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دراسة مقارنية لمعارف وممارسات التخفيف والتأقمم مع ظاىرة التغيرات المناخية عمى عينة 
 من المزارعين فى مصر وفمسطين

 أيمن أحمد عكرش
 جامعة الزقازيؽ  –كمية الزراعة –قسـ اإلقتصاد الزراعي)تخصص اإلجتماع الريفي( 

 2/2017/ 28: تاريخ القبول                                2/1/2017 تاريخ التسميم:

 الممخص
الدراسة الراىنة التعرؼ عمى درجة معرفة المزارعيف المبحوثيف بكؿ مف األنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات المناخية، وآثارىا،  إستيدفت

ختبار معنوية الفروؽ بيف منطقتي وممارسات التخفيؼ والتأقمـ معيا، وكذلؾ درجة ممارستيـ ليذه الممارسات بمنطقتي البحث في مصر وفمسط يف، وا 
لتخفيؼ والتأقمـ البحث فيما يتعمؽ بدرجة معرفة المزارعيف المبحوثيف بكؿ مف: األنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات المناخية، وآثارىا، وممارسات ا

ختبار معنوية العبلقة اإلقترانية بي ؿمعيا، وكذلؾ درجة ممارستيـ ليا ك ف ممارسة المزارعيف المبحوثيف لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع عمى حدة، وا 
مـ معيا، وكذلؾ التغيرات المناخية وبيف درجة المعرفة بكؿ مف: األنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات المناخية، وآثارىا، وممارسات التخفيؼ والتأق

الدراسة الراىنة إعتمادا عمى منيج المسح اإلجتماعي بالعينة بمنطقة ريفية فى مصر اإلتجاه نحو البيئة بكؿ مف منطقتي البحث كؿ عمى حده، وأجريت 
عينة  رتىي كـو الدىب بمحافظة كفر الشيخ، وأخرى فى قطاع غزة بفمسطيف وتشمؿ بمديتي الفخاري وعبساف الكبيرة بمحافظة خاف يونس، حيث أختي

( مزارع لكؿ مف مصر وفمسطيف تـ إختيارىـ 022طقتي الدراسة تـ توزيعيا عمييما بالتساوي )%( مف جممة المزارعيف بمن5بنسبة ) ع( مزار 022قواميا )
مبر حتى آخر بطريقة المعاينة العشوائية المنتظمة، وجمعت منيـ البيانات بطريقة المقابمة الشخصية بإستخداـ اإلستبياف خبلؿ الفترة مف أوؿ شير نوف

ختبار ـ. وأستخدـ فى تحميؿ البيا0202ديسمبر  -Mannنات: المتوسط الحسابي، واإلنحراؼ المعياري، والنسب المئوية، ومعامؿ الثبات ألفا كرونباخ، وا 
Whitney U ،  ختبار ( أف أكثرية المزارعيف المبحوثيف فى كؿ مف مصر وفمسطيف بالنسبة 0. وأوضحت أىـ نتائج  الدراسة ما يمي: )Chi-squareوا 

%(، 96% و60%(، وآثار التغيرات المناخية )94% و 62ة بكؿ مف: األنشطة المسببة لحدوث التغيرات المناخية )لمدرجة الكمية لمعرفتيـ متوسط
( تبيف وجود فروقًا 0%(، عمى التوالى، )54% و 42%(، ولممارسة ىذه الممارسات )95% و25وممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات المناخية )

منطقتى الدراسة فى مصر وفمسطيف فيما يتعمؽ بدرجة معرفة المزارعيف المبحوثيف باألنشطة البشرية المسببة لحدوث ( بيف 2.25معنوية عند مستوى )
( فيما يتعمؽ بكؿ مف درجة معرفتيـ لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات 2.20التغيرات المناخية لصالح عينة مصر، وفروقًا معنوية عند مستوي )

ر رجة ممارستيـ ليا وكانت الفروؽ لصالح عينة فمسطيف، بينما لـ يتبيف وجود فروقًا معنوية بيف العينتيف فيما يتعمؽ بدرجة المعرفة بآثاالمناخية، وكذلؾ د
ت ( بيف ممارسة المزارعيف المبحثويف لممارسا2.25مصر وجود عبلقة إقترانية معنوية عند مستوي معنوية ) عينة( تبيف فى 3التغيرات المناخية، )

لـ يتبيف وجود عبلقات  التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات المناخية وبيف الدرجة الكمية لممعرفة لكؿ مف: آثار التغيرات المناخية، وممارسات التأقمـ معيا، بينما
( تبيف فى عينة فمسطيف وجود 9لمناخية، )اقترانية بكؿ مف: اإلتجاه نحو حماية البيئة، والدرجة الكمية لممعرفة باألنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات ا

: مفالمناخية وبيف كؿ  تغيرات( بيف ممارسة المزارعيف المبحوثيف لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع ال2.25عبلقة إقترانية معنوية عند مستوي معنوية )
: األنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات المناخية، وآثارىا، ( مع الدرجة الكمية لممعرفة بكؿ مف2.20اإلتجاه نحو حماية البيئة، وعند مستوي معنوية )

 وممارسات التأقمـ معيا. 

 مصر، فمسطين. التأقمم،التغيرات المناخية، ممارسات  الكممات الدليمية:

 المقدمة
تعد ظاىرة التغيرات المناخية مف أكبر التحديات لمتنمية 

در أرؽ لجميع البشرية فى العالـ، ولقد باتت ىذه الظاىرة مص
دوؿ العالـ، نتيجة لآلثار السمبية الراىنة والمحتممة ليذه 

ودرجة  الظاىرة، والتي تشكؿ خطرا عمى حياة اإلنساف
حتياجات األساسية مف الطبيعة، وعمى الرغـ حصولو عمى اإل

السمبية لمتغيرات المناخية إال  اآلثارمف صعوبة مواجية تمؾ 
لمواجيتيا والتخفيؼ  عديدةماميا فرص ما زاؿ أأف البشرية 
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مف حدتيا إذا ما اىتمت بممارسات التخفيؼ منيا والتأقمـ 
 معيا.

ومف المعروؼ أف العبلقة بيف التغير المناخى والزراعة 
التغير المناخي بنتاج الزراعي سمبا ثر اإلأعبلقة معقدة حيث يت

فى العديد مف الدوؿ النامية )ومف بينيا مصر وفمسطيف(، 
ىذه التغيرات فى الوقت الراىف حدوث  اتسمىـ أومف 

مطار الجفاؼ الشديد الذى يجتاح بعض مناطؽ العالـ واأل
يرجع الغزيرة المسببة لمفيضانات والسيوؿ فى مناطؽ اخرى و 

نبعاثات الكربونية المسببة اإل السبب الرئيسي ليذه التغيرات إلى
 (.320، ص0200)محمد، حتباس الحراري رة اإللظاى

 المناخ وتأثيراتيا السمبية ظاىرة تغير لحديث عفولـ يعد ا

 العمماء مف العديد حذر يحتاج لبراىيف، فمقد الحياه جوانب عمى

السابؽ، ستتعرض  في عميو كاف كما إستمر الحاؿ ما أنو إذا
 في الحرارة حياة ببلييف البشر لممخاطر، حيث سترتفع درجة

ية نتيجة بمقدار ثبلث درجات مئو  0232العالـ بحموؿ عاـ 
 الدفيئة، األمر الذي يؤدي الى ذوباف الغازات رصيد إرتفاع

 البحار مياه مناسيب وبالتالي إرتفاع القطبيف في الموجود الجميد

 وبالذات منيا المنخفضة خاصة الشواطئ مف كثير غرؽ وبالتالي

 النيؿ نير دلتا ومنيا نير، دلتا شكؿ تكوف عمى التي المناطؽ تمؾ

 تصحر يتبعو مف وما المناخية األقاليـ ربمصر، كذلؾ تغي

نتشار الزراعة وصعوبة المناطؽ، مف لمعديد األمراض مثؿ  وا 
نقراض مف ) %( مف 32-02المبلريا وزيادة المجاعات وا 

ذاتيا،  السنة فصوؿ تغير إمكانية أنواع النباتات والحيوانات، مع
 )نوفؿ، الزراعية بالتحديد المحاصيؿ عمى ذلؾ مبلحظة أثر مع

 األكثر الجماعات (. وستكوف0224؛ ناجي، 9، ص 0226

واألطفاؿ وخصوصا فى البمداف  والمسنيف الفقراء ىـ تضرراً 
 قطاعات عمى باألساس النامية، التى ما زالت يعتمد اقتصادىا

 وباقي البحري والصيد المناخية، كالزراعة بالظروؼ رىينة

لتكيؼ والتأقمـ والسياحة، لذلؾ ُتعد مبررات ا الطبيعية الموارد
؛ UNFCCC, 2007, p.6مع التغيرات المناخية ضرورية جدًا )

 (.0، ص 0205\0209؛ تسعديت، 6، ص 0224شمبي، 
وتعد دولتي مصر وفمسطيف مف أكثر الدوؿ النامية حيث 
يقعاف فى فئة الدوؿ ذات مستوى التنمية البشرية المتوسط، 

 045يف مف ب 2.242بقيمة دليؿ  021وتحتؿ مصر المرتبة 

دولة فى العالـ فى قيمة دليؿ التنمية البشرية، بينما تحتؿ 
                2.266بقيمة دليؿ  003فمسطيف المرتبة 

(UNDP, 2015.p.217 تضررا مف اآلثار السمبية لمتغيرات )
المناخية، نتيجة وجودىا فى بيئة شبو قاحمة ووقوعيما عمى 

 األونة في الدوؿ مف البحر المتوسط، ولقد تعرضتا كغيرىا

 درجة إرتفاع في ظيرت مناخية تغيرات حدوث إلى األخيرة

شديدة، وزيادة البخر، وزيادة  صقيع موجات وحدوث الحرارة،
معدالت التصحر، وأثر كؿ ذلؾ عمى قطاع الزراعة 
واإلنتاجية بالسالب فى كمتا الدولتيف التى يتوقع أف تتعرض 

)رضا وآخروف، ألضرار أكثر شدة وقسوة فى المستقبؿ 
، ص 0205؛ عبد الحميـ و آخروف، 0043، ص 0202
0042.) 

ولقد جاء فى البياف اإلعبلمي عف قضية التغيرات 
( فى مصر، أف 0209المناخية الصادر عف وزارة البيئة )

مسألة التكيؼ مع اآلثار السمبية لمتغيرات المناخية ومواجية 
اـ دولى مخاطرىا ُتمثؿ ضرورة قصوى يجب أف تحظي بإىتم

كاؼ خصوصًا المتقدمة لتوفير الدعـ المالى والفني 
والتكنولوجي حتى تتمكف الدوؿ النامية ومنيا مصر مف 
مواجية ىذه المخاطر، وذلؾ مف خبلؿ مساريف: األوؿ ىو 
خفض الغازات المسببة لظاىرة اإلحتباس الحراري وتسمي 

مبية جيود التخفيؼ، والثاني ىو محاولة التكيؼ مع آثارىا الس
 المحتممة فيما يسمي بالتكيؼ. 

والدراسة الراىنة تعد محاولة لدراسة مقارنة لمستوى معارؼ 
وممارسات المزارعيف لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات 
المناخية فى دولتي مصر وفمسطيف باعتبارىما مف الدوؿ 

 النامية األكثر تضررا مف اآلثار السمبية لمتغيرات المناخية.
 

 البحثية لمشكمةا
عمي الرغـ مف أف إنبعاثات مصر مف غازات اإلحتباس 

% مف إجمالي إنبعاثات العالـ إال 2.2الحراري ال تمثؿ سوي 
أنيا بحكـ ظروفيا الجغرافية واإلقتصادية تعد مف المناطؽ 
التى يتوقع أف تتعرض خبلؿ الفترات القادمة لعديد مف 

عمى البنياف االقتصادي  التغيرات والتى يكوف ليا أثرًا سمبياً 
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المصري، وتتمثؿ ىذه التغيرات فى إرتفاع درجات الحرارة 
وغرؽ نسبة مف األراضي الزراعية والناتجة مف ذوباف الكتؿ 
الثمجية والتى ينتج عنيا إرتفاع منسوب البحر المتوسط وما 

% مف أراضي الدلتا الخصبة 05يتبعو مف غرؽ ما يقرب مف 
عد محافظات: اإلسكندرية وبورسعيد المأىولة بالسكاف، وت

والبحيرة وكفر الشيخ وجنوب البرلس وجنوب المنزلة عمى 
البحر المتوسط أكثر المناطؽ تأثرُا كما يتضح ذلؾ مف 
دراسات طبوغرافية المناطؽ الساحمية، حيث سيؤدي اإلرتفاع 
التدريجي لمستوى سطح البحر إلى زيادة معدالت نحر وتآكؿ 

لتحاـ البحيرات الموجودة بيا )مريوط، وأدكو،  الشواطيء وا 
والبرلس، والمنزلة( بالبحر وزيادة مموحة المياة الجوفية وبالتالى 

؛ وحدة 0224تعرض التربة الزراعية لمتممح )البطراف، 
؛ أبو 2، ص 0224التغيرات المناخية بجياز شئوف البيئة، 

 ( فقد20، ص0200؛ مجمس الوزراء، 2، ص 0202حديد: 

 غرؽ إلى متر نصؼ بمقدار البحر سطح مستوى فاعيؤدي إرت

 وزيادة لممحاصيؿ األراضي المنتجة مف 0 كـ 0,122 مساحة

 وانتشار إنتاج الغذاء نقص إلى يؤدي قد التصحر، مما سرعة

 يتطمب إصبلحات والصراعات، مما النزاعات وزيادة البطالة

القطاعات الزراعية واالقتصادية واالجتماعية  جميع في
 (. 9، ص 0224ي، )شمب

 لتأثيرات التغيرات وبالنسبة لفمسطيف فبل يمكف التطرؽ

 عف عبلقتيا الحديث دوف عمييا مستقببلً  المناخية المتوقعة

 الفمسطينية الطبيعية الموارد عمى اإلسرائيمي اإلحتبلؿ بسيطرة

 تيدد المناخية والمياه، فآثار التغيرات الزراعية واألراضي

 يحتاج إلى معيا والتأقمـ فمسطيف في اهوالمي الزراعة قطاعي

 منيا الحد في كبيراً  دوراً  اإلحتبلؿ يمعب إستراتيجية وقدرات موارد

 فمسطيف في حدوثيا المتوقع تطبيقيا، فالتغيرات إمكانية ومف

 2-3بيف  ما الحرارة درجات معدؿ ( إرتفاع0وأىميا: ) عديدة
 يف ممحوظ ( إنخفاض0، )0022عاـ  حتى مئوية درجات
، 0022% حتى عاـ 32بنسبة  األمطار سقوط معدالت

وزيادة  المتوقعة غير الطقس تقمبات في ممحوظة (زيادة3)
تيدد  يمكف أف أخرى وظواىر والتصحر الجفاؼ حاالت
 اإلحتبلؿ وجود ظؿ المنطقة خصوصًا في في العيش إستدامة

 عمى المصادر أرض فمسطيف وسيطرتو اإلسرائيمي عمى

 آليات تطبيؽ عمى الفمسطينييف ويصعب ية،الماد والقدرات

 المزارعيف حقوؽ وييدد التغيرات ىذه آثار مع التكيؼ

 لجاف الغذاء )إتحاد عمى السيادة مبدأ تحقيؽ في الفمسطينييف

(، وال يستبعد أنو بحدوث الجفاؼ فى 0205الزراعي،  العمؿ
بعض المناطؽ الفمسطينية قد تحدث ىجرات جماعية لمصر 

ف الضغط السكاني والسياسي واألمني عمييا، وتثير مما يزيد م
الدراسة الراىنة عدة تساؤالت ىي: ما ىي درجة معرفة 
المزارعيف المبحوثيف لؤلنشطة البشرية المسببة لحدوث 
التغيرات المناخية وكذلؾ آثارىا وممارسات التأقمـ معيا ودرجة 
ممارستيـ ليذه الممارسات في مصر وفمسطيف، وىؿ ىناؾ 

قًا معنوية بيف مصر وفمسطيف فيما يتعمؽ بدرجة ىذه فرو 
المعارؼ والممارسات، وىؿ ىناؾ عبلقة إقترانية بيف ممارسة 
المزارعيف المبحوثيف لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات 
المناخية وبيف درجة المعرفة بكؿ مف: األنشطة البشرية 

فيؼ والتأقمـ المسببة ليذه الظاىره، وآثارىا، وممارسات التخ
معيا، وكذلؾ اإلتجاه نحو حماية البيئة بكؿ مف منطقتي 

 البحث في مصر وفمسطيف، كؿ عمى حدة.

 أىداف الدراسة
نطبلقا مف أبعاد المشكمة البحثية السابقة، تستيدؼ ىذه إ

 الدراسة ما يمي:

التعرؼ عمى درجة معرفة المزارعيف لكؿ مف: األنشطة -0
غيرات المناخية، وآثارىا البشرية المسببة لحدوث الت

المختمفة )اآلثار المتعمقة بكؿ مف: صحة اإلنساف 
والحيواف والتنوع البيولوجي، ونقص موارد المياه، والموارد 

نتاج الزراعي، واآلثار األرضية، وقطاع البيئة والزراعة واإل
اإلجتماعية واإلقتصادية عمى السكاف(، وممارسات 

المناخية، وكذلؾ درجة  التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات
ممارستيـ لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات 

 المناخية بمنطقتي البحث في مصر وفمسطيف.  
إختبار معنوية الفروؽ بيف منطقتي البحث في مصر -0

وفمسطيف فيما يتعمؽ بدرجة معرفة المزارعيف المبحوثيف 
بكؿ مف: األنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات 
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، وممارسات التخفيؼ والتأقمـ معيا، آثارىالمناخية، و ا
 . ى حدهكؿ عم ياوكذلؾ درجة ممارستيـ ل

قترانية بيف ممارسة المزارعيف إختبار معنوية العبلقة اإل-3
المبحوثيف لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات 
المناخية وبيف درجة المعرفة بكؿ مف: األنشطة البشرية 

، وممارسات آثارىاالتغيرات المناخية، و المسببة لحدوث 
التخفيؼ والتأقمـ معيا، وكذلؾ اإلتجاه نحو حماية البيئة 

كؿ عمى  بكؿ مف منطقتي البحث في مصر وفمسطيف
 .حده

 النظري والدراسات السابقة   اإلطار
يعرؼ عمى  :Climate Changeمفيوم التغير المناخي  -أولً 

لمعتادة كالحرارة وانماط أنو إختبلؿ فى الظروؼ المناخية ا
 الرياح واألمطار التى تميز كؿ منطقة عمى األرض نتيجة

 مف عنو ينتج الصوبة( وما الغازا الدفيئة )الغازات إلنبعاث

الكوكب بسبب  حرارة درجة رفع إلى يؤدى حرارى إحتباس
تراكـ غاز ثاني أكسيد الكربوف وغاز الميثاف وغاز أكسيد 

؛ رضا وآخرون، 10، ص 2010حديد،  )أبوالنيتروز
 .(1193، ص 2016

كما  األسباب ىذه تقسـأسباب التغيرات المناخية:  -ثانياً 
( إلي: 4-2، ص ص0205\0209حددىا تسعديت )

المناخية: ومف ىذه  لمتغيرات الطبيعية (األسباب0)
 واإلشعاع األرض دوراف معالـ األسباب: )أ(تغيرات

 الموازنة يرىا عمىالبركانية، وتأث الشمسي، )ب( النشاطات

 لمتغيرات البشرية (األسباب0واألرض. ) المناخ بيف الطاقوية

زيادة اإلحتباس الحراري،  فيدور رئيسي  المناخية، فممبشر
 عف الجوي الناتج الغبلؼ إنبعاث الغازات الدفيئة في بفعؿ

 الكربوف أكسيد ثاني غازى وخصوصاً  اإلنسانية، النشاطات

عمى الرغـ مف ضروريتيا لمحياة  الغازات والميثاف، وىذه
 كبيرة غير إنبعاثيا بكميات أف الحرارة، إال عمى ألنيا تحافظ

رتفاع درجة المناخ نظاـ في تغيير إلى طبيعية يؤدي  كمو وا 

 المفرط والجو عف طريؽ: )أ( اإلستعماؿ األرض حرارة

 عف يترتب الحفري والتي الطبيعية، كالوقود لمموارد

 ثاني غاز مف ىائمة كميات يا انطبلؽواستعمال استخراجيا

 الخضراء: ويؤثر المساحات عمى أكسيد. )ب( القضاء

 الفيزيائية المواصفات عمى والزراعة لمبناء األراضي إستخداـ

 األرض. لسطح والحيوية
المناخية:  لمتغيرات والجتماعية القتصادية اآلثار أىم -ثالثاً 

التغيرات المناخية ىناؾ العديد مف اآلثار المتوقعة لحدوث 
، 0226ما يمي )نوفؿ، مختمؼ أقاليـ العالـ، ومنيا  في 

؛ طاحوف، 02، ص 0224؛ شمبي، 9-3ص ص
 لجاف ؛ إتحاد036، ص 0224؛ عبد السبلـ، 0224

 درجة الحرارة سيقمؿ ( إرتفاع0(: )0205الزراعي،  العمؿ

 مف ذلؾ يستتبع مختمفة، وما بدرجات إنتاجية المحاصيؿ

اآلثار المتعمقة بتوفر  (0واجتماعية، ) اديةمشاكؿ إقتص
التبخر،  نسبة ة تؤدي الى زيادةالحرار  درجة المياة فإرتفاع

المناطؽ، كما يتوقع زيادة  في بعض الشرب مياه وشح
 معاناة المناطؽ التى تعانى مف الجفاؼ وندرة المياه، وما

 وما المحصولي، التركيب تغيير ضرورة مف يستتبع ذلؾ

جتماعية سيئة وتزايد يصاحبو مف  حدة عواقب إقتصادية وا 

( اآلثار المتعمقة بالموارد 3النامية، ) بالدوؿ الصراعات
البحر، حيث ستعاني  سطح مستوى اآلرضية نتيجة إلرتفاع

 مف البحر سطح مستوى األراضي الساحمية التى تقع تحت

 مف عدد يتوقع زواؿ بينما دوالر، تريميوف بحوالي تُقدر خسائر

( اآلثار المتعمقة بإنتاج 9الوجود، ) مف الجزرية وؿالد
 % فى02الغذاء حيث يتوقع زيادة إنتاج الحبوب بحوالي 

الُعميا، وسينخفض اإلنتاج بحوالى  العرض خطوط مناطؽ
بالصحة  المتعمقة ( اآلثار5النامية، ) % فى الدوؿ32

مما  مئوية درجة 0,0نتيجة زيادة درجة حرارة األرض بػ 
فيؤدي  جغرافية جديدة مناطؽ توالد البعوض إلى رةدائ يوسع

رتفاع ( مف 2الوفيات، ) معدالت إلى إنتشار األمراض وا 
درجات  5 -3.5المتوقع أف إرتفاع درجة الحرارة بمعدؿ 

 البحر سطح منسوب سيؤدي إلى إرتفاع 0252مئوية عاـ 

واإلجتماعية،  الحيوية النظـ عمى مف اآلثار السالبة ومزيداً 
 فى إختبلفات حدوث إلى يؤدي األمطار معدالت بوتذبذ

 الزراعة، وكثرة حاالت الجفاؼ ومدتيا في أنماط ومواسـ

 مناطؽ في وفيضانات المناطؽ، وحدوث وسيوؿ بعض
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 حّدة زيادة األساسية نتيجة بالبنية المتعمقة ( اآلثار6أخرى، )

 . واألعاصير العواصؼ
كمة التغيرات مش والتأقمم مع  ممارسات التخفيف -رابعاً 

 أو اإلجتماعي النظاـ يعني التأقمـ أو التكيؼ قدرةالمناخية: 

 نفس عمى الحفاظ مع االضطرابات عمى إمتصاص البيئي

 قدرتيا في عمى حفاظو إلى باإلضافة وأدائو بنيتو األساسية

 ىنا يعني ال تغيير، فالتأقمـ أو ضغط أي مع والتكيؼ التنظيـ

 التغيرات تأثير معينة تحت وضعية عمى لمحفاظ المقاومة

نما العمؿ  واإلقتصاد تحوؿ المجتمعات عمى المناخية، وا 

متغير )التايقي نقبل  نظاـ مناخي ظؿ في أفضؿ وضع إلى
(. أما التخفيؼ مف حدة آثار 3، صGIEC ،0209عف 

التغيرات المناخية فيقـو عمى أسموبيف رئيسيف 
؛ 2، ص 0224؛ المرصفاوي، 00، ص 0226)نوفؿ،
-3، ص ص 0209؛ التايقي، 00ص  0224ي، شمب
معدالت  ( تخفيض0( ىما: )6، ص 0205؛ سويمـ، 5

 السياسات أدوات غازات اإلحتباس الحراري بإستخداـ

 وفرض ضرائب مف اإلنبعاثات التخفيؼ أجؿ مف المختمفة

 أكثر التنمية ( جعؿ0الدفيئة، ) الغازات إنبعاثات عمى

البشر  عزيز قدراتويتـ ذلؾ مف خبلؿ: )أ( ت إستدامة
المحمي، واعتمادىا  المستوى النامية عمى البمداف في وخاصة
ستثمار عمى  المعمومات وتطبيؽ التعميـ والتعمـ الجماعي وا 

 التكيؼ وتجارب وميارات التأقمـ الحديثة التكنولوجيات

 والمعرفة وتزويد الخبرات المتوارثة المتاحة وتبادؿ والخبرات

 لجميع المناخ لتغير تمييًدا لتحتيةا التعميـ والبنية نظـ

 والمجتمعات المدارس األطراؼ المجتمعية مف طبلب

 والمعمميف والموظفيف المحمية السمطات فييا بما المحمية

األطراؼ شعبييف ومسئوليف حكومييف،  جميع واآلباء، بيف
 واإلقتصادية قدرة األنظمة البيئية )ب( التنوع، بمعني تعزيز

 إلى بما يؤدي ىياكميا فى عمى تحكميا اظالتطور والحف نحو

 المادية اليياكؿ أو التحتية أدائيا، )ج( تدعيـ البنية تقوية

 والبشرية. الطبيعية قاعدة األنشطة تشكؿ التي
التوجيات النظرية المفسرة لتنمية وتحديث  -خامساً 

ىناؾ العديد مف النظريات التى المجتمعات النامية: 
مية فى الدوؿ، ومنيا ما يمي: فسرت حالة التخمؼ والتن

يرى أنصار ىذا اإلتجاه أف  اإلتجاه اإلنتشاري : (0)
التنمية والتحديث يمكف تحقيقيما بإنتقاؿ العناصر الثقافية 

والميارات والتنظيمات والقيـ والتكنولوجيا وورأس )المعرفة 
الماؿ( المنتشرة فى الدوؿ المتقدمة إلى الدوؿ المتخمفة 

-022ص ص نشر، سنة مبيف غير وف،آخر  و الجوىرى)
(إتجاه النماذج أو المؤشرات: وىو أكثر 0. )(026

اإلتجاىات النظرية شيوعًا فى دراسة الدوؿ النامية ويستند 
أنصاره إلى مجموعة مف المؤشرات الكمية والكيفية فى 
التفرقة بيف المجتمعات النامية والمجتمعات المتقدمة، 

كمي :  –سييف ىما: األوؿ شكميف أسا ويتخذ ىذا اإلتجاه
وىو يشير إلى اختزاؿ تحديث الدوؿ النامية والتعبير عنيا 
بمؤشرات كمية كمتوسط الدخؿ، ونسبة السكاف العامميف 

كيفي: ويقـو عمى تحديد –بالزراعة، ودرجة التعميـ. الثاني 
العناصر النموذجية، ومف ثـ يصبح التحديث مجرد بعض 

ت معينة يعتقد أنيا سمات عممية اكتساب أو فقداف لسما
، 0414/0442التحديث أو التخمؼ)عبد الرحمف، 

 (.65ص
أىم النظريات والمنظورات المفسرة لمسموك  -سادساً 

( نظرية الفعؿ االجتماعي 0) اإلنساني وعالقتو بالبيئة:
Social Action Theory ىذه النظرية عمى الحاجة  : تؤكد

مف  Micro Levelإلى التركيز عمى المستوى األصغر 
الحياة اإلجتماعية خاصة عمى أسموب األفراد الذيف 
يتفاعموف بو مع بعضيـ البعض، وذلؾ أكثر مف التركيز 

الذي يشمؿ البناء  Macro Levelعمى المستوي األكبر 
الكمي لتأثيرات المجتمع عمى أسموب األفراد،  فالمجتمعات 

بيا، فى النياية تتشكؿ نتيجة لمتفاعؿ اإلنساني وليس سب
وفعؿ الفرد ما ىو إإل فعؿ عقمى ألف الفعؿ ىو سموؾ 
موجو نحو ىدؼ معيف، وتقريبًا ردود أفعاؿ اإلنساف تكوف 
مقصودة أى أنيا ناجمة عف إرادة واعية نتيجة لمتفكير 

(. ويحمؿ  22 -54، ص ص 0202العميؽ)جونز، 
فيبر الفعؿ بأنو يشمؿ ثبلثة حوافز ىـ: المستوى اإلدراكى 

رفة الفرد بغايتو والبدائؿ الممكنة، والمستوى ويعنى مع
الوجدانى وىو مؤشر إىتمامو، والجانب القيمى ويعبر عف 
القيمة المرتبطة بالفعؿ ونتائجو وىذه الحوافز تحرؾ ذىف 
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الفرد فيقدـ عمى الفعؿ فالفرد ليس مطمؽ بؿ عميو قيود 
تتمثؿ فى الموقؼ الذى يقع فيو الفرد وما يحيط بو مف 

(. 59-53، ص ص 0200بيئية وثقافية)فيبر،مؤثرات 
: تتمخص ىذه  Bandura(نظرية التعمـ اإلجتماعى لػ 0)

النظرية فى أف ىناؾ تفاعؿ حتمى متبادؿ بيف السموؾ 
والمعرفة والتأثيرات البيئية، ويشكؿ السموؾ اإلنسانى 
ومحدداتو الشخصية والبيئية نظامًا متشابكًا مف التأثيرات 

اعمة، وال يمكف إعطاء أيًا منيا مكانة متميزة المتبادلة والمتف
وتتضح ىذه التأثيرات المتبادلة مف خبلؿ السموؾ ذى 
الداللة والجوانب المعرفية، واألحداث الداخمية األخرى، 
التى يمكف أف تؤثر عمى اإلدراكات واألفعاؿ والمؤثرات 
البيئية الخارجية، كما تمعب المعرفة دورًا رئيسيًا فى التعمـ 

إلجتماعى القائـ عمى المبلحظة حيث تأخذ عمميات ا
المعرفة شكؿ التمثيؿ الرمزى لؤلفكار والصور الذىنية 
وىى تتحكـ فى سموؾ الفرد وتفاعمو مع البيئة كما تكوف 

( منظور النزعة 3. ) (Bandura,1971,p2)محكومة بيما
البيئية الراديكالية: يري أنصار ىذا المنظور أف الوعي 

يئة الذى تسببو التنمية اإلقتصادية ويترؾ أثره بتدمير الب
عمى الناس وكوكب األرض، وكذلؾ الوعي بمخاطر ىذا 
التدمير وتركو كديف ثقيؿ لؤلجياؿ القادمة قد إرتفع )عبد 

 (.21،ص 0220الجواد، 
والدراسة الراىنة سوؼ تستفيد مف النظريات السابقة في 

 تفسير ننائج الدراسة الميدانية.
دراسات السابقة: مف الدراسات السابقة التى أمكف ال -سابعا

اإلطبلع عمييا في موضوع الدراسة الراىنة كؿ مف: دراسة 
(، وقد توصمت الى أف مف 0205عبد الحميـ و آخروف )

 أدائيـ عند الزراعييف المرشديف تواجو التى بيف المعوقات

فى الحد مف آثار ظاىرة التغيرات المناخية فى  لدورىـ
 تنفيذ التوصيات صعوبة فظات مصر، كؿ مف:بعض محا

 لآلثار الزراع إدراؾ المناخية، وعدـ بالتغيرات الخاصة الفنية

 التوصيات المناخية، وعدـ مبلئمة التغيرات السمبية لظاىرة

 الزراع، وقمة عند لمتطبيؽ المناخية المتعمقة بالتغيرات الفنية

 البرامج وقمة المناخية، التغيرات فيما يتعمؽ بظاىرة التدريب

 آثار ظاىرة التغيرات عف والمرئية المسموعة اإلذاعية

(، إلى أف 0205المناخية،  وتوصمت دراسة عبد العاؿ )
% مف إجمالي المزارعيف 05.0%، و32.0%، و31.1

المبحوثيف بقري بنجر السكر يقعوف مف حيث مستوى 
الوعي بسبؿ التأقمـ مع ظاىرة التغيرات المناخية والحد مف 

خاطرىا في الفئة المرتفعة، والفئة المتوسطة، والفئة م
 المنخفضة عمى التوالي. 

وسوؼ تستفيد الدراسة الراىنة مف الدراسات السابقة وكذلؾ 
اإلطار النظري السابؽ ذكرىما فى إعداد بعض بنود مقاييس 
 المعرفة بأسباب وآثار وممارسات التأقمـ مع التغيرات المناخية.

 راسةمدالنظرية ل الفروض
مف اإلطار النظري السابؽ أمكف التوصؿ لمفروض 

( توجد فروؽ معنوية بيف منطقتي الدراسة 0النظرية التالية: )
فى مصر وفمسطيف فيما يتعمؽ بدرجة معرفة المزارعيف 
المبحوثيف باألنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات 

ى ( توجد فروؽ معنوية بيف منطقتي الدراسة ف0) ،المناخية
مصر وفمسطيف فيما يتعمؽ بدرجة معرفة المزارعيف المبحوثيف 

( توجد فروؽ معنوية بيف منطقتي 3) ،بآثار التغيرات المناخية
الدراسة فى مصر وفمسطيف فيما يتعمؽ بدرجة معرفة 

التغيرات  المزارعيف المبحوثيف بممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع
قتي الدراسة فى ( توجد فروؽ معنوية بيف منط9) المناخية،

مصر وفمسطيف فيما يتعمؽ بدرجة ممارسة المزارعيف 
 ؼ والتأقمـ مع التغيرات المناخية،المبحوثيف لممارسات التخفي

توجد عبلقة إقترانية معنوية بيف ممارسة المزارعيف  (5)
المبحوثيف فى عينة مصر لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع 

ة بكؿ مف: األنشطة التغيرات المناخية وبيف درجة المعرف
، وممارسات آثارىاالبشرية المسببة لحدوث التغيرات المناخية، و 

 تجاه نحو حماية البيئةالتخفيؼ والتأقمـ معيا، وكذلؾ بيف اإل
( توجد عبلقة إقترانية معنوية بيف ممارسة 2) ه،كؿ عمى حد

المزارعيف المبحوثيف فى عينة فمسطيف لممارسات التخفيؼ 
غيرات المناخية وبيف المتغيرات السابؽ ذكرىا فى والتأقمـ مع الت

 .كؿ عمى حده الفرض النظري الخامس

 البحثي األسموب
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أجريت الدراسة الراىنة إعتمادًا عمى منيج المسح 
قطاع  فىاإلجتماعي بالعينة بمنطقة ريفية فى مصر وأخرى 

غزة بفمسطيف، ولقد تـ إختيار المنطقتيف عمديًا وكانت 
( أف تكوف مطمو 0ر ىي أف يتوفر بيما: )محددات اإلختيا

( أف يغمب عمييا الطابع الزراعي، 0عمي البحر المتوسط، )
(أف تتميز بكبر عدد المزارعيف بيا، فكانت المنطقتاف ىما: 3)
( بالنسبة لمصر: تمثمت فى محافظة كفر الشيخ )لكونيا 0)

مف المناطؽ األكثر تضررا لمتغيرات المناخية كما سبؽ 
ى المشكمة البحثية(، وىذه المحافظة تشتمؿ عمى وعرضو ف

( قرية قسمت 002عدد عشرة مراكز إدارية، وعدد )
لمجموعتيف وفقًا لممساحة الزراعية قرى كبيرة وأخرى صغيره 

(، وتـ 0202المساحة )مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار، 
 المعاينةإختيار إحدي القرى مف المساحات الكبيرة بطريقة 

( مزارع 0006ائية البسيطة فكانت قرية كـو الدىب بيا )العشو 
مسجؿ فى سجؿ الحيازة الزراعية بالجمعية التعاونية الزراعية 

وبالنسبة لفمسطيف: تمثمت فى محافظة خاف  (0لكـو الدىب، )
يونس )وىي تطؿ عمى البحر المتوسط(، وتتضمف عدد )سبع( 

الزراعية بمديات  بمديات والتى تـ تقسيميا أيضًا وفقًا لممساحة
كبيرة المساحة وأخرى صغيرة المساحة تـ إختيار مف الفئة كبيرة 
المساحة الزراعية عدد بمديتيف )حتي يكوف عدد المزارعيف 

( مزارع و 929متقارب لقرية كـو الدىب( وىما بمدية الفخارى )
مزارع( وبمغ مجموع عدد  0302بمدية عبساف الكبيرة )

مزارع )اإلدارة العامة لمتخطيط ( 0642المزارعيف بيما )
(، ومف ثـ بمغ مجموع منطقي الدراسة فى 0202والسياسات، 

%( منيا 5( مزارع، وبأخذ نسبة )9226مصر وفمسطيف )
حيث يري البعض أف حجـ العينة األمثؿ يجب أف ال يقؿ عف 

% مف حجـ المجتمع فى حالة الدراسات 02% وال يزيد عف 5
، 0222؛ عمياف وغنيـ، 92، ص 0222المسحية )بركات، 

( 022( وبذلؾ بمغت عدد مفردات العينة الكمية )034ص 
( مزارع مف 022مزارع تـ توزيعيا عمى المنطقتيف بالتساوي )

كـو الدىب تـ إختيارىـ بطريقة المعاينة العشوائية المنتظمة 
( مزارع مف 022( مزارع مف سجبلت الحيازه، )00بطوؿ فئة )

يدة تـ إختيارىـ بطريقة المعاينة العشوائية الفخارى وعبساف الجد
( مزارع بالمرور عمى المزارعيف فى 01المنتظمة بطوؿ فئة )

مزارعيـ، وجمعت البيانات بطريقة المقابمة الشخصية بإستخداـ 
اإلستبياف مع عينة المزارعيف خبلؿ الفترة مف أوؿ شير  

 ـ )ولقد تـ جمع بيانات0202نوفمبر حتى آخر ديسمبر عاـ 
عينة فمسطيف بمساعدة السيد الدكتور محمد صالح ابو عواد 
الحاصؿ عمى دكتوراه تخصص اإلجتماع الريفي كمية الزراعة 

 جامعة الزقازيؽ وىو فمسطيني ومقيـ بقطاع غزة(. 

 لممتغيرات الكمي قياسوال اإلجرائية التعريفات
قتصاااااااادية ياااااااة اإلجتماعاإلقيااااااااس الخصاااااااائص  -أولً 

 ين:لممزارعين المبحوث
اـ  كاف ذكراً  اذا: يقصد بو تحديد جنس المبحوث ما النوع -0

 انثى.
حسب كرقـ مطمؽ بعدد سنوات عمر المبحوث  السن: -0

ثبلث إلى حتى وقت إجراء ىذه الدراسة، ثـ تـ تقسمية 
 فئات.

تـ قياسو بنوع المؤىؿ الذي حصؿ  المؤىل التعميمي: -3
كتب أو تعميـ عميو المبحوث، ما اذا كاف أمي أو يقرأ وي
 ابتدائي أو تعميـ إعدادي أو ثانوي أو جامعي.

تـ قياسيا بسؤاؿ المبحوث عف حالتو  الحالة الزواجية: -9
 .اً أو مطمق أو أرمبلً  اً أو متزوج اً ذا كاف أعزبإالزواجية، ما 

: وتـ حسابو كرقـ مطمؽ جممة الدخل الشيري لممبحوث -5
إلى ثـ تـ تقسمية بقيمة إجمالي الدخؿ الشيري لممبحوثيف، 

 ثبلث فئات.
: تـ قياسيا كرقـ مطمؽ بعدد حيازة األراضي الزراعية -6

إلى ثـ تـ تقسمية  ،القراريط الزراعية التي يمتمكيا المبحوث
 ثبلث فئات.  

تـ قياسو بمجموع درجات تعرض  اإلنفتاح الثقافي: -6
المبحوث لممعمومات المتعمقة بالبيئة خبلؿ ستة مصادر 

قراءة موضوعات  (0مشاىدة برامج التميفزيوف، ) (0ىي: )
اإلستماع إلى برامج الراديو  (3)وأخبار في الصحؼ، 

( حضور جمسات عامو مع بعض القيادات الشعبية، 9)
حضور المؤتمرات  (2المتابعة عمى اإلنترنت، ) (5)

، (0)والندوات، ولقد أعطيت اإلستجابات أوزاف ىي: ال=
، وقد تـ تقدير معامؿ (9)=كثيراً  ،(3)=، أحياناً (0)=نادراً 
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في  (2.220)الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وبمغت  قيمتو 
وىذا يعني في عينة فمسطيف،  (2.229)عينة مصر، و 

 نيا ذات درجة ثبات مقبولة.أ

 اتـ قياسي المشاركة في المنظمات غير الحكومية: -8
بمجموع درجة مشاركة المبحوث لسبعة أنشطة تقـو بيا 

ظمات وىي: حزب سياسي، وجمعية تعاونية زراعية، المن
ومجمس آباء مدرسة، وجمعية خيرية، وعضوية نقابة، 
ونادى أو مركز شباب ريفي، وجمعية تنمية المجتمع، ولقد 

، (0)=، نادراً (0)عطيت اإلستجابات أوزاف ىي: ال=أُ 
وقد تـ تقدير معامؿ الثبات  ،(9)=، كثيراً (3)=أحياناً 

في عينة  (2.252)نباخ وبمغت  قيمتو ألفا كرو  معامؿب
نيا ذات أفي عينة فمسطيف، وىذا يعني  (2.6)مصر، و 

 درجة ثبات مقبولة.

ويقصد بو ميؿ المبحوث اإلتجاه نحو حماية البيئة:  -9
سواء بالسمب أو باإليجاب نحو بعض الممارسات التى 
تعبر عف شعوره بالمسئولية نحو صيانة وحماية البيئة، وتـ 

بمجموع درجات موافقة المبحوثيف عمى سبع عبارات  قياسو
نزعج لما المبيد يقع عمى التربة الزراعية أتجاىية ىي: بإ

أثناء الرش، وبأنبسط  لما بضيؼ سماد بمدي لؤلرض 
الزراعية، ويحزنني البناء عمى األرض الزراعية، وبانزعج 
لما حالة الصرؼ فى األرض الزراعية بتسوء، بأنزعج مف 

لمى بتخمي حظيرة الحيوانات داخؿ البيت، وأفضؿ الناس ا
وسيمة لمتخمص مف اآلفات ىى المكافحة المتكاممة، 
وأحسف طريقة لمكافحة اآلفات بإستخداـ المبيدات، ولقد 

، موافؽ الي (3)عطيت اإلستجابات أوزاف ىي: موافؽ=أُ 
فى حالة العبارات اإليجابية  (0)، غير موافؽ=(0)حد ما=

اف فى حالة العبارات السمبية، وقد تـ وعكس ىذه األوز 
ألفا كرونباخ وبمغت  قيمتو  معامؿتقدير معامؿ الثبات ب

في عينة  (2.190)في عينة مصر، و (2.600)
 نيا ذات درجة ثبات مقبولة.، وىذا يعني أفمسطيف

 قياس المتغيرات التابعة -ثانيا
 الدرجة الكمية لممعرفة باألنشطة البشرية المسببة لحدوث -1

وتـ قياسيا بمجموع درجات معرفة المزارعيف  تغير المناخ:
المبحوثيف بثمانية أنشطة بشرية ينتج عنيا إنبعاث الغازات 

الحراري والتى تؤدي إلى حدوث اإلحتباس المسببة لحدوث 
(. وُأعطيت 0تغير المناخ )الواردة بالجدوؿ رقـ 

(، 3(، متوسطة=)9اإلستجابات أوزاف ىي: مرتفعة=)
(، ثـ تـ تقسيميا إلى ثبلث 0(، ال أعرؼ=)0=)منخفضة
 فئات.

ويقصد  الدرجة الكمية لممعرفة بآثار التغيرات المناخية: -0
بيا اآلثار المترتبة عمى حدوث التغيرات المناخية، وتـ 
قياسو بمجموع األوزاف النسبية لمعرفة المزارعيف المبحوثيف 

ع تـ قياس كؿ منيا بمجمو  اآلثاربخمس مجموعات مف 
درجات المعرفة بعدد اآلثار التي تتضمنيا كؿ مجموعة 

( اآلثار المتعمقة 0( وىي: )3)والواردة بالجدوؿ رقـ 
نساف والحيواف والتنوع البيولوجي وتتضمف ستة بصحة اإل
( اآلثار المتعمقة بنقص موارد المياه وتتضمف 0أثار، )

( اآلثار المتعمقة بالموارد األرضية 3أربعة آثار ، )
( اآلثار المتعمقة بقطاع البيئة 9ضمف ثبلثة آثار، )وتت

( اآلثار 5والزراعة واإلنتاج الزراعي وتشمؿ ستة آثار، )
 ،جتماعية واإلقتصادية عمى السكاف وتشمؿ ستة بنوداإل
، (9)=مرتفعةعطيت اإلستجابات أوزاف ىي: وأُ 

(، ثـ تـ 0)، ال أعرؼ=(0)، منخفضة=(3)متوسطة=
 ت.تقسيميا إلى ثبلث فئا

الدرجة الكمية لدرجة المعرفة بممارسات التخفيف  -3
بمجموع  اوتـ قياسي والتأقمم مع التغيرات المناخية:

درجات معرفة المزارعيف المبحوثيف بعشريف ممارسة مف 
ؿ يثار التغيرات المناخية وتقمآشأنيا التخفيؼ مف حدة 

، (9)الواردة بالجدوؿ رقـ  تكيؼ معياالأسبابيا أو 
، (9)=مرتفعةاإلستجابات أوزاف ىي: عطيت وأُ 

(، ثـ تـ 0)، ال أعرؼ=(0)، منخفضة= (3)متوسطة=
 تقسيميا إلى ثبلث فئات.

الدرجة الكمية لممارسة ممارسات التخفيف والتأقمم مع  -9
ويقصد بيا تنفيذ المزارعيف لمممارسات  التغيرات المناخية:
نبعاث الغازات المسببة لظاىرة إخفض التى مف شأنيا 

اإلحتباس الحراري وكذلؾ الممارسات التى مف شأنيا 
بمجموع درجات  اوتـ قياسيالتكيؼ مع ىذه التغيرات، 

ممارسة المزارعيف المبحوثيف لعشريف ممارسة مف شأنيا 
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التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات المناخية )والواردة بالجدوؿ 
عطيت اإلستجابات أوزاف عمى كؿ منيا ىي: (، وأُ 5رقـ 
(، ثـ 0)، ال أمارسيا=(0)=، نادراً (3)=حياناً أ، (9)=كثيراً 

 تـ تقسيميا إلى ثبلث فئات.
ولقد تـ تقدير معامؿ الثبات الفا كرونباخ لممتغيرات التابعة 
السابقة فى كؿ مف عينة مصر و عينة فمسطيف كؿ عمى 

 (2.116إلى ) (2.600) ف جميعيا تتراوح بيفأحدة، ووجد 
 درجة ثباتيا مقبولة.  ف ىذه المقاييسأمما يعني 

 اإلحصائي األسموب
إستخدـ فى تحميؿ البيانات: المتوسط الحسابي، واإلنحراؼ 
المعياري، النسب المئوية، ومعامؿ ألفا كرو نباخ لقياس ثبات 

ويتني  -المقاييس المستخدمة فى الدراسة، واختبار ماف
Mann-Whitney U Test  إلختبار معنوية الفروؽ بيف منطقتي

ث في مصر وفمسطيف فيما يتعمؽ بدرجة معرفة المزارعيف البح
المبحوثيف بكؿ مف: األنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات 
المناخية، وآثارىا، وممارسات التخفيؼ والتأقمـ معيا، ودرجة 
ممارستيـ ليا، وىذا اإلختبار ىو إختبار البارامتري بديؿ 

مستقمتيف عندما تكوف إلختبار النسبة التائية فى حالة عينتيف 
القياسات مف المستوي الرتبي أو تكوف عبارة عف مجموعة مف 
الرتب بداًل مف الدرجات األصمية ويستخدـ أيضا فى حالة 
القياسات مف المستوي الفترى أو النسبي ولكنيا ال تفي بشروط 
إختبار النسبة التائية مثؿ عندما يكوف توزيع البيانات غير 

أو إختبلؼ  -ث فى ىذه الدراسة الراىنةكما ىو حاد-طبيعي 
، ص 0443التبايف بيف المجموعتيف إختبلفًا كبيرًا )عبلـ، 

ختبار Weiss,1999, p626؛ 002-005ص  -Chi(، وا 

square  إلختبار العبلقة اإلقترانية بيف ممارسة المزارعيف
المبحوثيف في مصر وفمسطيف لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع 

ية وبيف درجة المعرفة بكؿ مف: األنشطة التغيرات المناخ
البشرية المسببة لحدوث التغيرات المناخية، وآثارىا، وممارسات 

 التخفيؼ والتأقمـ معيا، وكذلؾ اإلتجاه نحو حماية البيئة. 
 Characteristics of sampleالعينة  خصائص

( التالي والمتعمؽ بالتوزيع النسبي 0يتضح مف الجدوؿ )
الجتماعية االقتصادية لمزراع المبحوثيف لبعض الخصائص ا

فى منطقي الدراسة بمصر وفمسطيف، أكثريتيـ كانوا عمى 
%( منيـ أعمارىـ تقع 90( بالنسبة لمسف: )0النحو التالي: )

فى الفئة المتوسطة فى كؿ مف عينة مصر وعينة وفمسطيف، 
%( منيـ ذكورا فى كؿ مف 15%(، و )10(بالنسبة لمنوع: )0)

(بالنسبة لممؤىؿ التعميمي 3يف، عمى التوالي، )مصر وفمسط
%( حاصموف عمى مؤىؿ متوسط فى كؿ مف 04%(، و)32)

(بالنسبة لمحالة الزواجية: 9مصر وفمسطيف، عمى التوالي، )
%( منيـ متزوجوف فى كؿ مف عينة مصر وعينة 12)

%( منيـ 10(بالنسبة لمدخؿ الشيرى لممبحوث: )5فمسطيف، )
نيا بالنسبة لمدخوؿ الشيرية لممبحوثيف فى يقعوف فى الفئة الد

 %( منيـ يقعوف فى الفئة العميا، 50مصر، بينما فى فمسطيف )

 التوزيع العددي والنسبي لبعض الخصائص اإلجتماعية اإلقتصادية لممزارعين المبحوثين بمصر وفمسطين : 1دول ج

 فمسطين مصر المنطقة فمسطين مصر المنطقة
 
 

 الخصائص

)قرية كوم 
الدىب( 

 ( %100)ن=

)بمديتى الفخاري 
وعبسان الكبيرة( 

 ( %100)ن=

 
 

 الخصائص

)قرية كوم 
الدىب( 

 ( %100)ن=

)بمديتى الفخاري 
وعبسان الكبيرة( 

 ( %100)ن=
   الشيري الدخل -5   السن -1
 02 10 ( درجة ت0322 -122)  04 01 ( سنة93 - 03)
 01 01 ( درجة ت5299-0322)  90 90 ( سنة59 - 93)
 50 صفر ( درجة ت 4122-5299)  32 30 ( سنة64 - 59)
  األراضي الزراعية  حيازة -6   النوع-2

 51 1 0(ـ2026-0222) 15 10 ذكر
 92 92 0(ـ00533-2026) 05 04 أنثى

 0 92 0(ـ02122-00533)  المؤىل التعميمي-3
   الثقافى  اإلنفتاح -7 04 33 أمى
 04 24 ( درجة00-2)منخفض 00 5 و يكتب يقرأ
 93 04 ( درجة01-03) متوسط 03 0 إبتدائى تعميـ
 31 0 ( درجة09-04) مرتفع 6 6 إعدادى تعميـ

 المشاركة فى المنظمات غير الحكومية  -8 04 32 متوسط
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   ( درجة03-6)منخفضة 00 01 جامعى
 42 44 ( درجة02-09) متوسطة الحالة الزواجية -4

 3 0 درجة (01-00)مرتفعة 9 9 أعزب
 0 صفر  12 12 متزوج
 نحو حماية البيئة  اإلتجاه -9 09 09 أرمؿ
   ( درجة00-6)منخفض 0 0 مطمؽ

 0 1 ( درجة02-00) متوسط   
 61 29 ( درجة00-06)مرتفع   
    01 02 
%( فى عينة مصر 92( بالنسبة لحيازة األراضي الزراعية )2)

%( 51توسطة، بينما كاف )يقعوف فى الفئة إما المرتفعة أو الم
منيـ فى عينة فمسطيف يقعوف فى الفئة المنخفضة فى الحيازة، 

%( منيـ فى مصر 24( بالنسبة لدرجة اإلنفتاح الثقافي: )6)
%( منيـ متوسط فى عينة فمسطيف، 93منخفض، بينما كاف )

( بالنسبة لدرجة المشاركة فى المنظمات غير الحكومية 1)
نت منخفضة فى كؿ مف عينة %( منيـ كا42%(، و)44)

( بالنسبة لئلتجاه نحو 4مصر وفمسطيف، عمى التوالى، )
%( منيـ يقعوف فى الفئة 61%(، و)29حماية البيئة )

المتوسطة فى كؿ مف عينة مصر وعينة فمسطيف، عمى 
 التوالي.

 الدراسة ومناقشتيا نتائج
درجة معرفة المزارعين لكل من: األنشطة البشرية  -أولً 

بة لحدوث التغيرات المناخية، وآثارىا المختمفة، المسب
وممارسات التخفيف والتأقمم مع التغيرات المناخية، 
ودرجة ممارستيم ليا بمنطقتي البحث في مصر 

 وفمسطين.  
وؿ تـ حساب التكرارات والنسب المئوية لتحقيؽ اليدؼ األ

÷ أوزانيا × والمتوسط المرجح )مجموع ضرب التكرارات 
بكؿ نشاط  زاف( لدرجة معرفة المزارعيف المبحوثيفمجموع األو 

نشطة البشرية المسببة لمتغيرات المناخيو وكذلؾ الدرجة مف األ
الكمية ليا، آثارىا المختمفة والدرجة الكمية ليا، وممارسات 
التخفيؼ والتأقمـ معيا والدرجة الكمية ليا، وممارستيـ ليذه 

( توضح 2 - 0) الممارسات والدرجة الكمية ليا، والجداوؿ
 .نتائج ذلؾ

درجة معرفة المزارعين المبحوثين لألنشطة  -1
 البشرية المسببة لحدوث التغيرات المناخية.

بالنسبة لمدرجة الكمية لممعرفة باألنشطة المسببة  -1-1
( أف 2،  يتضح مف الجدوؿ)لحدوث التغيرات المناخية

رفتيـ أكثرية المزارعيف المبحوثيف كانت الدرجة الكمية لمع
%(، وعينة 63ليا متوسطة فى كؿ مف عينة مصر )

%(. وربما يرجع إنخفاض نسبة المزارعيف 59فمسطيف )
ذوي المستوى المرتفع فى الدرجة الكمية لممعرفة بيذه 
األنشطة بعينتي كؿ مف مصر وفمسطيف إلى إنخفاض 
درجات كؿ مف إنفتاحيـ الثقافي، ومشاركتيـ فى المنظمات 

 غير الحكومية. 
بالنسبة لألنشطة المسببة لحدوث التغيرات  -1-2

( بالنسبة 0( أف: )0: يتبيف مف الجدوؿ)المناخية
لممزارعيف فى عينة مصر تبيف أف أكثر ىذه األنشطة 
معرفة عند المزارعيف ىو استخداـ غازات التبريد والتكيؼ 
يطمؽ غاز الميثاف فينتج اإلحتباس الحراري )بمتوسط 

 معرفة عندىـ ىو أف الغازات(، واقميـ 06.4مرجح 

ونفاياتيا تطمؽ غاز الكربوف  المصانع مف المنبعثة السامة
( 0(، )03.5فينتج اإلحتباس الحراري )بمتوسط مرجح 

بالنسبة لممزارعيف فى عينة فمسطيف إتضح أف أكثر ىذه 
األنشطة معرفة عند المزارعيف ىو اإلسراؼ في إستخداـ 

يطمؽ غاز الكربوف فينتج السكاف لمبنزيف والسوالر الذي 
(، وأقميـ معرفة 09.3اإلحتباس الحراري )بمتوسط مرجح 

ونفاياتيا تطمؽ  المصانع مف المنبعثة السامة ىو أف الغازات
غاز الكربوف فينتج اإلحتباس الحراري )بمتوسط مرجح 

00.0.) 
درجة معرفة المزارعين المبحوثين آلثار التغيرات -2

 :المناخية
مدرجاااااة الكمياااااة لممعرفاااااة آلثاااااار التغيااااارات بالنسااااابة ل -2-1

( أف أكثريػػػة المػػػزارعيف 2يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ ) المناخياااة، 
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المبحػػوثيف كانػػت الدرجػػة الكميػػة لمعػػرفتيـ ليػػا متوسػػطة فػػى 
%(، 96%(، وعينػػػة فمسػػػطيف )26كػػؿ مػػػف عينػػػة مصػػػر )

وتختمػػؼ ىػػػذه النتػػػائج مػػػع منظػػور النزعػػػة البيئيػػػة الراديكاليػػػة 
الػػػوعي بتػػػدمير البيئػػػة الػػػذى تحدثػػػو التػػػى تؤكػػػد عمػػػى إرتفػػػاع 
عػػف  ةالػػوعي بالمخػػاطر الناجمػػ لؾالتنميػػة اإلقتصػػادية، وكػػذ

إىماؿ ىذا التػدمير. وربمػا يرجػع إنخفػاض نسػبة  المػزارعيف 
ذوي المسػػػػػتوى المرتفػػػػػع فػػػػػى الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لممعرفػػػػػة بيػػػػػذه 

 انخفػػػػاضإلػػػػى اآلثػػػػار بعينتػػػػي كػػػػؿ مػػػػف مصػػػػر وفمسػػػػطيف 
ي، ومشػػػػػػػاركتيـ فػػػػػػػى درجػػػػػػػات كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف إنفتػػػػػػػاحيـ الثقػػػػػػػاف

 .ةالمنظمات غير الحكومي
لدرجة المعرفة بمجموعة اآلثار المتعمقة  بالنسبة -2-2

)أ(  بصااحة اإلنسااان و الحيااوان و التنااوع البيولااوجى:
الدرجػػة الكميػػة لممعرفػػة بيػػذه اآلثػػار، يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ 

 المبحػػوثيف( أف درجػػة معرفػػة أكثريػػة المػػزارعيف 2رقػػـ )
فػػى كػػؿ مػػف عينػػة مصػػر  %( متوسػػطة%92(، )21)

وعينة فمسطيف، )ب( درجة المعرفة بكؿ مف آثػار ىػذه 
( أف درجػػػػػة 3المجموعػػػػة، يتضػػػػػح مػػػػف الجػػػػػدوؿ رقػػػػـ )

( بالنسػػػبة لممػػزارعيف فػػػى 0معرفػػة أكثريػػػة المبحػػوثيف: )
عينػػػػػة مصػػػػػر كانػػػػػت أكثػػػػػر ىػػػػػذه اآلثػػػػػار معرفػػػػػة عنػػػػػد 
المزارعيف ىو ظيػور أمػراض جديػدة معديػة لمبشػر بػيف 

(، وأقميػـ معرفػة عنػدىـ 02وسط مرجح الحيوانات )بمت
 ثرىػو أف تغيػر معػدؿ ىطػػوؿ األمطػار يزيػد سػرعة تكػػا

( بالنسػػػػػػػػبة 0(، )00.1)بمتوسػػػػػػػػط مػػػػػػػػرجح  الحشػػػػػػػػرات
لممػػزارعيف فػػػى عينػػة فمسػػػطيف كانػػت اكثػػػر ىػػذه اآلثػػػار 
معرفػػة عنػػد المػػزارعيف ىػػو قمػػة الميػػاه العذبػػة فيػػنخفض 

اإلصػػػػابة  مخػػػػاطرمسػػػتوى النظافػػػػة الشخصػػػػية وتػػػػزداد 
(، وأقميػػػػػـ معرفػػػػػة 05.3األمراض )بمتوسػػػػػط مػػػػػرجح بػػػػػ

 يزيػد والحػرارة البػرودة عنػدىـ ىػو تغيػر المنػاخ بػيف
األطفػاؿ والمسػنيف )بمتوسػػط  بػيف والوفيػات األمػراض
 (.00.0مرجح 

المتعمقااة باانقص مااوارد المياااه:  ثااارمجموعااة اآل -2-3
يتبػػيف  ،اآلثػػار)أ( بالنسػػبة لمدرجػػة الكميػػة لممعرفػػة بيػػذه 

( أف درجػػػػة معرفػػػػة أكثريػػػػة المػػػػزارعيف 2)مػػػػف الجػػػػدوؿ 
%( متوسػػػػػػػػطة فػػػػػػػػى عينػػػػػػػػة مصػػػػػػػػر، 20المبحػػػػػػػػوثيف )

%( منخفضػػػػػة فػػػػػى عينػػػػػة فمسػػػػػطيف. )ب( درجػػػػػة 96)
آثػػػػار ىػػػذه المجموعػػػػة، يتضػػػػح مػػػػف  فالمعرفػػػة بكػػػػؿ مػػػػ
( أف درجػػػة معرفػػػة أكثريػػػة المبحػػػوثيف: 3الجػػػدوؿ رقػػػـ )

 أكثػػػر( بالنسػػػبة لممػػػزارعيف فػػػى عينػػػة مصػػػر كانػػػت 0)
فػػة عنػػد المػػزارعيف ىػػو، تتغيػػر كميػػات ىػػذه اآلثػػار معر 

سػػػػػقوط األمطػػػػػار فتقػػػػػؿ ميػػػػػاة مصػػػػػادر الميػػػػػاه العذبػػػػػة 
معرفػػػػة عنػػػػدىـ ىػػػػو  أقميػػػػـ(، و 05.9)بمتوسػػػػط مػػػػرجح 

زيادة تبخر المياه فتزيد المعانػاة فػى تػوافر ميػاه الشػرب 
                   الكيربائية ةوالري وتوليد الطاق

توسط المرجح لدرجة معرفة المزارعين المبحوثين في منطقتى الدراسة )مصر التوزيع العددى والنسبي والم :2جدول 
 وفمسطين(  باألنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات المناخية

 المعرفة والمتوسط المرجح لمعرفة المزارعين المبحوثين في منطقتي البحث درجة المعرفة درجة
البشرية المسببة لحدوث  األنشطة

 خيةالتغيرات المنا
 %(100)بمديتى الفخاري وعبسان الكبيرة )ن=  فمسطين %(100)قرية كوم الدىب( )ن=  مصر

 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة
 المرجح

 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة
 المرجح

غازات التبريد والتكيؼ  استخداـ -0
يطمؽ غاز الميثاف فينتج اإلحتباس 

 الحراري
00 22 09 4 06.4 1 95 02 06 03.9 

المنزلية تطمؽ  مخمفاتال حرؽ -0
فينتج اإلحتباس  ربوفغاز الك
 الحراري

6 35 55 3 09.2 1 30 35 05 00.3 

مخمفات النباتات الزراعية   حرؽ -3
تطمؽ غاز الكربوف فينتج اإلحتباس 

 الحراري
1 99 05 03 03.6 1 34 30 00 03.9 

ادخنة المصانع بدوف  اطبلؽ -9
عالجة تطمؽ غاز الكربوف فينتج م

 اإلحتباس الحراري
4 90 93 6 05.0 09 33 06 02 03.5 



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 62, No. 1, pp. 205-229, 2017(Arabic) 

 212 

السامة المنبعثة مف  الغازات -5
المصانع ونفاياتيا تطمؽ غاز 

 الكربوف فينتج اإلحتباس الحراري
02 30 93 02 03.5 02 09 39 30 00.0 

السيارات بدوف معالجة  عوادـ -2
الحتباس تطمؽ غاز الكربوف فينتج ا

 الحراري
05 90 32 1 02.3 02 39 06 04 00.5 

المساحات  عمى القضاء -6
الخضراء وازالة الغابات يزيد غاز 

 الكربوف فينتج اإلحتباس الحراري
4 96 32 1 05.6 03 35 06 05 03.2 

اإلسراؼ في استخداـ السكاف  -1
لمبنزيف والسوالر تطمؽ غاز الكربوف 

 فينتج اإلحتباس الحراري
6 34 34 05 03.1 05 32 02 03 09.3 

لممػػػزارعيف فػػػى  لنسػػػبة( با0(، )03.1)بمتوسػػػط مػػػرجح    
كانػػػػت أكثػػػػر ىػػػػذه اآلثػػػػار معرفػػػػة عنػػػػد  فمسػػػػطيفعينػػػػة 

لقمػػػة  الزراعيػػػةاألراضػػػي المػػػزارعيف ىػػػو جفػػػاؼ بعػػػض 
(، وأقميػػػـ معرفػػػػة 05.6تػػػوفر الميػػػاه )بمتوسػػػط مػػػرجح 

فػػى تػػوافر عنػػدىـ ىػػو زيػػادة تبخػػر الميػػاه فتزيػػد المعانػػاة 
)بمتوسػػط  بائيػػةميػػاه الشػػرب والػػري وتوليػػد الطاقػػة الكير 

 (.03.5مرجح 
( أ: )رضاايةالمتعمقااة بااالموارد األ  ثااارمجموعااة اآل -2-4

يتبػػيف مػػف  ثػػار،بالنسػػبة لمدرجػػة الكميػػة لممعرفػػة بيػػذه اآل
المػػػػػػػػزارعيف  أكثريػػػػػػػػة( أف درجػػػػػػػػة معرفػػػػػػػػة 2الجػػػػػػػػدوؿ )
 %(06%( مرتفعػة فػى عينػة مصػػر، )34المبحػوثيف )

متوسػػطة فػػى عينػػة فمسػػطيف. )ب( درجػػة المعرفػػة بكػػؿ 
( أف 3مػػف آثػػار ىػػذه المجموعػػة، يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )

( بالنسػبة لممػزارعيف 0درجة معرفة أكثرية المبحوثيف: )

فػػػى عينػػػة مصػػػر كانػػػت اكثػػػر ىػػػذه اآلثػػػار معرفػػػة عنػػػد 
المػػػزارعيف ىػػػو ارتفػػػاع سػػػطح البحػػػػر المتوسػػػط فيحػػػدث 

عميػػػو  المطمػػػةاضػػػي األر تآكػػػؿ الشػػػواطئ وييػػػدد بغػػػرؽ 
 قمػة(، واقميـ معرفة عنػدىـ ىػو 01.0)بمتوسط مرجح 

)بمتوسػػط مػػرجح  الزراعيػػةاألراضػػي الميػػاه يزيػػد مموحػػة 
( بالنسػػػػبة لممػػػػزارعيف فػػػػى عينػػػػة فمسػػػػطيف 0(، )09.0

كانػػػػت اكثػػػػر ىػػػػذه اآلثػػػػار معرفػػػػة عنػػػػد المػػػػزارعيف ىػػػػو 
إرتفػػػاع سػػػطح البحػػػر الػػػذي قػػػد يغمػػػر الػػػدلتا )بمتوسػػػط 

سػطح  إرتفػاعأقميـ معرفة عنػدىـ ىػو (، و 05.4مرجح 
تآكػػػؿ الشػػػواطئ وييػػػدد بغػػػرؽ  يحػػػدثالبحػػػػر المتوسػػػط ف

 (.09.6المطمة عميو )بمتوسط مرجح  راضياأل
 
 

التوزيع العددي والنسبي والمتوسط المرجح لدرجة معرفة المزارعين المبحوثين في منطقتي الدراسة )مصر  :3جدول 
 وفمسطين( بآثار التغيرات المناخية 

 المعرفة والمتوسط المرجح لمعرفة المزارعين المبحوثين في منطقتي البحث درجة المعرفة درجة

 التغيرات المناخية آثار
 )قرية كوم الدىب( مصر
 %(100)ن= 

 %(100)بمديتى الفخاري وعبسان الكبيرة( )ن= فمسطين

 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة
 المرجح

 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة
 مرجحال

 اآلثار المتعمقة بصحة اإلنسان والحيوان والتنوع البيولوجي - أ
األمراض كأنفمونزا  احداث -0

 الطيور والمبلريا 
6 90 90 00 09.9 02 00 39 01 00.2 

المناخ بيف البرودة  تغير -0
والحرارة يزيد األمراض والوفيات 

 بيف االطفاؿ والمسنيف

1 34 30 00 03.9 02 09 05 35 00.0 

المياه العذبة فينخفض  قمة -3
مستوى النظافة الشخصية 
وتزداد مخاطر اإلصابة 

 باألمراض

5 50 33 02 05.0 04 33 32 01 05.3 

 03.2 00 32 02 02 02 5 32 53 2أمراض جديدة  ظيور -9
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 معدية لمبشر بيف الحيوانات 
انقراض بعض انواع  زيادة -5

 الطيور والحيوانات 
6 39 50 1 09 02 30 32 04 05.0 

معدؿ ىطوؿ  تغير -2
 األمطار يزيد تكاثر الحشرات 

00 6 21 03 00.1 05 09 04 00 05.0 

اآلثار المتعمقة بنقص  -ب
 موارد المياه

          

كميات سقوط  تتغير -0
األمطار فتقؿ مياة مصادر 

 المياه العذبة 

1 91 39 02 05.9 05 00 00 30 03.4 

 تعانىالمناطؽ التى  زيادة -0
 مف الجفاؼ 

9 99 90 00 09.0 04 03 36 00 09 

األراضي  بعض جفاؼ -3
 الزراعية لقمة توفر المياه

5 52 33 00 09.1 04 05 02 02 05.6 

تبخر مياه فتزيد  زيادة -9
المعانة فى توافر مياه الشرب 

 والري وتوليد الطاقة الكيربائية

4 39 93 09 03.1 04 00 39 05 03.5 

اآلثار المتعمقة بالموارد  -ج
 الرضية

          

سطح البحػر  إرتفاع -0
المتوسط يحدث تآكؿ الشواطئ 
وييدد بغرؽ األراضي المطمة 

 عميو

00 24 02 02 01.0 03 05 01 09 09.6 

سطح البحر قد  إرتفاع -0
 يغمر الدلتا 

01 04 92 03 05.0 00 35 02 01 05.4 

زيد مموحة المياه ي قمة -3
 األراضي الزراعية 

2 90 90 00 09.0 02 06 01 04 05 

 
 

  :3جدول تابع 
 المعرفة والمتوسط المرجح لمعرفة المزارعين المبحوثين في منطقتي البحث درجة المعرفة درجة

 التغيرات المناخية آثار
 )قرية كوم الدىب( مصر
 %(100)ن= 

 %(100)ن=)بمديتى الفخاري وعبسان الكبيرة(  فمسطين

 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة
 المرجح

 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة
 مرجحال

 :ياآلثار المتعمقة بقطاع البيئة والزراعة واإلنتاج الزراع -د
الحرارة يقمؿ إنتاجية  إرتفاع -0

بعض المحاصيؿ اليامة  ويزيد 
احتياجيا لممياه كالقمح واألرز، 

 كرقصب الس

4 94 90 02 06.5 33 02 04 00 02 

الحرارة يزيد تصحر  إرتفاع -0
 االراضي صوبةوتدىور خ

02 90 32 03 09.1 03 35 00 02 02.0 

الحرارة يخفض  إرتفاع -3
 انتاجية الحيوانات مف المبف

2 99 30 04 03.6 02 30 03 02 09.5 

الحرارة يخفض  إرتفاع -9
 الكفاءة التناسمية لمحيوانات

4 31 36 02 09 09 03 33 02 05.0 

تآكؿ لطبقة األوزوف  يحدث -5
التى تقي االرض مف األشعة 
فوؽ البنفسجية فتصيب اإلنساف 

 بالسرطاف 

6 34 90 00 09.0 01 33 04 32 03.4 

 09.0 32 00 02 03 02 4 33 92 00أعاصير وفيضانات  حدوث -2
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 تموث مصادر المياه العذبة 
 ة واإلقتصادية عمى السكاناآلثار اإلجتماعي -ىا
الرياح تسبب خسائر  شدة -0

 فى البنية األساسية 
03 32 32 00 02.5 01 02 02 02 02.0 

معاناة الفقراء نتيجة  زيادة -0
 نقص الغذاء 

06 32 34 1 02.0 30 06 02 02 05.3 

دخوؿ المزارعيف  تدىور -3
 المزارع  بواصحا

03 39 36 02 09.9 02 09 01 00 05.9 

المياه العذبة يقمؿ مف  نقص -9
 إنتاج المواد الغذائية 

2 92 30 02 09.0 06 01 00 09 05.1 

العمالة مف المناطؽ  ىجرة -5
 الساحمية لتعرضيا لمغرؽ 

2 91 36 4 05.0 05 04 09 30 03.6 

بعض السكاف  تشرد -2
 وحدوث إصابات جسدية ليـ 

2 92 32 01 03.9 03 09 30 00 09.1 

موعااااة اآلثااااار المتعمقااااة بقطاااااع البيئااااة والزراعااااة مج -2-5
بالنسػػبة لمدرجػػة الكميػػة لممعرفػػة بيػػذه  واإلنتاااج الزراعااى: )أ(

( أف درجػػػػة معرفػػػػة أكثريػػػػة 2اآلثػػػػار، يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ )
%( متوسػػػطة فػػػى عينػػػة مصػػػر، 23المػػزارعيف المبحػػػوثيف )

%( متوسػػطة فػػى عينػػة فمسػػطيف. )ب( درجػػة المعرفػػة 39)
( أف 3المجموعػػة، يتضػح مػػف الجػػدوؿ ) بكػؿ مػػف آثػار ىػػذه
لممػػزارعيف فػػى  بة( بالنسػػ0المبحػػوثيف: ) ريػػةدرجػػة معرفػػة أكث

عينػػة مصػػر كانػػت أكثػػر ىػػذه اآلثػػار معرفػػة عنػػد المػػزارعيف 
ىػػو ارتفػػاع الحػػػرارة يقمػػؿ إنتاجيػػة بعػػػض المحاصػػيؿ اليامػػػة 

السػػػػػكر  صػػػػػبويزيػػػػػد إحتياجيػػػػػا لمميػػػػػاه كػػػػػالقمح واألرز، وق
وأقميػـػ معرفػػة عنػػدىـ ىػػو إرتفػػاع (، 06.5)بمتوسػػط مػػرجح 

الحػػػػرارة يخفػػػػػض إنتاجيػػػػػة الحيوانػػػػػات مػػػػػف المػػػػػبف )بمتوسػػػػػط 
 سػػطيف( بالنسػػبة لممػػزارعيف فػػى عينػػة فم0(. )03.6مػػرجح 

كانػػػت أكثػػػر ىػػػذه اآلثػػػار معرفػػػة عنػػػد المػػػزارعيف ىػػػو إرتفػػػاع 
الحػػرارة يزيػػد تصػػحر وتػػدىور خصػػوبة األراضػػي )بمتوسػػط 

و يحػػػػدث تآكػػػػؿ (، وأقميػػػـػ معرفػػػػة عنػػػػدىـ ىػػػػ02.0مػػػػرجح 
لطبقػػػػػػػة األوزوف التػػػػػػػى تقػػػػػػػي األرض مػػػػػػػف االشػػػػػػػعة فػػػػػػػوؽ 
البنفسػػػػجية فتصػػػػيب اإلنسػػػػاف بالسػػػػرطاف )بمتوسػػػػط مػػػػرجح 

03.4.) 
اإلجتماعياااة واإلقتصاااادية عماااى  ثااااراآل موعاااةمج -2-6

)أ( بالنسػػػػػبة لمدرجػػػػػة الكميػػػػػة لممعرفػػػػػة بيػػػػػذه الساااااكان: 
( أف درجػة معرفػة أكثريػة 2اآلثار، يتبيف مػف الجػدوؿ )

%( متوسػػػػػػطة فػػػػػػى عينػػػػػػة 53عيف المبحػػػػػػوثيف )المػػػػػػزار 
%( متوسػػػػطة فػػػػى عينػػػػة فمسػػػػطيف. )ب( 95مصػػػػر، )

درجػػة المعرفػػة بكػػؿ مػػف آثػػار ىػػذه المجموعػػة، يتضػػح 

( أف درجػػػة معرفػػػة أكثريػػػة المبحػػػوثيف: 3مػػػف الجػػػدوؿ )
 أكثػػػر( بالنسػػػبة لممػػػزارعيف فػػػى عينػػػة مصػػػر كانػػػت 0)

عنػػػػد المػػػػزارعيف ىػػػػو شػػػػدة الريػػػػاح  معرفػػػػةاآلثػػػػار ىػػػػذه 
)بمتوسػػػط مػػػرجح  ساسػػػيةخسػػػائر فػػػى البنيػػػة األ تسػػػبب
معرفة عندىـ ىو تشػرد بعػض السػكاف  أقميـ(، و 02.5

جسػػػػػػػدية ليػػػػػػػـ )بمتوسػػػػػػػط مػػػػػػػرجح  إصػػػػػػػاباتوحػػػػػػػدوث 
( بالنسػػػػبة لممػػػػزارعيف فػػػػى عينػػػػة فمسػػػػطيف 0) ،(03.9
ىػذه اآلثػار معرفػة عنػد المػزارعيف ىػو شػدة  أكثركانت 

 )بمتوسػػػط ساسػػػيةالريػػػاح تسػػػبب خسػػػائر فػػػى البنيػػػة األ
معرفػػة عنػػدىـ ىػػو يحػػدث تآكػػؿ  أقميػػـ(، و 02.0مػػرجح 

األشػػػػعة فػػػػوؽ  فمػػػػ رضلطبقػػػػة األوزوف التػػػػى تقػػػػي األ
بالسرطاف )بمتوسػط مػرجح  نسافالبنفسجية فتصيب اإل

03.6.) 
درجة معرفة المزارعين المبحوثين لممارسات  -3

 التخفيف والتأقمم مع التغيرات المناخية
بممارساااااات  بالنسااااابة لمدرجاااااة الكمياااااة لممعرفاااااة -3-1

يتضػػح مػػف  مااع التغياارات المناخيااة، قممالتخفيااف والتااأ
( أف درجػػػػػػػػػة معرفػػػػػػػػػة أكثريػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػزارعيف 2الجػػػػػػػػػدوؿ)

%(، 25متوسطة فى كؿ مػف عينػة مصػر ) ثيفالمبحو 
نسػػبة   نخفػػاضيرجػػع إ وربمػػا%(، 95وعينػػة فمسػػطيف )

المػػػػػػػػػػزارعيف ذوي المسػػػػػػػػػػتوى المرتفػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػى المعرفػػػػػػػػػػة 
تغيػػػػرات المناخيػػػػة مػػػػع ال مـبممارسػػػػات التخفيػػػػؼ والتػػػػأق
درجػات  إنخفػاضإلػى  مسػطيفبعينتي كؿ مف مصػر وف

الثقػػافي، ومشػػاركتيـ فػػى المنظمػػػات  إنفتػػاحيـكػػؿ مػػف 
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حػػػػػػػدوث  أسػػػػػػػبابغيػػػػػػر الحكوميػػػػػػػة، أو ألف معػػػػػػرفتيـ ب
 . توسطةكانت م آثارىاالتغيرات المناخية و 

 
 يمالتخفيااف والتاااأقم بممارساااتبالنساابة لممعرفااة  -3-2

( 0(: )9مػف الجػدوؿ ) يتضػحمع التغيارات المناخياة: 
 ىػػذه كثػػربالنسػػبة لممػػزارعيف فػػى عينػػة مصػػر تبػػيف أف أ

الممارسػػات معرفػػة عنػػد المػػزارعيف أنػػو ينبغػػي الػػرى فػػى 
المواعيػػػػد المناسػػػػبة وبالكميػػػػات المناسػػػػبة فػػػػى كػػػػؿ ريػػػػة 

(، 02.6والتػػى تحػػددىا وزارة الزراعػػة )بمتوسػػط مػػرجح 
ة وأقميػػػػـ معرفػػػػػة عنػػػػػدىـ أنػػػػػو ينبغػػػػػي اسػػػػػتخداـ األسػػػػػمد

بالمعػدالت األمنػػو وفقػا لػػوزارة الزراعػة )بمتوسػػط مػػرجح 
فمسػػػػطيف  ينػػػػةلممػػػػزارعيف فػػػػى ع لنسػػػػبة( با0(. )03.0

ىػذه الممارسػات معرفػة عنػد المػزارعيف  أكثرأف  تضحإ
طػػرؽ الػػري الحديثػػة كػػالري بػػالرش  سػػتخداـإ ينبغػػيىػػو 

(، واقميػـ معرفػة 04.2والري بالتنقيط )بمتوسػط مػرجح 
خداـ وحػدات البيوجػاز لبلسػػتفادة عنػدىـ أنػو ينبغػي اسػػت

فػػػى انتػػػاج  ةمػػػف المخمفػػػات النباتيػػػة والحيوانيػػػة واآلدميػػػ
غػػػػاز الميثػػػػػاف المولػػػػػد لمطاقػػػػة واسػػػػػتخداميا فػػػػػى تدفئػػػػػة 

نػػػػارة المنػػػػزؿ وفػػػػى الطيػػػػى )بمتوسػػػػط مػػػػرجح  المػػػػزارع وا 
03.0.) 

درجاااة ممارساااة المااازارعين المبحاااوثين لممارساااات  -4
 خية:  التخفيف والتأقمم مع التغيرات المنا

بالنساابة لمدرجااة الكميااة لممارسااة ممارسااات التخفيااف  -4-1
( أف 2يتضػح مػف الجػدوؿ ) والتأقمم مع التغيرات المناخية،

درجة ممارسة أكثرية المزارعيف المبحػوثيف ليػا متوسػطة فػى 
%(. 54%(، وعينػػػة فمسػػػطيف )42كػػؿ مػػػف عينػػػة مصػػػر )

وربمػػػػػا يرجػػػػػع إنخفػػػػػاض نسػػػػػبة  المػػػػػزارعيف ذوي المسػػػػػػتوى 
تفػػع فػػى الدرجػػة الكميػػة لممارسػػة ىػػذه الممارسػػات بعينتػػي المر 

درجػػػات كػػػؿ مػػػف  إنخفػػػاضإلػػػى  طيفكػػػؿ مػػػف مصػػػر وفمسػػػ
إنفتػػػػػػػػاحيـ الثقػػػػػػػػافي، ومشػػػػػػػػاركتيـ فػػػػػػػػى المنظمػػػػػػػػات غيػػػػػػػػر 
الحكوميػػػػػػػة، أو ألف معػػػػػػػرفتيـ بأسػػػػػػػباب حػػػػػػػدوث التغيػػػػػػػرات 
المناخيػػػة وآثارىػػػا وممارسػػػات التخفيػػػؼ والتػػػأقمـ معيػػػا معيػػػا 

 كانت جميعيا متوسطة.  
بالنساااابة لممارسااااات التخفيااااف والتااااأقمم مااااع التغياااارات  -2

( بالنسػبة لممػزارعيف 0(: )5يتضػح مػف الجػدوؿ ) المناخية:
 فى عينة مصر تبيف أف أكثر ىذه الممارسات

التوزيع العددى والنسبي والمتوسط المرجح لدرجة معرفة المزارعين المبحوثين لممارسات التخفيف والتأقمم مع   :4جدول 
 ات المناخية في منطقتى )مصر وفمسطين( التغير 

 المعرفة والمتوسط المرجح لمعرفة المزارعين المبحوثين في منطقتي البحث درجة المعرفة درجة
التخفيف والتأقمم مع التغيرات  ممارسات
 المناخية

 %(100)بمديتى الفخاري وعبسان الكبيرة( )ن= فمسطين %(100)قرية كوم الدىب( )ن= مصر
 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة

 المرجح
 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة

 المرجح
فى الشوارع وأماـ  تزراعة نباتا ينبغي -0

 المنازؿ 
9 36 55 9 09.0 04 32 04 00 06.2 

الحفاظ عمى المسطحات الخضراء  ينبغي -0
فى الشوارع والمياديف وعدـ اإلضرار بيا أو 

 إزالتيا

09 31 09 09 09.0 01 31 00 00 01.0 

إعادة تدوير المخمفات النباتية  ينبغي -3
)كالكمبوست والعمؼ الحيواني( بدال مف حرقيا 

 أو إستخداميا كوقود او لمتدفئة

09 90 36 1 02.0 04 32 01 03 06.5 

ـ أصناؼ جديدة لممحاصيؿ  ينبغي -9 إستخدا
االحتياجات المائية  تقميؿموسـ نموىا قصير ل

ـ لمجفاؼ.البل  زمة لو مثؿ االرز المقاو

05 04 91 1 05.0 02 93 06 09 02.0 

زراعة محاصيؿ بديمة تعطى نفس  ينبغي -5
الغرض ويكوف إستيبلكيا المائى وموسـ 
نموىا أقؿ مثؿ بنجر السكر بدال مف قصب 

 السكر.

02 90 01 09 02 04 39 32 06 05.5 
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أصناؼ عالية اإلنتاجية مف  زراعة -2
صيؿ فى أنسب ميعاد لمزراعة التى المحا

تحددىا وزارة الزراعة لكؿ منطقة مثؿ: القمح، 
واألرز، والشعير والذرة الشامية، وقصب 

 السكر، وعباد الشمس.

02 31 92 00 09.2 02 93 09 06 05.1 

تطبيؽ الدورة الزراعية ومواعيد  ينبغي -6
الزراعة وكافة المعامبلت الزراعية التى 

 الزراعة .تحددىا وزارة 

05 34 32 02 05.4 01 32 01 1 01.9 

الرى فى المواعيد المناسبة  ينبغي -1
وبالكميات المناسبة فى كؿ رية التى تحددىا 

 وزارة الزراعة 

00 50 04 1 02.6 02 32 39 02 06.0 

إستخداـ طرؽ الري الحديثة كالري  ينبغي -4
 التنقيطبالرش والري ب

4 93 35 03 09.1 91 02 02 02 04.2 

إنشاء حظائر لمحيوانات  ينبغي -02
بمواصفات جيده ومراعاة التغذية السميمة ليا 
 كما ونوعا لتقميؿ غاز الميثاف المنبعث منيا.

4 90 31 00 09.4 35 04 00 09 01.5 

نشاء المزارع السمكية التى تقمؿ  تطوير -00 وا 
ـ المياه  مف اليدر فى إستخدا

00 96 33 1 02.3 06 90 09 01 05.6 

مف استخدـا السيارات عف طريؽ  الحد -00
تعزيز إستخداـ وسائؿ النقؿ العـا وقيادة 
الدراجات اليوائية والمشي لمتقميؿ مف إنبعاث 

 الكربوف 

6 92 31 4 05.0 09 01 32 01 00.1 

أفضؿ مف   42و  40بنزيف  إستخداـ -03
12 

2 21 02 02 02.9 02 00 33 35 02.6 

ـ وحدات البيوجاز إستخدا ينبغي -09
لئلستفادة مف المخمفات النباتية والحيوانية 
واآلدمية فى إنتاج غاز الميثاف المولد لمطاقة 
نارة المنزؿ وفى  ستخداميا فى تدفئة المزارع وا  وا 

 الطيى 

6 39 99 05 03.3 00 32 31 00 03.0 

مياة  ياتترشيد إستخداـ كم ينبغي -05
 الشرب 

1 94 30 00 05.9 32 01 39 1 01 

 
    :4جدول تابع 

 المعرفة والمتوسط المرجح لمعرفة المزارعين المبحوثين في منطقتي البحث درجة المعرفة درجة
التخفيف والتأقمم مع التغيرات  ممارسات
 المناخية

 %(100)بمديتى الفخاري وعبسان الكبيرة( )ن= فمسطين %(100)قرية كوم الدىب( )ن= مصر
 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة

 المرجح
 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة

 المرجح
إستخدـا أساليب المكافحة  ينبغي -02

 المتكاممة والمبيدات وفقا لنصائح وزارة الزراعة
2 94 36 1 05.3 00 92 00 06 02.6 

األسمدة بالمعدالت  ـإستخدا ينبغي -06
 األمنو وفقا لوزارة الزراعة

1 39 92 01 03.0 00 34 02 04 02.9 

الزراعة المناسبة  مواعيدإتباع  ينبغي -01
 التى تحددىا وزارة الزراعة

02 32 35 03 05.5 05 36 05 03 02.9 

استخدـا األصناؼ عالية  ينبغي -04
 وزارة الزراعة ىاوالجودة التى تحدد نتاجيةاإل

03 94 30 2 02.9 05 03 35 06 05.2 

رض الزراعية او عدـ تجريؼ األ ينبغي -02
 تبويرىا

06 30 33 01 09.1 04 32 04 00 06.2 

التوزيع العددي والنسبي والمتوسط المرجح لدرجة ممارسة المزارعين المبحوثين لممارسات التخفيف والتأقمم مع  :5جدول 
  التغيرات المناخية في منطقتى )مصر وفمسطين( 

 لممارسة المزارعين المبحوثين في منطقتي البحثالممارسة والمتوسط المرجح  درجة الممارسة درجة
 %(100)بمديتى الفخاري وعبسان الكبيرة( )ن= فمسطين %(100)قرية كوم الدىب( )ن= مصر 
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 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة التخفيف والتأقمم مع التغيرات المناخية ممارسات
 المرجح

 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة
 رجحالم

 02.0 02 09 90 01 09.0 9 53 92 3 زراعة نباتات فى الشوارع وأمـا المنازؿ  ينبغي -0
الحفاظ عمى المسطحات الخضراء فى  ينبغي -0

 الشوارع والمياديف وعدـ اإلضرار بيا او ازالتيا
6 36 31 01 03.3 01 33 34 02 05.4 

اعادة تدوير المخمفات النباتية  ينبغي -3
والعمؼ الحيواني( بدال مف حرقيا أو )كالكمبوست 

 استخداميا كوقود او لمتدفئة

0 50 31 02 09.3 00 32 32 04 05.3 

إستخداـ اصناؼ جديدة لممحاصيؿ  ينبغي -9
نموىا قصير لتقميؿ االحتياجات المائية  ـموس

 البلزمة لو مثؿ االرز المقاـو لمجفاؼ.

3 93 95 4 09 09 39 90 00 05.0 

ة محاصيؿ بديمة تعطى نفس زراع ينبغي -5
الغرض ويكوف استيبلكيا المائى وموسـ نموىا 

 أقؿ مثؿ بنجر السكر بدال مف قصب السكر.

3 33 52 09 00.5 03 34 35 03 05.0 

أصناؼ عالية اإلنتاجية مف  زراعة -2
المحاصيؿ فى أنسب ميعاد لمزراعة التى تحددىا 

، : القمح، واألرزؿمث طقةوزارة الزراعة لكؿ من
الشعير، والذرة الشامية، قصب السكر، وعباد 

 الشمس.

0 95 32 06 03.0 03 93 05 04 05 

تطبيؽ الدورة الزراعية ومواعيد الزراعة  ينبغي -6
وكافة المعامبلت الزراعية التى تحددىا وزارة 

 الزراعة .

9 95 90 02 09.3 02 50 05 1 06.5 

يات الرى فى المواعيد المناسبة وبالكم ينبغي -1
 المناسبة فى كؿ رية التى تحددىا وزارة الزراعة 

1 93 90 1 05.9 04 35 92 2 02.6 

إستخداـ طرؽ الري الحديثة كالري  ينبغي -4
 بالرش والري بالتنقيط

4 99 34 1 05.0 31 03 05 09 01.5 

  :5جدول تابع 
 حوثين في منطقتي البحثالممارسة والمتوسط المرجح لممارسة المزارعين المب درجة الممارسة درجة

 
 التخفيف والتأقمم مع التغيرات المناخية ممارسات

 %(100)بمديتى الفخاري وعبسان الكبيرة( )ن= فمسطين %(100)قرية كوم الدىب( )ن= مصر
 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة

 المرجح
 المتوسط يعرف ل منخفضة متوسطة مرتفعة

 المرجح
ظائر لمحيوانات بمواصفات إنشاء ح ينبغي -02

جيده ومراعاة التغذية السميمة ليا كما ونوعا لتقميؿ 
 غاز الميثاف المنبعث منيا.

5 04 50 09 00.5 09 34 00 02 06.0 

نشاء المزارع السمكية التى تقمؿ  تطوير -00 وا 
 فى استخداـ المياه درمف الي

5 96 35 03 09.9 03 32 32 00 09.0 

ـ السيارات عف طريؽ مف إستخدا الحد -00
 لدراجاتالنقؿ العـا وقيادة ا سائؿتعزيز إستخدـا و 

 والمشي لمتقميؿ مف إنبعاث الكربوف  ليوائيةا

0 92 94 4 03.5 00 00 92 02 00 

 02.2 33 39 06 2 03.5 00 99 90 3 12أفضؿ مف   42و  40بنزيف  إستخداـ -03
 دةإستخدـا وحدات البيوجاز لئلستفا ينبغي -09
ف المخمفات النباتية والحيوانية واآلدمية فى إنتاج م

غاز الميثاف المولد لمطاقة واستخداميا فى تدفئة 
نارة المنزؿ وفى الطيى   المزارع وا 

3 32 99 06 00.5 02 30 31 00 03 

 02.9 03 30 35 00 09.3 00 36 96 9 ترشيد إستخدـا كميات مياة الشرب  ينبغي -05
اليب المكافحة المتكاممة إستخدـا اس ينبغي -02

 والمبيدات وفقا لنصائح وزارة الزراعة
3 92 94 1 03.1 09 36 30 06 09.1 

 09.2 00 02 34 09 09.4 09 33 93 02إستخدـا األسمدة بالمعدالت األمنو  ينبغي -06
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 وفقا لوزارة الزراعة
إتباع مواعيد الزراعة المناسبة التى  ينبغي -01

 تحددىا وزارة الزراعة
9 95 92 00 09.0 09 02 33 06 00.6 

إستخدـا األصناؼ عالية اإلنتاجية  ينبغي -04
 والجودة التى تحددىا وزارة الزراعة

2 92 34 4 09.4 02 05 39 00 09.9 

عدـ تجريؼ األرض الزراعية أو  ينبغي -02
 تبويرىا

0 34 93 02 00.6 06 33 09 02 06.0 

غػػػػي الػػػػرى فػػػػى المواعيػػػػػد ممارسػػػػة عنػػػػد المػػػػزارعيف ىػػػػػو ينب    
المناسبة وبالكميات المناسبة فى كػؿ ريػة التػى تحػددىا وزارة 

(، وأقميػػـػ ممارسػػػة عنػػػدىـ 05.9الزراعػػػة )بمتوسػػػط مػػػرجح 
زراعػػػػة محاصػػػػيؿ بديمػػػػة تعطػػػػى نفػػػػس الغػػػػرض  غػػػػيأنػػػو ينب

ويكػػػوف إسػػػػتيبلكيا المػػػائى وموسػػػـػ نموىػػػا أقػػػػؿ مثػػػؿ بنجػػػػر 
شػػػػاء السػػػػكر بػػػػدال مػػػػف قصػػػػب السػػػػكر، وكػػػػذلؾ  ينبغػػػػي إن

حظػػػػػػائر لمحيوانػػػػػػات بمواصػػػػػػفات جيػػػػػػده ومراعػػػػػػاة التغذيػػػػػػة 
السميمة ليا كمًا ونوعًا لتقميؿ غػاز الميثػاف المنبعػث منيػا، و 
ينبغػػي اسػػػتخداـ وحػػػدات البيوجػػػاز لبلسػػػتفادة مػػػف المخمفػػػات 

 النباتية والحيوانية واآلدمية فى انتاج غاز
 

سػػػتخداميا فػػػى تدفئػػػة ا    نػػػارة  لمػػػزارعالميثػػػاف المولػػػد لمطاقػػػة وا  وا 
( بالنسػػػبة 0(. )00.5المنػػزؿ وفػػػى الطيى)بمتوسػػط مػػػرجح 

لممػػػػػػػزارعيف فػػػػػػػى عينػػػػػػػة فمسػػػػػػػطيف اتضػػػػػػػح أف أكثػػػػػػػر ىػػػػػػػذه 
أنػػػػو ينبغػػػػي إسػػػػتخداـ  رعيفالممارسػػػػات ممارسػػػػة عنػػػػد المػػػػزا

طػػرؽ الػػري الحديثػػة كػػالري بػػالرش والػػري بػػالتنقيط )بمتوسػػط 
(، وأقميػػػػـػ ممارسػػػػػة عنػػػػػدىـ ىػػػػػو الحػػػػػد مػػػػػف 01.5مػػػػػرجح 

ت عػػف طريػػؽ تعزيػز إسػػتخداـ وسػػائؿ النقػػؿ إسػتخداـ السػػيارا
لمتقميػػؿ مػػف إنبعػػاث  المشػػيالػػدراجات اليوائيػػة و  قيػػادةالعػػاـ و 

 (.00الكربوف )بمتوسط مرجح 
 

 
 

التوزيع العددى والنسبي لمدرجة الكمية لمعرفة المزارعين المبحوثين لألنشطة البشرية المسببة لمتغيرات المناخيو،  :6جدول 
 لتخفيف والتأقمم معيا، ودرجة ممارستيم ليا وأثارىا، وممارسات ا

الكمية لمعرفة المزارعين المبحوثين باألنشطة  الدرجة
البشرية المسببة لمتغيرات المناخيو، وآثارىا المختمفة، 

وكذلك الدرجة  ،وممارسات التخفيف والتأقمم معيا
 الكمية لممارستيم ليا

 مصر الفئات
 )قرية كوم الدىب(

 ( %100)ن=

 فمسطين
)بمديتى الفخاري 
وعبسان الكبيرة( 

 ( %100)ن=
الدرجة الكمية لممعرفة باألنشطة البشرية المسببة  -0

 لحدوث التغيرات المناخية
 32 06 ( درجة 05 - 1) منخفضة
 59 63 ( درجة 03 - 02) متوسطة
 02 02 ( درجة30 - 09) مرتفعة

 02 00 ( درجة02 - 5) منخفضة الدرجة الكمية لممعرفة بآثار التغيرات المناخية  -0
 96 26 ( درجة05 - 02) متوسطة
 06 00 ( درجة02 - 05) مرتفعة

المعرفة بآثار التغيرات المناخية المتعمقة بصحة  -أ
 اإلنساف و الحيواف و التنوع البيولوجى

 31 09 ( درجة 00 - 2) منخفضة
 92 21 ( درجة01 - 00) متوسطة
 00 1 ( درجة09 - 04)مرتفعة

 96 01 ( درجة 6 - 9) منخفضة المعرفة باآلثار المتعمقة بنقص موارد المياه -ب
 01 20 (درجة00 - 1) متوسطة
 05 02 ( درجة 02 - 03) مرتفعة

 00 00 ( درجة 2 - 3) منخفضة األرضية دالمتعمقة بالموار  باآلثارالمعرفة  -ج
 06 34 ( درجة4 - 2) متوسطة
 02 34 ( درجة 00 - 02) مرتفعة

المعرفػػػػة باآلثػػػػار المتعمقػػػػة بقطػػػػاع البيئػػػػة و الزراعػػػػة  -د
 واإلنتاج الزراعى

 39 02 ( درجة 00 - 2) منخفضة
 39 23 ( درجة 01 -00) متوسطة
 30 00 ( درجة 09 - 04) مرتفعة

 32 01 ( درجة 00 - 2) منخفضة المعرفة باآلثار اإلجتماعية واإلقتصادية عمى السكاف -ىػ
 95 53 ( درجة01 - 00) متوسطة
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 05 04 ( درجة09 - 04) مرتفعة
الدرجة الكمية لمعرفػة ممارسػات التخفيػؼ والتػأقـم مػع  -3

 مناخيةالتغيرات ال
 02 01 ( درجة34 - 02) منخفضة
 95 25 ( درجة54 - 92) متوسطة
 04 06 ( درجة12 - 22) مرتفعة

فيػػػؼ والتػػػأقـم الدرجػػػة الكميػػػة لممارسػػػة ممارسػػػات التخ -9
 مع التغيرات المناخية

 00 1 ( درجة34 - 02) منخفضة
 54 42 ( درجة54 - 92) متوسطة
 04 0 ( درجة12 - 22) مرتفعة

الفروق بين منطقتي البحث في مصر وفمسطين  -ثانيا
فيما يتعمق بدرجة معرفة المزارعين المبحوثين بكل 

ت من: األنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرا
وممارسات التخفيف والتأقمم  ،ىاآثار و المناخية، 

  : امعيا، وكذلك درجة ممارستيم لي
لتحقيؽ اليدؼ الثاني مف الدراسة تـ فرض الفروض 

( السابؽ ذكرىا، كما تـ وضع الفروض 9-0النظرية )مف 
(ال توجد فروؽ معنوية بيف منطقتي 0الصفرية التالية: )

مؽ بدرجة معرفة الدراسة فى مصر وفمسطيف فيما يتع
المزارعيف المبحوثيف باألنشطة البشرية المسببة لحدوث 

(ال توجد فروؽ معنوية بيف منطقتي 0التغيرات المناخية، )
الدراسة فى مصر وفمسطيف فيما يتعمؽ بدرجة معرفة 

( ال توجد 3المزارعيف المبحوثيف بآثار التغيرات المناخية، )
مصر وفمسطيف فيما فروؽ معنوية بيف منطقتي الدراسة فى 

يتعمؽ بدرجة معرفة المزارعيف المبحوثيف بممارسات التخفيؼ 
(ال توجد فروؽ معنوية بيف منطقتي الدراسة 9والتأقمـ معيا، )

فى مصر وفمسطيف فيما يتعمؽ بدرجة ممارسة المزارعيف 
المبحوثيف لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات المناخية. 

روض تـ إستخداـ إختبار "ماف ويتنى" وإلختبار صحة ىذه الف
( التالى يبيف أىـ نتائج ىذه اإلختبارات 6، والجدوؿ رقـ )
( فيما يتعمؽ بدرجة معرفة المزارعيف 0وذلؾ كما يمي: )

المبحوثيف باألنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات 
( بيف 2.25المناخية: تبيف وجود فروقًا معنوية عند مستوى )

اسة فى مصر وفمسطيف، وكانت الفروؽ لصالح منطقتى الدر 
عينة مصر، وبناءًا عمى ذلؾ يمكف رفض الفرض الصفري 

( فيما يتعمؽ بدرجة معرفة المزارعيف المبحوثيف 0األوؿ، )
بآثار التغيرات المناخية: لـ يتبيف وجود فروقًا معنوية بيف 
منطقتى الدراسة فى مصر وفمسطيف، وبناءًا عمى ذلؾ يمكف 

لفرض الصفري الثاني، وربما يرجع ذلؾ إلى تقارب قبوؿ ا

مناخ الدولتيف فى درجة الحرارة ومف ثـ فآثار التغيرات 
المناخية متقاربة حتي اآلف، وألف اآلثار السيئة المتوقعة شديدة 
القسوة لمتغيرات المناخية عمى مصر خصوصا لـ تظير 

ارعيف ( فيما يتعمؽ بدرجة معرفة المز 3بالحدة الشديدة بعد، )
المبحوثيف لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات التغيرات 

( بيف 2.20المناخية: تبيف وجود فروقًا معنوية عند مستوى )
منطقتى الدراسة فى مصر وفمسطيف، وكانت الفروؽ لصالح 
عينة فمسطيف، وبناءًا عمى ذلؾ يمكف رفض الفرض الصفري 

لمزارعيف المبحوثيف ( فيما يتعمؽ بدرجة ممارسة ا9الثالث، )
لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات التغيرات المناخية: 

( بيف منطقتى 2.20تبيف وجود فروقًا معنوية عند مستوى )
الدراسة فى مصر وفمسطيف، وكانت الفروؽ لصالح عينة 
فمسطيف، وبناءًا عمى ذلؾ يمكف رفض الفرض الصفري 

ة بمعنوية الفروؽ بيف الرابع، وتختمؼ ىذه النتائج المتعمق
منطقتي الدراسة فيما يتعمؽ بالمعرفة بممارسات التخفيؼ 
والتأقمـ مع التغيرات المناخية وممارستيا مع إتجاه النماذج أو 
المؤشرات فى تفسير تنمية المجتمعات النامية والتى ومف بيف 
مؤشراتيا زيادة درجات التعميـ والمعرفة والتعرض لوسائؿ 

 0205 تتفؽ مع تقرير التنمية البشرية عاـ اإلعبلـ، كما ال
الذي سبقت فيو ترتيب مصر ترتيب دولة فمسطيف مف حيث 
مستوى التنمية البشرية، والذي مف خبلليما كاف يتوقع أف 
تكوف معرفة المزارعيف المصرييف بممارسات التخفيؼ والتأقمـ 
مع التغيرات المناخيو أعمى مف فمسطيف. بينما تتفؽ ىذه 

ئج مع اإلتجاه اإلنتشاري المفسر لتنمية المجتمعات النتا
النامية، الذي يفيد بأف التنمية والتحديث يمكف تحقيقيما عف 
طريؽ إنتقاؿ العناصر الثقافية )التى تتضمف: المعرفة، 
والميارات، والقيـ، والتكنولوجيا، ورأس الماؿ( السائدة فى الدوؿ 

بالرجوع لمقيادات المتقدمة إلى الدوؿ المتخمفة. وبالبفعؿ 
الشعبية بمنطقة الدراسة وجد أف المزارعيف الفمسطينيف كانوا 
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يزرعوف ويتمقوف المعارؼ والممارسات الزراعية والبيئية الحديثة 
مف خبلؿ عمميـ باألراضي الزراعية بكياف اإلحتبلؿ 

 01اإلسرائيمي )وتجدر اإلشارة إلى أف إسرائيؿ إحتمت المرتبة 

فى قيمة دليؿ التنمية البشرية بعكس  ( دولة045مف بيف )
 (، 021مصر التى جاءت فى الترتيب 

نتائج إختبار مان ويتني لمعنوية الفروق بين منطقتي البحث في مصر وفمسطين فيما يتعمق بدرجة معرفة   :7جدول 
وممارسات التخفيف والتأقمم المزارعين المبحوثين بكل من: األنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات المناخية، وآثارىا، 

 معيا، ودرجة ممارستيم ليا كل عمى حده
الكمية لمعرفة المزارعين المبحوثين  الدرجة

لمتغيرات المناخيو،  المسببةبالنشطة البشرية 
وآثارىا، وممارسات التخفيف والتأقمم معيا، وكذلك 

 درجة ممارستيم ليا

 مصر
 )قرية كوم الدىب(

 ( %100)ن=

 فمسطين
ى الفخاري وعبسان )بمديت

 ( %100الكبيرة( )ن=

 
 
 قيمة

(U) 

 
 
 (z)قيمة

 مجموع الرتب متوسط
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

الكمية لممعرفة باألنشطة البشرية المسببة  الدرجة -0
 لحدوث التغيرات المناخية

024.20 02420 40.44 4044 9094* -0.212 

 2.630- 9622.5 4654.5 46.50 02394.5 023.5 غيرات المناخية الدرجة الكمية لممعرفة بآثار الت -0
بممارسات التأقـم مع  ممعرفةالدرجة الكمية ل -3

 التغيرات المناخية
60.90 6090.5 004.54 00451.5 0240** -6.000 

لممارسة ممارسات التأقـم مع  ميةالدرجة الك -9
 التغيرت المناخية

26.03 6200.5 033.61 03366.5 0260.5** -1.031 

 (2.20(    ** = معنوية عند المستوى اإلحتمالي )2.25* = معنوية عند المستوى اإلحتمالي )
ومف ثـ فإف مستوى معرفة ىؤالء المزارعيف الفمسطينيف يرتبط 
بمدي المعارؼ والممارسات التى يمموف بيا أو يطمعوف عمييا 

طينيف مف اإلحتبلؿ اإلسرائيمي ومف ثـ فإف السكاف الفمس
والمزارعيف نتيجة ليذا التبلمس المكاني واإلنتشار الثقافي لـ 
يتعرضوا لمتخمؼ المعرفي، ومف ثـ فإف درجة معرفة وممارسة 
ممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات المناخية جيدة وبالتالي 

 أقؿ تضررا.  
بين ممارسة المزارعين  قترانيةالعالقة اإل -ثالثا

وفمسطين لممارسات التخفيف المبحوثين في مصر 
والتأقمم مع التغيرات المناخية وبين درجة المعرفة 

 يراتبكل من: األنشطة البشرية المسببة لحدوث التغ
وممارسات التخفيف والتأقمم  ،المناخية، وآثارىا
عمى  كلنحو حماية البيئة  تجاهمعيا، وكذلك اإل 

 حده: 
فرض الفرض  لتحقيؽ اليدؼ الثالث مف الدراسة الراىنة تـ
تـ وضع  كماالنظري الخامس والسادس السابؽ ذكرىما، 
( توجد عبلقة 5الفرضيف الصفرييف الخامس والسادس: )

إقترانية معنوية بيف ممارسة المزارعيف المبحوثيف فى عينة 
مصر لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات المناخية وبيف 

لمسببة لحدوث درجة المعرفة بكؿ مف: األنشطة البشرية ا
التغيرات المناخية، وآثارىا، وممارسات التخفيؼ والتأقمـ معيا، 

( ال توجد عبلقة إقترانية 2وكذلؾ اإلتجاه نحو حماية البيئة. )
معنوية بيف ممارسة المزارعيف المبحوثيف فى عينة فمسطيف 
لممارسات التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات المناخية وبيف 

شارة إلييا فى الفرض الصفري الخامس، المتغيرات السابؽ اإل
والختبار صحة ىذا الفرض، تـ إستخداـ إختبار مربع كاى، 

( التالي يوضح نتائج إختبار ىذه العبلقات  1والجدوؿ رقـ )
 وذلؾ كما يمي: 

يتضح  ،بالنسبة لممزارعين المبحوثين فى عينة مصر -1
وجود عبلقة إقترانية معنوية بيف ممارستيـ لممارسات 
التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات المناخية وبيف كؿ مف: 
الدرجة الكمية لممعرفة بآثار التغيرات المناخية عند مستوي 

(، والدرجة الكمية لممعرفة بممارسات التأقمـ 2.25معنوية )
(، وتتفؽ 2.20مع التغيرات المناخية عند مستوي معنوية )

تقرر بأف  ىذه النتائج مع نظريات الفعؿ االجتماعي والتى
ردود أفعاؿ اإلنساف تكوف إرادية أو مقصودة أى أنيا 

 الفردالعميؽ، وأف فعؿ  لمتفكيرناجمة عف قرار واٍع نتيجة 
ليس مطمؽ بؿ عميو قيود تتمثؿ فى ما يحيط بو مف 
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ثـ فإف معرفتو بآثار التغيرات المناخية  فمؤثرات بيئية، وم
تفرض عميو ممارسة بعض الممارسات التى تخفؼ 
وتؤقممو مع التغيرات المناخية، كما أف ىذه النتائج تتفؽ 

اإلجتماعي التى تقر بأف ىناؾ  متعمـل Banduraمع نظرية 
تفاعؿ حتمى متبادؿ بيف السموؾ والمعرفة والتأثيرات البيئية 

 كما تمعب المعرفة دورًا رئيسيًا فى التعمـ اإلجتماعى.
ف: الدرجة بينما لـ يتبيف وجود عبلقات اقترانية بكؿ م

الكمية لممعرفة باألنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات 
المناخية، اإلتجاه نحو حماية البيئة، ومف ثـ يمكف رفض 
الفرض الصفرى الخامس السابؽ ذكره في المتغيرات التى 
أثبتت معنوية إقترانيا، وقبولو بالنسبة لممتغيرات التى لـ يثبت 

 Banduraج ال تتفؽ مع نظريتي معنوية إقترانيا. وىذه النتائ
لمتعمـ االجتماعي، ونظرية الفعؿ االجتماعي التى تقر بأف 
الفعؿ يشمؿ ثبلثة حوافز ىـ : المستوى اإلدراكى ويعنى 
معرفة الفرد بغايتو والبدائؿ الممكنة لتحقيقيا، والمستوى 

ىتمامو، والجانب القيمى فيعبر  الوجدانى وىو مؤشر حماسو وا 
 وزف المرتبط بالفعؿ و نتائجو.عف القيمة وال

يتضح بالنسبة لممزارعين المبحوثين فى عينة فمسطين،  -2
وجود عبلقة إقترانية معنوية بيف ممارستيـ لممارسات 
التخفيؼ والتأقمـ مع التغيرات المناخية وبيف كؿ مف: 

(، 2.25اإلتجاه نحو حماية البيئة عند مستوي معنوية )
نشطة البشرية المسببة لحدوث والدرجة الكمية لممعرفة باأل

التغيرات المناخية، والدرجة الكمية لممعرفة بآثار التغيرات 
المناخية، وكذلؾ الدرجة الكمية لممعرفة بممارسات التأقمـ 

(، ومف 2.20مع التغيرات المناخية عند مستوي معنوية )
ثـ يمكف رفض الفرض الصفرى السادس السابؽ ذكره، 

نظرية الفعؿ اإلجتماعي، ونظرية وتتفؽ ىذه النتائج مع 
Bandura لمتعمـ اإلجتماعي. 

بين ممارسة المزارعين المبحوثين في مصر وفمسطين لممارسات التخفيف نتائج إختبار مربع كاى لمعالقة اإلقترانية   :8 جدول
التغيرات المناخية، وآثارىا، والتأقمم مع التغيرات المناخية وبين درجة المعرفة بكل من: األنشطة البشرية المسببة لحدوث 

 وممارسات التخفيف والتأقمم، وكذلك اإلتجاه نحو حماية البيئة
الدرجة الكمية لمعرفة المزارعين المبحوثين بالنشطة البشرية المسببة لمتغيرات 
المناخيو، وآثارىا، وممارسات التخفيف والتأقمم معيا، وكذلك اإلتجاه نحو حماية 

 البيئة

لممارسة المزارعين المبحوثين لممارسات  الدرجة الكمية
 التخفيف والتأقمم مع التغيرات المناخية

 (100عينة فمسطين )ن= (100عينة مصر )ن=

2قيمة كا
درجات  

 الحرية
2قيمة كا

درجات  
 الحرية

 9 **05.669 9 6.600 الدرجة الكمية لممعرفة باألنشطة البشرية المسببة لحدوث التغيرات المناخية -0
 9 **36.999 9 *00.219 الدرجة الكمية لممعرفة بآثار التغيرات المناخية -0
 9 **46.304 9 **00.604 الدرجة الكمية لممعرفة بممارسات التأقـم مع التغيرات المناخية -3
 9 *00.033 9 0.20 اإلتجاه نحو حماية البيئة-9

 (2.20عند المستوى اإلحتمالي ) (    ** = معنوية2.25* = معنوية عند المستوى اإلحتمالي )

 توصياتال
مػػػف خػػػبلؿ مػػػا تػػػـ التوصػػػػؿ إليػػػو فػػػى مػػػف نتػػػائج ىػػػػذه 

( زيادة مسػتوى المعرفػة 0الدراسة، فإنيا توصي بما يمي: )
المسببة وبآثػار التغيػرات المناخيػة  والوعي البيئي باألنشطة

ومخاطرىا عمى كػؿ مػف: صػحة اإلنسػاف والحيػواف والتنػوع 
موارد المياه، وتدىور الموارد األرضية، البيولوجي، ونقص 

وقطػػػػػػػػاع البيئػػػػػػػػة والزراعػػػػػػػػة واإلنتػػػػػػػػاج الزراعػػػػػػػػي، واآلثػػػػػػػػار 
وممارسات التخفيػؼ  اإلجتماعية واإلقتصادية عمى السكاف

بػػيف المػػزارعيف  والتػأقمـ معيػػا  لػػدى الػػرأي العػاـ وخصوصػػاً 

(وسػائؿ أفى كؿ مػف مصػر وفمسػطيف، وذلػؾ مػف خػبلؿ: )
( قيػػػػػاـ وزارة بوميػػػػػة والخاصػػػػػة، )اإلعػػػػػبلـ المختمفػػػػػة الحك

عمػػى وسػػائؿ التواصػػؿ  واقعيػػاالبيئػػة فػػى الػػدولتيف بتفعيػػؿ م
اإلجتمػػػػػػػاعي ونشػػػػػػػر ىػػػػػػػذه المعمومػػػػػػػات مدعمػػػػػػػو بالصػػػػػػػور 

 الفيػػػػػػديوىاتىػػػػػػذه األنشػػػػػػطة، وبعػػػػػػض  خطػػػػػػورةلتوضػػػػػػيح 
(إضافة مواد جعمييا المواد الفنية البيئية، ) حمؿالقصيرة مُ 
فى  وذلؾس والجامعة الدراسية بالمدار  لمقرراتعممية فى ا

( تفعيػػػؿ دور كػػػؿ دالمقػػػررات الدراسػػػية المرتبطػػػة بالبيئػػػة، )
مػػف منظمػػات المجتمػػع المػػدني واإلرشػػاد الزراعػػي فػػى ىػػذا 
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كتيبػات  وتوزيػعالندوات والمحاضرات وطبع  إقامةالمجاؿ ب
إتجػػػػػػػاه إيجػػػػػػػابي عػػػػػػػاـ بػػػػػػػيف  خمػػػػػػػؽ( 0عمميػػػػػػػة مبسػػػػػػػطة، )

تجػػػػاه نحػػػػو حمايػػػػة البيئػػػػة والمحافظػػػػة عمييػػػػ رعيفالمػػػػزا ا، وا 
 الغػػازات إنبعاثػػاتالمسػػببة فػػى زيػػادة  نشػػطةسػػمبي نحػػو األ

 كسػػيدأ انيكثػ الحػرارةدرجػة  إرتفػػاعإلػى الدفيئػة التػى تػؤدي 
تشػػػجيع الييئػػػات الدوليػػػة والوطنيػػػة  (3الكربػػػوف والميثػػػاف، )

والقطػػػػاع الخػػػػاص لممػػػػزارعيف فػػػػى مصػػػػر وفمسػػػػطيف عمػػػػى 
مػػػػػػػف التػػػػػػػدىور وتطبيػػػػػػػػؽ  المشػػػػػػػاركة فػػػػػػػي حمايػػػػػػػة البيئػػػػػػػػة

المناخيػػػة ولعػػػؿ  غيػػػراتمػػػع الت أقمـممارسػػػات الحديثػػػة لمتػػػال
الحديثػػة وتػػدوير المخمفػػات  ةالبيوتكنولوجيػػ سػػاليباأل ىميػػاأ

سػػػػػتخداـ الطاقػػػػػة الشمسػػػػػية وطاقػػػػػة  يوانيػػػػػة،النباتيػػػػػة والح وا 
النباتػػات التػػى  مػػف الجديػػدة األصػػناؼ سػػتخداـالبيوجػػاز، وا  

مػف  وذلػؾ قميمػة، المائيػةتتحمؿ الجفاؼ وتكوف احتياجاتيا 
خػػبلؿ وتنفيػػذ بػػرامج تعميميػػة عػػف طريػػؽ الحقػػوؿ اإلرشػػادية 
التطبيقية والمشروعات التنمويػة المتعمقػة بممارسػات التػأقمـ 

 مع التغيرات المناخية.

 المراجع
 عمى وأثرىا المناخية (، التغيرات2010فريد) أيمف حديد، أبو

 العامة اإلدارة مواجيتيا، وكيفية مصر فى الزراعة قطاع

الزراعية، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة  لمثقافة
ستصبلح األراضي،  (.9رقـ ) فنية نشرة وا 

 إرشادي آلليات (، دليؿ2015الزراعي ) العمؿ لجاف إتحاد

 روزا المناخي بدعـ مف مؤسسة التغير مع التكيؼ

 فمسطيف. اهلل،  لوكسمبورغ األلمانية، راـ
(، تقديرات أولية 2016اإلدارة العامة لمتخطيط والسياسات )

لعدد المزارعيف في محافظة خاف يونس، وزارة الزراعة، 
 غزة، فمسطيف.
(، أثر تغير المناخ عمى مصر 2009البطراف، مناؿ )

وبخاصة عمى اليجرة الداخمية والخارجية، ورقة عمؿ 
 3-0فى مؤتمر: التغيرات المناخية وآثارىا عمى مصر

 ، فندؽ الماريوت، القاىرة.نوفمبر
 التغير مع (، التأقمـ2014ولحسف ) جبراف تايقي، محمدال

 البحر الممارسة، مركز إلى المقاربة المناخي مف

 الطبيعة، اإلتحاد لصوف الدولي لبلتحاد لمتعاوف المتوسط

 ومواردىا، مالفا، أسبانيا. الطبيعة لصوف العالمي
(، دراسات النشر سنةالجوىري، محمد و آخروف )غير مبيف 

دار المعرفة الجامعية،  جتماعي،اإلفى التغير 
 .سكندريةاأل

 عمى وأثرىا المناخية (، التغيرات2009سامية ) المرصفاوي،

 اإلرشاد ندوة مواجيتيا، وكيفية مصر في الزراعة قطاع

 التغيرات ضوء في الغذائى األمف وتحديات الزراعى

 الزراعية، البحوث بمركز والمنعقدة المرتقبة المناخية

 جامعة  الزراعة، كمية الزراعى، لئلرشاد عمميةال الجمعية

 . ديسمبر 7القاىرة، 

(، اإلحصاء اإلجتماعي 2000بركات، محمد محمود )
 وطرؽ القياس، اليادي لمطباعة والكمبيوتر، القاىرة.

(، آثار التغيرات المناخية 2015\2014تسعديت، بوسبعيف )
، كمية عمى التنمية المستدامة فى الجزائر، رسالة دكتوراه

العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة 
 أمحمد بوقرة، الجزائر.

(، 2010جونز، فيميب، ترجمة محمد ياسر الخواجة )
النظريات اإلجتماعية والممارسات البحثية، مصر 

 العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة.
رضا، شييرة محمد، وغادة عبد الفتاح مصطفى، وعصاـ 

(، األثر اإلقتصادي لمتغيرات 2016محمد ذكى)
المناخية المتوقعة عمى أىـ محاصيؿ الخضر فى 
مصر، المجمة المصرية لئلقتصاد الزراعي، المجمد 

 .الثاني، العدد السادس والعشرون
 
 

 في التعميـ حوؿ اإلقميمية (، دراسة شبو2015سويمـ، ىانى )

 الدوؿ في المستدامة والتنمية المناخي التغير مجاؿ

مصر والسوداف  النيؿ: وادي دوؿ مجموعة(لعربية: ا
 حوؿ اإلقميمي الخبراء  (، إجتماع3، وثيقة عمؿ))وليبيا

 في المستدامة المناخي والتنمية التغير مجاؿ في التعميـ

بيروت،  – اإلقميمي اليونسكو العربية، مكتب الدوؿ
 لبناف. 
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 ةومحدودي ندرة ومشكمة المناخ (، تغير2009شمبي، ماجدة )
المياه، ورقة عمؿ فى مؤتمر: التغيرات المناخية وآثارىا 

 نوفمبر، فندؽ الماريوت، القاىرة. 3-0عمى مصر
 والمياه األراضي (، إستعماالت2009طاحوف، صبلح احمد )

والتصحر،  المناخية منظور التغيرات مف مصر في
 3-2مؤتمر: التغيرات المناخية وآثارىا عمى مصر

 ت، القاىرة.، فندؽ الماريو نوفمبر
(، قراءات معاصرة فى 2002عبد الجواد، مصطفى خمؼ )

نظرية عمـ اإلجتماع، مركز البحوث والدراسات 
 االجتماعية، كمية اآلداب، جامعة القاىرة.

 سميماف، وسحر المعاطى أبو كماؿ، ومحمد الحميـ، حناف عبد

(، دور المرشديف الزراعييف 2015ىيكؿ ) الخالؽ عبد
ر ظاىرة التغيرات المناخية فى بعض فى الحد مف آثا

محافظات جميورية مصر العربية، مجمة العمـو 
اإلجتماعية واإلقتصادية الزراعية، كمية الزراعة، جامعة 

 (. 12، العدد )6المنصورة، المجمد 
(، 1989/1990عبد الرحمف، ماجدة السيد حافظ)

كمية  جتماعي،والتنظيـ اإل تخطيطمحاضرات في ال
 معة عيف شمس.اآلداب ، جا

 البيئية (، اآلثار2009) الحسف محمد اإللو السبلـ، عبد عبد

 في المناخية التغيرات رةھالمتوقعة لظا والصحية

أسيوط لمدراسات البيئية، مركز الدراسات  السوداف، مجمة
والثالثون  الثالث والبحوث البيئية، جامعة أسيوط، العدد

 (.)يناير
 

(، مستوي وعي 2015يـ أحمد )عبد العاؿ، حساـ الديف إبراى
المزارعيف في مجاؿ التأقمـ مع ظاىرة التغيرات المناخية 
والحد مف مخاطرىا بقري بنجر السكر، مجمة العمـو 
اإلجتماعية واإلقتصادية الزراعية، كمية الزراعة، جامعة 

 (.12، العدد )6المنصورة، المجمد 
ئية (، األساليب اإلحصا1993عبلـ، صبلح الديف محمود )

اإلستداللية البارامترية والبلبارامترية فى تحميؿ بيانات 
 البحوث النفسية والتربوية، دار الفكر العربي، القاىرة.

(، 2000عمياف، ربحي مصطفي، وعثماف محمد غنيـ )
، 0مناىج وأساليب البحث العممي: النظرية والتطبيؽ، ط

 دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
(، مفاىيـ أساسية 2011ترجمة صبلح ىبلؿ ) فيبر، ماكس،

فى عمـ اإلجتماع، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
 القاىرة.

(، اإلستراتيجية الوطنية لمتكيؼ مع 2011مجمس الوزراء )
التغيرات الوطنية والحد مف مخاطر الكوارث الناجمة 
عنيا، قطاع إدارة األزمات والكوارث والحد مف 

 مومات ودعـ إتخاذ القرار، مصر.أخطارىا، مركز المع
(، التركيب المحصولى 2012محمد، جيياف عبد المعز )

األمثؿ فى ظؿ التغيرات المناخية المتوقعة بمحافظة 
أسيوط، المجمة المصرية لئلقتصاد الزراعي، المجمد 

 .الثانيالثاني والعشروف، العدد 
 
 
 
 

فر (، محافظة ك2016القرار ) تخاذمركز المعمومات ودعـ إ
 .الشيخ
 األىمية فى الجمعيات دور حوؿ (، رؤية2009) ناجى، محمد

المناخ، ورقة عمؿ فى مؤتمر:  تغير آثار مواجية
، نوفمبر 3-2مصرالتغيرات المناخية وآثارىا عمى 

 فندؽ الماريوت، القاىرة.
(، إقتصاديات التغير المناخي: 2007نوفؿ، محمد نعماف )

، "ب"الخبراء  اتإجتماع اآلثار والسياسات، سمسمة
 (.24بالكويت، العدد ) لمتخطيط العربي المعيد

(، المجنة الوطنية آللية 2009وحدة التغيرات المناخية )
التنمية النظيفة، منتدي يـو البيئة العالمي، مصر 
وقضية التغيرات المناخية، كوكبؾ يحتاجؾ فمنجتيد 
لمجابية تغير المناخ، جياز شئوف البيئة، وزارة الدولة 

 لشئوف البيئة.
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(، البياف اإلعبلمي: قضية التغيرات 2014وزارة البيئة )
المناخية، اإلدارة المركزية لمتغيرات المناخية، جياز 

 شئوف البيئة، مصر.
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A Comparative Study for Mitigation and Adaptation 

Knowledges and Practices with Climate Changes Phenomenon 
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ABSTRACT 
The main objective of this paper was identifying the degree of knowledge and practic of the mitigation 

and adaptation practices with climate changes phenomenon in a sample of farmers in Egypt and Palestine. 

Data were collected via face to face structured interviews with a systematic random sample of 200 

farmers (100 from Kom El-Dahab village in Kafr El-Sheikh Governorate in Egypt, 100 from El-Fokhary and 

Absan El-Kabira regions in Khan Younis Governorate Gaza in Palestine). Data collection took place from the 

beginning of November to the end of December 2016. The data were analyzed by arithmetic mean, standard 

deviation, percentages, Mann-Whitney U Test, and Chi-square. 

Findings indicated that: (1) The most of farmers respondants in Egypt and Palestine had middle level for 

the total knowledge degree of the human activities causing the climate changes (76.%, 49%), the total 

knowledge degree of climate changes effects (71.%, 47%), the total knowledge degree of practices (65%, 

45%) and the total degree of practing the mitigation and adaptation practices(90%, 50%), respectively. (2) 

Mann-Whitney test results indicated that there were significant differences between studied regions in Egypt 

and Palestine at 0.05 level in respect of the total knowledge degree of the human activities causing the climate 

changes, and at 0.01 in respect of the total knowledge degree of practices and practicing the mitigation and 

adaptation practices. But there were no significant differences in respect of the total knowledge degree of 

climate changes effects.       

Key Words: Climate Changes, Adaptation Practices, Egypt, Palestine 


