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الملخص
استھدفت الدراسة قياس إدراك العاملين بالمنظمات التنموية الريفية لظاھرة التغيرات المناخية في ريف محافظة المنوفية،وقد أمكن تحقيق ھذا الھدف الرئيسي
من خالل تحقيق األھداف الفرعية التالية :تحديد مصادر معلومات العاملين بالمنظمات التنموية عن ظاھرة التغيرات المناخية في منطقة الدراسة ،والتعرف على أسباب
ظاھرة التغيرات المناخية من وجھة نظر العاملين بالمنظمات التنموية ،وتحديد مستوى إدراك العاملين بالمنظمات التنموية آلثار ظاھرة التغيرات المناخية ،والتعرف على
آراء العاملين بالمنظمات التنموية عن كيفية التأقلم مع ظاھرة التغيرات المناخية ،والوقوف على مدى اھتمام المنظمات التنموية بظاھرة التغيرات المناخية ،واألدوار
المحتملة لمسؤوليھا في مساعدة الريفيين لمواجھة أخطار الظاھرة.وقد تحدد النطاق الجغرافي إلجراء الدراسة في ريف محافظة المنوفية ،كما تحددت شاملة الدراسة في
جميع العاملين ببعض المنظمات التنموية بالقرى الواقعة بنطاق خمسة مراكز إدارية من مراكز المحافظة ،وھي :قريتي ُسبك األحد ،وكفر أبو محمود بمركزأشمون،
وقريتي أبو سنيطة،وجراون بمركز الباجور ،وقريتي سلكا ،وكفر الدبايبة بمركز شبين الكوم ،وقرية سرس الليان بمركز منوف ،وقرية زاوية البقلي بمركز الشھداء،
ليبلغ اجمالي عدد القرى التي شملتھا الدراسة  ٨قرى .وقد شملت الدراسة غالبية أنواع المنظمات التنموية الموجودة بتلك القرى ،الحكومية منھا وغير الحكومية وھي:
الوحدات المحلية القروية ،والوحدات الصحية ،والمدارس ،والمراكز االرشادية ،والجمعيات التعاونية الزراعية ،والوحدات البيطرية ،ومراكز الشباب الريفية ،وجمعيات
تنمية المجتمع ،ھذا وقد بلغ قوام عينة الدراسة  ١٤٠من العاملين بتلك المنظمات ،تم اختيارھم بشكل عمدي ،حيث تمت مراعاة المستوى العلمي والثقافي ألفراد العينة،
وذلك لخصوصية موضوع الدراسة الذي قد ال تتوافر عنه خلفية جيدة لدى غالبية الريفيين.وقد تم استخدام االستبيان بالمقابلة الشخصية لجمع البيانات ،وجمعت البيانات
خالل شھري يناير وفبراير من العام ٢٠١٧م .وقد اشتملت استمارة االستبيان على عدد من المتغيرات الشخصية والتي تمثلت في :السن ،والمؤھل الدراسي ،وعدد سنوات
الخدمة في المنظمة .كما تضمنت االستمارة متغيرات خاصة بظاھرة التغيرات المناخية وھي متغيرات :مصادر المعلومات عن ظاھرة التغيرات المناخية ،وأسباب ظاھرة
التغيرات المناخية ،وإدراك العاملين بالمنظمات التنموية آلثار ظاھرة التغيرات المناخية ،واھتمام المنظمات التنموية بظاھرة التغيرات المناخية ،واألدوار المحتملة
لمسؤوليھا في مساعدة الريفيين لمواجھة أخطار الظاھرة .وقد تبين من نتائج الدراسة:جھوزية غالبية العاملين بالمنظمات التنموية أفراد عينة الدراسة للقيام بمھام نشر
والتوعية باآلليات التأقلمية مع ظاھرة التغيرات المناخية ،يستدل على ذلك من ارتفاع مستوى إدراك غالبيتھم آلثار ظاھرة التغيرات المناخية على البيئة الريفية ) %٧٣من
اإلجمالي( ،كما أدركت الغالبية أسبابا ً جوھرية لظاھرة التغيرات المناخية ،جاء في مقدمتھا اإلفراط في استخدام الوقود ) %٧٩من اإلجمالي( ،وحرق المخلفات المزرعية
في الحقول ) %٧٧من اإلجمالي( .كما كانت استجابة غالبيتھم على بنود آليات التأقلم الريفي مع التغيرات المناخية إيجابية ،حيث بلغت أعلى نسبة استجابة  ،%٩٠وكانت
على آلية زراعة أصناف المحاصيل التي تتحمل الملوحة ،ودرجات الحرارة المرتفعة ،وأدنى استجابة كانت بنسبة  %٧٢وكانت على آلية تغيير أصناف المحاصيل
لتتالءم وطبيعة الظروف الجوية المستقبلية .كما أشارت النتائج الى تنوع المصادر التي يحصل من خاللھا أفراد عينة الدراسة على معلوماتھم بشأن التغيرات المناخية،
وقد تبين احتالل وسائل االعالم على اختالفھا –)تليفزيون ،وصحف ،وراديو ،وانترنت( – موقع الصدارة بين المصادر المعلوماتية المختلفة التي يستعان بھا في ھذا
المجال.ضعف اھتمام المنظمات التي ينتمي اليھا غالبية أفراد عينة الدراسة بظاھرة التغيرات المناخية ) %٧٦من اإلجمالي( ،إال أنه تبقى ھناك نسبة مبشرة تقترب من
ربع حجم عينة الدراسة تنتمي الى منظمات لديھا اھتمام بظاھرة التغيرات المناخية ،وبخاصة االھتمام بجوانب التوعية والتثقيف حول جوانب وأبعاد الظاھرة ،حيث تعد
غالبيتھا مطبوعات إرشادية للتعريف بالتغيرات المناخية ،وندوات للتوعية بخطورة آثارھا ،وكيفية التكيف مع ھذه اآلثار ،والحد من مخاطرھا.وجود رؤية مستقبلية لدى
العاملين بالمنظمات التنموية عن األدوار المحتملة للمسؤولين بالقرى لمساعدة الريفيين على مواجھة أخطار ظاھرة التغيرات المناخية ،جاء على رأسھا الدور التوعوي
بخطورة التغيرات المناخية على المحاصيل المختلفة ،وعن أھمية التكيف مع التغيرات المناخية بالنسبة للمحاصيل من حيث األنواع ،ومواعيد الزراعة والتخلص اآلمن
من المخلفات المزرعية.وقد أوصت الدراسة باآلتي:إمكانية االعتماد على العاملين بالمنظمات التنموية الريفية من ذوي الكفاءة في نشر والتوعية باآلليات التأقلمية مع
ظاھرة التغيرات المناخية ،والحد من مخاطرھا على البيئة الريفية.استثارة المنظمات التنموية ضعيفة االھتمام بظاھرة التغيرات المناخية ،لالستفادة من جھودھا التوعوية
والتثقيفية واالرشادية لمساعدة الريفيين على مواجھة أخطار الظاھرة ،والتكيف مع آثارھا الحالية والمستقبلية.االستغالل األمثل لوسائل االعالم المختلفة ،المرئية
والمسموعة والمقروءة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إيصال المعلومات الصحيحة الكافية عن ظاھرة التغيرات المناخية من مصادرھا الموثوقة ،حيث تتمتع ھذه
الوسائل بمصداقية وموثوقية لدى العاملين بالمنظمات التنموية ،كما أن ھذه الوسائل واسعة االنتشار ،وتوفر كثير من الوقت ،والتكاليف المادية إذا ما قورنت بأي وسيلة
ارشادية أخرى.إجراء دراسات أكثر عمقا ً في مناطق ريفية أخرى على مستوى الجمھورية ،تختلف في خصائصھا ،ودرجة تأثرھا أو تكيفھا مع ظاھرة التغيرات المناخية،
وذلك لتوفير قدر أكبر من المعلومات عن طبيعة الظاھرة ،ومن ثم اقتراح آليات أكثر للتأقلم معھا والحد من مخاطرھا.

المقدمة
يعد المناخ من أھم الموارد الطبيعية التي تشكل مقوم ا ً أساسيا ً
للنھوض بمختلف القطاعات الطبيعية والبشرية ألي بقعة على سطح
األرض ،ولذلك تأتي دراسته وتحليله من أجل التخلص من آثاره السلبية
واالستفادة من ايجابياته )األسدي وآخرون.(٢٠١٠ ،
ويذكر الكوفي )د .ت( نقالً عن  Latifتعريفه للمناخ على أنه
حالة نظام الغالف الجوي خالل فترة طويلة من الزمن تقدر بعدة عقود من
السنين ،وتعد حالة المناخ محصلة وتراكم لحاالت الطقس قصيرة األمد في
مكان معين ،وقد يمثل ھذا المكان منطقة معينة أو دولة معينة أو إقليم
مناخي ،أو قارة ،أو حتى الكرة األرضية بأكملھا.
وھناك مجموعة من العوامل التي تؤثر وتتحكم بنوعية المناخ
والطقس ،يأتي على رأسھا
أوالً :االشعاعات الشمسية الحرارية الواصلة الى األرض)دياري،
 ،(٢٠٠٧ويذكر ) ،Lean (1995و ) Foulak (2004أن القرن
الماضي قد شھد ارتفاعا ً في النشاط الشمسي بلغ حوالي  ٠.٣٥واط
 /متر مربع ،إال أن ھذا االرتفاع في النشاط الشمسي ال يمكن له أن
يفسر االرتفاع الذي حدث في درجات حرارة كوكب األرض وعليه
يبقى العامل البشري ھو المسبب األساسي لھذا االرتفاع.

وثاني``ا :طبيعة السطوح وألوانھا ومعامل االنعكاس )البيدو( ،حيث تؤثر
طبيعة السطوح واالجسام )خشنة/ملساء( وألوانھا )فاتحة/داكنة( في
عكس االشعة الشمسية الحرارية وامتصاصھا ،ويذكر عابد
) (٢٠٠٢أن البقع الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي وفي
جزيرة أيسالند على سبيل المثال تقوم بعكس كميات كبيرة من
االشعة الشمسية وبذلك تقوم بتخفيض درجة حرارة األرض
وغالفھا الغازي ،بينما تقوم الغابات على سبيل المثال بامتصاص
كميات كبيرة من األشعة الشمسية وبذلك ترفع من درجة حرارة
األرض.ويعتمد معامل انعكاس األشعة الشمسية وعودتھا للفضاء
الخارجي على عدة عوامل أھمھا حجم السكان ،وحجم العمران،
وحجم البقع الجليدية على سطح األرض ،وكمية األراضي
المنزرعة.
وثالثاً :المسطحات المائية )المحيطات ،والبحار ،والبحيرات ،واألنھار(،
وفي ھذا السياق يذكر الكوفي )د .ت( نقالً عن  Vohlandأن
المسطحات المائية تلعب دوراً مھما ً في مناخ كوكب األرض ،حيث
تغطي مساحة تقارب  %٧١من مساحة سطح الكرة األرضية،
وتتفاعل بشكل مباشر مع الغالف الجوي ،حيث تقع نسبة  %٧١من
الغالف الجوي فوق ھذه المسطحات ،وعليه فإن ارتفاع درجة
حرارة المسطحات المائية يزيد من سرعة البخر ،مما يرفع من
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نسبة بخار الماء في الغالف الجوي ،والذي تزيد معه كميات
األمطار الساقطة على سطح الكرة األرضية ،كما تقوم ھذه
المسطحات المائية بتحرير وإشعاع الطاقة الحرارية المخزونة لديھا
الى الغالف الخارجي لألرض مما يساعد على رفع درجة حرارة
الغالف الجوي .من ناحية أخرى تلعب المسطحات المائية دوراً
مھماً في تقليل تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي،
والذي يعد مسببا ً رئيسياً لظاھرة االحتباس الحراري .ورابعاً:
المرتفعات )الجبال والھضاب( ،فتعد الجبال بمثابة مصدات
للتيارات الھوائية المنطلقة من المحيطات والبحار وھذا ما يساعد
على ھطول االمطار ،والتقليل من تأثيرات ھذه التيارات الھوائية
على المناطق الداخلية والقارية ،وكثيرا ما تساعد الثلوج التي تغطي
قمم الجبال على خفض درجة الحرارة في الجبال والمناطق القريبة
منھا فيعتدل المناخ )الكوفي ،د .ت(.
ويعرف التغير المناخي حسب التعريف الوارد في اتفاقية األمم
المتحدة بشأن تغير المناخ بأنه كل تغير في المناخ يعزى بصورة مباشرة
أو غير مباشرة إلى النشاط البشرى الذي يؤدى إلى تغير في تكوين
الغالف الجوي ،أو ھو كل تغيرات في مقاييس المناخ من حالة ألخرى
على المستوى الزمنى والمكاني )الھينا .(٢٠١٤ ،كما يعرفه الكوفي )د.
ت( على أنه أي تغيير أو إخالل طويل األمد يحصل في حالة المناخ نتيجة
للتغير الحادث في توازن الطاقة وسريانھا ،ويكون مؤثراً في النظم البيئية
والطبيعية .ويشير التغير المناخي أيضا ً الى التغير المستمر في مناخ الكرة
األرضية الناتج عن أسباب كونية ،أو طبيعية ،أو بشرية ،يؤثر سلبا ً على
المحيط الحيوي ،ويؤدي الى وقوع كوارث طبيعية مدمرة.
ھذا وتختلف التفسيرات حيال كيفية حصول التغيرات المناخية،
ويرصد الكوفي )د .ت( نقالً عن  Rahmstorfلثالثة تفسيرات في ھذا
الشأن ،يأتي على رأسھا نظرية ميالنكوفيتش ) .(١٩٥٨ – ١٨٧٩حيث
يرى األخير أن االنحراف أو االختالف في مدار دوران األرض حول
الشمس يؤدي الى تغيير في كمية وشدة االشعاعات الكونية الواصلة
لألرض عبر غالفھا الجوي ،مما يؤدي الى تغيرات مناخية منطقية أو
قارية أو عالمية ،وعليه يمر كوكب األرض بعصور جليدية كل  ١٠٠ألف
عام تقريبا ً )عبد السالم .(٢٠١٥ ،والمالحظ أن النظرية ال تستطيع تفسير
االرتفاع الكبير والمفاجئ في درجة حرارة الكوكب ،وغالفه الغازي بعد
الثورة الصناعية والذي ترافق مع زيادة ملحوظة في تركيزات غازات
الدفيئة في الغالف الجوي لألرض .أما التفسير الثاني ،فيبنى على
انعكاسات األشعة الشمسية ،حيث يقوم االشعاع الشمسي الساقط على
األرض بنقل الطاقة الحرارية والضوء من الشمس الى األرض ،وعلى
حسب طبيعة البقعة األرضية من حيث كونھا عاكسة أم ممتصة لإلشعاع
الشمسي ،تتحدد درجة حرارتھا كما ذكر آنفا ً في موضوع طبيعة السطوح
وألوانھا ومعامل االنعكاس )البيدو( )عابد٢٠٠٢ ،؛الصطوف.(٢٠٠٦ ،
أما التفسير الثالث واألخير ،فيركز على التغيرات المناخية التي يتسبب
فيھا االنسان والناتجة عن زيادة تركيزات غازات االحتباس الحراري،
وفي ھذا السياق يذكر الكوفي )د .ت( أن التزايد المستمر في استھالك
الطاقة والذي يؤدي الى ارتفاع في تركيزات غازات االحتباس الحراري
يعزيھا العلماء الى النشاط اإلنساني الذي بدأ عام ١٨٥٠م .ويذكر سفاريني
) (٢٠٠٢أن عدد سكان العالم قد بلغ  ٥٠مليون نسمة عام  ٥٠٠٠قبل
الميالد ،كما بلغ في العام ١٩٩٠مقرابة  ٥٣٠٠مليون نسمة ،وحسب
التقديرات متوقع أن يصل سكان العالم الى  ٨٢٣٠مليون نسمه عام
٢٠٢٠م ،ھذه الزيادات المضطردة يصاحبھا زيادات في معدالت
االستھالك بشتى أشكاله ،ومن ثم استھالك مزيد من الطاقة التي تحرر
بدورھا غازات تلوث البيئة وتسھم في زيادة وتفاقم ظاھرة االحترار
الكوني.
وحديثاً ،وفي سياق الحديث عن اآلثار السلبية لظاھرة تغير
المناخ ،فقد أوضح تقرير سير "نيكوالس إستيرن" الذي نشر في ٣٠
أكتوبر من العام  ٢٠٠٦بعنوان "استعراض القتصاديات تغيرات المناخ"
الحاجة الملحة التخاذ الخطوات الالزمة على مستوى العالم لتفادي
األخطار التي يمكن أن تترتب على ارتفاع درجات الحرارة في العالم من
جراء انبعاثات ما يسمى بغازات الدفيئة ،أو غازات االنحباس الحراري.
وقد ارتكزت ھذه الدعوة على قراءة متبصرة للشواھد العلمية في ھذا
المجال ،والتي يمكن من خاللھا استكشاف األضرار االقتصادية
واالجتماعية الرتفاع درجة الحرارة والمتمثلة في :اآلثار المتعلقة بالمياه،
حيث يتوقع زيادة معاناة المناطق التي كانت تعاني من الجفاف وندرة
المياه ،وأن تقصر أزمنة دورات حدوث الجفاف من مائة عام الى عشرة

أعوام .واآلثار المتعلقة بالغذاء ،حيث يتوقع زيادة انتاج الحبوب بحوالي
 %٢٠في مناطق خطوط العرض العليا ،وانخفاض اإلنتاج بحوالي %٣٠
في الدول النامية .واآلثار المتعلقة بالصحة ،حيث يتوقع تغير خريطة
األمراض ومنھا األمراض المعدية في العالم ككل ،وكذا زيادة فرص
اإلصابة بالمالريا .واآلثار المتعلقة بالموارد األرضية ،نتيجة الرتفاع
مستوى سطح البحر ،حيث يتوقع معاناة األراضي الساحلية التي تقع تحت
مستوى سطح البحر من خسائر قدرت قيمتھا بحوالي تريليون دوالر ،بينما
يتوقع زوال عدد من الدول الجزرية من الوجود ،واآلثار المتعلقة بالبنية
األساسية من جراء ازدياد حدة العواصف واألعاصير .ويذكر التقرير
كذلك أنه إذا ما استمر الحال كما كان عليه في السابق ،فإنه من المتوقع
ارتفاع درجة الحرارة في العالم بحوالي خمس درجات مئوية ،وذلك من
جراء ارتفاع رصيد غازات الدفيئة .كما يتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية
في مختلف مناحي الحياة االقتصادية ،واالجتماعية للبشر في مختلف اقاليم
العالم).نوفل٢٠٠٧ ،؛ وعبد الرحمن.(٢٠٠٨ ،
وال شك أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية – وفق ما سبق
عرضه – سوف تطال جميع قطاعات التنمية في العالم ،وبخاصة الدول
النامية والفقيرة مؤدية الى كوارث بشرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى
)الراعي .(٢٠١٠ ،وفي ھذا السياق يشير تقرير التنمية في العالم الصادر
عن العام  ٢٠١٠بشأن تغير المناخ ،أن األخطار التي تواجه البلدان النامية
–الدول التي لم تسھم بقدر يذكر بالتسبب في زيادة حرارة كوكب األرض
– نسبتھا ما بين  % ٨٠ – ٧٠من االضرار التي من الممكن أن تنجم عن
تلك الحرارة ،وھي تحتاج الى المساعدة في التغلب على التغير المناخي
ألنھا منشغلة حاليا ً بالتصدي لتقليص الفقر والجوع ،وإتاحة القدرة على
الحصول على مواد الطاقة والمياه )البنك الدولي.(٢٠١٠ ،
وجمھورية مصر العربية شأنھا شأن بقية الدول النامية تعاني من
التغير المناخي وآثاره السلبية في الوقت الحاضر ،وستعاني في المستقبل
حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة أكثر ،وتغير تدفق نھر
النيل،وارتفاع مستوى سطح البحر ،مما يؤدى إلى خفض كمية المياه التي
تصل مصر من النيل ،وفقدان مساحة من األراضي الزراعية ،والمناطق
المأھولة بالسكان بالمناطق الشمالية من البالد ،مما قد يؤثر بالسلب على
االقتصاد والصحة والبيئة بصفة عامة،لذا يجب على المسئولين بمصر
رفع مستوى تفھمھم للمخاطر المتوقعة من تغير المناخ ووضع اآلليات
المناسبة للحد من اآلثار الناجمة عنه ) الحبال . (٢٠١٤ ،ووجھت منال
البطران ) (٢٠٠٩األنظار إلى اآلثار المستقبلية للتغيرات المناخية على
مصر ،والتي من أھمھا غرق بعض أجزاء من منطقة الدلتا ،وتدھور
نوعية المياه ،وتلوث مصادر المياه الجوفية ،وزيادة تأثر الثروة الحيوانية
نتيجة نقص المياه ،وزيادة ملوحة التربة ونقص اإلنتاجية الزراعية،
وانتشار بعض االمراض الخطيرة كالمالريا وتلوث األغذية بالسالمونيال.
ھذا فضالً عن ضعف نمو المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر ،وظھور
أمراض وآفات جديدة ،واختفاء أمراض وآفات كانت موجودة ،وظھور
حشائش جديدة )نجالء عمارة.(٢٠١٥ ،كما ركزالديب ) (٢٠١٦على
التأثيرات السلبية المحتملة على قطاع الزراعة المصرية بسبب التغيرات
المناخية وھي :تغير في الخواص الطبيعية والكيميائية والحيوية للتربة
الزراعية ،وحدوث تغيرات في الوظائف الفسيولوجية لآلفات الحشرية،
والعجز الشديد في جميع المنتجات الحيوانية ،وھجرة مھنة الزراعة.
في الواقع إن األمر جد خطير ،ويحتاج الى مواجھة حاسمة  ...وفي إطار
اإلجراءات المطلوب اتخاذھا للحد من المخاطر ،واستناداً الى التحليل
المتعمق للظاھرة ،فقد اقترح تقرير سير "نيكوالس إستيرن" مجالين
للسياسات للعمل من أجل مقابلة التحدي الماثل ،تشتمل على :أوالً سياسات
للتخفيف من حدة المشكلة ،وتشمل سياسات تسعير الكربون ،وسياسات
تشجيع االبتكار التقني ،وسياسات تشجيع االنتقال الى بيئة اقتصادية جديدة.
وثانيا ً سياسات للتأقلم ،من خالل بناء القدرات اإلدراكية ،والرصدية،
والتحليلية ،ومن خالل وضع المعايير لقياس مدى فھم المخاطر المتوقعة،
ومحاولة التأقلم مع الحادث منھا )نوفل.(٢٠٠٧ ،
ويقصد بالتأقلم مع التغيرات المناخية :قدرة النظام االجتماعي او
البيئي على امتصاص االضطرابات مع الحفاظ على نفس بنيته األساسية
وطرق ادائه ،باإلضافة إلى حفاظه على قدرته الذاتية في التنظيم والتكيف
مع أي خطط أو تغيير ،أو ھو مالءمة االنظمة الطبيعية أو البشرية مع
التغير المناخي ومع آثاره ،ويستوجب ذلك وضع خطط للتكيف )جبران،
ولحن التايفي.(٢٠١٤،وقد اتفق أبو حديد ) (٢٠١٠مع ما جاء في ذات
التقرير مشيراً الى أن مواجھة اآلثار السلبية للتغيرات المناخية ،تتطلب
نشر الوعى بخطورة ھذه الظاھرة واآلثار السلبية المترتبة عليھا ،وتشجيع
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الجميع لالشتراك في الجھود المبذولة لمواجھة المشكلة ،وھناك طريقتان
لمواجھة التغير المتوقع في المناخ ھما  :التخفيف باتباع الطرق التي ال
تسمح بزيادة االنبعاثالغازي عن الحدود الحالية أو ما يعرف بتخفيف
االنبعاث الغازي  ،أما الطريقة االخرى فھي األقلمةأي التكيف بإتباع
الطرق واالستراتيجيات داخل كل قطاع وبين جميع القطاعات لتقليل أو
لتعويض السلبيات التي يمكن أن تنتج عن التغير المتوقع في المناخ .
ومن آليات التكيف مع التغيرات المناخية في الريف المصري ،تھيئة
التربة الزراعية المالئمة ،من خالل إمداد التربة الزراعية المتأثرة
بالتغيرات المناخية باألسمدة المناسبة ،ومعالجتھا بإضافة محسنات التربة
للوصول إلى الحاجات األساسية لإلنبات ،أو باستصالحأراضي جديدة
لديھا قدرة أكبر على مواجھة التغيرات ،واستخدام الھندسة الوراثية
الستنباط سالالت زراعية تناسب التغيرات الجوية التي تشھدھا البيئة
المصرية ،وإعادة األقلمة المكانية والزمنية للمحاصيل ،وتطوير أساليب
الري ،وتحديث طرق ووقاية المزروعات ،واستخدام الزراعة العضوية
)الديب .(٢٠١٦ ،ويضيف عبد السالم ) (٢٠٠٩انه لمواجھة التغيرات
المناخية فالبد من التركيز على الجانب التوعوي ،وذلك من خالل
التعريف واالرشاد والتوعية بالتغير المناخي ،وآثاره الصحية واالجتماعية
واالقتصادية والبيئية ،باإلضافة إلى االلتزام السياسي واالقتصادي والبيئي
تجاه التغير المناخي على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي .كما تضيف
نجالء عمارة ) (٢٠١٥الى ما ذكر ضرورة إقامة بنوك للتقاوي والتربية
لألصناف المقاومة للحرارة والجفاف والملوحة ،وحتمية تغيير مواعيد
الزراعة لسد الثغرات التي سوف تحدث نتيجة التغير في المناخ
وارتفاعالحرارة ،وتعديل التركيب المحصولي لصالح إنتاج محاصيل ذات
ربحيةأعلى ،أو تعديل الدورة الزراعية.
وتوافق اً ،وتأكيدا على كل ما ذكر،تضيف الدراسة الحالية بعداً
تنفيذيا ً آلليات التكيف مع التغيرات المناخية في الريف المصري– والسابق
اإلشارة الى العديد منھا بالفعل–حيث ترى أنه يمكن لتلك اآلليات التأقلمية
أن تنفذ ،وتؤتي ثمارھامن خالل المنظمات االجتماعية الريفية ،بوصفھا
أجھزة موثوقة ،ذات تواجد أصيل وقديم في البيئة الريفية ،يمكنھا الوصول
الى الريفيين بسھولة وفي الوقت المطلوب ،وتملك وسائل التعليم واإلرشاد
واالقناع .ويكفي القول أنه على قدر ضآلة األنشطة التنموية الموجھة
للمناطق الريفية في الوقت الحالي ،وقصور العديد منھا عن الوفاء
بمتطلبات العملية التنموية واحتياجات السكان الريفيين ،إال أن غالبيتھا ال
تزال جھوداً تتم من خالل المنظمات الريفية ،الحكومية منھا واألھلية،
األمرالذي يؤكد على اھمية وحيوية ھذه المنظمات وجوھرية االدوار التي
تلعبھا ،كما يبرز أيضا المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق مسؤوليھا،
والعاملين فيھا في العمل على إثراء ودفع عجلة التنمية الريفية.وانطالقا ً
من تقرير نيكوالس بشكل عام ،وتأسيس اً على السياسات التأقلمية التي
ذكرھا لمواجھة تحدي التغيرات المناخية ،والتي ترتكز على عنصر بناء
قدرات االدراك والرصد والتحليل ،ووضع مقاييس لتقدير وفھم حجم
المخاطر المتوقعة ،ترى الدراسة أن تنفيذ تلك السياسات يمكن أن يتم من
خالل المنظمات التنموية كأجھزة فاعلة في الريف المصري ،من خالل
مجھودات القائمين عليھا ،والعاملين فيھا لنشر الوعي بخطورة ھذه
الظاھرة ،وبيان نوعية وحجم اآلثار السلبية المترتبة عليھا ،وتشجيع
الريفيين جميعا ً لالشتراك في الجھود المبذولة لمواجھة الظاھرة .وبما أن
القدرة على المواجھة بكفاءة تتطلب إدراكاً شموليا ً لطبيعة الظاھرة
وخطورتھا ،بما يشمله ذلك من إدراك ألسباب الظاھرة ،وآثارھا ،وآليات
التأقلم معھا ،وكذا الرؤية المستقبلية ألدوار مسؤولي ھذه المنظمات في
مساعدة الريفيين لمواجھة أخطار الظاھرة .لذا وبناءاً على كل ما سبق
عرضه ،تسعى الدراسة الحالية الى التعرف على مستوى إدراك العاملين
بالمنظمات التنموية الريفية لمفھوم وطبيعة ظاھرة التغيرات المناخية
بمعناھا الشامل ،والتعرف على مصادر معلومات العاملين بالمنظمات
التنموية بالريف عن ظاھرة التغيرات المناخية  ،وكذا التعرف على أسباب
ھذه الظاھرة من وجھة نظر العاملين بالمنظمات التنموية  ،وما ھى آراء
العاملين بالمنظمات التنموية بالريف فى كيفية التأقلم مع ظاھرة التغيرات
المناخية للوقوف على مدى جھوزيتھم لنشر والتوعية باآلليات السليمة
الواجب تطبيقھا للحد من مخاطر التغيرات المناخية في المناطق الريفية
سواء من حيث التخفيف من شدة ھذه المخاطر أو التكيف مع آثارھا.

أھداف الدراسة
تسعى الدراسة الى تحقيق ھدفھا الرئيسي والمتمثل في قياس
إدراك العاملين بالمنظمات التنموية الريفية لظاھرة التغيرات المناخية في
ريف محافظة المنوفية،
ويمك``ن تحقي``ق ھ``ذا الھ``دف م``ن خ``الل محاول``ة تحقي``ق األھ``داف
الفرعية اآلتية:
 -١تحديد مصادر معلومات العاملين بالمنظمات التنموية عن ظاھرة
التغيرات المناخية في منطقة الدراسة.
-٢التعرف على أسباب ظاھرة التغيرات المناخية من وجھة نظر العاملين
بالمنظمات التنموية.
-٣تحديد مستوى إدراك العاملين بالمنظمات التنموية آلثار ظاھرة
التغيرات المناخية.
-٤التعرف على آراء العاملين بالمنظمات التنموية عن كيفية التأقلم مع
ظاھرة التغيرات المناخية.
-٥الوقوف على مدى اھتمام المنظمات التنموية بظاھرة التغيرات
المناخية ،واألدوار المحتملةلمسؤوليھا في مساعدة الريفيين لمواجھة
أخطار الظاھرة.

الطريقة البحثية
شاملة وعينة الدراسة:
تحدد النطاق الجغرافي إلجراء الدراسة في ريف محافظة
المنوفية ،كما تحددت شاملة الدراسة في جميع العاملين ببعض المنظمات
التنموية بالقرى الواقعة بنطاق خمسة مراكز إدارية من مراكز المحافظة،
سبك األحد ،وكفر أبو محمود بمركزأشمون ،وقريتي أبو
وھي :قريتي ُ
سنيطة،وجراون بمركز الباجور،وقريتي سلكا ،وكفر الدبايبة بمركز شبين
الكوم،وقرية سرس الليان بمركز منوف،وقرية زاوية البقلي بمركز
الشھداء ليبلغ اجمالي عدد القرى التي شملتھا الدراسة  ٨قرى .وقد شملت
الدراسة غالبية أنواع المنظمات التنموية الموجودة بتلك القرى ،الحكومية
منھا وغير الحكومية وھي :الوحدات المحلية القروية ،والوحدات الصحية،
والمدارس ،والمراكز االرشادية ،والجمعيات التعاونية الزراعية،
والوحدات البيطرية ،ومراكز الشباب الريفية ،وجمعيات تنمية المجتمع،
ھذا وقد بلغ قوام عينة الدراسة  ١٤٠من العاملين بتلك المنظمات ،تم
اختيارھم بشكل عمدي ،حيث تمت مراعاة المستوى العلمي والثقافي
ألفراد العينة ،وذلك لخصوصية موضوع الدراسة الذي قد ال تتوافر عنه
خلفية جيدة لدى غالبية الريفيين .ھذا وقد الحظ الباحث استجابة جيدة لدى
أفراد عينة الدراسة تجاه موضوع وأسئلة الدراسة.
أداة جمع البيانات
تم االستعانة باستمارة االستبيان بالمقابلة الشخصية كأداة لجمع
البيانات ،وذلك بعد اختبار صالحيتھا لتحقيق أھداف الدراسةمن خالل
 .Pretestوقد تم جمع البيانات خالل شھرييناير ،وفبراير من العام
.٢٠١٧
متغيرات الدراسة
اشتملت استمارة االستبيان على عدد من المتغيرات الشخصية
والتي تمثلت في :السن ،والمؤھل الدراسي ،وعدد سنوات الخدمة في
المنظمة .كما تضمنت االستمارة متغيرات خاصة بظاھرة التغيرات
المناخية وھي متغيرات :مصادر المعلومات عن ظاھرة التغيرات
المناخية ،وأسباب ظاھرة التغيرات المناخية ،وإدراك العاملين بالمنظمات
التنموية آلثار ظاھرة التغيرات المناخية ،واھتمام المنظمات التنموية
بظاھرة التغيرات المناخية ،واألدوار المحتملة لمسؤوليھا في مساعدة
الريفيين لمواجھة أخطار الظاھرة.
طريقة عرض بيانات الدراسة
تم االستعانة بأسلوب اإلحصاء الوصفي من خالل العرض
الجدولي بالتكرارات والنسب المئوية لعرض بيانات الدراسة
وصف عينة الدراسة
يوضح الجدول رق``م ) (١بع``ض خص``ائص أف``راد عين``ة الدراس``ة،
والذي تبين منھا:
 أن نصف أفراد عينة الدراسة بنسبة  % ٥٠قد تركزوا في الفئةالعمرية ) ٤٧ – ٣٦سنة( ،بينما تركز  % ٣٥منھمفي الفئة العمرية
) ٤٨سنة فأكثر( ،كما تركز  % ١٥منھمفي الفئة العمرية )٣٥ – ٢٤
سنة(.
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 غالبية العاملين بالمنظمات التنموية كان مؤھلھم الدراسي جامعيبنسبة  ،% ٥١يلي ذلك من كان مؤھلھم ثانوي بنسبة  ،% ٣٧ثم
الحاصلين على مؤھل فوق الثانوي بنسبة  .% ٨وأخيراً من أكملوا
دراساتھم العليا بنسبة .% ٤
 بالنسبة لعدد سنوات الخدمة في المنظمة ،تبين من النتائج أن % ٥٣من العاملين بالمنظمات كانت مدة خدمتھم قد تراوحت بين )٢٦ – ١٤
سنة( ،تلي ذلك من كانت مدة خدمتھم تتراوح من ) ١٣ – ١سنة(
بنسبة  ،% ٢٧واخيراً من كانت مدة خدمتھم ) ٢٧سنة فأكثر( بنسبة
.% ٢٠
جدول  .١وصف عينة الدراسة
المتغيرات الشخصية
 السن) (٣٥ – ٢٤سنة
) (٤٧ – ٣٦سنة
) ٤٨سنة فأكثر(
المؤھل الدراسيثانوي
 فوق ثانوي جامعي دراسات عليا عدد سنوات الخدمة في المنظمة) (١٣ – ١سنة
) (٢٦ – ١٤سنة
) ٢٧سنة فأكثر(

العدد

%

٢١
٧٠
٤٩

١٥
٥٠
٣٥

٥٢
١١
٧٢
٥

٣٧
٨
٥١
٤

٣٨
٧٤
٢٨

٢٧
٥٣
٢٠

يتبين من بيانات جدول رقم ) (٤أن غالبية العاملين بالمنظمات
التنموية لديھم معرفة بآثار ظاھرة التغيرات المناخية بدرجات متفاوتة،
وقد جاءت آراؤھم مرتبة تنازليا حسب أھميتھا كالتالي :الشعور بارتفاع
تدريجي في درجات الحرارة كل عام بنسبة  ،%٩٤ثم مالحظة زيادة
الصقيع بنسبة  ،% ٩٠ومالحظة التغير في مواعيد سقوط األمطار من
سنة ألخرى بنسبة  ،% ٨٩ثم الشعور بانخفاض اإلنتاج بسبب ارتفاع
درجات الحرارة بنسبة  ،% ٨٥ثم مالحظة ظھور أمراض وأوبئة
للحيوانات لم تكن موجودة من قبل بنسبة  ،% ٨٤ثم مالحظة ظھور آفات
زراعية لم تكن موجودة من قبل بنسبة  ،% ٨١ثم مالحظة زيادة ھبوب
الرياح بنسبة  ، % ٦٦وأخيراً زيادة نسبة األراضي المالحة بنسبة .% ٥٣
ج``دول  .٣أس``باب ح``دوث التغي``رات المناخي``ة م``ن وجھ``ة نظ``ر الع``املين
بالمنظمات التنموية
ال
نعم
العبارات
م
عدد  %عدد %
 ١تغيرات طبيعية سبق وأن حدثت من قبل ٣٦ ٥١ ٦٤ ٨٩
 ٢حرق المخلفات المزرعية في الحقول ٢٣ ٣٢ ٧٧ ١٠٨
٥٣ ٧٤ ٤٧ ٦٦
 ٣النشاط الصناعي بالقرية
٢١ ٢٩ ٧٩ ١١١
 ٤اإلفراط فياستخدام الوقود
المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

النتائج والمناقشات
أوالً:مصادر المعلومات عن ظاھرة التغيرات المناخية
تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم ) ،(٢أن أھم مصادر
معلومات العاملين بالمنظمات التنموية عن ظاھرة التغيرات المناخية
جاءت مرتبة تنازلي ا ً حسب أھميتھا كما يلي :متابعة النشرات الجوية
بالتليفزيون بنسبة  ، % ٨١ثم متابعة النشرات الجوية بالصحف بنسبة ٧١
 ، %ثم الجيران واألقارب بنسبة  ، % ٥٥ثم الخبرة الشخصية بنسبة ٥٠
 ، %ثم متابعة أخبار التغيرات الجوية على االنترنت بنسبة  ، % ٤٥ثم
متابعة النشرات الجوية بالراديو بنسبة  ، % ٤٤ثم من خالل تجار
مستلزمات اإلنتاج بنسبة  ، %٢٤ثم المرشد الزراعي بنسبة ، % ٢٣
وأخيراً من خالل الرائدة الريفية بنسبة .% ١٥
ج``دول  . ٢مص``ادر معلوم``ات الع``املين بالمنظم``ات التنموي``ة ع``ن ظ``اھرة
التغيرات المناخية
ال
نعم
المصادر
م
عدد %
عدد %
١٩ ٢٦
٨١ ١١٤
 ١النشرات الجوية بالتليفزيون
٢٩ ٤٠
٧١ ١٠٠
 ٢النشرات الجوية بالصحف
٥٦ ٧٨
٤٤ ٦٢
 ٣النشرات الجوية بالراديو
٥٥ ٧٧
 ٤أخبار التغيرات الجوية على األنترنت ٤٥ ٦٣
٥٠ ٧٠
٥٠ ٧٠
 ٥الخبرة الشخصية
٤٥ ٦٣
٥٥ ٧٧
 ٦الجيران واألقارب
٧٦ ١٠٧ ٢٤ ٣٣
 ٧تجار مستلزمات اإلنتاج
٨٥ ١١٩ ١٥ ٢١
 ٨الرائدة الريفية
٧٧ ١٠٨ ٢٣ ٣٢
 ٩المرشد الزراعي
المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

ثانياً :أسباب ظاھرة التغيرات المناخية
بينت النتائج الواردة بالجدول رقم ) (٣أن أسباب حدوث التغيرات
المناخية من وجھة نظر العاملين بالمنظمات الريفية قد تمثلتفي :اإلفراط
فياستخدام الوقود بنسبة  ،% ٧٩ثم حرق المخلفات المزرعية في الحقول
بنسبة  ،% ٧٧ثم التغيرات الطبيعية التي سبق وأن حدثت من قبل بنسبة
 ،% ٦٤ثم أخيراً النشاط الصناعي بالقرية بنسبة .% ٤٧
ثالثاً:إدراك العاملين بالمنظمات التنموية آلثار ظاھرة التغيرات المناخية
لتحديد مستوى إدراك العاملين بالمنظمات التنموية آلثار ظاھرة
التغيرات المناخية ،سوف يتم أوالً استعراض استجابات أفراد عينة
الدراسة على بنود مقياس االدراك ،ثم الحقا ً استعراض مستويات االدراك.

ج```دول  .٤إدراك الع```املين بالمنظم```ات التنموي```ة آلث```ار ظ```اھرة التغي```رات
المناخية
ال
نعم
العبارات
م
عدد  %عدد %
 ١أشعر بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كل
٦ ٩ ٩٤ ١٣١
عام
 ٢أشعر بانخفاض اإلنتاج بسبب ارتفاع درجات
١٥ ٢١ ٨٥ ١١٩
الحرارة
 ٣أالحظ تغير في مواعيد سقوط األمطار من سنة
١١ ١٦ ٨٩ ١٢٤
ألخرى
٣٤ ٤٧ ٦٦ ٩٣
 ٤أالحظ زيادة في ھبوب الرياح
٤٧ ٦٦ ٥٣ ٧٤
 ٥أالحظ زيادة مساحة األراضي المالحة
 ٦ظھور آفات زراعية لم تكن موجودة من قبل ١٩ ٢٦ ٨١ ١١٤
 ٧ظھور أمراض وأوبئة للحيوانات لم تكن
١٦ ٢٣ ٨٤ ١١٧
موجودة من قبل
١٠ ١٤ ٩٠ ١٢٦
 ٨أالحظ زيادة الصقيع
المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

وللوقوف على مستويات إدراك العاملين بالمنظمات التنموية آلثار
ظاھرة التغيرات المناخية ،يوضح الجدول رقم ) (٥أن مستوى إدراك
العاملين بالمنظمات التنموية بالريف كان مرتفعا ً لدى  % ٧٣من إجمالي
أفراد عينة الدراسة ،بينما كان متوسطا ً لدى  % ٢٣منھم ،في حين كان
منخفضا لدى ما نسبته .% ٤
ج```دول  .٥مس```توى إدراك الع```املين بالمنظم```ات التنموي```ة آلث```ار ظ```اھرة
التغيرات المناخية
%
العدد
مستوى اإلدراك
٤
٦
منخفض ) (١٢ – ١٠درجة
٢٣
٣٢
متوسط ) (١٥ – ١٣درجة
٧٣
١٠٢
مرتفع ) ١٦درجة فأكثر(
المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

رابعاً :آليات التأقلم مع ظاھرة التغيرات المناخية
من أجل التعرف على آليات التأقلم مع ظاھرة التغيرات المناخية
من وجھة نظر أفراد عينة الدراسة ،يتم استعراض النتائج الواردة بجدول
رقم ) ،(٦والتي تشير الى أن أھم اآلليات جاءت مرتبة تنازليا ً حسب ما
ذكره أفراد عينة الدراسة كما يلي :زراعة أصناف المحاصيل التي تتحمل
الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة بنسبة  ، % ٩٠ثم الري بالمقننات
المطلوبة بنسبة  %٨٧ثم تغيير مواعيد الزراعة بما يالءم الظروف
الجوية بنسبة  ،% ٨٦ثم االستعانة بخبرة المرشد الزراعي بنسبة ٨٥
،%ثم إضافة األسمدة الحيوية ،ومتابعة النشرات الجوية بوسائل اإلعالم
المختلفة بنسبة  % ٨٤لكل منھا ،ثم زراعة أصناف ال تستھلك كميات
كبيرة من المياه ،وحرث وتقليم التربة جيداً قبل الزراعة بنسبة  % ٨٣لكل
منھما ،ثم زراعة األشجار كسياج نباتي لحماية المحاصيل بنسبة ، % ٨٢
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ثم استشارة القادة المحليين وكبار الزراع بنسبة  ،% ٨١ثم إضافة
محسنات التربة ،واالستخدام األمثل للمخلفات الزراعية ومخلفات اإلنتاج
الحيواني بنسبة % ٨٠لكل منھا ،ثم عدم حرق المخلفات ،وترشيد استخدام
األسمدة الكيماوية بنسبة  % ٧٩لكل منھا ،ثم االستعانة بخبرة الرائدات
الريفيات بنسبة ،%٧٣
وأخيراً إمكانية تغيير أصناف المحاصيل التي نزرعھا مستقبالً
لتتالءم مع الظروف الجوية بنسبة .%٧٢
ج``دول  .٦آلي``ات الت``أقلم م``ع التغي``رات المناخي``ة م``ن وجھ``ة نظ``ر الع``املين
بالمنظمات التنموية بالريف
ال
نعم
العبارات
م
عدد  %عدد %
 ١زراعة أصناف المحاصيل التي تتحمل
١٠ ١٤ ٩٠ ١٢٦
الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة
 ٢تغيير مواعيد الزراعة بما يالءم الظروف
١٤ ٢٠ ٨٦ ١٢٠
الجوية
١٣ ١٨ ٨٧ ١٢٢
 ٣الري بالمقننات المطلوبة
 ٤زراعة أصناف ال تستھلك كميات كبيرة من
١٧ ٢٤ ٨٣ ١١٦
المياه
 ٥تسوية األرض جيداً
١٩ ٢٦ ٨١ ١١٤
٢٠ ٢٨ ٨٠ ١١٢
 ٦إضافة محسنات التربة
١٧ ٢٤ ٨٣ ١١٦
 ٧حرث وتقليم التربة جيداً قبل الزراعة
١٦ ٢٢ ٨٤ ١١٨
 ٨إضافة األسمدة الحيوية
 ٩زراعة األشجار كسياج نباتي لحماية
١٨ ٢٥ ٨٢ ١١٥
المحاصيل
١٥ ٢١ ٨٥ ١١٩
١٠االستعانة بخبرة المرشد الزراعي
٢٧ ٣٨ ٧٣ ١٠٢
١١االستعانة بخبرة الرائدات الريفيات
١٩ ٢٦ ٨١ ١١٤
١٢استشارة القادة المحليين وكبار الزراع
١٦ ٢٣ ٨٤ ١١٧
١٣متابعة النشرة الجوية بوسائل اإلعالم
٢١ ٢٩ ٧٩ ١١١
١٤عدم حرق المخلفات
٢١ ٢٩ ٧٩ ١١١
١٥ترشيد استخدام األسمدة الكيماوية
١٦االستخدام األمثل للمخلفات الزراعية ومخلفات
٢٠ ٢٨ ٨٠ ١١٢
اإلنتاج الحيواني
١٧ممكن أننا نغير أصناف المحاصيل التي
٢٨ ٣٩ ٧٢ ١٠١
نزرعھا مستقبالً لتتالءم مع الظروف الجوية
المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

خامساً :اھتمام المنظم``ات التنموي``ة بظ``اھرة التغي``رات المناخي``ة ،واألدوار
المحتمل```ة لمس```ؤوليھا ف```ي مس```اعدة ال```ريفيين لمواجھ```ة أخط```ار
الظاھرة
للوقوف على مدى اھتمام المنظمات التنموية بظاھرة التغيرات
المناخية ،أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) (٧أن غالبية المنظمات
التنموية بالريف ليس لديھا اھتمام أو أنشطة تتعلق بالظاھرة وذلك بنسبة
 ،% ٧٦في حين تبين أن بعض المنظمات التنموية لديھا اھتمام وأنشطة
بالتغيرات المناخية بنسبة .% ٢٤
جدول  .٧اھتمام المنظمات التنموية بظاھرة التغيرات المناخية من وجھ``ة
نظر العاملين بھا
اھتم`````ام المنظم`````ات التنموي`````ة بظ`````اھرة التغي`````رات
عدد %
م
المناخية
٢٤ ٣٤
نعم
١
٧٦ ١٠٦
ال
٢
المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

وللتعرف على أسباب عدم اھتمام غالبية المنظمات التنموية
بظاھرة التغيرات المناخية ،أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) (٨أن
ھذه األسباب جاءت مرتبة تنازليا ً حسب ما ذكر أفراد عينة الدراسة كما
يلي :عدم إدراك العاملين بالمنظمات التنموية لظاھرة التغيرات المناخية
بنسبة  ،% ٤٧ثم عدم اھتمام المنظمات التنموية بالبحث في أسباب ظاھرة
التغيرات المناخية بنسبة  ،% ٢٨ثم عدم وجود وقت لدى المنظمات
التنموية بالريف لعمل أنشطة للتعريف بالتغيرات المناخية ،وعدم وجود
متخصصين بالمنظمات التنموية بالريف فيمجال التغيرات المناخية بنسبة
 % ٢٦لكل منھا ،ثم عدم وجود تنسيق بين المنظمات التنموية بالريف في
موضوع التغيرات المناخية ،وقلة العمالة والتقنيات الحديثة التي تساعد في

مواجھة خطر التغيرات المناخية ،و قلة عدد المرشدين الزراعيين والقادة
المحليين الذين لديھم خبرة بالتغيرات المناخية بنسبة  % ١٩لكل منھا على
الترتيب.
أما بالنسبة للمنظمات التنموية التي لديھا اھتمام بظاھرة التغيرات
المناخية ،فيوضح الجدول رقم ) (٩أھم األنشطة التي تمارسھا تلك
المنظمات فيما يتعلق بالتوعية بظاھرة التغيرات المناخية ،وقد تبين أن أھم
ھذه األنشطة قد جاءت مرتبة ترتيبا ً تنازلياً حسب أھميتھا من وجھة نظر
أفراد عينة الدراسة كما يلي :إعداد المطبوعات اإلرشادية للتعريف
بظاھرة التغيرات المناخية وتوزيعھا على العاملين بالمنظمات وعلى
الريفيين ،وعمل الندوات التثقيفية للعاملين بالمنظمات وللريفيين عن مدى
خطورة التغيرات المناخية على القري بنسبة  % ٥٩لكل منھا ،ثم زراعة
االشجار الكبيرة لحماية المحاصيل المختلفة ،وعمل الندوات التثقيفية
للعاملين بالمنظمات وللريفيين بكيفية التكيف مع ظاھرة التغيرات المناخية
بنسبة  % ٢٩لكل منھا ،ثم أخيراً عمل ندوات توعية للريفيين بعدم حرق
المخلفات باألراضي الزراعية بنسبة . % ٢٤
ج```دول  .٨أس```باب ع```دم اھتم```ام المنظم```ات التنموي```ة بظ```اھرة التغي```رات
المناخية من وجھة نظر العاملين بھا
العدد* %
العبارات
م
عدم إدراك العاملين بالمنظمات التنموية لظاھرة
١
٤٧ ٥٠
التغيرات المناخية
عدم اھتمام المنظمات التنموية بالبحث عن أسباب
٢
٢٨ ٣٠
ظاھرة التغيرات المناخية
عدم وجود وقت لدى المنظمات التنموية بالريف لعمل
٣
٢٦ ٢٨
أنشطة للتعريف بالتغيرات المناخية
عدم وجود متخصصين بالمنظمات التنموية بالريف في
٢٦ ٢٨
٤
مجال التغيرات المناخية
عدم وجود تنسيق بين المنظمات التنموية بالريف في
٥
١٩ ٢٠
موضوع التغيرات المناخية
قلة العمالة والتقنيات الحديثة التي تساعد في مواجھة
٦
١٩ ٢٠
خطر التغيرات المناخية
قلة عدد المرشدين الزراعيين والقادة المحليين الذين
٧
١٩ ٢٠
لديھم خبرة بالتغيرات المناخية
المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

* ن = ١٠٦

جدول  .٩األنشطة التي تمارسھا المنظمات التنموية الريفية للتوعية
بظاھرة التغيرات المناخية
العدد* %
العبارات
م
 ١إعداد المطبوعات اإلرشادية للتعريف بظاھرة
التغيرات المناخية وتوزيعھا على العاملين بالمنظمات ٥٩ ٢٠
وعلى الريفيين
 ٢عمل الندوات التثقيفية للعاملين بالمنظمات وللريفيين
٥٩ ٢٠
عن مدى خطورة التغيرات المناخية على القري
٢٩ ١٠
 ٣زراعة االشجار الكبيرة لحماية المحاصيل المختلفة
 ٤عمل الندوات التثقيفية للعاملين بالمنظمات وللريفيين
٢٩ ١٠
بكيفية التكيف مع التغيرات المناخية
 ٥عمل ندوات توعية للريفيين بعدم حرق المخلفات
٢٤
٨
باألراضي الزراعية
المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

* ن = ٣٤

ولمعرفة األدوار المحتملة )المستقبلية(التي يمكن أن يقوم بھا
المسؤولين لمساعدة الريفيين لمواجھة أخطار التغيرات المناخيةمن وجھة
نظر العاملين بالمنظمات التنموية ،بينت النتائج الواردة بالجدول رقم
) (١٠أن ھذا الدور يتمثل في :عمل ندوات توعية للمزارعين بخطورة
التغيرات المناخية على المحاصيل المختلفة بنسبة  ،% ٧١ثم عمل ندوات
توعية للمزارعين بأھمية التكيف مع التغيرات المناخية بالنسبةللمحاصيل
المختلفة ،و عمل ندوات توعية للمزارعين بمواعيد زراعة المحاصيل
المختلفة بنسبة  % ٥٧لكل منھا ،ثم إرشاد المزارعين باألساليب
الصحيحة للتخلص من المخلفات بنسبة  ،% ٥٤ثم عمل ندوات توعية
للمزارعين بعدم حرق المخلفات المزرعية باألراضي الزراعية ،ومعالجة
اآلفات المزرعية بنسبة  % ٤٣لكل منھا ،ثم زراعة األشجار الكبيرة
داخل وخارج القرية لحماية المحاصيل بنسبة  ،% ٣٢ثم أخيراً دعم
المزارعين بتقاوي المحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة العالية ،و

453

Alazab, A. M.
توعية المزارعين باستخدام المبيدات على نطاق ضيق ،ووضع الخطط
واالستراتيجيات لمواجھة خطر التغيرات المناخية وإشراك الزراع في
وضعھا بنسبة  % ٢٩لكل منھا على الترتيب.
جدول  .١٠األدوار المحتملة )المستقبلية(للمسؤولين بالقرى في مس``اعدة
الريفيين لمواجھ``ة أخط``ار التغي``رات المناخي``ة م``ن وجھ``ة نظ``ر
العاملين بالمنظمات التنموية
العدد* %
العبارات
م
عمل ندوات توعية للمزارعين بخطورة التغيرات
١
٧١ ١٠٠
المناخية على المحاصيل المختلفة
عمل ندوات توعية للمزارعين بأھمية التكيف مع
٥٧ ٨٠
٢
التغيرات المناخية بالنسبة للمحاصيل المختلفة
عمل ندوات توعية للمزارعين بمواعيد زراعة
٣
٥٧ ٨٠
المحاصيل المختلفة
إرشاد المزارعين باألساليب الصحيحة للتخلص من
٤
٥٤ ٧٥
المخلفات
عمل ندوات توعية للمزارعين بعدم حرق المخلفات
٥
٤٣ ٦٠
المزرعية باألراضي الزراعية
٤٣ ٦٠
 ٦معالجة اآلفات المزرعية
زراعة األشجار الكبيرة داخل وخارج القرية لحماية
٣٢ ٤٥
٧
المحاصيل
دعم المزارعين بتقاوي المحاصيل التي تتحمل
٢٩ ٤٠
٨
درجات الحرارة العالية
توعية المزارعين باستخدام المبيدات على نطاق
٩
٢٩ ٤٠
ضيق
وضع الخطط واالستراتيجيات لمواجھة خطر
١٠
٢٩ ٤٠
التغيرات المناخية وإشراك الزراع في وضعھا
المصدر :جمعت وحسبت من استمارة االستبيان

* ن = ١٤٠

مناقشة نتائج الدراسة ،وتقديم التوصيات
 أظھرت نتائج الدراسة جھوزية غالبية العاملين بالمنظمات التنمويةأفراد عينة الدراسة للقيام بمھام نشر والتوعية باآلليات التأقلمية مع ظاھرة
التغيرات المناخية ،يستدل على ذلك من ارتفاع مستوى إدراك غالبيتھم
آلثار ظاھرة التغيرات المناخية على البيئة الريفية ) %٧٣من اإلجمالي(،
كما أدركت الغالبية أسبابا ً جوھرية لظاھرة التغيرات المناخية ،جاء في
مقدمتھا اإلفراط في استخدام الوقود ) %٧٩من اإلجمالي( ،وحرق
المخلفات المزرعية في الحقول ) %٧٧من اإلجمالي( .كما كانت استجابة
غالبيتھم على بنود آليات التأقلم الريفي مع التغيرات المناخية إيجابية ،حيث
بلغت أعلى نسبة استجابة  ،%٩٠وكانت على آلية زراعة أصناف
المحاصيل التي تتحمل الملوحة ،ودرجات الحرارة المرتفعة ،وأدنى
استجابة كانت بنسبة  %٧٢وكانت على آلية تغيير أصناف المحاصيل
لتتالءم وطبيعة الظروف الجوية المستقبلية .كما أشارت النتائج الى تنوع
المصادر التي يحصل من خاللھا أفراد عينة الدراسة على معلوماتھم بشأن
التغيرات المناخية ،وقد تبين احتالل وسائل االعالم على اختالفھا –
)تليفزيون ،وصحف ،وراديو ،وانترنت( – موقع الصدارة بين المصادر
المعلوماتية المختلفة التي يستعان بھا في ھذا المجال.
 أشارت النتائج الى ضعف اھتمام المنظمات التي ينتمي اليھا غالبيةأفراد عينة الدراسة بظاھرة التغيرات المناخية ) %٧٦من اإلجمالي( ،إال
أنه تبقى ھناك نسبة مبشرة تقترب من ربع حجم عينة الدراسة تنتمي الى
منظمات لديھا اھتمام بظاھرة التغيرات المناخية ،وبخاصة االھتمام
بجوانب التوعية والتثقيف حول جوانب وأبعاد الظاھرة ،حيث تعد غالبيتھا
مطبوعات إرشادية للتعريف بالتغيرات المناخية ،وندوات للتوعية
بخطورة آثارھا ،وكيفية التكيف مع ھذه اآلثار ،والحد من مخاطرھا.
 أشارت النتائج كذلك الى وجود رؤية مستقبلية لدى العاملين بالمنظماتالتنموية عن األدوار المحتملة للمسؤولين بالقرى لمساعدة الريفيين على
مواجھة أخطار ظاھرة التغيرات المناخية ،جاء على رأسھا الدور
التوعوي بخطورة التغيرات المناخية على المحاصيل المختلفة ،وعن
أھمية التكيف مع التغيرات المناخية بالنسبة للمحاصيل من حيث األنواع،
ومواعيد الزراعة والتخلص اآلمن من المخلفات المزرعية.
لذا توصي الدراسة بما يلي:
 إمكانية االعتماد على العاملين بالمنظمات التنموية الريفية من ذويالكفاءة في نشر والتوعية باآلليات التأقلمية مع ظاھرة التغيرات المناخية،
والحد من مخاطرھا على البيئة الريفية.

 استثارة المنظمات التنموية ضعيفة االھتمام بظاھرة التغيرات المناخية،لالستفادة من جھودھا التوعوية والتثقيفية واالرشادية لمساعدة الريفيين
على مواجھة أخطار الظاھرة ،والتكيف مع آثارھا الحالية والمستقبلية.
 االستغالل األمثل لوسائل االعالم المختلفة ،المرئية والمسموعةوالمقروءة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إيصال المعلومات الصحيحة
الكافية عن ظاھرة التغيرات المناخية من مصادرھا الموثوقة ،حيث تتمتع
ھذه الوسائل بمصداقية وموثوقية لدى العاملين بالمنظمات التنموية ،كما أن
ھذه الوسائل واسعة االنتشار ،وتوفر كثير من الوقت ،والتكاليف المادية إذا
ما قورنت بأي وسيلة ارشادية أخرى.
 إجراء دراسات أكثر عمقا ً في مناطق ريفية أخرى على مستوىالجمھورية ،تختلف في خصائصھا ،ودرجة تأثرھا أو تكيفھا مع ظاھرة
التغيرات المناخية ،وذلك لتوفير قدر أكبر من المعلومات عن طبيعة
الظاھرة ،ومن ثم اقتراح آليات أكثر للتأقلم معھا والحد من مخاطرھا.

المراجع
األسدي ،كاظم عبد الوھاب ،وبشرى رمضان ياسين ،وخديجة عبد الزھرة،
 ،٢٠١٠أثر التغيرات المناخية العالمية في اتجاھات مناخ محافظة ذي
قار وانعكاساته الزراعية ،مجلة آداب البصرة ،العدد  ،٥١العراق.
أبو حديد ،أيمن فريد ،٢٠١٠ ،التغيرات المناخية وأثرھا على قطاع الزراعة في
مصر وكيفية مواجھتھا ،اإلدارة العامة للثقافة الزراعية ،نشرة فنية رقم
.٩
البطران ،منال ،٢٠٠٩ ،أثر تغير المناخ على مصر وبخاصة على الھجرة
الداخلية والخارجية ،مؤتمر تغير المناخ وآثاره في مصر ،فندق
الماريوت،القاھرة ٣ – ٢ ،نوفمبر .٢٠٠٩
البنك الدولي ،٢٠١٠ ،تقرير التنمية في العالم ،التنمية وتغير المناخ ،نشر مشترك
بين البنك الدولي ومركز األھرام للنشر والترجمة والتوزيع ،القاھرة.
الحبال ،أبو زيد محمد محمد ،٢٠١٤ ،مستوى إدراك زراع محصول القمح
لظاھرة التغيرات المناخية ببعض قرى منطقة بنجر السكر باألراضي
الجديدة بمنطقة النوبارية مجلة الجديد في البحوث الزراعية ،كلية
الزراعة ،سابا باشا ،جامعة اإلسكندرية ،المجلد  ،١٩العدد ،٢يونيو.
الديب ،حمد عبد الرحمن محمد حسن ،٢٠١٦ ،دراسة ألشكال العالقة بين البحث
واإلرشاد في بعض مجاالت الحد من أثر التغيرات المناخية على
اإلنتاج الزراعيفيمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ ،رسالة دكتوراه ،كلية
الزراعة ،جامعة دمنھور.
الراعي ،محمد عز الدين ،٢٠١٠ ،التغيرات المناخية فيمصر ،المركز
اإلقليميالعربي للحد من مخاطر الكوارث ،جامعة اإلسكندرية.
الصطوف ،عبد اإلله ،٢٠٠٦ ،التلوث البيئي أزمة العصر ،دار الزھور للنشر
والتوزيع ،سوريا.
الكوفي ،حسن شاكر عزيز ،د .ت ،ظاھرة االحترار الكوني وعالقتھا بنشاطات
االنسان والكوارث الطبيعية ،رسالة ماجستير في العلوم البيئية،
األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،قسم
إدارة البيئة.
الھينا،سعد ،٢٠١٤ ،آثار التغيرات المناخية على البيئة المغربية والتدابير المتخذة
على مستوى الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لمواجھتھا ،جامعة
الحسن الثالث ،الدار البيضاء،المغرب.
جبران،محمد ،ولحن التايفى ،٢٠١٤ ،التأقلم مع التغير المناخي من المقاربة إلى
الممارسة،االتحادالعالمي لصون الطبيعة ،مركز البحر المتوسط
للتعاون،سويسرا.
دياري ،صالح ،٢٠٠٧ ،االنحباس الحراري والتغير المناخي ،سلسلة البيئة
والحياة ،العدد  ،١٨يوليو.
سفاريني ،غازي ،٢٠٠٢ ،أساسيات علم البيئة ،وائل للطباعة والنشر ،عمان،
األردن.
عابد ،عبد القادر ،٢٠٠٢ ،أساسيات علم البيئة ،وائل للطباعة والنشر ،عمان،
األردن.
عبد الرحمن ،عبد الرحمن لطفي ،٢٠٠٨ ،ھل تصبح األمراض المعدية أكثر
شراسة بسبب التغيرات المناخية وظاھرة االحتباس الحراري؟ ،تعريب
الطب ،مجلد  ،١٢العدد  ،٢مركز تعريب العلوم الصحية ،يونيو.
عبد السالم ،عبد االله محمد الحسن ،٢٠٠٩ ،اآلثار البيئية والصحية المتوقعة
لظاھرة التغيرات المناخية في السودان ،مجلة أسيوط للدراسات البيئية،
العدد  ،٣٣يناير.
عبد السالم ،كايد خالد ،٢٠١٥ ،التغير المناخي بالعالم ،الطبعة األولى ،دار
الجنادرية للنشر والتوزيع ،األردن.
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The Awareness of Workers in Development Organizations to The Phenomenon of Climate
Change in some Egyptian Villages
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ABSTRACT
The objective of the study was to measure the awareness of workers in rural development organizations about the
phenomenon of climate change in the rural areas of Menoufia governorate. This main objective was achieved by achieving the
following sub-objectives: To identify the sources of information of the development organizations on the phenomenon of climate
change in the study area and to identify the causes of climate change from The perspective of the workers in the development
organizations, the level of awareness of the workers in the development organizations about the effects of climate change
phenomenon, and the recognition of the opinions of the workers in development organizations on how to adapt to the
phenomenon of climate change, The interest of development organizations, the phenomenon of climate change, and potential
roles in helping rural officials to face the dangers of the phenomenon.The geographical scope of the study was determined in the
rural areas of Menoufia governorate. The study was also conducted in all the workers in some of the development organizations
in the villages located within the five administrative centers of the governorate centers: the villages of Sobk al-Ahad, Kafr Abu
Mahmoud in the center of Ashmoun, and the villages of Abu Sneita, , The villages of Salka, Kafr El-Dabayba in Shebin ElKoum, Sars El-Lian village in Menouf, and Zawyet El-Baqali village in the center of the martyrs. The total number of villages
surveyed reached 8 villages. The study included the majority of the development organizations in these villages, governmental
and non-governmental, namely: village local units, health units, schools, extension centers, agricultural cooperatives, veterinary
units, rural youth centers and community development associations. 140 employees of these organizations were chosen
deliberately, taking into account the scientific and cultural level of the sample members, because of the specificity of the subject
of the study, which may not have a good background for the majority of the rural population. The questionnaire was used in the
personal interview for collecting data, and the data were collected during the months of January and February of 2017. The
questionnaire included a number of personal variables, namely: age, academic qualification and number of years of service in the
organization. It also included variables related to the phenomenon of climate change: the sources of information on the
phenomenon of climate change, the causes of climate change, the awareness of workers in developmental organizations about the
effects of climate change, the interest of development organizations in the phenomenon of climate change and the possible roles
of their officials in helping rural people to face the dangers of the phenomenon.The results of the study showed:The majority of
the workers in the development organizations are prepared to study and disseminate the awareness of coping mechanisms with
the phenomenon of climate change. This is evidenced by the high level of awareness of the effects of climate change on the rural
environment (73% of the total) (79% of the total) and the burning of agricultural waste in the fields (77% of the total). The
response of most of them to the items of rural adaptation mechanisms to climate change was positive. The highest response rate
was 90%. The mechanism for cultivating salty crops, high temperatures and the lowest response was 72%. The mechanism was
to change crop varieties to suit nature Future weather conditions. The results also indicate the diversity of sources through which
the members of the study sample obtain their information on climate change. The occupation of various media (television,
newspapers, radio, internet) is among the most important sources of information used in this field.The interest of the
organizations to which the majority of the study sample belongs is due to the phenomenon of climate change (76% of the total).
However, a promising percentage of about one-quarter of the study sample belongs to organizations that are interested in the
phenomenon of climate change, especially attention to aspects of awareness and education on aspects and dimensions Most of
which are guidance publications on the definition of climate change, and seminars to raise awareness of the seriousness of their
effects, how to adapt to these effects, and reduce their risks.The vision of the future of the workers in development organizations
on the possible roles of village officials to help rural people to cope with the dangers of climate change. The main role was
awareness of the seriousness of climate change on different crops and the importance of adapting to climate change for crops in
terms of species, Of agricultural waste.The study recommended the following:The ability to rely on workers in rural development
organizations who are competent in disseminating and awareness of coping mechanisms with the phenomenon of climate change
and reducing their risks to the rural environment.Encouraging developmental organizations that are less interested in the
phenomenon of climate change to benefit from their awareness, education and guidance efforts to help rural people cope with the
dangers of the phenomenon and adapt to their current and future effects.Optimize the use of various media, video, audio and print
to achieve the fullest possible benefit in communicating the correct information about the phenomenon of climate change from its
reliable sources. These means have credibility and reliability among the workers of developmental organizations. And material
costs when compared with any other means of guidance.Conduct more in-depth studies in other rural areas at the level of the
Republic, different in their characteristics, degree of vulnerability or adaptation to climate change, to provide greater.
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