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دراسة االحتياجات التدريبية للعاملين اإلرشاديين في مجال التغيرات المناخية وأثرها على 
اإلنتاج السمكي بمحافظة كفرالشيخ )من وجهة نظر المرشدين الزراعيين(

عادل إبراهيم محمد على الحامولي*، عبدالخالق على إسماعيل** و هالة محمد عبدالفتاح الهاشمي*
*قسم االقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة كفر الشيخ - كفر الشيخ - مصر

**مرکز البحوث الزراعية - معهد بحوث االرشاد الزراعى والتنمية الريفية - سخا - كفر الشيخ - مصر

باجلهاز  الزراعيني العاملني  للمرشدين  التدريبية  االحتياجات  على  التعرف  رئيسية  بصفة  البحث  يستهدف 
مراكز  اختيار  ومت  السمكي،  اإلنتاج  على  وأثرها  املناخية  التغيرات  مجال  في  الشيخ  كفر  اإلرشادي مبحافظة 
احلامول، والرياض، وسيدي سالم، وبلطيم عشوائياً إلجراء البحث من بني املراكز الستة املنتشر بها زراعة األسماك 
من  البحث  بيانات  واستوفيت  مبحوثاً،   (95) قوامها  منهم بلغ  منتظمة  عشوائية  عينة  واختيرت  باحملافظة، 
خالل االستبيان باملقابلة الشخصية، ومتثلت أهم النتائج في : تبني أن91,6% من املبحوثني جاءوا بالفئة املرتفعة 
منهم في  التغيرات املناخية، و%88,8  التدريبي في محور املعرفة بأسباب ظاهرة  واملتوسطة وفقاً الحتياجهم 
محور املعرفة مبظاهر ظاهرة التغيرات املناخية، و91,6% منهم جاءوا في محور املعرفة مبخاطر ظاهرة التغيرات 
املناخية، و 92,6% منهم جاءوا في محور املعرفة بتأثير ظاهرة التغيرات املناخية على اإلنتاج السمكي.كما اتضح 
التغيرات  مجال  في  الكلي  التدريبي  الحتياجهم  واملتوسطة وفقاً  املرتفعة  الفئة  في  منهم جاءوا   %93,7 أن 
في تفسير  معنوياً  أن هناك خمسة متغيرات تسهم إسهاماً  تبني  السمكي.كما  اإلنتاج  وأثرها على  املناخية 
التباين في درجة االحتياجات التدريبية للمبحوثني في مجال التغيرات املناخية متثلت في: متغير املؤهل الدراسي, 

واملصادر املرجعية الزراعية، واخلبرة في العمل الزراعي، واخلبرة في مجال اإلنتاج السمكي، والرضا الوظيفي.

الكلمات المفتاحية: املرشدين الزراعيني- االحتياجات- التدريب – املناخ – الثروة السمكية - ظاهرة

المقدمة ومشكلة البحث                                                       

يعتبر القطاع الزراعي واحد من أهم قطاعات النشاط االقتصادي 
 1993,6 نحو  والبالغ  احمللي  الناجت  من   %15,3 حوالي  ميثل  حيث 
عملية  في  مهم  بدور  الزراعة  تقوم  كما   ،2014 عام  جنيه  مليار 
التنمية االقتصادية واالجتماعية ملا تقوم به من توفير االحتياجات 
الصادرات  طريق  عن  األجنبي  النقد  وتوفير  والكسائية،  الغذائية 
الزراعية، كما أنه أحد أهم القطاعات في استيعاب القوى العاملة 
القوى  إجمالي  من   %30 متثل  حيث  الزراعة  بقطاع  املشتغلة 

العاملة القومية، (وزارة الزراعة واستصالح األراضي، 2016).

وتعد التغيرات املناخية من أهم الظواهر التي تسبب حتديات 
الزيادات  في  التغيرات  هذه  وتتمثل  الكوني،  املستوي  علي  كبيرة 
الكبيرة في االنبعاثات الكربونية والتي أدت إلي ظاهرة االحتباس 
احلراري، وال شك أن مصر سوف تتأثر بتلك التغيرات املناخية شأنها 
املناخية  التغيرات  مبردودات  تتأثر  أنها  حيث  األخرى،  الدول  شأن 
الزراعة واملوارد املائية والسواحل والصحة، لذلك فقد  خاصة في 
من  والتخفيف  للتأقلم  ما  تدابير  تفعيل  بضرورة  الدولة  إهتمت 

مردودات التغيرات املناخية، (سعيد، 2007).

املناخ  في  احملتملة  التغيرات  إلى  املناخية  التغيرات  وتشير 
اإلجمالي لسطح الكرة األرضية نتيجة لزيادة االنبعاث الغازي وما 
يسببه هذا االنبعاث من احتباس حراري ينتج عنه ارتفاع في درجة 
حرارة سطح الكرة األرضية، والتي الشك سوف يكون لها تأثيرها 

على قطاع الزراعة (أبوحديد، 2010).

أهم  من  الزراعة  قطاع  أن   على   (2009) املرصفاوي  ويؤكد 
إلى  أشار  حيث  املناخية،  بالتغيرات  بشدة  تتأثر  التي  القطاعات 
أن التغير املناخي سوف يؤثر على املوارد املائية، واالستهالك املائي 
للمحاصيل، وانتشار األمراض واحلشرات، وإنتاج احملاصيل، واإلنتاج 

احليواني، وصافي العائد املزرعي.

في  نسمة  مليار  من  أكثر  أن   (2010) حديد  أبو  ويوضح 
مختلف أنحاء العالم العربي يعتمد على األسماك كمصدر هام 
األسماك  على  االعتماد  ويزيد  فأكثر)،   %30) احليواني  للبروتني 
عادة في املناطق الساحلية، فهناك 56% تقريباً من سكان العالم 
من  احليواني  البروتني  من  األقل  على   %20 على  يحصلون 
األسماك  على  تعتمد  الصغيرة  اجلزر  دول  بعض  إن  بل  األسماك، 

اعتماد يكاد يكون كامالً.

الغذاء  توفير  دعائم  أحد  مصر  في  السمكي  اإلنتاج  ويعتبر 
للمواطن املصري وفي الوقت نفسه مصدراً للدخل القومي، حيث 
الزراعي،  اإلنتاج  مجاالت  في  التنوع  على  بالعمل  الدولة  حترص 
وباعتبار اإلنتاج السمكي أحد هذه اجملاالت فقد أولت الدولة إهتماماً 

كبيراً لتنمية موارد الثروة السمكية اخملتلفة (كردي،2010).

السمكية  الثروة  مصادر  أحد  السمكي  االستزراع  ويعد 
حيث  الغذائية،  الفجوة  من  اخلروج  في  اآلمال  عليها  يعقد  التي 
املرباه  واألصناف  املالئمة  البيئية  والظروف  اإلدارة  عوامل  توفير  أن 
وتهيئة املناخ املالئم واألمثل لعناصر اإلنتاج املتاحة مع استخدام 
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النهوض  إلى  يؤدي  لها  األمثل  واالستغالل  العلمية  األساليب 
بالثروة السمكية ( الريس، 1996).

مبختلف  األسماك  إلنتاج  قلعة  كفرالشيخ  محافظة  وتعد 
اجلمهورية  مستوى  على  احملافظات  أولى  فهي  مصر،  في  أنواعها 
من  مصر  إنتاج  من   %40 من  أكثر  تنتج  لألسماك،حيث  إنتاجا 
بطول  املتوسط  البحر  الشمال  من  احملافظة  ويحد  األسماك، 
كيلو   85 بطول  النيل  لنهر  رشيد  فرع  الغرب  ومن  متر  100كيلو 
ألف   105 وبها  113فدان،  مساحتها  البرلس  بحيرة  وفيها  متر، 
فدان  10آالف  مساحة  إضافة  وجارى  السمكي  لالستزراع  فدان 
الزريعة  إلنتاج  مفرخات  عدة  بها  الدولي، ويوجد  الطريق  شمال 
بركة  في  األوسط  بالشرق  سمكية  مزرعة  وأكبر  السمكية 
غليون،وأول كلية متخصصة في علوم الثروة السمكية واملصايد 
وبورصة  بسخا،  السمكية  الثروة  بحوث  االوسط،ومركز  بالشرق 
https://www.mubasherkfs.، الرياض  مبركز  سمكية 

.(2019)/4/com/30

حتقيق  في  الزاوية  حجر  اإلرشادي  باجلهاز  العاملون  وميثل 
على  العاملني  هؤالء  يكون  أن  ينبغي  لذا  وأهدافه،  استراتيجيته 
استعداد تام ألداء مهام اإلرشاد األساسية بالكفاءة املطلوبة، وهو 
ما يؤكد على أهمية االستمرار في النهوض بقدراتهم وكفاءاتهم 
املعرفية والفنية والتخصصية من خالل تدريبهم وإحاطتهم بكل 
العلمي  البحث  جهات  بني  الوصل  حلقة  بوصفهم  مستحدث 
في حتقيق  اإلرشادي  اجلهاز  أن جناح  يتضح  وعليه  والزراع،  الزراعي 
أهدافه ورسالته يتوقف بالدرجة األولى على كفاءة ومهارة ومقدرة 
أتيح  ما  ضوء  في  تتحدد  والتي  مهامهم  أداء  على  فيه  العاملني 
لهم من خبرات تعليمية وتدريبية قبل وأثناء مزاولتهم لعملهم 

اإلرشادي، (العادلي،1973).

في  اإلرشاديني  العاملني  هؤالء  تدريب  عملية  وتعتمد 
حتديد  علي  املناخية  التغيرات  مجال  سيما  وال  اجملاالت  مختلف 
معارفهم  تنمية  أجل  من  لهم  الواقعية  التدريبية  االحتياجات 
ومهاراتهم واجتاهاتهم السلوكية، وتبدأ عملية التخطيط للتدريب 
الناجح بتحديد االحتياجات التدريبية ثم اشتقاق األهداف التدريبية 
الفرد  مستوي  علي  االحتياجات  هذه  لسد  تصمم  التي  للبرامج 
والوظيفة واجلماعة ثم وضع البرنامج التدريبي فتنفيذه ثم تقييمه، 

( الطراونة، 2011).

اإلرشادي  باجلهاز  العاملني  من  كبير  قطاع  أن  حالياٌ  ويالحظ 
الزراعي يفتقرون إلى العديد من املعلومات واملعارف واملهارات في 
وآخرون(2009)،  العباسي  دراسة  أكدته  ما  وهذا  عديدة،  مجاالت 
ودراسة سرحان (2011)، ودراسة غضيب وحسني (2013)، ودراسة 
لذا فإن مشكلة الدراسة املقترحة تسعى  زهران وآخرون (2016)، 
إلى حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني اإلرشاديني الزراعيني في 
أحد اجملاالت احلديثة وهو مجال التغيرات املناخية، وعليه مبكن بلورة 
مشكلة البحث في عدد من التساؤالت وهي:ما هي أهم اخلصائص 
املميزة للمبحوثني؟، وما احتياجاتهم التدريبية الكلية في مجال 
احتياجهم  وما  السمكي؟،  اإلنتاج  على  وأثرها  املناخية  التغيرات 
ومظاهر  املناخية،  التغيرات  ظاهرة  (أسباب  مبحاور  التدريبي 
ظاهرة التغيرات املناخية، ومخاطر ظاهرة التغيرات املناخية)؟ وما  
للمبحوثني في  التدريبية  االحتياجات  درجة  على  املؤثرة  العوامل 
مبحافظة  السمكي  اإلنتاج  على  وأثرها  املناخية  التغيرات  مجال 

كفرالشيخ؟.

أهداف البحث                                                                       

التعرف علي بعض اخلصائص املميزة للمبحوثني.- 1

حتديد درجة االحتياجات التدريبية الكلية للمبحوثني في مجال - 2
مبحافظة  السمكي  اإلنتاج  على  وأثرها  املناخية  التغيرات 

كفرالشيخ.

حتديد درجة االحتياجات التدريبية للمبحوثني في محاور - 3
التغيرات  املناخية، ومظاهر ظاهرة  التغيرات  (أسباب ظاهرة 

املناخية، ومخاطر ظاهرة التغيرات املناخية).

االحتياجات - 4 درجة  على  املؤثرة  العوامل  علي  التعرف 
التدريبية للمبحوثني في مجال التغيرات املناخية وأثرها على 

اإلنتاج السمكي مبحافظة كفرالشيخ.

االستعراض املرجعي
حتتل االحتياجات التدريبية أهمية كبرى في جناح أي منظمة 
من منظمات التدريب في حتقيق أهدافها، وتعد األساس األول لبناء 
أي برنامج تدريبي، حيث يتعذر تصميم برنامج تدريبي فعال قبل 

التعرف على االحتياجات التدريبية الفعلية للمتدربني فيه.

التغيرات  »مجموعة  بأنها   (1973) وآخرون  عمر  فيعرفها 
من  أكثر  أو  ناحية  من  الفرد  في  إحداثها  املطلوب  السلوكية 
املستحدثة،  العمل  وطرق  واملعارف،  املعلومات،  اآلتية:  النواحي 

ومهارات األداء وأيضاً االجتاهات«.

ويراها درويش وليلى (1980) بأنها مجموعة التغيرات املطلوب 
إحداثها في الفرد واملتعلقة مبعارفه، ومهاراته، وخبراته، وسلوكه، 
اختصاصات  ألداء  أو  أعلى  وظيفة  لشغل  الئقاً  جلعله  واجتاهاته 

وواجبات وظيفته احلالية بكفاءة عالية.

ويعرف اخلطيب (1994) االحتياج التدريبي بأنه التفاوت بني ما 
هو كائن وما يجب أن يكون، ولتحديد االحتياجات التدريبية فإنه 
يجب أن نحدد السلوك أو األداء املراد تغييره أو تطويره، والسلوك 
أو األداء املستهدف بعد التدريب، ويالحظ أن االختالف أو الفرق بني 
االحتياج  درجة  ملعرفة  األساس  هو  املستهدف  األداء  أو  السلوك 

التدريبي الذي نسعى للوصول إليه. 

التدريبية  االحتياجات  حتديد  عملية  أن   (1991) درة  يذكر  و 
عملية مهمة وحاسمة لفعالية البرامج التدريبية وذلك لألسباب 
التالية: 1- حتديد االحتياجات التدريبية هو األساس لكل عناصر 
التدريبية،  االحتياجات  حتديد  عملية  وأهمها  التدريبية  العملية 
وتصميم محتوي البرنامج التدريبي ونشاطاته، وتقييم البرنامج 
التدريبي، فتحديد االحتياجات التدريبية يعد مؤشرا يوجه التدريب 
حتديد  يساعد   -2 الفرعية،  العمليات  تلك  في  صحيحا  توجيها 
والهدف  احلسن،  األداء  على  التركيز  في  التدريبية  االحتياجات 
التدريبية  االحتياجات  حتديد  يوضح   -3 التدريب،  من  األساسي 
األفراد املطلوب تدريبهم، ونوع التدريب املطلوب، والنتائج املتوقعة 
منهم. 4- في غياب حتديد االحتياجات التدريبية أو حتديدها بشكل 

غير دقيق، إضاعة اجلهد والوقت واملال. 

االحتياجات  حتديد  أهمية  أن  إلى   (1998) الطنوبي  ويشير 
التدريبية تتمثل في: أ- تعد األساس الذي يقوم عليه أي نشاط تدريبي 
إلى  التدريب  الذي يوجه  املؤشر  تعد  تدريبي، ب-  أي عمل  وتسبق 
االجتاه الصحيح حيث تصمم البرامج وفقاً لها، ج- توضح من هم 
ومداه،  واملطلوب  التدريب  نوع  وكذلك  تدريبهم  املطلوب  األفراد 
ه-  واملال،  واجلهد  للوقت  مضيعة  التدريب  يصبح  غيابها  في  د- 

تهدف إلى وضع خطط تدريبية مالئمة لالحتياجات الفعلية.

ومن أهم املصادر التي ميكن أن تساهم في حتديد االحتياجات 
اإلرشاديون،  والوكالء  أنفسهم،  من:األفراد  كل  التدريبية 

https://www.mubasherkfs.com/30/4/2019
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والقادة  اإلرشادية،  الدراسات  ونتائج  اإلرشاديون،  واألخصائيون 
احملليون، وجتار املستلزمات الزراعية، والبيانات اإلحصائية في منطقة 

.(Sandars, 1966) ما، وأسئلة االختبار، واألسئلة أو املقاييس

وعرض عبد اجمليد (2001) نقالً عن Krech ثالث طرق لتحديد 
التصرف،  أو  الفعل  خالل  من  االستدالل  وهي:  األفراد  احتياجات 

والتقدير الذاتي، واألساليب اإلسقاطية.

أكثر من اجلهات  أو  أنه ميكن جلهة واحدة   (1995) ناصر  ويري 
التالية اإلسهام في حتديد االحتياجات التدريبية:املتدرب، والرئيس 
املباشر،واختصاصي التدريب، واخلبير املتخصص واملستشار، واإلدارة 

العليا، ومراكز التدريب اخملتصة.

ويهتم العالم اليوم بظاهرة التغيرات املناخية كظاهرة عاملية 
ملا لها من آثار على البشرية واتضح ذلك من خالل املؤمترات الدولية 
تغير  يسببه  قد  ملا  نظراً  وذلك  املاضية  الفترة  خالل  عقدت  التي 
بأن  املتوقع  ومن  خطيرة  مستقبلية  وتداعيات  تأثيرات  من  املناخ 
تغير املناخ سوف يكون أكثر خطورة في املستقبل عما هو مقدر 
احلكومية  للهيئة  املناخي طبقاً  التغير  ويعرف  احلالي،  الوقت  في 
أنه”التغير  على   (2001)  IPCC املناخ  بتغير  املعنية  الدولية 
الناجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن النشاطات البشرية التي 
تقضي إلى تغير في تكوين الغالف اجلوي العاملي، والذي يالحظ على 

فترات زمنية متماثلة”.

تغير  بأنه  املناخ  في  التغير   (2009) املرصفاوي  ويعرف 
لزيادة  الكرة األرضية نتيجة  املناخ اإلجمالي لسطح  محتمل في 
ارتفاع  عنه  ينتج  حراري  احتباس  من  يسببه  وما  الغازي  االنبعاث 
تغير  أي  بأنه  أيضاً  ويعرف  األرضية،  الكرة  حرارة سطح  درجة  في 
وميتد  والرياح  والبخر  احلرارة  مثل  املناخ  مقاييس  في  جوهري 

لفترة طويلة من الزمن (عقود من الزمن أو أكثر).

في  »اختالل  هو  املناخي  التغير  أن   (2010) حديد  أبو  ويرى 
كل  متيز  التي  واملطر  والرياح  كاحلرارة  املعتادة  املناخية  الظروف 
من  عنه  ينتج  وما  الغازي،  لالنبعاث  نتيجة  األرض،  على  منطقة 
احتباس حرارى يؤدى إلى رفع درجة حرارة سطح األرض، كما يعرفه 
الذي يعزى بصورة مباشرة  »التغير  أنه  على   (2013) جبر وسمى 
أو غير مباشرة إلى النشاط البشري والذي يغير في تكوين الغالف 
اجلوي إذ يجب مالحظة أن الغالف اجلوي يتكون من مجموعتني وهما 
اجملموعة الغازية واجملموعة غير الغازية«، ويعرف الصواحلي وعفاف 
(2017) تغير املناخ بأنه أي تغير مؤثر وطويل املدى في معدل حالة 
ميكن  الطقس  حالة   ومعدل  معينة  ملنطقـة  يحـدث  الطقس 
وحالـة  األمطـار،  تساقط  ومعدل  احلرارة  درجات  أن يشمل معدل 

الريـاح.

ويؤدي التغير في املناخ اإلجمالي للكرة األرضية إلى رفع درجة 
حرارة سطح الكرة األرضية، وارتفاع مستوى سطح البحر مهدداً 
اجلسيمة  تأثيراته  إلى  باإلضافة  العالم،  في  املناطق  بعض  بغرق 
بني  املفاجئ خاصة  املوت  إلى  تؤدي  قد  والتي  اإلنسان  على صحة 
األطفال واملدخنني، هذا إلى جانب انتشار بعض األمراض اخلطيرة 

.(Wall and Smit, 2005),كاملالريا

و رصد أبو حديد (2010) مجموعة من أهم التغيرات بالنظام 
املناخي والطبيعي باألرض والتي تدل على حدوث تغيرات جوهرية 
مبناخ األرض هي: 1- حدوث تزايد كبير بالقيمة املتوسطة اليومية 
 -2 والصغرى،  العظمى  احلرارة  درجة  بني  ما  احلرارة  درجات  لفارق 
صنفت السنوات األخيرة بأنها أدفأ السنوات التي مرت على األرض، 
3- ارتفاع منسوب مياه البحار واحمليطات بحوالي 10-23 سم عما 

تناقص سمك الغطاء الثلجي  كان عليه قبل قرن من الزمان، 4- 
الشمالي،  الكرة  العليا من نصف  املناطق  في  الربيع  خالل فصل 
وتراجع الثلج الذي يغطى بعض قمم اجلبال املرتفعة، وذوبان األراضي 
دائمة التجمد، وحتطم جليد األنهار والبحيرات، 5- ارتفاع معدالت 
الشمالية،  أمريكا  بقارة  الشمالية  املناطق  على  األمطار  سقوط 
خالل  بشدة  املعدالت  تناقص  أسيا،  ووسط  وشمال  أوربا  وشمال 
نفس الفترة على إقليم البحر املتوسط، وإقليم الساحل اإلفريقي، 
وجنوب إفريقيا، وآسيا، 6- زيادة معدالت اجلفاف وسقوط األمطار 
الغزيرة بالعديد من املناطق على سطح األرض خالل العقود الثالثة 
العشرين  القرن  من  األخيرين  العقدين  خالل  لوحظ   -7 األخيرة، 
(الكوارث املناخية)،  ارتفاع معدالت األحداث املناخية غير املوائمة 

وتزايد حدتها عما سبق.

املناخ  تغيرات  تؤدي  أن  املتوقع  من  أنه   (2009) محمد  ويرى 
إلى: 1- تغيير في منط استهالك الغذاء ونوعيته، 2- تغيير ونقص 
في حالة املغذيات وبالتالي احتمال حدوث تغيرات في صحة البشر 

خاصة النساء واألطفال وكبار السن واملقعدين. 

السلبية  التأثيرات  من  عدد  إلى   (2010) حديد  أبو  ويشير 
املناخية  التغيرات  بسبب  املصرية  الزراعة  قطاع  على  احملتملة 
للتربة  واحليوية  والكيميائية  الطبيعية  اخلواص  تغيير   -1 ومنها: 
ارتفاع  نتيجة  املياه  واستهالك  البخر  معدالت  زيادة   -2 الزراعية. 
للمحاصيل  النهائية  اإلنتاجية  على  التأثير   -3  . احلرارة  درجات 
املصرية السيما االستراتيجية منها. 4- احتمال وجود عجز شديد 

في جميع املنتجات احليوانية بحلول عام 2030. 

املناخية  التغيرات  أن  إلى   (2016) ومحمد  الساعي  ويشير 
لها آثار سلبية على البيئة املائية وبالتالي لها آثار سلبية أيضاً سواء 
أنواع  كافة  على  التأثير  خالل:  من  وذلك  اجتماعية  أو  اقتصادية 
بطريقة  باردة  أو  شروب  أو  ماحلة  أو  عذبة  سواء  السمكية  املزارع 
واحلموضة،  وامللوحة  احلرارة  درجة  ارتفاع  بسبب  مباشرة  غير 
كذلك الصعوبة في التوسع األفقي في املزارع السمكية نظراً لنقص 
املياه مستقبالً فضالً على صعوبة توفير مياه للمزارع القائمة، أيضاً 
بارتفاع  الطاقة  استهالك  يزيد  الطاقة، حيث  على مصادر  التأثير 
درجة احلرارة، كذلك تتأثر مقومات جناح االستزراع السمكي بشكل 
مباشر سواء املياه أو األرض أو الزريعة نظراً للتنافس الشديد بني 
االستزراع النباتي واالستزراع السمكي على تلك املوارد أو بشكل 
غير مباشر على مسحوق السمك وهو اخلام الرئيسي في تركيب 
على  منه فضالً  السنوي  املصيد  النخفاض  نظراً  األسماك  عالئق 
نقص مخلفات احلبوب كمصدر للطاقة في العالئق السمكية، ثم 
لدرجة  البحر  الرتفاع مستوى سطح  نظراً  الشاطئية  املزارع  تأثر 
غرق املساحات الشاطئية وما عليها بسبب ذوبان اجلليد في القطب 
الشمالي، كذلك التأثير على عمليات نقل وتسويق األسماك إما 
وعواصف  شديدة  وأتربة  رياح  هبوب  أو  احلرارة  ارتفاع  بسبب 
رعدية تعوق عملية النقل، كذلك زيادة البطالة في قطاع االستزراع 
السمكي ألنه مقام على الشواطئ حيث يحدث هجرة العمالة املدربة 
نظراً  الغذاء  أسعار  ارتفاع  ثم  ومن  الرزق،  عن  بحثاً  أخرى  ملناطق 
النخفاض املعروض منه ومن ثم أثار صحية سلبية ومرضية على 

البيئة البيولوجية (نبات – حيوان – إنسان).         

تأثير  املناخية  للتغيرات  أن   (2016) ومحمد  الساعي  ويرى 
على اإلنتاج السمكي يتمثل في:تغير في اجلولة السنوية لألسماك، 
قد  البيئية  والظروف  التكاثر،  وأماكن  األسماك  توزيع  في  وتغير 
تسمح بزيادة نوع من األسماك على حساب اآلخر (زيادة التنافس 
األسماك،  صيد  مهنة  وتقليص  لألسماك)،  اخملتلفة  األنواع  بني 
وكمية األسماك في البحيرات الساحلية، وجفاف وحتلل النباتات 
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البحرية التي تلعب دوراً هاماً في تنقية املياه من املعادن الثقيلة، 
كذلك فإن اختفاء هذه النباتات البحرية يحرم يرقات األسماك من 
اللون  إلى  املرجانية  الشعب  وحتول  آمنة،  نباتية  حاضنات  وجود 
األبيض بسبب فقد الطحالب التي تزودها باملواد واللون املميز لها.

السوي  غير  اإلنساني  السلوك  أن   (2016) الشناوي  ويبني 
الزراعة  تعتبر  حيث  املناخية،  التغيرات  أسباب  أهم  من  للزراع 
األجرو-  التلوث  مصادر  من  وواحدة  للمياه،  األول  املستهلك 
وزراعات  واملستنقعات  الرطبة  األراضي  تساهم  كما  كيميائي، 
وتغيير  املواشي  ومخلفات  والكيميائية  العضوية  واألسمدة  األرز 
بنسبة  الزراعية  اخمللفات  وحرق  التربة  وتبوير  األراضي  نشاط 
وأكاسيد  وامليثان  الكربون  أكسيد  (ثاني  الدفيئة  الغازات  من 

النيتروجني والكبريت).

الوسائل  من  عدد  اتخاذ  ميكن  أنه   (2010) املرصفاوي  ويذكر 
للحد من أثر التغير املناخي منها: 1- جتنب زيادة املساحة املزروعة 
باألرز وقصب السكر والتي تستهلك كميات كبيرة من املياه، 2- 
إدخال محاصيل بديلة بهدف توفير املياه والتي يتوقع زيادة الطلب 
أو  وحدات  إقامة   -3 احلرارة،  درجة  في  املتوقع  االرتفاع  مع  عليها 
كيانات مؤسسية بحثية لدراسات التغير في املناخ، 4- احملافظة 
على التربة الزراعية بدون خدمة من خالل التقليل من حرث وعزق 
األرض لالحتفاظ مبادة عضوية حتتوى على نسبة عالية من الكربون 
الري  الري والصرف وحتسني معامالت  تطوير نظم  حتت األرض، 5- 
 -6 املتكاملة،  واملكافحة  واآلفات  احلشائش  ومبيدات  والتسميد 
استخدام  إدارة  وحتسني  العضوية  األسمدة  استخدام  تعظيم 

األسمدة النيتروجينية.

ويرى صالح (2009) أن لإلرشاد الزراعي دور هام في مواجهة 
أو  حدتها  من  التخفيف  في  سواء  املناخية  التغيرات  ظاهرة 
التكيف مع آثارها، وأنه يجب على اإلرشاد الزراعي اتخاذ مجموعة 
قبل حدوثها  املناخية سواء  التغيرات  أثر  من  للحد  اإلجراءات  من 
أو بعد حدوثها تتمثل في اآلتي:أ-دور اإلرشاد الزراعي في التكيف 
مع التغيرات املناخية قبل حدوثها ويتمثل في:توعية الزراع بعدم 
اإلفراط في استخدام األسمدة الكيماوية، وإعداد برنامج إرشادي 
للمخلفات  السيء  التداول  نظم  وتعديا  املناخية،  للتغيرات 
املزرعية عند الزراع، وإثارة اهتمام الزراع بقضايا التغيرات املناخية، 
الزراعية،  املقررةللدورة  املساحة  عن  األرز  مساحة  زيادة  وعدم 
والتوعية باملشاكل البيئية ومصادر التلوث، وتعديل سلوك املزارع 
األرز  قش  حرق  ملنع  والتوعية  للمبيدات،  املفرط  االستخدام  من 
واالستفادة منه، ونشر ثقافة زيادة التشجير، والتوعية باستخدام 
األسمدة العضوية، والتشديد على عدم البناء على األرض الزراعية، 
اإلرشاد  كوادر  وتأهيل  وتدريب  املتكاملة،  املكافحة  طرق  ونشر 
في  الزراعي  اإلرشاد  دور  املناخية.ب-  التغيرات  مجال  في  الزراعي 
الزراع على  بعد حدوثها:مساعدة  املناخية  التغيرات  التكيف مع 
إلدارة  الزراع  معها،مساعدة  والتكيف  املناخية  التغيرات  مسايرة 
مزارعهم لتقليل اخملاطر املرتبطة بالتغيرات املناخية، وتغير النظم 
والتحول  للمزارعني  الفردي  األداء  على  القائمة  احلالية  املزرعية 
إلى العمل اجلماعي، والعمل علي زيادة إنتاجية احملاصيل الزراعية 
املنتجة من وحدة األرض واملياه من خالل تقدمي ونشر التكنولوجيات 
وتأمني  التغيرات،  مع  واملتوائمة  املناسبة  الزراعية  واملمارسات 
االحتياجات  ذات  العمر  قصيرة  أصناف  ونشر  احملاصيل،  وتسويق 
املستهلكة  احملاصيل  مساحات  لتقليل  والتوعية  األقل،  املائية 
للمياه و زراعة محاصيل بديلة لنفس، والتوعية للتقليل من حرث 
وعزق األرض لالحتفاظ مبادة عضوية حتتوي علي نسبة عالية من 
الكربون حتت األرض، ونشر نظم ري وصرف جديدة ومتطورة، وحتسني 
املكافحة  واآلفات  احلشائش  ومبيدات  والتسميد  الري  معامالت 

و  العضوية  األسمدة  استخدام  لتعظيم  والتوعية  املتكاملة، 
لتغيير  والتوعية  النيتروجينية،  األسمدة  استخدام  إدارة  حتسني 
لتحسني  والتوعية  عليها،  البناء  وعدم  األراضي  استخدامات 
وتعظيم  احملاصيل،  وتسويق  تأمني  ثقافة  ونشر  األراضي،  إدارة 
البقولية والتسميد األخضر،  الزراعية باستخدام احملاصيل  الدورة 

والتوعية لتغيير مواعيد الزراعة واحلصاد.

املتطلبات  أن هناك مجموعة من   (2013) ويضيف الشناوي 
استراتيجية  وجود  وهي:  توفيرها  على  العمل  يجب  األساسية 
أهداف-  رسالة-  (رؤية-  املناخية  التغيرات  نتائج  مواجهة  بشأن 
الباحثني واملرشدين  يسترشد بها  برامج وخطط عمل تنفيذية) 
وبني  واإلرشادي  البحثي  اجلهازين  بني  التنسيق  يتم  وأن  الزراعيني، 
األنظمة األخرى ذات العالقة بالتغيرات املناخية داخل وزارة الزراعة 
وعلى  املركزي  املستوى  اتصال على  وجود مسئولي  وخارجها، مع 
املستويات احمللية، يكون مسئول عن تنسيق وإدارة أنشطة العمل 
أخذ  يجب  كما  املناخية.  التغيرات  مجال  في  واإلرشادي  البحثي 
الالمركزية في االعتبار، وتوفير كافة اإلمكانيات الفنية والبشرية 
بيانات  قاعدة  وجود   : مثل  الوعي  نشر  لبرامج  الالزمة  واملادية 
ومعلومات واضحة ودقيقة عن اآلثار السلبية لتغيرات املناخ على 
متناول  في  تكون  وأن  املهددة)  (خاصة  مختلف محافظان مصر 
على   (SIM) املعلومات  إلدارة  وحدات  ووجود  اإلرشادية،  األجهزة 
تغيرات  مشاكل  مع  للتعامل  اإلداري  املركز  أو  احملافظة  مستوى 
البحثية  والنتائج  التكنولوجيا  عن  بيانات  قاعدة  ووجود  املناخ، 
التغيرات  مع  للتعامل  أجندة مستقبلية  وضع  في  تساهم  التي 
الوعي  بنشر  املستهدفني  األفراد  عن  معلومات  ووجود  املناخية 
بينهم، واملنظمات التي ميكن أن تساهم في هذا اإلطار، وطبيعة 
كفء،  إرشادي  جهاز  ووجود  بها،  الوعي  نشر  املطلوب  اجملتمعات 
املتعلقة  بالقضايا  الكافي  الوعي  لديهم   (SMS)ومتخصصني
في  الوعي  لنشر  املناسبة  االتصال  وسائل  وتوفير  املناخ،  بتغير 
مراحله اخملتلفة، وتوفير اإلمكانيات املادية الكافية لتنفيذ برامج 
نشر الوعي، وتوفير دليل إرشادي أو نشرات فنية ميكن استخدامها 
من قبل املرشدين وفي املدارس احلقلية مع اختباره وتقييمه، وبناء 
قدرات الباحثني واإلرشاديني في مجال التغيرات املناخية من خالل 
حقيقية،  تدريبية  احتياجات  على  القائم  املالئم  التدريب  توفير 
أصحاب  مبشاركة  املناخية  بالتغيرات  الوعي  نشر  برامج  وإعداد 

املصالح، واستخدام املداخل والطرق اإلرشادية املناسبة.

وذكر الساعي ومحمد (2016) وفقا ملا خلصت إليه النتائج 
اخملاطر  جتنب  في  تساعد  أن  ميكن  التي  التوصيات  من  مبجموعة 
وهى:1-   السمكي  اإلنتاج  علي  املناخية  للتغيرات  واملشكالت 
االستزراع السمكي: من خالل توفير التسهيالت االئتمانية ملربي 
وحائزي املزارع السمكية من خالل قروض بفائدة بسيطة وضمانات 
ميسرة، ودعم وتفعيل دور جهاز اإلرشاد السمكي من خالل نشر 
املمارسات البحثية احلديثة اخلاصة بالتكيف مع التغيرات املناخية 
وتنظيم الندوات وورش العمل عن إدارة مخاطر تغير املناخ، وتشجيع 
علي  املناخية  التغيرات  اثر  لدراسة  العلمية  البحوث  من  املزيد 
النظيفة  التكنولوجيا  استخدام  وتشجيع  السمكي،  االستزراع 
السمكي  واإلرشاد  اإلعالم  خالل  من  الوعي  وبث  البيئة،  صديقة 
من  واستنباط سالالت  املناخية،  التغيرات  بأبعاد ظاهرة  للتوعية 
األسماك تتحمل مدي واسع من امللوحة واحلرارة، وتشجيع نظم 
موردي  وتعظيم  ترشيد  علي  تعتمد  التي  السمكي  االستزراع 
االجتاه  وتشجيع  تقليدية،  غير  علفية  بدائل  وإيجاد  واملياه،  األرض 

نحو تفريخ واستزراع األسماك البحرية.

للتأثيرات  نظراً  خالل  السمكية:من  املصايد  قطاع   -2
بتوفير  الدراسة  توصي  الصيادين  علي  واالقتصادية  االجتماعية 



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع3  )2019(

243دراسة االحتياجات التدريبية للعاملني اإلرشاديني في مجال التغيرات املناخية وأثرها على اإلنتاج السمكي مبحافظة كفرالشيخ ...

التسهيالت االئتمانية، وللصيادين من خالل قروض بفائدة بسيطة 
وضمانات ميسرة، وتفعيل دور اإلرشاد السمكي للقيام بدور فعال 
وتوجيههم  املناخ  تغير  مخاطر  نحو  للصيادين  التوعية  رفع  في 
اخملزون  استدامة  علي  للمحافظة  الرشيد  الصيد  أساليب  نحو 
التغيرات  اثر  لقياس  البحوث  من  املزيد  وتشجيع  السمكي، 
التكنولوجيا  استخدام  وشجيع  السمكية،  الثروة  علي  املناخية 
صديقة البيئة، وتدريب الصيادين علي كيفية التعامل مع أخطار 
اإلعالم  خالل  من  الوعي  وبث  املناخية،  التغيرات  وبخاصة  البيئة 
واإلرشاد السمكي للتوعية بأبعاد ظاهرة التغيرات املناخية، ونظرا 
توصى  املناخ  تغير  وأهمها  حتديات  من  املصايد  قطاع  يعانيه  ملا 
والعذب  البحري  بشقية  السمكي  االستزراع  بتشجيع  الدراسة 
لسد العجز في اإلنتاج السمكي املتوقع، وإلزام الدول الصناعية 
علي  والتوقيع  احلراري  االحتباس  غازات  انبعاث  من  باحلد  الكبرى 

االتفاقيات الدولية اخلاصة بذلك.   

التغيرات  ظاهرة  دراسة  تناولت  التي  الدراسات  وتعددت  هذا 
املناخية من وجهات نظرية متباينة فمنها دراسة السيد (2011)، 
 Idrisa  et ودراسة ،Ozor et al. (2011)ودراسة أوزور وآخرون
  Chrkaire et ودراسة   ،(2012) ودراسة عيسوي   al. (2012) 
ودراسة عبداحلليم   (2015) ودراسة غنيم وحمدي   ،al. (2013)
 IKEHI ودراسة   ،(2015) فايد  ودراسة   ،(2015) ومحمد وسحر 
ومحمود  الزرقا  ودراسة   ،(2016) اجلوهري  ودراسة   ،(2015)
ودراسة   ،(2016) ومحمد  الساعي  ودراسة   ،(2016) وحمدي 
ودراسة  ودراسة الشناوي (2016)،  الشايب وعصام وفؤاد (2016)، 
خطاب (2016)، حيث تناول بعضها دراسة التغيرات املناخية من 
عليها،  تظهر  التي  والصور  لها،  املؤدية  واألسباب  املفهوم  حيث 
ومظاهرها، في حني تناول البعض دراسة األثار السلبية لها بصفة 
على  وأثرها  املناخية  التغيرات  دراسة  على  بعضها  وركز  عامة، 
املسح  منهج  استخدمت  الدراسات  هذه  وجميع  الزراعة،  قطاع 
االستبيان  استمارة  جميعها  واستخدمت  بالعينة،  االجتماعي 
باملقابلة الشخصية في جمع البيانات، ولكن لم تتطرق أي منها 
لدراسة التغيرات املناخية وأثرها على اإلنتاج السمكي مبحافظة 
اإلرشاديني،وال  للعاملني  التدريبية  االحتياجات  وال  كفرالشيخ، 
هذا  إلجراء  منطلقات  كانت  هنا  ومن  عليها،  املؤثرة  العوامل 

البحث.

األسلـوب البحثـي                                                                  

أوالً: التعريفات اإلجرائية:
مجموعة  البحث  هذا  في  بهم  بقصد  اإلرشاديني:  العاملني   -
يعملون  والذين  زراعيني  مرشدين  بوظيفة  العاملني  األفراد 
اإلدارية  باملراكز  اإلرشادية  املراكز  أو  الزراعية  بالتعاونيات 

اخملتارة للبحث.

ميالدية  سنة  ألقرب  املبحوث  عمر  به  ويقصد  املبحوث:  سن    -
املتغير  هذا  وقيس  هذاالبحث،  بيانات  جتميع  وقت  حتى 
وقت  حتى  ميالدية  سنة  ألقرب  املبحوث  لسن  اخلام  باألرقام 

جمع البيانات. 

- املؤهل الدراسي: يقصد به الدرجة العلمية احلاصل عليهااملبحوث 
عليا  دراسات  أو  زراعة،  بكالوريوس  أو  دبلوماً،  كانت  سواء 
املبحوث  سؤال  خالل  من  املتغير  هذا  وقيس  الزراعة،  في 
 (12) املبحوث  وأعطي  عليه  حصل  دراسي  مؤهل  آخر  عن 
درجة  و(14)  متوسط,  مؤهل  على  حاصل  كان  إذا  درجة 
إذا  درجة  و(16)  متوسط,  فوق  مؤهل  على  حاصل  كان  إذا 
كان  إذا  درجة  و(20)  زراعة,  بكالوريوس  على  حاصل  كان 
على  حاصل  كان  إذا  و(24)  املاجستير,  درجة  على  حاصل 

درجة الدكتوراه.

املصادر  بها  ويقصد  الزراعية:  املعرفية  املصادر  مع  -التواصل 
واملعارف  املعلومات  علي  للحصول  املبحوث  إليها  يلجأ  التي 
اخلام  بالعدد  املتغير  هذا  وقيس  اخملتلفة،  الزراعية  واملهارات 

لعدد املصادر التي يستقي منها املبحوث معلوماته.

- اخلبرة في العمل الزراعي: يقصد بها عدد السنوات التي قضاها 
هذا  وقيس  مختلفة،  زراعية  مجاالت  في  يعمل  املبحوث 
عليه  مرت  التي  السنوات  عدد  عن  املبحوث  بسؤال  املتغير 

منذ عمله في العمل الزراعي حتى وقت جمع البيانات.

- اخلبرة في العمل اإلرشادي: يقصد بها عدد السنوات التي قضاها 
املبحوث يعمل في مجاالت مختلفة تقع حتت مظلة اإلرشاد 
األماكن  تعدد  رغم  اإلرشادي  اجلهاز  إشراف  وحتت  الزراعي 
عدد  عن  املبحوث  بسؤال  املتغير  هذا  واجملاالت،وقيس 
السنوات التي مرت عليه منذ عمله في العمل اإلرشادي حتى 

وقت جمع البيانات.

- اخلبرة في مجال اإلنتاج السمكي: يقصد بها عدد السنوات التي 
قضاها املبحوث يعمل في مجال اإلنتاج السمكي، وقيس هذا 
عليه  مرت  التي  السنوات  عدد  عن  املبحوث  بسؤال  املتغير 
منذ عمله في مجال اإلنتاج السمكي حتى وقت جمع البيانات.

لألرض  الفدانية  املساحة  بها  ويقصد  اإلشرافية:  املساحة   -
املتغير  هذا  قياس  ومت  املبحوث،  عليها  يشرف  التي  الزراعية 
باستخدام األرقام اخلام بالفدان لتعبر عن جملة مساحة األرض 

الزراعية التي يشرف عليها املبحوث في عمله اإلرشادي.

- النطاق اإلشرافي: ويقصد بها عدد الزراع التي يقدم لهم املبحوث 
هذا  قياس  ومت  مبنطقته،  اإلرشادية  والتوصيات  النصائح 
منطقة  داخل  املزارعني  لعدد  اخلام  االرقام  باستخدام  املتغير 

املبحوث الذي يقدم لهم النصائح والتوصيات اإلرشادية.

- املساحة الزراعية السمكية مبنطقة املبحوث: ويقصد بها إجمالي 
املبحوث،  مبنطقة  بالفدان  سمك  املزروعة  األرضية  املساحة 
لتعبر  بالفدان  اخلام  األرقام  باستخدام  املتغير  هذا  قياس  ومت 
عن جملة املساحة املزروعة بالسمك التي توجد في منطقة 

عمل املبحوث.

- الرضا الوظيفي: يقصد به مدى حب املبحوث لوظيفته ورضاه 
في  ورغبنه  الزراعي،  اإلرشاد  مظلة  حتت  عمله  بيئة  عن 
قبل  من  االحترام  ينال  بأنه  وشعوره  عمله،  في  االستمرار 
عن  املبحوث  سؤال  خالل  من  املتغير  هذا  وقيس  اآلخرين، 
اإلرشادي  عمله  عن  رضاه  مدى  عن  تعبر  عبارة  عشر  سبعة 
منها عشر عبارات إيجابية وكانت اإلجابة عن هذه األسئلة ب 
أعطيت  حيث  راضي)  وغير  ما،  حلد  وراضي  دائماً،  (راضي 
هذه االستجابات الدرجات (3، 2, 1)على الترتيب, ومت سؤاله 
أيضاّ سبع عبارات سلبية وكانت اإلجابة عن هذه األسئلة ب 
أعطيت  حيث  راضي)  غير  ما،  حلد  راضي  دائماً،  (راضي 
هذه االستجابات الدرجات (1،2, 3) على الترتيب, ثم جمعت 

درجات املبحوث لتعبر عن رضاه عن عمله اإلرشادي.

- دافعية اإلجناز: يقصد به رغبة املبحوث في القيام بعمله بأقصى 
في  أعلى  مركز  إلى  والوصول  وإتقان  وإجادة  وتفوق  جهد 
إلى  النظر  دون  العمل  إلجناح  الزمالء  مع  والتعاون  العمل، 
خالل  من  املتغير  هذا  وقيس  العمل،  هذا  من  املادي  العائد 
هذه  على  اإلجابة  وكانت  عبارات   10 عن  املبحوث  سؤال 
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حيث  موافق),  وغير  ما،  وحلد  (موافق،  هي:  العبارات 
الترتيب,  على   (0  ,1 ،2) الدرجات  االستجابات  أعطيت هذه 
عن  لتعبر  املبحوث  عليها  حصل  التي  الدرجات  وجمعت 

دافعيته إلجناز العمل. 

- التدريب في مجال التغيرات املناخية: يقصد به عدد أيام الدورات 
التغيرات  مجال  في  املبحوث  عليها  حصل  التي  التدريبية 
البيانات،  جمع  وقت  وحتى  العمل  استالمه  منذ  املناخية 
املتغير  هذا  وقيس  عنها،  رضاه  منها،ومدى  استفادته  ومدى 
التدريبية  الدورات  أيام  عدد  عن  املبحوث  سؤال  خالل  من 
والتي  املناخية  التغيرات  مبجال  املتعلقة  واإلرشادية  الزراعية 
حضره,  يوم  كل  عن  واحدة«  »درجة  وأعطى  فيها,  شارك 
عنها  اإلجابة  ومت  منها,  استفادته  درجة  عن  سؤاله  مت  كما 
ب (عالية, ومتوسطة, ومنخفضة, ومنعدمة) حيث أعطي 
املبحوث  سؤال  مت  كما  الترتيب,  على   (0  ,1  ,2  ,3) درجات 
حضرها,  التي  التدريبية  الدورات  عن  رضاه  درجة  عن  أيضاً 
حيث  راضي),  وغير  ما,  وحلد  راضي,   ) ب  عنها  اإلجابة  ومت 
درجات  وجمعت  الترتيب,  على   (0  ,1  ,2) درجات  أعطي 
في مجال  التدريب  متغير  لتعبر عن  احملاور  في هذه  املبحوث 

التغيرات املناخية.

- التدريب في مجال اإلنتاج السمكي: يقصد به عدد أيام الدورات 
اإلنتاج  مجال  في  املبحوث  عليها  حصل  التي  التدريبية 
البيانات،  جمع  وقت  وحتى  العمل  استالمه  منذ  السمكي 
املتغير  هذا  وقيس  عنها،  رضاه  منها،ومدى  استفادته  ومدى 
التدريبية  الدورات  أيام  عدد  عن  املبحوث  سؤال  خالل  من 
والتي  السمكي  اإلنتاج  مبجال  املتعلقة  واإلرشادية  الزراعية 
حضره,  يوم  كل  عن  واحدة«  »درجة  وأعطى  فيها,  شارك 
عنها  اإلجابة  ومت  منها,  استفادته  درجة  عن  سؤاله  مت  كما 
ب (عالية, ومتوسطة, ومنخفضة, ومنعدمة) حيث أعطي 
املبحوث  سؤال  مت  كما  الترتيب,  على   (0  ,1  ,2  ,3) درجات 
حضرها,  التي  التدريبية  الدورات  عن  رضاه  درجة  عن  أيضاً 
حيث  راضي),  وغير  ما,  وحلد  راضي,  ب(  عنها  اإلجابة  ومت 
درجات  وجمعت  الترتيب,  على   (0  ,1  ,2) درجات  أعطي 
مجال  التدريبفي  متغير  عن  لتعبر  احملاور  هذه  في  املبحوث 

اإلنتاج السمكي.

املناخية  التغيرات  مجال  في  للمبحوثني  التدريبية  االحتياجات   -
وأثرها على اإلنتاج السمكي: ويقصد بها النقص في معلومات 
مبحاور  املتعلقة  املبحوثني  الزراعيني  املرشدين  ومعارف 
ومظاهرها  (أسبابها،  في  املناخيةواملتمثلة  التغيرات  ظاهرة 
ومخاطرها  الزراعة،  قطاع  على  ومظاهرها  عامة،  بصورة 
الريفية،  احليواني،واجملتمعات  واإلنتاج  النباتي،  اإلنتاج  على 
وقيس هذا املتغير من خالل  وتأثيرها علي اإلنتاج السمكي)، 
 ،21) بلغت  محور  كل  في  األسئلة  من  عدداً  املبحوث  سؤال 
الترتيب  على  سؤاالً   (9،14  ،13  ،10  ،14  ،12  ،14
صحيحة،  إجابة  لكل  واحدة«  »درجة  املبحوث  وأعطي 
وأعطي »صفر« لكل إجابة خطأ، ثم جمعت الدرجات التي 
درجة  عن  لتعبر  السابقة  احملاور  في  املبحوث  عليها  حصل 
من  طرحت  ثم  املناخية.  التغيرات  ظاهرة  مبظاهر  معرفته 
لتمثل  املبحوث  عليها  يحصل  أن  ميكن  التي  املثلى  الدرجة 

االحتياجات التدريبية للمبحوثني في هذا البحث.

ثانياً: متغيرات البحث:
مت اختيار متغيرات هذا البحث من خالل االطالع على العديد 
مت  البحث  مبوضوع  العالقة  ذات  السابقة  العلمية  الدراسات  من 

التوصل جملموعة من املتغيرات البحثية تتمثل في:

وهي:  متغير مستقالً  ثالثة عشر  املستقلة:وعددها  املتغيرات  أ- 
العمل  مجال  في  واخلبرة  الدراسي،  واملؤهل  املبحوث،  (سن 
واخلبرة  اإلرشادي،  العمل  مجال  في  واخلبرة  الزراعي، 
والنطاق  اإلشرافية،  واملساحة  السمكي،  اإلنتاج  مجال  في 
املعرفية  واملصادر  السمكية،  الزراعية  واملساحة  اإلشرافي، 
والتدريب  اإلجناز،  ودافعية  الوظيفي،  والرضا  املرجعية، 
اإلنتاج  مجال  في  والتدريب  املناخية،  التغيرات  مجال  في 

السمكي).

درجة  وهو  فقط  واحد  تابع  متغير  في  التابع:ومتثلت  املتغير  ب- 
االحتياجات التدريبية الكلية للمبحوثني في مجال التغيرات 

املناخية وتأثيرها على اإلنتاج السمكي.

ثالثاُ: فروض البحث:
املستقلة  املتغيرات  ارتباطية معنوية بني كل من  توجد عالقة   -
الدراسي،  واملؤهل  املبحوث،  البحثوهي(سن  في  املتضمنة 
العمل  مجال  في  واخلبرة  الزراعي،  العمل  مجال  في  واخلبرة 
واملساحة  السمكي،  اإلنتاج  مجال  في  واخلبرة  اإلرشادي، 
اإلشرافية، والنطاق اإلشرافي، واملساحة الزراعية السمكية، 
ودافعية  الوظيفي،  والرضا  املرجعية،  املعرفية  واملصادر 
والتدريب  املناخية،  التغيرات  مجال  في  والتدريب  اإلجناز، 
في مجال اإلنتاج السمكي), وبني درجة االحتياجات التدريبية 
الكلية للمبحوثني في مجال التغيرات املناخية وتأثيرها على 

اإلنتاج السمكي كمتغير تابع. 

- ترتبط املتغيرات املستقلة التي ثبت معنويتها إحصائياً من بني 
املتغيرات املتضمنة بالبحث والسابق ذكرها مجتمعة بدرجة 
االحتياجات التدريبية الكلية للمبحوثني في مجال التغيرات 

املناخية وتأثيرها على اإلنتاج السمكي كمتغير تابع. 

- يسهم كل متغير من املتغيرات املستقلة ذات العالقة االرتباطية 
التباين  تفسير  في  معنوياً  إسهاماً  التابع  باملتغير  املعنوية 
في درجة االحتياجات التدريبية الكلية للمبحوثني في مجال 
التغيرات املناخية وتأثيرها على اإلنتاج السمكي كمتغير تابع.

رابعاً: منطقة البحث:
مت اختيار محافظة كفرالشيخ إلجراء هذا البحث باعتبارها من 
السمكية،  املزارع  من  العديد  بها  يوجد  الزراعيةوالتي  احملافظات 
وأسفر احلصر عن ستة مراكز إدارية فقط تابعة للمحافظة ميارس 
بلطيم،  في  املراكز  هذه  متثلت  السمكي،  االستزراع  نشاط  بها 
ومت  وفوة،  ومطوبس،  سالم،  وسيدي  والرياض،  واحلامول، 
اختيار أربعة مراكز منها عشوائياً إلجراء هذا البحث وهيبلطيم، 

واحلامول، والرياض، وسيدي سالم.

خامساً: شاملة وعينة البحث:
يضم اجلهاز الوظيفي لإلرشاد الزراعي مبحافظة كفرالشيخ 
عدداً من املرشدين الزراعيني بلغ عددهم630 مرشدازراعياً موزعني 
على املراكز اإلدارية العشر باحملافظة، ومت حصر املرشدين الزراعيني 
املراكز األربعة السابق اختيارها فبلغ عددهم (162) مرشداً زراعياً 
ليمثلوا شاملةالبحث (وزارة الزراعة، 2018، بيانات غير منشورة).

هؤالء  من   %59 بنسبة  منتظمة  عشوائية  عينة  اختيار  مت  وقد 
املرشدين الزراعيني فبلغ قوامها (95) مبحوثاً، بواقع (3) مرشدين 
من مركز بلطيم، و (22) مرشداً من مركز احلامول، و (19) مرشداً 

من مركز الرياض، و (51) مرشداً من مركز سيدي سالم.
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سادساً: أسلوب جمع وحتليل البيانات:
أعدت استمارة االستبيان بهدف جمع البيانات امليدانية الالزمة 
هذه  على  مبدئي  اختبار  إجراء  مت  وقد  البحث,  فروض  لتحقيق 
االستمارة من خالل تطبيقها على مجموعة من املبحوثني باملراكز 
التي مت اختيارها للبحث بلغت (20) مبحوثاً للتأكد من وضوح األسئلة 
وتفهمها، وبناًء على ما أسفرت عنه هذه العملية مت إجراء بعض 
التعديالت وأعدت االستمارة في شكلها النهائي، ثم جمعت بيانات 
هذا البحث باملقابلة الشخصية للمبحوثني والتي أجرتها الباحثة مع 
املبحوثني خالل الفترة من أوائل شهر يناير حتى نهاية شهر مارس 
االستمارات  ومراجعة  البيانات  استيفاء  من  االنتهاء  2019,وبعد 
وجدولتها  وتبويبها  وتفريغها  البيانات  ترميز  ذلك  وتلي  ميدانياً, 
وتصنيفها, ثم إدخالها علي احلاسب اآللي, هذا وقد استعانت الباحثة 
بعدة أساليب إحصائية مختلفة لتحليل بيانات البحث متثلت في:, 
هذا  املعياري,  واالنحراف  احلسابي,  واملتوسط  املئوية,  والنسبة 
االستعانة  البيانات،ومت  عرض  في  التكرارات  استخدام  عن  فضالً 

.Spss ببرنامج حتليل البيانات االجتماعية

النتائج ومناقشتها                                                            

أوالً: بعض اخلصائص املميزة للمبحوثني:
قرابة  املبحوثني  غالبية  أن  عن   (1) بجدول  النتائج  كشفت 
74% منهم وقعوا في الفئة السنية الكبيرة، وحوالي 66% منهم 
املرجعية  للمصادر  وبالنسبة  متوسط،  الدراسي  مؤهلهم  كان 
الزراعيةما يزيدعن نصف املبحوثني (57%) منهم وقعوا في الفئة 
منهم وقعوا في الفئة املتوسطة  املتوسطة، في حني قرابة%71 
بالنسبةللخبرة في العمل الزراعي، و60% منهم وقعوا في الفئة 
املتوسطة للخبرة في العمل اإلرشادي، و78% منهم ليس لديهم 

خبرة في مجال اإلنتاج السمكي.

املبحوثني  يقارب من نصف  أن ما   (1) النتائج بجدول  وبينت 
حوالي 47% جاءوا في الفئة الكبيرة من حيث املساحة اإلشرافية، 
اإلشرافي،  للنطاق  الصغيرة  الفئة  في  منهم   %63 وجاءحوالي 
منهم ال يوجد مساحة زراعية سمكية في منطقة  وقرابة %36 
الوظيفي  الرضا  فئة  في  جاءوا  76%منهم  وقرابة  عملهم، 
املتوسطة، كما أن أكثر من ثلثي املبحوثني حوالي 67% جاءوا في 
الفئة املتوسطة لدافعية اإلجناز، كما أوضحت النتائج أن حوالي 
89% منهم لم يحضروا دورات تدريبة في مجال اإلنتاج السمكي، 
كذلك 92,6% منهم لم يحضروا دورات تدريبية في مجال التغيرات 

املناخية.

مجال  في  للمبحوثني  املعرفية  التدريبية  االحتياجات  ثانياً: 
التغيرات املناخية وأثرها على اإلنتاج السمكي:

أظهرت النتائج بجدول (2) أن االحتياجات التدريبية املعرفية 
للمبحوثني حملور أسباب التغيرات املناخية قد تراوحت من (1- 21) 
معياري  وانحراف  درجة,   12,33 قدره  حسابي  مبتوسط  درجة, 
في  جاءوا  املبحوثني  من   %7,4 أن  تبني  وقد  درجة,   4,64 مقداره 
الفئة املنخفضة، بينما 35,8% منهم جاءوا بالفئة املتوسطة, في 
حني تبني أن 56,8% منهم جاءوا بالفئة املرتفعة وفقاً الحتياجهم 

التدريبي حملور أسباب التغيرات املناخية.

التدريبية  االحتياجات  أن  إلى   (2) بجدول  النتائج  وأشارت 
املعرفية للمبحوثني بالنسبة حملور مظاهر وصور ظاهرة التغيرات 
الزراعة  قطاع  على  بصفة خاصة  أو  عامة  بصفة  املناخية سواء 
قد تراوحت من (1- 26) درجة، مبتوسط حسابي قدره 9,79 درجة, 
من   %11,6 أن  تبني  وقد  درجة،   5,69 مقداره  معياري  وانحراف 
منهم جاءوا  املبحوثني جاءوا  في الفئة املنخفضة، بينما %34,7 
بالفئة  جاءوا  منهم   %53,7 أن  تبني  حني  في  املتوسطة,  بالفئة 
ظاهرة  وصور  مظاهر  حملور  التدريبي  الحتياجهم  وفقاً  املرتفعة 

التغيرات املناخية.

التدريبية  االحتياجات  أن  إلى   (2) بجدول  النتائج  وأوضحت 
التغيرات  ظاهرة  مخاطر  حملور  بالنسبة  للمبحوثني  املعرفية 
قدره  حسابي  مبتوسط  درجة،   (46  -1) من  تراوحت  قد  املناخية 
17,43 درجة, وانحراف معياري مقداره 4,90 درجة، وتبني أن %8,4 
التدريبي،  الحتياجهم  املنخفضة  الفئة  في  جاءوا  املبحوثني  من 
أن  تبني  حني  في  املتوسطة,  بالفئة  جاءوا  منهم   %41,1 بينما 
مبحور  التدريبي  الحتياجهم  املرتفعة  بالفئة  جاءوا  منهم   %50,5

مخاطر ظاهرة التغيرات املناخية.

التدريبية  االحتياجات  أن  عن   (2) بجدول  النتائج  وأسفرت 
املعرفية للمبحوثني بالنسبة حملور تأثير ظاهرة التغيرات املناخية 
مبتوسط  درجة،   (14  -1) من  تراوحت  قد  السمكي  اإلنتاج  على 
درجة،   2,90 مقداره  معياري  وانحراف  درجة،   7,32 قدره  حسابي 
وقد تبني أن 7,4% من املبحوثني جاءوا  في الفئة املنخفضة، بينما 
32,6% منهم جاءوا بالفئة املتوسطة، في حني تبني أن 60% منهم 
حملور  بالنسبة  التدريبي  الحتياجهم  وفقاً  املرتفعة  بالفئة  جاءوا 

تأثير ظاهرة التغيرات املناخية على اإلنتاج السمكي.

الكلية للمبحوثني في مجال ظاهرة  التدريبية  ثالثاً: االحتياجات 
التغيرات املناخية وأثرها على اإلنتاج السمكي: 

درجة  عن  املعبرة  الدرجات  أن   (3) بجدول  النتائج  بينت 
االحتياج التدريبي الكلي للمبحوثني في مجال التغيرات املناخية 
وأثرها على اإلنتاج السمكي مبحافظة كفرالشيخ قد تراوحت من 
وانحراف  درجة,   66,32 قدره  حسابي  مبتوسط  درجة,   (111-34)

معياري مقداره 8,78 درجة.

وبتقسيم املبحوثني وفق درجة احتياجهم التدريبي الكلي في 
مبحافظة  السمكي  اإلنتاج  على  وأثرها  املناخية  التغيرات  مجال 
فئة  في  جاءوا  املبحوثني  إجمالي  من   %6,3 أن  تبني  كفرالشيخ 
املناخية  التغيرات  مجال  في  املنخفض  التدريبي  االحتياج  درجة 
وأثرها على اإلنتاج السمكي مبحافظة كفرالشيخ، في حني تبني 
أن 32,6% منهم جاءوا بالفئة املتوسطة لالحتياج التدريبي, كما 
منهم جاءوا بفئة درجة االحتياج التدريبي املرتفع  تبني أن %61,1 
في مجال التغيرات املناخية وأثرها على اإلنتاج السمكي مبحافظة 

كفرالشيخ.

رابعاً: العوامل املؤثرة على االحتياجات التدريبية الكلية للمبحوثني 
في مجال التغيرات املناخية وأثرها على اإلنتاج السمكي:

يتوقع الفرض البحثي األول وجود عالقة ارتباطية بني املتغيرات 
في  للمبحوثني  التدريبية  االحتياجات  ودرجة  املدروسة  املستقلة 
كمتغير  السمكي  اإلنتاج  على  وأثرها  املناخية  التغيرات  مجال 

تابع.

ارتباطية  عالقة  وجود  عن   (4) بجدول  النتائج  أسفرت 
املتغيرات  بني   0,01 االحتمالي  املستوى  عند  ومعنوية  طردية 
والنطاق  اإلرشادي،  العمل  في  في:اخلبرة  املتمثلة  املستقلة 
االرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  اإلجناز،  ودافعية  اإلشرافي، 
وجود  أيضاً  تبني  كما  الترتيب،  0,321على   ,0,511  ,0,725 لهم  
االحتمالى0,05بني  املستوى  ارتباطية طردية ومعنوية عند  عالقة 
متغير واحد فقط وهو املصادر املرجعية الزراعيةوبني املتغير التابع 
له  0.252علي  االرتباط   قيمة معامل  بلغت  البحث حيث  محل 
الترتيب, كذلك اتضح عدم وجود عالقة ارتباطية بني كل من سن 
اإلنتاج  مجال  في  واخلبرة  الزراعي,  العمل  في  واخلبرة  املبحوث, 
السمكية،  الزراعية  واملساحة  اإلشرافية،  واملساحة  السمكي، 
والرضا الوظيفي،والتدريب في مجال اإلنتاج السمكي وبني درجة 
املناخية  التغيرات  مجال  في  للمبحوثني  التدريبية  االحتياجات 
وأثرها على اإلنتاج السمكي عند أي مستوي احتمالي، وبناءاً على 

ذلك ميكن قبول الفرض البحثي األول جزئياً.
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جدول 1. توزيع المرشدين الزراعيين المبحوثين وفقاَ لبعض الخصائص المميزة لهم
%العدداخلصائص%العدداخلصائص

املساحة اإلشرافيةسن املبحوث

1414,7صغيرة (15– 842) فدان77,4صغير (29– 38) سنة

3637,9متوسطة (843– 1672) فدان1818,9متوسط  (39– 49) سنة

4547,4كبيرة  (1673 – 2500) فدان7073,7كبير (50 – 59) سنة

النطاق اإلشرافياملؤهل الدراسي

6063,2صغير (100– 766) مزارع6366,3مؤهل متوسط (12) درجة

2223,1متوسط (767– 1433) مزارع2425,3بكالوريوس (16) درجة

1313,7كبير  (1434 – 2100) مزارع11,1دبلوم بعد البكالوريوس (18) درجة

املساحة الزراعية السمكية55,3ماجستير (20) درجة

3435,8ال يوجد11,1دكتوراه (24) درجة

املصادر املرجعية الزراعية
يوجد:

صغيرة (5– 69) فدان
3031,6

1818,9متوسطة (70– 135) فدان8’84منخفض (21– 44) درجة

1313,7كبيرة (136 – 200) فدان5456,8متوسط (45– 70) درجة

الرضا الوظيفي3334،7مرتفع  (71 – 94) درجة

77,4منخفض (22– 30) درجةاخلبرة في العمل الزراعي

7275,8متوسط (31– 40) درجة22,1قليلة (5– 14) درجة

1616,8مرتفع (41 – 49) درجة6770,5متوسطة (15– 26) درجة

دافعية االجناز2627,4كبيرة (27 – 36) درجة

11,1ليس لديهم دافعيةاخلبرة في العمل اإلرشادي

لديهم دافعية:33,2ليس لديه خبرة

منخفضة (16– 24) درجة
11,1 لديه خبرة:

قليلة (2– 12) درجة
2223,2

6467,3متوسطة (25– 35) درجة

2930,5مرتفعة  (36 – 44) درجة5760متوسطة (13– 25) درجة

التدريب في مجال اإلنتاج السمكي1313,7كبيرة  (26 – 36) درجة

8589,4لم يحضراخلبرة في مجال اإلنتاج السمكي

7477,9ليس لديه خبرة
حضر   :

ثالثة دورات تدريبية
44,2 لديه خبرة:

قليلة (1– 4) درجة
44,2

33,2أربعة دورات تدريبية1111,6متوسطة (5– 8) درجة

22,1ثماني دورات تدريبية66,3كبيرة (9 – 12) درجة

11,1أثني عشر دورة  تدريبيةدرجة االستفادة من التدريب في مجال اإلنتاج السمكي

التدريب في مجال التغيرات املناخية

8892,6لم يحضر8892,6لم يستفد

يستفد:
منخفضة (2- 3) درجة

44,2
حضر   :

دورتني تدريبيتني
33,2

22,1ثالث دورات تدريبية22,1متوسطة  (4- 7) درجة

22,1أربعة دورات تدريبية11,1مرتفعة  (8- 9) درجة

درجة االستفادة من التدريب في مجال التغيرات املناخية

8993,7لم يستفد

يستفيد:

11,1منخفضة (1) درجة

22,1متوسطة  (2) درجة

33,2مرتفعة  (3) درجة

املصدر: حسبت استمارات االستبيان.
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جدول 2. توزيع المبحوثين وفقا لدرجة احتياجهم التدريبي في مجال التغيرات المناخية وأثرها على اإلنتاج السمكي
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي%العددمحاور االحتياج التدريبي

االحتياج التدريبي في محورأسباب التغيرات املناخية:
12,334,64 77,4منخفض (1– 7) درجة

3435,8متوسط (8– 14) درجة

5456,8مرتفع (15 – 21) درجة

االحتياج التدريبي في محورمظاهر وصور ظاهرة التغيرات املناخية:
9,795,69 1111,6منخفض (1- 8) درجة

3334,7متوسط (8- 17) درجة

5153,7مرتفع (18- 26) درجة

االحتياج التدريبي في محورمخاطر ظاهرة التغيرات املناخية:

17,434,90
88,4منخفض (1- 15) درجة

3941,1متوسط (16- 31) درجة

4850,5مرتفع (32- 46) درجة

االحتياج التدريبي في محورتأثير ظاهرة التغيرات املناخية على اإلنتاج السمكي:

7,322,90

77,4منخفض (1– 4) درجة

3132,6متوسط (5– 10) درجة

5760,0مرتفع (11 – 14) درجة

95100,0اإلجمـالي
ن=95 املصدر: حسبت من استمارات االستبيان. 

جدول 3. توزيع المبحوثين وفقاً لدرجة احتياجهم الكلي بظاهرة التغيرات المناخية وأثرها على اإلنتاج السمكي

االحتياج التدريبي بمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على اإلنتاج 
السمكي

المتوسط المرشدين الزراعيين
الحسابي 

االنحراف المعياري

%العدد

66,3منخفض )34– 59( درجة

66,328,78
3132,6متوسط )60– 85( درجة

5861,1مرتفع )86 – 111( درجة

95100,0اإلجمالي
ن=95 املصدر: حسبت من استمارات االستبيان. 

شكل 1. توزيع المبحوثين وفقا لدرجة احتياجهم التدريبى الكلى فى مجال التيرات المناخية وأثرها على االنتاج السمكى

61.1
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املتغيرات  أن  إلى   (4) بجدول  إليها  املشار  النتائج  وتوضح 
املستقلة املتضمنة في البحث مجتمعة ترتبط بدرجة االحتياجات 
على  وأثرها  املناخية  التغيرات  مجال  في  للمبحوثني  التدريبية 
ثبت  وقد  ارتباط متعدد مقداره 0,613,  السمكي مبعامل  اإلنتاج 
معنوية تلك العالقة عند املستوي االحتمالي 0,01, استناداً لقيمة 
أن  إلى  النتائج  تشير  كما   ,5,232 بلغت  حيث  احملسوبة  »ف« 
من   %38 قرابة  تفسر  مجتمعة  املدروسة  املستقلة  املتغيرات 
إلي قيمة (R2)  , مما يعني أن  التباين في املتغير التابع استناداً 
هناك متغيرات أخرى ذات تأثير على املتغير التابع لم يتطرق إليها 

البحث، وبناءا على ذلك ميكن قبول الفرض البحثي الثاني.

وللوقوف على إسهام كل متغير من املتغيرات املستقلة في 
تفسير التباين في درجة االحتياجات التدريبية للمبحوثني في مجال 
التغيرات املناخية وأثرها على اإلنتاج السمكي كمتغير تابع، تشير 
النتائج إلى أن هناك خمسة متغيرات يسهموا إسهاماً معنوياً في 
تفسير التباين في درجة االحتياجات التدريبية للمبحوثني في مجال 
املؤهل  اإلنتاج السمكي متثلت في:  وأثرهاعلى  املناخية  التغيرات 
العمل  في  واخلبرة  الزراعية,  املرجعية  واملصادر  الدراسي, 
الوظيفي  والرضا  السمكي,  اإلنتاج  مجال  في  واخلبرة  الزراعي, 
 ,0,279-   ,2,145- لها:  اجلزئي  االنحدار  معامل  قيمة  وبلغت 
(ت)  قيمة  وبلغت  الترتيب,  على   ,0,816  -  ,1,035-  ,0,959  -
على   1,936-  ,1,821-  ,2,296-  ,2,181-  ,2,263- لها: 
  ،0,05 االحتمالي  املستوى  عند  معنويتها  ثبتت  حيث  الترتيب, 
في حني لم يثبت معنوية معامل االنحدار اجلزئي لبقية املتغيرات 
لعدم  ذلك  يرجع  ورمبا  إحصائياً،  البحث  محل  األخرى  املستقلة 

تأثير كل منها تأثيراً مباشراً على املتغير التابع.

وكشفت النتائج بجدول (5) عن أن أهم املتغيرات املستقلة 
مجال  في  للمبحوثني  التدريبية  االحتياجات  درجة  في  املؤثرة 
تابع،  كمتغير  السمكي  اإلنتاج  على  وأثرها  املناخية  التغيرات 
واملؤهل  الوظيفي,  الرضا  هما:  متغيرات  خمسة  في  تركزت 
اإلنتاج  مجال  في  واخلبرة  الزراعي,  العمل  في  واخلبرة  الدراسي، 

السمكي, واملصادر املرجعية الزراعية.

وقد تبني من النتائج أن هذه املتغيرات املستقلة مجتمعة تفسر 
33% من التباين في املتغير التابع، ولتحديد نسبة مساهمة كل 
متغير من هذه املتغيرات املستقلة اخلمسة في تفسير التباين في 
املتغير التابع استناداً إلى النسبة املئوية للتباين املفسر اتضح أن 
الزراعي,  العمل  في  واخلبرة  الدراسي,  واملؤهل  الوظيفي,  الرضا 
الزراعية,  املرجعية  واملصادر  السمكي,  اإلنتاج  مجال  في  واخلبرة 
 ,%3,6  ,%9,3  ,%6,1  ,%11,4 بنسب:  التباين  تفسير  في  تسهم 
الفرض  قبول  ميكن  النتائج  هذه  على  وبناًء  الترتيب،  على   %2,6

البحثي الثالث جزئياً.

على  املناخية  التغيرات  تأثير  ملواجهة  املبحوثني  مقترحات  رابعاً: 
اإلنتاج السمكي:

املبحوثني  مقترحات  أهم  أن   (5) بجدول  النتائج  أوضحت 
السمكي مبحافظة  اإلنتاج  املناخية على  التغيرات  تأثير  ملواجهة 
توعية  في:  تركزت  النسبية  أهميتها  حسب  مرتبة  كفرالشيخ 
فيمزارعهم  املناخية  التغيرات  مواجهة  بطرق  األسماك  مزارعي 
السمكية باحملافظة جاءت في املرتبة األولى بنسبة بلغت %27,4، 
يليها في املرتبة الثانية استنباط أصناف مقاومة  لألمراض بنسبة 
بلغت 26,3%،ثم التوسع بعمل مزارع جديدة باستخدام مياه البحر 

 ،%25,3 بلغت  بنسبة  الثالثة  املرتبة  في  البحار)  في  (االستزراع 
السمكية  املزارع  حلائزي  اجتماعات  عمل  من  كل  جاء  حني  في 
دورات  وتقدمي  املناخية،  التغيرات  على  التغلب  توصيات  لتقدمي 
التغيرات  مجال  في  متخصصة  الزراعيني  للمرشدين  تدريبية 

املناخية في املرتبة الرابعة بنسبة بلغت %23,1.

مبضخات  السمكية  املزارع  تزويد  اخلامسة  املرتبة  في  وجاء 
السادسة صناعة  املرتبة  في  ثم   ،%22,1 بلغت  بنسبة  أكسجني 
 ) املناخية  للتغيرات  الضارة  اآلثار  تقليل  شأنها  من  حواجز 
أو  مزارع  عمل  جاء  حني  في   ،%17,9 بلغت  التشجير)بنسبة 
املرتبة  في  حديثة  بتكنولوجيا  مزودة  غليون  لبركة  مماثلة  مناذج 
االجتاه  الثامنة  املرتبة  في  يليها  بلغت%21,3،  بنسبة  السابعة 
بنسبة  احلرارة  درجات  لتفادي  الصوب  داخل  السمكي  لالستزراع 
الضارة  الطحالب  تقليل  التاسعة  املرتبة  وجاء في  بلغت %15,8، 
 ،%14,7 بلغت  بنسبة  بأول  أول  منها  التخلص  طريق  عن  باملياه 
عالية  غذائية  عناصر  على  حتتوي  عالئق  استخدام  جاء  حني  في 
عن  والتوسع  األمراض،  من  األسماك  حلماية  حيوية  ومضادات 
املرتبة  في  املغلق  بالنظام  لألسطح  السمكي  االستزراع  طريق 

العاشرة بنسبة بلغت 13,7%، جدول (5).

اخملتلفة  امللوثات  إزالة  عشر  احلادية  املرتبة  في  وجاء 
12,6%،يليها  بلغت  بنسبة  يدويا   انتشالها  طريق  عن  بأول  أول 
للمياه  املغناطيسية  املعاجلة  استخدام  عشر  الثانية  املرتبة  في 
املستزرعة بنسبة بلغت 11,6%،في حني جاء عمل مجتمعات لبيع 
األسماك وتسويقها قريبة من مكان اإلنتاج في املرتبة الثالثة عشر 
التنبيه  زيادة  الرابعة عشر  املرتبة  في  يليها   ،%9,5 بلغت  بنسبة 
تفاديها،  لسرعة  بأول  أول  باخملاطر  اجلوية  األرصاد  قبل  من 

واستخدام نظام األكوابيونك بنسبة بلغت 3,2%، جدول (5).

بناء على ما أسفر عنه البحث من نتائج ميكن التوصية باآلتي:
ضرورة تكثيف اجلهود من قبل املسئولينللعمل عليتعيينعدد - 1

من العاملني اإلرشاديني اجلدد ولو على سبيل التعاقد املؤقت 
بعد تدريبهم وتأهيلهم.

التثقفية - 2 الندوات  بعقد  الزراعة  وزارة  اهتمام  ضرورة 
والدورات التدريبية للعاملني في  مجال العمل اإلرشادي في 
آثارها علي مجال  من  احلد  وكيفية  املناخية  التغيرات  مجال 

اإلنتاج السمكي.

بتسليط - 3 واحمللية  القومية  اإلعالم  وسائل  اهتمام  ضرورة 
مظاهرها  وأهم  املناخية،  التغيرات  ظاهرة  على  الضوء 

وآثارها في مختلف اجلوانب.

احتياجاتهم - 4 نتائج  وفق  للمبحوثني  تدريبي  برنامج  تخطيط  
االستزراع  على  وأثرها  املناخية  التغيرات  مجال  في  التدريبية 
السمكيمن أجل توعية املسترشدين جتاه تلك الظاهرة وعمل 
لتلك  لهم لالستعداد  ومقترحات  لتقدمي حلول  زيارات حقلية 
األزمة وبالتالي قلة حجم اخلسائر التي ميكن أن يتعرضوا لها، 
املزارع  ألصحاب  ومقترحات  حلول  تقدمي  نحو  اجلهود  وتكثيف 

السمكية.

الصدد من جوانب - 5 دراسات مستقبلية في هذا  إجراء  ضرورة 
البحث  هذا  يتناولها  لم  أخرى  متغيرات  على  للوقوف  أخرى 
التدريبية  االحتياجات  درجة  على  تؤثر  أن  شأنها  من  والتي 
وأثرها  املناخية  التغيرات  مجال  في  الزراعيني  للمرشدين 

على اإلنتاج السمكي.
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جدول 4. العالقات االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات المستقلة ودرجة االحتياجات التدريبية الكلية للمبحوثين في مجال التغيرات المناخية وأثرها على 
اإلنتاج السمكي

قيمة )ت(معمل االنحدار الجزئيمعامل االرتباط البسيطالمتغيرات المستقلةم

0,0780,3140,943سن املبحوث1

-2,263*-2,145-0,592**املؤهل الدراسي2

-2,181*-0.2520,279*املصادر املرجعية الزراعية3

-2,296*-0,959-0,126اخلبرة في العمل الزراعي  4

-1,366-0,7250,484**اخلبرة في العمل اإلرشادي5

-1,821*-1,035-0,013اخلبرة في مجال اإلنتاج السمكي6

0,0031,010-0,046املساحة اإلشرافية7

0,5110,0020,464**النطاق اإلشرافي8

-0,075-0,003-0,115املساحة الزراعية السمكية9

-1,936*-0,816-0,008الرضا الوظيفي 10

-1,171-0,3210,487**دافعية اإلجناز11

-0,730-0,1431,052التدريب في مجال اإلنتاج السمكي12

-0,309-1,027-0,505**التدريب في مجال التغيرات املناخية13

معامل االرتباط املتعدد (R) = 0,613**معنوية عند املستوى االحتمالي 0.01

معامل التحديد (R2) =0,376*معنوية عند املستوى االحتمالي 0.05

 قيمة ( ف)   =5,232**

جدول 5. نتائج النموذج المختزل للعالقات االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات المستقلةودرجة االحتياجات التدريبية للمبحوثين في مجال التغيرات المناخية 
وأثرها على اإلنتاج السمكي

م
المتغيرات المستقلة

معامل االنحدار 
الجزئي

قيمة” ت”
القيمة التراكمية 
للتباين المفسر

النسبة المئوية 
للتباين المفسر

0,11411,4-2,848*-1,121الرضا الوظيفي 1

0,1756,1-3,150*-2,403املؤهل الدراسي2

0,2689,3-4,288**-1,220 اخلبرة في العمل الزراعي3

0,3043,6-2,486*-1,310اخلبرة في مجال اإلنتاج السمكي4

0,3302,6-2,192*-0,273التواصل مع املصادر املرجعية الزراعية5

معامل االرتباط املتعدد(R)=0,575                **معنوية عند املستوى االحتمالي 0.01

معامل التحديد (R2)= 0,330                      *معنوية عند املستوى االحتمالي  0.05

»ف« = 11,936**
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The main objectives of this research are to identify the training needs of extension workers 
in the field of climate change and their impact on fish production in Kafr El-Sheikh 

Governorate (from the point of view of agricultural extension agents).Al-Hamoul, Riyadh, Sidi 
Salem and Baltim centers were selected deliberately to conduct the research. A regular random 
sample of agricultural extension agents was selected in these centers, reaching (95) respondents.
The most important results were:(1) 91.6 % of the respondents were represented in the high 
and medium category according to their training needs to know the causes of climate change 
phenomenon. (2) 88.8% of the respondents were represented in the high and medium category 
according to their training needs to know the phenomena of climate change phenomenon. 
(3) 91.6 % of the respondents were represented in the high and medium categories according 
to their training needs to know the risks of climate change phenomenon. (4) 92.6% of the 
respondents were represented in the high and medium categories according to their training 
needs regarding the impact of climate change on fish production. (5) 93.7 % of the respondents 
were represented in the high and medium category according to their total training needs in 
the field of climate change and its impact on fish production. (6) There are five variables that 
contribute significantly to explain the variability in the training needs of the respondents in 
the field of climate change and their impact on fish production were: variable qualification, 
agricultural sources of reference, experience in agricultural work, experience in the field of fish 
production, and job satisfaction.

Keywords: Agricultural extension agents - Needs - Training - Climate - Fisheries –Phenomenon.
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