣٢,٤  ٨١  درجة )٢٠ – ١٦(متوسط 

  ١٥,٦  ٣٩  درجة )٢٤ – ٢١(مرتفع 

  ١٠٠  ٢٥٠  المجموع

  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر
  

بآثار  وعياستجابات المبحوثات علي بنود ال باستعراض

التغیرات المناخیة علي األمن الصحي العام یتضح من جدول رقم 

انتشار : أن أعلي البنود وفقاً للمتوسط الحسابي تمثلت في) ٨(

درجة، واإلصابة ) ١,٦٥(الحشرات المنزلیة بمتوسط حسابي 

درجة، ) ١,٥٦(حسابي قدره  بنزالت البرد واالنفلونزا بمتوسط

درجة، ) ١,٥٠ (حسابي قدره واإلصابة بأمراض العیون بمتوسط

 حسابي قدره بمتوسط واإلصابة بأمراض الجھاز التنفسي الحادة

وإصابة األطفال بالحمي والتھابات المعدة واألمعاء   درجة،) ١,٤٩(

واإلصابة بأمراض الكبد درجة، ) ١,٤٦ (حسابي قدره بمتوسط

وإرتفاع معدالت درجة، ) ١,٤٠ (حسابي قدره بمتوسط والكلي

، واإلصابة بسرطان الجلد والرئة، اإلصابة باألمراض المعدیة

حسابي  بمتوسط اإلصابة باإلرھاق العصبي وأمراض الشیخوخةو

ن موجوده وإنتشار أمراض لم تكدرجة لكل منھم، ) ١,٣٨ (قدره

وإنتشار أمراض درجة، ) ١,٣٥ (حسابي قدره بمتوسط من قبل

 حسابي قدره بمتوسط قدیمة تم القضاء علیھا كالدرن الرئوي

 اإلصابة بأمراض القلب واألوعیة الدمویةدرجة، وأخیراً ) ١,٣٢(

  .درجة) ١,٢٨ (حسابي قدره بمتوسط

) بع�دد عب�ارات المقی�اس(وبلغ المتوس�ط الحس�ابى الم�رجح 

الع�ام علي األمن الصحي  المبحوثات آلثار التغیرات المناخیة وعيل

  . درجة ١,٤٣ نحو

 
  العامبآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي  وعيالنسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات علي بنود ال): ٨(جدول 

 العامبآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي  وعيال م
  المتوسط تعرف ال تعرف

 الحسابي
 الترتیب

  ٪  العدد  ٪  العدد

 ١ ١,٦٥ ٣٥,٢ ٨٨ ٦٤,٨ ١٦٢  انتشار الحشرات المنزلیة ١

 ٢ ١,٥٦ ٤٤ ١١٠ ٥٦ ١٤٠  البرد واالنفلونزا اإلصابة بنزالت ٢

 ٣ ١,٥٠ ٤٩,٦ ١٢٤ ٥٠,٤ ١٢٦  اإلصابة بأمراض العیون ٣

 ٤ ١,٤٩ ٥١,٢ ١٢٨ ٤٨,٨ ١٢٢  اإلصابة بأمراض الجھاز التنفسي الحادة ٤

٥ 
واألمعاء إصابة األطفال بالحمي والتھابات المعدة 

  )اإلسھال(
٥ ١,٤٦ ٥٤,٤ ١٣٦ ٤٥,٦ ١١٤ 

  ٦  ١,٤٠  ٦٠,٤  ١٥١  ٣٩,٦  ٩٩  اإلصابة بأمراض الكبد والكلي  ٦

  ٧  ١,٣٨  ٦١,٦  ١٥٤  ٣٨,٤  ٩٦  إرتفاع معدالت اإلصابة باألمراض المعدیة  ٧

  ٨  ١,٣٨  ٦٢  ١٥٥  ٣٨  ٩٥  اإلصابة بسرطان الجلد والرئة  ٨

  ٩  ١,٣٨  ٦٢,٤  ١٥٦  ٣٧,٦  ٩٤  اإلصابة باإلرھاق العصبي وأمراض الشیخوخة  ٩

  ١٠  ١,٣٥  ٦٥,٢  ١٦٣  ٣٤,٨  ٨٧  إنتشار أمراض لم تكن موجوده من قبل  ١٠

  ١١  ١,٣٢  ٦٨  ١٧٠  ٣٢  ٨٠  إنتشار أمراض قدیمة تم القضاء علیھا كالدرن الرئوي  ١١

  ١٢  ١,٢٨  ٧٢  ١٨٠  ٢٨  ٧٠  الدمویة اإلصابة بأمراض القلب واألوعیة  ١٢

  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر

  
 :الغذائيالتغیرات المناخیة علي األمن الصحي  بآثار وعيال -٢

من المبحوثات كان  ٪٣٢,٤أن ) ٩(یتضح من جدول رقم 

الغذائي بآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي  وعیھنمستوي 

منھن جاءوا في المستوى المتوسط، في   ٪٤٧,٢، بینما منخفض

بآثار التغیرات المناخیة  وعیھنكان مستوي منھن  ٪٢٠,٤حین 

الغذائي مرتفع، وتشیر النتائج  إلي أن  ما یزید علي األمن الصحي 

بآثار التغیرات المناخیة علي  وعیھنمستوي المبحوثات عن خمسي 
  .األمن الصحي الغذائي كان متوسطاً 

 
 
 

بآثار التغیرات المناخیة  وعیھنتوزیع المبحوثات وفقًا ل :)٩(جدول 
  الغذائي علي األمن الصحي

بآثار التغیرات المناخیة  وعيال
  الغذائيعلي األمن الصحي 

  )٪(  العدد

  ٣٢,٤  ٨١  درجة )١٥ – ١٢(منخفض 
  ٤٧,٢  ١١٨  درجة )٢٠ – ١٦(متوسط 
  ٢٠,٤  ٥١  درجة )٢٤ – ٢١(مرتفع 

  ١٠٠  ٢٥٠  المجموع
  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: درالمص
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بآثار  وعياستجابات المبحوثات علي بنود ال باستعراض
التغیرات المناخیة علي األمن الصحي الغذائي یتضح من جدول 

إصابة : أن أعلي البنود وفقاً للمتوسط الحسابي تمثلت في) ١٠(رقم 
 بمتوسط حسابي قدرهالحبوب والبقولیات باآلفات والحشرات 

سرعة فساد الخضر الورقیة والفواكھ الطریة درجة، و) ١,٦٧(
سرعة وفساد اللحوم درجة، ) ١,٦٣(حسابي قدره  بمتوسط

) ١,٥٤ (حسابي قدره بمتوسط الطازجة والدواجن واألسماك
 وسرعة فساد األلبان ومنتجاتھا رغم حفظھا بالثالجةدرجة، 
البصل  الخزین مندرجة، وفساد ) ١,٥٢ (حسابي قدره  بمتوسط

فساد وتزنخ درجة، و) ١,٤٩ (حسابي قدره بمتوسطوالثوم  
فساد درجة، و) ١,٤٧ (حسابي قدره بمتوسط الزیوت والدھون

) ١,٤٦ (حسابي قدره بمتوسط الصلصات والمربات والمخلالت

 حسابي قدره بمتوسط تغییر مذاق الخضر والفاكھةدرجة، و
، و )البطاطا - البطاطس(فساد الدرنات الجذریة درجة، و) ١,٤٣(

 بمتوسط ارتفاع أسعار الغذاء والتحول إلي نظم غذائیة غیر صحیة
اختفاء بعض أنواع درجة لكل منھما، و) ١,٤٠( حسابي قدره

سمیة بعض درجة،  وأخیراً ) ١,٢٧ (حسابي قدره بمتوسط السمك
حسابي  بمتوسط األغذیة لتلوثھا بمیكروبات المیاه والھواء والتربة

  .جةدر) ١,١٨ (قدره

) بعدد عبارات المقیاس(وبلغ المتوسط الحسابى المرجح 
 الغذائيالمبحوثات آلثار التغیرات المناخیة األمن الصحي  وعيل

  .درجة ١,٤٦ نحو

  
  الغذائيبآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي  وعيالنسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات علي بنود ال): ١٠(جدول 

 م
بآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي  عيوال

 الغذائي

  المتوسط ال تعرف تعرف
 الحسابي

 الترتیب
  ٪  العدد  ٪  العدد

  
١ 

  
  إصابة الحبوب والبقولیات باآلفات والحشرات

١ ١,٦٧ ٣٣,٢ ٨٣ ٦٦,٨ ١٦٧ 

 ٢ ١,٦٣ ٣٧,٢ ٩٣ ٦٢,٨ ١٥٧  سرعة فساد الخضر الورقیة والفواكھ الطریة ٢

 ٣ ١,٥٤ ٤٥,٦ ١١٤ ٥٤,٤ ١٣٦  اد اللحوم الطازجة والدواجن واألسماكسرعة فس ٣

 ٤ ١,٥٢ ٤٨ ١٢٠ ٥٢ ١٣٠  سرعة فساد األلبان ومنتجاتھا رغم حفظھا بالثالجة ٤

 ٥ ١,٤٩ ٥٠,٨ ١٢٧ ٤٩,٢ ١٢٣  فساد الخزین من البصل والثوم ٥

  ٦  ١,٤٧  ٥٣,٢  ١٣٣  ٤٦,٨  ١١٧  فساد وتزنخ الزیوت والدھون  ٦

  ٧  ١,٤٦  ٥٤,٤  ١٣٦  ٤٥,٦  ١١٤  ت والمربات والمخلالتفساد الصلصا  ٧

  ٨  ١,٤٣  ٥٦,٨  ١٤٢  ٤٣,٢  ١٠٨  تغییر مذاق الخضر والفاكھة  ٨

  ٩  ١,٤٠  ٥٩,٦  ١٤٩  ٤٠,٤  ١٠١  ..)البطاطا  - البطاطس(فساد الدرنات الجذریة   ٩

١٠  
ارتفاع أسعار الغذاء والتحول إلي نظم غذائیة غیر 

  صحیة
٩  ١,٤٠  ٥٧,٦  ١٤٤  ٤٢,٤  ١٠٦  

  ١٠  ١,٢٧  ٧٣,٢  ١٨٣  ٢٦,٨  ٦٧  اختفاء بعض أنواع السمك  ١١

١٢  
سمیة بعض األغذیة لتلوثھا بمیكروبات المیاه والھواء 

  والتربة
١١  ١,١٨  ٨٢,٤  ٢٠٦  ١٧,٦  ٤٤  

  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر

  
 :البیئيالتغیرات المناخیة علي األمن الصحي  بآثار وعيال -٣

من المبحوثات  ٪٤١,٦أن ) ١١(یتضح من جدول رقم 
بآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي  وعیھنكان مستوي 

منھن جاءوا في  المستوى المتوسط،  ٪٤٦,٤، بینما منخفضالبیئي 
بآثار التغیرات المناخیة  وعیھنمستوي منھن كان  ٪١٢في حین 

البیئي مرتفع، وتشیر النتائج  إلي أن  ما یزید علي األمن الصحي 
بآثار التغیرات المناخیة علي  وعیھنمستوي المبحوثات عن خمسي 

  .األمن الصحي البیئي كان متوسطاً 
 

بآثار التغیرات  وعیھنتوزیع المبحوثات وفقًا ل :)١١(جدول 
  البیئي المناخیة علي األمن الصحي

بآثار التغیرات المناخیة  وعيال
  البیئيعلي األمن الصحي 

  )٪(  العدد

  ٤١,٦  ١٠٤  درجة )١٥ – ١٢(منخفض 
  ٤٦,٤  ١١٦  درجة )٢٠ – ١٦(متوسط 
  ١٢  ٣٠  درجة )٢٤ – ٢١(مرتفع 

  ١٠٠  ٢٥٠  المجموع
  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر

بآثار  وعياستجابات المبحوثات علي بنود ال باستعراض
التغیرات المناخیة علي األمن الصحي البیئي یتضح من جدول رقم 

نخفاض ا: بنود وفقاً للمتوسط الحسابي تمثلت فيأن أعلي ال) ١٢(
درجة، ) ١,٥٤(بمتوسط حسابي قدره منسوب المیاه في الترع 

) ١,٥٢(حسابي قدره  بمتوسط انتشار األتربة والملوثات بالجوو
) ١,٥٠(قدره  حسابي درجة، واإلصابة بأمراض العیون بمتوسط

حسابي  سطبمتو واإلصابة بأمراض الجھاز التنفسي الحادةدرجة، 
حسابي  بمتوسطنقص كمیھ میاه النیل  و درجة،) ١,٤٩ (قدره
 تلوث موارد المیاه، وجفاف األرض الزراعیةدرجة، ) ١,٥٠ (قدره

ونقص مساحة األرض درجة ، ) ١,٤٢ (حسابي قدره بمتوسط
انخفاض خصوبة درجة، و) ١,٤١(حسابي قدره  بمتوسط الزراعیة

 حسابي قدره اه بمتوسط، وتدھور نوعیة المیاألرض الزراعیة
غرق اجزاء من ، ووزیادة ملوحة التربة الزراعیةدرجة، ) ١,٤٠(

حسابي  بمتوسط نقص مصادر المیاه الجوفیة، واألرض الزراعیة
 ملوحة المیاه الجوفیةدرجة لكل منھم، وأخیراً ) ١,٣٦(قدره 

  .درجة) ١,٢٣ (حسابي قدره بمتوسط

) ارات المقیاسبعدد عب(وبلغ المتوسط الحسابى المرجح 
علي األمن الصحي  التغیرات المناخیة آثاربالمبحوثات  وعيل

     .درجة ١,٤١نحو  البیئي
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  البیئيبآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي  وعيالنسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات علي بنود ال): ١٢(جدول 

 م
الصحي بآثار التغیرات المناخیة علي األمن  وعيال

 البیئي

  المتوسط ال تعرف تعرف
 الحسابي

 الترتیب
  ٪  العدد  ٪  العدد

 ١ ١,٥٤ ٤٦,٤ ١١٦ ٥٣,٦ ١٣٤  انخفاض منسوب المیاه في الترع ١

 ٢ ١,٥٢ ٤٧,٦ ١١٩ ٥٢,٤ ١٣١  انتشار األتربة والملوثات بالجو ٢

 ٣ ١,٥٠ ٤٩,٦ ١٢٤ ٥٠,٤ ١٢١  نقص كمیھ میاه النیل ٣

 ٤ ١,٤٢ ٥٧,٦ ١٤٤ ٤٢,٤ ١٠٦  ةجفاف األرض الزراعی ٤

 ٥ ١,٤٢ ٥٨ ١٤٥ ٤٢ ١٠٥  تلوث موارد المیاه ٥

  ٦  ١,٤١  ٥٩,٢  ١٤٨  ٤٠,٨  ١٠٢  نقص مساحة األرض الزراعیة  ٦

  ٧  ١,٤٠  ٦٠  ١٥٠  ٤٠  ١٠٠  انخفاض خصوبة األرض الزراعیة  ٧

  ٨  ١,٤٠  ٦٠,٤  ١٥١  ٣٩,٦  ٩٩  تدھور نوعیة المیاه  ٨

  ٩  ١,٣٦  ٦٣,٦  ١٥٩  ٣٦,٤  ٩١  زیادة ملوحة التربة الزراعیة  ٩

  ١٠  ١,٣٦  ٦٤  ١٦٠  ٣٦  ٩٠  غرق اجزاء من األرض الزراعیة  ١٠

  ١١  ١,٣٦  ٦٤,٤  ١٦١  ٣٥,٦  ٨٩  نقص مصادر المیاه الجوفیة  ١١

  ١٢  ١,٢٣  ٧٧,٢  ١٩٣  ٢٢,٨  ٥٧  ملوحة المیاه الجوفیة  ١٢

  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر

  
 :األمن الصحي التغیرات المناخیة علي بآثار وعيال -٤

) ٣(، والشكل رقم  ٪٤٢أن ) ١٣(یتضح من جدول رقم 

بآثار التغیرات المناخیة علي  وعیھن كان مستويمن المبحوثات 

 في المستوىجاءوا  منھن ٪٤٤، بینما األمن الصحي منخفض

بآثار التغیرات  وعیھن كان مستويمنھن  ٪١٤المتوسط، في حین 

یزید  أن ماوتشیر النتائج إلي  مرتفع، المناخیة علي األمن الصحي 

بآثار التغیرات المناخیة علي  وعیھنمستوي المبحوثات عن خمسي 

  .األمن الصحي كان متوسطاً 

  

بآثار التغیرات  وعیھنتوزیع المبحوثات وفقًا ل :)١٣(جدول 
  المناخیة علي األمن الصحي

بآثار التغیرات المناخیة  وعيال
  علي األمن الصحي 

  )٪(  العدد

  ٤٢,٠  ١٠٥  درجة )١٥ – ١٢(ض منخف
  ٤٤,٠  ١١٠  درجة )٢٠ – ١٦(متوسط 
  ١٤,٠  ٣٥  درجة )٢٤ – ٢١(مرتفع 

  ١٠٠  ٢٥٠  المجموع
  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر
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من النتائج السابقة أن حوالي نصف المبحوثات  ونستخلص
كان مستوي وعیھن بمفھوم وأسباب وصور، وآثار التغیرات 
المناخیة علي األمن الصحي بأبعاده الثالثة المدروسة، وكیفیة 
 مواجھة اآلثار السلبیة لھا یتراوح ما بین المنخفض والمتوسط،

عریفھن بما ھي التغیرات وھذا یعني أنھن في حاجة ماسة لت
وأسبابھا وصورھا، وآثارھا علي األمن الصحي لھن وذلك المناخیة 
 بالمرأة النھوض تستھدف مستقبلیة تنمویة وتنفیذ برامج بتخطیط

الریفیة، وذلك لمساعدتھا علي أن تكون أكثر وعیاً وإدراكاً لما 
كفیلة ، وسعیھا الدائم إلتخاذ اإلجراءات ال)الخطر المناخي(یحدثھ 

معھا والحد من آثارھا السلبیة  والتعایشللتصدي لھذه الظاھرة 
   .بتعدیل أسلوب الحیاةوذلك 

  
العالقات الثنائیة بین المتغیرات المستقلة المدروسة وبین : ثالثاً 

المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي األمن  وعيدرجات 
  :الصحي بأبعاده المدروسھ

  ):بیرسون( معامالت االرتباط البسیط -١

أن ھناك عالقة ) ١٤(یتضح من نتائج جدول رقم 
بین كالً  ٠١,٠ارتباطیة طردیة موجبة عند المستوي االحتمالي 

تعلیم المبحوثة، والمصادر المعرفیة، والتعرض اإلعالمي، : من
آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي وبین والمرونة الذھنیة،  

،  ٠,٢٣٤(الرتباط  لكل منھم حیث بلغت قیم معامل ا العام
علي الترتیب، بینما تبین أن ھناك  )٠,٢٠٠،  ٠,٢٦٧، ٠,٢٦٤
بین  ٠٥,٠ارتباطیة طردیة موجبة عند المستوي االحتمالي عالقة 

حیث بلغت قیمة معامل االرتباط   اإلسھام اإلجتماعي غیر الرسمي
: كالً من رتباطیة بینفي حین تبین عدم وجود عالقة ا، )٠,١٤٦(

سن المبحوثة، وحجم األسرة، والدخل الشھري لألسرة، ومستوي 
حیث بلغت قیم معامل االرتباط لكل منھم  مسكن األسرة، والقیادیة 

وھي قیم غیر ) ٠,٠٤٧ ،٠,٠٩٧ ،٠,٠٠٦، ٠٢٤,٠- ،  ٠,٠١٤(
  . معنویة عند أي مستوي احتمالي

ھناك عالقة ارتباطیة طردیة موجبة عند  أن یتضحكما 
تعلیم المبحوثة، والمصادر : بین كالً من ٠١,٠تمالي المستوي االح

وبین المعرفیة، والتعرض اإلعالمي، والمرونة الذھنیة، والقیادیة 
حیث بلغت قیم  آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي الغذائي

، ٠,٣٢٨، ٠,٣٢٦، ٠,٣١٩، ٠,٣٢١(معامل االرتباط  لكل منھم 

ارتباطیة طردیة ن ھناك عالقة علي الترتیب، بینما تبین أ )٠,٢٢٩
بین اإلسھام اإلجتماعي غیر  ٠٥,٠موجبة عند المستوي االحتمالي 

في حین تبین ) ٠,١٥٤(حیث بلغت قیمة معامل االرتباط   الرسمي
سن المبحوثة، وحجم : كالً من رتباطیة بینعدم وجود عالقة ا

حیث  األسرة، والدخل الشھري لألسرة، ومستوي مسكن األسرة
 ،٠,٠٠٦، ٠٧٠,٠- ،  ٠,٠٠١(قیم معامل االرتباط لكل منھم  بلغت

  . وھي قیم غیر معنویة عند أي مستوي احتمالي) ٠,٠٤٩

أن ھناك عالقة ارتباطیة طردیة موجبة عند  یتضحكذلك 
تعلیم المبحوثة، والمصادر : بین كالً من ٠١,٠المستوي االحتمالي 

آثار وبین  المعرفیة، والتعرض اإلعالمي، والمرونة الذھنیة
حیث بلغت قیم معامل  التغیرات المناخیة علي األمن الصحي البیئي

علي  )٠,٣٠٦،  ٠,٢٩٠، ٠,٣٤٩،  ٠,٢٢٩(االرتباط  لكل منھم 
ارتباطیة عند المستوي الترتیب، بینما تبین أن ھناك عالقة 

سالبة، وبین مستوي مسكن   بین حجم األسرة ٠٥,٠االحتمالي 
- (قیم معامل االرتباط لكل منھما  األسرة موجبة حیث بلغت 

في حین تبین عدم وجود عالقة علي الترتیب، ) ٠,١٢٧، ٠,١٤٣
سن المبحوثة،  والدخل الشھري لألسرة، : كالً من رتباطیة بینا

حیث بلغت قیم معامل االرتباط  واإلسھام اإلجتماعي غیر الرسمي
وھي قیم غیر معنویة ) ٠,٠٩٥، ٠٤٦,٠،  ٠,٠٦٨ - (لكل منھم 

  . ند أي مستوي احتماليع

أن ھناك عالقة ارتباطیة طردیة موجبة عند  ویتضح أیضاً 
تعلیم المبحوثة، والمصادر : بین كالً من ٠١,٠المستوي االحتمالي 

وبین المعرفیة، والتعرض اإلعالمي، والمرونة الذھنیة، والقیادیة 
حیث بلغت قیم معامل آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي 

،  ٠,٣٤٩،  ٠,٣٤١، ٠,٣١٨،  ٠,٣٢٢(رتباط  لكل منھم اال
ارتباطیة طردیة علي الترتیب، بینما تبین أن ھناك عالقة  )٠,٢١٢

بین اإلسھام اإلجتماعي غیر  ٠٥,٠موجبة عند المستوي االحتمالي 
في حین ، ) ٠,١٥٦(حیث بلغت قیمة معامل االرتباط   الرسمي

سن المبحوثة،  وحجم :  منكالً  رتباطیة بینتبین عدم وجود عالقة ا
حیث  األسرة، والدخل الشھري لألسرة، ومستوي مسكن األسرة

، ٠٩٣,٠- ،  ٠,٠١٦ - (بلغت قیم معامل االرتباط لكل منھم 
 .وھي قیم غیر معنویة عند أي مستوي احتمالي) ٠,٠٩٠،  ٠,٠١١

وبناءاً علي النتائج السابقة یمكن رفض الفرض اإلحصائي األول 
   .جزئیاً 

  
ر التغیرات المبحوثات بآثا وعيوبین درجات بین المتغیرات المستقلة الكمیة المدروسة ) بیرسون (قیم معامالت االرتباط  :)١٤(جدول رقم 

  المناخیة علي األمن الصحي

  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر

  المتغیرات المستقلة
  األمن الصحي  األمن الصحي البیئي  األمن الصحي الغذائي  األمن الصحي العام

  قیم معامل االرتباط البسیط
قیم معامل االرتباط 

  البسیط
قیم معامل االرتباط 

  البسیط
قیم معامل االرتباط 

  البسیط

  ٠,٠١٦-   ٠,٠٦٨-   ٠,٠٠١  ٠,٠١٤  سن المبحوثة

  ٠,٠٩٣-   *٠,١٤٣-   ٠,٠٧٠-   ٠,٠٢٤-   حجم األسرة

  **٠,٣٢٢  **٠,٢٢٩  **٠,٣٢١  **٠,٢٣٤  تعلیم المبحوثة

  ٠,٠١١  ٠,٠٤٦  ٠,٠١٦  ٠,٠٠٦  الدخل الشھري لألسرة

  ٠,٠٩٠  *٠,١٢٧  ٠,٠٣٩  ٠,٠٩٧  مستوي مسكن األسرة

  **٠,٣١٨  **٠٣٤٩  **٠,٣١٩  **٠,٢٦٤  المصادر المعرفیة

  **٠,٣٤١  **٠,٢٩٠  **٠,٣٢٦  **٠,٢٦٧  التعرض اإلعالمي

  *٠,١٥٦  ٠,٠٩٥  *٠,١٥٤  *٠,١٤٦  سھام اإلجتماعي غیر الرسمياإل

  **٠,٣٤٩  **٠,٣٠٦  **٠,٣٢٨  **٠,٢٠٠  المرونة الذھنیة

  **٠,٢١٢  ٠,١٠٢  **٠,٢٢٩  ٠,٠٤٧  القیادیة
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المبحوثات  وعيفي متوسطات درجات  للفروق" ت"اختبار -٢
عند تصنیفھم وفقاً بآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي 

   ):، ونوع األسرةالحالة العملیة(لمتغیري 

  :الحالة العملیة للمبحوثة -

أن قیمة متوسط درجات ) ١٥(من نتائج جدول رقم  یتضح
العام آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي بالمبحوثات  وعي

، ٣,٣٠(درجة، بإنحراف معیاري قدره ) ١٦,٨١، ١٧,٦٢( بلغ
علي الترتیب، ) ال تعمل -  تعمل( درجة وفقاً للحالة العملیة ) ٣,٠٨

ة الفرق بین المتوسطین المحسوبة الختبار معنوی" ت"وبلغت قیمة 
األمر الذي  ٠,٠٥وھي معنویة عند المستوي االحتمالي ) ١,٩٧(

المبحوثات  وعيیعني وجود فروق معنویة في متوسط درجات 
وفقاً لمتغیر الحالة آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي العام ب

  . العملیة لصالح الالئي یعملن

ة متوسط أن قیمة متوسط كما تظھر نتائج نفس الجدول أن قیم
آثار التغیرات المناخیة علي األمن بالمبحوثات  وعيدرجات 
درجة، بإنحراف معیاري ) ١٦,٩٠، ١٨,٤٣( الغذائي بلغالصحي 

) ال تعمل -  تعمل( درجة وفقاً للحالة العملیة ) ٢,٩٠، ٣,١٧(قدره 
المحسوبة الختبار معنویة الفرق " ت"علي الترتیب، وبلغت قیمة 

وھي معنویة عند المستوي ) ٣,٨٠(متوسطین بین ال
األمر الذي یعني وجود فروق معنویة في متوسط  ٠,٠١االحتمالي
آثار التغیرات المناخیة علي األمن بالمبحوثات  وعيدرجات 

  . وفقاً لمتغیر الحالة العملیة لصالح الالئي یعملنالصحي الغذائي 

 وعيوأیضاً یتضح من الجدول أن قیمة متوسط درجات 
بلغ آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي البیئي بالمبحوثات 

، ٣,١١(درجة، بإنحراف معیاري قدره ) ١٦,٤١، ١٧,٥٣(

علي الترتیب، ) ال تعمل -  تعمل( درجة وفقاً للحالة العملیة ) ٢,٧٢
المحسوبة الختبار معنویة الفرق بین المتوسطین " ت"وبلغت قیمة 

األمر الذي  ٠,٠١مستوي االحتمالي وھي معنویة عند ال) ٢,٨٨(
المبحوثات  وعيیعني وجود فروق معنویة في متوسط درجات 

وفقاً لمتغیر آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي البیئي ب
  . الحالة العملیة لصالح الالئي یعملن

 وعيوأخیراً یتضح من الجدول أن قیمة متوسط درجات 
 الصحي بلغخیة علي األمن آثار التغیرات المنابالمبحوثات 

، ٨,٨١(درجة، بإنحراف معیاري قدره ) ٤٩,٨٠، ٥٤,١٣(
علي الترتیب، ) ال تعمل -  تعمل( درجة وفقاً للحالة العملیة ) ٧,٨٥

المحسوبة الختبار معنویة الفرق بین المتوسطین " ت"وبلغت قیمة 
األمر الذي  ٠,٠١وھي معنویة عند المستوي االحتمالي) ٣,٩١(

المبحوثات  وعيود فروق معنویة في متوسط درجات یعني وج
وفقاً لمتغیر الحالة آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي ب

  . العملیة لصالح الالئي یعملن

  :نوع األسرة -

أن قیمة متوسط درجات ) ١٥(یتضح من نتائج جدول رقم 
العام آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي بالمبحوثات  وعي

، ٣,٢٨(درجة، بإنحراف معیاري قدره ) ١٦,٩٢، ١٨,٠٩( لغب
علي الترتیب، ) ممتدة -  بسیطة(درجة وفقاً لنوع األسرة ) ٢,٨٠

المحسوبة الختبار معنویة الفرق بین المتوسطین " ت"وبلغت قیمة 
األمر الذي  ٠,٠١وھي معنویة عند المستوي االحتمالي) ٣,٠٣(

المبحوثات  وعيجات یعني وجود فروق معنویة في متوسط در
وفقاً لمتغیر نوع آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي العام ب

  . األسرة لصالح الالئي یقمن بأسرة بسیطة

  
عند تصنیفھم آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي المبحوثات ب وعيفي متوسطات درجات للفروق " ت"نتائج اختبار  :)١٥(جدول رقم 

  )الحالة العملیة، ونوع األسرة(ي وفقاً لمتغیر

آثار التغیرات المناخیة علي 
  األمن الصحي

المتغیــــــرات 
  المستقلـــــة

  المجموعات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  قیمة ت

  األمن الصحي العام

الحالة العملیة 
  للمبحوثة

  ٣,٣٠ ١٧,٦٢ تعمل
١,٩٧*  

  ٣,٠٨ ١٦,٨١ ال تعمل

  نوع األسرة
  ٣,٢٨  ١٨,٠٩  طةبسی

٣,٠٣**  
  ٢,٨٠  ١٦,٩٢  ممتدة

  األمن الصحي الغذائي

الحالة العملیة 
  للمبحوثة

  ٣,١٧ ١٨,٤٣ تعمل
٣,٨٠**  

  ٢,٨٩٧  ١٦,٩٠  ال تعمل

  نوع األسرة
  ٣,٣١  ١٧,٦٨  بسیطة

٢,٦٨**  
  ٢,٩٩  ١٦,٦١  ممتدة

  األمن الصحي البیئي

الحالة العملیة 
  للمبحوثة

  ٣,١١ ١٧,٥٣ تعمل
٢,٨٨**  

  ٢,٧٢  ١٦,٤١  ال تعمل

  نوع األسرة
  ٣,١٤  ١٧,٢٤  بسیطة

٢,١٢*  
  ٢,٦٦  ١٦,٤٥  ممتدة

  األمن الصحي

الحالة العملیة 
  للمبحوثة

  ٨,٨١ ٥٤,١٣ تعمل
٣,٩١**  

  ٧,٨٥  ٤٩,٨٠  ال تعمل

  نوع األسرة
  ٨,٩٣  ٥٣,٢٢  بسیطة

٣,٢٤**  
  ٧,٧١  ٤٩,٧٩  ممتدة

  اإلستبیانجمعت وحسبت من إستمارات : المصدر
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كما تظھر نتائج نفس الجدول أن قیمة متوسط أن قیمة 
آثار التغیرات المناخیة علي بالمبحوثات  وعيمتوسط درجات 

درجة، بإنحراف ) ١٦,٦١، ١٧,٦٨( الغذائي بلغاألمن الصحي 
 -  بسیطة(درجة وفقاً لنوع األسرة ) ٢,٩٩، ٣,٣١(معیاري قدره 

المحسوبة الختبار معنویة " ت"علي الترتیب، وبلغت قیمة ) ممتدة
وھي معنویة عند المستوي ) ٢,٦٨(الفرق بین المتوسطین 

األمر الذي یعني وجود فروق معنویة في متوسط  ٠,٠١االحتمالي
آثار التغیرات المناخیة علي األمن بالمبحوثات  وعيدرجات 

وفقاً لمتغیر نوع األسرة لصالح الالئي یقمن بأسرة الصحي الغذائي 
  . بسیطة

 وعيوأیضاً یتضح من الجدول أن قیمة متوسط درجات 
بلغ آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي البیئي بالمبحوثات 

، ٣,١٤(درجة، بإنحراف معیاري قدره ) ١٦,٤٥، ١٧,٢٤(
علي الترتیب، ) ممتدة -  بسیطة(درجة وفقاً لنوع األسرة ) ٢,٦٦

رق بین المتوسطین المحسوبة الختبار معنویة الف" ت"وبلغت قیمة 
األمر الذي  ٠,٠٥وھي معنویة عند المستوي االحتمالي) ٢,١٢(

المبحوثات  وعيیعني وجود فروق معنویة في متوسط درجات 
وفقاً لمتغیر آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي البیئي ب

  . لمتغیر نوع األسرة لصالح الالئي یقمن بأسرة بسیطة

 وعيأن قیمة متوسط درجات وأخیراً یتضح من الجدول 
 الصحي بلغآثار التغیرات المناخیة علي األمن بالمبحوثات 

، ٨,٩٣(درجة، بإنحراف معیاري قدره ) ٤٩,٧٩، ٥٣,٢٢(
علي الترتیب، ) ممتدة -  بسیطة(درجة وفقاً لنوع األسرة ) ٧,٧١

المحسوبة الختبار معنویة الفرق بین المتوسطین " ت"وبلغت قیمة 
األمر الذي  ٠,٠١نویة عند المستوي االحتماليوھي مع) ٣,٢٤(

المبحوثات  وعيیعني وجود فروق معنویة في متوسط درجات 
وفقاً لمتغیر نوع آثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي ب

  . األسرة لصالح الالئي یقمن بأسرة بسیطة

وبناءاً علي النتائج السابقة یمكن رفض الفرض اإلحصائي 
 للمبحوثة فوجود عمل: تلك النتائج كما یلي فسیرتویمكن  .الثاني

، بعدد أكبر من األفراد ویجعلھا تحتك ،وعيال بعض إلیھا یضیف
 مجتمعھا داخل لمكانتھا اجتماعیًا مؤشراً  یعد كما أن عمل المبحوثة

 للتعرض سعیاً  أكثر یجعلھا وبین أقرانھا من الریفیات، وھذا

االجتماعیة المتمیزة،  انةالمك ھذه علي حرصاً  وعيوال للمعلومات
كما أن إقامة المبحوثة في أسرة بسیطة یدل علي قلة األعباء 
المنزلیة الملقاه علي عاتقھا، وكذا حریتھا في السعي نحو جمع 

مقارنة بالمبحوثة المقیمة في أسرة  وعيالمعلومات والتزود بال
لكبار ممتدة حیث تحتم التقالید الریفیة االستعانة برأي اآلخرین من ا

  . واإلنصیاع لھم

إسھام المتغیرات المستقلة الكمیة المدروسة فى تفسیر : رابعاً 
المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي  وعيالتباین فى درجات 

  :األمن الصحي

  :األمن الصحي العام -١
أن متغیرات تعلیم المبحوثة، ) ١٦(توضح نتائج جدول رقم 

عالمي، والمرونة الذھنیة والمصادر المعرفیة، والتعرض اإل
المبحوثات بآثار  وعيدرجة  التباین فيمن  ٪١٥مجتمعة تفسر 

التغیرات المناخیة علي األمن الصحي العام وتوضح قیم معامل 
األقوى  الذھنیة ھواالنحدار الجزئي المعیاري أن متغیر المرونة 

رض تأثیراً یلیھ تعلیم المبحوثة، ثم المصادر المعرفیة، وأخیرا التع
اإلعالمي، أما بقیة المتغیرات المستقلة فلیس لھا تأثیر معنوي في 

الصحي المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي األمن  وعيدرجة 
، وعلیھ یمكن رفض الفرض اإلحصائي الثالث بالنسبة آلثار العام

  .التغیرات المناخیة علي األمن الصحي العام

  :األمن الصحي الغذائي -٢

أن متغیرات تعلیم المبحوثة، ) ١٦(ج جدول رقم توضح نتائ
والمصادر المعرفیة، والتعرض اإلعالمي، والمرونة الذھنیة، 

 وعيمن التباین في درجة  ٪٢٦,٧والقیادیة مجتمعة تفسر 
المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي الغذائي 

المرونة  وتوضح قیم معامل االنحدار الجزئي المعیاري أن متغیر
الذھنیة ھو األقوى تأثیراً یلیھ تعلیم المبحوثة، ثم التعرض 
اإلعالمي، والقیادیة، وأخیرا المصادر المعرفیة، أما بقیة المتغیرات 

المبحوثات بآثار  وعيالمستقلة فلیس لھا تأثیر معنوي في درجة 
التغیرات المناخیة علي األمن الصحي  الغذائي، وعلیھ یمكن رفض 

حصائي الثالث بالنسبة آلثار التغیرات المناخیة علي الفرض اإل
  .األمن الصحي الغذائي

  
  

المبحوث�ات  وع�يالمستقلة الكمیة المدروسة وبین درج�ات بین المتغیرات نتائج التحلیل االنحداري المتعدد التدریجي الصاعد ): ١٦(جدول رقم 
  علي األمن الصحي المناخیةالتغیرات بآثار 

  قلةالمتغیرات المست
  األمن الصحي  األمن الصحي البیئي  األمن الصحي الغذائي  األمن الصحي العام

قیم معامل اإلنحدار 
  الجزئي المعیاري

قیم معامل اإلنحدار 
  الجزئي المعیاري

قیم معامل اإلنحدار 
  الجزئي المعیاري

قیم معامل اإلنحدار 
  الجزئي المعیاري

  **٠,٢٣١  *٠,١٦٩  **٠,٢٣٢  **٠,١٨٥  تعلیم المبحوثة

  *٠,١٣٨    *٠,١٢٣  **٠,١٦٩  المصادر المعرفیة

  **٠,٢٠٣  **٠,٢٠٤  **٠,١٧٩  *٠,١٢٠  التعرض اإلعالمي

  **٠,٢٣٠  **٠,٢٣٢  **٠,٢٠٤  **٠,١٨٨  المرونة الذھنیة

  _  _  *٠,١٢٥  _  القیادیة

قیم معامل االرتباط 
  Rالمتعدد 

٠,٥١٨  ٠,٤١١  ٠,٥١٧  ٠,٣٨٧  

 ٠,٢٦٨ ٠,١٦٩  ٠,٢٦٧  ٠,١٥٠ R2قیم معامل التحدید

 **٢٢,٤٥٣ **١٦,٦٧٦ **١٧,٨٠٠  **١٠,٧٧٠  قیمة ف
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  :األمن الصحي البیئي -٣

أن متغیرات تعلیم ) ١٨(توضح نتائج جدول رقم 
المبحوثة، والتعرض اإلعالمي، والمرونة الذھنیة مجتمعة تفسر 

المبحوثات بآثار التغیرات  وعيمن التباین في درجة  ٪١٦,٩
ي البیئي وتوضح قیم معامل االنحدار المناخیة علي األمن الصح

الجزئي المعیاري أن متغیر المرونة الذھنیة  ھو األقوى تأثیراً یلیھ  
التعرض اإلعالمي، ثم تعلیم المبحوثة، أما بقیة المتغیرات المستقلة 

المبحوثات بآثار التغیرات  وعيفلیس لھا تأثیر معنوي في درجة 
وعلیھ یمكن رفض الفرض المناخیة علي األمن الصحي  البیئي، 

اإلحصائي الثالث بالنسبة آلثار التغیرات المناخیة علي األمن 
  .الصحي البیئي

  :األمن الصحي -٣

أن متغیرات تعلیم ) ١٦(توضح نتائج جدول رقم 
المبحوثة، والمصادر المعرفیة، والتعرض اإلعالمي، والمرونة 

 وعيمن التباین في درجة  ٪٢٦,٨الذھنیة مجتمعة تفسر 
المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي، وتوضح 
قیم معامل االنحدار الجزئي المعیاري أن متغیر تعلیم المبحوثة ھو 
األقوى تأثیراً، یلیھ المرونة الذھنیة، ثم التعرض اإلعالمي، وأخیراً 
المصادر المعرفیة، أما بقیة المتغیرات المستقلة فلیس لھا تأثیر 

المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي  وعيرجة معنوي في د
األمن الصحي، وعلیھ یمكن رفض الفرض اإلحصائي الثالث 

  .بالنسبة آلثار التغیرات المناخیة علي األمن الصحي

علي النتائج السابقة یتضح أنھ كلما زاد تعرض  وبناءاً 
، من المصادر المعرفیة یكسبھا العدید من المعلومات المبحوثة لعدد

كما أنھ بتعدد مصادر المعلومات تعدد الحواس التي تخاطبھا تلك 
المصادر وھذا یزید فھمھا واستیعابھا لما تنقلھ من معلومات وإطالة 

، وأیضاً وعيمدة تذكرھا لھا واستجابتھا لتطبیق ممارسات تلك ال
، )وذلك بالتعرض لثقافات مغایرة(كلما زاد تعرضھا اإلعالمي 

ساعد  الجدیدة كلمانیة علي التوافق مع األفكار وزادت قدرتھا الذھ
ما  وعيوبالتالي جعلھا أكثر أستطاعة ل زیادة مداركھاذلك علي 

  . یدور حولھا، مستھدفة تحسین المستوي المعیشي ألسرتھا

  :بكیفیة مواجھة آثار التغیرات المناخیة وعيال: خامساً 

) ٤(والشكل رقم  ٪٥٣,٦أن ) ١٧(یتضح من جدول رقم 
بكیفیة مواجھة آثار التغیرات  وعیھنالمبحوثات كان مستوي من 

منھن جاءوا في  المستوى  ٪٣٢,٤، بینما المناخیة منخفض
بكیفیة مواجھة  وعیھنمستوي منھن كان   ٪١٤المتوسط، في حین 

مرتفع، وتشیر النتائج إلي أن  ما یزید عن آثار التغیرات المناخیة 
مواجھة آثار التغیرات  بكیفیة وعیھنمستوي المبحوثات نصف 

  .المناخیة كان منخفضاً 
  

كیفیة مواجھة آثار ب وعیھنتوزیع المبحوثات وفقًا ل :)١٧(جدول 
  التغیرات المناخیة

بكیفیة مواجھة آثار  وعيال
  التغیرات المناخیة

  )٪(  العدد

  ٥٣,٦  ١٣٤  درجة )٢٠ – ١٦(منخفض 

  ٣٢,٤  ٨١  درجة )٢٧ – ٢١(متوسط 

  ١٤  ٣٥  ةدرج )٣٢ – ٢٨(مرتفع 

  ١٠٠  ٢٥٠  المجموع

  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر

  

  
 

 
كیفیة مواجھة آثار ب وعیھنتوزیع المبحوثات وفقًا ل :)٤( شكل

  التغیرات المناخیة
  
  :التخفیف -١

بكیفیة  وعيالمبحوثات علي بنود ال استجاباتباستعراض 
المناخیة علي األمن الصحي یتضح ر التغیرات آثالمواجھة  التخفیف

أن أعلي البنود وفقاً للمتوسط الحسابي تمثلت ) ١٨(من جدول رقم 
بمتوسط حسابي قدره  تقلیل طھي الغذاء في األفران البلدیة: في

 اإلقالل من إستخدام المبیدات الحشریة المنزلیةدرجة، و) ١,٥٤(
المخلفات المزرعیة  ومعالجةدرجة، ) ١,٤٧(حسابي قدره  بمتوسط

وتغییر درجة، ) ١,٤٤ (حسابي قدره بمتوسط والمنزلیة وتدویرھا
حسابي  بمتوسط األنماط اإلنتاجیة المصنعیة إلي أنماط صدیقة للبیئة

استخدام (ترشید استخدام األسمدة الكیماویة درجة، و) ١,٣٨(قدره 
وتقلیل درجة، ) ١,٣٧( حسابي قدره بمتوسط )الزراعة العضویة

درجة لكل ) ١,٣٥(حسابي قدره  بمتوسط احات زراعات األرزمس
حسابي  بمتوسط وتطویر األعالف والعالئق الحیوانیة البدیلةمنھما، 

 استخدام الریاح والشمس لتولید الطاقةدرجة، وأخیراً ) ١,٣١ (قدره
  .درجة) ١,٢٣( حسابي قدره بمتوسط

 )بعدد عبارات المقیاس(وبلغ المتوسط الحسابى المرجح 
 المناخیةالتغیرات آثار بكیفیة التخفیف لمواجھة المبحوثات  وعيل

  .درجة ١,٣٨٨ علي األمن الصحي نحو

  :التكیف أو األقلمة -٢

بكیفیة  وعياستجابات المبحوثات علي بنود ال باستعراض
المناخیة علي األمن آثار التغیرات أو األقلمة لمواجھة  التكیف

ح أن أعلي البنود وفقاً یتض) ١٨(الصحي یتضح من جدول رقم 
بمتوسط  حفظ كل األغذیة بالثالجة: للمتوسط الحسابي تمثلت في

وتخزین البصل والثوم والبطاطس درجة، ) ١,٥٥(حسابي قدره 
حسابي قدره  بمتوسط والحبوب والبقولیات باألسالیب الصحیحة

 وشراء األغذیة الخالیة من الملوثات الضارةدرجة، ) ١,٥١(
والتردد علي الوحدات درجة، ) ١,٤٧(دره حسابي ق بمتوسط

 بمتوسط الصحیة للعالج والحد من تضاعف اإلصابات المرضیة
زیادة المساحات الخضراء، وزاعة درجة، و) ١,٤٣ (حسابي قدره

) ١,٤٢( حسابي قدره بمتوسط األشخار الخشبیة كمصدات للریاح
 صیفاً واختیار األغذیة التي تتناسب وطبیعة المناخ شتاءاً ودرجة، 
 واستصالح أراضي جدیدةدرجة، ) ١,٣٩ (قدره حسابي بمتوسط
إقامة خزانات وسدود درجة، وأخیراً ) ١,٣٣ (قدره حسابي بمتوسط

  .درجة) ١,٢٩(حسابي قدره  بمتوسط لتخزین میاه األمطار

) بعدد عبارات المقیاس(وبلغ المتوسط الحسابى المرجح 
التغیرات آثار لمواجھة  بكیفیة التكیف أو األقلمةالمبحوثات  وعيل

  .درجة ١,٤٢٤ علي األمن الصحي نحو المناخیة



15 The Low Educational Level and the Requirements for Its Advancement as One of the Sustainable Development Goals 

 

  

  علي األمن الصحي المناخیةآثار التغیرات بكیفیة مواجھة  وعيالنسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات علي بنود ال): ١٨(جدول 

 م
علي األمن  المناخیةآثار التغیرات بكیفیة مواجھة  وعيال

 الصحي
  المتوسط ال تعرف تعرف

 الحسابي
 الترتیب

  ٪  العدد  ٪  العدد

    :التخفیف  - أ

 ١ ١,٥٤ ٤٥,٦ ١١٤ ٥٤,٤ ١٣٦  تقلیل طھي الغذاء في األفران البلدیة ١
 ٢ ١,٤٧ ٥٣,٢ ١٣٣ ٤٦,٨ ١١٧  اإلقالل من إستخدام المبیدات الحشریة المنزلیة ٢
 ٣ ١,٤٤ ٥٥,٦ ١٣٩ ٤٤,٤ ١١١  معالجة المخلفات المزرعیة والمنزلیة وتدویرھا ٣
 ٤ ١,٣٨ ٦١,٦ ١٥٤ ٣٨,٤ ٩٦  تغییر األنماط اإلنتاجیة المصنعیة إلي أنماط صدیقة للبیئة ٤
 ٥ ١,٣٧ ٦٣,٢ ١٥٨ ٣٦,٨ ٩٢  )استخدام الزراعة العضویة(ترشید استخدام األسمدة الكیماویة  ٥
  ٦  ١,٣٥  ٦٤,٨  ١٦٢  ٣٥,٢  ٨٨  تقلیل مساحات زراعات األرز  ٦
  ٧  ١,٣١  ٦٩,٢  ١٧٣  ٣٠,٨  ٧٧  ف والعالئق الحیوانیة البدیلةتطویر األعال  ٧
  ٨  ١,٢٤  ٧٥,٦  ١٨٩  ٢٤,٤  ٦١  استخدام الریاح والشمس لتولید الطاقة  ٨

    :التكیف  - ب

  ١  ١,٥٥  ٤٤,٨  ١١٢  ٥٥,٢  ١٣٨  حفظ كل األغذیة بالثالجة  ٩

١٠  
تخزین البصل والثوم والبطاطس والحبوب والبقولیات 

  باألسالیب الصحیحة
٢  ١,٥١  ٤٩,٢  ١٢٣  ٥٠,٨  ١٢٧  

  ٣  ١,٤٧  ٥٢,٨  ١٣٢  ٤٧,٢  ١١٨  شراء األغذیة الخالیة من الملوثات الضارة  ١١

١٢  
التردد علي الوحدات الصحیة للعالج والحد من تضاعف 

  اإلصابات المرضیة
٤  ١,٤٣  ٥٦,٨  ١٤٢  ٤٣,٢  ١٠٨  

١٣  
زیادة المساحات الخضراء، وزاعة األشخار الخشبیة كمصدات 

  للریاح
٥  ١,٤٢  ٥٨  ١٤٥  ٤٢  ١٠٥  

  ٦  ١,٣٩  ٦١,٢  ١٥٣  ٣٨,٨  ٩٧  اختیار األغذیة التي تتناسب وطبیعة المناخ شتاءاً وصیفاً   ١٤
  ٧  ١,٣٣  ٦٦,٨  ١٦٧  ٣٣,٢  ٨٣  استصالح أراضي جدیدة  ١٥
  ٨  ١,٢٩  ٧١,٢  ١٧٨  ٢٨,٨  ٧٢  إقامة خزانات وسدود لتخزین میاه األمطار  ١٦

  جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبیان: المصدر
  

  وصیاتالت

  :إزاء ما أسفرت عنھ النتائج البحثیة یوصي البحث بما یلي
أن المبحوثات كان مستوي وعیھن  البحث نتائج أوضحت - ١

بمفھوم ظاھرة التغیرات المناخیة، وصورھا وأسباب حدوثھا، 
واآلثار المترتبة علیھا في مجاالت البحث، وكیفیة مواجھة آثارھا 

 تكثیف یستلزم مما المتوسط،السلبیة یتراوح ما بین المنخفض و
   .اإلرشادیة في ھذا الشأن الجھود

 بین معنویة موجبة عالقة وجود من النتائج أوضحتھ ما إزاء - ٢
المبحوثات بآثار التغیرات المناخیة علي األمن  وعيمستوى 

الصحي ومتغیرات تعلیم المبحوثة، والمصادر المعرفیة، والتعرض 
اإلسھام االجتماعي غیر الرسمي، اإلعالمي، والمرونة الذھنیة، و

ھذا  فى متخصصة إرشادیة برامج إعداد أھمیة والقیادیة یتضح
 ووسائل طرق استخدام خالل من المبحوثات المجال توجھ إلى

  .وخصائصھن تتالءم متعددة
تعلیم المبحوثة والمصادر : أوضحت النتائج أن كالً من متغیرات - ٣

ادیة كانت نسبة إسھامھا المعرفیة، والتعرض اإلعالمي، والقی
المبحوثات بآثار  وعيمرتفعة في تفسیر التباین في مستوي 

التغیرات المناخیة علي األمن الصحي، لذا یوصي البحث بأھمیھ 
حتي یمكنھن المساھمة  مستقبلیة للمبحوثاتإعداد برامج تنمویة 

وسائل إعالمیة بدور كبیر في التصدي لھذه الظاھرة من خالل 
  .ذ ھذه المتغیرات في األبعادمختلفة تأخ

أھمیة توجیة مزید من األبحاث المستقبلیة في مجال وعي  - ٤
الریفیات بظاھرة التغیرات المناخیة وكیفیة مواجھتھا، والتخفیف 
من حدتھا على جمیع مجاالت الحیاه لتغطیة الجوانب التي لم یشملھا 

 .البحث
  

  المراجع

ات المناخیة المستقبلیة ، التغیر)٢٠٠٩(أبو حدید، أیمن فرید  - 
وأثرھا على قطاع الزراعة فى مصر وكیفیة مواجھتھا، 

مركز معلومات التغیر المناخي، مركز البحوث 
  . الزراعیة، وزارة الزراعة واستصالح الزراعة

، التغیرات المناخیة واألمن الغذائي، )٢٠١٤(أحمد، عبد المنعم - 
عامة للثقافة ، اإلدارة ال)٦٩(الصحیفة الزراعیة، المجلد 

  .الزراعیة، وزاره الزراعة
الزاھي، نھي السعید، وفاطمة مصطفي حسن، وإبتسام زغلول  - 

، وعي الخریجات بتأثیر التغیرات )٢٠١٩( محمد
المناخیة علي األمن الغذائي األسري بالمناطق 
المستصلحة بكفر الشیخ، مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم 

  .)١(عدد ، ال)١٠(االجتماعیة، المجلد 
تقریر عن جغرافیا ، )٢٠١٤(شیماء أحمد محمد أحمد  ،السید - 

قسم ، األمراض في مصر ونظم المعلومات الجغرافیة
  .جامعة اإلسكندریة، كلیة اآلداب، الجغرافیا

التغیرات المناخیة وأثرھا على ، )٢٠١٠(المرصفاوى، سامیة  - 
 قطاع الزراعة فى مصر وكیفیة مواجھتھا، ندوة اإلرشاد
الزراعى وتحدیات األمن الغذائى فى ضوء التغیرات 
المناخیة المرتقبة، الجمعیة العلمیة لإلرشاد الزراعى، 

  .كلیة الزراعة، جامعة القاھرة
، أدوات حمایة األمن الصحي الدولي )٢٠١٨(بلقاني، اسحاق  - 

 الدراسات مجلة في إطار اللوائح الصحیة الدولیة،
  ).١(د ، العد)٤(، المجلد القانونیة

الزراع المبحوثین فیما  وعي ،)٢٠١٦(خطاب، نجوى فؤاد  - 
یتعلق بظاھرة التغیر المناخي ومسبباتھا وممارساتھم 
لمواجھة تأثیرھا الضار على اإلنتاج الزراعي ببعض 

اإلسكندریة، مجلة االقتصاد  المعمورة محافظةقرى 
الزراعي والعلوم االجتماعیة، جامعة المنصورة، المجلد 

  )١٠(العدد  ،)٧(
. ، التغیرات المناخیة وآثارھا على مصر)٢٠١١(خطاب، مدیحة  - 

مكتبة معھد البحوث والدراسات األفریقیة، جامعة 
  .القاھرة، الطبعة األولى
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الدور الحالى والمرتقب ، )٢٠١٦(شاھین، ألفت شعبان حسن  - 

لإلرشاد الزراعى فى ضوء التغیرات المناخیة فى 
ة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة ، رسالمحافظة البحیرة

  .دمنھور
، تبنى الزراع لبعض )٢٠١٤( صقر، إسالم حسنى إبراھیم حسن - 

المبتكرات الزراعیة لمواجھة آثار التغیرات المناخیة 
ببعض قرى األراضى الجدیدة بمنطقة النوباریة، محافظة 

 . البحیرة
أثر ، )٢٠١١(صیام، جمال محمد؛ شریف محمد سمیر فیاض  - 

لتغیرات المناخیة على وضع الغذاء فى مصر، التغیرات ا
، مكتبة معھد البحوث المناخیة وآثارھا على مصر

  .جامعة القاھرة ،والدراسات األفریقیة
 وإدراك وعي دراسھ ،)٢٠١٥( رشدي العاطي، آیھ عبد - 

 محافظة ریف في وآثاره المناخي بالتغیر المزارعین
  .عة، جامعة القاھرةدمیاط، رسالة ماجستیر، كلیة الزرا

، التغیرات المناخیة وآثارھا )٢٠١٥(عبد الظاھر، ندي عاشور - 
 ).٤١(مجلة أسیوط للدراسات البیئیة، العدد . على مصر

المرشدین الزراعیین  وعي، )٢٠١٢(جمال إسماعیل  ،عیسوي - 
في مجال التغیر المناخي ببعض مراكز محافظة كفر 

 ،)٩(مجلد  ،راعیةالشیخ، المجلة المصریة للبحوث الز
  ).٣(عدد 

 المناخیة للتغیرات الزراع أحمد، ادراك الرسول عبد أملفاید،  - 
مجلة البحیرة،  محافظة قرى ببعض معھا وتأقلمھم

االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعیة، جامعة 
  .)٤(، العدد )٦(المنصورة، المجلد 

ت الحائزین بیان فئا- ، حیازة)٢٠٢٠(مدیریة الزراعة بكفر الشیخ  - 
خدمات لدورة الحصر الحیازي، إدارة " ٢"طبقاً لسجل 

  .الشئون الزراعیة، تشریعات

 أمن :أمنا أكثر مستقبل ،)٢٠٠٧(منظمة الصحة العالمیة  - 
 الحادي القرن في العالمي العمومیة الصحة

، المكتب اإلقلیمي للشرق المتوسط، والعشرین
 https://www.who.int .القاھرة

، مركز المعلومات ودعم )٢٠١٠(وزراء المصرى مجلس ال - 
اتخاذ القرار، تقاریر معلوماتیة، ھل تغیر المناخ فى 
مصر خالل العشرین عاماً الماضیة، وصف مصر 
بالمعلومات، سنوات من التنمیة، اإلصدار الثامن، السنة 

  ).٢٧(الثالثة، عدد 
 ، التباینات البیئیة)٢٠١٢(محمد، عاصم عبد المنعم أحمد  - 

والدیموجرافیة فیما بین األقالیم الزراعیة وبدائل    
استخدامھا فى تطویر الزراعة المصریة، رسالة دكتوراه، 

  .كلیة الزراعة، جامعة عین شمس
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Abstract: The research mainly aimed at: studying the determinants of the respondents' awareness of the of climate 
change effects on health security with its dimensions represented in: (public health security, food health security, and 
environmental health security), and how to face it, and the relationship between the independent studied variables and 
the degrees of the respondents’ awareness of the of climate change effects on Health security, as well as the degree of 
contribution of the independent variables studied in explaining the variation in the degrees of the respondents'  
awareness of the of climate change effects on health security. The research was conducted in Kafr El Sheikh 
Governorate due to its diversity of agricultural crops and the consequent occurrence of wrong practices, pollution of the 
environment with fumes resulting from burning wastes, the increase in greenhouse gases and the occurrence of climate 
change and with the same criteria, Desouk district and Sanhour Al Madina Village were chosen. The research sample 
reached 250 wives representing (5%) of the total number of (5,000) holders in the village. Data were collected during 
November and December 2020 using a pre-prepared personal interview form in accordance with the research 

objectives, after initial testing, and appropriate statistical analysis methods were used to analyze of the data. The most 
important results are summarized as follows: - Over two-fifths of the female respondents (44%) have 
average level of awareness about the effects of climate change on health security. - More than half of the 
respondents, (53.6%), have a low level of awareness about how to cope with the effects of climate change. - 
Determinants of the respondents' awareness of the of climate change effects on health security four variables 
are: The respondent education, mental flexibility, media exposure, and finally, sources of knowledge. - 
Based on the findings, the research recommends the necessity of preparing future development programs in 
this field, directed to the respondents through the use of multiple methods and means. 

Key words: Climate change, Health security 
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