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 6002،  14 - 4( ، 4)41جملة احتاد اجلامعات العربية للدراسات والبحوث الزراعية ، جامعة عني مشس ، القاهرة ، 

 

جامع ة ع ي   - ة الزراع ةـكلي  –ى ـاد الزراعـى واإلرشـع الريفـم المجتمـى قسـإرشاد زراع -1

 شمس، شبرا الخيمة، القاهرة
 

 (6002مبر نوف 62)سلم البحث فى 

 (6002ديسمبر  7وفق على البحث فى و)

 

 حاجة المزارعين لبرنامج إرشادى فى مجال ترشيد استخدام مياه الرى
دارة نظم الرى الحديث للمنتفعين بمشروع   وا 

 محافظة الوادى الجديد -درب األربعين 

]1[ 
 1محمود محمد مصطفى معوض

 

 الملخص
 

استهدفت الدراسة التعرف على المستويي  المعرفى والمهارى، للزراع المبحوثي  فيما 

ق بالتوصيات الفنية الخاصة بترشيد استخدام مياه الرى ونظم إدارتها المختلفة، وتحديد يتعل

النقص فى درجة معارفهم ومهارتهم فى هذا الجانب تمهيداً القتراح برنامج إرشادى وفقاً لما 

تسفر عنه نتائج الدراسة فى هذا الجانب لسد النقص المعرفى والمهارى لهم، وقد أجريت 

محافظة الوادى الجديد للمنتفعي  بمشروع درب األربعي ، وقد تم أخذ عينة الدراسة فى 

منتفع،  641% م  إجمالى المنتفعي  والبالغ عددهم 52منتفع تمثل  161عشوائية قوامها 

وجمعت البيانات بواسطة استمارة استبيا  بالمقابلة الشخصية وذلك خالل الفترة م  

ات األدوات ـرض البيانـل وعـفى تحليدم ـواستخ 11/9/5112حتى  11/8/5112

اإلحصائية التالية: الحصر العددى، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

-Stip)دار المتدرج ـ، وتحليل االنح" ”F، واختبار  المعيارية، ومعامالت االرتباط البسيطة

Wise)وتلخصت أهم النتائج فيما يلى .  

% كانت معارفهم منخفضة فيما يتعلق 2661ة المبحوثي  أ  أكثر م  نصف عين -

% م  5162بالتوصيات الفنية الخاصة بترشيد استخدام مياه الرى ونظم إدارتها، وأ  

 إجمالى المبحوثي  بالعينة ليس لهم معرفة ع  تلك التوصيات.

% م  المبحوثي  بالعينة مهاراتهم التنفيذية للتوصيات الخاصة بترشيد 2161أ   -

% م  إجمالى 2ستخدام مياه الرى ونظم إدارتها كانت منخفضة، فى حي  كا  ا

 المبحوثي  مهاراتهم فى هذا الشأ  مرتفعة.
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أ  هناك نقص معرفى فى نحو سبعة مجموعات م  التوصيات الفنية المتعلقة بترشيد  -

%( م  42-%11استخدام وإدارة نظم الرى، وقد تراوحت نسب هذا النقص ما بي  )

 لى المعارف.إجما

أ  هناك نقص مهارى لدى المبحوثي  فيما يتعلق بالتوصيات الفنية المتعلقة بترشيد  -

%( م  11-%21استخدام وإدارة نظم الرى وقد تراوحت نسب هذا النقص ما بي  )

 إجمالى المهارات التنفيذية.

ياه الرى أ  المبحوثي  فى حاجة ماسة إلى برنامج إرشادى فى مجال ترشيد واستخدام م -

 وإدارة نظم الرى الحديثة، وقد تم وضع خطة عمل له فى هذه الدراسة.

وفى النهاية أوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج تدريبية مكثفة للمنتفعي  بالمشروع 

 لرفع المستوى المعرفى والتنفيذى لهم فى هذا الشأ .

 

،  م مياه الرىد استخداـ، ترشي ج إرشادىـ، برنام ة المزارعي ـحاج:  الكلمات الدالة

 مشروع درب األربعي 

  

 مقدمــة
 

تعد األرض والمياه م  أهم محددات 

التوسع األفقى فى اإلنتاج الزراعى، وتشير 

البيانات واإلحصاءات إلى محدودية هذي  

الموردي ، وعدم قدرتهما على مسايرة الزيادة 

السكانية المستمرة حيث بلغت الزيادة فى 

لمستمرة خالل قر  م  الزما  أعداد السكا  ا

بنحو ستة مرات، فى حي  بلغت الزيادة 

األرضية فى الزراعة إلى مرة ونصف عما 

مليو   2614كا  عليه فى هذا القر  أى م  

مليو  فدا ، ويقدر حجم الماء  166فدا  إلى 

بنحو خمس أرباع حجم األرض، ويقدر 

 1مليو  كم 14مخزو  المياه العذبة بنحو 

% م  إجمالى مخزو  مياه 562ة تمثل نسب

الكرة األرضية. بينما يمثل مخزو  المياه 

% م  مخزو  المياه العذبة، 11الجوفية 

وعلى الرغم م  أ  ذلك المخزو  م  المياه 

% منه 6868العذبة يعتبر كبيراً نسبياً، إال أ  

غير متاح  1مليو  كم 5164أى حوالى 

 لالستخدام إذ تمثل هذه الكمية فى جبال

الجليد. كما يقدر حجم المياه المالحة بنحو 

% م  إجمالى 9162بنسبة  1كم1114

 (.6: 6000أحمد: مخزو  الكرة األرضية )

وتعانى معظم الدول الواقعة فى مناطق 

قاحلة أو شبه قاحلة فى الوقت الحالى م  

أزمات المياه مع تفاوت حدة المشكلة م  دولة 

لية إلى إلى أخرى، حيث تشير التوقعات الحا

أنه بسبب قيود الموارد المائية ل  تحصل إال 

ثالث دول فقط فى منطقة الشرق األوسط 

هى: تركيا، وإيرا ، والسودا  على نصيب 

م  المياه الستهالك الفرد يفوق الحد األدنى 

 (.62: 6992: أبو زيدالمقبول حالياً )

ويعتبر توفير المياه أحد المحددات 

ت التوسع الزراعى، الرئيسية الالزمة لعمليا
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مليار  4961حيث تستهلك الزراعة حوالى 

% م  إجمالى 81متر مكعب أى ما يعادل 

 2262حصة مصر م  مياه النيل والتى تبلغ 

وقد قدرت الدراسات أ   .مليار متر مكعب 

% م  بي  أفمام 54الفاقد المائى يقدر بنحو 

% بي  11الترع الرئيسية وفتحة الرى، و

قول، وعليه فقد سعت وزارة فتحة الرى والح

األشغال والموارد المائية إلى تطوير ورفع 

مليو  فدا   6كفاءة نظم الرى فى حوالي 

خالل عشرو  عاماً وذلك بتحديث شبكات 

الرى الرئيسية والفرعية ونظم الرى الحقلى، 

وشبكات المساقى ع  طريق تسوية الحقول 

وتبطي  المساقى، واستخدام خطوط األنابيب 

غلفة لتوزيع المياه ورى الحقول بهدف الم

استغالل مياه الرى استغالالً مثالياً مع منع 

اإلسراف وتقليل الفاقد، وبناًءا عليه فقد صدر 

قرار وزارة األشغال العامة والموارد المائية 

فى شأ  إدارة  1992لسنة  1941رقم 

وانتفاع الزراع بنظم الرى الحقلى المتطور 

لمساقى باستخدام والذى يتضم  تطوير ا

إحدى أساليب الرى المطورة، والتى تتمثل 

فى ضخ مياه الرى فى مساقى مبطنة 

بالخرسانات مع عمل فتحة تجاه كل مروى 

أو بإمرار مياه الرى داخل مواسير مدفونة 

تحت األرض، وتوزيع المياه بواسطة محابس 

تجاه كل مروى، كما يتضم  القرار تكوي  

ل طلمبات الرفع روابط م  الزراع لتشغي

  ـوالمسقى وتحديد تكاليف الرى وغيرها م

وزارة األشغال العامة والموارد ال )ـاألعم

 (.6991المائية، 

وحرصاً م  الدولة على تحقيق أقصى 

استفادة ممكنة م  الموارد المائية بهدف 

تطوير وتنظيم وترشيد استخدام مياه الرى، 

فإنها قامت بوضع استراتيجية لهذا الغرض 

بهدف الوفاء بخطة التنمية االجتماعية 

واالقتصادية معتمدة فى ذلك على محاور 

أساسية منها: رفع كفاءة استخدام شبكات 

الرى الحالية بإتاحة التخزي  الليلى فى 

القنوات لمواجهة السحب خالل ساعات 

الذروة بالنهار، وإنشاء المساقى المطورة، 

جديدة  والتحكم فى فاقد المياه، وإيجاد كوادر

م  المهندسي  الزراعيي  والمرشدي  العاملي  

فى مجال الرى، وإمداد المزارعي  

بالمعلومات الالزمة إلدارة وتشغيل وصيانة 

 (.29: 6999ناشد: نظم الرى المتطورة )

لذا فإ  هناك مجهودات تبذل حالياً ومستقبالً 

ترتكز على تطوير وسائل استخدام الموارد 

خال أساليب التقنية الحديثة المائية المتاحة بإد

فى عملية الرى للمحاصيل المختلفة، تلك 

األساليب التى م  شأنها توفير المياه لرى 

مساحات جديدة تتطلبها الضرورات الملحة 

، فضالً ع  استخدام طرق  للتوسع األفقى

 رى الحديثة كالرى بالرش، والرى بالتنقيطـال

 ، والرى الموضعى ذات التحكم العالى فى

كميات المياه الالزمة، مما يؤدى إلى اإلقالل 

م  مشاكل الصرف، وتحسي  الصفات 

البنائية للتربة، وانخفاض منسوب الماء 

األرض مما ينعكس على زيادة إنتاجية 

، وهو ما تسعى إليه مؤسسات  المحصول

الدولة المعنية م  خالل مشاريع تحسي  

التربة، وتحديث العمل المزرعى، وإنشاء 

تمعات الجديدة لزيادة اإلنتاج الزراعى المج
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بشقيه النباتى والحيوانى وتحقيق األم  

 (.70: 6999سعد: الغذائى )

وقد بدأت الدولة خطتها للعشري  عاماً 

مليو  فدا  إلى  164المقبلة تستهدف إضافة 

المساحة الكلية الحالية م  خالل برامج 

استصالح األراضى الصحراوية المتركزة 

، وشرق  لوادى بمناطق توشكىفى جنوب ا

، ووادى   ــ، ودرب األربعي اتـالعوين

،  ، والكوبانية ، واللقيطة ، والفقرة الصعايدة

، وغيرها م  مناطق االستصالح  وكوم أمبو

الجديدة بهدف زيادة المساحة المزروعة فى 

مليو  فدا  مما تسبب عبئاً  11مصر إلى 

: القوصىعلى الموارد المائية المحددة )

6006 :61.) 

وقد زاد االهتمام فى السنوات القليلة 

الماضية بمنطقة درب األربعي ، وهى إحدى 

المناطق الواعدة بمحافظة الوادى الجديد حيث 

تقع جنوب مدينة الخارجة بمسافة نحو مائة 

كيلومتراً حيث أنشأت الدولة عدداً م  

المزارع وحفرت اآلبار وأقامت القرى، 

  المزارعي  م  الوادى واستقدمت الكثير م

القديم والدلتا، وسلمتهم األراضى مزودة 

باآلبار الجوفية وشبكات الرى الحديثة. كما 

وزعت على المنتفعي  منازل فى تجمعات 

سكنية )قرى( جديدة، وخصصت مساحة م  

األرض لكل أسرة بهدف جذب المواطني  إلى 

محافظة الوادى الجديد وتخفيف الضغط 

يد على أرض الوادى القديم، السكانى المتزا

 (.66: 6992أبو زيد: والدلتا. )

وم  الواضح اآل  أنه فى نهاية القر  

الحالى ستصبح المياه بال جدال مصدراً 

حاسماً للغاية المستقبلية للتنمية الزراعية، إال 

اه فى ـال الميـة البارزة الستعمـأ  السم

الزراعة فى الوقت الحاضر هى ارتفاع نسبة 

ل استعمالها ـع مراحـد منها فى جميـقالفا

ى الزراعة مما يترتب عليه ـة فـوخاص

اءة التى تستعمل فيها المياه لرى ـانخفاض الكف

األراضى الزراعية، ويرجع ذلك إلى أربعة 

أسباب رئيسية هى: ضعف اإلجراءات التى 

اتخذتها معظم الدول العربية فى تجميع 

أثناء وتطوير وتخزي  مياه الرى والوديا  

موسم الفيضا ، واستعمال الطرق البدائية فى 

ا ـادرها وتوصيلهـاه م  مصـسحب المي

ى الزراعية، ـى األراضـا علـوتوزيعه

واستعمال الطرق البدائية فى إضافة المياه 

إلى األراضى الزراعية والمتمثلة فى غمر 

سطح األرض بالمياه، وأخيراً إضافة المياه 

ل عشوائياً دو  المستخدمة فى رى المحاصي

االعتماد على تجارب لتقدير كمية المياه 

الالزمة لرى المحاصيل أى دو  استعمال ما 

ات المائية لكل محصول. ـى بالمقننـيسم

 (.9: 6999الجندى: )

وقد تعددت المؤتمرات والدراسات 

والبحوث العلمية فى محاولة للتغلب على 

المشاكل السابق ذكرها وترشيد استخدام مياه 

لرى فى الزراعة وكذلك إدارة نظم الرى ا

وأساليب تطويرها، وكذا رفع مستوى وعى 

المزارعي  بزيادة معلوماتهم ومهارتهم نحو 

ترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة، وفى 

عفت أحمد، هذا الشأ  أظهرت دراسة 

( أ  هناك انخفاضاً 197، 6006وآخرون )

وى المعرفى بأساليب ـملحوظاً فى المست
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وطرق ترشيد الرى، وكذا تدنى مستوى تنفيذ 

الزراع بالتوصيات الخاصة بترشيد استخدام 

، وأ  هناك ثالث متغيرات تلعب  مياه الرى

دوراً رئيساً فى درجة معارف الزراع 

ومهارتهم بتنفيذ التوصيات الخاصة بترشيد 

استخدام مياه الرى وهما: االنفتاح الثقافى، 

د الزراعى فى وعمر المبحوث، ودور المرش

 التوعية.

عبد الجواد، فى حي  أوضحت دراسة 

ال ـأ  اشتغ (129 :6006رون )ـوآخ

المرشدي  فى مشروع تطوير الرى أدى إلى 

زيادة درجة المعرفة والتنفيذ ألساليب ترشيد 

استخدام مياه الرى، وأ  أهم المتغيرات 

األكثر تأثيراً على زيادة درجة المعرفة 

المبحوث، ومدة العمل والتنفيذ هما: عمر 

 باإلرشاد الزراعى.

أبو السعود، وآخرون وقد اتفق كل م  

: 6999وآخرون)، وحامد (،129: 6999)

أ  الغالبية العظمى م  الزراع تحمل  (197

اتجاهاً قوياً نحو ترشيد استخدام مياه الرى، 

وهناك فروق معنوية بي  مجموعات الزراع 

التجاه م  حيث درجة المعرفة والتنفيذ، وا

نحو ترشيد استخدام مياه الرى، وفى دراسة 

وعصمت،  (،669: 6991البردان )كل م  

اتضح اتفاقهما  (166: 6999وآخرون )

على أ  غالبية الخريجي  المبحوثي  يدركو  

التفوق فى الميزة النسبية لنظام الرى بالرش 

 على النظم التقليدية األخرى.

 ومما ال شك فيه أ  اإلرشاد الزراعى

يتحمل عبء نشر المستحدثات الزراعية وم  

بينها استخدام طرق الرى الحديثة وأساليب 

ترشيدها وكيفية صيانة شبكات الرى ونظم 

إدارتها وذلك باستخدام كافة الطرق والوسائل 

اإلرشادية فى المواقف التعليمية المناسبة 

والتى تمك  هؤالء المسترشدي  م  استيعاب 

تطورة غير التقليدية. وفهم هذه األنظمة الم

 (.161: 6999عصمت وآخرون )

 William, et alذا الشأ  أوضح ـوفى ه

إلى  هة ماسـاك حاجـأ  هن (132: 1982)

ة طرقها ـة بكافـود اإلرشاديـتكثيف الجه

ووسائلها للتأثير فى مستوى إدراك الزراع 

ذ بالتوصيات الفنية التى تدعو إلى ـلألخ

ى ونظم إدارتها اه الرـدام ميـترشيد استخ

 وخاصة فى المناطق المستصلحة.
 

 مشكلة الدراسة
 

تعتبر تنمية مصادر المياه وترشيدها 

ضم  مسئوليات جهاز اإلرشاد الزراعى فى 

مجال الرى الحقلى باعتباره أحد جوانب 

مجال ترشيد وصيانة واستخدام الموارد 

الطبيعية، وأ  ترشيد استخدام مياه الرى 

قف على سلوك الزراع وـر يتـى أمـالحقل

عبد   وك إلى األفضلـذا السلـرهم لهـوتغيي

 .(176: 6006الجواد وآخرون )

وبالتالى يطرح البحث سؤالي  هما: هل 

لدى المنتفعي  بمشروع درب األربعي  تحت 

نظم الرى الحديثة معارف ووعى كاٍف فى 

كيفية التعامل مع تلك النظم وإدارتها بأسلوب 

مياه الرى وترشيد  ة علىـسليم للمحافظ

استخدامها؟ وهل هم فى حاجة إلى برامج 

ذا المجال لرفع كفاءتهم؟ ـة فى هـإرشادي

زم األمر هنا ضرورة التعرف على ـويستل
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وى معارف ومهارات الزراع فى هذا ـمست

الخصوص والتى على أساسها يتم تحديد مدى 

ة المبحوثي  إلى برنامج إرشادى فى ـحاج

م مياه الرى وإدارة د استخداـمجال ترشي

نظمها الحديثة، وهذا ما سوف تسفر عنه 

 نتائج الدراسة الراهنة.
  

 ةـداف الدراسـأه
 

فى ضوء أبعاد المشكلة السابق عرضها 

فقد أمك  صياغة أهداف الدراسة الراهنة فيما 

  يلى

ويي  المعرفى ـى المستـرف علـالتع -1

والمهارى للزراع المبحوثي  فيما يتعلق 

يات الفنية الخاصة بترشيد بالتوص

استخدام مياه الرى ونظم إدارتها 

 المختلفة.

ارف ـة المعـد النقص فى درجـتحدي -5

والمهارات للزراع المبحوثي  فيما يتعلق 

بالتوصيات الفنية الخاصة بترشيد 

 استخدام مياه الرى ونظم إدارتها.

تحديد عالقة بعض المتغيرات الشخصية  -1

للمبحوثي  المنتفعي   والموقفية المستقلة

بمنطقة الدراسة بمستوى معارفهم 

ومهارتهم لممارسات ترشيد استخدام 

 مياه الرى ونظم إدارتها.

تحديد درجة إسهام المتغيرات الشخصية  -4

والموقفية المستقلة موضع الدراسة فى 

ارات ـارف ومهـة معـد درجـتحدي

المبحوثي  لممارسات ترشيد استخدام 

 إدارتها. مياه الرى ونظم

ة ـات الفنيـد مجموعة التوصيـتحدي -2

المتعلقة بترشيد استخدام مياه الرى 

ونظم إدارتها التى يعانى منها الزراع 

المبحوثي  م  مشكالت نقص المعرفة 

 بها.

اقتراح خطة عمل برنامج إرشادى  -6

ات الزراع ـللنهوض بمعارف وممارس

المبحوثي  نحو ترشيد استخدام مياه 

م إدارتها بناًءا على ما تسفر الرى ونظ

 عنه نتائج الهدف السابق.
 

 فروض الدراسة
 

لتحقيق أهداف الدراسة الثالث والرابع تم 

  صياغة الفروض النظرية التالية

: "يوجد الفرضين النظريين األول والثانى

فرق ذو داللة معنوية بي  كل م  متغيرات 

،  الدراسة المستقلة وهى: عمر المبحوث

،  ، واالنفتاح الحضارى التعليمية والحالة

،  ةـات المحليـى المنظمـة فـوالمشارك

،  والتعرض لوسائل االتصال الجماهيرية

، واالتجاه نحو  ومدة العمل الزراعى

، واالتصال بوكالء  المستحدثات الزراعية

، واالتجاه نحو طرق  التغيير اإلرشادي

، ومشاركة المبحوثي  فى  ترشيد مياه الرى

ة وصيانة شبكات الرى، وبي  المستويي  إدار

ات ترشيد ـارى لممارسـرفى والمهـالمع

استخدام مياه الرى ونظم إدارتها كالً على 

 حدة.

يسهم  الفرضين النظريين الثالث والرابع:

كل متغير م  المتغيرات المستقلة التالية: 

، والحالة التعليمية، واالنفتاح  عمر المبحوث



 تخدام مياه الرى بدرب األربعي إلسبرنامج إرشادى 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 14(1), 2006 

1 

ى المنظمات ـة فـ، والمشارك ارىـالحض

ل االتصال ـرض لوسائـ، والتع ةـالمحلي

، واالتجاه  الجماهيرية، ومدة العمل الزراعى

، واالتصال  ةـو المستحدثات الزراعيـنح

بوكالء التغيير، واالتجاه نحو طرق ترشيد 

مياه الرى، ومشاركة المبحوثي  فى إدارة 

وصيانة شبكات الرى، فى تحديد المستويي  

لمهارى للمبحوثي  فيما يتعلق المعرفى وا

بالتوصيات الفنية فى مجال ترشيد استخدام 

 مياه الرى ونظم إدارتها كالً على حدة.
 

 الطريقة البحثية
 

تضمنت الطريقة البحثية للدراسة على 

مجموعة م  األساليب الرئيسية التى شملتها 

الدراسة فى هذا الجانب وهى: المفاهيم 

الي  الجغرافى اإلجرائية للدراسة، والمج

والبشرى للدراسة، والمجال الزمنى للدراسة، 

وعينة الدراسة، وأسلوب جمع بياناتها، 

والمعالجة الكمية للبيانات، وأخيراً أدوات 

 التحليل اإلحصائى المستخدمة فى الدراسة.
 

 المفاهيم اإلجرائية أوالً:
 

: ويقصد به فى ترشيد استخدام مياه الرى

ظيم استخدام مياه الرى هذه الدراسة كيفية تن

م  خالل إتباع بعض التوصيات الفنية 

الصحيحة لرى المحاصيل المختلفة والتى 

يمك  م  خاللها توفير االحتياجات اإلروائية 

 للمحاصيل المختلفة دو  إسراف.

المعرفة بأساليب وطرق ترشيد مياه 

ويقصد بها مدى إلمام المبحوثي  :  الرى

ساليب المرتبطة ببعض المعارف الخاصة باأل

 بترشيد استخدام مياه الرى دو  إسراف.

تنفيذ الممارسات الخاصة بترشيد مياه 

ويقصد بها مدى التطبيق الفعلى :  الرى

للمبحوثي  وسلوكياتهم لبعض الممارسات 

الزراعية المرتبطة بأساليب استخدام مياه 

 الرى وطرق إدارتها.
 

 ثانياً: المجال الجغرافى للدراسة
 

دى ـة فى إحـذه الدراســهأجريت 

المشروعات المتركزة فى جنوب الوادى، 

وهو مشروع درب األربعي  إحدى المناطق 

الواعدة بمحافظة الوادى الجديد والتى تبعد 

مائة كيلومتر جنوب مدينة الخارجة كمجاالً 

 جغرافياً للدراسة.
 

 المجال البشرى للدراسة ثالثاً:
 

ى اشتمل المجال البشرى للدراسة عل

جميع الزراع المنتفعي  بقرى المشروع 

والبالغ عددها أربعة قرى حيث بلغ جملة 

( 411الحائزي  بهذه القرى األربع نحو )

 منتفع.
 

 رابعاً: المجال الزمنى للدراسة
 

الل الفترة م  ـات خـع البيانـم جمـت

 11/9/5112ى ـــوحت 11/8/5112

باالستعانة بمجموعة م  جامعى البيانات 

 ي  تدريباً كافياً.المدرب

 خامساً: عينة الدراسة
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تم اختيار عينة م  شاملة الدراسة بلغت 

مزارع موزعة كالتالى: قرية  161حجمها 

مبحوثاً،  21( 5مبحوثاً، قرية ) 21( 1)

مبحوثاً وذلك بكسر  61( 4، 1قريتى )

% م  إجمالى المنتفعي  52معاينة بلغ 

م  بالمشروع تم اختيارهم بطريقة عشوائية 

بي  كشوف الحائزي  بالمشروع والبالغ 

 مزارعاً. 641عددهم 
 

 سادساً: أسلوب جمع بيانات الدراسة
 

اعتمدت الدراسة على استمارة استبيا  

أعدت خصيصاً لهذا الغرض اشتملت على 

جزئي ، األول منها تعلق بالخصائص 

الشخصية والموقفية للمبحوثي  موضع 

الة الدراسة وهى: عمر المبحوث، والح

التعليمية، واالنفتاح الحضارى، والمشاركة 

فى المنظمات المحلية، والتعرض لوسائل 

دى العمل ـ، وم ةـال الجماهيريـاالتص

ل الزراعى، ـا ع  العمـالزراعى، والرض

ات الزراعية، ـو المستحدثـاه نحـواالتج

، ومشاركة  رـالء التغييـال بوكـواالتص

الرى،  المبحوثي  فى إدارة وصيانة شبكات

واالتجاه نحو طرق ترشيد مياه الرى فى حي  

تضم  الجزء الثانى متغيرات الدراسة التابعة 

والمتعلقة بمستوى معارف المبحوثي  

ومهارتهم فيما يتعلق بالتوصيات الفنية 

المتعلقة بترشيد استخدام مياه الرى ونظم 

عبارة تدور  22إدارتها، وقد تضمنت نحو 

 الرى ونظم إدارتها. جميعها حول ترشيد مياه

وللتأكد م  صالحية العبارات لقياس 

المستوى المعرفى والمهارى للمنتفعي  تم 

عرض مجموعة التوصيات الفنية على 

مجموعة م  المتخصصي  فى مجال الرى 

بوزارة الرى والموارد المائية، وأساتذة 

الجامعات المتخصصي  فى هذا المجال، وقد 

بارات على تضمنت الصورة النهائية للع

البنود التى وافق عليها غالبية المحكمي ، 

والتى كونت العبارات فى صورتها النهائية، 

وقد تم اختبار االستمارة ميدانياً للتأكد م  

مدى فهم المبحوث لعباراتها وذلك بعرضها 

، وبعد التأكد م   رة مبحوثي ـعلى عش

م المبحوثي  وإجراء عمليات ـوى فهـمست

ضافة أو الحذف أصبحت التعديل أو اإل

االستمارة فى صورتها النهائية جاهزة لجمع 

 البيانات الميدانية.

وقد تم جمع البيانات الميدانية بالمقابلة 

الشخصية وذلك بعد تدريب مجموعة م  

جامعى البيانات والتأكد م  صالحيتهم 

 لعمليات الجمع الميدانى.
 

 سابعاً: المعالجة الكمية للبيانات
 

هاء م  عمليات جمع البيانات تم بعد االنت

ترميزها وإعطائها األوزا  الرقمية المناسبة 

  ألغراض التحليل اإلحصائى كما يلى
 

 متغيرات الدراسة التابعة -1
 

تم المستوى المعرفى للمبحوثين: أ( 

قياسه م  خالل ثالثو  عبارة لقياس 

المستوى المعرفى يستجيب إليها المبحوثي  

بة، أعرف وأعطيت لها وفقاً لفئتى اإلجا

درجة، وال أعرف وأعطيت القيمة صفر فى 

حالة العبارات الموجبة، وتعكس فى حالة 
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اإلجابة السالبة، وبحساب الدرجة الكلية لتعبر 

 ع  درجة المكو  المعرفى للمبحوثي .

ذى )المهارى( ـوى التنفيـالمستب( 

وتم قياسه م  خالل خمسة  للمبحوثين:

بالتوصيات الفنية وعشرو  عبارة تتعلق 

المتعلقة بترشيد استخدام مياه الرى ونظم 

إدارتها يستجيب إليها المبحوثي  وفقاً لفئتى 

اإلجابة، ينفذ وأعطيت لها درجة واحدة فقط، 

وال ينفذ وأعطيت القيمة صفر وذلك فى حالة 

اإلجابة الموجبة للعبارة، تعكس فى حالة 

ة اإلجابة السالبة، وتم حساب الدرجة الكلي

لتعبر ع  درجة المكو  التنفيذى )المهارى( 

 للمبحوثي .
 

 المتغيرات المستقلة للدراسة -5
 

وقد تم حساب عمر  عمر المبحوث:أ( 

المبحوث بالرقم الخام ألقرب سنة أثناء جمع 

 البيانات.

: وقد تم حساب الحالة التعليميةب( 

الحالة التعليمية بعدد سنوات التعليم الرسمى، 

ألمى صفر درجة، ويقرأ حيث أعطيت ل

درجات، وحاصل على شهادة  4ويكتب 

درجات، وحاصل  6االبتدائية أعطيت له 

درجات،  9على اإلعدادية وأعطيت له 

وحاصل على الثانوية العامة وما يعادلها 

درجة، وحاصل على مؤهل  15وأعطيت له 

درجة،  14فوق المتوسط وأعطيت له 

 16وحاصل على مؤهل جامعى وأعطيت له 

 درجة.

: ويقصد به مدى االنفتاح الحضارى( جـ

تردد المبحوثي  على المناطق الحضرية، وقد 

 1تم التعبير عنه بقيم رقمية ما بي  )صفر، 

درجات(،  1درجات(، فالالستجابة دائماً )

درجة واحدة(، ) درجة(، ونادراً  5وأحياناً )

 ولم يتردد )صفر درجة(.

 المشاركة فى المنظمات المحلية( د

وأعطيت درجة واحدة لم  يشارك م  

المبحوثي  فى أى م  المنظمات المدونة 

لم  ال  باستمارة االستبيا ، وصفر درجة

 يشارك فى أنشطتها.

ال ـل االتصـرض لوسائـالتع( هـ

: وتم قياسه بالدرجة الكلية التى الجماهيرية

يحصل عليها المبحوث م  خالل سؤال 

ئل دى تعرضهم لوساـ  مـالمبحوثي  ع

االتصال الجماهيرية والتى تتمثل فى البرامج 

اإلذاعية، والتليفزيونية الزراعية، والصحف، 

والمجالت الزراعية، وتم التعبير عنه بقيم 

 5درجات، وأحياناً  1رقمية هى: دائماً 

درجة، ونادراً درجة واحدة، ولم يتعرض 

 صفر درجة.

تم حسابه بعدد  مدة العمل الزراعى:( و

تى قضاها المبحوث فى العمل السنوات ال

 الزراعى قبل وبعد استالم أرض المشروع.

وتم  الرضا عن العمل الزراعى:( ز

حسابه بواسطة الدرجة الكلية التى يحصل 

عليها المبحوث م  خالل استجاباته لعبارات 

عبارة  12مقياس الرضا، والمكو  م  

نصفها إيجابى والنصف اآلخر سلبى، وقد 

حوثي  درجات كالتالى أعطيت إجابة المب

درجة(، وراضى إلى حد ما  5راضى تماماً )

)درجة واحدة(، وغير راضى )صفر درجة(. 

 أو حسب اتجاه العبارة.
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 االتجاه نحو المستحدثات الزراعية( ح

وتم حسابه بواسطة الدرجة الكلية التى 

يحصل عليها المبحوث م  خالل االستجابات 

نصفها عبارة  12لعبارات مقياس مكو  م  

إيجابى، والنصف اآلخر سلبى، وقد أعطيت 

 5درجات وفقاً لإلجابة كما يلى: موافق )

درجة(، ومحايد )درجة واحدة(، ومعارض 

 )صفر درجة(، أو حسب اتجاه العبارات.

: وتم حسابه االتصال بوكالء التغيير( ط

بواسطة الدرجة الكلية التى يحصل عليها 

د أعطيت   خالل استجاباته، وقـوث مـالمبح

، ودرجتي   مـال الدائـثالث درجات لالتص

ال ـلالتصال أحياناً، ودرجة واحدة لالتص

، وصف ادراـن  . ة لعدم االتصالـر درجـًً

 االتجاه نحو طرق ترشيد مياه الرى( ى

تم حسابه بواسطة الدرجة الكلية التى يحصل 

عليها المبحوث م  خالل استجاباته لعبارات 

رة، نصفها إيجابى عبا 15مقياس مكو  م  

والنصف اآلخر سلبى، وقد أعطيت درجات 

درجة(،  5وفقاً لإلجابة كما يلى: موافق )

ومحايد )درجة واحدة(، وغير موافق )صفر 

 درجة(، أو حسب اتجاه العبارة.

مشاركة المبحوثين فى إدارة وصيانة ( ك

: تم حسابه بواسطة الدرجة شبكات الرى

وث م  خالل الكلية التى يحصل عليها المبح

 8و  م  ـاستجاباته لعبارات المقياس والمك

د أعطيت الدرجة )واحد( لنعم، ـ، وق اراتـعب

 والدرجة )صفر( ال أشارك.
 

 ثامناً: أدوات التحليل اإلحصائى
 

تم االستعانة بالحاسب اآللى فى تحليل 

البيانات بعد ترميزها وإعطائها األوزا  

وقد تم الرقمية المناسبة ألغراض التحليل، 

، واستخدم فى (SPSS)االستعانة ببرنامج 

عرض البيانات اإلحصائية كل مما يأتى 

المتوسطات  -النسب المئوية -الحصر العددى

معامالت  -االنحراف المعيارى -الحسابية

تحليل االنحدار  -”F"اختبار-االرتباط البسيط

 .(Stip-Wise)المتدرج 
 

 النتائج ومناقشتها
 

 دراسةوصف عينة ال: أوالً 
 

أوضحت البيانات أ  المبحوثي  بعينة 

البحث يتوزعو  طبقاً لسماتهم وخصائصهم 

 (.1الشخصية كما يلى: )جدول رقم 

: تبي  م  النتائج أ  ما عمر المبحوث -6

%( 4661يقرب م  نصف العينة )

 49-41تتراوح أعمارهم بي  _)

درجة(، وأ  حوالى ما يقرب م  ثلث 

م فى الفئة %( تقع أعماره11العينة )

سنة، وأ  أقل قليالً م  ثلث  41أقل م  

%( يقعو  فى الفئة 5161العينة )

سنة فأكثر، وهذا يشير إلى  21العمرية 

أ  ما يقرب م  نصف المبحوثي  هم 

م  متوسطى األعمار وأ  نسبة الزراع 

 كبار الس  تمثل ما يزيد ع  ربع العينة.

أوضحت البيانات أ   الحالة التعليمية: -6

نحو نصف العينة م  المبحوثي  

%( أميي ، وأ  نسبة م  حصل 21)

سنوات تعليم منتظم  2على أقل م  

%(، وم  حصل على 1161كانت )

%(، وم  حصل 266تعليم إبتدائى )

%(، وم  661على تعليم إعدادى )
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%(، 161حصل على تعليم متوسط )

وأ  نسبة م  حصل على تعليم عالى 

نحو  %(، وهذا يشير إلى أ 169)

نصف العينة حاصلو  على مستوى م  

التعليم يساعدهم على زيادة اهتمامهم 

بالجديد وتقبلهم لتوجيهات اإلرشاد 

 الزراعى.

أوضحت البيانات أ   االنفتاح الحضارى: -1

أكثر م  نصف عينة المبحوثي  بقليل 

%( أحياناً ما يترددو  على 2161)

%( 5861المراكز الحضارية، بينما )

ا يترددو  على المراكز نادراً م

%( م  1868الحضرية، بينما )

المبحوثي  بالعينة دائماً ما يترددو  على 

المراكز الحضارية، وهذا ما يشير إلى 

أ  ما يقرب م  ثالث أرباع المبحوثي  

بالعينة نسبة انفتاحهم الحضارى 

منخفض نسبياً، وهذا قد يؤثر بشكل 

مباشر على معارفهم ومهاراتهم فى هذا 

 لمجال.ا

: ةـات المحليـة فى المنظمـالمشارك -1

أوضحت النتائج أ  غالبية المبحوثي  

%( يشتركو  فى منظمة 1266بالعينة )

أو إثني  على األكثر، فى حي  أ  

%( لم يشاركوا فى أى منظمة، 1868)

%( م  المبحوثي  266فى حي  أ  )

بالعينة يشاركو  فى ثالث أو أربع 

أ  الغالبية  منظمات، وهذا يشير إلى

العظمى لديهم مشاركة فى المنظمات 

 العادية بقرى الدراسة.

: التعرض لوسائل االتصال الجماهيرية -2

%( م  1162أوضحت النتائج أ  نحو )

المبحوثي  بالعينة نادراً ما يتعرضو  

لوسائل االتصال الجماهيرية، وما يقرب 

م  ثلث المبحوثي  فى العينة 

لوسائل  %( لم يتعرضوا قط5964)

االتصال الجماهيرية، فى حي  

%( أحياناً ما يتعرضو  لوسائل 5161)

االتصال الجماهيرية، بينما النسبة الباقية 

%( 11م  المبحوثي  بالعينة )

يتعرضو  بصفة دائمة لوسائل االتصال 

الجماهيرية، وهذا ما يشير إلى أ  أكثر 

م  ثلثى العينة تعرضهم لوسائل 

كا  ضعيفاً، وهذا االتصال الجماهيرية 

ما يفسر طبيعة منطقة البحث وبعدها 

 ع  مراكز االتصال الجماهيرية.

: أوضحت البيانات أ  مدة العمل الزراعى -2

ما يقرب م  ثالث أرباع المبحوثي  

%( يمارسو  العمل 1169بالعينة )

سنة(، فى  11-19الزراعى ما بي  )

%( م  المبحوثي  1861حي  أ  )

العمل الزراعى )أكثر بالعينة يمارسو  

سنة(، بينما النسبة الباقية  11م  

%( يمارسو  العمل الزراعى 964)

سنة(، وهذا يشير  19لفترة )أقل م  

إلى أ  غالبية المبحوثي  بالعينة لديهم 

فكرة جيدة ع  الزراعة ولك  قد تكو  

فى األراضى القديمة التى تعتمد على 

سة مياه الغمر نظراً لحداثة منطقة الدرا

 التى انتقلوا إليها.
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: أوضحت الرضا عن العمل الزراعى -7

البيانات الواردة بالجدول السابق ذكره 

%( 21أ  نصف المبحوثي  بالعينة )

 51-11راضو  بدرجة متوسطة )

درجة( ع  العمل الزراعى، فى حي  

%( م  المبحوثي  بالعينة 1861أ  )

ل ـ  العمـاهم عـة رضـكانت درج

 51ر م  ـة )أكثـى مرتفعـالزراع

%( 1169درجة(، بينما النسبة الباقية )

ل ـم ع  العمـة رضاهـكانت درج

الزراعى منخفضة، وهذا قد يفسر أ  

العمل الزراعى يعتبر م  األعمال التى 

تحتاج إلى إمكانيات قد ال تكو  متوفرة 

 لديهم.

 االتجاه نحو المستحدثات الزراعية -9

ل أوضحت البيانات الواردة بالجدو

السابق ذكره أ  أكثر م  ثلثى 

المبحوثي  بالعينة كا  اتجاههم نحو 

المستحدثات الزراعية مرتفع حيث بلغت 

%(، فى حي  أ  6861نسبتهم )

%( م  المبحوثي  بالعينة كا  1868)

ات الزراعية ـو المستحدثـاتجاههم نح

%( م  1562متوسط، فى حي  أ  )

المبحوثي  بالعينة كا  اتجاههم نحو 

 مستحدثات الزراعية منخفض.ال

أوضحت النتائج  االتصال بوكالء التغيير: -9

بالجدول السابق ذكره أ  ما يقرب م  

%( 4868نصف المبحوثي  بالعينة )

دائماً يتصلو  بوكالء التغيير خاصة 

المرشد الزراعى، فى حي  أ  

ة ـ%( م  المبحوثي  بالعين1165)

ينما اً ما يتصلو  بوكالء التغيير، بـأحيان

ة ـ%( م  المبحوثي  بالعين1861)

ادراً ما يتصلو  بوكالء التغيير، فى ــن

%( فقط 161حي  سجلت البيانات أ  )

م  المبحوثي  بالعينة لم تتصل قط 

بوكالء التغيير، وهذا يفسر أ  الخدمة 

اإلرشادية فى هذه المناطق مرتفعة 

نظراً الهتمام الدولة بتلك المناطق 

 الواعدة.

 رق ترشيد الرىـو طـاه نحـجاالت -60

أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 

( السابق ذكره أ  ثالث أرباع 1)

%( لديهم اتجاه 12المبحوثي  بالعينة )

عالى نحو ترشيد مياه الرى، فى حي  

%( م  المبحوثي  بالعينة 1861أ  )

%( 669لديهم اتجاه متوسط، فى حي  )

 م  المبحوثي  بالعينة لديهم اتجاه

ضعيف، وهذا ما قد يفسر اهتمام 

ات ترشيد ـد بعمليـوثي  الزائـالمبح

د تنفعهم ـرى وقـاه الـدام ميـاستخ

 المعلومات الفنية فى ذلك.

المشاركة فى إدارة وصيانة شبكات  -66

ج الواردة ـت النتائـ: أوضح رىـال

بالجدول السابق ذكره أ  الغالبية 

العظمى م  المبحوثي  بالعينة لم 



 تخدام مياه الرى بدرب األربعي إلسبرنامج إرشادى 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 14(1), 2006 

11 

والموقفية  للمستوى السائدلبعض المتغيرات الشخصية توزيع المبحوثي  وفقاً  : 1 ول رقمجد
 المستقلة

 

 المتغيرات
 أقل

 قيمة

 أكبر

 قيمة

 المتوسط

 الحسابى

 اإلنحراف

 المعيارى
 % العدد فئات المتغيرات

 عمر -1

 المبحوث

 11 48 ( سنة41)أقل م   14651 44615 29 11

 4661 14 ( سنة49 - 41)    

 5161 18 سنة فأكثر( 21)    

 111 161 المجموع     

 الحالة -5

 التعليمية

 2161 81 أمــى 14611 11612 16 صفر

سنوات تعليم  2أقل م      

 منتظم

21 1161 

 266 9 حاصل على االبتدائية    

 661 11 إلعداديةاعلى  حاصل    

 161 2 حاصل على مؤهل متوسط    

 169 1 ل على مؤهل جامعىحاص    

 111 161 المجموع     

 االنفتاح -1

 الحضارى

 

 5861 42 نادراً  1661 1641 1 صفر

 2161 82 أحياناً     

 1868 12 دائماً     

 111 161 المجموع     

 المشاركة -4

  فى

 لمنظماتا

 المحلية

 1868 11 لم يشارك قط 1648 1614 4 صفر

 1266 151 ظمة( من5-1مشارك فى )    

 266 9 ( منظمة4-1مشارك فى )    

 111 161 المجموع     

 التعرض -2

 لوسائل

 االتصال

 الجماهيرية

 5964 41 لم يتعرض قط 1692 1641 1 صفر

 1162 61 نادراً     

 5161 11 أحياناً     

 1161 16 دائمــاً     

 111 161 المجموع     

 مدة العمل -6

 الزراعى

 964 12 ( سنة19)أقل م   661 52621 45 1

 1169 112 ( سنة11 - 19)    

 1861 11 ( سنة11)أكثر م      

 111 161 المجموع     
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لبعض المتغيرات الشخصية والموقفية  للمستوى السائد : توزيع المبحوثي  وفقاً 1دول رقم ـع جـتاب
 المستقلة

 المتغيرات
 أقل

 قيمة

 أكبر

 قيمة

 المتوسط

 ابىالحس

 اإلنحراف

 المعيارى
 % العدد فئات المتغيرات

 الرضا ع  -1

 العمل الزراعى

 - - غير راضى )صفر درجة( 6642 11668 11 صفر

 راضى بدرجة منخفضة    

 درحة( 1-11)

19 1169 

 راضى بدرجة متوسطة    

 درجة( 11-51)

81 2161 

 راضى بدرجة مرتفعة    

 درجة( 51)أكثر م 

61 1861 

 111 161 المجموع     

 االتجاه نحو - 8

 المستحدثات

 الزراعية

 1562 11 درجة( 11منخفض )أقل م   1614 51661 11 صفر

 1868 11 درجة( 51-11متوسط )    

 6861 111 درجة( 51مرتفع )أكثر م      

 111 161 المجموع     

 االتصال – 9

 التغيير بوكالء 

 161 5 ( درجة1ل م  لم يتصل قط)أق 1681 5611 1 صفر

 1861 11 ) درجة5-1نادراً ما يتصل)    

 1165 21 ( درجة1-5أحياناً ما يتصل )    

 4868 18 درجة فأكثر( 1دائماً ما يتصل)    

 111 161 المجموع     

 االتجاه نحو -11

 طرق  ترشيد

 الرى

 669 11 درجة( 8منخفض )أقل م   4616 11642 54 صفر

 1861 59 درجة( 16 -8)متوسط     

 1261 151 درجة فأكثر( 16عالى )    

 111 161 المجموع     

مشاركة  -11

  المبحوثي 

 إدارة وصيانة فى

 شبكات ونظم الرى

 1162 141 ال يشارك )أقل م  درجة( 1655 1689 8 صفر

 1261 11 درجة( 1-1منخفضة )    

 161 2 درجات( 2عالية )أكثر م      

 111 161 المجموع      
 

 : عينة الدراسة الميدانية.المصدر
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يشاركوا قط فى إدارة وصيانة شبكات 

%( م  1261ي  )ـى حـ، ف رىـال

المبحوثي  بالعينة كانت مشاركتهم 

  ـ%( م161ا )ـ، بينم ةـمنخفض

 المبحوثي  بالعينة كانت مشاركتهم عالية

، وهذا يفسر أ  هناك نقصاً فى 

ى والمعرفى فى هذا وى المهارـالمست

 المجال.
 

ثانياً: المستوى المعرفى والتنفيذى للزراع 

المبحوثين فيما يتعلق بالتوصيات 

الفنية الخاصة بترشيد استخدام مياه 

 الرى ونظم إدارتها
 

أوضحت النتائج  المستوى المعرفى: -6

( أ  أكثر م  5الواردة بالجدول رقم )

%( كانت 2661نصف عينة المبحوثي  )

ق ـا يتعلـة فيمـم منخفضـرفهمعا

بالتوصيات الفنية الخاصة بترشيد 

استخدام مياه الرى ونظم إدارتها، فى 

%( م  المبحوثي  5161حي  أ  )

ة ع  تلك ـم معرفـة ليس لديهـبالعين

%( م  1168ا )ـ، بينم اتـالتوصي

المبحوثي  بالعينة كانت معارفهم فى هذا 

%( م  965الجانب متوسطة، بينما )

انت معارفهم ـة كـوثي  بالعينـمبحال

، وهذا يشير إلى أ  هناك نقصاً  مرتفعة

شديداً وملحوظ فى معارف الزراع 

 المبحوثي  فى ذلك المجال.

أوضحت النتائج  : وى التنفيذىـالمست -6

%( 2161( أ  نحو )1بالجدول رقم )

م  المبحوثي  بالعينة كانت مهارتهم 

يد مياه التنفيذية للتوصيات الخاصة بترش

الرى ونظم إدارتها كانت منخفضة، فى 

%( م  المبحوثي  بالعينة 52حي  )

كانت مهارتهم متوسطة، بينما 

%( م  المبحوثي  بالعينة ليس 1861)

لديهم أى مهارة تنفيذية لتلك التوصيات، 

%( فقط مهارتهم التنفيذية 2بينما )

مرتفعة، وهذا ما يفسر أيضاً أ  هناك 

لمستوى المهارى لدى نقصاً شديداً فى ا

 المبحوثي  فى هذا المجال.
 

ة معارف ـد النقص فى درجـثالثاً: تحدي

مهارات الزراع المبحوثين فيما يتعلق 

بترشيد استخدام مياه الرى ونظم 

 إدارة شبكات الرى
 

فيما يتعلق بالهدف الثانى الذى يسعى إلى 

تحديد حزمة التوصيات الفنية التى يعانى 

نقص اإللمام بها وتنفيذها  الزراع م  مشكلة

 أمك  التوصل إلى ما يلى
 

 النقص المعرفى -أ
 

أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 

( أ  درجة النقص 1(، والشكل رقم )4)

المعرفى لدى الزراع أمك  ترتيبها ترتيباً 

 تنازلياً كما يلى:

 %42 المعرفة بطرق الرى المختلفة. -1

شبكات الرى ة بكيفية استخدام ـالمعرف -5

 %15       الحديثة.

دد مرات رى المحاصيل ـة بعـالمعرف -1

 %58       المختلفة.

رى ـم الـرق إدارة نظـة بطـالمعرف -4

 %51       المختلفة.
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 دـاص بترشيـى الخـوى المعرفع المبحوثي  وفقاً للمستـ: توزي5جدول رقم 
 استخدام مياه الرى ونظم إدارتها

 

 البيــــان
 ون المعرفىالمك

 % العدد

 5161 11 ال يعرف )صفر درجة(

 2661 91 درجة( 9 - 1منخفض )

 1168 55 درجة( 19 -11متوسط )

 965 12 درجة فأكثر( 51مرتفع )

 60000 620 المجموع

 
 : عينة الدراسة الميدانية.المصدر

 
 
 
 
 
 

 ترشيد اً للمستوى التنفيذى الخاص بـوثي  وفقـع المبحـ: توزي1جدول رقم 
 استخدام مياه الرى ونظم إدارتها

 

 البيــــان
 المستوى التنفيذى

 % العدد

 1861 11 ال ينفذ )صفر درجة(

 2161 85 درجة( 8 - 1منخفض )

 5261 41 درجة( 11 -9متوسط )

 261 8 درجة فأكثر( 18مرتفع )

 60000 620 المجموع

 
 : عينة الدراسة الميدانية.لمصدرا     
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: توزيع المبحوثي  وفقاً لمتوسط درجة المعرفة فيما يتعلق بمجموعات التوصيات 4م جدول رق
 الفنية لترشيد استخدام مياه الرى ونظم إدارتها

 

 م
 مجموعات التوصيات الفنية
 لترشيد استخدام مياه الرى

 ونظم إدارتها

 متوسط
 درجة

 المعرفة

 درجة
 األهمية
 النسبية

 لمتوسط %

 درجة
 المعرفة

% 
 للنقص

 المعرفى

إكساب الحائزي  المعرفة فى كيفية تطهير  1

 الترع والمساقى

469 6 8166 1864 

إكساب الحائزي  المعرفة بنظام المناوبات  5

 أثناء الرى

266 1 8161 5161 

رق الرى ـة بطـإكساب الحائزي  المعرف 1

 المختلفة

565 4 2261 4261 

دد مرات ـة بعـإكساب الحائزي  المعرف 4

 لمحاصيل المختلفةالرى ل

162 5 1261 5261 

ة استخدام ـإكساب الحائزي  المعرفة بكيفي 2

 شبكات الرى الحديثة

164 2 6861 1561 

ة بطرق صيانة ـإكساب الحائزي  المعرف 6

 آالت الرى

562 1 8161 1161 

رق إدارة ـة بطـإكساب الحائزي  المعرف 1

 نظم الرى المختلفة

168 1 8161 5161 

 
 عينة الدراسة الميدانية. :لمصدرا

 

 

اء الرى.ــات أثنـام المناوبـة بنظـالمعرف -2

        51% 

                     رع ـر التــة تطهيــة بكيفيـالمعرف -6

 %1864        والمساقى.

 %11  المعرفة بصيانة آالت الرى. -1

حيث بلغ المتوسط العام لدرجة المعارف 

ى تمثل نحو ، وه5169للزراع بالعينة 

%( م  إجمالى الدرجة القصوى 1466)

 58لمعارف الزراع بتلك التوصيات )

 درجة(.
 

 النقص فى المستوى التنفيذى -ب
 

أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 

( أ  درجة النقص فى 5(، والشكل رقم )2)

المستوى التنفيذى لدى الزراع أمك  ترتيبها 

 ترتيباً تنازلياً كما يلى
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 : النقص المعرفى للزراع المبحوثي  فى عمليات ترشيد وإدارة نظم الرى1شكل رقم 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 عمليات الرى التوصيات بترشيد

 املعرفة
 بكيفية

 استخدام
 شبكات

 رىال

الرتع تطهري 
 واملساقى

 معرفة
 مناوبات
 الرى

 املعرفة
 بطرق
 الرى

 املعرفة
 بعدد مرات
 رى احملاصيل

 املختلفة

 صيانة
 آالت
 الرى
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 نظم
 الرى
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ذ لمجموعات التوصيات الفنية ـة التنفيـوسط درجـ: توزيع المبحوثي  وفقاً لمت 2جدول رقم 
 لترشيد استخدام مياه الرى ونظم إدارتها

 م
شيد مجموعات التوصيات الفنية لممارسات تر

 استخدام مياه الرى ونظم إدارتها

 متوسط
 درجة
 التنفيذ

 درجة
 األهمية
 النسبية

 %لمتوسط
 درجة
 التنفيذ

 للنقص %
فى المستوى 

 التنفيذى

وث الترع ـم فى حالة تلـرف السليـالتص 1

 والمساقى بالحشائش

161 1 4465 2268 

ول مياه ـالتصرف السليم فى حالة عدم وص 5

 الرىالرى لنهايات شبكات 

162 8 4161 2661 

ات بي  ـم المناوبـم لتنظيـالتصرف السلي 1

 الحائزي 

161 4 1562 6162 

ة إنسداد شبكات ـم فى حالـالتصرف السلي 4

 الرى

169 1 1161 1161 

ود كسر فى ـم فى حالة وجـالتصرف السلي 2

 شبكات الرى

5615 6 1261 6461 

 1161 1161 2 162 التصرف السليم لصيانة آالت الرى 6

رى م  ـاه الـالتصرف السليم فى ترشيد مي 1

 قبل الحائزي 

162 1 2161 2161 

ى اإلدارة السليمة لنظم ـم فـالتصرف السلي 8

 الرى الحقلى

168 5 4161 6161 

 

 : عينة الدراسة الميدانية.لمصدرا

 

التصرف السليم فى حالة انسداد شبكات  -1

 %11        الرى.

ة آالت الرى.ــم لصيانــيرف السلـالتص -5

        11% 

ات الرى.ـم مناوبـم لتنظيـرف السليـالتص -1

         6162% 

التصرف السليم فى حالة وجود كسر فى  -4

 %6461     فتحات شبكات الرى.

م فى حالة إدارة نظم ـرف السليـالتص -2

 %61        الرى.

التصرف السليم فى حالة عدم وصول  -6

 %2661   ت شبكات الرى.مياه بنهايا

رف السليم فى حالة تلوث الترع ـالتص -1

 %2268     والمساقى بالحشائش.

م فى حالة ترشيد مياه ـرف السليـالتص -8

 %21        الرى.
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 : قيم معامالت االرتباط البسيط بي  المتغيرات الشخصية والمعرفية للمبحوثي 6دول رقم ج
 المستقلة المدروسة وبي  مستوياتها المعرفية والمهارية كمتغيرات تابعة

 المستقلة المتغيرات م

 معامالت االرتباط البسيطة االنحراف المتوسط

 المعيارى الحسابى
مستوى 
 المعرفة

مستوى 
 يذالتنف

 16141 *16141 4651 44615 عمر المبحوث 1

 16159 *16162 1611 1612 الحالة التعليمية 5

 16112 **16118 1648 1614 االنفتاح الحضارى 1

 *16111 16111 1648 1615 المشاركة فى المنظمات المحلية 4

 16151 **16121 1692 1641 التعرض لوسائل االتصال الجماهيرية 2

 **16512 16156 661 52621 الزراعى مدة العمل 6

 16119 16116 6642 11668 الرضاع  العمل الزراعى 1

 *16198 **16154 1611 51661 االتحاه نحو المستحدثات الزراعية 8

 **16521 **16421 1681 5611 االتصال بوكالء التغيير اإلرشادى 9

 **16514 **16416 4616 11642 االتجاه نحو طرق ترشيد مياه الرى 11

ة المبحوثي  فى إدارة وصيانة ـمشارك 11

 شبكات الرى

1689 1655 16151 16112** 

 

 1611معنوى عند مستوى  **   1612معنوى عند مستوى  *
 

 عينة الدراسة الميدانية.المصدر: 

 

حيث بلغ المتوسط العام لدرجة التنفيذ 

، وهى تمثل نحو 1161للزراع بالعينة 

الدرجة القصوى  %( م  إجمالى1861)

 درجة(. 16للتنفيذ. )
 

رات الشخصية ـة بعض المتغيـرابعاً: عالق

وثين ـة للمبحـة المستقلـوالموقفي

م ـم ومهاراتهـوى معارفهـبمست

التنفيذية لممارسات ترشيد استخدام 

 مياه الرى ونظم إدارتها
 

 المستوى المعرفى -1
 

ة معارف ـة بي  درجـة العالقـلدراس

و ترشيد استخدام مياه الرى المبحوثي  نح

ونظم إدارتها، وبي  المتغيرات المستقلة 

المدروسة فقد تم صياغة الفرض اإلحصائى 

األول كالتالى: "التوجد فروق ذو داللة 

ات كل م  متغيرات ـة بي  درجـمعنوي

الدراسة المستقلة وهى: عمر المبحوث، 

والحالة التعليمية، واالنفتاح الحضارى، 

المنظمات المحلية، والتعرض  والمشاركة فى
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لوسائل االتصال الجماهيرية، ومدة العمل 

و المستحدثات ـاه نحـ، واالتج ىـالزراع

الء التغيير ـال بوكـ، واالتص ةـالزراعي

اإلرشادى، واالتجاه نحو طرق ترشيد مياه 

الرى، ومشاركة المبحوثي  فى إدارة وصيانة 

شبكات الرى، وبي  درجة المستوى المعرفى 

للتوصيات الفنية المتعلقة بترشيد استخدام مياه 

 الرى ونظم إدارتها".

والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام 

ارف ـة معـاط بي  درجـار االرتبـاختب

المبحوثي  نحو ترشيد استخدام مياه الرى 

رات ـ، وبي  بعض المتغي اـم إدارتهـونظ

 المستقلة المدروسة.

ول رقم وأوضحت النتائج الواردة بالجد

( أ  هناك عالقة موجبة عند مستوى 6)

بي  درجة معارف المبحوثي   1611معنوية 

نحو ترشيد استخدام مياه الرى ونظم إدارتها، 

:  ةـوبي  كل م  المتغيرات المستقلة التالي

، والتعرض لوسائل  اح الحضارىـاالنفت

الء ـ، واالتصال بوك ةـاالتصال الجماهيري

رق ـاالتجاه نحو ط، و ادىـالتغيير اإلرش

، واالتجاه نحو المستحدثات  رىـترشيد مياه ال

دت عالقة معنوية ـ. كما وج ةـالزراعي

بي  المتغير التابع  1612موجبة عند مستوى 

وهو درجة معارف المبحوثي  فيما يتعلق 

،  اـبترشيد استخدام مياه الرى، ونظم إدارته

رى عمر المبحوث، ـ  متغيـل مـوبي  ك

 لتعليمية.والحالة ا

بينما ال توجد عالقة معنوية بي  المتغير 

و درجة معارف المبحوثي  فيما ـع وهـالتاب

يتعلق بترشيد استخدام مياه الرى ونظم 

إدارتها، وكل م : المشاركة فى المنظمات 

المحلية، ومدة العمل الزراعى، والرضا ع  

العمل الزراعى، ومشاركة المبحوثي  فى 

 رى.إدارة وصيانة نظم ال

وبناًءا على النتائج السابقة أمك  رفض 

الفرض اإلحصائى السابق ذكره فى جميع 

أجزائه ماعدا الجزء المتعلق بالمشاركة فى 

المنظمات المحلية، ومدة العمل الزراعى، 

ل الزراعى، ومشاركة ـا على العمـوالرض

 المبحوثي  فى إدارة وصيانة نظم الرى.

الة على وللتحقق م  النتائج السابقة الد

وجود عالقة بي  درجة ومعارف المبحوثي  

فيما يتعلق بترشيد استخدام مياه الرى، وبي  

المتغيرات المستقلة المدروسة ذات العالقة 

ا أكثر دقة فى ظل ـ، وجعله ة بهاـالمعنوي

رى فقد وضع الفرض ـرات األخـالمتغي

يسهم كل متغير  اإلحصائى الثانى كالتالى: "ال

لمستقلة المدروسة فى تحديد م  المتغيرات ا

المستوى المعرفى للمبحوثي  فيما يتعلق 

بالتوصيات الفنية فى مجال ترشيد استخدام 

مياه الرى ونظم إدارتها لتفسير التباي  الكلى 

 لدرجة هذه المعارف".

والختبار صحة هذا الفرض اإلحصائى 

تم استخدام نموذج التحليل االرتباطى 

عد وذلك بعد التأكد واالنحدارى المتدرج الصا

ة بينه وبي  المتغيرات ـود عالقـدم وجـم  ع

بمصفوفة االرتباط، وتبي  م  النتائج الواردة 

( أ  ستة متغيرات م  بي  1بالجدول رقم )

المتغيرات المرتبطة معنوياً بدرجة معارف 

الزراع المبحوثي  فيما يتعلق بترشيد استخدام 

مياه الرى حيث ساهمت
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فى المستوى  دارى المتعدد لعالقة مستوى التغييرـى واالنحـالتحليل االرتباط: 1جدول رقم 
 المعرفى وبعض متغيرات الدراسة المستقلة

 

 

 الخطوات

 

 المتغير الداخل فى التحليل

 معامل

 االرتباط

 المتعدد

 %للتباي 

 المفسر فى

 المتغيرالتابع

 معامل

 االنحدار

(1) 

 قيمة

"F” 

 المعنوية

ر ـبوكالء التغييال ـاالتص األولى

 اإلرشادى 

16198 26526 16194 16152* 

ات ـاه نحو المستحدثـاالتج الثانية

 الزراعية

16115 46544 16148 16116* 

رض لوسائل االتصال ـالتع الثالثة

 الجماهيرية

16164 16514 56515 16155* 

 *16111 16911 56141 16121 االنفتاح الحضارى الرابعة

 *16161 16191 16191 16141 تعليميةالحالة ال الخامسة

 *16162 16118 16168 16142 عمر المبحوث السادسة
 

   1612معنوى عند مستوى  *

 .  =166981 الجزء الثالث م  المعادلة  -
 

 : عينة الدراسة الميدانية.المصدر

 

 

%( 11مجتمعة فى التنبؤ المعرفى بنسبة )

ى االتصال ـزى إلـ%( تع26526ا )ـمنه

%( 46544ادى، و)ـالء التغيير اإلرشـبوك

اه نحو المستحدثات ـى االتجـزى إلــتع

%( تعزى إلى التعرض 16514الزراعية، و)

%( 56141لوسائل االتصال الجماهيرية، و)

%( 16191تعزى إلى االنفتاح الحضارى، و)

%( 16168تعزى إلى الحالة التعليمية، و)

 تعزى إلى عمر المبحوث.

ئج السابقة أمك  رفض وبناًءا على النتا

الفرض اإلحصائى السابق ذكره، وقبول 

الفرض النظري البديل. وعليه أمك  القول 

تغيرات المستقلة السابقة الذكر هى م  مبأ  ال

أهم المتغيرات المدروسة للتنبؤ بالمستوى 

المعرفى نحو طرق ترشيد استخدام مياه الرى 

ونظم إدارتها، وهذا يستلزم ضرورة وضعها 

العتبار عند دراسة المستوى المعرفى فى ا

للزراع فيما يتعلق بترشيد استخدام مياه الرى 

 ونظم إدارتها.
 

 المستوى التنفيذى )المهارى( -5
 

ة بي  درجة المستوى ـة العالقـبدراس

التنفيذى )المهارى( للمبحوثي  نحو ترشيد 

استخدام مياه الرى ونظم إدارتها، وبي  
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روسة فقد تم صياغة المتغيرات المستقلة المد

الفرض اإلحصائى الثانى كالتالى: "ال توجد 

فروق ذو داللة معنوية بي  درجة كل م  

: عمر  ة وهىـمتغيرات الدراسة المستقل

، واالنفتاح  ة التعليميةـ، والحال وثـالمبح

ى المنظمات ـة فـ، والمشارك ارىـالحض

ل االتصال ـرض لوسائـ، والتع ةـالمحلي

ومدة العمل الزراعى، واالتجاه ،  الجماهيرية

، واالتصال  ات الزراعيةـو المستحدثـنح

ادى، واالتجاه نحو ـبوكالء التغيير اإلرش

طرق ترشيد مياه الرى، ومشاركة المبحوثي  

فى إدارة نظم الرى وصيانة شبكاته، وبي  

درجة المستوى التنفيذى المهارى للتوصيات 

دام مياه الفنية المتعلقة بممارسات ترشيد استخ

 الرى ونظم إدارتها".

والختبار صحة هذا الفرض استخدم اختبار 

االرتباط بي  درجة المستوى التنفيذى 

المهارى للمبحوثي  نحو ممارسات ترشيد 

استخدام مياه الرى ونظم إدارتها، وبي  

 المتغيرات المستقلة المدروسة.

وأوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 

عالقة موجبة عند  ( السابق أ  هناك6)

بي  درجة المستوى  1611مستوى معنوية 

التنفيذى المهارى للمبحوثي  نحو ممارسات 

ترشيد استخدام مياه الرى ونظم إدارتها، 

وبي  كل م  المتغيرات التالية: مدة العمل 

الء التغيير ـال بوكـ، واالتص ىـالزراع

اإلرشادى، واالتجاه نحو طرق ترشيد مياه 

ة المبحوثي  فى إدارة ـرك، ومشا رىـال

 وصيانة شبكات الرى.

دت عالقة معنوية موجبة عند ـا وجـكم

بي  المتغير التابع وهو درجة  1612مستوى 

المستوى التنفيذى المهارى للمبحوثي  نحو 

ممارسات ترشيد استخدام مياه الرى ونظم 

إدارتها، وبي  كل م  المتغيرات المستقلة 

ظمات المحلية، التالية: المشاركة فى المن

واالتجاه نحو المستحدثات الزراعية. بينما ال 

توجد عالقة معنوية بي  المتغير التابع وهو 

درجة المستوى التنفيذى للمبحوثي  نحو 

ممارسات ترشيد استخدام مياه الرى ونظم 

إدارتها، وبي  كل م  المتغيرات المستقلة 

التالية: عمر المبحوث، والحالة التعليمية، 

فتاح الحضارى، والتعرض لوسائل واالن

االتصال الجماهيرية، والرضا ع  العمل 

 الزراعى.

وبناًء على النتائج السابق ذكرها أمك  

رفض الفرض اإلحصائى السابق فى جميع 

زء المتعلق بعمر ـدا الجـا عـأجزائه فيم

، واالنفتاح  ة التعليميةـ، والحال وثـالمبح

 الحضارى، والتعرض لوسائل االتصال

 الجماهيرية، والرضا ع  العمل الزراعى.

وللتحقق م  النتائج السابقة الدالة على 

ة بي  درجة المستوى التنفيذى ـوجود عالق

و ممارسات ترشيد ـالمهارى للمبحوثي  نح

استخدام مياه الرى ونظم إدارتها، وبي  

المتغيرات المستقلة ذات العالقة المعنوية بها، 

لمتغيرات األخرى. وجعلها أكثر دقة فى ظل ا

فقد تم وضع الفرض اإلحصائى الرابع 

كالتالى: "ال يسهم كل متغير م  المتغيرات 

المستقلة المدروسة فى تحديد المستوى 

التنفيذى )المهارى( للمبحوثي  فيما يتعلق 
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بممارسات ترشيد استخدام مياه الرى ونظم 

إدارتها لتفسير التباي  الكلى لدرجة هذا 

 ذى".المستوى التنفي

والختبار صحة هذا الفرض اإلحصائى 

ى ـل االرتباطـوذج التحليـدم نمـاستخ

د وذلك بعد ـدرج الصاعـواالنحدارى المت

دم وجود عالقة بينية بي  ـ  عـد مـالتأك

المتغيرات بمصفوفة االرتباط، وقد تبي  م  

( أ  ستة 8النتائج الواردة بالجدول رقم )

بطة معنوياً متغيرات م  بي  المتغيرات المرت

بدرجة المستوى التنفيذى المهارى للزراع 

المبحوثي  فيما يتعلق بممارسات ترشيد 

رى ونظم إدارتها، حيث ـاه الـاستخدام مي

ساهمت مجتمعة فى التنبؤ بالمستوى التنفيذى 

ا ــ%(، منه19641ة )ـارى بنسبـالمه

%( تعزى إلى مشاركة المبحوثي  16114)

%( تعزى 26198فى إدارة نظم الرى، و)

إلى االتصال بوكالء التغيير اإلرشادى، 

%( تعزى إلى مدة العمل 16119و)

%( تعزى إلى االتجاه 56164الزراعى، و)

%( 16141نحو طرق ترشيد مياه الرى، و)

تعزى إلى المشاركة فى المنظمات الحلية، 

%( تعزى إلى االتجاه نحو 16119و)

 المستحدثات الزراعية.

السابقة أمك  رفض  وبناًء على النتائج

الفرض اإلحصائى السابق ذكره، وقبول 

الفرض اإلحصائى البديل، وعليه أمك  القول 

بأ  المتغيرات المستقلة السابق ذكرها تعد م  

أهم المتغيرات المستقلة المدروسة للتنبؤ 

بالمستوى التنفيذى المهارى نحو ممارسات 

 ترشيد استخدام مياه الرى ونظم إدارتها.
 

ادى ـج إرشـل برنامـة عمـ: خطخامساً 

ات ـارف وممارسـوض بمعـللنه

د ـو ترشيـوثين نحـالزراع المبح

 استخدام مياه الرى ونظم إدارتها
 

 ج الدراسةـه لنتائـم عرضـى ما تـاًءا علـبن

ظ أ  المبحوثي  ـالخامس لوح اـى هدفهـف

بعينة الدراسة الميدانية فى حاجة ملحة لخطة 

فى مجال ترشيد عمل برنامج إرشادى 

واستخدام وإدارة نظم الرى بمشروع درب 

وعليه  ، وادى الجديدـاألربعي  بمحافظة ال

اقترحت الدراسة خطة عمل لبرنامج تدريبى 

إرشادى لسد النقص فى المستويي  المعرفى 

 (.9والتنفيذى كما هو موضح بالجدول رقم )

 

 المناقشة العامة للنتائج والتوصيات
 

 امةالمناقشة الع -1
 

فى البداية يجب التنويه بأ  هذه الدراسة 

اختلفت ع  سابقيها والتى أمك  اإلطالع 

عليها حيث شملت عمليات ترشيد استخدام 

مياه الرى، وكذلك نظم إدارة تلك المياه، فى 

حي  ركزت معظم الدراسات السابقة على 

عمليات ترشيد استخدام مياه الرى فقط. كما 

 عامة ما يلى: أوضحت هذه الدراسة بصفة

أ  هناك نقص معرفى ألكثر م  نصف  -

عينة الدراسة وذلك فيما يتعلق بالتوصيات 

الفنية لترشيد استخدام مياه الرى ونظم 

إدارتها حيث بلغت النسبة المئوية نحو 

%(، وهذا م  المنطق قوله حيث 2665)

أ  األغلبية العظمى
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 فى المستوى تعدد لعالقة مستوى التغيير: التحليل االرتباطى واالنحدارى الم8جدول رقم 
 التنفيذى وبعض المتغيرات المستقلة المدروسة

 
 الخطوات

 
 المتغير الداخل فى التحليل

 معامل
 االرتباط
 المتعدد

 للتباي  %
 المفسر فى

 المتغيرالتابع

 معامل
 االنحدار

(1) 

 قيمة
"F” 

 المعنوية

مشاركة المبحوثي  فى إدارة نظم  األولى

 الرى

16511 16114 16154 16118** 

 **16162 16158 26198 16191 االتصال بوكالء التغيير الثانية

 *16111 16168 16119 16411 مدة العمل الزراعى الثالثة

و طرق ترشيد مياه ـاه نحـاالتج الرابعة

 الرى

16419 56164 56151 16141* 

 **16121 16611 16141 16151 المشاركة فى المنظمات المحلية الخامسة

ات ــو المستحدثـاه نحـاالتج السادسة

 الزراعية

16118 16119 16168 16111* 

 
 1611معنوى عند مستوى  **  1612معنوى عند مستوى  *
    =56951الجزء الثالث م  المعادلة    -

 
 عينة الدراسة الميدانية. المصدر:

 
م  المنتفعي  نازحي  م  مناطق وادى 

على الزراعة بالغمر،  النيل المعتمدة كلياً 

فى حي  أ  مشروع درب األربعي  يعتمد 

 على عمليات الرى الحديثة.

انخفاض المستوى المهارى للغالبية م   -

المبحوثي  فيما يتعلق بالتوصيات الفنية 

المتعلقة بترشيد استخدام مياه الرى ونظم 

إدارتها، وهذا ما يفسر حاجة المنتفعي  

 ا الجانب.إلى برامج تدريبية فى هذ

وصلت درجة النقص المعرفى إلى الحد  -

األقصى فى التوصيات المتعلقة بطرق 

%(، يليها المعارف 42الرى بنسبة )

المتعلقة بكيفية استخدام شبكات الرى 

%(، وعدد مرات رى المحاصيل 15)

(52.)% 

أ  هناك نقص فى المستوى المهارى  -

لكافة التوصيات المتعلقة بالممارسة الفعلية 

لعملية ترشيد واستخدام مياه الرى ونظم 

 ، نقص %(11) إدارتها، وكانت أعالهم

 %( نقص.21وأقلهم )

أ  هناك حاجة ملحة لدى المنتفعي   -

ة عمل ـروع درب األربعي  لخطـبمش

ال ترشيد ـى مجـادى فـبرنامج إرش

واستخدام وإدارة نظم الرى لسد النقص 

 فى المستويي  المعرفى والتنفيذى.
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 التوصيـــات -6
 

 أوصت الدراسة بما يلى قدو

 

يجب على المسئولي  فى اإلدارة العامة  -

لإلرشاد الزراعى إعداد البرامج التدريبية 

لألفراد الحائزي  لألراضى فى مناطق 

مشابهة والتى تعتمد على الرى الحديث 

 قبل استالم األرض بفترة كافية.

ضرورةاختيارالمرشدي  والقادةالمحليي   -

فى مجال ترشيدالمياه وإدارةنظم الرىم  

بي  الذي  تتوفر فيهم المواصفات اإليجابية 

والتى تمكنهم م  القيام بتعليم الزراع فى 

 هذا المجال.

ضرورة التنسيق بي  لجا  وزارتى  -

الزراعة والرى أمالً فى أ  تتم عملية 

ترشيد الزراع فى مجال استخدام مياه 

لية وتحقق الرى وصيانة شبكاتها بفعا

 أهدافها المأمولة.
 

 المراجــــع
 

أبو السعود، خيرى، وحنين، سامية حنا، 

دراسة  .(6999) ، نفيسة أحمد وحامد

المتغيرات المؤثرة على درجة معرفة وتنفيذ 

واتجاهات الزراع الخاصة بطرق ترشيد 

مؤتمر اإلرشاد الزراعى استخدام مياه الرى، 

د الجامعات وتحديات التنمية الزراعية، اتحا

المجلس العربى للدراسات العليا  ،العربية

 11-9والبحث العلمى، القاهرة، الفترة 

 .1998ديسمبر 

 .(6992، محمود عبد الحليم ) دـأبو زي

المجلة مستقبل الرى فى مصر، علوم المياه، 

العدد األول،  ،العلمية لمركز البحوث المائية

1996. 

، مها  ، وفهمى دـت عبد الحميـ، عف دـأحم

، يسرى عبد المولى  ، وحسن محمد

بعض المتغيرات المؤثرة على  .(6006)

معارف وممارسات الزراع نحو ترشيد 

استخدام مياه الرى ببعض قرى محافظتى بنى 

 المؤتمر العلمى الثانىسويف وكفر الشيخ، 

ة الزراعية والمجتمعية ـل التنميـمستقب –

جامعة قناة ، على ترعة السالم بسيناء

لسويس، كلية العلوم الزراعية والبيئية ا

 .5111يوليو  2-1بالعريش، العريش 

دراسة  .(6000، محمد محمد على ) أحمد

تحليلية ألثر السلوك والممارسات الحقلية 

لعينة من الزراع فى الحفاظ على مياه الرى 

رسالة دكتوراه، معهد  ،والتربة الزراعية

 الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عي 

 .5111شمس، القاهرة، 

 .(6991، محمد عبد الرازق ) ردانـالب

دراسة تحليلية لبعض العوامل المؤثرة على 

اتجاهات الخريجين المنتفعين نحو ممارسة 

، الرى بالرش وتقبلهم لها بغرب النوبارية

رسالة ماجستير، كلية الزراعة،  مصر،

 .1994جامعة اإلسكندرية، 

واقع  .(6006اء الدين )ـ، ضي ىـالقوص

ومستقبل األم  المائى ومحاوره الثالثة، 

 .5111يناير  11 ،جريدة األهرام

تقنيات  .(6999ى )ـ، عبد الغن دىـالجن

الرى الحديث لترشيد استخدام المياه فى 

المؤتمر السادس الزراعة المصرية، 

للدراسات والبحوث الفنية، تنمية البيئة 
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ر نوفمب 9-1القاهرة، الفترة  ،الصحراوية

1999. 

،  ، الخولى سالم ، إبراهيم دـ، محم حامد

اتجاه  .(6999، أحمد محمود ) والكتاتنى

الزراع نحو ترشيد استخدام مياه الرى 

مؤتمر وبعض العوامل المؤثرة عليها، 

اإلرشاد الزراعى وتحديات المستقبل للتنمية 

المجلس  ،الزراعية، اتحاد الجامعات العربية

ا والبحث العلمى، العربى للدراسات العلي

 .1998ديسمبر  11 -9القاهرة، الفترة 

آفاق المنظور  .(6999، كمال فريد ) دـسع

المائى العربى للقر  الحادى والعشري ، 

ات ـادس للدراسـى السـالقوم لمؤتمرا

، والبحوث الفنية، تنمية البيئة الصحراوية

 .1999نوفمبر  9-1القاهرة، الفترة 

النجار، عطية  عبد الجواد، سامى أحمد،

األثر  (،6006أحمد، والسيد، أحمد حبيش )

التجريبى لمشروع تطوير الرى على 

المعرفة والتنفيذ فى مجال ترشيد استخدام 

مياه الرى بمحافظتى كفر الشيخ، والبحيرة 

مستقبل  -المؤتمر العلمى الثانىبمصر، 

التنمية الزراعية والمجتمعية على ترعة 

ناة السويس، كلية جامعة ق ،السالم بسيناء

،  العلوم الزراعية والبيئية بالعريش، العريش

 .5111يوليو  2 -1 مصر

حمدى السيد،  عصمت، محمد حسن، وأنور،

. (6999، كريمان حسن ) ىـد الغنـوعب

الطرق اإلرشادية ومصادر معلومات الزراع 

الخريجي  وبعض خصائصهم االجتماعية 

حدثات واالقتصادية وعالقتها بإدراكهم للمست

التكنولوجية فى مجال ترشيد استخدام مياه 

مؤتمر اإلرشاد الرى بقرى الفش  وسمالوط، 

اتحاد  الزراعى وتحديات التنمية الزراعية،

ى ـس العربـالمجل ، ةـات العربيـالجامع

للدراسات العليا والبحث العلمى، القاهرة، 

 .1998ديسمبر  11-9الفترة 

تطوير  سياسة .(6999، نبيل فوزى ) ناشد

أهدافه،  -الرى فى األراضى القديمة، مكوناته

المؤتمر الثالث للجمعية العلمية لإلرشاد 

، دور اإلرشاد الزراعى فى ترشيد الزراعى

استخدام مياه الرى فى أراضى الوادى القديم 

 .1998بجمهورية مصر العربية، القاهرة، 

، (6991وزارة األشغال والموارد المائية )

عية ودور معهد بحوث توزيع التنمية الزرا

مؤتمر البحث العلمى فى المياه وطرق الرى، 

 .1984، القاهرة، مجال الرى وموارد المياه
William, P. and E.F. Burton (1982) 
Mass Media System and Effects. 2

nd
, 

Ed., Rinehart and Winston, New York, 

1982. 
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ABSTRACT 

 

The study aimed at identifying both knowledge and skill levels of farmers in re-

gard of technical recommendations of rationalizing irrigation water use and its vari-

ous management systems, determine the deficit in their knowledge and skills degree 

in that regard as a step to propose an extension program that hope to remedy this 

gap. The study was conducted in Al-Wady Al-Gadid governorate on beneficiaries of 

“Darb Al-Arbe’en” project, with a random sample of 160 represent about 25% of to-

tal beneficiaries (640). Data were collected through a personal interview question-

naire during (August-September) 2005, and the following statistics were used: fre-

quencies, percentages, arithmetic mean, standard deviation, simple correlation coef-

ficients, F test and multiple regression analysis (Stepwise). 

 

The results revealed the following 

 

- More than half the interviewees 56.3% had low knowledge in regard of technical 

recommendations of rationalizing irrigation water use and its management sys-

tems, and about 20.5% of total interviewees had no knowledge in that regard. 

- About 51.3% of interviewees had low implementation skills in regard of tech-

nical recommendations of rationalizing irrigation water use and its management 

systems, whereas about 5% of total interviewees were highly skilled. 

- In general there was knowledge deficit in about seven groups of technical rec-

ommendations of rationalizing irrigation water use and its management systems 

ranged between 17%-45% of total knowledge. 
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- There was a general skill deficit among   interviewees in regard of technical rec-

ommendations of rationalizing irrigation water use and its management systems 

ranged between 50%-70% of total skills. 

- Interviewees essentially need an extension program in rationalizing irrigation wa-

ter use and managing new irrigation systems and a plan of action was sited in the 

study. 

- Finally, the study recommended the necessity to prepare excessive training pro-

grams to beneficiaries from the project in order to increase their knowledge and 

skills in that regard. 

 

Key words: Farmers need, Extension program rationalize irrigation Water, Darb Al-

Arbe’en Project 
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