
 

 

التغيرات المناخية في محافظة  في مجال زراع للالمقدمة من الجمعيات األهلية  الزراعية  الخدمات اإلرشادية
 الفيوم 

 1   سلوى محمد عبد الجواد احمد

 
 جامعة الفيوم -كلية الزراعة -قسم االقتصاد الزراعي 1

 2021رس ام28فى ، الموافقة على النشر 2021 فبراير 20استالم البحث فى

 الملخص العربى 
استهدف البحث التعرف على الخدمات اإلشادية التي تقدمها  

الم في  العاملة  األهلية  )الجمعيات  الحكومية  غير  جال  المنظمات 
المناخية  مجالفي  زراعي(  ال مستوى و ،  التغيرات  على  التعرف 

والتعرف على أهم مصادر التي  ،  الخدماتتلك  استفادة الزراع من  
المناخية،   التغيرات  عن  معلوماتهم  المبحوثين  منها  يستقي 

استمرارية الخدمات،    والتعرف على مدى  تلك  تقديم  كفاية  ومدى 
التي  وتحديد اإلرشادية  الطرق  المنظماتتخدست  أهم  غير    مها 

أهم  تحديد ، و في توعية الزراع بظاهرة التغيرات المناخية الحكومية
على   المؤثرة  الخدمات  العوامل  من  الزراع  استفادة  مستوى 

 . المقدمة الزراعية اإلرشادية
عينة   اختيار  وتم  الفيوم،  محافظة  في  الدراسة  اجريت  وقد 

المج  في  العاملة  األهلية  الجمعيات  الز لتمثيل  أكثر  ال  من  راعي 
نشطة،   زراعية  أهلية  جمعيات  بها  توجد  التي  المحافظة  مراكز 
مركز،  كل  من  قريتين  اختيار  وتم  وطاميه،  الفيوم  مركزي  وهما 
وفانوس   رشوان  وقصر  الفيوم،  بمركز  واالعالم  دمشقين  وهما 
المستفيدين   من  بسيطة  عشوائية  عينة  اخذ  وتم  طاميه،  بمركز 

مبحوثًا وفقًا لمعادلة    307قوامها    ات بلغمن خدمات تلك الجمعي 
 كرجسي ومورجان. 

( وعيهم  %68,1وقد أوضحت النتائج أن غالبية المبحوثين )
المناخيمنخفض  و   متوسط التغير  مقابل  بظاهرة  وذلك   ،31,9 %  

النتائج إلى أن  بتلك الظاهرة  مرتفع  هموعي  %45,3، وقد أشارت 
المبحوثين   المع  متوسط  همتعرضمن  وذلك مقابل  ت  ما لو لمصادر 

المرتفع،  14% التعرض  لذوى  تصدر  فقط  مستلزمات    وقد  تاجر 
االنتاج الزراعي المصادر التي يستقي منها المبحوثين معلوماتهم  

المناخية التغيرات  الشخصية %62,2بنسبة    بشأن  الخبرة  يليه   ،  
والجيران ،  %50,2بنسبة   االقارب  ثم    ،  %48,5بنسبة    يليها 

بنسبة  يليها المرشد الزراعي  ،  % 46,6  بة  نسب  الجمعيات األهلية
45,3% . 

من   المقدمة  الزراعية  اإلرشادية  بالخدمات  يتعلق  وفيما 
التغيرات المناخية أفاد  الجمعيات األهلية في مجال   %59,3، فقد 

المبحوثين بأن مستوى تلقيهم للخدمات متوسط، وكانت أكثر  من  
حدو  بأسباب  بالتوعية  والخاصة  المقدمة  ير  تغ الث  الخدمات 

استخدام   في  االفراط  بعدم  التوعية  هي:  السلبية  وآثاره  المناخي 
الزراعية استخدام  و   ،% 78,8بنسبة    المبيدات  في  االفراط  عدم 
  عدم حرق المخلفات المزرعية ،  %71,3بنسبة    االسمدة الكيماوية

بنسبة    وتراجع انتاجية بعض المحاصيل الزراعية،  %57,9بنسبة  
55,4% . 

باليتعل  وفيما اثار خ ق  من  بالحد  الخاصة  اإلرشادية    دمات 
التحول   على  الزراع  تشجيع  كالتالي:  فكانت  المناخي،  التغير 

يليها تدريب المبحوثين على    %،  80,1بنسبة  للزراعات العضوية
بنسبة    عمل واستخدام السماد العضوي بداًل من االسمدة الكيماوية

ت،  76,9% عدم  على  المبحوثين  لحث  الندوات  ياة  ملويث  وعقد 
تطهيرها على  ومساعدتهم  والمصارف  ،  %71,3بنسبة    الترع 
الزراعية لآلفات  الحيوية  المكافحة  ،  %68,1بنسبة    واستخدام 

 .%65,5بنسبة   وتدريبهم على تدوير المخلفات الزراعية
واألنشطة  وكان   الخدمات  من  المبحوثين  استفادة  مستوى 

لهم   متوسطمناما  المقدمة  أو  ذل خفض  ذكر  حيث  بنس،  ة  بك 
 %21,8لكل منهما على الترتيب، وذلك مقابل    % 38,1، و40,1%

مرتفعة.   استفادتهم  كانت  منهم  التعليمي،    وكان فقط  المستوى 
أهم المتغيرات المؤثرة على درجة    ومدى استمرارية تقديم الخدمات

اإلرشادية الخدمات  من  الزراع  نسبة  استفادة  بلغت  حيث   ،
 .%75,4لتابع  اتغير اسهامهم في تفسير التباين للم 
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المناخي حية:  المفتا  الكلمات غير  -التغير  المنظمات 
 الخدمات االرشادية -الحكومية

 والمشكلة البحثية  المقدمة

األخيرة مشكلة حقيقية   العالم في اآلونة  وهي    أال يواجه 
نتيجة وذلك  بإطراد  تتفاقم  التي  المناخية  حرق    التغيرات 

األحفور  الوقود  من  األطنان  لتولمليارات  الطي  وعوامل  يد  اقة 
تسببت في انبعاث غازات ادت إلى االحتباس الحراري أخرى  
عبد  و ار الحمضية وزيادة اتساع ثقب األوزون. الخولي  واألمط
 . (3ص   ، 2014 ) الحميد
التغير و  التهديدات  تشكل  أهم  احدى  المناخية  أمام  ات 

أهداف   المستدامة  اتحقيق  منه   فيلتنمية  أكثر  الفقيرة  الدول 
المالدو   يف بالرغم من  ل  كبيرة تقدمة،  بنسبة  تساهم  كونها ال 

الغازات انبعاثات  اجمالي  الحراري،    من  لالحتباس  المسببة 
وتداعيات  تأثيرات  الظاهرة من  تلك  تسببه  قد  لما  نظرًا  وذلك 
اجزاء شاسعة   األنهار وغرق  مستقبلية خطيرة كجفاف بعض 

  لزراعي نتاج امن المناطق الساحلية، وتبدل خريطة مناطق اال
ثم فقد اطلقت منظمات البيئة العالمية صيحة  في العالم، ومن  
م تحذر  الظاهر  مدوية  عبد  ندى  العالمي.  المناخ  تدهور  ن 

 . (1، ص 2015)
بالنسبة كما   ومتناميًا  كبيرا  تهديدا  المناخ  تغير  يطرح 

الزراعة   على  السلبية  اآلثار  وتفاقم  العالمي،  الغذائي  لألمن 
الص من  يجعل  تحق مما  أهدعب  المستيق  التنمية  دامة اف 

األ وتحقيق  الجوع،  على  القضاء  في  المتمثلة  من الرئيسية 
إلنتاج   مستدامة  نظم  وضمان  السنة،  مدار  على  الغذائي 

عام   بحلول  حجم  2030األغذية  فإن  الطويل  األجل  وفي   ،
التخفيف من آثاره على نطاق  المناخ وسرعته، وفعالية  تغير 

اسمة  ة، ستكون عناصر حالزراعقطاع    االقتصاد والتكيف في
،  FAO   (2016مستقبل شرائح كبيرة من سكان العالم.لبالنسبة  

p4) . 
فيتوت الزراعية  القطاعات  إلى    20نحو    إنتاج  سبب 
 FAOمن االنبعاثات العالمية لغازات االحتباس الحراري   % 25

(2016،p,7 )  ، انبعاثات و ثلثي  بنحو  الحيواني  االنتاج  يتسبب 
اال و الحرار حتباس  غازات  الزراعية،  من    %78  ليحواي 

الفاقد   يولد  كما  الزراعية،  الميثان  من  انبعاثات  والمهدر 
قدرها   نسبة  العالم  في  انبعاثات    % 8األغذية  مجموع  من 
سنويًا.   الحراري  االحتباس  في  ،  FAO  ((2016, p,12غازات 

أن   المستدامة  حين  الزراعية  تؤدي  الممارسات  زيادة  قد  إلى 
ن حدة انبعاثات غازات  ود والحد مى الصمدرة علة والقاإلنتاجي

وتخفيف   الحراري،  إزالة  الضغوط  االحتباس  نحو  تدفع  التي 
والغابات  الطبيعية  والمناظر  التربة،  الغابات، وتحسين صحة 

الكربون  احتباس  إلى  تؤدي  كلها  كثير من  وهي  في  ويمكن   ،
اآلث هذه  من  التخفيف  جراء  من  الفوائد  تحقيق  ار  االحيان 

 . FAO(2016 ،p,7) عية المستدامة.يط التنمية الزرا ون تثبوبد
احدى الدول األكثر تضررًا    ومن المتوقع أن تكون مصر

من اآلثار الناجمة عن تغير المناخ وتشكل هذه اآلثار متمثلة 
األمطار،  سقوط  انماط  وتغيير  الحرارة،  درجات  ارتفاع  في 

توا وازدياد  البحار،  مياه  مستويات  الكوارتفاع  ذتر  ات  وارث 
بالمناخ الزراعية  الصلة  واألرض  الزراعة  على  مخاطر   ،

و  المياه  مشاكل  وامدادات  يسبب  قد  مما  الغذائي،  األمن 
فإن   وبالتالي  القومي،  واالقتصاد  الزراعي  لإلنتاج  وخسائر 
الحرارة  درجات  تقلبات  تبعات  من  سيعاني  الزراعة  قطاع 

وذ كبيرة.  به خسائر  ويلحق  األمطار  عة  الزرا   لك ألنوسقوط 
تتواج أساسًا المصرية  وتعتمد  وهشة،  قاحلة  شبه  بيئة  في  د 
النيل، وبالتالي سيكون قطاع الزراعة من اكثر على مياه نهر  

القطاعات التي سوف تتأثر سلبيًا بهذه الظاهرة، وذلك نتيجة 
زيادة درجات الحرارة وتغير ترددات مواعيد الموجات الحرارية 

يؤديوالباردة   نقصبدوره    الذي  الز   إلى  في  االنتاجية  راعية 
ة سوف  بعض المحاصيل، كما ان تغير متوسط درجات الحرار 

يؤدي إلى عدم جودة اإلنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل في  
فيها.  فواز وسليمان ) ، ص ص  2015مناطق كانت تجود 

5،2) . 
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ايضاً  االتجاه  هذا  التي  الدراسات  بعض  بينت    وفي 
عن   إلى إنها  ة  يالمناخ  التغيراتإجريت  تؤدي  نقص   سوف 

كذلك    بعض المحاصيل وتغير في النطاقات الزراعية،  إنتاجية
سوف تؤدي إلى انتشار األمراض النباتية الفطرية واالصابات 
الطماطم والبطاطس،  في  المتأخرة  كاللفحة  المختلفة  الحشرية 
المتوقع ان   القمح، كما من  الساق واألوراق لمحصول  وصدأ 

اارتفاع   زيادةلحرارة  درجات  على  المائي   يعمل  االحتياج 
السلب التأثير  إلى  باإلضافة  األراضي  للمحاصيل،  على  ي 

لساحل   المتاخمة  الشمالية  المناطق  خاصة  بالدلتا  الزراعية 
تواجه  ، وبذلك  (17، ص  2017البحر المتوسط. ابو حديد )

الكافي  الغذاء  توفير  وهو  رئيسيًا  تحديًا  المصرية  الزراعة 
المتزايدة فضاًل عن االسهام    ات االستهالكية الحتياجواجهة الم

والتشغ االقتصادي  النمو  الالزمة  في  الخام  المواد  وتوفير  يل 
هذا  خطورة  من  يزيد  ومما  والغذائية،  الزراعية  للصناعات 
للتغيرات   المعاكسة  اآلثار  من  العالم  يشهده  ما  التحدي 

وهو العالمي،  الغذائي  اإلنتاج  على  يؤث  المناخية  سلباً ما    ر 
   .(382، ص  2014من الغذائي. الفران )على أوضاع األ

فإن هنا  التي    التصدي  ومن  الجديدة   تطرحهاللتحديات 
بابتكارات    يةالمناخ  التغيرات القيام  خاصة  زراعية  يتطلب 

على  قدرتهم  من  تعزز  والتي  الصغيرة  الحيازات  ألصحاب 
 تخدامءة اسفاك   كزيادة  تلك الظاهرة،اثار    مواجهةالصمود في  

وتكثيف   الفعالة  الزراعي  اإلنتاج  الموارد  الري واالدارة  ،  لمياه 
والعالية  واالعتما المنخفضة  الحيوية  التكنولوجيا  على  د 

 .  السواءحد  التكنولوجيا على 
كذلك من األهمية توافر تقنيات تطوير أصناف النباتات 
وفقاً  الري  مياة  توفير  وتقنيات  المناخية،  المرونة   لتحقيق 

إلى نظم االنذار  أن هناك حاجة    من المائي، كمابات األ لمتطل
الحوادث   لمواجهة  المزارعين المناخيةالمبكر  يساعد  مما   ،

العواصف   حوادث  جراء  المحتملة  الخسائر  تقليل  على 
 . (40، ص 2016والجفاف. وزارة البيئة المصرية ) 

ون  لتعابا  لمواجهة تلك الظاهرة وذلكان التخطيط السليم  
والقا الجلفاعل  بين  من هات  وي  الحكومية  وغير  الحكومية 

تغير المناخ، خاصة    مواجهةعلى    ل الهامة لبناء القدرةالعوام
قصور ظل  الحكومي  خدمات  في  من   القطاع  يعانيه  وما 

 .وغيرها مشكالت خاصة بنقص الكوادر والتمويل
الددذين تعددودوا  الددزراعبالسددلب علددى تغيددر المندداخ   ثددرأقددد ف
ددة والتدددي كاندددت أوقدددات محددينددة فدددي اعدددة محاصددديل مععلددى زر 

نه دافد  ممطدر شدتاءًا دائمًا بأ  اً تناسب المناخ الذي كان معروف
حددار جدداف صدديفًا، ولكددن مددع التغيددرات المناخيددة الحاليددة وتددأثر 

هندداك ف لددذا ،المحاصدديل بهددا أصددبح المددزارع فددي حيددره مددن أمددره
لدك مدن ذو  ،بتلدك الظداهرة الزراعمستوى وعي  رفعلماسة حاجة 
الجهدددات والهيئدددات المعنيدددة بدددذلك جميدددع تضدددافر جهدددود خدددالل 

غيددددر  والمنظمدددداتشدددداد الزراعددددي كالبحددددث العلمددددي وجهدددداز اإلر 
الزراعددى  اإلرشدداد فددي ظدل مددا يعانيدده جهدازالحكوميدة وخاصددة 

قصور ومشكالت عديدة تعيق ادائه للدور المنوط به، وفي  من
ة بقضددية ظددل التكامددل بددين جميددع الجهددات ذات الصددلة المعنيدد

يددة مددا سددبق فقددد بددرزت الحاجددة إلجددراء هموأل ةيددرات المناخيددالتغ
ف على أهم الخدمات اإلرشدادية المقدمدة مدن تلك الدراسة للتعر 

المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الزراعدة للدزراع فدي 
، وما هي الطرق اإلرشدادية التدي تسدتخدمها هدذه منطقة البحث

ة أهميدن لتدوعيتهم بإلدى المبحدوثيالمنظمات في نقل المعلومدات 
 تلدددك الظددداهرة ومدددا مددددى اسدددتفادتهم مدددن تلدددك المعلومدددات التدددي
تقدمها تلك المنظمات ومدى استمرارية الخدمات المقدمة إلديهم 
وأخيرًا ما هي العوامل المؤثرة على مسدتوى اسدتفادتهم مدن هدذه 

  الخدمات اإلرشادية.
 أهداف الدراسة 

 حوافها على النقد تحددت أهدبناءًا على مشكلة الدراسة ف
 لتالي: ا
على   -1 المقدمةالتعرف  الزراعية  اإلرشادية    من   الخدمات 

في   الزراعي  المجال  في  العاملة  الحكومية  غير  المنظمات 
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وجه  مجال من  المناخية    المبحوثين نظر    ةالتغيرات 
 .المستفيدين بتلك الخدمات

اإلرشادية    تحديد -2 الخدمات  من  الزراع  استفادة  مستوى 
 .التغيرات المناخية مجالالمنظمات في قدمة من تلك الم

الزراعية التي يستقي مصادر المعلومات  التعرف على اهم -3
 منها المبحوثين معلوماتهم عن ظاهرة التغير المناخي. 

التعرف على مدى استمرارية الخدمات اإلرشادية الزراعية   -4
نظر   وجهة  من  كفايتها  ومدى  المنظمات،  تلك  من  المقدمة 

 بحوثين. الم

علىالتعر  -5 الطرق   ف  ت  أهم  التي  تخدمها ساإلرشادية 
الحكومية  المنظمات تو   غير  التغيرات في  بظاهرة  الزراع  عية 
 المناخية.

اع من مستوى استفادة الزر أهم العوامل المؤثرة على  تحديد   -6
 . الخدمات اإلرشادية المقدمة

ألهداف  :  النظريةالفروض   صياغة    البحثوفقًا  تم 
 : التالية الفروض النظرية

ارتباطجد  تو   -1 المتعالقة  بين  معنوية  المستقلة ية  غيرات 
والم السن،  الزراعية،  التالية:  الحيازة  وحجم  التعليمي،  ستوى 

ومستوى   الزراعي،  للعمل  والتفرغ  الحيوانية،  الحيازة  وحجم 
على   واالنفتاح  المناخية،  التغيرات  بظاهرة  والوعي  الطموح، 

لمصاد والتعرض  الخارجي،  االعالم  المعلومات  لزراعية،  ر 
المعلومات،  ستواال مصادر  من  الخدمات فادة    واستمرارية 

المقدمة،اإلرشادي المقدمة  ة  الخدمات  كفاية  وبين    ،ومدي 
من   المقدمة  اإلرشادية  الخدمات  من  لالستفادة  الكلية  الدرجة 

 الجمعيات األهلية للمبحوثين.

على   -2 السابقة  المستقلة  للمتغيرات  معنوى  تأثير  يوجد 
الكلية  من  الدرجة  الزراعية ا  لالستفادة  اإلرشادية  لخدمات 

 لجمعيات األهلية.المقدمة للمبحوثين من قبل ا 

من   اليها  المشار  الفروض  من  فرض  كل  اختبار  ويتم 
 خالل الفرض االحصائي الذي ينص على عكس ذلك. 

المرجعي المفاهيم  االستعراض  بعض  الجزء  هذا  يتناول   :
بالتغي  المرتبطة  المناخيةواآلثار  المنظما   ،رات  ت غير ومفهوم 

في مو ،  الحكومية بها  تقوم  ان  يمكن  التي  تلك  واالدوار  اجهة 
بمجال الظاهرة،   المتعلقة  السابقة  الدراسات  إلى  باإلضافة 
 الدراسة. 

 أواًل: مفهوم التغيرات المناخية
خطورة  يالحظ  العشرين  القرن  نهايات  منذ  العالم  بدأ 

التغ على  المترتبطة  المناخيةاآلثار  مناح  يرات  شتى  ي  على 
أو   اجتماعية  أو  صحية  أو  اقتصادية  كانت  سواء  الحياة 

المناخي  ويعرف  عية،  زرا  التغير    بأنه  climate changeالتغير 
مي واالقليمي.  اتحاد لجان  الذي يطرأ على أنماط المناخ العال

 . ( 5، ص2015) الزراعي  العمل
تحديده الممكن  "التغير  المناخ  تغير  عن    ويعني  "مثاًل 

ائية" من خالل متوسط التحوالت وتباين حصيق البحوث االطر 
التي تست تتجاوز خصائصها  لحقبة زمنية طويلة عادة ما  مر 

العقود، وتشمل هذه التحوالت كل تغيير سواء بسبب التقلبات 
،  2014الطبيعية او األنشطة البشرية. جبران وحسن التايقي ) 

 . (5ص
تغي إلى  المناخ  تغير  متو ويشير  في  طويل  نمط ر  سط 

وينظر   في  الطقس طويلة،  زمنية  فترة  وخالل  معينة  منطقة 
أيضا  ألنماط   إليه  االحصائي  التوزيع  في  تغيير  أنه  على 

الزمن.  من  طويلة  لفترة  التغيير  هذا  يستمر  عندما    الطقس 
Nwankwoala .(2015, p226) 

وينطوي تغير المناخ على تغيرات كبيرة على مدى عقود  
أكثر   الحراأو  درجة  االمفي  وهطول  الرياح  طارة  وانماط  ر، 

تغير   ويتضمن  المناخ،  من  اخرى  اتجاهات  وجوانب  المناخ 
طويلة األجل مثل التحول التدريجي نحو ظروف أكثر دفئًا أو  

 EPA .(2017,p1)رطوبة أوجفاف. 

)و  الحميد   وعبد  الخولي  ص2014ذكر  ان  1،   )
الحراري   ظاه  Global Warmingاالحتباس  ارتهو  فاع رة 
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الحر درج ب ات  في  الحرارية  ارة  الطاقة  تدفق  نتيجة  ما  من  يئة 
 البيئة وإليها.  

المناخيةثانيًا:   التغيرات  حدوث  من    أسباب  الحد  وأساليب 
 ثار تلك الظاهرة آ

في   بما  العوامل،  من  العديد  عن  المناخي  التغير  ينتج 
سيد  ذلك إزالة الغابات، واستنفاد طبقة األوزون، وزيادة ثاني أك

ف الجو الكربون  الغالف   ,Sodangi I.A., et al  2011  ي.ي 

pp23:25)) . 
او  التغير  نتيجة  يحدث  البشري لمناخي  النشاط 

االقتصادي والذي يتسبب بإنتاج كميات هائلة من ثاني أكسيد 
حبس  في  تتسبب  التي  األخرى  الدفيئية  والغازات  الكربون 
م ومنعها  الشمس  من  األرض  تمتصها  التي  ن الحرارة 

ااالنعكاس خا الغالف  اتلجوي رج  الزراعي .  العمل  لجان    حاد 
 . (5، ص 2015)

ذكر   المناخية   kaddo   (2016, p4)وقد  التغيرات  أن 
االحتباس  غازات  وهي:  أساسية  أسباب  ثالثة  نتيجة  تحدث 

الرئيسي في حدوث تغير   الحراري، حيث يعتقد المساهم  أنها 
ك  ن الطبيعة وذلالمناخ، كذلك فهناك أسباب طبيعية، ناتجة ع

انب طريق  البراكين، ثاععن  من  الكربون  أكسيد  ثاني  ات 
المس إلى  أو باإلضافة  أنشطة  اهمات  عن  الناتجة  األسباب 

على   باالعتماد  وذلك  المناخ،  تغير  في  تساهم  والتي  البشر 
الفحم( )البترول،  االحفوري  من   الوقود  االحتياجات  سد  في 

ال  الطاقة، والذي يترتب عليه زيادة غازات كربون ثاني أكسيد 
 وبعض الغازات األخرى في الغالف الجوى.  والميثان

الخولي  ذكر  الحميد    وقد  ص  2014) وعبد  ص   ،
االحتباس 52،51 غازات  انبعاثات  من  الحد  يمكن  انه   )

استخدام   ترشيد  منها:  الممارسات  بعض  خالل  من  الحراري 
تستهدف   التي  الصناعية  العمليات  وتطوير  والمياه،  الطاقة 

ات استهالك  وخفض  قليل  االحتباس   انبعاثاتلطاقة  غازات 
لبة الزراعية والصناعية،  لصالحراري، واعادة تدوير المخلفات ا
 والبحث عن أنواع جديدة من الوقود.

الطبيعية  والموارد  الحيوانية  والثروة  المحاصيل  وتعتبر 
اإلنتاج  استدامة  ضمان  وإن  المناخ،  تغير  آلثار  عرضة 

ا  والنظم  أس الزراعي  أمر  أهدلغذائية  لتحقيق  متعددة اسي  اف 
والعالمية،  الوطنية  المناخ  أهداف  ذلك  في  التنمية   بما  وخطة 

لعام   االنتاج 2030المستدامة  على  المناخ  تغير  ويؤثر   ،
مثل  التدريجية،  التحوالت  خالل  من  الغذائية  والنظم  الزراعي 
في   الكربون  أكسيد  ثاني  وتركيزات  المرتفعة  الحرارة  درجات 

و ا الجوي،  اللغالف  المياه  من  توغل  الملوحة،  وزيادة  ساحلية 
الظو  تواتر وشدة  القصوى وكذلك من  خالل زيادة  الجوية  اهر 

وأنماطها،   وتواترها  األمطار  هطول  شدة  في  التغيرات  خالل 
للمناخ،   بالنسبة  الشديدة  بالحساسية  المحاصيل  انتاج  ويتسم 

ا وتنوع  الغلة وجودة  على  المناخ  تغير  أنواع ويؤثر    لعديد من 
الثروه الحيوانية  المحاصيل في م ناطق مختلفة وتتأثر انتاجية 

البيولوجي سلبًا بت التنوع  التأثيرات على  المناخ من خالل  غير 
للحيوان وصحته وتكاثره، ويؤثر تغير المناخ على تكوين غلة  
الزراعة   لجنة  وانتاجها.  وجودتها  وتوافرها  األعالف  محاصيل 

 . ( 3ص ، 2018) 26الدورة 
بع الوسائوهناك  التيض  من    ل  للحد  اتباعها  يمكن 

المناخية المرتب  التغيرات  طة بالزراعة والتي تتسبب في اسباب 
انبعاث غازات االحتباس الحراي كاحتجاز الكربون في التربة 
الزراعية، عن طريق االدارة المستدامة للتربة وذلك من خالل  

على تعمل  التي  الزراعية  الممارسات  على    اتباع  الحفاظ 
التربة وخصسال الحد  مة  الزراعي، كذلك  اإلنتاج  لخدمة  وبتها 

غ انبعاثات  قطاع  من  عن  الناجمة  الحراري  االحتباس  ازات 
أكسيد  انبعاثات  آثار  من  التخفيف  وأيضًا  الحيوانية،  الثروة 
النيتروز، حيث يتسرب النيتروجين بسهولة من التربة الزراعية 

ار  ا يتسبب في اضر في الهواء، مم  إلى البيئة من خالل تطايره
االحت غاز  النيتروز  اكسيد  ثاني  ويشكل  للبيئة،  باس عديدة 

الحراري الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث األهمية، ويمكن 
للنيتروجين في   التغلب على ذلك من خالل االدارة المستدامة 
الزراعة من خالل اتباع الممارسات المحسنة. منظمة األغذية  
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المتحوالزرا  لألمم  ا  FAOدة  عة  الغذائي( لمناخ  )تغير  واألمن 
 ( 75 -73، ص ص 2016)
 المنظمات غير الحكومية لثًا: مفهوم ثا

لها هيكل أو بنيان تنظيمي رسمي يتصف هي منظمات  
أنها مسجلة ومشهرة، وهي غير حكومية  النسبي كما  بالدوام 

ل  مة بحيث ال تدخ"بمعنى أنها ال ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحكو 
الحكومي الرسمي، كما أن إدراتها ذاتية وبعيدة  ضمن البنيان  

التدخ )عن  الشافعي  الحكومة.  أو  للدولة  المباشر  ،  2007ل 
 ( 5ص

( انها "تلك المنظمات التي 1، ص2007وذكر شاكر )
تهتم  والتي  مباشرة،  بطريقة  الريف  فقراء  إلى  خدماتها  تقدم 

بية  رد البشرية لتلل تنمية الموابتحقيق التغير التدريجي من خال
كز في  حاجاتها أو المطالبة بتحسين الخدمات الحكومية، وتر 

تقديم خدماتها على االستشارة أو توفير المدخالت التي تمكن 
 من تطبيق التكنولوجيا الزراعية".

الحكومية  رابعًا: غير  المنظمات  بها  تقوم  التي  في   األدوار 
 مواجهة التغيرات المناخية

اتط تس تقوم  ان  غير  يع   NGOsحكومية  اللمنظمات 
لفة فيما يخص التغيرات بالعديد من األدوار أو الوظائف المخت

المالحظة  المناخ  بيانات  جمع  المثال،  سبيل  على  المناخية، 
التقليدية   والمعارف  المحلية  المجتمعات  وربط  المراقبة،  أو 
ترجم كذلك  المناخية،  المعلومات  بمنتجي  المحلي  ة للمناخ 

إلى اللغات المحلية واألشكال غير    مناخية التقنيةالمعلومات ال
أيضاً  واألنذار    التقنية،  والمناخ  الطقس  معلومات  توصيل 

المالزمة   اليقين  عدم  مستويات  وشرح  للمستفيدين،  المبكر 
للمعلومات المناخية، واستغالل المعلومات المناخية في صنع 

 (Lindsey Jones et al, 2016, p8)القرارات المحلية والوطنية. 

ا التي ألدواومن  المدني  المجتمع  لمنظمات  األخري    ر 
المنتدى   في   ذكرها  الحكومية  غير  للمنظمات  الثامن  الدولي 

المجتمعات  وتوعية  تثقيف  يلي:  ما  المناخ  تغيرات  معالجة 
لتبني أنماط حياه أكثر استدامة، وتوعية صانعي القرار على  

الوطني واألقليمي   االمستوى  النوالدولي بشأن  ظم لتغيرات في 
الموار  كمية  على  تؤثر  التي  ونوعيتها، الهيدرولوجية  المائية  د 

ومشاركو  دور  الشأن.  تنمية  هذا  في  والشباب  المرأة  ة 
UNESCO (2017,p3) 

السابقةخامسًا:   لنتائج  :  الدراسات  عرضًا  الجزء  هذا  يتناول 
مناخية،  بعض الدراسات والبحوث المرتبطة بمجال التغيرات ال

 النحو التالي:  يمكن عرضها على والتي 
)دراسة   على  الدراسة    استهدفت،  ( 2010قاسم  التعرف 

و إ وأظهرت أدراك  المناخي،  التغير  لظاهرة  المزارعين  قلمة 
ان   عن  النتائج  يزيد  ادراك    % 65ما  لديهم  المبحوثين  من 

المناخي،   التغير  من و بظاهرة  كافي  تمويل  توفير  عدم  يعد 
المعوق تقابل  أكبر  التي  لألقات  التغير المبحوثين  مع  لمة 
عن نصفو المناخي،   يزيد  ما  اي    ان  يطبقون  ال  المبحوثين 

المناخي،   التغير  مع  بالدراسة  الواردة  األقلمة  بدائل  من  بديل 
خدمات  على  والحصول  الزراعي،  العمل  في  الخبرة  وجاءت 
كأكثر  التربة  وخصوبة  الحيازة،  وحجم  كافية،  ارشادية 

 ائل األقلمة المختلفة. بيق الزراع لبدت التي تفسر تطالمحددا
نتائد   اسفرت  )دراوقد  وحرحش  الفيل  الى    (،2014سة 

من المبحوثين لديهم معرفة بالتغيرات المناخية    %47,82أن:  
بينما   الزراعة،  على  يعرفون    %52وتأثيرها  ال  المبحوثين  من 

المناخ التغيرات  يعرفون  الذين  المبحوثين  ان  كما  ية ذلك، 
عل عرفو وتأثيرها  الزراعة  االعالم  ى  وسائل  خالل  من  ذلك  ا 
التليفزي االذاعة  سواء  أو  الصحف  أو  المنظمات  ون  بينما   ،

ومعاهد   الزراعي  كاإلرشاد  المجال  هذا  في  العاملة  الزراعية 
في   يذكر  دور  أي  لها  يكن  لم  الزراعة  كليات  أو  البحوث 

فق وتركز  الحساسة،  القضية  بتلك  الزراع  على  تعريف  ط 
الجديداستنباط   أكد  األصناف  كما  الكمي.  اإلنتاج  وزيادة  ة 
أهمية أفغالبية   على  الثالث  القرى  في  البؤرية  المجموعة  راد 

من  الزراع،  مع  القضية  لتلك  الزراعي  اإلرشاد  جهاز  متابعة 
المحاصيل   من  جديدة  أصناف  واستنباط  ندوات  عمل  خالل 

 تتوائم مع التغيرات المناخية. 
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دين ) دراسة  داوود  التعرف  اسة  الدر استهدفت    ( 2015ا 
ال وممارسات  واتجاهات  معارف  كفر على  بمحافظة  زراع 

الشيخ نحو ظاهرة التغيرات المناخية، وتمثلت أهم النتائج في 
المتوسطة  من المبحوثين    % 40اآلتي: وقع   في فئة المعارف 

التغيرات   ظاهرة  عن  الناتجة  السلبية  باآلثار  يتعلق  فيما 
وقع  المناخية ا  % 42،  فئمن  في  المعارف  لمبحوثين  ة 

التك بكيفية  يتعلق  فيما  التغيرات المنخفضة  ظاهرة  مع  يف 
ووقع   المبحوثين  %41المناخية،  الممارسات   من  فئة  في 

المناخية،  التغيرات  بظاهرة  يتعلق  فيما  الصحيحة  المرتفعة 
فيما   % 50ووقع   المرتفعة  الممارسات  فئة  في  المبحوثين  من 

بكيف ظيتعلق  مع  التكيف  التغيرات  ية    % 58و  المناخية.اهرة 
فئة   في  وقعوا  المبحوثين  نحو من  المتوسطة  االتجاهات 

 التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية.
( ايه عمر  ادراك    (2015دراسة  استهدفت معرفة درجة 

ووعي المزارعين بظاهرة التغير المناخي وتأثيراته على الزراعة  
واالدرا  الوعي  هذا  اوعالقة  بالمتغيرات  القتصادية  ك 

بهم،  واال الخاصة  ان  جتماعية  النتائج  أظهرت  غالبية  وقد 
المناخية %53,3المزارعين ) ( قد الحظوا تغيرات في األنماط 

درجة  في  واألمطار،    خاصة  غالبية  الحرارة  ادراك  وبرغم 
ليست  لها  السلبية  لالثار  إدراكهم  ان  إال  للظاهرة  المزارعين 

ال أظهرت  حيث  أن  عالية  المبحو   %15,5نتائج  من  ثين فقط 
ادراك   لتغمرتفلديهم  السلبية  باالثار  المناخع  واظهرت ،  ير 

( العينة  من  محدودة  نسبة  أن  وعي  %35,5النتائج  لديهم   )
الزراعة،   على  المحتملة  وآثارها  تعليم بالظاهرة  مستوى  وان 

ان نسبة  كما  المزارعين مرتبط معنويا بدرجة ادراكهم للظاهرة.  
( هي التي تبنت  %25,8، و  % 8,6بين )  ة منهم تترواحمحدود

 . هاجراءات للتكيف مع اثار 
التعرف على:  استهدفت  ،  (2016نجوى خطاب ) دراسة  

المناخي   التغير  بظاهرة  للمبحوثين  المعرفي  المستوى 
الزراعي،   اإلنتاج  على  الضارة  وتأثيراتها  ومسبباتها، 

ا ودراسة  التأثيرات،  تلك  لمواجهة  لعالقات  وممارساتهم 

المستاالرتب بين  المتغيرات  اطية  وبين  للمبحوثين  المعرفي  وى 
المدروسةالمست أهم  قلة  وتمثلت  نسبة  ،  بلغت  في:  النتائج 

التغير   بظاهرة  الجيد  المعرفي  المستوى  ذوي  المبحوثين 
ومسبباتها   ارتباطية  %73,33المناخي  عالقة  وجود  كذلك   ،

م وكل  للزراع  المعرفي  المستوى  بين  والحالة معنوية  السن    ن 
ومد وعدد  التعليمية  الحضاري  واالنفتاح  الزراعي،  العمل  ة 

الضارة م اآلثار  أهم  وتمثلت  الزراعية.  المعلومات  صادر 
للتغيرات المناخية على اإلنتاج الزراعي في: انخفاض انتاجية 
بعض المحاصيل الزراعية، ونقص معدالت مياه الري الالزمة  

االحت معدل  وارتفاع  لبعللزراعة،  المائي  المحاصيل ياج  ض 
ى  عل  %66,67 و،%73,33  و،%83,33راعية بنسب بلغت  الز 

المبحوثين   الترتيب. بها  يقوم  التي  الممارسات  أهم  وكانت 
يلي:  ما  الظاهرة  لتلك  الضارة  التأثيرات  زراعة    لمواجهة 
عدم حرث  و حاصالت زراعية موسم نموها قصير كالخضر،  

راعية،  خصبات الز ع الم، ووضاألرض الزراعية ألعماق كبيرة  
على    %78,26، و  % 86,96، و  %95,65ت بنسب  ث ذكر حي
 رتيب. الت

استهدفت الدراسة  Iwuchukwu.J.C,etal (2014  )دراسة  
تحديد معرفة واألدوار المتصورة للمنظمات غير الحكومية في  
التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في والية أنامبرا 

لدراسة أن ما  تي توصلت لها ا أهم النتائج ال، نيجيريا. وكانت  
( عن  المنظ60يزيد  أعضاء  من  لم  %(  الحكومية  غير  مات 

أشار   بينما  المناخ،  بتغير  معرفة  لديهم  أن  63يكن  إلى   %
 القضايا المتعلقة بتغير المناخ لم يتم تضمينها في برنامجهم،
في  الحكومية  غير  للمنظمات  المدركة  األدوار  أهم  وكان من 

التغيرات  فيف والتكيف معالتخ توعية المناخية ما يلي:    آثار 
الريف الالزمة  رعينالمزا سكان  بشأن تغير   ، وتوفير المشورة 

بنسبة  المناخ   ذلك  ذكر  حيث  منهم  (%77,1)وآثاره    لكل 
التي   والقوانين  السياسات  تطبيق  في  الحكومة  ومساعدة 

( المناخ  تغير  من  التخفيف  على  وشددت  57,1ستساعد   )%
على  ا القطاع  اجة الحلدراسة  استثمار    إلى  وخاصة  الخاص 
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الحكو  غير  العالمية  ميالمنظمات  القضايا  في  ومشاركتها  ة 
 والحساسة مثل تغير المناخ. 

السابقة الدراسات  على  استعراض  :  تعقيب  من  يتضح 
يلي: ما  السابقة  والبحوث  الدراسات   معظمتناولت    الدراسات 
وإدر  معرفة  مستوى  تحديد  بظاهالسابقة  الزراع  التغيرات  اك  رة 

السلبية  مناخيةال ل،  وآثارها  ممارساتهم  تلك  وكذلك  مع  لتأقلم 
واتضح   المبحوثين الظاهرة،  الزراع  وإدراك  معرفة  مستوى  أن 

كانت اما منخفضة أو متوسطة بتلك الظاهرة، وأثارها السلبية  
وعي    وهو ما يشير إلى ضرورة زيادة  على القطاع الزراعي،

معوقات التكيف مع    أهم  أن منو   ة،اع بتلك الظاهر وإدراك الزر 
ارتف هو  الظاهرة  تلك  التكيف  آثار  ممارسات  تكاليف  اع 

التمويل   غياب  وقصور  اتضح  كما  المبحوثين،  غالبية  لدي 
دور المنظمات الزراعية العاملة في هذا المجال وعلى رأسها  

وجود   تبين  كذلك  الزراعي،  اإلرشادي  في    ندرةالجهاز 
الحكومية في هذا    المنظمات غير  رو التي تناولت دالدراسات  

به   ستهتم  ما  وهو  الحالية المجال،  استفادت  ،  الدراسة  وقد 
الدراسة الحالية من المناهج التي اتبعت في الدراسات السابقة،  

 وكذا المتغيرات البحثية التي شملتها تلك الدراسات. 
البحثيثالثًا:   ويتضمن  األسلوب  و :  الدراسةمنطقة  ،  عينة 

فة إلى أسلوب قياسها، واألساليب  حثية، باإلضالبا  والمتغيرات
 المستخدمة، وذلك على النحو التالي:  االحصائية

تحددت منطقة الدراسة لهذا البحث في  منطقة الدراسة:      -أ
شمال   إقليم  محافظات  إحدى  تعتبر  والتي  الفيوم،  محافظة 

وتضم الصعيد، وتقع في الجنوب الغربي من محافظة القاهرة، 
ال وسنورس،  إداري  مراكز  ستةفيوم  محافظة  الفيوم،  هي:  ة 

 .، وطاميه، ويوسف الصديقاوابشواي، واطس
و   -ب الدراسة: شاملة  من    عينة  المستفيدين  جمهور  لتمثيل 

خدمات الجمعيات األهلية العاملة بالمجال الزراعي بمحافظة  
تلك   من  المستفيدين  من  بحثية  عينة  اختيرت  فقد  الفيوم، 

 ه العينة فيما يلي:إجراءات سحب هذات، وقد تمثلت الخدم

اختيار مركز  - الدراسة عليهوطاميه    الفيوم  ي تم   ماإلجراء 
عدد    بإعتبارهما حيث  من  المحافظة  مراكز  أعلى 

األهلية   الزراعي،  النشطة  الجمعيات  المجال  في  العاملة 
 (. 1بجدول )وضح كما هو م

األهليةتوزيع  .1جدول   في    الجمعيات  لمجال  االعاملة 
 الفيوم  محافظةكز  اعلى مستوى مر  الزراعي

 عدد الجمعيات  المركز 
 9 الفيوم 
 8 طامية 
 5 ابشواي
 3 اطسا 

 3 يوسف الصديق 
 2 سنورس
 30 االجمالي 

وال للتنمية  النوعي  )االتحاد  بالفيوم  االجتماعي  التضامن  مديرية  بيئة المصدر: 
 2020والزراعة األمنة بالفيوم، 

قر تم  و  - كاختيار  من  مرك يتين  وهمل  دز  قريتي  مشقين ا 
ق وقريتي  الفيوم،  بمركز  وفانوس واالعالم  رشوان   صر 

طاميه،   من  وتبمركز  بسيطة  عشوائية  عينة  اخذ  م 
والبالغ  الجمعيات  تلك  خدمات  من  المستفيدين  اجمالي 

العينة  وبذلك  ،  مستفيد1500عددهم  حجم    307بلغ 
ومورجان  مبحوثاً  كرجسي  لمعادلة   Krejcie and)  وفقًا 

Morgan, 1970. P,608)  ( بجدول  موضح  هو  ،  (1كما 
الميدانية   البيانات  استبيان استمارة    باستخداموقد جمعت 

تم جمع بالمقابلة الشخصية تم إعدادها لهذا الغرض، وقد  
خال الدراسة  هذه  لعام  بيانات  واكتوبر  سبتمبر  شهري  ل 

2020 . 
 المتغيرات البحثية وطرق قياسها:  -ج

تم  السن هذا التعب:  عن  عن    بسؤالالمتغير    ير  المبحوثين 
 ي وقت تجميع بيانات الدراسة. أعمارهم ألقرب سنة ف

المبحوث من حيث كونه التعليميالمستوى   : يقصد به حالة 
أمي أو يقرأ ويكتب أو حاصل على احد الشهادات المتعارف 

الدراسة،   إجراء  وقت  درجة    وتم عليها  األمي  المبحوث  منح 
درجيقرأ  ولمن  واحدة،   ع و تان،  ويكتب  شهادة الحاصل    لى 
( )و درجات(،    6ابتدائية  اعدادية  شهادة  و درجات(،    9شهادة 
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البكالوريوس أو ما يعادلها  و درجة(،    12أو ما يعادلها )ثانوية  
 درجة(.  16)

الزراعية الحيازة  الزراعية  حجم  األرض  مساحة  به  يقصد   :
البيانات جمع  وقت  المبحوث  يحوزها  تم  التي  وقد  قياسه  ، 

 . لألفدنة قام الخاماألر  تخدامباس
الحيوانية: الحيازة  المزرعية   حجم  الحيوانات  عدد  به  يقصد 

يمتلكها المبحوث، وقد تم قياسه باستخدام األرقام الخام  التي  
 للحيوانات التي يحوزها المبحوث.

الزراعي للعمل  درجات  التفرغ  ثالث  باعطاء  قياسه  تم   :
لل ودرجتان  تمامًا،  حداً للمتفرغ  إلى  واحدمتفرغ  ودرجة  ة  ما، 

 لغير المتفرغ. 
الطموح: في    مستوى  ورغبته  المبحوث  تطلعات  به  يقصد 

خالل  تحقيق   من  قياسه  تم  وقد  أفضل،  معيشي  مستوى 
مدى  خالل  من  عنه  التعبير  وتم  التعليمي،  الطموح  مستوى 
موافقة المبحوث على تعليم أوالده ورغبته في حصولهم على  

حالة    موافقة وصفر فيدرجة واحدة لل  شهادات، وقد خصصت
أن   تفضل  لمن  واحدة  درجة  كذلك خصصت  الموافقة،  عدم 

أكثر ال  تعلمه  واالناث،  من  الرد    ذكور  حالة  في  ودرجتان 
معا،   االثنين  لرغبته  باستجابة  واحدة  درجة  خصصت  كذلك 

للشهادة في   االبتدائية، ودرجتان  الشهادة  أوالده على  حصول 
وهكذا،   الطماالعدادية،  مستوى  االستثماري  اما  تم  وح  فقد 

فيها،  أمواله  التي يرغب استثمار  المجاالت  قياسه من خالل 
اعطا ثم حسبت درجة مستوى  وتم  لكل رغبة.  ء درجة واحدة 

عليها   حصل  التي  الدرجات  مجموع  خالل  من  الطموح 
 المبحوث في المؤشرين.

الخارجي العالم  على  سؤال  االنفتاح  خالل  من  قياسه  تم   :
مجموعة  ا العباراتلمبحوث  انفتاحه تع   من  مستوى  كس 

الخارجي،  بالعالم  اتصاله  ومدى  ثالث   الثقافي  واعطيت 
ودرجة  درج أحيانًا،  للتعرض  ودرجتان  الدائم،  للتعرض  ات 

ثم جمعت  التعرض،  عدم  حالة  في  النادر، وصفر  للتعرض 

العالم   على  انفتاحه  درجة  عن  لتعبر  السابقة  الدرجات 
 الخارجي. 

التغير   الوعي معرفة به    يقصد  :المناخي  بظاهرة  مدى 
  وأسبابه، وقد أعطيت الدرجة   مفهوم التغير المناخي ب   المبحوث

وفقًا لمدى استجابة المبحوث لتلك األسئلة حيث اعطيت درجة  
اما   المعرفة،  عدم  حالة  في  المعرفة، وصفر  حالة  في  واحدة 
اعطاء  تم  فقد  المناخي  التغير  مصادر  أو  اسباب  تعدد    عن 

سبب   لكل  المبحوث،درجة  وعي    يعرفه  درجة  حسبت  ثم 
حصل   التي  الدرجات  مجموع  حساب  خالل  من  المبحوث 

  عليها.
الزراعية المعلومات  لمصادر  درجة  التعرض  به  يقصد   :

والتقليدية   الرسمية  المعلومات  بمصادر  المبحوث  اتصال 
التغيرات   عن  معلوماته  منها  يستقي  التي  والجماهيرية 

وق هذه  المناخية،  قياس  تم  خالد  من  المؤشرات  المتغير  ل 
 الثالث التالية: 

قياس - وتم  المعلومات:  لمصادر  النسبية  من  األهمية  ه 
لها   يلجأ  التي  المصادر  أكثر  على  التعرف  خالل 

 المبحوث للحصول على المعلومات.

تخصيص ثالث    تملمصادر المعلومات:  مدى التعرض    -
أح للتعرض  ودرجتان  الدائم  للتعرض  ودرجة  درجات  يانًا 

 ادر وصفر في حالة عدم التعرض.حدة للتعرض النوا

ل درجة تقدير درجة االستفادة من مصادر المعلومات: تمث  -
لتلك   تعرضه  نتيجة  عليه  تعود  التي  للمنفعة  المبحوث 
لالستفادة   درجات  ثالث  تخصيص  وتم  المصادر، 
ودرجة   المتوسطة،  لالستفادة  ودرجتان  المرتفعة، 

 .عدام االستفادةخفضة، وصفر النلالستفادة المن
الحكومية  المنظمات غير  من  المستخدمة  اإلرشادية    الطرق 

تم سؤال المبحوثين    :الممارسات للمبحوثينلنقل المعلومات و 
توصيل  في  المنظمات  تلك  تستخدمها  التي  الطرق  تلك  عن 
ظاهرة  على  بالتغلب  الخاصة  والممارسات  المعلومات  وتنفيذ 

 .ينبحوثللم التغير المناخي
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الشا  .2ل  جدو والعيحجم  بالقرى ملة  الزراعي  المجال  في  العاملة  األهلية  الجمعيات  من خدمات  المستفيدين  الزراع  من  نة 

 المختارة 
 حجم العينة  حجم الشاملة  المركز  القرية 
 114 560 الفيوم  دمشقين
 70 340 الفيوم  االعالم

 72 350 طاميه  قصر رشوان 
 51 250 طاميه  فانوس 
 307 1500  االجمالي 

 
تقديمسامدى   زراعية  ال  رشاديةاإل   خدماتال  تمرارية 
األهلية  للمبحوثين الجمعيات  تخصيص:  من  لدرجات  ا  تم 

، وإلى حدا ما، وغير مستمرة  مستمرة  ( لالستجابات1،  2،  3)
 على الترتيب. 

المقدمة:   الخدمات  كفاية  اعطاء مدى  قياسه من خالل  وتم 
 ( لم1،  2،  3الدرجات  الخدم(  كفاية  سو دى  المقدمة  اء  ات 

 كانت كافية أو إلى حدا ما أو غير كافية على الترتيب.
اإلرشادية   فيما من  المقدمة  الخدمات  األهلية  الجمعيات 

المناخية: بالتغيرات  األنشطة    يتعلق  من  مجموعة  هي 
الزراعيةوالخد اإلرشادية  التغيرات    مات  بظاهرة  المتعلقة 

دراسات  االدبيات وال  طالع عليها في المناخية، والتي قد تم اال
المجال  ذلك  في  تمت  قياسها من خالل  التي  تم  وقد  سؤال  ، 

عن   الجالمبحوثين  قيام  الدراسة  مدى  محل  األهلية  معيات 
،  2، 3، وقد اعطيت الدرجات )من عدمه الخدمات تلكتقديم  ب
،  ، نادراً ، صفر( لالستجابات تقدم بصفة دائما، تقدم احياناً 1

تقدم   الترتيبوال  التي حصل  درجال  تم حسابقد  ، و على  ات 
( ووفقًا  60  -19عليها المبحوث، وتراوح المدى الفعلي بين )

إلى    مستوى تقديم الخدمات اإلرشادية الزراعية    لذلك تم تقسيم
مستويات   مستوى  ثالث  من  تلقي  هي:  أقل    33منخفض 
( درجة،  47  من    ألقل33من )  تلقي متوسطدرجة، ومستوى  

 . جة فأكثرر د47مرتفع   يلقت ومستوى 
المقدمة:  ساال الزراعية  االرشادية  الخدمات  من  تمثل تفادة 

تعود عليه نتيجة تلقيه تلك    درجة تقدير المبحوث للمنفعة التي
درجات لالستفادة المرتفعة ودرجتان   3الخدمات، وقد اعطيت  

وصفر   المنخفضة،  لالستفادة  ودرجة  المتوسطة  لالستفادة 
االستفا الدةإلنعدام  جمعت  ثم  ح،  التي  عليها صدرجات  ل 

 .ة استفادتهالمبحوث لتمثل درج
نظر  وجهة  من  المقدمة  اإلرشادية  الخدمات  أهمية 

أو    تمثل  مبحوثين:ال الخدمات  المبحوث ألهمية  تقدير  درجة 
يتلق التي  التغير االمعلومات  على  وتأثيرها  المجال  هذا  في  ها 

اعطيت   وقد  المر   3المناخي،  لألهمية  ودرجتان درجات  تفعة 
طة ودرجة لألهمية المنخفضة، وصفر إلنعدام  ألهمية المتوسل

 األهمية.
االحصائي:    -د التحليل  تم   لتحليلأساليب  الدراسة  بيانات 

والتكرارات المئوية  النسب  والمتوسط ،  استخدام  والمدى، 
المعياري،   واالنحراف  االرتباطالحسابي،   البسيط   ومعامل 
المتدرج االنحدار  وتحليل   Regression Analysis  لبيرسون، 

Step Wise Multiple.   

 شتها النتائج ومناق 
 ين: الخصائص والصفات المميزة للمبحوث -1

)يب جدول  )أن    (3ين  تقريبًا  المبحوثين   ( %52,1نصف 
المتوسطة العمرية  الفئة  في   منتقريبًا    % 34وكان  ،  يقعون 

سواء كان متوسط أو جامعي   حاصلين على مؤهل   المبحوثين
نسبة   بلغت  على  حيث  متوسط  الحاصلين  ،  %26,7مؤهل 

نسبة    7,2% بلغت  حين  في  جامعي،  مؤهل  على  للحاصلين 
العينة  %24,1األمية   اجمالي  هم من  %63,2وكان  ،  من 

 فقط غير   %8,1وذلك مقابل  متفرغين تمامًا للعمل الزراعي
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 ص المميزة لهمتوزيع المبحوثين وفقًا للخصائ  .3جدول 

 الخصائص 
 %  العدد  السن 
 12,7 39 سنه  37ل من اق

 52,1 160 سنه 52إلى أقل من  37من 
 35,2 108 سنة فأكثر 52

 100 307 االجمالي 
 %  العدد  الحالة التعليمية 

 24,1 74 أمي
 36,1 111 يقرأ ويكتب بدون شهادة
 5,2 16 حاصل على ابتدائية 
 0,7 2 حاصل على إعدادية 

 26,7 82 حاصل على مؤهل متوسط 
 7,2 22 ؤهل جامعي حاصل على م

 100 307 االجمالي 
 %  العدد  التفرغ للعمل الزراعي 

 63,2 194 متفرغ
 28,7 88 إلى حدا ما
 8,1 25 غير متفرغ 
 100 307 االجمالي 

 %  العدد  حجم الحيازة الزراعية 
 65,2 200 أفدنة  4أقل من 

 28,7 88 نه أفد 7أفدنة ألقل من  4من 
 6,1 19 أفدنة فأكثر  7

 100 307 الي االجم
 %  العدد زة الحيوانيةحجم الحيا
 24,1 74 ال يحوز
 36,5 112 وحدات حيوانية  7أقل من 

 30,6 94 وحدة حيوانية 12ألقل من  7من 
 8,8 27 وحدة حيوانية فأكثر  12

 100 307 االجمالي 
 %  العدد مستوى الطموح 

 45,9 141 درجات(  10منخفض) اقل من 
 50,2 154 ( 12 ألقل من 10متوسط )من 

 3,9 12 درجة فأكثر( 12مرتفع ) 
 100 307 االجمالي 

 %  العدد االنفتاح على العالم الخارجي 
 38,8 119 ( درجات 10منخفض) اقل من 

 39,4 121 (درجة  14ألقل من  10متوسط )من 
 21,8 67 درجة فأكثر( 14مرتفع ) 
 100 307 االجمالي 

 المصدر: بيانات الدراسة 

 
( ذوي حيازات مزرعية  %65,2م )بيتهغال  وكان  له،  متفرغين  
ذوي حيازات حيوانية اقل من    %36,5وكان  أفدنة،    4أقل من  

متوسط،    % 50,2وأن  وحدات،    7 طموح  مستوى  كما  ذوي 

أن   النتائج  )  غالبيةأظهرت  مستوى  %78,2المبحوثين   )
الخارج العالم  أو منخفض حيث  متوسط  أما  ي  انفتاحهم على 

 نهم على الترتيب. كل مل   %38,8، %39,4بلغت نسبتهم 
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 وعي بظاهرة التغير المناخيال -2
النتائج   ) الواردة  أشارت  جدول  غالبية  ن  أإلى    (4في 

وعيهم%68,1)المبحوثين   بظاهرة  منخفض  و وسط  مت  ( 
ومسبباتها المناخية  مقابل  ،  التغيرات  مستوى     %31,9وذلك 

يشيموعيهم   ما  وهو  ومسبباتها.  الظاهرة  بتلك  إلى رتفع  ر 
علىلعا  ضرورة الظاهرة   مل  بتلك  المزارعين  وعي  زيادة 

مصادر   زيادة  خالل  من  الزراعة  على  المختلفة  وتأثيراتها 
وال االتصالية  والقنوات  المهتمة المعلومات  الزراعية  منظمات 

 بهذا المجال. 

ل  .4جدول   وفقًا  المبحوثين  التغير بظاه  هموعيتوزيع  رة 
 المناخي

 %  العدد    الوعيمستوى 
 22,2 68 درجات( 6ن منخفض) اقل م
 45,9 141 درجات(  8ألقل من  6متوسط )من 

 31,9 98 درجات فأكثر( 8مرتفع ) 
 100 307 االجمالي 

 المصدر: بيانات الدراسة 

 
النسبية،    -3 وأهميتها  المعلومات،  لمصادر  التعرض 

 واالستفادة منها 
)  ةالواردائج  النت  أوضحت من    %45,3أن    (5بجدول 

تعرضوثين  المبح وذلك    متوسط   ذوي  المعلومات  لمصادر 
ويمكن ربط تلك النتيجة مع    مرتفع،تعرضهم  فقط    % 14مقابل  

ا وعيهم  مستوى مستوى  فانخفاض  الظاهرة،  بتلك  لمتوسط 
في  كبير  بشكل  يسهم  قد  المعلومات  لمصادر  التعرض 

لديهم الوعي  مستوى  كماانخفاض  )وضح  أ  ،  أن    ( 6جدول 
االنتاج مستلزمات  يأتي  تاجر  المصادر    الزراعي  صدارة  في 
الم منها  يستقي  التغي التي  بشأن  معلوماتهم  رات بحوثين 

بنسبة   يليه الخبرة الشخصية  ، %62,2بنسبة    المناخية الحادثة
ثم الجمعيات    ،%48,5بنسبة    يليها االقارب والجيران،  50,2%
،    % 45,3يها المرشد الزراعي بنسبة  يل،  %46,6بنسبة    األهلية
إلى    ماوهو   التغيرات  رة  ضرو يشير  بظاهرة  االهتمام  زيادة 

العاملة  المناخية من قبل اإلرشاد الزراعي والجمعيات األ هلية 
جدول  الواردة في  المجال الزراعي، كذلك أوضحت النتائج  في  
من  ن  أ  (7) مستوى  (  %50,8)  المبحوثين  نصفأكثر 

المعلومات متوسطاستفادتهم من مص فقط   %7,8مقابل    ةادر 
مكان استفادتهم  أهت  إلى  يشير  مما  القطاع  رتفعة،  تبني  مية 

والقطاع  الزراعي  اإلرشادي  الجهاز  في  ممثاًل  الحكومي 
)الجمعيات الخدمي   الحكومية  غير  المنظمات  في  متمثاًل 

األهلية العاملة في المجال الزراعي( تلك القضية والعمل على  
 . لزراع بها وبمسبباتها وكيفية التكيف معهارفع وعي ا

اتوز   .5جدول   وفقًا  يع  لمصادر   همتعرضللمبحوثين 
 المعلومات
 %  العدد  التعرض  مستوى 

 40,7 125 ( درجات 10منخفض) اقل من 
 45,3 139 (درجة  13ألقل من  10متوسط )من 

 14 43 درجة فأكثر( 13مرتفع ) 
 100 307 االجمالي 

 لدراسة المصدر: بيانات ا 
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 عن التغيرات المناخية   ة النسبية لمصادر المعلوماتوفقًا لألهمي توزيع المبحوثين .6جدول 
 األهمية النسبية  %  ( 307التكرار )ن =  لومات مصدر المع

 2 50,2 154 الخبرة الشخصية 
 3 48,5 149   والجيران االقارب
 - - - األبناء

 5 45,3 139 المرشد الزراعي
 1 62,2 191 مستلزمات االنتاج تاجر

 6 42 129 لزراعية الجمعية ا
 4 46,6 143 الجمعية األهلية 

 - - - محطات البحوث الزراعية 
 - - - الراديو 

 7 36,8 113 البرامج التليفزيونيه 
 - - - قناة مصر الزراعية 

 8 31,9 98 االنترنت 
 - - - المجالت الزراعية 
 - - - النشرات الفنية 

   - رائد الج
 المصدر: بيانات الدراسة 

 
الم  .7  جدول وفقتوزيع  مصادر لالًا  بحوثين  من  ستفادة 

 المعلومات
 %  العدد  االستفادة  مستوى 

 41,4 127 ( درجات 10) اقل من ةمنخفض
 13ألقل من  10)من  ةمتوسط
 ( درجة

156 50,8 

 7,8 24 درجة فأكثر( 13) ةمرتفع
 100 307 االجمالي 
 

الجمعياتالزراعية    اإلرشادية  الخدمات  -4 من   المقدمة 
 جال التغيرات المناخية:األهلية في م

النتائج تلقي    مستوى   أن   ( 8في جدول )  الواردة  أوضحت 
ذلك    اً متوسط  كانللخدمات    المبحوثين ذكر  نسبة حيث 

المبحوثين  % 59,3 أفاد ،  من  حين  من    فقط    % 23,8  في 
بينت نتائج جدول  و بارتفاع مستوى تقديم الخدمات،  المبحوثين  

الت  ان  (9) الخدمات  تقأكثر  يتم  ا  ديمهاي  لجمعيات من 
بأسبللمبحوثين   بالتوعية  وآثارها  والخاصة  الظاهرة  حدوث  اب 

المبيدات  استخدام  في  االفراط  بعدم  التوعية  هي:  السلبية 
االسمدة ،  %78,8بنسبة    الزراعية استخدام  في  االفراط  وعدم 
المخلفات    وعدم  ، %71,3بنسبة    الكيماوية   المزرعية حرق 
انتاجيةو   ،%57,9بنسبة   المحاصيل    تراجع  الزراعية بعض 

الحر  درجات  تغير  بنسبة بنسبة    ارةنتيجة  ذلك  ذكر  حيث   ،
55,4%.   

 
 

 الخدمات اإلرشادية المقدمة من الجمعيات األهلية تقديم لمستوى وفقًا توزيع المبحوثين  .8جدول 
 %  العدد  الخدمة المقدمة

 16,9 52 درجة(  33اقل من  منخفض)
 59,3 182 (جة در  47ألقل من  33متوسط )من 

 23,8 73 درجة فأكثر( 47مرتفع ) 
 100 307 االجمالي 
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 الخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة من الجمعيات األهلية للمبحوثين .9جدول 
 التكرار  الخدمات المقدمة 

 ال نادرا  انا احي دائما  بية وث ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها السلالتوعية بأسباب حدب  الخاصة  الخدمات أواًل:  

 280 17 10 - التوعية بعدم قطع األشجار الخضراء  -1
 307 - - - البترول( -التوعية بعدم االفراط في استخدام الوقود )الفحم -2
 307 - - - التوعية بنظافة اماكن تربية الماشية لتجنب الغازات المنبعثة من تربية الماشية  -3
 - - 65 242 زراعية م المبيدات الالتوعية بعدم االفراط في استخدا -4
 - - 88 219 التوعية بعدم االفراط في استخدام االسمدة الكيماوية  -5
 - 2 127 178 التوعية بعدم حرق المخلفات المزرعية  -6
 236 31 25 15 التوعية بعدم حرق المخلفات المنزلية  -7
 307 - - - الفاقد والمهدر من األغذية التوعية بضرورة تقليل معدل  -8
 172 68 56 11 لمحتملة على مياه الري المتوفرة.آلثار السلبية اريف الزراع با تع -9
مثل)   -10 الزراعية  المحاصيل  بعض  انتاج  تراجع  على  المناخي  التغير  بتأثير  الزراع  تعريف 

 قصب السكر(  -البطاطس -الطماطم -الذرة الشامية -القمح
170 103 17 17 

 111 100 56 40 بة التربة الزراعية على تراجع خصو تعريف الزراع بتأثير التغيرات المناخية   -11
ان  -12 على  المناخية  التغيرات  بأثر  الزراع  تصيب  تعريف  التي  واألمراض  اآلفات  تشار 

 النبات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة 
7 43 72 185 

 172 73 43 19 ستهالك المائي للمحاصيل توعية الزراع بتأثر التغيرات المناخية على زيادة اال -13

التي تصيب الماشية نتيجة التغيرات في درجة    هور بعض األمراضريف الزراع بظتع -14
 الحرارة.

- - - 307 

التغيرات   -15 نتيجة  واللحوم  االلبان  من  للماشية  االنتاجية  القدرة  بتراجع  الزراع  توعية 
 المناخية 

- - - 307 

 268 29 10 - حاصيل المناخية على تغيير اماكن زراعة بعض الم تعريف الزراع بتأثير التغيرات -16
     ثانيًا: ممارسات الحد من اآلثار الضارة  لتلك الظاهرة 

 - - 132 175 رات الفنية للمزارعين الخاصة بمواعيد الزراعة المناسبة تقديم االستشا -1
 246 45 16 - وتوفيرها.  المزارعين باالصناف المقاومة للجفاف والملوحة  تعريف -2
 10 59 162 76 سب كمية المياه المتوفرة سب للنباتات حتعريف المزارعين بالعدد المنا -3
 - 1 60 246 اعدتهم للتحول للزراعة العضوية.، ومستشجيع الزراع على الزراعات العضوية -4

 - 2 104 201 .تدريب الزراع على تدوير المخلفات الزراعية والعضوية  -5
 1 2 68 236 السماد العضوي عمل تدريب الزراع على  -6
 258 29 14 6 زيادة المسطحات الخضراء والتشجير ى لعالزراع   وحث توفير االشجار  -7

 12 - 76 219 والمساهمة في تطهيرها  تلوث مياة الترع والمصارف دم الزراع على ع اقامة ندوات لحث  -8
 172 92 41 2 الري الزائد وتجنب استخدام المياه   لترشيد نشر طرق الري الحديثة  -9
 307 - - -  المتطورة  اساليب الري   توفير المشاركة في  -10
 1 54 164 88   .حفاظ على خصوبة التربةلل تقديم التوصيات الفنية  -11
 262 45 - - تشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث نشر ال  -12
 1 1 137 168 كيفية الحفاظ على البيئة من التلوث  عمل ندوات عن -13
 285 22 - - (البترولوالفحم و  رباءاستخدام الطاقة )التقليل من استهالك الكهترشيد ل عقد ندوات  -14
ندوات  -15 باألمراض للت  عقد  االنسان   عريف  تصيب  ظاهرة  اوالحيوان    التي  عن  لناتجة 

 التغيرات المناخية 
- - - 307 

تعريف بالتغيير في انواع وانماط الحشرات ناقالت االمراض وكيفية الحد  لل   عقد ندوات -16
 تشارها من ان

- - 17 293 

 11 1 86 209 الزراعية  حيوية لآلفات المكافحة ال محث الزراع على استخدا -17
 38 66 139 64 االنذار المبكر باألوبئة  -18

 المصدر: بيانات الدراسة 
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أما فيما يتعلق بالخدمات اإلرشادية الزراعية المقدمة من  

ت فكانمن اثار تلك الظاهرة،    تلك الجمعيات والخاصة بالحد
بنسبة    اعات العضويةكالتالي: تشجيع الزراع على التحول للزر 

يليها تدريب المبحوثين على عمل واستخدام السماد    ، 80,1%
الكيماويةا االسمدة  من  بداًل  وعقد  ،  %76,9بنسبة    لعضوي 

والمصارف   الترع  مياة  تلوث  بعدم  المبحوثين  لحث  الندوات 
المكافحة  خدام  واست  ، %71.3بنسبة    ومساعدتهم على تطهيرها

لآل الزراعيةالحيوية  تدوير  دوت  ،%68,1نسبةب  فات  ريبهم على 
 .% 65,5بنسبة  المخلفات الزراعية
على عدم تلقيهم الخدمات التالية:    المبحوثين  بينما اجمع

)الفحمعدم   الوقود  استخدام  في  االفراط  بعدم    -التوعية 
و البترول( الماشية  عدم  ،  تربية  اماكن  بنظافة  لتجنب التوعية 

الماشية تربية  من  المنبعثة  بضرو التوعيعدم  و ،  الغازات  رة ة 
الفاقد والمهدر من األغذية زراع  تعريف العدم  و ،  تقليل معدل 

نتيجة التغيرات   بظهور بعض األمراض التي تصيب الماشية
القدرة االنتاجية عدم  و ،  في درجة الحرارة توعية الزراع بتراجع 

 .يجة التغيرات المناخيةللماشية من االلبان واللحوم نت
بتعر  يتعلق  المبحوثين  وفيما  التغلب على  يف  بممارسات 

  م لهم تمثلت في: رة فأن أكثر الخدمات التي ال تقدتلك الظاه
  عقد ندوات و ،  اساليب الري المتطورة  توفير  المشاركة في  عدم  
الناتجة عن  والحيوان  التي تصيب االنسان عريف باألمراضللت

المناخ التغيرات  عدم  يةظاهرة  على  المبحوثين  اجمع  حيث   ،
تعريف بالتغيير  لل  عقد ندواتا عدم  ليه، يلك الخدماتتلقيهم ت

ناقالت االمراض وكيفية الحد من  في انواع وانماط الحشرات  
بنسبة    انتشارها ذلك  ذكر  ندوات  ،  %95,4حيذ  اقامة  وعدم 

لتوعية المبحوثين بأهمية ترشيد الطاقة حيث ذكر ذلك بنسبة 
البيئة  عدم  و ،  92,8% بحماية  الخاصة  التشريعات  من  نشر 
توفير االشجار  وعدم  ،  %85,3ذلك بنسبة    ذكر  حيث  التلوث
حيث   ة المسطحات الخضراء والتشجيرزيادعلى  الزراع    وحث

المزارعين باالصناف وعدم  ،  %84,1ذكر ذلك بنسبة   تعريف 
 . %80,2حيث ذكر ذلك بنسبة  المقاومة للجفاف والملوحة 

المبحوثيناسمستوى    -5 اإلرشادية  من  تفادة   الخدمات 
 : ة لهمالمقدم  زراعيةال

)ين  يب من مستوى  أن    (10جدول  المبحوثين  استفادة 
حيث ذكر    كانت اما منخفضةواألنشطة المقدمة لهم  الخدمات  
وذلك مقابل ، %38,1بنسبة و أو متوسطة، %40,1ذلك بنسبة 

تلك  ويتضح من  كانت استفادتهم مرتفعة،    منهمفقط    21,8%
المبحو  اخماس  أربعة  حوالي  أن  استفادتهمالنتائج  من   ثين 

وقد يرجع ذلك  الخدمات اإلرشادية كانت منخفضة ومتوسطة،  
على  إلى   تعتمد  الخدمات  بعض  المبحوثين أن  معرفة  مدى 

توفير ب وعدم  الظاهرة،  تلك  تفاقم  الي  تؤدي  التي  األسباب 
المبحوثين على لهم، أو لعدم قدرة  المناسب  تلك  تنفيذ    البديل 

 لتلك الظاهرة.  آلثار السلبيةمن ا  بشكل دائم للحدالتوصيات 

المبحوثين    .10جدول   من    لمستوى توزيع  االستفادة 
 الخدمات اإلرشادية المقدمة من الجمعيات األهلية 

 %  العدد  مستوى االستفادة 
  37) اقل من ة منخفض
 درجة(

123 40,1 

ألقل من    37)من  ة متوسط
 (درجة  50

117 38,1 

 21,8 67 درجة فأكثر( 50)  ةمرتفع
 100 307 الي االجم

 المصدر: بيانات الدراسة 

 
من   -6 المقدمة  اإلرشادية  الخدمات  استمرارية    مدى 

 الجمعيات األهلية: 
)يبين   المبحوثين  أن  (11جدول  ثلث  من    ( %31,9)أقل 

  % 54,7، وذلك مقابل  أفادوا باستمرارية تقديم تلك األنشطة لهم
أفادوا   الخدمات اال عند طلبها منمنهم  تلك   بعدم تقديم تلك 
، وهو ما قد يفسر االستفادة المنخفضة والمتوسطة الجمعيات

ان في  الخدمات،  تلك  مستمرة    هامن  بصفة  لهم  تقدم  ال 
 ومنتظمة.
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تقديم   .11جدول   استمرارية  لمدى  المبحوثين  توزيع 
 الخدمات ارشادية في هذا المجال

استمرارية الخدمات  
 ية اإلرشاد 

 %  العدد 

 31,9 98 مستمرة
 54,7 168 عند الطلب 

 13,3 41 رة مستمغير 
 100 307 االجمالي 

 المصدر: بيانات الدراسة 

 
الجمعيات    -7 المقدمة من  الخدمات واألنشطة  مدى كفاية 

 :األهلية من وجهة نظر المبحوثين:
ف الواردة  النتائج  حوالي ثالثة أن    ( 12ي جدول )أظهرت 

)المبحوث   أرباع الخدمات  %73,9ين  كفاية  بعدم  أفادوا   )
يتطلعواالمجال    هذافي  لهم  مقدمة  ال تلك    وانهم  من  للمزيد 

واألنشطة مقابل  الخدمات  وذلك  اجمالي    6,9%،  من  فقط 
 . المبحوثين افادوا بكفاية تلك الخدمات

كفايةالمبحوثين    توزيع  .12جدول   لمدى  الخدمات    وفقًا 
المجا هذا  في  المقدمة  الجمعيات  اإلرشادية  قبل  من  ل 

 االهلية 
 %  ار التكر  الكفاية 

 6,9 21 كافية
 19,2 59 إلى حدا ما

 73,9 227 كافيةغير 
 100 307 االجمالي 

 المصدر: بيانات الدراسة 

 
الطرق اإلرشادية المستخدمة في تنفيذ وتقديم األنشطة    -8

 والخدمات للمبحوثين: 
في    أشارت الواردة  )ج النتائج  أن    (13دول  أكثر إلى 

تقديم في  المستخدمة  اإلرشادية  للمب  الطرق  حوثين األنشطة 
وااليضاح  تمثلت   اإلرشادية،  والندوات  االجتماعات  عقد  في: 

المطبوعات  وتوزيع  للمبحوثين،  الحقلية  والزيارات  العملي، 
بنسبة   ذلك  ذكر  حيث  المبحوثين،  و %100على   ،83,4%  ،

 لكل منهم على الترتيب. % 28,7، و 58,9%

وت   . 13جدول   تنفيذ  في  المستخدمة  اإلرشادية  ديم  قالطرق 
 للمبحوثين الخدمات 

 %  (307التكرار )ن=  اإلرشادية الطريقة 

 100 307 عقد االجتماعات اإلرشادية 
 83,4 256 االيضاح العملي 

 58,9 181 زيارة المزارع في حقله 
توزيع مطبوعات إرشادية  

 على الزراع 
88 28,7 

 المصدر: بيانات الدراسة 

 
ة االستفاد  تأثير بعض الخصائص المدروسة على درجة  -9

ادية الزراعية المقدمة للمبحوثين من قبل مات اإلرشالخد  من
 الجمعيات األهلية: 

وجود عالقة معنوية بين   (14الجدول ) بيانات    أوضحت
المقدمة من   الزراعية  اإلرشادية  الخدمات  االستفادة من  درجة 

من كل  وبين  األهلية  التعليمي، و   سن،ال  الجمعيات  المستوى 
الز  الحيازة  على  وح،  الطم  ستوى ومراعية،  وحجم  واالنفتاح 
الخارجي،   المناخي،  العالم  التغير  بظاهرة  والتعرض  والوعي 

المعلومات،   مصادر  من  واالستفادة  المعلومات،  لمصادر 
-حيث بلغت قيم معامل االرتباط )،  واستمرارية تقديم الخدمة

0.457  ،0.796  ،0.452  ،0.661  ،0.622  ،0.671  ،
ر تيب، األمالتر   على  لكل منها  (0.787،  0.461،  0.481

استفادة  زيادة  في  المتغيرات  تلك  أهمية  إلى  يشير  الذي 
وبذلك   لهم،  المقدمة  الزراعية  اإلرشادية  بالخدمات  المبحوثين 
المتغيرات،  بتلك  يتعلق  فيما  االحصائي  الفرض  رفض  أمكن 

راسة فلم تتضح معنوية العالقة  أما بالنسبة لباقي متغيرات الد
وبين اال  بينها  مستفمستوى  الخدماتادة  وبناءًا المقدمة  ن   ،

الذي ينص على  على ذلك لم يمكن رفض الفرض االحصائي  
ارتباطية عالقة  وجود  وهي    عدم  المستقلة  المتغيرات  بين 

الخدمات   وكفاية  الزراعي،  للعمل  والتفرغ  الحيوانية،  الحيازة 
 المقدمة.
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است  ويمكن مستوى  بين  االرتباطية  العالقة  فادة توضيح 
الثيالمبحو  من  اإلن  والمتغيرات  خدمات  لهم  المقدمة  رشادية 
 على النحو التالي:  (14والموضحة بجدول ) المستقلة

أوضحت   -1 معنوية الالسن:  ارتباطية  عالقة  وجود  نتائج 
سالبة بين السن ودرجة االستفادة من الخدمات اإلرشادية  

تلك ، ويم0,05مستوى معنوية    الزراعية عند تفسير  كن 
ضوءالع في  كبار  أ   القة  أن  هم  تقليديون،  السن  فراد 

وأكثر تمسكًا باألفكار والممارسات القديمة، وقد ال يولون  
اهتمامًا بمعرفة التوصيات والممارسات الجديدة وتطبيقها 

 لتجنب حدوث التغيرات المناخية.
التعليمي:   -2 عالقة  وجو   نتائجالأوضحت  المستوى  د 

المست بين  موجبة  معنوية  التعليميارتباطية  درجة  و   وى 
ماال مستوى  ستفادة  عند  الزراعية  اإلرشادية  الخدمات  ن 

، ويمكن تفسير تلك العالقة في ضوء أنه  0,01معنوية  
كلما زاد المستوى التعليمي كلما زادت االستفادة من تلك 

المصادر  الخدمات،   إالى  الوصول  فرصة  تزيد  حيث 
المناخيالمخت بالتغيرات  والخاصة  للمعلومات  ة، لفة 

اة  وبالتبعي و زيادة  من الهتمام  التي  الممارسات  تطبيق 
 شأنها الحد من اثار تلك الظاهرة.

الزراعية -3 الحيازة  عالقة  نتائج  ال  أظهرت:  حجم  وجود 
الزراعية   الحيازة  حجم  بين  موجبة  معنوية  ارتباطية 

الزراع اإلرشادية  الخدمات  ية عند مستوى  واالستفادة من 
ه  ضوء أن  فيلك العالقة  ، ويمكن تفسير ت0,01معنوية  
كب الحكلما  حجم  الزراعية  ير  بتطبيق  ازة  يسمح 

وبالتالي   بها  الموصي  من  الممارسات  االستفادة  زادت 
 . المقدمة لهم الخدمات اإلرشادية الزراعية

الطموح:  م -4 ارتباطية  وجود  نتائج  ال  بينت  ستوى  عالقة 
بين   موجبة  الطمعنوية  من ممستوى  واالستفادة  وح 

،  0,01ية  ستوى معنو ة عند معيشادية الزرا الخدمات اإلر 
الذين    المبحوثين  تفسير تلك العالقة في ضوء أنويمكن  
واستثمارية  ب  يتمتعون  تعليمية  ما تطلعات  غالبًا  مرتفعة 

والممارسات  المعلومات  لمعرفة  استعدادًا  أكثر  يكونوا 

لظاه السلبية  اآلثار  من  وقد للحد  المناخية،  التغيرات  رة 
ايج هذا  على  ينعكس  الخدماستفادة  الا ابيًا  ت  من 
المقدمة،   على  و اإلرشادية  للحصول  وتطبيقها  بها  العمل 

 منفعة أكبر.

الخارجي -5 العالم  على  وجود نتائج  الأظهرت  :  االنفتاح 
العالم   على  االنفتاح  بين  موجبة  معنوية  ارتباطية  عالقة 

خدمات اإلرشادية الزراعية عند  الخارجي واالستفادة من ال
معنو  وي0,05ية  مستوى  تفسيرمك،  العال  ن  في  تلك  قة 

زادت كلما  أنه  الخارجي    ضوء  العالم  على  االنفتاح 
الظاهرة  تلك  آثار  ومعرفة  المختلفة  للمصادر  والتعرض 
كلما زاد وعيهم بتلك الظاهرة واألضرار التي قد تنجم عن  

التي الصحيحة  بالممارسات  العمل  الحد    عدم  شأنها  من 
 من آثار تلك الظاهرة.

االو  -6 بظاهرة  المناخي:لتعي  وجود  ال  أوضحت   غير  نتائج 
عالقة ارتباطية معنوية موجبة بين الوعي بظاهرة التغير 
المناخي واالستفادة من الخدمات اإلرشادية الزراعية عند  

معنوية   ت0,01مستوى  تفسير  ويمكن  في  ،  العالقة  لك 
وعي   زاد  كلما  أنه  الظاهرة ضوء  بتلك  المبحوثين 

ز  كلما  بأومسبباتها  وعيهم  والخدمات  هماد  الممارسات  ية 
تواجه   التى  السلبية  اآلثار  من  تحد  ان  شأنها  من  التي 

 االنتاج الزراعي بسبب تلك الظاهرة. 

المعلومات -7 لمصادر  من:  التعرض  وجود  ال  تبين  نتائج 
لمصادر   التعرض  بين  موجبة  معنوية  ارتباطية  عالقة 

الز المعلو  اإلرشادية  الخدمات  من  واالستفادة  راعية  مات 
م معنوية  ستعند  العالقة 0,01وى  تلك  تفسير  ويمكن   ،

أن  ضوء  معلومات    في  لمصادر  المبحوثين  تعرض 
واألنشطة   الممارسات  أهمية  معرفة  لهم  يتيح  متنوعة 
السلبية   اآلثار  على  للتغلب  لهم  الموجهة  اإلرشادية 

 الناجمة عن التغير المناخي.  

المعلومات ا -8 ائج وجود  نتال: أظهرت  الستفادة من مصادر 
ة ارتباطية معنوية موجبة بين االستفادة من مصادر قعال

الزراعية   اإلرشادية  الخدمات  من  واالستفادة  المعلومات 
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معنوية   مستوى  ت0,01عند  تفسير  ويمكن  العالقة  ،  لك 
لمصادر  المبحوثين  تعرض  زيادة  أن  ضوء  في 

در  على  يؤثر  المعلومات المعلومات  من  االستفادة  جة 
المموزيادة وعيهم   لهم  ار بأهمية  المقدمة  والخدمات  سات 
 واالستفادة منها. 

الخدمة -9 تقديم  أظهرت  استمرارية  عالقة  ال:  وجود  نتائج 
الخدمة   تقديم  استمرارية  بين  موجبة  معنوية  ارتباطية 
الزراعية عند مستوى   اإلرشادية  الخدمات  واالستفادة من 

ويمكن تفسير تلك العالقة في ضوء أنه  ،  0,01معنوية  
الخد  كلما باالستمراريةماتمتعت  المقدمة  دل ،  ت  كلما 

واالستفادة  الخدمات  لتلك  المبحوثين  احتياج  على  ذلك 
 منها. 

الخدمات   -10 من  االستفادة  درجة  على  المؤثرة  العوامل 
األهلية   الجمعيات  من  للمبحوثين  المقدمة  اإلرشادية 

 الزراعية 

نتائج اإلنحدار   تشير  تحليل  لنموذج  اإلحصائي    التحليل 
 Multiple Regression Analysis Step Wiseالمتدرج  
) الموضحة   تأثيرًا على درجة    (15بالجدول  العوامل  أكثر  أن 

هي للمبحوثين  المقدمة  الخدمات  من  المستوي   االستفادة 
المتغير   التعليمي هذا  أن  النتائج  أوضحت  حيث  للمبحوثين، 

، وأن  في تفسير التباين في المتغير التابع  %63,1يسهم بنسبة  
  255,9لغت  هامه معنوية استنادًا إلى قيمة ف التي باس  نسبة

معنوية   مستوى  ضرورة  0,01عند  إلى  يشير  ما  وهو   ،
تلك  لمواجهة  للمبحوثين  التعليمي  المستوى  برفع  االهتمام 

 الظاهرة.
مات وفي المرحلة الثانية تم إدخال متغير استمرارية الخد

المستوى   متغير  إلى  باإلضافة  حوثين،  مبلل  التعليميالمقدمة 
بنسبة   المتغيرين  ساهم  في    %75,4وقد  التباين  تفسير  في 

الخدمات  استمرارية  متغير  أن  يعني  بما  التابع،  المتغير 
 في تفسير هذا التباين. % 12,3المقدمة يساهم بنسبة 

 ةستقلة ودرجة االستفادة من الخدمات المقدمات المالعالقة االرتباطية بين المتغير  .14جدول 
 قيمة معامل االرتباط البسيط  المستقلة  المتغيرات م

 )درجة االستفادة من الخدمات( 
 * 0,457 - السن 1
 ** 0,796 المستوى التعليمي  2
 ** 0,452 حجم الحيازة الزراعية  3
 ** 0,661 مستوى الطموح  4
 * 0,622 االنفتاح على العالم الخارجي  5
 ** 0,671 الوعي بظاهرة التغير المناخي 6
 ** 0,481 ر المعلوماتالتعرض لمصاد 7
 ** 0,461 االستفادة من مصادر المعلومات  8
 ** 0,787 استمرارية تقديم الخدمة  9

 0,05* معنوي عند       0,01** معنوي عند     المصدر: بيانات الدراسة
 

الخدمات المقدمة  االستفادة من  عد للعالقة بين بعض المتغيرات المدروسة و ج الصانتائج تحليل االنحدار المتدر   .15جدول  
 لهم 

معامل االرتباط   المتغير  المرحلة 
 المتعدد 

% للتباين  
المفسر للمتغير  

 التابع 

% التراكمية للتباين  
المفسر للمتغير  

 التابع 

معامل  
 االنحدار 

 قيمة ف

 ** 255,9 ** 0,49 63,1 - 0,79 المستوى التعليمي  األولى
استمرارية تقديم  الثانية

 الخدمة 
0,87 12,3 75,4 0,46 ** 229,3 ** 

 0,01معنوية عند مستوى **       المصدر: بيانات الدراسة
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وبناءًا على ذلك أمكن رفض الفرض االحصائي وقبول  
لبعض   تأثير  هناك  أن  على  نص  الذي  النظري  الفرض 

الخدمائص  خصا من  االستفادة  درجة  على  ت المبحوثين 
األهلية الجمعيات  المقدمة من  ا  اإلرشادية  في  لمجال  العاملة 

 الزراعي فيما يتعلق بظاهرة التغيرات المناخية.

 صيات لتو ا

استخالص  أمكن  الدراسة  نتائج  عنه  أسفرت  ما  ضوء  في 
 التالية:  التوصيات

الز  -1 اإلرشادية  بالخدمات  بااالهتمام  الخاصة  نتاج  إلراعية 
ب يساهم  لما  نظرًا  حدوث الحيواني  في  كبيرة  بنسبة  ه 

 . التغيرات المناخية

فع المستوى التعليمي للزراع، لما يساهم به  العمل على ر  -2
 في التحدى لتلك الظاهرة.

الزراعية   -3 اإلرشادية  الخدمات  استمرارية  على  العمل 
المستفي ومتابعة  األهلية،  الجمعيات  من  دين المقدمة 

 لتنفيذ الممارسات الموصي بها.

إرش -4 وقناة مصر استخدام طرق  كالتليفونات  متنوعة  ادية 
 ي الزراع بتلك الظاهرة.عية في رفع وعالزرا 

األهلية   -5 بالجمعيات  والمتخصصة  الفنية  الكوادر  زيادة 
التغيرات  يخص  فيما  للزراع  الجيدة  الممارسات  لتوصيل 

 المناخية.

الجهات -6 مختلف  تضم  لجنة  الظاهرة    عمل  بتلك  المعنية 
وتعريف  دورية  بيانات  دائم   وإصدار  بشكل  بها  الزراع 

 ومستمر. 

الم -7 الدراسإجراء  من  غير زيد  المنظمات  دور  عن  ات 
بعض   على  التركيز  مع  المجال،  هذا  في  الحكومية 
العوامل   ودراسة  االعتبار،  في  تؤخذ  لم  التي  الجوانب 

 والمتغيرات التي لم تتطرق لها تلك الدراسة. 
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ABSTRACT 

Agricultural Extension Services Provided to Farmers by Ngos in the Field of 

Climate Change in Fayoum Governorate 

Salwa Mohamed Abd ElGawad Ahmed

The research aimed to: identify the advisory 

services provided by agricultural  in the field of climate 

change, know the farmers' benefit level from these 

services, determine sustainability and adequacy of those 

services, know the information sources, identify the 

sustained  and their adequacy of these services, Identify 

the most important extension methods used to aware  

farmers about climate change And determine the most 

important factors affecting  of farmers' benefit level 

from agricultural extension services provided by those 

organizations in the field of climate change. 

The study was conducted in Fayoum governorate. 

Fayoum and Tamiya destricts have been selected 

according to the most active NGOs in the agricultural 

field. Two villages were selected from each district: 

Damashqin and Al-Ielam from Fayoum, Kasr Rashwan 

and Fanos from Tamiya, A simple random sample of the 

beneficiaries of these associations was selected by 

Krejcie and Morgan equation, the sample size reached 

to 307 respondent.  

Regarding the respondents ’awareness of the 

climate change findings, indicated that majority of the 

respondents (68.1%) were either average or low 

awareness of this phenomenon, as their percentage 

reached 45.9% and 22.2%, respectively, compared to 

only 31.9% of them had high awareness of this 

phenomenon. 

finding indicated that 45.3% of respondents had 

average exposure information sources, compared to 

only 14% who had high exposure. The merchant of 

agricultural production supplies was the sources of 

information about  climate change, followed by 

important personal experience, relatives and neighbors, 

NGOs, and finally the agricultural extension, as 62.2%, 

50.2%, 48.5% , 46.6%, 45.3% respectively. 

findings also indicated that the level of services was 

average, as mentioned by 59.3%.  

services provided by associations to the 

respondents related to awareness of the causes of the 

phenomenon and its negative effects were: awareness of 

non- excessive use of pesticides, and chemical 

fertilizers, unburn of residues, and reduction of crops 

productivity, as mentioned by 78.8%, 71.3%, 57.9% and 

55.4% respectively. 

As for the agricultural extension services provided 

by these societies related to reduce the effects of climate 

change, it were as follows: encouraging farmers to 

switch to organic farming, training the respondents on 

making and using organic fertilizers instead of chemical 

fertilizers, and holding seminars to urge respondents not 

to pollute canals and drains and help them to its 

disinfection, the use of biological control of agricultural 

pests, and training them to recycle agricultural waste, as 

mentioned by 80.1%, 76.9%, 71.3%, 68.1% and 65.5% 

respectively. 

About benefit level of services and activities 

provided to them, it was either low or average, as it 

mentioned by 40.1% and 38.1% respectively, compared 

to only 21.8% of them, their benefit was high. 

 
 


