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بعض  على  المناخية  التغيرات  أثار  من  للحد  اإلرشادية  للتوصيات  الزراع  تنفيذ  و  معارف 
محاصيل الفاكهة في محافظة القليوبية

رباب سعيد عبد القادر محمد1 و عال ممدوح صالح الكاشف2*
1قسم االقتصاد الزراعى واالرشاد - كلية الزراعة مبشتهر- جامعة بنها

2قسم االرشاد الزراعى – كلية الزراعة بالشاطبى – جامعة األسكندرية

اخلاصة  الفنية  اإلرشادية  التوصيات  من  بعدد  واملتعلق  الزراع  وتنفيذ  معارف  علي  التعرف  البحث  هذا  إستهدف 
بحماية محاصيل املاجنو والبرتقال والنخيل والعنب والزيتون من أثار التغيرات املناخية في محافظة القليوبية، 
احلائزين  الزراع  عدد  حيث  من  مركزين  أكبر  إختيار  مت  القليوبية، وقد  محافظة  إختيار  مت  الدراسة  وحتقيقاً لهدف 
حملاصيل الفاكهة واملساحة املنزرعة  تلى مت إختيار أكبر قرية فى مركز طوخ فى املساحة املزروعة وهى بندر طوخ، 
الشخصية  باملقابلة  إستبيان  إستمارة  بإستخدام  البحث  هذا  أجري  وقد  شكر.  كفر  مبركز  الشقر  قرية  وأيضاً 
لتجميع البيانات من عينة عشوائية منتظمة بلغت 117 مبحوث بنسبة قدرها 5 % من شاملة زراع الفاكهة، 
خالل شهر ديسمبر 2018. وأستخدم لتحليل البيانات؛ املتوسط احلسابي، واإلنحراف املعياري، والتكرارات، والنسب 
املئوية، ومعامل اإلرتباط البسيط لبيرسون، ومنوذج التحليل اإلرتباطي واإلنحداري املتعدد الصاعد. وكانت أهم 
املعرفى  املستوى  متوسطى  أو  منخفضى  كانوا    (%94) املبحوثني  الزراع  من  العظمى  الغالبية  أن  النتائج: 
والتنفيذى ببنود التوصيات اإلرشادية املتعلقة بحماية محاصيل املاجنو والبرتقال والنخيل والعنب والزيتون من 
أثار التغيرات املناخية. كما إتضح وجود عالقة إرتباطية طردية مغزوية بني املستوي املعرفى والتنفيذى للمبحوثني 
كمتغيرى تابعني وكل من تعليم املبحوث، مساحة احليازة الزراعية، التعرض لبعض طرق اإلتصال اإلرشادية، الدافع 
املعرفي في مجال التغيرات املناخية، درجة اإلستعداد نحو التجديد، واملشاركة في املنظمات اجملتمعية الرسمية، 
واإلجتاه نحو اإلرشاد الزراعي. وأظهرت النتائج أيضاً أن متغير درجة الدافع املعرفي للمبحوثني مسئول عن تفسير 
53,9% من التباين احلادث فى  كل من درجة معرفة وتنفيذ املبحوثني للتوصيات الفنية املدروسة اخلاصة بحماية 

بعض محاصيلهم من أثار التغيرات املناخية.

الزراع،  الفنية،  اإلرشادية  التوصيات  الفاكهة،  محاصيل  تنفيذ،  معارف،  املناخية،  التغيرات  دليلية:  كلمات 
محافظة القليوبية.

المشكلة البحثية                                                                    

تعد ظاهرة التغيرات املناخية من أحد أكبر املشكالت البيئية التي 
بإعتباره  عاملًيا  املناخ  بتغير  اإلعتراف  مت  فقد  اليوم،  العالم  تواجه 
حيث  جتاهله،  املستحيل  من  أصبح  الذي  لكوكبنا  دائًما  تهديًدا 
يشير تغير املناخ إلى أي تغيرات في املناخ مبرور الوقت؛ إما بسبب 
 .(IPCC, 2007)  التباين الطبيعي أو كنتيجة للنشاط البشرى
ويعرف التغير املناخي بأنه إرتفاع درجات احلرارة العاملية، فهو على 
والتي  العاملى  املناخ  عناصر  في  للقياس  قابل  تغير  الطويل  املدى 
متيل نحو التطرف (Holdren, 2006). وتشير معظم الدراسات 
أن التغيرات املناخية ناجتة من زيادة تركيز بعض الغازات بالغالف 
كنتيجة  “غازات اإلحتباس احلرارى”  اجلوى والتى تعرف بإسم 
التأثير اإلنسانى جتاه  إلى  إضافة  اإلنسانية اليومية،  لألنشطة 
أشكال إستغالل األراضى مثل إستصالح الصحراء والتعدى اجلائر 
على الغابات وغير ذلك من صور تغير البيئة الطبيعية لألرض 

(أبوحديد، 2010).

الصلة  ذات  اإلنسانية  األنشطة  أهم  أحد  الزراعة  وتعتبر 
حساسة  الزراعية  األنشطة  حيث  واملناخية،  الطبيعية  بالنظم 

في  اخلطر  عوامل  أكبر  بعض  هي  هذه  والطقس؛  للمناخ  للغاية 
أو  مباشرة  بصورة  تنطوي  اإلنتاج  قرارات  ومعظم  النمو،  ظروف 
غير مباشرة على هذا العامل ال سيما في املناطق املدارية وشبه 
املدارية من سنة إلى أخرى، لذلك تقلب املناخ له تأثير كبير على 
وأشعة  األمطار  هطول  على  كبيراً  إعتماداً  تعتمد  التي  الزراعة 

.(Chouhan, 2018) الشمس ودرجة احلرارة

في  الطبيعية  املوارد  على  املعتمدة  اجملتمعات  تواجه  لذلك 
العاملي  املناخ  بتغير  مرتبطة  متزايدة  ضغوطاً  النامية  البلدان 
اإلجتماعية  املوارد  إلى  تفتقر  ألنها   ،(Osbahr et al., 2008)
والتكنولوجية واملالية الالزمة للتكيف مع تغير املناخ والتخفيف 
الشديد  إعتمادهم  أن  كما   ،(UNFCCC, 2007) آثاره  من 
عدم  يشكلها  التي  للتهديدات  تعرضهم  من  يزيد  الزراعة  على 
اإلستقرار املناخي بسبب تغير املناخ وظروف األرصاد اجلوية األخرى، 
فإن 46% من املناطق في البلدان النامية بالعالم ليست مناسبة 
للزراعة املعتمدة على املطر (Valipoura et al., 2015) التي 
متيز الزراعة في البلدان النامية. وتعتبر ظاهرة التغيرات املناخية 
ظاهرة عاملية (Global Phenomena) إال أن تأثيراتها محلية – 
أى تختلف على الكرة األرضية من مكان الى مكان نظراً حلساسية 
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وطبيعة النظم البيئية فى كل منطقة – ولذا فإنه من األهمية 
مثل  الطبيعية  الثروة  من  مواردها  وبخاصة  مصر  مدى تأثر  تقدير 
مصادر اإلنتاج واملياه (مركز املعلومات ودعم إتخاذ القرار،) 2010.

فى  كبيراً  إهتماماً  يلقى  املناخية  التغيرات  موضوع  بدأ  وقد 
من  املتوقع  فمن  تضرراً  العالم  دول  أكثر  من  تعد  لكونها  مصر 
 2 إلى  تصل  مبعدالت  املصرية  الدلتا  إنخفاض  البيئية  الدراسات 
ملليمتر فى العام الواحد، وبالتالى تهجير مابني خمسة إلى ستة 
 Elsharkawy et al.,) املساحة  هذه  يقطنون  نسمة  ماليني 
2009)، حيث مثلت مصر من أوائل الدول العربية التى وقعت على 
املناخية  للتغيرات  اإلطارية  املتحدة  األمم   (UNFCCC) إتفاقية 
حتمل  فى  مصر  بدأت  هنا  ومن   ،(Agrawala et al., 2004)
منذ  املناخية  التغيرات  ظاهرة  من  احلد  نحو  العاملية  مسئوليتها 

فترة طويلة خاصة من الناحية البحثية. 

من  الزراعة  قطاع  يعد  املصرى  الزراعى  املستوى  وعلى 
 %15 بنحو  يسهم  حيث  مصر،  فى  احليوية  النشطة  القطاعات 
من إجمالى الهيكل اإلقتصادى املصرى، ويعتمد أكثر من 32% من 
من  وبالرغم  والعمل  للدخل  كمصدر  القطاع  هذا  على  السكان 
 .(2014 (زكى،  املناخية  بالتغيرات  بشدة  القطاع  هذا  يتأثر  هذا 
اإلنتاج  هيكل  فى  رئيسية  مكانة  الفاكهة  محاصيل  وحتتل 
الزراعى املصرى، حيث تصل قيمة إنتاج الفاكهة عام 2017 حوالى 
والبالغة  والقدمية  اجلديدة  املنزرعة  األراضى  من  طن   9518718
الوطن  إنتاج  إجمالي  من   %35 مصر  متثل  حيث  فدان،   1541781
مثمرة  مبساحة  طن  ألف   37102,3 والبالغ  الفاكهة  من  العربي 
4658,6 ألف هكتار (املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2017). أما 
على مستوى محافظة القليوبية وهى من أوائل احملافظات املنتجة 
للفاكهة فقد وجد أن املساحة املزروعة مبحاصيل الفاكهة حوالى 
38725 فدان، حيث تصل قيمة إنتاج الفاكهة من إجمالى إنتاجية 
احملافظة عام 2018 حوالى 328668 طن من قيمة اإلنتاج النباتى 
(مديرية الزراعة بالقليوبية، 2018). وقد تتأثر محاصيل الفاكهة 
املائى  احملصول، واإلستهالك  إنتاجية  حيث  من  املناخية  بالتغيرات 
للمحصول، واإلحتياجات املائية، والعائد احملصولى من وحدة املياه، 
 Mustapha et al. دراسة  أوضحت  كما  املزرعة.  عائد  وصافى 
تنمية  مثل  اإلجراءات  بعض  توافر  ضرورة  إلى  احلاجة   (2012)
رأس املال البشرى، وتوفير قروض صغيرة للريفيني، وتقدمي خدمات 

إرشادية جيدة حتى ميكن التكيف مع التغيرات املناخية.  

أشكال  بتطوير  الزراعة  وزارة  إهتمام  ومع  السياق  هذا  وفى 
املمارسات  بعض  وتقدمي  نشر  فى  اإلرشادية  اخلدمة  أنشطة 
بضرورة  اخلاصة  للزراع  املناسبة  الفنية  اإلرشادية  والتوصيات 
السلبية  التأثيرات  مواجهة  فى  الفاكهة  محاصيل  بعض  حماية 
معلومات  مركز  أصدر  لذلك  املناخية.  التغيرات  عن  الناجتة 
الزراعة  لوازرة  التابعة  التنموية  املراكز  كأحد  املناخ   تغيرات 
والزيتون  البرتقال  محاصيل  حلماية  الفنية  التوصيات  من  عدداً 
تساقط  من  واحلد  املناخية  التغيرات  من  والعنب  واملاجنو  والنخيل 
الثمار خاصة فى مراحلها األولى األكثر ضعفاً، كمراعاة الرى فى 
املواعيد املناسبة وبالكمية املناسبة فى كل رية، جتنب التسميد 
حدوث  قبل  للبساتني  سريعة  احلامي  علي  رية  إجراء  باألزوت، 
موجة التقلبات املناخية، اإلعتماد في التسميد علي نترات النشادر 
من  الزنك  بعنصر  التسميد  والفوسفورو،  البوتاسيوم  عالي  مع 
األشجار  عمر  وحسب  معينة  بتركيزات  األوراق  علي  رشه  خالل 
الفاكهة  مبحاصيل  اخلاصة  اإلرشادية  التوصيات  من  وغيرها 
بإعتبارها سبل وأساليب مقترحة للتكيف مع هذه الظاهرة من خالل 
تعليم الزراع لهذه األساليب والتي متكنه من احلفاظ على زراعته 

من محاصيل الفاكهة (مركز معلومات املناخ، 2018).

درجات  وإرتفاع  املناخية،  التغيرات  أن ظاهرة  يتضح  تقدم  مما 
الفاكهة،  محاصيل  إنتاجية  على  سلبية  تأثيرات  لها  احلرارة 
الظاهرة من خالل بعض  الذى يتطلب ضرورة مجابهة هذه  األمر 
املدروسة  الفاكهة  الفنية حلماية محاصيل  اإلرشادية  التوصيات 
لهذه  املزارعني  معارف  فإن  لذلك  املناخية؛  التغيرات  أثار  من 
تقليل  فى  بدور كبير  يساهم  قد  لها  تنفيذهم  ومدى  التوصيات 
محاصيل  بعض  إنتاجية  على  الظاهرة  لهذه  السلبية  األثار 
على  للتعرف  كمحاولة  البحث  هذا  إجراء  إستلزم  مما  الفاكهة، 
مستوي معارف الزراع لهذه التوصيات ومدى تنفيذهم لها حلماية 
قرى  ببعض  املناخية  التغيرات  أثار  من  الفاكهة  محاصيل  بعض 
محافظة القليوبية. وبناءاُ على مامت عرضه ميكن تلخيص مشكلة 

البحث في محاولة اإلجابة على التساؤالت التالية:

اخلاصة  اإلرشادية  للتوصيات  املبحوثني  الزراع  معارف  ماهى   (1
بحماية احملاصيل املدروسة من أثارالتغيرات املناخية. 

اإلرشادية  التوصيات  لهذه  املبحوثني  الزراع  تنفيذ  مامدى   (2
اخلاصة بحماية هذه احملاصيل من أثار التغيرات املناخية.

أهداف البحث                                                                     

يستهدف هذا البحث بصفة أساسية التعرف على املستوى 
اإلرشادية  للتوصيات  املبحوثني  الزراع  تنفيذ  ومدى  املعرفى 
ملواجهة أثار التغيرات املناخية على بعض محاصيل الفاكهة في 
محافظة القليوبية، وذلك من خالل حتقيق األهداف الفرعية التالية:

1- التعرف علي مستوى معارف الزراع املبحوثني للتوصيات اإلرشادية 
والعنب  والنخيل  والبرتقال  املاجنو  محاصيل  بحماية  اخلاصة 

والزيتون من أثارالتغيرات املناخية في محافظة القليوبية. 

الفنية  للتوصيات  املبحوثني  الزراع  التعرف علي مستوى تنفيذ   -2
والنخيل  والبرتقال  املاجنو  محاصيل  بحماية  اخلاصة  اإلرشادية 
والعنب والزيتون من أثار التغيرات املناخية في محافظة القليوبية.

املتغيرات  بني  واإلنحدارية  اإلرتباطية  العالقات  حتديد   -3
الزراع  وتنفيذ  معارف  ومستوى  املدروسة  املستقلة 
محاصيل  بحماية  اخلاصة  اإلرشادية  للتوصيات  املبحوثني 
أثارالتغيرات  من  والزيتون  والعنب  والنخيل  والبرتقال  املاجنو 

املناخية في محافظة القليوبية.

الطريقة البحثية                                                                   

التعاريف اإلجرائية وطرق قياسها:
تتناول التعاريف اإلجرائية توضيحاً للمفاهيم الرئيسية الواردة 

فى هذه الدراسة والتي تشتمل على مايلى:
1- معارف املبحوثني بالتوصيات اإلرشادية الفنية املدروسة:

املبحوثني  الزراع  إملام  مدي  الدراسة  هذه  فى  بها  يقصد 
الفنية  بالتوصيات  اخلاصة  واملعارف  املعلومات  بنود  بكافة 
والبرتقال  (املاجنو  الفاكهة  محاصيل  بعض  بحماية  املتعلقة 
من  وذلك  املناخية،  التغيرات  أثار  من  والزيتون)  والعنب  والنخيل 
حلماية  بهم  املوصى  توصيات  التسع  ميثلون  عبارات  تسع  خالل 
محاصيلهم. ومبحصلة القيم الرقمية التى حصل عليها املبحوث 
نظير إستجاباته للعبارات التسع املشار إليها سابقاً مت حتديد معارفه 
إجابته  حالة  في  درجتني  املبحوث  إعطاء  ومت  التوصيات،  لهذه 
تراوح  وقد  املعرفة،  عدم  حالة  في  وصفر  املعرفة،  علي  الدالة 
الفعلى  املدى  وتراوح  درجة  (صفر-18)  بني  النظرى  املدى 
املبحوثني  تصنيف  مت  ذلك  علي  وبناء  درجة،   (16  -2) مابني 
وفقاً لهذا املدى إلى ثالث فئات. بينما للتعرف علي درجة معرفة 
املبحوثني لكل بند من بنود التوصيات التسع الفنية املتعلقة بحماية 
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املناخية، مت حساب متوسط  أثارالتغيرات  الفاكهة من  محاصيل 
وقد  املدروسة،  التوصيات  بنود  من  بند  لكل  املعرفة  هذه  درجات 
كحد  ودرجتني  أدني  كحد  صفر  بني  النظري  املتوسط  إنحصر 
لهذه  درجات معرفتهم  ملتوسطات  الفعلى  املدى  وتراوح  أقصي،  
درجة   1,76 و  أدني،  كحد  درجة   0,07 بني  التسعة  التوصيات 
كحد أقصي، وبذلك أمكن تقسيم بنود التوصيات اإلرشادية الفنية 
إلي  لها  املبحوثني  معرفة  درجات  متوسطات  حيث  من  املدروسة 

ثالث فئات.

2- تنفيذ املبحوثني للتوصيات اإلرشادية الفنية املدروسة:
الزراع  تطبيق  أو  ممارسة  مدي  الدراسة  هذه  فى  به  يقصد 
الفنية  بالتوصيات  املتعلقة  املعلومات  بنود  لكافة  املبحوثني 
والبرتقال  (املاجنو  الفاكهة  محاصيل  بعض  حلماية  اخلاصة 
من  وذلك  املناخية،  أثارالتغيرات  من  والزيتون)  والعنب  والنخيل 
حلماية  بهم  املوصى  توصيات  التسع  يضمون  عبارات  تسع  خالل 
محاصيلهم. ومبحصلة القيم الرقمية التى حصل عليها املبحوث 
نظير إستجاباته للعبارات التسع املشار إليها سابقاً لتحديد مدى 
تطبيقه لهذه التوصيات، مت إعطاء املبحوث درجتني في حالة إجابته 
تراوح  وبالتالى  التنفيذ،  عدم  حالة  في  وصفر  تنفيذ،  علي  الدالة 
مابني  الفعلى  املدى  وتراوح  درجة  (صفر-18)  بني  النظرى  املدى 
درجة، أمكن تصنيف املبحوثني وفقاً لهذا املدى إلى   (16 (صفر- 
ثالث فئات. بينما للتعرف علي درجة تنفيذ املبحوثني لكل بند من 
بنود التوصيات التسع الفنية اخلاصة بحماية محاصيل الفاكهة من 
أثار التغيرات املناخية، مت حساب متوسط درجات تنفيذهم لكل بند 
بني  النظري  املتوسط  إنحصر  وقد  املدروسة،  التوصيات  بنود  من 
تراوح املدى الفعلى  أدني ودرجتني كحد أقصي، بينما  صفر كحد 
 0,07 بني  التسعة  التوصيات  لهذه  تنفيذهم  درجات  ملتوسطات 
درجة كحد أدني، و 1,64 درجة كحد أقصي، وبذلك أمكن تقسيم 
بنود التوصيات الفنية املدروسة من حيث متوسطات درجات تنفيذ 

املبحوثني لها إلي ثالث فئات.

3- احلالة التعليمية للمبحوث:
يقصد بها عدد سنوات التعليم التى أمضاها املبحوث بنجاح 
فى أى منظمة تعليمية، وقد أعطي درجة الصفر للمبحوث األمي، 
أمت  ملن  معادلة  دراسية  شهادة  بدون  ويكتب  يقرأ  من  أعتبر  وقد 
الصف الرابع اإلبتدائي وذلك وفقاً ملا أقرته منظمة اليونسكو، أما 
بقية املبحوثني فقد أعطي لكل مبحوث درجة عن كل سنة للسنوات 
التي قضاها في التعليم، وبذلك أمكن احلصول على درجة تدل على 
– يقرأ ويكتب  (أمي  لهذا مت تصنيفه إلى  تعليم املبحوث، ووفقاً 

بدون شهادة– تعليم متوسط – تعليم فوق متوسط ومرتفع).

4- احليازة األرضية املزرعية :
زراعية مقدرة  أرض  املبحوث من  يحوزه  ما  بها مقدار  يقصد 

بالقيراط سواء كانت ملكاً أم إيجار أو باملشاركة.

5- درجة اإلستعداد للتجديد:
األفكار  قبول  على  املبحوث  قدرة  أو  درجة  بها  يقصد 
الزراعي،  بالنشاط  املتعلقة  املستحدثة  والطرق  واملمارسات 
املبحوث  إستعداد  على  الدالة  الدرجات  مبحصلة  إليه  ويشار 
للتجديد، وذلك من خالل تسع عبارات بحيث أعطى الدرجات (3، 
في  الترتيب  على  موافق)  غير  سيان،  (موافق،  لإلستعداد   (1  ،2
وبذلك  السلبية،  العبارات  والعكس في حالة  اإليجابية،  العبارات 

تراوح املدى النظرى لهذا املتغير بني (9-27) درجة.

6- الدافع املعرفى:
يقصد به قدرة املبحوث على التفكير والبحث ملعرفة احللول 

إليه  ويشار  املناخية،  التغيرات  عن  الناجتة  املشاكل  ملواجهة 
وذلك  للمبحوثني،  املعرفى  الدافع  عن  املعبرة  الدرجات  مبجموع 
 ،2  ،3) الدرجات  أعطى  بحيث  عبارات  سبع  عرض  خالل  من 
(موافق، سيان، غير موافق) على الترتيب في العبارات  1) للدافع 
اإليجابية، والعكس في حالة العبارات السلبية، وبذلك تراوح املدى 

النظرى لهذا املتغير بني (7-21) درجة.

7- املشاركة فى املنظمات اجملتمعية الرسمية:
املبحوثني  املزارعني  (مشاركة)  معرفة  مدي  بها  يقصد 
هذه  في  وعضويتهم  اجملتمع  داخل  املوجودة  باملنظمات 
بسؤال  املتغير  هذا  قياس  مت  العضوية.  هذه  وشكل  املؤسسات 
املبحوث عن مشاركته في املنظمات التالية: بنك التنمية واإلئتمان 
التنمية  إدارات  الزراعية،  اإلئتمانية  التعاونية  اجلمعية  الزراعى، 
املركز،  مستوى  على  الزراعية  اإلدارات  احمللية،  بالوحدات 
اجملتمع  تنمية  جمعية   اإلجتماعى،  ناصر  بنك  املنتجة،  األسر 
احمللي، النادي  الريفي، حيث أعطي للمشاركة درجة الصفر لغير 
جلنة،  لعضو  ودرجتان  عادي،  لعضو  واحدة  ودرجة  األعضاء، 
إستجابة  أيضاً  درجت  وقد  محلي.  إدارة  لعضو  درجات  وثالث 
 ) هي  فئات  ثالث  إلي  اإلجتماعات  هذه  حضور  عن  املبحوث 
 (1  ،2  ،3) هي  درجات  الفئات  هذه  وأخذت  نادراً)  أحياناً،  دائماً، 
املنظمات  في  املبحوث  مشاركة  درجات  وبجمع  الترتيب،  علي 
الريفية وكذا حضور اإلجتماعات لتشكل محصلة درجة املشاركة 
املدى  تراوح  وقد  الريفية،  الرسمية  اجملتمعية  املنظمات  في 

النظري لهذا املتغير بني (صفر – 48) درجة.

8- اإلجتاه نحو اإلرشاد الزراعى:
أو  املعارض  أو  املؤيد  املبحوث  ميل  أو  نزوع  مدى  به  يقصد 
نزوعه نحو عملية اإلشاد  درجة  احملايد جتاه تسع عبارات معبرة عن 
الزراعى كعملية تعليمية، بحيث أعطى إلستجابة املبحوث عن إجتاهه 
التالية: (3، 2، 1) على  موافق) الدرجات  غير  (موافق، سيان،  سواء 
العبارات  حالة  في  والعكس  اإليجابية،  العبارات  حالة  في  الترتيب 

السلبية، وبذلك تراوح املدى النظرى لهذا املتغير بني (9-27) درجة. 

9- التعرض لبعض طرق اإلتصال اإلرشادية:
واجلماعية  الفردية  اإلتصالية  والطرق  الوسائل  به  يقصد 
ما  على  للحصول  املبحوث  لها  تعرض  التي  اخملتلفة  واجلماهيرية 
يحتاجه من معلومات حلماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات 
على  إرشادية  طريقة  عشر  إثنى  عرض  خالل  من  وذلك  املناخية، 
املبحوث، وقد أعطي درجة واحدة للمبحوث في حالة عدم تعرضه 
مت ضرب  وقد  الطرق،  لهذه  تعرضه  حالة  في  ودرجتني  الطرق،  لهذه 
هذه الدرجة في عدد مرات التعرض لكل طريقة، ثم جمعت الدرجات 
جميعها لكل الطرق التى مت التعرض لها للحصول علي درجة تعبر عن 

التعرض لبعض طرق اإلتصال اإلرشادية لدي املبحوث.

منطقة البحث                                                                 
هذه  إلجراء  القليوبية  مبحافظة  اجلغرافي  اجملال  حتدد  لقد 
الدراسة نظراُ لكونها إحدي احملافظات الرئيسية املنتجة للفاكهة 
في جمهورية مصر العربية. وتتكون محافظة القليوبية من سبع 
مراكز إدارية وهي: مركز طوخ، ومركز بنها، ومركز شبني القناطر، 
القناطر  ومركز  اخلانكة،  ومركز  شكر،  كفر  ومركز  قليوب،  ومركز 
احلائزين  الزراع  عدد  حيث  من  مركزين  أكبر  إختيار  مت  وقد  اخليرية. 
احملاصيل  لهذه  املزروعة  املساحة  إلى  باإلضافة  الفاكهة،  حملاصيل 
مبركز  فدان  و6850  طوخ  مبركز  فدان   15624 متثل  حيث  املدروسة 
طوخ  مركز  فى  قرية  أكبر  إختيار  مت  حيث   ،2018 لعام  شكر  كفر 
فى املساحة املزروعة وهى بندر طوخ ومتثل 1008 فدان، وأيضاً قرية 

الشقر ومتثل 699 فدان مبركز كفر شكر.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع3 )2020(

رباب سعيد عبد القادر محمد و عال ممدوح صالح الكاشف 176

الشاملة والعينة للبحث
احلائزين  املزارعني  جميع  في  الدراسة  شاملة  متثلت 
الزراعية  باجلمعية  احليازة  بسجالت  املسجلني  الفاكهة  حملاصيل 
بلغت  وهؤالء  القليوبية،  مبحافظة  والشقر  طوخ  بندر  بقريتى 
الشقر  قرية  فى  مزارع   1727) حائزاً  مزارع   2337 جملتهم 
عشوائية  عينة  إختيار  مت  وقد  طوخ).  بندر  قرية  فى  مزارع  و610 
منتظمة بنسبة 5% من الشاملة، وبالتالي بلغ حجم العينة البحثية 
117 مزارعاً، ولقد أمكن إستيفاء البيانات البحثية منهم جميعاً.

املتغيرات البحثية
متمثلني  تابعني  متغيرين  فى  الدراسة  هذه  متغيرات  متثلت 
اإلرشادية  بالتوصيات  املبحوثني  معرفة  درجة  من:  كالُ  فى 
الفنية املتعلقة حلماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات 
املناخية، ودرجة تنفيذ املبحوثني لهذه التوصيات الفنية املتعلقة 
بحماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات املناخية.  كما 
يوجد ثمانية متغيراً مستقالً هي: السن، احلالة التعليمية، احليازة 
املشاركة  املعرفى،  الدافع  للتجديد،  اإلستعداد  املزرعية،  األرضية 
الزراعى،  اإلرشاد  نحو  اإلجتاه  الرسمية،  اجملتمعية  املنظمات  فى 

التعرض لطرق اإلتصال اإلرشادية.

الفروض البحثية                                                                    

لتحقيق الهدف الثالث من البحث، مت صياغة هذين الفرضني:
الفرض األول: 

املدروسة  املستقلة  املتغيرات  بني  إرتباطية  عالقة  توجد   
املزرعية،  األرضية  احليازة  التعليمية،  احلالة  السن،  فى:  واملتمثلة 
املنظمات  فى  املشاركة  املعرفى،  الدافع  للتجديد،  اإلستعداد 
التعرض  الزراعى،  اإلرشاد  نحو  اإلجتاه  الرسمية،  اجملتمعية 
معرفة  من  كال  وبني  حده  على  كالً  اإلرشادية  اإلتصال  لطرق 
بحماية  املتعلقة  الفنية  اإلرشادية  بالتوصيات  املبحوثني  وتنفيذ 

بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات املناخية. 

الفرض الثانى:
  يسهم كل متغير من املتغيرات املستقله املدروسة إسهاما 
ً معنوياً فى تفسير التباين فى معرفة وتنفيذ املبحوثني بالتوصيات 
اإلرشادية الفنية املتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار 

التغيرات املناخية. 

فى  الفروض  إختبار  مت  الفروض  هذة  صحة  من  وللتأكد 
صورتها الصفرية التالية:

الفرض األول:
املدروسة  املستقلة  املتغيرات  بني  إرتباطية  عالقة  توجد  ال   
املزرعية،  األرضية  احليازة  التعليمية،  احلالة  السن،  فى:  واملتمثلة 
املنظمات  فى  املشاركة  املعرفى،  الدافع  للتجديد،  اإلستعداد 
التعرض  الزراعى،  اإلرشاد  نحو  اإلجتاه  الرسمية،  اجملتمعية 
معرفة  من  كال  وبني  حده  على  كالً  اإلرشادية  اإلتصال  لطرق 
بحماية  املتعلقة  الفنية  اإلرشادية  بالتوصيات  املبحوثني  وتنفيذ 

بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات املناخية. 

الفرض الثانى:
ال يسهم كل متغير من املتغيرات املستقله املدروسة اسهاماً 
معنوياً فى تفسير التباين فى معرفة وتنفيذ املبحوثني بالتوصيات 
الفاكهة من  الفنية املتعلقة بحماية بعض محاصيل  اإلرشادية 

أثار التغيرات املناخية. 

جتميع البيانات
كأداة  الشخصية  باملقابلة  اإلستبيان   إستمارة  إستخدام  مت 
لتجميع البيانات من أفراد عينة البحث خالل شهر ديسمبر 2018، 

األول:  القسم  رئيسيني:  قسمني  على  اإلستبيان  إشتمل  وقد 
وتضمن مجموعة األسئلة اخلاصة بدراسة بعض اخلصائص املميزة 
للزراع املبحوثني املمثلة كمتغيرات مستقلة لهذه الدراسة. كما 
تضمن القسم الثانى من إستمارة اإلستبيان على تسع توصيات 
املبحوثني  معرفة  درجة   .1 وهم:  التابعني  املتغيرين  لقياس  فنية 
بهذه التوصيات حلماية بعض محاصيل الفاكهة من أثارالتغيرات 
املناخية، و2. درجة تنفيذهم لنفس هذه التوصيات. وقد أجري إختبار 
مبدئي على عينة من الزراع املبحوثني قوامها (20) مبحوث، وذلك 
املبحوثني  األسئلة ومدى فهم  للتأكد من مدى سالمة وصالحية 

لها. 

حتليل البيانات البحثية:
األساليب  ببعض  اإلستعانة  مت  البحث  أهداف  ضوء  فى 
متثلت  والتي  البحث  هذا  بيانات  لتحليل  اإلحصائية  والطرق 
املعياري،  واإلنحراف  احلسابي،  واملتوسط  املئوية،  النسب  في: 
البسيط  اإلرتباط  معامل  إستخدام  إلى  باإلضافة  والتكرارات. 
املتغيرين  من  كل  بني  اإلرتباطية  العالقات  لدراسة  لبيرسون 
اإلستعانة  مت  كما  حده.  على  كل  املستقلة  واملتغيرات  التابعني 
بنموذج التحليل اإلنحداري املتعدد الصاعد ملعرفة قدرة مجموعة 
فى  التباين  تفسير  على  الدراسة  موضوع  املستقلة  املتغيرات 
للعلوم  اإلحصائي  البرنامج  بإستخدام  وذلك  التابعني،  املتغيرين 

                 .(SPSS) اإلجتماعية

النتائج والمناقشة                                                                   

أوالً : اخلصائص املميزة للمبحوثني 
كمتغيرات  للمبحوثني  املميزة  اخلصائص  بعض  إختيار  مت 
والتي  املبحوثني  الزراع  من  الدراسة  عينة  لتوصيف  مستقلة 
النتائج  أوضحت  حيث  الدراسة،  موضع  املستهدفة  الفئة  متثل 
ثلثي  أكثر من  (1) مايلي: أن  البحثية كما هو موضح في جدول 
العينة (82,1%) صغار أومتوسطي السن، ولذا فإنه يتوقع أن يكون 
املبحوثيني أكثر إدراكاً وتقبالً خملتلف التوصيات اإلرشادية املتعلقة 
بحماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات املناخية من خالل 
البرامج اإلرشادية، التى قد تنعكس على تنفيذ هذه التوصيات، حيث 
أنهم يقعون في املرحلة العمرية التي تتسم باحليوية والنشاط وبذل 
اجلهد. كما إتضح أن ما يقرب من نصف العينة (49,6%) يتمتعون 
مبستوى تعليمي فوق متوسط ومرتفع، الذى من املتوقع أن يرتبط 
 Oduwole et al.,) إرتباًطا إيجابياً بقدرتهم على تلقي املعلومات

 .(2013

حيازة  ذو    (%87,2) الزراع  غالبية  أن  أيضاً  النتائج  وأظهرت 
أرضية زراعية صغيرة (أقل من 128 قيراط) وهذا يفسر محدودية 
توجيههم  ضرورة  يستدعي  مما  واإلنتاجية،  املالية  قدراتهم 
الضار  التأثير  جملابهة  الصحيحة  الزراعية  بالتوصيات  وتوعيتهم 
للتغيرات املناخية، مما ينعكس على زيادة إنتاجية حيازتهم املزرعية 
ورفع مستوى  لألسر  اإلقتصادي  املستوى  بهدف حتسني  الصغيرة 
معيشتهم. كما تبني أن معظم املبحوثيني (83%) يقعوا في فئتي 
إلى  ذلك  ويشير  واملرتفعة،  املتوسطة  للتجديد  اإلستعداد  درجة 
واملبتكرة  احلديثة  والتوصيات  للمعارف  املبحوثني  تقبل  إمكانية 
ملواجهة اآلثار الضارة لظاهرة التغير املناخي على محاصيلهم من 
أن  (2016) الذى ذكر  نتائج خطاب  تؤكد  النتيجة  الفاكهة. هذه 
غالبية الزراع املبحوثني (86%) درجة إستعدادهم للتغيير متوسطة 
وكبيرة. وأبرزت النتائج أيضاً أن غالبية املبحوثيني (65,8%) لديهم 
احللول  إليجاد  والتفكير  للبحث  ومرتفع  متوسط  معرفى  دافع 
الناجتة عن التغيرات املناخية، حيث أن الدافع  املمكنة للمشاكل 
املعرفى هو الرغبة في املعرفة والفهم و إتقان املعلومات، وحتديد 
املشكالت ووضع احللول لها (أبو حطب و صادق،2000). كما تبني أن 
درجة مشاركتهم  العظمى  للغالبية  املمثلني  املبحوثني  94% من 

فى املنظمات العضوية الرسمية مرتفعة (جدول1). 

الزراع  ثلثي  قرابة  أن   (1) جدول  فى  كما  النتائج  وأشارت 
(71,8%) لديهم إجتاهات إيجابية ومحايدة نحو اإلرشاد  املبحوثني 
الزراعي، ورمبا يفسر هذا إرتفاع ثقة املزارعني املبحوثني في توصيات 
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العالقات بينهم وبني  إلى قوة  الزراعي، كما يشير  وبرامج اإلرشاد 
يعكس  قد  الذى  األمر  وهو  امليداني،  املستوى  على  اإلرشاد  ممثلي 
نتائج  ذلك  ويؤكد  اإلرشادية.  والبرامج  األنشطة  جناح  إمكانية 
من   (%96,8) العظمى  الغالبية  أن   (2016) وأخرون  الشايب 
األنشطة  فى  املشاركة  فى  الرغبة  لديهم  اإلرشادين  العاملني 
والبرامج اإلرشادية املتخصصة فى مجال التغيرات املناخية، حتى 
تتوافر لديهم اإلستعداد واملقدرة على العمل اإلرشادى جتاه املزارعني 
ملواجهة هذه الظاهرة وجتنب العديد من مخاطرها السلبية على 
أكثر من  (1) أن  بجدول  أيضاً  النتائج  اإلرشادى. وأوضحت  العمل 
(90,6%) كان تعرضهم منخفض ومتوسط  املبحوثني  أرباع  ثالثة 

قد  املبحوثني  من  فقط   %9,4 بينما  اإلرشادية،  اإلتصال  لطرق 
محدودية  يظهر  وهذا  اإلرشادية،  للطرق  مرتفعة  بدرجة  تعرضوا 
املبحوثني معارفهم  التي يستقي منها  اإلتصال  تعرضهم لطرق 
املبحوثيني  إعتماد  رمبا يفسر هذا  والبيئية؛  الزراعية  ومعلوماتهم 
بشكل أكبر على خبرتهم الشخصية ملواجهة التأثيرات السلبية 
خاصة.  بصفة  الفاكهة  حملاصيل  املناخية  التغيرات  عن  الناجتة 
 (2015) وأحمد  غنيم  نتائج  مع  السابقة  النتيجة  هذه  تتشابه 
الذين قرروا أن اخلبرة الشخصية جاءت في املرتبة األولى من حيث 
ملواجهة  ملعلوماتهم  كمصدر  عليها  املبحوثني  املزارعني  إعتماد 

بعض األثار الناجتة عن التغيرات املناخية فى العمل الزراعى. 

جدول 1.  توزيع المبحوثيين وفقا للمتغيرات المستقلة المدروسة ) ن = 117(.
%العدداملتغير

1-السن: 

        صغار السن ( أقل من 43 سنة )
5647,9

4034,2       متوسطى السن ( 43- 52 سنة )
2117,9       كبار السن  (53 سنة فأكثر )    

44,14املتوسط احلسابى

7,26اإلنحراف املعيارى

2- احلالة التعليمية:

         أمى 
65,1

76        يقرأ و يكتب بدون شهادة

4639.3        حاصل علي مؤهل متوسط 

5849,6       حاصل علي مؤهل فوق متوسط ومرتفع
3- حجم احليازة األرضية الزراعية بالقيراط:

10287,2       صغيرة ( أقل من 128 قيراط )
119,4       متوسطة ( 128-  208 قيراط )

43,4        كبيرة  ( 209 قيراط فأكثر)
81,02 املتوسط احلسابى

46,49اإلنحراف املعيارى
4- درجة اإلستعداد للتجديد:

       منخفض ( أقل من 18 درجة )
2017,1

5748,7       متوسط  ( 18 – 23 درجة )
4034,2       مرتفع   ( 24 درجة فأكثر )

21,78 املتوسط احلسابى

4,09اإلنحراف املعيارى
5- الدافع املعرفى:

      منخفض ( أقل من 14 درجة )
4034.2

3832,5     متوسطة ( 14-  18 درجة )

3933,3     مرتفع   ( 19 درجة فأكثر)

15,76 املتوسط احلسابى

4,01اإلنحراف املعيارى
6- املشاركة فى املنظمات اجملتمعية الرسمية:

     منخفضة  ( أقل من 8 درجة )
54,3

21,7     متوسطة  ( 8 – 15 درجة )

11094     مرتفعة   ( 16 درجة فأكثر)
17,98 املتوسط احلسابى

5,71اإلنحراف املعيارى
7- اإلجتاه نحو اإلرشاد الزراعى:

   سلبى ( أقل من 17 درجة )
3328,2

2622,2   محايد  ( 17- 23 درجة )
5849,6   إيجابى  (24 درجة فأكثر)

20,68 املتوسط احلسابى

5,59اإلنحراف املعيارى
8- التعرض لطرق اإلتصال اإلرشادية:

5446.2    منخفض  ( أقل من 8 درجات)
5244.4    متوسط   ( 8 – 11 درجة)

119.4    مرتفع    ( 12 درجة فأكثر)

8.09 املتوسط احلسابى
2.28اإلنحراف املعيارى

       املصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة امليدانية
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ثانياً: معارف الزراع املبحوثني
من  بعدد  واملتعلقة  الزراع  لدي  السائدة  املعارف  لتحديد 
املاجنو  محاصيل  بحماية  اخلاصة  الفنية  اإلرشادية  التوصيات 
املناخية،  التغيرات  أثار  من  والزيتون  والعنب  والنخيل  والبرتقال 
من   %94 أن   (1) بشكل  املبينة  النتائج  أظهرت  الشأن  هذا  وفي 
التوصيات  أو متوسطى املعرفة ببنود  املبحوثني كانوا منخفضى 
املتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة من التغيرات املناخية 
 5,12 قدره  معيارى  وإنحراف  درجة   7,18 قدره  حسابى  مبتوسط 
درجة. وهذا يعكس إلي أن هناك إحتياج تعليمي معرفي للمبحوثني 
علي  العمل  ضرورة  إلى  يشير  قد  الذي  األمر  التوصيات،  بهذه 
معاجلة القصور في معارف املبحوثني وتوعيتهم وتعديل بنيانهم 
بعض  بحماية  املتعلقة  التوصيات  ببنود  يتعلق  فيما  املعرفي 
مركز  من  الصادرة  املناخية  التغيرات  أثار  من  الفاكهة  محاصيل 
خالل  من  وذلك  الزراعة،  لوزارة  التابع  املناخ  تغيرات  معلومات 
إرشادية  تدريبية  دورات  إمداد  طريق  عن  باملركز  اجلهود  تكثيف 
إلى  يؤدى  مما  التوصيات،  بهذه  الزراع  معارف  زيادة  إلي  تهدف 
زيادة إنتاجهم املزرعى الذى ينعكس على إرتفاع دخلهم مبا يحقق 

لهم حياة مستقرة. هذه النتيجة تؤكد نتيجة فايد (2015) الذى وجد 
مستوى إدراكهم آلثار   (%78,4) املبحوثني  املزارعني  غالبية  أن 

التغيرات املناخية على الزراعة كان منخفضاً ومتوسطاً. 

بنود  من  بند  لكل  املبحوثني  معرفة  درجة  علي  وللتعرف 
املاجنو  محاصيل  بحماية  املتعلقة  الفنية  التسع  التوصيات 
مت  املناخية،  التغيرات  من  والزيتون  والعنب  والنخيل  والبرتقال 
حساب متوسط درجات هذه املعرفة لكل بند من بنود التوصيات 
معرفة  متوسطات  لدرجات  العام  املتوسط  كان  حيث  املدروسة 
املبحوثني ببنود التوصيات اإلرشادية الفنية املتعلقة بحماية بعض 
درجة بنسبة  التغيرات املناخية 0,80  أثار  محاصيل الفاكهة من 
39,98%. وقد أبرزت النتائج البحثية أن خمس بنود من التوصيات 
من إجمالى عدد  التسع الفنية املوصى بها املتمثلة فى 55,56% 
بنود التوصيات الفنية املتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة 
إلى  باإلضافة  ااملبحوثني،  الزراع  لدى  ذات معرفة متوسطة  كانت 
املبحوثني  الزراع  لدى  مرتفعة  معرفة  ذاك  كان  فقط   واحد  بند 

(جدول 2).

جدول 2. التوزيع العددي لمتوسطات معرفة المبحوثين لبنود التوصيات المتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة من أثارالتغيرات المناخية 

%عدد بنود المعلوماتفئات متوسطات معرفة المبحوثين

333,33بنود املعرفة بها منخفضة (أقل من 0,63 درجة)

555,56بنود املعرفة بها متوسطة (0,63 –  1,18 درجة)

111,11بنود املعرفة بها مرتفعة (1,19 درجة  فأكثر)

املصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة امليدانية

املصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة امليدانية

شكل 1. توزيع المبحوثين وفقا لفئات معرفتهم بالتوصيات اإلرشادية المتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات المناخية )ن = 117(
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وفيما يخص البنود اخلمسة كما موضحاً بجدول (3) الذين 
التوصيات املوصى بها حلماية محاصيل  بنود  مثلوا أكبر عدد من 
املناخية  التغيرات  من  والزيتون  والعنب  والنخيل  والبرتقال  املاجنو 
لهم  املبحوثني  معرفة  درجات  متوسط  كان  حيث  املزارعني  لدى 
متوسطاً. كما تبني أن البند الوحيد من التوصيات الذى كان متوسط 
درجات معرفة املبحوثني له مرتفعاً هو: البند اخلاص بإنتظام الري 
الفاكهة،  من  حملاصيلهم  بإستمرار  الري  وعدم  التعطيش  وعدم 
درجة  البند هو 1,76  وكان متوسط درجة معرفة املبحوثني لهذا 
بنسبة 88,03%. والنتائج السابقة تشير إلي وجود فجوة معرفية 
وإحتياج شديد لدي مزارعي الفاكهة في مجال حماية محاصيلهم 
ومنفذي  مخططي  من  يستلزم  وهذا  املناخية؛  أثارالتغيرات  من 
أظهرته  ما  إعتبارهم  في  يضعوا  أن  اإلشادية  التدريبية  البرامج 
نتائج الدراسة عند تخطيطهم للبرامج اإلرشادية الهادفة لتعريف 
حتي  التوصيات  بهذه  اخلاصة  واملعارف  باملعلومات  املبحوثني 
أثارالتغيرات  من  الفاكهة  محاصيل  حماية  من  املزارعني  يتمكن 

املناخية مبنطقة الدراسة وزيادة إنتاجيتهم.

ثالثاً: املستوى التنفيذى للزراع املبحوثني
أظهرت النتائج البحثية املوضحة بشكل (2) حتديد مستوى 
تنفيذ الزراع للتوصيات اإلرشادية الفنية اخلاصة بحماية محاصيل 

املناخية،  التغيرات  والزيتون من  والعنب  والنخيل  والبرتقال  املاجنو 
متوسطى  أو  منخفضى  كانوا  املبحوثني  من   %94 أن  إلي  وتشير 
محاصيل  بعض  بحماية  املتعلقة  الفنية  للتوصيات  التنفيذ 
 7,08 قدره  مبتوسط حسابى  املناخية  التغيرات  أثار  من  الفاكهة 
رمبا يدل على وجود  هذا  درجة.  وإنحراف معيارى قدره 5,25  درجة 
الفنية  للتوصيات  الزراع  تطبيق  مستوي  في  ملحوظ  إنخفاض 
املتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة من التغيرات املناخية، 
تطبيق  بأهمية  تعريفهم  إلي  ماسة  حاجة  في  أنهم  يعني  مما 
يقوم  أن  ضرورة  إلي  يشير  وهذا  بها؛  وإقناعهم  املمارسات  هذه 
والقائمني  الزراعة  لوزارة  التابع  املناخ  تغيرات  معلومات  مركز 
عليه بتخطيط وتنفيذ برامج وقوافل إرشادية تعمل علي تعليم 
بحماية  املتعلقة  الفنية  للتوصيات  السليم  التطبيق  املبحوثني 
محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات املناخية وإقناعهم بتنفيذها 
من  محاصيلهم  حماية  للمزارعني  ميكن  حتي  سليم  بشكل 
التغيرات املناخية، مما ينعكس على حتسني وضعهم اإلقتصادى من 
خالل زيادة اإلنتاجية. فإنه فى حالة عدم قدرة السكان احملليني على 
غير  املنظمات  عن  البحث  يدرك  املناخ،  تغير  قضايا  مع  التعامل 
احلكومية واملؤسسات احلكومية من أجل املساعدة، باإلضافة إلى 
 UNDP,) رفع قضايا تغير املناخ ضمن خطة إستراتيجية قومية

.(2012

جدول 3. المتوسطات والنسب المئوية لدرجات معرفة المبحوثين ببنود التوصيات اإلرشادية الفنية المتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات المناخية 

التوصيات اإلرشادية الفنية المتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة من التغيرات م
مستوي %متوسط درجات المعرفةالمناخية

المعرفة

متوسط1,0652,99إجراء رية علي احلامي سريعة للبساتني قبل حدوث موجة التغيرات املناخية.1

2
إجراء رشة عاجلة للشجرة  بالعناصر الصغري، واألحماض األمينية، ومحفزات 
النمو وخصوصاُ الزنك واحلديد و قبل حدوث التقلبات املناخية احلادة، مع رشة 

أخري بعد إنتهاء املوجة احلارة بحوالي من 1-2 يوم.
منخفض0,073,42

مرتفع1,7688,03إنتظام الري ومراعاة عدم الري بإستمرار وعدم التعطيش.3

منخفض0,094,27رش فوسفيت بوتاسيوم مرتني بعد 60% تزهير، بحيث يكون الفاصل بينهما أسبوع.4

متوسط1,0853,85جتنب التسميد باألزوت.5

منخفض0,094,27رش كل 7 أيام بعد العقد، كالسيوم محمل علي أحماض أمينية مع أمينو بورون.6

متوسط1,0150,43اإلعتماد في التسميد علي نترات النشادر مع عالي البوتاسيوم والفوسفورو.7

8
التسميد بعنصر الزنك من خالل رشه علي األوراق بتركيزات معينة وحسب عمر 

األشجار.
متوسط1,0150,43

9
بالنسبة للنخيل، إن كان الري بالغمر فيفضل إجراء رية سريعة على احلامي 

ملزارع النخيل بإضافة األحماض األمينية مع مياه الري بنظام البرميل، وفى حالة 
إن كان الري بالتنقيط فيتم حقن العناصر السابقة فى شبكة الري.

متوسط1,0452,14

املصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة امليدانية
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وللتعرف علي درجة تنفيذ املبحوثني للتوصيات التسع الفنية 
والعنب  والنخيل  والبرتقال  املاجنو  محاصيل  بحماية  املتعلقة 
درجات  متوسط  حساب  مت  املناخية،  التغيرات  أثار  من  والزيتون 
التنفيذ لكل بند من بنود التوصيات املدروسة حيث كان املتوسط 
العام لدرجات تنفيذ املبحوثني لبنود التوصيات اإلرشادية الفنية 
كما  النتائج  أشارت  وقد   .%39,22 بنسبة  درجة   0,78 املدروسة 
بجدول (4) أن 55,56% من بنود التوصيات الفنية املتعلقة بحماية 
تنفيذ  كان  املناخية  التغيرات  أثار  من  الفاكهة  محاصيل  بعض 
فقط من بنود هذة  الزراع لها متوسط، في حني تبني أن %11,11 

التوصيات سابقة الذكر كان تنفيذ الزراع لها مرتفع. 

كما قد إتضح من جدول (5) البنود اخلمسة الذين مثلوا أكبر 
املاجنو  محاصيل  حلماية  بها  املوصى  التوصيات  بنود  من  عدد 
املناخية  التغيرات  أثار  من  والزيتون  والعنب  والنخيل  والبرتقال 
لهم  املبحوثني  تنفيذ  درجات  متوسط  كان  حيث  املزارعني  لدى 
متوسطاً. كذلك فقد تبني أن بند التوصيات اإلرشادية الفنية املتعلقة 
بحماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات املناخية الذى 
كان متوسط درجات تنفيذ املبحوثني له مرتفعاً هو: البند اخلاص 
املبحوثني  تنفيذ  درجة  ، ومتوسط  التعطيش  الري وعدم  بإنتظام 
لهذا البند هو 1,64 درجة بنسبة 82,05%. وفى هذا الصدد، تعنى 
الري  املزارعني لري محاصيلهم وعدم  إنتظام  أن  النتائج السابقة 
حيث  التوصيات  بنود  أهم  من  مثلت  تعطيشها  وعدم  بإستمرار 
ميلك املزارعني املبحوثني خلفية معرفية مرتفعة بها كما يقومون 
بتنفيذها بدرجة عالية، باإلضافة إلى خلفيتهم املعرفية املتوسطة 
للبساتني،  سريعة  احلامي  علي  رية  إجراء  من:   كالً  يخص  فيما 
جتنب التسميد باألزوت، اإلعتماد في التسميد علي نترات النشادر، 

رية  إجراء  األوراق،  علي  رشه  خالل  من  الزنك  بعنصر  التسميد 
سريعة على احلامي ملزارع النخيل بإضافة األحماض األمينية كما 

يقومون بتنفيذ هذه التوصيات األتية بدرجة متوسطة.

والتنفيذى    املعرفى  املستوي  بني  اإلرتباطية  العالقات  رابعاً: 
للمبحوثني واملتغيرات املستقلة املدروسة

عالقة  وجود   (6) بجدول  الواردة  البحثية  النتائج  أشارت 
بني   0,01 اإلحتمالي   املستوى  عند  مغزوية  طردية  إرتباطية 
وكالً  تابعني  كمتغيرى  للمبحوثني  والتنفيذى  املعرفى  املستوي 
احليازة  املبحوث، مساحة  تعليم  التالية:  املستقلة  املتغيرات  من 
الزراعية، التعرض لبعض طرق اإلتصال اإلرشادية، الدافع املعرفي 
التجديد،  نحو  اإلستعداد  درجة  املناخية،  التغيرات  مجال  في 
واملشاركة في املنظمات اجملتمعية الرسمية، واإلجتاه نحو اإلرشاد 
الزراعي. وميكن تفسير تلك العالقة فى ضوء أنه كلما زاد تعليم 
طرق  لبعض  تعرضه  وزاد  الزراعية،  حيازته  ومساحة  املبحوث، 
اإلتصال اإلرشادية، وزادت درجة دافعه املعرفي في مجال التغيرات 
املناخية، ودرجة إستعداده نحوالتجديد، ومشاركته في املنظمات 
اجملتمعية، وكان إجتاهه موالياً نحو اإلرشاد الزراعي، كلما ساعده 
التغيرات  تأثير  بخطورة  وإدراكاً  وعياً  أكثر  يكون  أن  على  ذلك 
على  ينعكس  مما  يزرعها،  التي  الفاكهة  محاصيل  علي  املناخية 
واملهارات  املعارف  من  يفيده  ما  كل  على  للتعرف  الدائم  سعيه 
الزراعية اجلديدة والتعرض لألساليب واألفكار الزراعية املستحدثة 
في مجال حماية بعض محاصيل الفاكهة من التغيرات املناخية، 
مما يجعله أكثر إستطاعه حلماية محاصيله ورغبته فى تنفيذ هذه 
األفكار واألساليب املوصى بها مستهدف زيادة اإلنتاجية لتحسني 
املستوى اإلقتصادي ألسرته ورفع مستوى معيشتهم؛ مما يستلزم 

جدول 4. التوزيع العددي لمتوسطات تنفيذ المبحوثين لبنود التوصيات المتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات المناخية 

%عدد بنود المعلوماتفئات متوسطات تنفيذ المبحوثين

333,33بنود تنفيذها منخفض (أقل من 0,59 درجة)

555,56بنود تنفيذها متوسط (0,59 – 1,10 درجة)

111,11بنود تنفيذها مرتفع ( 1,11 درجة  فأكثر)

املصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة امليدانية.

شكل 2. توزيع المبحوثين وفقا لفئات تنفيذهم للتوصيات اإلرشادية المتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات المناخية )ن = 117(.
املصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة امليدانية
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جدول 5. المتوسطات والنسب المئوية لدرجات تنفيذ المبحوثين لبنود التوصيات اإلرشادية الفنية المتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات المناخية

م
التوصيات اإلرشادية الفنية املتعلقة بحماية بعض محاصيل الفاكهة من التغيرات 

املناخية
مستوي التنفيذ%متوسط درجات التنفيذ

متوسط1,0452,14إجراء رية علي احلامي سريعة للبساتني قبل حدوث موجة التغيرات املناخية.1

2
إجراء رشة عاجلة للشجرة  بالعناصر الصغري، واألحماض األمينية، ومحفزات 
النمو وخصوصاُ الزنك واحلديد و قبل حدوث التقلبات املناخية احلادة، مع رشة 

أخري بعد إنتهاء املوجة احلارة بحوالي من 1-2 يوم.
منخفض0,073,42

مرتفع1,6482,05إنتظام الري ومراعاة عدم الري بإستمرار وعدم التعطيش.3

منخفض0,094,27رش فوسفيت بوتاسيوم مرتني بعد 60% تزهير، بحيث يكون الفاصل بينهما أسبوع.4

متوسط1,0652,99جتنب التسميد باألزوت.5

منخفض0,094,27رش كل 7 أيام بعد العقد، كالسيوم محمل علي أحماض أمينية مع أمينو بورون.6

متوسط1,0150,43اإلعتماد في التسميد علي نترات النشادر مع عالي البوتاسيوم والفوسفورو.7

8
التسميد بعنصر الزنك من خالل رشه علي األوراق بتركيزات معينة وحسب عمر 

األشجار.
متوسط1,0150,43

9
بالنسبة للنخيل، إن كان الري بالغمر فيفضل إجراء رية سريعة على احلامي 

ملزارع النخيل بإضافة األحماض األمينية مع مياه الري بنظام البرميل، وفى حالة 
إن كان الري بالتنقيط فيتم حقن العناصر السابقة فى شبكة الري.

متوسط1,0652,99

املصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة امليدانية

هذه  وضع  ضرورة  اإلرشادية  البرامج  ومنفذي  مخططي  من 
بأهمية  الزراع  إقناع  عند  منها  واإلستفادة  اإلعتبار  في  املتغيرات 
محاصيلهم  بحماية  اخلاصة  الفنية  اإلرشادية  التوصيات  تنفيذ 
الزراعية من التغيرات املناخية. في حني لم تثبت معنوية العالقة 
بني هذان املتغيرين التابعني ومتغير السن. وبناءاً على هذه النتائج 
البحثي  الفرض  قبول  ثم  ومن  الصفرى  الفرض  رفض  ميكن  فإنه 
الذكر  املدروسة سالفة  املستقلة  للمتغيرات  بالنسبة  البديل  أو 
التي ثبت أن لها عالقة معنوية باملتغيرين التابعني املذكورين كل 
ورفض الفرض البحثى ومن ثم قبول الفرض الصفرى  على حده. 
بالنسبة ملتغير السن والذى ينص على ”عدم وجود عالقة إرتباطية 
مغزوية بني سن املبحوثني وبني املستوى املعرفى والتنفيذى لهم 
كل على حده“. نتائج مشابهة تتفق مع النتائج السابق ذكرها 
حيث غنيم وأحمد (2015) ذكروا وجود عالقة إرتباطية طردية بني 

املستوى املعرفي للمزارعني املبحوثني فيما يتعلق باالثار السلبية 
وبني كل  الرملية  والكثبان  والصرف،  البيئية،  الظروف  الناجتة عن 
املزرعية،  حيازاتهم  ومساحة  للمبحوثني  التعليمية  احلالة  من 
املبحوث  تعليم  أن   (2016) واجلوهرى   (2015) فايد  من  كل  وقرر 
مغزوياً  ترتبط  اخملتلفة  اإلعالم  لوسائل  وتعرضه  املزرعية  وحيازته 
لذا فمن  مبستوى إدراك املبحوثني واملبحوثات للتغيرات املناخية. 
الضرورى إهتمام وسائل اإلعالم احمللية بتسليط الضوء على ظاهرة 
 et al.) كما وضح  وأخرون، 2019).  (احلامولى  املناخية  التغيرات 
من  كالً  بني  إيجابية  إرتباطية  عالقة  وجود   Chouhan  (2018
املبحوثني  إتصال  ودرجة  للمبحوثني،  املزرعية  واحليازة  (التعليم، 
مستقلة  كمتغيرات  اجملتمعية)  مشاركتهم  ودرجة  باإلرشاد، 
واملستوى املعرفى لدى املزارعني حول املناخ والطقس فيما يتعلق 

بإدارة محاصيلهم الزراعية.

جدول  6. العالقات اإلرتباطية بين مستوي معرفة وتنفيذ المبحوثين للتوصيات الفنية لحماية بعض محاصيل الفاكهة من أثار التغيرات المناخية والمتغيرات 
المستقلة المدروسة ) ن = 117(.

قيم معامل اإلرتباط ومستويات المتغيرات المستقلة المدروسة
المعرفة

قيم معامل اإلرتباط 
ومستويات التنفيذ

0,0680,062السن

0,607**0,602**درجة تعليم املبحوث

0,362**0,358**مساحة احليازة الزراعية

0,322**0,317**إجمالي درجة التعرض لبعض طرق اإلتصال اإلرشادية

0,734**0,734**درجة الدافع املعرفي في مجال التغيرات املناخية

0,456**0,449**درجة اإلستعداد نحو التجديد

0,534**0,528**درجة املشاركة في املنظمات اجملتمعية الرسمية

0,653**0,651**درجة اإلجتاه نحو اإلرشاد الزراعي

املصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة امليدانية، **  تكون مغزوية عند مستوى 0,01 
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فى  التباين  تفسير  عن  املسئولة  املستقلة  املتغيرات   خامساً: 
مستوي معرفة وتنفيذ املبحوثني للتوصيات املدروسة

فى  ضوء أهداف البحث، و لتحديد نسب مساهمة كل من 
تفسير  عن  املسئولة  املغزوية  العالقة  ذات  املستقلة  املتغيرات 
للتوصيات  والتنفيذى  املعرفى  املستوى  درجة  من  لكل  التباين 
والبرتقال  املاجنو  محاصيل  بحماية  اخلاصة  الفنية  اإلرشادية 
والنخيل والعنب والزيتون من أثار التغيرات املناخية، مت اإلستعانة 
الصاعد  املتدرج  املتعدد  واإلنحداري  اإلرتباطي  التحليل  بنموذج 
العالقة  ذات  الفترية  املستقلة  املتغيرات  دراسة  ضوء  فى  وذلك 
املغزوية باملتغيرين التابعني والتأكد من عدم وجود عالقات خطيه 
إرتباط    (معامل  البعض  وبعضها  املستقلة  املتغيرات  هذه  بني 
0,8>) حتى ال تؤثر سلباً فى حتديد معامل التفسير لدالة اإلنحدار 
هناك  أن   (7) بجدول  املبينة  البحثية  النتائج  أوضحت  املتعدد. 
متغيرين مستقليني فقط مسئولني عن تفسير 58,5% من التباين 
الفنية  اإلرشادية  بالتوصيات  املبحوثني  معرفة  لدرجة  الكلي 
املدروسة؛ متغير درجة الدافع املعرفي في مجال التغيرات املناخية 
حيث يفسر هذا املتغير مبفرده 53,9% من التباين فى درجة معرفة 
املرتبة  التجديد  نحو  اإلستعداد  درجة  متغير  وأحتل  املبحوثني، 
فى  يسهم  حيث  التباين  تفسير  على  القدرة  حيث  من  الثانية 
تفسير 4,6% من التباين. كما أبرزت النتائج أيضاً بهذا اجلدول أن 
نفس املتغيرين املستقليني السابق ذكرهم مسئولني عن تفسير 
للتوصيات  املبحوثني  تنفيذ  لدرجة  الكلي  التباين  من   %58,9
الدافع  درجة  إلي  تعزي   %53,9 منها  املدروسة؛  الفنية  اإلرشادية 
اإلستعداد  درجة  إلي  و%5  املناخية،  التغيرات  مجال  في  املعرفي 

للتجديد. وفى إطار النتائج املتحصل عليها، ومما ال شك فيه

التغيرات  مجال  في  مرتفع  معرفي  دافع  لديه  الذى  املزارع  أن 
قدر  لديه  يجعل  مما  مرتفعة،  للتجديد  إستعداده  ودرجة  املناخية 
الناجتة عن  كبيرمن اخلبرة فى البحث والتفكير ملواجهة املشاكل 
التغيرات املناخية، كلما زاد من مدارك وقدرات املبحوث للتعرف على 
أولى مراحل محاولة  وهى  واملبتكرات  املعارف  كل ماهو جديد من 
إتخاذ اخلطوات إليجاد حلول لهذه املشاكل الناجتة عن أثارالتغيرات 
املناخية وهو ما يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى قدرته على 
تنفيذ هذه احللول بإتباع املعارف والتوصيات اجلديدة حلماية بعض 
املناخية.  للتغيرات  السلبية  األثار  من  للحد  الفاكهة  محاصيل 
املشاكل  بهذه  املزارعني  من  غيره  توعية  فى  رغبته  إلى  باإلضافة 
شئون  على  القائمني  حتفيز  أو  بحلها  الكفيلة  اإلجراءات  إلتخاذ 
القرية بإتخاذ ما يرونه مناسباً حلل تلك املشاكل املتعلقة بالتغيرات 
املناخية فى ضوء املوارد املادية والبشرية املتاحة مبنطقة الدراسة.  

الخاتمة والتوصيات                                                                              

تعد ظاهرة التغيرات املناخية أحد العوامل املؤثرة سلباً على 
اإلنتاجية الزراعية، ملا لها من مخاطر عديدة وإنعكاسات سلبية 

يليها  األمطار  هطول  وكذلك  عالى  حرارى  وتذبذب  تقلبات  من 
على  وخصوصاً  الزراعة  قطاع  على  احلرارة  درجات  فى  حاد  إرتفاع 
مناطق زراعة بعض أشجار الفاكهة، مما يسبب زيادة فى تساقط 
الثمار وخاصة فى مراحلها األولى األكثر ضعفاً. لذلك أصدر مركز 
معلومات تغيرات املناخ كأحد املراكز التنموية مبحافظة القليوبية، 
مجموعة من التوصيات اإلرشادية الفنية حلماية محاصيل املاجنو 
والبرتقال والنخيل والعنب والزيتون من أثار التغيرات املناخية واحلد 
على  الضوء  سلطت  الدراسة  هذه  وبالتالى  الثمار.  تساقط  من 
والفعالة،  الهامة  التوصيات  لهذه  والتنفيذى  املعرفى  املستوى 
مستوى  لديهم   (%94) املبحوثني  املزارعني  معظم  أن  تبني  حيث 
معرفى وتنفيذى منخفض فى ثالث بنود، ومتوسط بخمس بنود 
من  الفاكهة  محاصيل  بعض  بحماية  املتعلقة  التوصيات  من 
مشاركة  نسب  إرتفاع  الدراسة  حددت  كما  املناخية.  التغيرات 
وأظهرت  الرسمية.   اجملتمعية  املنظمات  فى   (%94) املبحوثني 
املعرفي  الدافع  درجة  ملتغير  النسبى  اإلرتفاع  أيضاً  الدراسة 
املتغير  هذا  فسر  حيث  املناخية  التغيرات  مجال  في  للمبحوثني 
املبحوثني  وتنفيذ  معرفة  درجة  فى  التباين  من   %53,9 مبفرده 
املزارعني  درجة إستعداد  يليه متغير  املدروسة،  الفنية  للتوصيات 
تفسير  على  القدرة  حيث  من  والتغيير  التجديد  نحو  املبحوثني 
ميكن  فإنه  عنها،  البحث  أسفر  التى  للنتائج  وإستناداً  التباين. 

التقدم ببعض التوصيات اآلتية:

1-  عقد املزيد من البرامج التدريبية اإلرشادية للمزارعني خاصة  من 
لتثقيفهم  واملتوسط  املنخفض  املعرفى  املستوى  ذات  الفئات 
الفنية  اإلرشادية  التوصيات  يخص  فيما  واملعارف  باملعلومات 
إحتياجاتهم  لسد  الفاكهة  من  محاصيلهم  حلماية  الالزمة 

املعرفية.

2-  ضرورة التركيز على تفعيل دور املراكز التنموية فى الريف من خالل 
تقدمي هذه املراكز حلمالت وقوافل إرشادية عالية اجلهد للمزارعني 
فى مجال كيفية تطبيق املمارسات والتوصيات اإلرشادية الزراعية، 
نظراً إلرتفاع الدافع املعرفى وتقبل كل ماهو جديد لدى املبحوثني 
وذلك للمساهمة في التخفيف من اآلثار الضارة لتغير املناخ على 

اإلنتاجية الزراعية.

3-  تفعيل دور كل من املنظمات احلكومية وغير احلكومية عن طريق 
إلرتفاع نسب مشاركتهم فى  إستناداً  للزراع،  املساعدة  تقدمي 
املنظمات اجملتمعية الرسمية، لتمكني اجملتمع الزراعي للتكيف 

على املدى القصير والطويل لرعاية اخملاطر املتعلقة بتغير املناخ.

على  بالتركيز  خاصة  مستقبلية  دراسات  إجراء  على  العمل    -4
املعوقات التى تعيق ظاهرة التغيرات املناخية لدى الزراع وتأقلمهم 
معها فى العمل الزراعى بشكل عام وفى مجال حماية محاصيل 
الفاكهة بشكل خاص والتوصل إلى كيفية التغلب على هذه 

املعوقات.

جدول 7. التحليل اإلرتباطي واإلنحداري المتعدد المتدرج الصاعد بين درجة معرفة وتنفيذ المبحوثين للتوصيات الفنية الخاصة بحماية بعض محاصيل الفاكهة 
من أثار التغيرات المناخية والمتغيرات المستقلة المدروسة ) ن = 117(

خطوات التحليل
المتغيرات الداخلة في 

التحليل

معامل 
اإلرتباط 
المتعدد

النسبة المئوية التراكمية 
للتباين المفسر للمتغير 

التابع

النسبة المئوية 
للتباين المفسر 
للمتغير التابع

معامل 
اإلنحدار

درجة 

معرفة 

املبحوثني

اخلطوة 

األولي

درجة الدافع املعرفي في 

مجال التغيرات املناخية
0,73453,953,9**3,498

3,333**0,76558,54,6درجة اإلستعداد للتجديداخلطوة الثانية

درجة تنفيذ 

املبحوثني

اخلطوة 

األولي

درجة الدافع املعرفي في 

مجال التغيرات املناخية
0,73453,953,9**3,578

3,396**0,76758,95درجة اإلستعداد للتجديداخلطوة الثانية

املصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة امليدانية، ** معنوي عند مستوى معنوية 0,01          
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THIS RESEARCH aims to identify the knowledge and executive level of farmers related 
to a number of technical extension recommendations for protecting mango, orange, palm, 

grape and olive crops of climatic changes in Qalyubia governorate. The two largest centers were 
selected in terms of the number of farmers holding fruit crops and the cultivated area of crops; 
the largest village in Toukh center was Bandar Toukh, and also the Al-Shaqr village in Kafr 
Shukr center. A questionnaire with individual interviews was carried out to collect data from a 
systematic random sample comprised of 117 respondent, representing 5% of the total number 
of fruit farmers in the selected villages, during December 2018. Data were analyzed using 
mean, standard deviation, percentages, and frequencies,  additionally the simple correlation 
coefficient of Pearson, and multiple regression correlation models.  Themost important results 
were as follows: 1) Majority of the respondents were classified as low and medium knowledge 
and executive level of the technical recommendation items related to protect mango, orange, 
palm, grape and olive crops of climate changes. 2) The results showed that there are significant 
positive correlation relationships between two dependent variables  and education, owning a 
land, exposure to some extension communication methods, the knowledge motivation in the 
field of climate changes, the degree of readiness towards renewal, participation in formal 
community organizations, and attitude towards agricultural extension3  ) The results also 
indicated that the variable of knowledge motivation degree of respondents is responsible for 
the interpretation 53.9% of the variation in two dependent variables. 

Keywords: Climate changes, Knowledge, Execution, Fruit crops, Technical extension 
recommendations, Farmers, Qalyubia Governorate.


