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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
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 2015، 203-189 (،1) دد(، ع23)جلدم

 

 (2014سبتمبر  8)سلم البحث فى 

 (2014ديسمبر  29)الموافقة على البحث فى 

 

 

 على مجموعة من المتدربين أثر برنامج تدريبي للزراعة المائية )زراعة األسطح(

 بمركز بحوث الصحراء
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- الزراعة المائية - برنامج تدريبى أثرالكلمات الدالة: 

  زراعة األسطح
  

 زــالموجـ
 

استهدف البحث التعرف على أثر البرنامج التدريبي 

المنعقد بمركز بحوث الصحراء بعنوان الزراعة المائية 

مستوى معارف المتدربين )زراعة األسطح( في تغيير 

بكل ما يتعلق بالزراعة المائية )زراعة األسطح(، 

وأهم  والتعرف على رأى المتدربين في البرنامج،

ومقارنة   المشاكل التي واجهت المتدربين أثناء التدريب،

،  متوقع تحقيقهالمكتسبات الفعلية من البرنامج بما كان 

مستقبليا ووضع مقترح لبرنامج تدريبي يمكن تطبيقه 

عمل استبيان قبلي بعدى  لزراعة األسطح، تم

للمشاركين في أحد البرامج التدريبية لزراعة األسطح 

والمنعقد من خالل مركز بحوث الصحراء من ضمن 

عدد كبير من البرامج التدريبية المنفذة من جانب هيئات 

( متدرب والذي استمر 32مختلفة والبالغ عددهم )

بع ساعات لكل يوم على مدار التدريب فيه  لمدة أر

   .2014( يناير 20و19يومين متتالين هما )

وتم استخدام التكرارات والنسب المئوية واختبار 

ولكوكسون لرتب اإلشارات لتحليل بيانات البحث وقد 

أوضحت نتائج البحث حدوث تغيير في مستوى معارف 

المتدربين فيما يتعلق بالزراعة المائية )زراعة األسطح( 

بعد التدريب مقارنه بما قبله حيث كانت نسبة المتدربين 

رفي المنخفض قبل حضور البرنامج ذو المستوى المع

ً وبعد حضور البرنامج %59,3حوالي ) ( متدربا

وبالنسبة لرأى  ( متدرباً،%18,7انخفضت النسبة إلى )

المتدربين في البرنامج بصفة عامة فكان جيد لحوالي 

وتمثلت أهم مشاكل التدريب التي  ( منهم،56,3%)

ة عدم نقل المتدربين لمشاهد واجهت المبحوثين فى:

وعدم التدريب على  نماذج مطبق فيها زراعة األسطح،

المهارات العملية إلجراء زراعة األسطح، قصر وقت 

البرنامج التدريبى،وبالنسبة لمقارنة ما تم تحقيقه أثناء 

البرنامج بما كان متوقعاً فقد تبين وجود فجوة فيما تتعلق 

باألهداف المهارية أو التطبيقية بينما كانت أهداف 

نامج معرفية فقط، وبالنسبة لمحتوى البرنامج فلم البر

يتضمن طرق التغذية المناسبة لكل نبات، كيفية الوقاية 

من األمراض، التكاليف االقتصادية لزراعة أسطح، 

األدوات المختلفة لزراعة األسطح، وفيما يتعلق 

باألسلوب التدريبي فقد اقتصر على استخدام أسلوب 

واسطوانات  بالمشاهدة، المحاضرة واإليضاح العملي

مسجل عليها المادة العلمية، ولم يتم استخدام ملصقات 

أو إيضاح عملي بعرض النتائج، أو إيضاح عملي 

بالتجربة أو مشاركة المتدربين  فى عمل بعض نماذج 

زراعة األسطح البسيطة، باإلضافة إلى اقتصار تقييم 

يم البرنامج على التقييم النهائي وعدم استخدام التقي

 المرحلي أو القبلي البعدى.

 

 المقدمة

 

 25بسبب استمرار تيار الهجرة خاصة بعد ثورة 

يناير وما يمثله ذلك من تأكل للمساحات الخضراء نتيجة 

استغاللها لإلقامة ولألنشطة االقتصادية الالزمة للعيش 

إضافة إلى تكدس  والضغط على المرافق والخدمات،
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)موتوسكيالت  المدن بالسيارات ووسائل النقل

ا للقانون وهو ما ـــــــــم مخالفتهــــــــوتوكتوك( رغ

ارخ ـــــــانعكس على مستوى التلوث الهوائي بشكل ص

 وكذلك 

 فضالً الشكل الجمالي والحضاري للميادين والشوارع 

ه ــــى الذي شهدتـــــــالت االمنـــــة االنفـــــعن مساهم

 مصر 

ور ــــــــور أكثر صـــــــفي ظه رةــــــفي الفترة االخي

الل ــــــــــــالتدمير لالقتصاد المصري من خ

 ه التي عمتـــــــــــــــالموج

اء على االراضى ــــــــــــــــــــالقرية المصرية بالبن

 ةــــــــــــالزراعي

 ،ي في مصرـــــــــــــالتي تمثل عصب اإلنتاج الغذائ

و ــــــــــــــــــد نحـــــــإلى فقحيث تشير اإلحصاءات 

 ألف فدان  300

ة ــــــــــــخالل السنوات الثالثة الماضي

(2011،2014) (digital.ahram.org.eg/articales-

asx/serial=5599488feid=889) ضافة إلى تدمير التراث إ

دن الكبرى )المباني األثرية( والبناء ـــــالعقاري في الم

عليها بشكل يخالف القانون واستمرار تدفق المهاجرين 

إليها خاصة من مصر وقرى الوجه البحري والذي نتج 

عنه تزاحم شديد بالمدن الكبرى وزيادة مصادر التلوث 

وتقليص المساحات الخضراء نتيجة استغاللها في 

اختفاء النباتات أنشطة سكنية اقتصادية للمهاجرين  و

الخضراء التي تعتبر المرشح الطبيعي لملوثات الهواء 

وضياع اللمسات الجمالية ( 10ص ،2010 )البحيرى،

وفى سبيل معالجة تلك اآلثار من الشوارع والميادين 

ظهرت العديد من األفكار البناءة  لمواجهة تلوث الهواء 

خاصة بعد فقد المساحات الخضراء للمدن تحت زحف 

هاجرين وإساءة استغالل هذه المساحات منها الم

الزراعة المائية )زراعة األسطح( كرافد حيوي يساعد 

فى الحصول على إنتاج نباتي وفير وسد الفجوة  النباتية 

والحيوانية )االستزراع السمكي المتكامل مع النباتي 

فوق األسطح( وفى نفس الوقت وسيلة للمساهمة فى 

ر جيد لتوفير الدخل القضاء على البطالة ومصد

واالستغناء عن األسمدة العضوية، وسهولة مكافحة 

 http:/website.paaf.gov.kw poaf) اآلفات

evshad/d95.jspتحكم المزارع في جودة التربة (، و

من خالل استعماله لبيئات مخصصة للزراعة في 

قيام ربات البيوت بجمع النباتات بسهولة ، وأحواض

حات الخاصة والعامة وتنظيفها واستغالل المسا ويسر،

 والزراعة فيها 

-http://how1what.blogspot.com/2013/01/blog

post.html#sthash. XevbiiWx. dpuf  باإلضافة إلى

 أنها األساس في إضافة اللمسات الجمالية للمدن 

وتغيير شكلها بزراعتها على أسطح المباني والمنشآت 

  العامة والخاصة واستخدام البلكونات والشروفات

دن خضراء ــــــــى مــــــدن إلـــــــــل المــــــوتحوي

 http:/website.paaf.gov.kw poaf)) ةـــــــــجميل

evshad/d95.jsp    ومن هنا ظهرت أهمية تدريب

المواطنين خاصة الشباب باعتبارهم رواد حركة التغيير 

المجتمعي وناقلي المعرفة والخبرة إلى محيطهم الحيوي 

بهذه الفكرة  فالبد من العمل على  وسكانياُ( )جغرافيا ،

بناء المعرفة العلمية الصحيحة للزراعة المائية لديهم 

في االنتقال  من مرحلة المعرفة إلى مرحلة  ومساعدتهم 

تطبيق الفكرة ونشرها إلى اآلخرين من خالل تكامل 

العديد من الطرق والوسائل والتي تعتبر البرامج 

التدريبية إحداها العتبارها نشاط تعليمي يستهدف 

إحداث تغيرات في المعارف والمهارات واالتجاهات 

 الخاصة بالزراعة المائية.

 

 البحثية المشكلة

 

يعتبررر البرنررامج الترردريبي موضرروع الدراسررة نشرراط 

مخطررط يهرردف إلررى إحررداث تغيرررات معرفيررة ومهاريررة 

وسلوكية للناس عامة والشباب بصفة خاصة بمرا يمكرنهم 

مررن استشررعاره علررى المسررتوى الفررردي، ونقررل الخبرررات 

المكتسرربة إلررى محرريطهم الحيرروي مررن جهررة أخرررى، فهررل 

أهدافره المخططرة، أن اإلجابرة نجح البرنامج فري تحقيرق 

على هذا التساؤل يستلزم اإلجابرة علرى األسرئلة الفرعيرة 

 التالية:

مررا هررو أثررر البرنررامج الترردريبي فرري تغييررر مسررتوى  .1

معارف المتدربين المتعلقة بالزراعة المائية )زراعة 

 .األسطح(

.  مررا هرري  المكتسرربات الفعليررة الترري تمررت مررن جررراء  2

 .ما  كان متوقعالبرنامج  مقارنه ب

 .. ما هو رأى المتدربين في البرنامج التدريبي3

http://how1what.blogspot.com/2013/01/blog-post.html#sthash. XevbiiWx. dpuf
http://how1what.blogspot.com/2013/01/blog-post.html#sthash. XevbiiWx. dpuf
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. مررا هرري أهررم المشرراكل الترري واجهررت المترردربين أثنرراء 4

 .البرنامج التدريبي

مرررا هرررو المقتررررح المقررردم لبرنرررامج تررردريبي لزراعرررة  .5

 ً  .األسطح يمكن تطبيقه مستقبليا
 

 األهداف البحثية
 

فررري تغييرررر  التعررررف علرررى أثرررر البرنرررامج التررردريبي .1

مستوى معارف المتدربين المتعلقة بالزراعرة المائيرة 

  .)زراعة األسطح(

.  مقارنرررة المكتسررربات الفعليرررة التررري تمرررت مرررن جرررراء  2

 .البرنامج بما كان متوقع

 .. التعرف على رأى المتدربين في البرنامج التدريبي3

. حصررر ألهررم المشرراكل الترري واجهررت المترردربين أثنرراء 4

 .التدريبيالبرنامج 

وضع مقترح لبرنامج تدريبي لزراعة األسطح يمكن  .5

 .تطبيقه مستقبلياً 
 

 خطة الدراسة
 

 اإلطار النظري أوالً: 
 

: هو مساعدة المروظفين والعمرال علرى اكتسراب  لتدريبا

الفاعليرررة والكفررراءة الفنيرررة والمهنيرررة فررري أعمرررالهم سرررواء 

الحالية أو المستقبلية عرن طريرق تنميرة العرادات الفكريرة 

والعلمية والمعارف والمهارات واالتجاهرات بمرا يناسرب 

كمىا  (205ص ،1985 )علىى،تحقيق أهرداف المسسسرة  

بأنرره التنميررة المنظمررة  (1ص ،1986) Bramleyعرفىى  

لالتجاهات والمعلومات والمهارات ونمراذج السرلوك بمرا 

كمررا  يمكررن الفرررد مررن أداء مهمررة أو عمررل معررين بكفرراءة

أن التررردريب هرررو نشررراط  (188، ص 1996)العبىىىد ذكرررر

مخطط يهف إلى إحداث تغييرات في الفر والجماعة من 

اء ناحية المعلومات والخبرات والمهارات ومعردالت األد

وطرق العمل والسلوك واالتجاهات بما يجعل هذا الفررد 

أو تلك الجماعرة أكثرر قردرة علرى القيرام بأعمرالهم بكفراءة 

 .وإنتاجية عالية 

أنه نشراط تعليمري  (4،ص1997ويرى أبو السعود )

يسرررتهدف أساسررراً تحسرررين األداء البشررررى عرررن طريرررق 

إحداث في تغيير في المعلومات والمهارات واالتجاهرات  

أن  (47ص  ،2013 )الشىىىىىىافعي و خىىىىىىرو أضرررررراف و

الترردريب نرروع مررن التوجيرره واإلرشرراد والتنظرريم فرري فررن 

 معين أو مهنة أو وظيفة يستهدف زيادة قدرات المتردرب

( أن أهميرة 248ص  ،(Jacson & Mathis 1985ذكر و

الترردريب تتمثررل فرري ترروفير الضررمانات لنجرراح العمررل فررى 

الحاضررر والمسررتقبل، ألنرره يعررد عمليررة تعلررم تعتمررد علررى 

التأهيررررل بتنميررررة المهررررارة الوظيفيررررة وزيررررادة إمكانيررررات 

العرراملين أو إعررادة ترردريبهم فرررى حالررة حرردوث تغيررررات 

جوهرية سواء فرى التقنيرة أو الوظرائف، ومرن ثرم يسراعد 

علررى إنتاجيرة بأقرل أخطراء وأكبررر التردريب علرى تحقيرق أ

رضا وظيفي، مع رفرع قردرة العراملين علرى مواجهرة أي 

تغييرررر تنظيمررري أو اجتمررراعي بقررردر كبيرررر مرررن المرونرررة 

إلرررى أن  (346-343ص ص  ،1999 )علىىىى، وأضررراف

الترردريب يررسدى إلررى تأهيررل الفرررد إلررى اكتسرراب مهررارات 

جديدة تمكنره مرن تغييرر اتجاهره المهنري مرن عمرل ألخرر 

 .المناصب العليا للمنظمة وشغل

 أنرره( 268-267ص ص  ،2000ى مصىىطفى )ويررر

يعمرررل علرررى إيجررراد جيرررل مسهرررل يمكرررن أن تفررروض لررره 

السلطة، كما يعمل على إعادة التوازن النروعي والعرددي 

لهيكررل العمالررة فررى المنظمررة، كمررا يعمررل علررى تطرروير 

سلوكيات األفرراد والجماعرات علرى اخرتالف مسرتوياتهم 

خدام مررزيج متكامررل مررن مررداخل الترردريب التنظيميررة باسررت

مررررع مرررردخل التطرررروير التنظيمرررري ممررررا يسررررهل معالجررررة 

أن ( 123ص ،2004 عليىىىىىو ،المشررررركالت وأضررررراف )

الترردريب يسرراهم فرري تنميررة معررارف ومعررارات العرراملين 

ويزيرد مرن اتجاهراتهم االيجابيرة نحرو العمرل علرى تحقيرق 

مطلوبة أهداف التنظيم والقيام بأدوارهم بفاعلية وكفاءة ال

األمر الذي يوفر مزيد من النجاح للعمرل والمسراهمة فري 

والترردريب نشرراط  تحقيررق التغيرررات السررلوكية المرغوبررة،

متجدد يبدأ بالتخطيط والمتابعة والتقييم يسرتهدف تطروير 

المعلومات والمهارات الفردية والجماعيرة والترأثير علرى 

ن السررلوك تررأثيرا ايجابيرراُ وتقرراس فعاليترره بقرردر مررا يمكرر

تطبيقرره بمررا تقدمرره مررت برررامج لصررالح الفرررد والمنظمررة 

 .( 47،ص2013)الشافعي و خرو  ،والمجتمع 
 

 أنواع التدريب 
 

 من حيث زمن التدريب أوال:
 

 التدريب قبل الخدمة أو قبل االلتحاق بالعمل: -1

يقصد بالتدريب قبل الخدمة إعداد األفراد علمياً 

ً بحيث  ً إعداداً سليما ً ومسلكيا يسهلهم للقيام وعمليا

 باألعمال التي ستوكل إليهم عند التحاقهم بوظائفهم

. 
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ويقصد به تدريب العاملين  :التدريب أثناء الخدمة -2

في أحد قطاع الخدمات أو القطاعات اإلنتاجية 

بغرض تنمية القدرات الذهنية والمهارات 

العملية،أما الهدف الرئيسي من التدريب أثناء 

وإحاطته بأحدث الخدمة فهو صقل الموظف 

التطورات التي تجد في مجال تخصصه وتحسين 

مستوى أدائه الوظيفي عن طريق تحسين أساليب 

 .العمل

والتدريب أثناء الخدمة يختلف عن التدريب قبل 

الخدمة حيث أن التدريب أثناء الخدمة يشتمل على 

تجارب األفراد بعد ممارستهم العمل واكتسابهم قدراً من 

هدف التدريب قبل الخدمة إلى إعداد الفرد التعليم بينما ي

 . إعداداً كامالً لتولي مهام مهنية أو فنية
 

 من حيث مكا  التدريب ثانيا:
 

ويقصد به تدريب مجموعة  :التدريب داخل المنظمة -1

من الموظفين تعقد لهم دورات أو اجتماعات في 

وعادة يقوم بهذا النوع  ،المنظمة التي ينتسبون إليها

أحد المسئولين في المنظمة مثل رؤساء  من التدريب

المتدربين أو زمالؤهم الذين لهم خبرات سابقة 

اكتسبوها خالل العمل في مجال معين بالتبادل فيما 

بينهم، أو إدارة شئون الموظفين، أو إدارة التدريب 

 .في المنظمة

وهو يعني أن ينقطع  :التدريب خارج المنظمة -2

ليلتحق أثناءها الموظف عن العمل لفترة محدودة 

بدورة أو ببرنامج تدريبي في أحد المراكز التدريبية 

في البلد أو في خارجها ولكن ليس في منظمته التي 

 .يعمل فيها
  

 من حيث أهداف التدريب ثالثاً:
 

 التدريب لتجديد المعلومات -1
 

وهو ما يسمى بالتدريب اإلنعاشي حيث يعطي 

مل وأساليبه المتدرب معلومات جديدة عن مجاالت الع

ووسائله المتطورة الحديثة أو تدعيم ما لديه من 

 .معلومات ومفاهيم
 

 تدريب المهارات. 2
 

يقصد بتدريب المهارات زيادة قدرة اإلداريين على 

أداء أعمال معينة ورفع كفاءتهم في األداء. وبذلك يهدف 

هذا النوع من التدريب إلى تزويد اإلداريين بالمهارات 

واإلشراف التي تسدي بالضرورة إلى زيادة اإلدارية 

 .اليتهافع
 

 التدريب السلوكي )أو تدريب االتجاهات( رابعاً:
 

يهدف التدريب السلوكي إلى تغيير أنماط السلوك أو 

وجهات النظر واالتجاهات التي يتبعها المديرون في 

أداء أعمالهم. والفرق بين تدريب االتجاهات وتدريب 

األول يقدم لإلداري فكرة جديدة المهارات أن النوع 

ويحاول إقناعه بفائدتها ومنفعتها من خالل األمثلة 

 .العلمية والنماذج الواقعية كزيادة قدرته على التخطيط
 

 التدريب للترقية خامساً:
 

يهدف التدريب فيما يهدف إليه ، إلى تحسين 

إمكانيات الموظف بغية تحضيره لتولي وظائف إدارية 

 للموظف مجاالت الترقية في المستقبل أعلى مما يسمن

.(www.slidesshare.net/diado-10\ss-1454489) 

 

 نشأة الزراعة المائية

 

 ةــــــــــة كزراعـــــــــة بدون تربـــــالزراع بدأت

في حدائق بابل المعلقة وفي  Hydroponics ةـــــــمائي

ً في  الحدائق العائمة في المكسيك، واستخدمت أيضا

الصين، وقد وصفت في الكتابات المصرية القديمة التي 

تعود إلى مئات من السنين قبل الميالد، وفي الماضي 

م قام العلماء بتجريب زراعة النباتات 1930في عام 

بدون تربة مستخدمين العناصر الغذائية الذائبة في الماء 

 ةــــــر ضروريـــــــــــــغي ةـــــــــــــالترب ووجدوا أن

وانتشر هذا  ذور النباتات،ــــــــــــــــــج إال لتثبيت

النظام في بالد غرب أوروبا ويستخدم اآلن على نطاق 

واسع في هولندا لإلنتاج التجاري للغذاء وتليها كندا في 

وقد أمكن استخدام هذا النظام داخل  .هذا المضمار

الغواصات إلنتاج الخضروات للطاقم. وكذلك استخدمته 

 .الفضاء األميركية )ناسا( في تجاربها الفضائية وكالة

http://www.startimes.com/?t=16506884  وعلى

الرغم أنها عرفت منذو وقت طويل اإل أنها لم تتطور 

وتستخدم إلنتاج الغذاء على نطاق واسع إال منذ الحرب 

حينما كان من الضروري إنتاج العالمية الثانية 

الخضروات الطازجة في معسكرات الجيوش الموجودة 

في مناطق ال تصلح للزراعة األرضية التي ال يوجد 

 .فيها وسط نمو الجذور
 

http://www.startimes.com/?t=16506884


 193   أثر برنامج تدريبى للزراعة المائية )زراعة األسطح( على مجموعة من المتدربين بمركز بحوث الصحراء 

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 23(1), 2015 

 مفهوم الزراعة المائية 
 

مشرررتقة مرررن كلمترررين يونرررانيتين  hydroponicsكلمرررة 

يطلررق ، بمعنررى عمررل  ponicsبمعنررى مرراء و  hdroهمررا

علرررررى أنظمرررررة  Hydroponicsمصرررررطلح هيررررردروبونك 

الزراعة في محاليل مغذيرة بردون اسرتخدام بيئرات صرلبة 

 ،1995)أبىو الىرو ، ، خاملرةاو استخدام بيئرات صرلبة 

هرري عبررارة عررن زراعررة  فالزراعررة برردون تربررة:(  8ص

وتنمية النباتات بمعرزل عرن األرض فرال تسرتخدم التربرة 

اعة بل تسرتخدم فري بعرض الزراعية العادية كوسط للزر

 ، 2010)البحيىىرى،األحيرران كدعامررة يسررتند إليهررا النظررام 

وهرري تقنيررة لنمررو النباتررات فرري المحاليررل المغذيررة ( 8ص

الترري تمررد النبررات بكررل مررا يحتاجرره مررن العناصررر المغذيررة 

الضررورية للنمررو المثررالي مرع أو برردون اسررتخدام أي مررن 

 الوسرررررائط الخاملرررررة )بررررردائل التربرررررة( مثرررررل الحصرررررى

والفيرميكيوليت والصوف الصخري والبيتموس ونشارة 

 لتررررروفير التررررردعيم الرررررالزم للنبرررررات الخشرررررب....ال 

http://www.startimes.com/?t=16506884 

وتعنى الزراعة بدون تربة إنتاج نباتات بأيرة طريقرة 

غيررر زراعتهررا فرري التربررة الزراعيررة علمرراً بررأن مفهرروم 

األرض الزراعيررررررة يتضررررررمن األراضرررررري العضرررررروية 

http://agriculture.yoo7.com/t576-topic )  وعلرى ذلرك

تتضرمن اإلنتراج   Hydroponicsالزراعة بدون تربرة فإن

إحرردى  التربررة فرري كافررة أوسرراط الزراعررة الترري ال تكررون

الخررالص  الرمررل مكوناتهررا، ويرردخل ضررمن ذلررك مررزارع

والحصى والبيت و الفيرموكوليرت والبرليرت والمخراليط 

وجميع أوسراط الزراعرة الصرلبة األخررى كبراالت القرش 

والصرروف الصررخري وغيرهررا وكررذلك المررزارع الترري ال 

ه هرررذيوجرررد فيهرررا وسرررط صرررلب لنمرررو الجرررذور وجميرررع 

 زارع تسررررقى دائمررررا بالمحاليررررل المغذيررررة المجهررررزةالمرررر

بررالمزارع المائيررة صررناعج. والجرردير بالررذكر أيضررا ان 

مفهررروم المرررزارع المائيرررة يمكرررن ان تسرررع ليشرررمل أيضرررا 

المرزارع الهوائيرة حيرث تبقررى الجرذور عالقرة فري الهررواء 

 فررررري حيرررررز مغلرررررق ويررررررش المحلرررررول المغرررررذى علرررررى

Aeroponics جرررررررذورها باسرررررررتمرار   

http://kenanaonline.com/users/AGRENET/post

s/547265)) 

 مميزات طرق الزراعة بدو  تربة
 

الكفاءة العالية فى استخدام الماء حيث ال يستهلك   -1

الماء اال بواسطة النباتات فقط حيث يدخل جزء 

الحيوية والجزء األخر يفقد عن منها فى التفاعالت 

طريق النتح وال يحدث فقد خالف ذلك مما يسدى 

إلى توفير كميات كبيرة من المياه التي كانت تفقد 

عن طريق الصرف أو عن طريق البخر من سطح 

 التربة ونمو الحشائش.

 الكفاءة العالية في استخدام األسمدة.  -2

نجد  رفع اإلنتاجية نتيجة عمل تكثيف رأسي فمثالً   -3

زراعة الفراولة بالطرق التقليدية يتم فيها زراعة 

نبات فى المتر المربع في حين أن  12-8حوالي 

زراعتها بنظام الزراعة الهوائية يستخدم حوالي 

 نبات لزراعة المتر المربع. 32-40

تعتبر الزراعة بدون تربة نظام زراعي جديد يسهل   -4

طبيعية الزراعة في المناطق التي يوجد بها معوقات 

أو بفعل اإلنسان تمنع أو تعيق زراعة هذه األراضي 

 مثل ارتفاع مستوى الماء األراضي 

عدم استخدام نظم الزراعة بدون تربة فإنه لن تكون   -5

هناك حاجة الستخدام طرق التعقيم  الكيماوية مثل 

 التعقيم 

إمكانية إنتاج بعض المحاصيل فى أوقات ارتفاع   -6

لتحكم في حرارة المحلول أسعارها وذلك إلمكانية ا

المغذى بإجراء عمليات التدفئة والتبريد له بعكس 

 الزراعة األرضية

انتاج محاصيل خالية مرن العناصرر الثقيلرة حيرث فري  -7

 2009،طررررررررررررق الزراعرررررررررررة األرضرررررررررررية 

 http://aradina.kenanaonline.com/posts/18855 
 

 عيوب الزراعة بدو  تربة 
 

تحتاج إلى تكاليف أعلى من تكاليف الزراعة 

تحتاج إلى متابعة ورعاية أكثر من الزراعة  العادية،

التقليدية ،على الرغم من أن نباتات الخضر والزينة 

واألشجار يمكن زراعتها في أوعية إال إن البطاطا 

 والجزر والكوسا والذرة ال تنجح بشكل جيد،

(http:aradina.kenan online.com/posts//186855) 

باإلضافة إلى عدم االهتمام بتعقيم غرف الزراعة قد 

يتسبب ظهور تعفنات مزعجة وخصوصا في بداية 

 ،2010، زراعة األسطح في مصر ،8. )صاالستنبات

 البحيرى(

http://www.startimes.com/?t=16506884
http://agriculture.yoo7.com/t576-topic
http://kenanaonline.com/users/AGRENET/tags/134260/posts
http://kenanaonline.com/users/AGRENET/tags/7506/posts
http://kenanaonline.com/users/AGRENET/tags/13493/posts
http://kenanaonline.com/users/AGRENET/posts/547265)
http://kenanaonline.com/users/AGRENET/posts/547265)
http://aradina.kenanaonline.com/posts/188552009
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 األهداف البيئية والصحية لزراعة األسطح 
 

 يمكن تلخيصها فيما يلي
 

تقليل التلوث البيئي الناتج عن زيادة مساحات   -1

المباني والمنشات مع قلة الغطاء النباتي في 

المدن،  واستغالل المساحات المهملة إلنتاج 

 االحتياجات المنزلية من الغذاء.

 (urban heat island)تقليل تأثير الجزيرة الدافئة   -2

والتي تظهر بوضوح خالل فصل الصيف في 

المدن الكبيرة حيث يحدث تغير واضح في الطقس 

ارتفاع درجة حرارة المدنية بمقدار أهم عالمات 

درجات مئوية عن المناطق المحيطة  5يصل إلى 

بها وترجع هذه الظاهرة إلى أن الطرقات 

والمباني والمنشات المختلفة تمتص الحرارة 

وتخزنها طوال فترة النهار ثم تعيد عملية انبعاثها 

مرة ثانية فيما بعد مما يسدى إلى رفع درجة 

الحرارة وحدوث تغيرات في طقس المدينة تسدى 

إلى حدوث خلل في النظام البيئي بها من حجز 

 .الدخان واألتربة

تقليل فرصة اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي   -3

ادة ـــــــة زيـــــــة نتيجـــــواألمراض الخبيث

 2م1,5المساحات الخضراء حيث وجد أن زراعة 

من المسطح األخضر تمد شخص بالغ باحتياجاته 

 .من األكسجين لمدة عام كامل

التخلص من المهمالت التي تخزن على األسطح   -4

والتي تتسبب في تشويه المظهر الجمالي وتزيد 

 .من فرص حدوث الحرائق

الضارة المختلفة التي  الحد من تواجد الكائنات -5

تغزو المنازل والمنشآت المختلفة نتيجة معيشتها 

 .باألسطح المهملة

تنقية هواء المدن من الملوثات حيث أن النباتات  -6

األخضر يعتبر مرشح لها حيث وجد أن كل متر 

مربع من النباتات الخضراء فوق السطح يزيل 

 .جرام من الملوثات الهواء كل عام 100

ً من خالل التحكم في  إنتاج غذاء  -7 امن صحيا

استخدام األسمدة وعدم استخدام المبيدات 

 .الكيماوية

تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون الموجود فى   -8

هواء المدن من خالل استهالكه فى عملية البناء 

 .الضوئي التي تقوم بها النباتات

زيادة جودة الخضروات المنتجة نتيجة تواجدها  -9

 .زجة وفى متناول اإليدىباستمرار في صورة طا

إنتاج غذاء طازج لقاطني المناطق البعيدة التي  -10

تعانى من تواجد الخضراوات الطازجة بها إلى 

جانب ارتفاع أسعارها نتيجة الرتفاع أسعار 

 .الشحن

حماية ساكني األدوار األخيرة من االرتفاع الشديد  -11

في درجة الحرارة خالل فصل الصيف حيث 

ة الشمس مما يحافظ على تستقبل النباتات أشع

األسقف وال تحتاج إلى عملية العزل المكلفة حيث 

وجد بالدراسة العملية أنه بزراعة السطح تقل 

درجة الحرارة خالل شهر أغسطس في األدوار 

ً  2م7األخيرة بمقدار   .تقريبا

ً أن زراعات األسطح تقلل  -12 أثبت الدراسات أيضا

 يثمن التأثيرات الضارة لمحطات المحمول ح

ات تمتص ــــــــــــــــد أن النباتــــــــــــــــــوج

اإللكترومغناطيسية  اتــــــــــــالموج

ات الصناعية ـــــــــــة من المحطــــــــــــــالمنبعث

. 
 

 األهداف االجتماعية
 

 تحقيق الزراعة المائية العديد من األهداف االجتماعية 
 

 يمكن إيجازها فيما يلي
 

قيام اى شخص بعملية إنتاج بعض أنواع إمكانية   -1

الخضروات التي يحتاجها مما يزيد من الثقة بالنفس 

ً بالنسبة لكبار السن من أربابا المعاشات  خصوصا

واللذين اعتادوا أن يكون لهم دوراً فعاالً ومهما في 

 .المجتمع

إتاحة فرص عمل لربات البيوت وشباب الخريجين  -2

دخل األسرة تدر عليهم عائد مادي يرفع من 

 .المصرية

توفير مساحات كبيرة من األراضي المزروعة   -3

بالخضروات واستغاللها فى زراعة المحاصيل 

 .االقتصادية الهامة كالقمح واألرز وغيرهم
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يمكن عن طريق زراعة األسطح عمل نظام   -4

إجتماعى حيث يتعاون سكان العمارة الواحدة 

 وكذلك الشارع مما يسدى إلى ترابط السكان مع

بعضهم فيسدى إلى ترابط السكان مع بعضهم 

فيسدى إلى حل مشاكلهم بسهولة والعودة إلى روح 

األلفة والمحبة التي اعتادت إن تتواجد بين الشعب 

 ،2010)البحيرى ، .المصري من قديم األزل والتي

 .(8ـ5ص
 

 ثانيا: متغيرات الدراسة وطرق القيا 
 

 المتغيرات المستقلة -1
 

برررالرقم الخرررام لعررردد سرررنوات حيررراة  : ترررم قياسرررهالسىىىن 

المبحوث منذ ميالده وحترى وقرت إجرراء الدراسرة مقربراً 

ألقرررب سررنة ميالديررة ، وبينررت بيانررات البحررث أن حرروالى 

-35( من المتدربين تتراوح أعمارهم ما بين )62,8%)

( مررن المترردربين تتررراوح %21,8( سررنة وحرروالى ) 48

( %15,6)( سررنة بينمررا حرروالى 62-49أعمررارهم بررين )

( سرنة كمرا 34-21من المتدربين تتراوح أعمارهم برين )

 .(1بجدول رقم ) موضح
 

: ترم قيراس هرذا المتغيرر بعردد السرنوات الحالة التعليميىة 

التى أنهاها المبحوث فى المراحل التعليميرة بنجراح علرى 

يقرررررأ ويكتررررب  (،2(، يقرررررأ )0النحررررو التررررالى : أمررررى )

 (،12) سهررل متوسررط(، م9( ، اعرردادى )6(،ابتردائى )4)

(  ، و بينرررررت بيانرررررات البحرررررث أن حررررروالي 16) عرررررالى

( مررررن المترررردربين حاصررررلين علررررى دكترررروراة 39,6%)

( مرررن المتررردربين حاصرررلين %50وماجسرررتير وحررروالى )

علرررى مرررسهالت عليرررا، والنسررربة الباقيرررة وهرررى حررروالى 

( حاصلين على مسهرل فروق المتوسرط ومتوسرط 9,4%)

ات تعليميررة مرتفعررة أي أن غالبيررة المترردربين ذو مسررتوي

 .(1بجدول رقم )وذلك موضح 
 

( ال 1( يعمرررل و)2: ترررم قياسررره بإعطررراء رقرررم ) المهنىىىة

( مرررررن %87,5يعمرررررل، وبينرررررت بيانرررررات البحرررررث أن )

المترردربين يعملررون فرري وظررائف مختلفررة مثررل )برراحثين 

بالمراكز البحثية، ومديرين بالشركات الخاصة، وأعمال 

المترردربين ال ( مررن %12,5حرررة، وأطبرراء(، وحرروالي )

 .(1بجدول رقم )يعملون، كما هو موضح 
 

 

 توزيع المتدربين وفقاً للخصائص الشخصية. 1جدول 

 

 % عدد السن

 15.6 5 سنة (34-21) الفئة االولى 

 62.5 20 سنة (48-35) الفئة الثانية

 21.8 7 سنة (62-49) الفئة الثالثة

 100 32 االجمالى

   المؤهل

 37.5 12 دكتوراة

 3.1 1 ماجستير

 50 16 مسهل عالى

 3.1 1 مسهل فوق المتوسط

 6.3 2 مسهل متوسط

 100 32 االجمالى

   المهنة

 31.2 10 باحث

 12.5 4 مدير شركة

 12.5 4 محاسب

 6.2 2 معاش

 12.5 4 ال يعمل

 3.1 1 فنان

 3.1 1 طبيب

   االجمالى

 % عدد عدد سنوات الخبرة الوظيفية

 28.1 9 (13-2صغيرة ) سنوات خبرة 

 46.9 15 (25-14) سنوات خبرة متوسطة

 25 8 (37-26) سنوات خبرة مرتفعة

 100 32 االجمالى

   الدورات التدربيبة

 - - حصل على دورات فى الزراعة المائية

لم يحصل على دورات فى الزراعة 

 المائية

32 100 

 100 32 االجمالى

   عضوية المنظمات المختلفة

 18.7 6 عضو 

 81.3 26 غير عضو

 100 32 االجمالى
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 .1تابع جدول 

 

الرغبة فى عمل مشروع زراعة 

 االسطح

  

 81.3 26 يرغب

 18.7 6 ال يرغب

 100 32 االجمالى

   مصادر معلومات المتدربين

 45.6 15 االنترنت

 18.1 6 التلفزيون

 18.1 6 الصحف

 9.1 3 المهندس المتخصص

 9.1 3 والجيراناالصدقاء 

 

: تررم قياسرره بررالرقم الخررام عىىدد سىىنوات الخبىىرة الوظيفيىىة

لعدد سنوات خبرة المتدرب منذو  بداية عمله حتى وقرت 

اجرررراء الدراسرررة ،امرررا بالنسررربة لعررردد سرررنوات الخبررررة 

بجىدول رقىم الوظيفية فبينت بيانرات البحرث كمرا موضرح 

( مررن المترردربين عرردد سررنوات %28,1أن حرروالى ) (1)

( سنة بينما حروالى 13-2خبراتهم الوظيفية تتراوح بين )

من المتدربين عدد سنوات خبراتهم الوظيفيرة  (49,9%)

( مررن المتررردربين %25( سررنة، وحرروالى )25-14هررى )

 .( سنة37-26تراوحت عدد سنوات خبراتهم ما بين )
 

: تررم قياسررها باعطرراء المبحرروث رقررم  الىىدورات التدريبيىىة

( 1ى دورات تدريبيررة ورقررم )( فررى حالررة حصررولة علرر2)

فررى حالررة عرردم حصررولة علررى دورات تدريبيررة، وبينررت 

بيانرررات البحرررث أنررره بالنسررربة لحصرررول المتررردربين علرررى 

دورات تدريبية فى مجرال الزراعرة المائيرة بصرفة عامرة 

وزراعررررة االسررررطح بصررررفة خاصررررة فتبررررين ان جميررررع 

المتررردربين لرررم يسررربق لهرررم الحصرررول  علرررى أى دورات 

 .( من إجمالى العينة%100نسبة )تدربيبة وذلك ب
 

تم قياسه باعطاء المبحوث  :عضوية المنظمات المختلفة

( فرى حالرة مرا يكرون 1( فرى حالرةما يكرون عضرو، و)2)

( %18,7غير عضو، وبينت بيانات البحرث أن حروالى )

مترررردرب كررررانوا أعضرررراء فررررى منظمررررات بينمررررا حرررروالى 

( مترردرب غيررر أعضرراء فررى أى مررن منظمررات 81,3%)

 .ع الحكومية او غير الحكوميةالمجتم

 

: الرغبة فىي عمىل مشىروع زراعىة  مائيىة فىوق أسىطح

( فرى االجابرة برنعم 2تم قياس هذا  المتغير بإعطاء رقم )

( فررى حالررة االجابررة ب )ال(، وبينررت البحررث أن 1ورقررم )

( مرررن المتررردربين يرغبرررون فرررى عمرررل %81,3حررروالي )

 (%18,7مشروع استزراع فرى االسرطح بينمرا حروالى )

فقررط ال يرغبررون فررى عمررل مشررروع زراعررة مائيررة فرروق 

 .(1بجدول رقم ) أسطح المنازل وذلك موضح

تم قيراس هرذا المتغيرر عرن مصادر معلومات المتدربين: 

طريق قيام المبحوث بترتيب مصرادر المعلومرات حسرب 

بينرررت بيانرررات البحرررث كمرررا هرررو و  أولوياتهرررا بالنسررربة لررره

أن االنترنررررت هررررو مصرررردر  (1بجىىىىدول رقىىىىم )موضررررح 

المعلومررررات االول بالنسررررية للمترررردربين وذلررررك بالنسرررربة 

( مررررن المترررردربين، وجرررراء بعررررد ذلررررك %15لحرررروالى )

ثررم الصررحف ثررم المهنرردس المتخصررص فررى   التلفزيررون

الترتيرررب بينمرررا جررراء االصررردقاء والجيرررران فرررى المرتبرررة 

االخيرة بالنسبة للمتردربين كمصردر للمعلومرات، ويمكرن 

إلرتفاع المستوى التعليمى لجميع المتردربين إرجاع ذلك 

الرذى يرسدى إلرى سرهولة التعامرل مرع االنترنرت وشربكات 

 .التواصل االجتماعي
 

 المتغير التابع-2
 

 معارف المتدربين بالزراعة المائية )زراعىة األسىطح(:

ترم قياسره مررن خرالل وضرع سرربع وعشررون عبرارة تعبررر 

عامرررة  عرررن الخطررروات الفنيرررة للزراعرررة المائيرررة بصرررفة

وزراعة األسطح بصفة خاصة ويقوم المتدرب باإلجابرة 

عليهررا  قبررل البرنررامج وبعررد حضررور البرنررامج الترردريبي 

)درجتررين( فرري يعرررف و)درجررة واحرردة ( فرري  وإعطائرره

حالة ال يعرف  وإحضار الفرق بين اجابه المبحوث قبل 

البرنررامج وبعررد البرنررامج وتررراوح المرردى النظررري بررين 

 ( درجة.27-54)
 

 الثاً :الفروض ث
 

 لتحقيق أهداف الدراسة تم وضع الفروض التالية
 

:  تتوقع الدراسة أن  البرنرامج التردريبي الفرض النظري

يسدى  إلى تحسين مستوى معارف المتردربين بالزراعرة 

 .)زراعة األسطح( المايئة

مررن الفررررض النظرررري السررابق ترررم اشرررتقاق الفررررض 

 االحصائى التالي :
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اليررسدى البرنررامج الترردريبي  إلررى  :الفىىرض  اإلحصىىائى

تحسررين مسرررتوى معرررارف المترردربين بالزراعرررة المائيرررة 

 .)زراعة األسطح(
 

 رابعاً: الدراسة الميدانية
 

 أوالً : الطريقة البحثية
 

تم عمل استبيان قبلي بعدى للمشاركين في أحد 

البرامج التدريبية لزراعة األسطح والمنعقد من خالل 

ضمن عدد كبير من  مركز بحوث الصحراء من

البرامج التدريبية  المنفذة من جانب هيئات مختلفة 

( متدرب و الذي استمر التدريب فيه  32والبالغ عددهم )

لمدة أربع ساعات لكل يوم على مدار يومين متتالين هما 

 .2014( يناير 20و19)
  

 ثانياً: األساليب اإلحصائية
 

ات ولتحليرررل بيانرررات البحرررث ترررم اسرررتخدام التكررررار

 .والنسب المئوية واختبار ولكوكسون لرتب اإلشارات
 

 نتائج الدراسة ثالثاً:
 

الهدف األول : التعرف على أثر البرنامج التدريبي في 

تغيير مستوى معارف المتدربين فيما يتعلق بالزراعة 

 المائية ) زراعة األسطح(
 

أوضررحت نتررائج البحررث أن هنرراك تغيررراً فرري مسررتوى 

معرررارف المتررردربين بعرررد حضرررور البرنرررامج التررردريبى 

لزراعة االسطح عن قبل حضور البرنامج حيث يوضح 

( مرررن المتررردربين %59,3أن حررروالى ) (2جىىىدول رقىىىم )

كررانوا ذي مسررتوى معرفرري مررنخفض بالمعلومررات الفنيررة 

السرررطح الخاصرررة بالزراعرررة المائيرررة عمومررراً وزراعرررة ا

بصفة خاصة وذلك قبل حضور البرنامج التدريبى بينمرا 

بعرررد حضرررور البرنرررامج التررردريبي فقرررد إنخفضرررت نسررربة 

المتدربين ذي المستوى المعرفي المرنخفض إلرى حروالي 

( مرن المترردربين، أمررا المترردربين اللررذين يقعررون 18,7%)

فررري فئرررة المسرررتوى المعرفرررى المتوسرررط فكرررانوا حررروالي 

البرنرررامج بينمرررا  إرتفعرررت هرررذه ( متررردربا قبرررل 12,5%)

( بعررد البرنررامج، بينمررا كانررت نسرربة % 37النسرربة إلررى )

المترردربين ذو المسررتوى المعرفرري المرتفررع قبررل حضررور 

( متررردرب  وإرتفعرررت هرررذه %28,1البرنرررامج حررروالي )

( متررردرب بعرررد حضرررور %43,3النسررربة إلرررى حررروالي )

البرنامج التدريبى وذلرك يوضرح أثرر البرنرامج التردريبى 

تغيير معارف المتردربين المتعلقرة بالمعلومرات الفنيرة فى 

للزراعة المائية بصرفة وزراعرة االسرطح بصرفة خاصرة 

وبالنسبة للتعرف على تأثير البرنامج فرى تغييرر مسرتوى 

معرارف المترردربين مرن قبررل البرنرامج وبعررد البرنرامج تررم 

اسررتخدام اختبررار وولكوكسررون الختبررار رتررب االشررارات 

ختبرررررار أن القيمرررررة الجدوليرررررة وتبرررررين مرررررن اجرررررراء اال

( وذلرك عنرد 17( اكبر من القيمرة المحسروبة )266,67)

( لرذلك ال نسرتطيع قبرول الفررض 0,05مستوى معنوية )

االحصائى  ولكن نقبل الفرض البديل القائل أن البرنامج 

التدريبى  يسدى الى تحسرين مسرتوى معرارف المتردربين 

وزراعرررة فيمرررا يتعلرررق بالزراعرررة المائيرررة بصرررفة عامرررة 

 .االسطح بصفة خاصة
 

ً : الهدف الثاني  مقارنة  المكاسب التى تم تحقيقها  فعليىا

والمكاسىب(  واألسلوب، ومحتوى البرنامج، )األهداف،

 ومحتىوى البرنىامج ، )األهىداف، مع  مىا كانىم متوقعى 

 والمكاسب(  واألسلوب،
 

أن الفرررق بررين مررا تررم تنفيررذه  (3جىىدول رقىىم )يوضررح 

أثنرراء البرنررامج ومررا كرران متوقررع تنفيررذه يمثررل فجرروة فرري 

وفجرروة  أهررداف البرنررامج وهررى نوعرران )فجرروة مهاريررة،

تطبيقية(، وتمثلت فجوة المحتروى فري المحتويرات التاليرة 

)األمرررراض التررري تصررريب النبرررات، كيفيرررة الوقايرررة مرررن 

باترررات األمرررراض ،كيفيرررة التغذيرررة، مواعيرررد زراعرررة الن

أمرا عرن فجروة  المختلفة، التكاليف االقتصرادية للزراعرة،

األسلوب التدريبي فبينرت بيانرات البحرث أنهرا تمثلرت فري  

عدم استخدام األساليب التعليميرة التاليرة علرى الررغم مرن 

 حاجة موضوع التدريب إليها مثل )مشراركة المتردربين،

إليضرراح العملرري بعرررض النتررائج، واإليضرراح العملرري او

لتجربرررة، وعررردم  تررروفير نشررررات إرشرررادية أو كتيبرررات با

واسرتخدام  تحتوى معلومرات فنيرة عرن زراعرة األسرطح،

ملصقات، الزيارات الميدانية ألماكن مطبق فيها زراعرة 

األسررطح(، أمررا عررن تقرريم البرنررامج فررتم اسررتخدام التقيرريم 

النهائي فقط للبرنامج  ولم يتم إجراء تقييم  مرحلي وهرو 

أوجررره القصرررور أو الضرررعف أثنررراء أي يفيرررد فررري تالفرررى 

مرحلة من مراحل تنفيرذ البرنرامج وتجنبهرا فري المرحلرة 

 .التالية
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ً لمستوى معارفهم المتعلقة بالزراعة المائية )زراعة األسطح( قبل وبعد  .2جدول  توزيع المتدربين وفقا

 البرنامج التدريبي

 

 التغيير % مستوى المعارف بعد البرنامج المعارف قبل البرنامجمستوى 

 % % عدد % عدد 

 19,7 18,7 6 59,3 19 (34-27منخفضة )

 25 37,5 12 12,5 4 (44-35متوسطة )

 14 43,8 14 28,1 9 (54-45مرتفعة )

  100 32 100 32 االجمالى

 بيانات البحث الميدانية المصدر:

 

 

ً لمقارنة ما تم فعالً أثناء البرنامج . 3جدول  توزيع المتدربين وفقا

 بما كان متوقع

 

 ما تم 

 أثناء

 البرنامج

ما كان 

 متوقع

أثناء 

 البرنامج

 الفجوة

 األهداف

 معرفية

 مهارية

 تطبيقية

 

* 

- 

- 

 

* 

* 

* 

 

- 

* 

* 

 محتوى البرنامج

 مفهوم الزراعة المائية 

 نشأتها

 أهدافها

 مميزاتها

 عيوبها

 زراعة األسطح

 مميزاتها

 عيوبها

 األمراض التي تصيب النباتات

  األمراضكيفية الوقاية من 

 مواعيد زراعة النباتات المختلفة

 طرق التغذية

  المغذى كيفية عمل المحلول

األدوات الالزمىىىىىىىىىىىة لزراعىىىىىىىىىىىة 

 األسطح

مرررع  زراعرررة األسرررطح المتكامرررل

 األسماك

 التكاليف االقتصادية 

 )لمشروع زراعة األسطح(

العائررررررد االقتصررررررادي لزراعررررررة 

 األسطح

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

- 

- 

- 

- 

* 

- 

* 

 

 

- 

- 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

- 

- 

* 

* 

- 

- 

- 

- 

* 

* 

* 

* 

- 

* 

* 

 

 

* 

* 

    األسلوب التدريبي

 محاضرة

 مشاركة المتدربين

 إيضاح عملي بالمشاهدة 

 إيضاح عملي بالتجربة

 توفير نشرات إرشادية

 توفير ملصقات 

 توفير إسطونات بالمادة العلمية

 الزيارة الميدانية لألسطح

 ايضاح عملى بعرض النتائج
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 المكاسب

 معارف 

 مهارات

 تطبيقات

 البرنامجتقييم 

 تقييم مرحلي

 تقييم نهائي
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 بيانات البحث الميدانيةالمصدر: 

 
الهدف الثالث: التعرف على رأى المبحوثين في 

 البرنامج التدريبي
 

( مررررن  %34,3بينررررت بيانررررات البحررررث أن حرررروالي )

المتدربين  ذكروا أن البرنرامج التردريبى ممترازاً بالنسربة 

( من المتردربين أن البرنرامج %56,3لهم فى حين ذكر )

( مترردرباً أن البرنررامج %9,4جيررداً، بينمررا  ذكررر حرروالي )

 .(4بجدول رقم )التدريبي ضعيف وذلك موضح 
 

ُ لرأيهم في البرنامج . 4جدول  توزيع المبحوثين وفقا

 التدريبي
 

 % ددـــــع 

 34,3 11 ممتاز 



 199   أثر برنامج تدريبى للزراعة المائية )زراعة األسطح( على مجموعة من المتدربين بمركز بحوث الصحراء 

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 23(1), 2015 

 56,3 18 جيد

 9,4 3 ضعيف

 100 32 االجمالى

 بيانات البحث الميدانية المصدر:

 

التعىىرف علىىى المشىىاكل التىىي واجهىىم  الهىىدف الرابىىع:

 المبحوثين أثناء البرنامج التدريبي
 

بجدول رقم أظهرت بيانات البحث كما هو موضح 

أن أهم المشاكل التي واجهت المتدربين أثناء  (5)

التدريب هي عدم إنتقال المتدربين إلى أماكن مطبق فيها 

( متدرباً، %24,7نماذج لزراعة األسطح حيث ذكر )

وعدم تدريب المتدربين على المهارات العملية لزراعة 

ونقص  ( متدرباً،%23,1األسطح  وذلك لحوالي )

بإجراء زراعة األسطح  بعض المعارف الهامة الخاصة

( متدرباً، قصر مدة البرنامج وذلك 14,4وذلك لحوالي )

نقص بعض المعارف  ،( متدرب%13,8لحوالي )

الهامة لتمكين المتدريب من إجراء زراعة األسطح 

وعدم مناسبة المكان المخصص للتدريب ( 12,4%)

عدم تخصيص جزء من الوقت للمناقشة  (،7,6%)

ارتفاع رسوم  ( متدرباً،%4,6) المفتوحة وذلك لحوالي

( متدرباً، ارتفاع مستوى %4,6الدورة وذلك لحوالى )

المادة العلمية لغير المتخصصين وذلك لحوالى 

ارتفاع مستوى المادة العلمية لغير ( متدرباً 4,6%)

( متدرباً، اعتماد أحد المدربين على %4,6الزراعيين )

أثناء  الشرح النظرى فقط وعدم عرضه لنماذج عملية

 .الشرح
 

مقترح لبرنامج تدريبي لزراعة  الهدف الخامس:

 األسطح يمكن تطبيق  مستقبالً 
 

بناءاً على ما سبق من بيانات أسفر البحث عنها 

بوجود بعض الفجوات في البرنامج التدريبي التي دفعت 

إلى وضع مقترح لبرنامج تدريبي لزراعة األسطح 

يمكن تطبيقه  من قبل أي جهة مسئولة عن نشر فكرة 

زراعة األسطح لمحاولة المساعدة في نشر وتدريب 

الزراعة لما له من مختلف الفئات على هذا النوع من 

هذا  (6جدول رقم )مميزات عديدة سبق ذكرها ويوضح 

 .المقترح للبرنامج التدريبي لزراعة األسطح

 

ً للمشاكل التي واجهتهم  .5جدول  توزيع المتدربين وفقا

 أثناء البرنامج التدريبي
 

 % ددــــع لــــــالمشاك

عدم نقل المتدربين الرى أمراكن مطبرق فيهرا نمراذج 

 لزراعة األسطح

32 24,7 

عرردم ترردريب المترردربين علررى المهررارات العمليررة 

 للزراعة المائية 

30 23,1 

 13,8 18 مدة البرنامج قصيرة جداً )يومين فقط(

نقررص بعررض المعررارف الهامررة  لتمكررين المترردرب 

 من إجراء زراعة األسطح 

16 12,4 

 7,6 10 المكان غير مناسب للتدريب 

 4,6 6 الدورةارتفاع رسوم 

 4,6 6 إرتفاع مستوى المادة العلمية لغير المتخصصين 

عرررردم تخصرررريص جررررزء مررررن الوقررررت للمناقشررررة  

 المفتوحة

6 4,6 

 4,6 6 اهتمام أحد المدربين باألجزاء النظرية فقط

 

 * أتيح للمبحوث ذكر أكثر من إجابة

 بيانات البحث الميدانية المصدر:
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 مقترح لبرنامج تدريبي لزراعة األسطح. 6 جدول

 

 مدة البرنامج

 أيام(6)

الطريقة التعليمية  وىـــــــالمحت

 المستخدمة

األهداف 

 التعليمية

 تقييم البرنامج المدربو 

مفهررررررررررررررررروم الزراعرررررررررررررررررة المائيرررررررررررررررررة  اليوم األول

التررررري )أنواعها،مميزاتها،عيوبها،النباترررررات 

 تصلح لزراعة األسطح(

 

 المحاضرة

 

مررررررررررررررررردرب  معرفية

أكاديمي )أحد 

كليرررررررررررررررررررات 

الزراعرررررررررررة( 

 أستاذ جامعي

 تقييم

 

 

 

 

 

 يومى

 

 

 

 

 

 أدوات 

 

 التقييم

 –األمراض التي تصيب النباتات المختلفة  اليوم الثاني

 وكيفية التغذية - طرق التغذية المختلفة

 محاضرة

 إيضاح عملي 

  بالمشاهدة

 إيضاح عملي

 بعرض النتائج

 الصور الفوتوغرافية

 معرفية 

 مهارية

 تطبيقية

مرررردرب مرررررن 

أحررد المراكررز 

 البحثية

 إيضاح عملي  كيفية عمل المحلول المغذى  اليوم الثالث

 بالمشاهدة 

 ورش عمل

 نشرات فنية 

مرررردرب مرررررن  مهارية

المركررررررررررررررررز 

 البحثي

 كيفية رى النباتات  اليوم الرابع

المختلفة ومواعيد كيفية حصاد النباتات 

 الحصاد

 محاضرة

 إيضاح عملي بالتجربة

مررررررررررررررررردرب  مهارية 

 اكاديمى

-)االسرررررررررررررتبيان

 المالحظة(

 

 باإلضافة 

 

 إلى التقييم

 

 النهائي 

 بعد انتهاء

 البرنامج

  زراعة األسطح المتكاملة مع إنتاج األسماك اليوم الخامس

مفهوم هذا النوع ومميزاته وعيوبه وكيفية 

 تنفيذه 

 

 محاضرة

 رؤية نماذج

 إيضاح عملي 

 بالمشاهدة

 زيارة ميدانية

 

 معرفية

 مهارية 

 تطبيقية

مرررردرب مرررررن 

 أحد الشركات

التجاريرررررررررررررة 

لزراعرررررررررررررررة 

 األسطح

األدوات المستخدمة في الزراعة المائية  اليوم الساد 

 وكيفية استخدامها

 

 التكاليف االقتصادية للمشروع

 العائد من المشروع 

 ورش عمل

 نماذج

 عينات

 محاضرة

 زيارة ميدانية ألسطح

 مطبق فيها الزراعة

 مهارية

 

 معرفية

 تطبيقية

مررررررررررررررررردرب 

 الشركة

مررررررررررررررررردرب 

اكرررررررررررررراديمى 

)اسررررررررررررررررررتاذ 

 جامعة(
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 اتـــــالتوصي

 

ضرورة نشر فكرة الزراعة المائية وخاصة زراعرة  -1

األسطح من خالل وسرائل اإلعرالم العامرة والقنروات 

المتخصصة مثل قناة الزراعيرة الفضرائية واالهتمرام 

بشرررح تفاصرريل الفكرررة ومميزاتهررا وعيوبهررا لجررذب 

االنتبررراه لتبنيهرررا للمسررراعدة فررري تررروفير فررررص عمرررل 

 للشباب وربات البيوت والمعاشات.

ضرورة قيام المسئولين عن وضع الخطط والبررامج  -2

التعليميررة فرري المرردارس الزراعيررة وكليررات الزراعررة 

ختلفررة بررإدراج مقرررر للتعريررف بالزراعررة المائيررة الم

وزراعة األسطح يتم تدريسه في المراحرل التعليميرة 

المختلفة  ثرم يرتم اسرتكماله فري التعلريم الجرامعي عرن 

طريررررق التكامررررل بررررين التعلرررريم الثررررانوي  الزراعرررري 

 وكليات الزراعة 

قيرررام المراكرررز البحثيرررة وكليرررات الزراعرررة المختلفرررة  -3

شرررررادية بتررررروفير بررررررامج تدريبيرررررة والمراكرررررز اإلر

متخصصة يتكامل فيها الجانب النظرري مرع الجانرب 

التطبيقرري وذلررك للمسرراعدة فرري نشررر فكرررة زراعررة 

األسطح  مع مراعاة تكرارها بصفة مسرتمرة لجميرع 

 فئات الجمهور وبتكاليف مناسبة

القائمين على تخطيط البرامج التدريبية الخاصرة  على-4

مول محترروى البرنررامج بزراعررة األسررطح مراعرراة شرر

الترردريبي كررل مررا يتعلررق بالزراعررة المائيررة وأنواعهررا 

المختلفة واالهتمام بإتاحة الفرصرة للمتردربين لتعلريم 

مهارات زراعة األسطح باإلضافة إلى ضرورة نقل 

 المتدربين أثناء التدريب إلى رؤية تطبيقات فعلية 

العمررل علررى إنشرراء وحرردات ذات طررابع خرراص داخررل  -5

الزراعرررة تخرررتص بتقرررديم )المشرررورة الفنيرررة كليرررات 

تررررررروفير األدوات  للجمهرررررررور، ودورات تدريبيرررررررة،

تروفير  الخاصة بزراعة األسطح وكيفية اسرتخدامها،

 .البذور(  المحلول المغذى،

قيام اإلرشاد الزراعي ممثالً فري المراكرز اإلرشرادية  -6

علررى مسررتوى المحافظررات والمراكررز بعمررل توعيررة 

ئيرة وزراعرة األسرطح للمسراعدة مكثفرة للزراعرة الما

  .في نشر الفكرة على المستوى المحلى

مررررن خررررالل اسررررتخدام مختلررررف الطرررررق اإلرشررررادية 

االتصررررالية وعمررررل حمررررالت إرشررررادية مكثفررررة لزراعررررة 

 .األسطح

قيام مركز بحوث الصحراء بتوفير المحلول المغرذى  -7

الذي يتم إنتاجره داخرل المركرز مرن خرالل منافرذ بيرع 

  .جميع أنحاء الجمهوريةفي  تنتشر
 

 عــــــــالمراج
 

 أوالً: المراجع العربية
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مشروع دمج الثقافة السكانية في اإلرشاد الزراعري، 

وزارة الزراعة واستصالح األراضي باالشتراك مع 

وصىندوق األمىم المتحىدة منظمة األغذية والزراعىة 
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