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 2021ديسمبر 19 ى، الموافقة على النشر ف2021برنوفم15 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
التعاون   وقوة  وجود  درجة  على  التعرف  البحث  استهدف 

مائى واإلرشاد الزراعى فى مجال  والتنسيق بين إدارتى التوجيه ال
أهم   تحديد  مع  الشرقية،  بمحافظة  الرى  مياه  إستخدام  ترشيد 
بلغت   الدراسة على عينة  والتنسيق. وإجريت  التعاون  أشكال هذا 

األراضى   149 بإدارة  والعاملين  الزراعيين  المرشدين  من  مبحوثا 
إستمارة   بواسطة  البيانات  وجمعت  الشرقية.  بمحافظة  والمياه 

الفترة من بداية شهر أغسطس  اس تبيان بالمقابلة الشخصية فى 
. وتم تحليل البيانات  2021وحتى منتصف شهر أكتوبر    2021

الحسابى،   والمتوسط  المئوية،  والنسبة  التكرارات  باستخدام 
"ت" الختبار   اختبار  بيرسون،  ارتباط  المرجح، ومعامل  والمتوسط 

وتوصل  عينتين.  متوسطات  بين  الفروق  البحث  معنوية  نتائج  ت 
مياه   استخدام  ترشيد  مجال  فى  المعلومات  مصادر  أهم  أن  إلى 
المركزية   اإلدارة  معلومات  واإلعتماد على  الرى،  إدارات  هى  الرى 
لإلرشاد الزراعى. وأن درجة تنفيذ األنشطة اإلرشارية والتوجيهية  
تعاون   وجود  تبين  كما  مرتفعة،  الرى  مياه  ترشيد  مجال  فى 

ة التوجيه المائى واإلرشاد الزراعى بشكل متوسط  وتنسيق بين إدار 
، وأن أكثر األنشطة التى يوجد بها تعاون وتنسيق  %61.2بنسبة 

التوعية   هى  المائى  التوجيه  إدارة  مهندسى  نظر  وجهة  من 
باستخدام الرى الحديث. كما تبين أن أهم سبل تقوية العالقة بين  

لترش الزراعى  واإلرشاد  المائى  التوجيه  مياه  إدارتى  استهالك  يد 
من   تشريع  أو  قانون  وضع  على  العمل  الشرقية  بمحافظة  الرى 
واإلرشاد   المائى  التوجيه  إدارتى  بين  العالقة  وينظم  يحكم  الدولة 
الزراعى، وتنظيم إجتماعات دورية لكل من المسئولين باإلدارتين  
اإلدارتين   تدريبية بمشاركة  برامج  المحافظة، وعمل  على مستوى 

 هالك المياه والمحافظة على صالحية المياه للرى. لترشيد است 

ترشيد    -التوجيه المائى  -الكلمات المفتاحية: آليات التعاون  
 محافظة الشرقية  -مياه الرى 

   المقدمة
التحدى   هو  المياه  من  اإلنسان  حاجات  تأمين  يعد 
فالمياه حاجة   المرحلة،  فى هذه  البشرية  التى تواجه  والمشكلة 

ظريا وعلى الشعوب والدول ذات الحاجة أن  ال يمكن تجاوزها ن
وتصرفاتها  وسياساتها  حياتها  فى  العامل  هذا  أهمية  تدرك 
داخليا وخارجيا، فالماء عنصر استراتيجى فمن يملك مصادر  
المياه يملك مصادر التأثير فى صناعة حاضره ومستقبله. هذا  
والندرة   االستهالك  ومعدالت  السكانى  النمو  تزايد  ظل  وفى 

إلى محور  الملح المياه  المياه تحولت قضية  وظة فى مصادر 
القرن   من  األخير  الربع  فى  الدولى  الصراع  محاور  أهم  من 
أن   حتى  الجديد  القرن  مطلع  مع  حده  األمر  وزاد  الماضى 
خالل   المياه  بسبب  الدول  بين  حروب  بنشوب  تنبأ  البعض 

وآخرون،   )بدير  الحالى  ص  2015القرن  ويشير 1384،   ،)
البن عام  تقرير  بحلول  أنه  الدولى  الطلب    2030ك  سيصل 

،  2005العالمى على المياه ضعف حجمه إذا ما قورن بعام  
بنسبة   يزيد  سوف  المائية    %40وأنه  المصادر  إمكانيات  عن 

جديدة   مصادر  إلى  الوصول  وأصبح  حاليا  المتاحة  المتجددة 
للمياه أكثر صعوبة وأكثر تكلفة وألن كمية المياه المتوفرة فى 

يؤدى  الط أن  المتوقع  فمن  البيئية  بالحالة  الصلة  وثيقة  بيعة 
تغير المناخ إلى زيادة حدة األزمة المائية ويتجسد ذلك بصورة  

(. ومع بناء سد  1586،ص  2011واضحة فى إفريقيا )أحمد، 
واقتصادية   بيئية  آثار  هناك  أن  على  الجميع  اتفق  النهضة 
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اوحت آراء  وخيمة لبناء هذا السد على مصر والسودان وقد تر 
وقد تصل إلى    %20الخبراء بين انخفاض كمية المياه بنسبة  

اإلنتاجية %50نسبة   انخفاض  إلى  سيؤدى  الذى  األمر   ،
من  جزء  تبوير  إلى  يؤدى  وقد  الزراعية  للحاصالت  الفدانية 

 (.  330،ص 2019األراضى الزراعية )عبدهللا وآخرون،
مي من  العذبة  المياه  من  مصر  موارد  ألن  النيل  ونظرا  اه 

مليار متر مكعب لذلك فقد تركز االهتمام   55.5محددة بنحو 
بالواقع   سلمنا  إذا  خاصة  الرى  مياه  استخدام  ترشيد  بضرورة 
واضح   إهدار  وجود  من  الدراسات  بعض  إليه  أشارت  الذى 
للموارد المائية وسلوكيات غير موالية لهذه الموارد النادرة، هذا  

الزراعة   قطاع  أن  إلى  من باإلضافة  األكبر  الجزء  يستهلك 
من  كثير  فى  تقل  ال  والتى  العذبة  المياه  من  مصر  موارد 

عن   )الشافعى    % 85التقديرات  الموارد  هذه  من 
الهدف  161،ص 1998وقشطة، كان  السياق  هذا  وفى   .)

لمائية  الرئيسى الستراتيجية التنمية الزراعية فى مجال الموارد ا
هو األول:  شقين  على  وصيانة  ينطوى  الموارد    تنمية 

الموارد   استخدام  ترشيد  هو  والثانى:  العرض(،  المائية)جانب 
التوازن   فى  الخلل  قضية  وأصبحت  الطلب(،  المائية)جانب 
من   عليها  المتزايد  والطلب  المحدودة  المائية  الموارد  بين 
السياسية   القيادات  على  بقوة  نفسها  تفرض  التى  القضايا 

فى   والمستثمرين  الزراعة  عن  ومجاالتها  والمسئولين  أنشطتها 
 (. 297،ص 2016المختلفة )سرحان،

 البحثية مشكلة  ال
المياه  على   أالرغم من محدودية موارد  إال  ه ما  نالمتاحة 

كبير  زالت حد  إلى  متدنية  تعد  الموارد  هذه  استخدام   ،كفاءة 
من  المزيد  استصالح  إمكانية  من  بفعالية  يحد  الذى  األمر 

الق قدرات  من  ويحد  مستقبال  على  األراضى  الزراعى  طاع 
للنمو عالية  معدالت  االنخفاض    ،إحراز  إلى  باإلضافة 

الواضح فى كفاءة استخدام المياه فى الزراعة المصرية والذى  
نقل  منظومات  خالل  من  المائية  الفواقد  إرتفاع  إلى  يرجع 
الحقلى   الرى  نظم  كفاءة  فى  الواضح  والتدنى  المياه  وتوزيع 

ب إحساس الزراع بأن المياه نتيجة اإلسراف فى مياه الرى بسب
وأصبحت   منها،  المزيد  استخدام  من  ضرر  وال  تكلفة  بال 
الزراع  توعية  وحتمية  بل  إمكانية  على  معقودة  الكبيرة  اآلمال 
من   استنزاف  أو  إهدار  دون  الرى  لمياه  الحكيم  باالستخدام 
الممارسات  بتبنى  إقناعهم  محاولة  طريق  عن  ناحية 

اإلروا اإلرشادية  توعيتهم   ، ئيةوالتوصيات  أخرى  ناحية  ومن 
الذى  التلوث  من  وحمايتها  المائية  الموارد  صيانة  بضرورة 
غير  السيئة  السلوكيات  من  لكثير  طبيعية  كنتيجة  يحدث 
الموالية لهذه الموارد، واستنادا للدور الهام والفعال الذى يجب  
أن يقوم به كل من اإلرشاد الزراعى والتوجيه المائى فى مجال  

حيث أن وزارة الموارد المائية والرى    ،تخدام مياه الرى ترشيد اس
يقع عليها مسئولية تدبير المياه وتنميتها وترشيدها والمحافظة  
الزراعة   وزارة  وأن  الزراعة  وخاصة  األغراض  لمختلف  عليها 
واستصالح األراضى يقع على عاتقها كيفية االستخدام الرشيد  

فإن ا الزراعية، لذا  للتعاون والتنسيق للمياه لرى الرقعة  لحاجة 
االستغالل  إلى  للوصول  حتمية  ضرورة  تعد  القطاعين  بين 

الزراعى.  الناتج  عائد  وتنظيم  المائية  للموارد  لذلك    األمثل 
هى   الرى  مياه  بها  تستخدم  التى  الكيفية  فى  النظر  فإعادة 

الذى أصبح فيه  و الطريقة المثلى للتعامل مع ملف أزمة المياه  
لم تصبح  ، حيث  حقيقة ال يمكن تجاهلها  الصراع على المياه

قضية عدم  القضية   أصبحت  ولكنها  فحسب  الرى  مياه  توافر 
واتباع  الرى  مياه  وخاصة  عامة  بصفة  المياه  استخدام  ترشيد 
  الممارسات المطورة فى طرق الرى بين الزراع )فوده والخولى، 

 (. 1760،ص  2012
غيره غياب التنسيق فيما بين اإلرشاد الزراعى و يؤدى  كما  

من التنظيمات الزراعية وغير الزراعية إلى إزدواجية األنشطة 
مما يؤدى إلى إهدار الوقت والجهد والمال فى ظل محدودية  
الموارد المتاحة، من هذا المنطلق تتضح أهمية توطيد العالقة  
بين تنظيمى الزراعة والرى باعتبار أهمية كل منهما لآلخر فى 

الما الموارد  بين  فى  خلق موائمة  الزراع  المحدودة ورغبات  ئية 
فقد   عرضه  سبق  ما  خالل  ومن  بعينها،   محاصيل  زراعة 
التساؤالت  على  اإلجابة  محاولة  فى  البحثية  المشكلة  تركزت 
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هى   ما  من بعض  اآلتية:  للمبحوثين  العامة  الخصائص 
األراضى   بإدارة  والعاملين  المائى  التوجيه  إدارتى  مهندسى 

الز  اإلرشاد  بجهاز  هى  والمياه  وما  الشرقية؟.  بمحافظة  راعى 
الرى   مياه  إستخدام  ترشيد  مجال  فى  المعلومات  مصادر  أهم 
من وجهة نظر مهندسى إدارة التوجيه المائى وإدارة األراضى  
هى   وما  الشرقية؟  بمحافظة  الزراعى  اإلرشاد  بجهاز  والمياه 
ترشيد   مجال  فى  والتوجيهية  اإلرشادية  األنشطة  تنفيذ  درجة 

ميا وجود  إستخدام  درجة  هى  ما  الشرقية؟.  بمحافظة  الرى  ه 
واإلرشاد   المائى  التوجيه  إدارتى  بين  والتنسيق  التعاون  وقوة 
بمحافظة   الرى  مياه  إستخدام  ترشيد  مجال  فى  الزراعى 
هل   والتنسيق؟  التعاون  هذا  أشكال  أهم  تحديد  مع  الشرقية، 
التوجيه المائى واالرشاد الزراعى فى   إدارتى  يوجد فروق بين 

مياه  د إستخدام  ترشيد  مجال  فى  والتنسيق  التعاون  وقوة  رجة 
التعاون   وجود  درجة  إجمالى  بين  عالقة  توجد  هل  الرى؟. 
فى   الزراعى  واإلرشاد  المائى  التوجيه  إدارتى  بين  والتنسيق 
المستقلة  المتغيرات  وبين  الرى  مياه  إستخدام  ترشيد  مجال 

جة الدافعية  المدروسة )السن، عدد سنوات الخبرة الوظيفية، در 
االسهام   نسبة  هى  ما  الوظيفى(؟.  الرضا  درجة  لإلنجاز، 
المعنوى فى تفسير   المستقلة ذات االرتباط  للمتغيرات  النسبى 

التعاون والتنسيق وجود  التباين الكلى بين المبحوثين فى درجة  
بين إدارتى التوجيه المائى واإلرشاد الزراعى فى مجال ترشيد 

ما   الرى؟.  مياه  إدارتى  إستخدام  بين  العالقة  تقوية  سبل  هى 
الرى   مياه  إستخدام  لترشيد  الزراعى  واإلرشاد  المائى  التوجيه 
بمحافظة الشرقية؟ وما هى مقترحات وآراء المبحوثين لترشيد 

 إستخدام مياه الرى بمحافظة الشرقية؟.
   أهداف البحث

سبق التى  البحثية  المشكلة  مع  تحديد    اتساقا  تم  ذكرها 
 :  يةاألهداف التال

من   -1 للمبحوثين  العامة  الخصائص  بعض  على  التعرف 
مهندسى إدارتى التوجيه المائى والعاملين بإدارة األراضى  

 والمياه بجهاز اإلرشاد الزراعى بمحافظة الشرقية. 

ترشيد    -2 مجال  فى  المعلومات  مصادر  أهم  على  التعرف 
إستخدام مياه الرى من وجهة نظر مهندسى إدارة التوجيه  

الزراعى  المائ اإلرشاد  بجهاز  والمياه  األراضى  وإدارة  ى 
 بمحافظة الشرقية. 

والتوجيهية    -3 اإلرشادية  األنشطة  تنفيذ  درجة  على  التعرف 
 فى مجال ترشيد إستخدام مياه الرى بمحافظة الشرقية. 

بين   -4 والتنسيق  التعاون  وقوة  وجود  درجة  على  التعرف 
الزراعى   المائى واإلرشاد  التوجيه  فى مجال ترشيد إدارتى 

أهم   تحديد  مع  الشرقية،  بمحافظة  الرى   مياه  إستخدام 
 أشكال هذا التعاون والتنسيق.

واالرشاد    -5 المائى  التوجيه  إدارتى  بين  الفروق  تحديد 
الزراعى فى درجة وقوة التعاون والتنسيق فى مجال ترشيد 

 إستخدام مياه الرى. 
التعا  -6 ون والتنسيق تحديد العالقة بين اجمالى درجة وجود 

مجال   فى  الزراعى  واإلرشاد  المائى  التوجيه  إدارتى  بين 
المستقلة  المتغيرات  وبين  الرى  مياه  إستخدام  ترشيد 
درجة   الوظيفية،  الخبرة  سنوات  عدد  )السن،  المدروسة 

 الدافعية لإلنجاز، درجة الرضا الوظيفى(. 
االرتباط   -7 ذات  المستقلة  للمتغيرات  النسبى  االسهام  تحديد 

معنوى فى تفسير التباين الكلى بين المبحوثين فى درجة  ال
المائى   التوجيه  إدارتى  بين  والتنسيق  التعاون  وجود 

 واإلرشاد الزراعى فى مجال ترشيد إستخدام مياه الرى. 
التوجيه    -8 إدارتى  بين  العالقة  تقوية  سبل  على  التعرف 

الرى   مياه  إستخدام  لترشيد  الزراعى  واإلرشاد  المائى 
 الشرقية.  بمحافظة

إستخدام   -9 لترشيد  المبحوثين  وآراء  مقترحات  على  التعرف 
 مياه الرى بمحافظة الشرقية. 

   األهمية النظرية للبحث:
تأتى األهمية النظرية لهذا البحث بما يوفره من أطر نظرية 
وسبل  آليات  وهى  الدراسة  لمشكلة  الحالى  الموقف  توضح 
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باإلضافة   هذا  الرى،  مياه  استخدام  االهتداء  ترشيد  إلى 
بحوث   عمل  فى  البحث  إجراء  وأسلوب  البحثية  بالمفاهيم 

 مستقبلية.
  األهمية التطبيقية للبحث:

إليه من   التطبيقية لهذا البحث فيما توصل  تكمن األهمية 
نتائج تساعد متخذى القرار فى وضع القرارات المناسبة وعمل  

ال بين  والتنسيق  للتعاون  آليات  لوضع  المختلفة  توجيه  البرامج 
الرى   مياه  استهالك  لترشيد  الزراعى  واإلرشاد  المائى 

 والمحافظة عليها. 
  اإلطار النظرى للبحث:

القومى   االقتصاد  عصب  هى  مصر  فى  الزراعة  تعتبر 
للمياه فى مصر   ويعد قطاع الزراعة أكبر مستخدم ومستهلك 
حجم   ويتوقف  الرى،  على  أساسية  بصورة  يعتمد  حيث 

فى   المائية  المحصولية،  االحتياجات  المساحة  على  الزراعة 
والمقننات   المستخدمة،  الرى  وطرق  المحصولى،  والتركيب 
المائية للمحاصيل واستصالح واستزراع األراضى، وهذا يؤدى  
على   العمل  المائية مستقبال مما يستوجب  االحتياجات  لزيادة 
محاصيل  واستنباط  استخدامها  وترشيد  المائية  الموارد  زيادة 

الجارحى  )ا للمياه مثل بنجر السكر وأرز الجفاف  أقل استهالك  
(. وبالرغم من أن مصر تحصل  767، ص  2020وآخرون، 

إنها تعد من الدول    إالعلى كامل حصتها من إيراد نهر النيل  
المصنفة ضمن دول الفقر المائى، والذى يقترب من حد الندرة 
من  أقل  المياه  من  الفرد  نصيب  يبلغ  حيث  المطلقة  المائية 

متر مكعب سنوي ا، ورغم الفقر المائى والذى يزداد حدته  600
عام بعد آخر إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم إسرافا  

المياه ال تتعدى   المياه فكفاءة نقل وتوزيع    % 70فى استخدام 
من نظم الرى الحقلى، كذلك وعى الزراع بتقليل   %50ونحو  

)الساعى، محدودا  يعتبر  الرى  مياه  من  ص  2021الفاقد   ،
271 .)   

ترشيد   إلى  دافعة  سياسات  تبنى  إلى  الدولة  واتجهت 
استخدام المياه بإتباع طرق الرى باألراضى القديمة من خالل 

الحديثة  التقنيات  المياه وتوزيعها واستخدام  إمداد  تحديث نظم 
إلى   باإلضافة  الحقول  مستوى  على  الرى  مياه  توزيع  فى 

لرفع ك الحديثة  التحكم  الحقلى بهدف  استخدام نظم  الرى  فاءة 
الفاقد من المياه فى شبكة الرى الحالية تحقيق ا ألهداف  تقليل 

مصر   فى  الزراعية  التنمية  المجيد   2030استراتيجية  )عبد 
ص  2016وآخرون،   على  519،  تعمل  المائية  فالسياسة   ،)

حوالى   لتوفر  الحقلى  الرى  من    4تطوير  مكعب  متر  مليار 
 (. 470،ص 2018وآخرون،مياه الرى الحالية )سعفان 

( وآخرون  حيمرى  ص2010وأشار  ص   ،253  ،254  )
المختلفة   الوسائل  عن  عبارة  هو  المياه  استخدام  ترشيد  أن 
مع  الرى  مياه  استخدام  فى  اإلسراف  من  للحد  المستخدمة 
فى   الزراعية  األراضى  رى  فى  الالزم  اإلنضباط  إحداث 

عن طريق تطوي لها  المائية  للمقننات  ر وزيادة مواعيدها طبقا 
التكنولوجية  بالطرق  وتوزيعها  المياه  نقل  أساليب  كفاءة 
الحديثة. كما يعرف ترشيد استخدام مياه الرى بأنه تقليل الفاقد 
من مياه الرى إلى أدنى حد ممكن مع المحافظة على مستوى  
لوحدة   استخدام  كفاءة  أعلى  تحقيق  أجل  من  الزراعى  اإلنتاج 

. كما يعرف من الوجهة (120، ص 2013المياه )الطنطاوى،  
االقتصادية بأنه استخدام المورد المائى بما يحقق أعلى عائد  
المائية   للوحدة  البديلة  االستعماالت  من  ممكن  اقتصادى 

وآخرون، )أبوالعطا  المستخدمة  (.  19،ص2014اإلروائية 
( أن من أساليب 520، ص2016وذكر عبدالمجيد وآخرون )

لمائية حيث أن معظم الفاقد  ترشيد مياه الرى تبطين المجارى ا
المائية،   المجارى  من  والرشح  للبخر  نتيجة  يكون  المياه  فى 
المفقودة فى شبكة الصرف المغطى والمكشوف   المياه  وكذلك 
ويعتبر  التخزينية،  األرض  سعة  عن  زائدة  مياه  إضافة  نتيجة 
التبطين أرخص الخيارات وأسهلها فى التنفيذ فى حالة المراوى  

 الحقلية. 
ص وزارة الرى والموارد المائية بمسئولية توزيع المياه  وتخت

الترع  وتشغيل  المناسبين  والوقت  بالقدر  للزراع  وتوصيلها 
وصيانتها وتطوير الرى فى األراضى القديمة عن طريق قطاع 
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ونهايات   بدايات  من  المنتفعين  بين  المياه  بتوزيع  يقوم  معين 
منظ طريق  عن  جديدة  مساقى  إنشاء  وكذلك  مات  الترع، 

التكاليف   وجمع  وصيانتها  تشغيلها  مع  المياه  مستخدمى 
المائى وحل مشاكل  التوجيه  إنشاء وحدات  لذلك مع  الالزمة 
األراضى   واستصالح  الزراعة  وزارة  تختص  كما  المنتفعين، 
المناوبات  نظام  مع  يتوافق  بما  المحصولى  التركيب  بوضع 

لم المختلفة  الزراعات  واحتياجات  الزراعية  الرى  والمواسم  ياه 
المناخية   والظروف  التربة  لطبيعة  طبقا  العام  طوال 

 (.  434-427،ص ص  2001)عالم،
ويقوم جهاز اإلرشاد الزراعى كطرف ثالث ضمن واجباته  
األراضى  وتحسين  األرض  بتسوية  المتعلقة  التوصيات  بنقل 
الندوات   وعمل  المنتقاة  التقاوى  من  جديدة  سالالت  ونشر 

اع بترشيد استخدام مياه الرى والطرق  واالجتماعات لتوعية الزر 
المثلى فى الرى وكيفية صيانة المجارى المائية وتطهيرها من 
الحشائش كذلك توعية الزراع باستبدال بعض مساحات قصب 
األراضى   زراعة  فى  والتوسع  السكر  بنجر  بمحصول  السكر 
من   الفاقد  يقلل  مما  النضج  سريعة  األرز  بأصناف  الجديدة 

يد تركيب محصول إرشادى لكل منطقة حسب مياه الرى وتحد
أى   المتاحة  المياه  وكمية  التربة  ونوعية  المناخية  ظروفها 
تطوير التركيب المحصولى بما يحقق استخدام مقننات مائية  

)الدماطى، مائيا  وأوفر  ولترشيد  1939،ص 2007أقل   ،)
مائية  سياسة  وضع  يجب  الزراعة  فى  المياه  استخدام 

الر  قطاع  مع  يتم  باإلشتراك  القطاعين  بين  العالقة  لتنظيم  ى 
بمقتضاها تشجيع التوسع فى استخدام أساليب الرى المتطورة 
وتقنين استخدام المياه لتقليل الفاقد واالستفادة من التكنولوجيا  
إلى   تحتاج  المحاصيل  من  أصناف  استنباط  فى  الحديثة 
كميات أقل من المياه ومدة أقصر فى شغل األرض، وكذلك  

الز  لإلحتياجات إكساب  الصحيحة  الزراعية  المعارف  راع 
فى   األدائية  مهاراتهم  ورفع  المختلفة  للمحاصيل  المائية 
الموصى   المائية  للمقننات  وفقا  الحديثة  الرى  طرق  استخدام 
ترشيد   ممارسات  نحو  لديهم  إيجابية  اتجاهات  وبناء  بها 

وآخرون،  )الدماطى  الرى  مياه  ص  2007استخدام  ص   ،
706،705 .) 
( أن وزارة الموارد المائية 569، ص2021صالح )ويذكر  

والرى قامت بإطالق عدد من المشروعات المتعلقة بالمحافظة  
المتاح منها، ومن تلك  الرى وتعظيم االستفادة من  على مياه 
المشاريع مشروع الرى الذكى المطبق فى مزارع بنجر السكر 

ع،  ببعض محافظات الجمهورية، والمشروع القومى لتأهيل التر 
ومشاريع الرى المطور، واستخدام صور األقمار الصناعية فى  
الزراعية،   واألراضى  المائية  المجارى  على  التعديات  رصد 
وإنشاء منظومة للرصد اآللى تسمح باتخاذ قرارات فورية لحل  
منظومة  إلى  باإلضافة  الحرجة،  المناطق  فى  الرى  مشاكل 

أوت تشغيلها  لمراقبة  الجوفية  باآلبار  كما التحكم  وماتيكى، 
الرى   نظم  تبنى  على  المزارعين  تشجيع  على  الدولة  عملت 
التقليدية   الرى  ألنظمة  الفعال  البديل  تعتبر  والتى  الحديث 

 ( وآخرون  الدماطى  وذكر  ص2007بالغمر.  أن  704،   )
التعاون يعنى العملية التى تستطيع من خاللها المنظمات أن 

بنائه على  والمحافظة  أهدافها  لتحقيق  عدة  تسعى  وهناك  ا، 
صور للتعاون بين المنظمات منها التعاون المتبادل، والتعاون  
عتمان   أشار  حين  فى  الرسمى.  غير  والتعاون  الرسمى، 

هو العملية ( إلى أن التنسيق  2367،ص2007وعبدالوهاب ) 
وبطريقة  أكثر  أو  منظمتين  بين  االتفاق  خاللها  من  يتم  التى 

فى محددة  قواعد  استخدام  على  بيئتهم    جماعية  مع  التفاعل 
واإلدارات   المنظمات  بين  التنسيق  ويتم  المشتركة،  التنظيمية 
إتصال  شبكات  وخلق  تعاونية  عالقات  تنمية  طريق  عن 
األفراد  وبين  المنظمات  هذه  بين  أمكن  كلما  ومباشرة  مفتوحة 
الموارد   وزارة  بين  والتنسيق  التعاون  وجب  لذلك  بها.  العاملين 

وزا وبين  والرى  على  المائية  األراضى  واستصالح  الزراعة  رة 
موارد   وتنمية  إدارة  مجال  فى  المختلفة  اإلدارية  المستويات 
لتغيير   المزارعين  بين  المائية  التوعية  ببرامج  واالهتمام  المياه 
وفرة  على  أساسا  تعتمد  والتى  بينهم  السائدة  المائية  الثقافة 

ائى فى  المياه وتكوين كوادر إرشادية مائية أساسها المرشد الم
 (. 1678،ص2014مجال الرى والصرف )بدران وآخرون،
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هناك العديد من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث:  
الدراسات التى تناولت ترشيد إستخدام مياه الرى، ويمكن سرد  
أهم نتائج الدراسات السابقة التى تم اإلستفادة منها فى الدراسة  

االس استمارة  تصميم  حيث  من  النتائج  الراهنة  وتفسير  تبيان 
 فيما يلى:

)  دراسة- وإسماعيل  إلى(  2005عبدالحافظ  أن    أشارت 
بنسبة   المبحوثين  المتدربين  اتجاههم   %71.7معظم  كان 

إيجابى نحو التدريب فى مجال ترشيد استخدام مياه الرى، 
المتدربين   لغالبية  التدريب  حضور  دوافع  وتمثلت 

وتح بالمعلومات  التزود  فى  المهارات  المبحوثين  سين 
 وتحسين كفاءة وأداء العمل.

تلخصت أهم النتائج فى    (2007دراسة الدماطى وآخرون )-
أن مستوى التعاون بين التنظيم الزراعى وبين تنظيم الرى  
بينهما  للتعاون  المتوسط  درجة  وبلغت  متوسطا،  كان 

قدره    64.51 نسبى  متوسط  يعادل  بما    % 73.24درجة 
آليات   استحداث  يتطلب  التعاون  مما  مستوى  لرفع  جديدة 

بين التنظيمين، أظهرت النتائج أيضا أن أكثر من نصف 
بنسبة   بين    % 55.26المبحوثين  التعاون  شكل  أن  ذكروا 

بقية   ذكر  حين  فى  الرسمى،  بالشكل  يتسم  التنظيمين 
أن شكل التعاون بينهما غير   %44.74المبحوثين بنسبة  

 رسمى.
-( الدماطى  نت  (2007دراسة  أهم  أن  كانت  البحث  ائج 

اإلرشاد   جهاز  من  كل  بين  عامة  بصفة  التكامل  مستوى 
كان  المياه  مستخدمى  ومنظمات  الرى  ومسئولى  الزراعى 

قدره   تكامل  درجة  بمتوسط  وذلك  درجة    21.41متوسطا 
 . %59.47بما يعادل متوسط نسبى قدره 

اتضح من النتائج أن   (2007دراسة عتمان وعبدالوهاب )-
المرشدين  نصف  بنسبة   قرابة  المبحوثين  الزراعيين 

ذوى إحتياج تدريبى بين المرتفع والمتوسط مقاسا   49.1%
بين  والتنسيق  االتصال  بأهمية  معرفتهم  درجة  بمعيار 

جهاز اإلرشاد الزراعى واألجهزة المعنية بمياه الرى لترشيد  
 استخدامها.

-( أحمد  أن    (2011دراسة  فى  البحث  نتائج  أهم  تمثلت 
المرشدي  61.1% أداء  من  ذوى  المبحوثين  الزراعيين  ن 

فى   بالمشاركة  اإلرشاد  فى  ألدوارهم  ومنخفض  متوسط 
المتغيرات   أكثر  الرى، كما أن  مجال ترشيد استخدام مياه 
التابع عند المستوى االحتمالى   المستقلة تأثيرا فى المتغير 

من    0.01 االستفادة  ودرجة  اإلنجاز،  دافعية  درجة  هى: 
اإلرشا مجال  فى  ممارسة  التدريب  ودرجة  الزراعى،  د 

االتصال   لوسائل  التعرض  ودرجة  اإلرشادية،  األنشطة 
من التباين    %68.2الجماهيرى حيث تفسر هذه المتغيرات  

 فى المتغير التابع.
تلخصت أهم نتائج البحث   (2014دراسة بدران وآخرون )  -

مهام  بأداء  يختص  أن  يجب  الزراعى  اإلرشاد  أن  فى 
ت تطوير الرى، ويختص التوجيه  مرحلة التعريف بمشروعا

ومرحلة  المبدئى  التخطيط  مرحلة  مهام  بأداء  المائى 
المتابعة  التنفيذ وبالنسبة لمرحلة  النهائى ومرحلة  التخطيط 
والتقييم يختص التوجيه المائى بأداء مهام معينة ويختص 
اإلرشاد الزراعى بأداء مهام أخرى وأنه يمكن قيام العالقة  

اإلر  بين  وفقا  التكاملية  المائى  والتوجيه  الزراعى  شاد 
تكرار من   دون  أداء مهام معينة  فى  إلمكانيات كل منهم 

 اآلخر بحيث يكمالن بعضهما البعض.

-  ( الساعى  ثلثى    (2021دراسة  من  يقرب  ما  أن  اتضح 
فيما   %64.2المبحوثين   مرتفع  مائى  وعى  مستوى  لديهم 

و  المتوقعة  وتأثيراتها  المياه  ندرة  بمحددات  معارف يتعلق 
وممارسات ومشكالت ترشيد استخدام المياه، ووجد أن أهم  
المائى  الوعى  تنمية  فى  الزراعى  اإلرشاد  أخصائى  أدوار 
المياه  ندرة  عن  المؤكدة  المعارف  نشر  فى:  تتمثل  للزراع 
االستخدامات  فى  وخاصة  الرى  مياه  استخدام  وترشيد 

 الزراعية.

 الفروض البحثية 
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إ -1 دالة  معنوية  فروق  التوجيه توجد  إدارتى  بين  حصائيا  
المائى واالرشاد الزراعى فى درجة وقوة التعاون والتنسيق 

 فى مجال ترشيد إستخدام مياه الرى.
دالة إحصائيا  بين إجمالى    -2 ارتباطية معنوية  توجد عالقة 

المائى   التوجيه  إدارتى  بين  التعاون والتنسيق  درجة وجود 
ال المتغيرات  وبين  الزراعى  المدروسة  واإلرشاد  مستقلة 

الدافعية   درجة  الوظيفية،  الخبرة  سنوات  عدد  )السن، 
 لإلنجاز، درجة الرضا الوظيفى(. 

االرتباط   -3 ذات  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  تسهم 
الكلى  التباين  تفسير  فى  إسهاما  معنويا   المعنوى مجتمعة 
إدارتى   بين  والتنسيق  التعاون  وجود  درجة  إجمالى  فى 

ائى واالرشاد الزراعى فى مجال ترشيد إستخدام  التوجيه الم
 مياه الرى.

صورتها   فى  للبحث  النظرية  الفروض  وضع  تم  وقد  هذا 
 اإلحصائية الصفرية حتى يمكن اختبارها. 

 الطريقة البحثية 
تم إجراء البحث بمحافظة الشرقية والتى تعتبر منطقة البحث:  

محافظات   ثانى  فهى  الزراعية،  المحافظات  أكبر  من 
البحيرة، ال محافظة  بعد  الزراعية  الرقعة  حيث  من  جمهورية 

بنحو   بها  الزراعية  األراضى  مساحة  تقدر  من   %10حيث 
مساحتها  وتقدر  بمصر،  الزراعية  األراضى  مساحة  إجمالى 

مليون فدان، والقطاع    1.2، أى ما يعادل  2كم4911بحوالى  
من إجمالى المحافظة، وبذلك    %76.9الريفى بها يعادل نحو  

وتتكون تك المصرى،  الريفى  المجتمع  تمثيل  الى  أقرب  ون 
يتبعها   إداريا   مركزا   عشر  ثالثة  من  قرية    498المحافظة 

 (. 2020)التوصيف البيئى لمحافظة الشرقية، 
البحث:   )شاملة  فى  البحث  شاملة  تحديد  مبحوث(   149تم 

األراضى   بإدارة  العاملين  الزراعيين  المرشدين  إجمالى  من 
بمدير  اإلدارات  والمياه  جميع  وكذلك  بالمحافظة،  الزراعة  ية 

 ( عددهم  وبلغ  الشرقية  محافظة  بمراكز  مرشد    64الزراعية 

التوجيه    %43بنسبة   مهندسى  وإجمالى  البحث(  شاملة  من 
 ( عددهم  وبلغ  الشرقية  بمحافظة  بنسبة    85المائى  مهندس 

من شاملة البحث(. وتم تجميع بيانات الدراسة الميدانية   % 57
إستمارة إستبيان بالمقابلة الشخصية خالل الفترة من    بإستخدام

وحتى منتصف شهر أكتوبر   2021بداية شهر أغسطس عام  
 م. 2021عام 

 طريقة تحليل البيانات:
أساليب  عدة  بإستخدام  الميدانية  الدراسة  بيانات  تحليل  تم 
إحصائية هى: التكرارات والنسب المئوية، المتوسط الحسابى، 

( المرجح  المرجح،  nحيث    nx/nالمتوسط  :الوزن 
x  ،التوافق إلختبار العالقة  1985:التكرار( )عالم (، ومعامل 

اإلقترانية، معامل ارتباط بيرسون، اختبار "ت" الختبار معنوية 
 الفروق بين متوسطات عينتين.

البحث:   متغيرات  من  قياس  مجموعة  البحث  هذا  تناول 
 : يرات تم قياسها على النحو التالىالمتغ

األرقام    سن:ال-1 بإستخدام  كمى  كمتغير  السن  قياس  تم 
للسن   الفعلى  للمدى  وفقا   المبحوثين  تقسيم  وتم  المطلقة، 

من   )أقل  السن  صغار  يلي:  كما  فئات  ثالث    44إلي 
سنة(، كبار السن )أكثر  52  -44سنة(، متوسطى السن )

 سنة(.  52من 
الدراسى  -2 للمبحوثين المؤهل  التعليمى  المؤهل  قياس  تم   :
مؤهل ك كاألتى:  االستجابات  ترميز  وتم  رتبى،  تغير 

. 3، مؤهل فوق جامعى= 2، مؤهل جامعى=1متوسط=  
بالوظيفة:  -3 العمل  العمل    سنوات  سنوات  عدد  قياس  تم 

وتم   المطلقة،  األرقام  بإستخدام  كمى  كمتغير  بالوظيفة 
الفعلى   للمدى  وفقا   المبحوثين  الزراعيين  المرشدين  تقسيم 

إلي ثالث فئات كما يلي: عدد سنوات  لعدد سنوات العمل  
  33  -22سنة(، عدد سنوات متوسط )  21قليل )أقل من  

 سنة(.  33سنة(، عدد سنوات كبير )أكثر من 
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للمهنة:  -4 هم    التفرغ  هل  المبحوثين  بسؤال  قياسه  تم 
ترميز  وتم  مؤقت  أم  دائم  بشكل  للوظيفة  متفرغين 

 . 1، بشكل مؤقت=2االستجابات كما يلى: بشكل دائم=
اإلقامة:  -5 مكان    مكان  عن  المبحوثين  بسؤال  قياسه  تم 

ترميز  وتم  الحضر،  أم  الريف  فى  سواء  إقامتهم 
 . 2، الحضر=1االستجابات كما يلى: الريف=

استهالك    –6 ترشيد  مجال  فى  التدريبية  الدورات  حضور 
مدى  المياه:   عن  المبحوث  بسؤال  المتغير  هذا  قياس  تم 

مجال   فى  تدريبية  دورات  المياه حضوره  استهالك  ترشيد 
حتى وقت إجراء البحث، وتم ترميز االستجابات كما يلى: 

 . 1، ال=2نعم=
يقصد به فى هذا البحث إستجابة درجة الدافعية لإلنجاز:  -7

به   يقوم  الذى  العمل  مسئولية  لتحمل  واستعداده  المبحوث 
ومثابرته للتغلب على العقبات والمشكالت التى قد تواجهه  

الت بأهمية وسعيه نحو  أهداف معينة وشعوره  لتحقيق  فوق 
تم قياس هذا    الزمن والوقت وتخطيطه للمستقبل وطموحه،

وذلك بسؤال المبحوث عن رأيه فى    المتغير بمقياس ثالثي
عبارات إيجابية أعطيت استجاباتها  (5)  منهم  عبارات(10)

( الدرجات  محايد،غيرموافق(  على  1،2،3)موافق،   )
سلب5الترتيب، و) )موافق،  (عبارات  استجاباتها  أعطيت  ية 

( على الترتيب، 3،  2،  1محايد، غير موافق( الدرجات )
وتم تجميع درجات كل مبحوث للتعبير عن درجة دافعيته  
والذى   النظرى  للمدى  تبعا   الفئات  تقسيم  وتم  لإلنجاز، 

( بين  ما  المبحوثين   30  -10تراوح  تقسيم  وتم  درجة(، 
إ دافعية  يلي:  كما  فئات  ثالث  )أقل  إلي  منخفضة  نجاز 

درجة(،    23-17درجة(، دافعية إنجاز متوسطة ) 17من  
 درجة(.  23دافعية إنجاز مرتفعة )أكثر من  

الوظيفى:  -8 الرضا  رضا  مستوى  البحث  هذا  فى  به  يقصد 
المبحوث عن عمله والظروف المحيطة به ومدى إنتمائه 
فى   ورؤسائه  بزمالئه  وعالقته  به  يعمل  الذى  عمله  تجاه 

و  الشهرى،العمل  المتغير  دخله  هذا  قياس  بمقياس   تم 
( عبارات إيجابية أعطيت 5)( عبارات منهم10مكون من)

راضى(  غير  ما،  لحد  راضى  استجاباتها)راضى، 
و)1،2،3الدرجات) الترتيب،  سلبية 5(على  (عبارات 

غير   ما،  لحد  راضى  استجاباتها)راضى،  أعطيت 
( تجمي3،  2،  1راضى(الدرجات  وتم  الترتيب،  على  ع  ( 

درجات كل مبحوث للتعبير عن درجة الرضا الوظيفى له،  
وتم تقسيم الفئات تبعا  للمدى النظرى والذى تراوح ما بين 

فئات   10-30) ثالث  إلي  المبحوثين  تقسيم  وتم  درجة(، 
من   )أقل  منخفض  وظيفى  رضا  يلي:  درجة(،    17كما 

( متوسط  وظيفى  وظيفى    23-17رضا  رضا  درجة(، 
 رجة(. د 23مرتفع )أكثر من 

استهالك -9 ترشيد  مجال  فى  المعلومات  لمصادر  التعرض 
الرى:   مصادر  مياه  عن  المبحوث  بسؤال  قياسه  تم 

معلومات  على  الحصول  فى  إليها  يلجأ  التى  المعلومات 
سؤال   تم  حيث  الرى،  مياه  إستهالك  ترشيد  مجال  فى 
إستجابات  وكانت  مصدر،  عشر  أربعة  عن  المبحوث 

،  4ستجابات رمزت كاألتى: دائما=المبحوثين وفقا  ألربعة إ
 . 1، ال=2، نادرا =3أحيانا =

درجة القيام باألنشطة اإلرشادية والتوجيهية فى مجال    -10
الرى:   مياه  استخدام  المبحوثين  ترشيد  بسؤال  قياسها  تم 

عمل مكان  بها  يقوم  التى  األنشطة  إدارة  عن  سواء  هم 
ارشادية    االرشاد الزراعى فى تنفيذ أنشطةالتوجيه المائى أو 

وتوجيهية فى مجال ترشيد مياه الرى، وتم قياسه بمقياس 
المبحوثين وفقا    10مكون من   استجابات  عبارات وكانت 

دائما=  يلى:  كما  رمزت  استجابات  احيانا= 4ألربعة   ،3  ،
ال= 2نادرا= وتم  1،  مبحوث،  كل  درجات  تجميع  وتم   ،

بين   ما  تراوح  والذى  النظرى  للمدى  تبعا   الفئات  تقسيم 
فئاتدرجة(  10-40) ثالث  إلي  المبحوثين  تقسيم  وتم   ، 

من )أقل  منخفض  يلي:درجة  درجة    20كما  درجة(، 
( من    30-20متوسطة  )أكثر  مرتفعة  درجة    30درجة(، 

 درجة(. 
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إدارتى   -11 بين  والتنسيق  التعاون  أشكال  وجود  درجة 
الزراعى: واإلرشاد  المائى  بسؤال    التوجيه  قياسها  تم 

بي والتنسيق  التعاون  عن درجة وجود  إدارتى    نالمبحوثين 
مياه  ترشيد  مجال  فى  الزراعى  واإلرشاد  المائى  التوجيه 

من   مكون  بمقياس  قياسه  وتم  وكانت   30الرى،  عبارة 
يلى:  كما  رمزت  الستجابتين  وفقا   المبحوثين  استجابات 

، وتم تجميع درجات كل مبحوث، 1، ال يوجد=2يوجد=  
  ما بينوتم تقسيم الفئات تبعا  للمدى النظرى والذى تراوح  

فئات  درجة(   30-60) إلي ثالث  المبحوثين  تقسيم  ، وتم 
من )أقل  منخفضة  درجة  يلي:  درجة    40كما  درجة(، 

)أكثر من    50-40متوسطة )   50درجة(، درجة مرتفعة 
 درجة(. 

درجة قوة التعاون والتنسيق بين إدارتى التوجيه المائى -12
تم قياسها بسؤال المبحوثين عن درجة  واإلرشاد الزراعى:  

أ المائى  شقوة  التوجيه  إدارتى  بين  والتنسيق  التعاون  كال 
الرى، وتم قياسه  الزراعى فى مجال ترشيد مياه  واإلرشاد 

عبارة وكانت استجابات المبحوثين   30بمقياس مكون من  
، متوسط= 3وفقا  لثالث استجابات رمزت كما يلى: قوى=

ضعيف=2 وتم  1،  مبحوث،  كل  درجات  تجميع  وتم   ،
تبعا   الفئات  بين   تقسيم  ما  تراوح  والذى  النظرى  للمدى 

درجة( ، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثالث فئات   30-90)
من   )أقل  منخفضة  درجة  يلي:  درجة    50كما  درجة(، 

)أكثر من    70-50متوسطة )   70درجة(، درجة مرتفعة 
 درجة(. 

المائى    -13 التوجيه  إدارتى  بين  العالقة  تقوية  سبل 
: تم قياسها م مياه الرى اواإلرشاد الزراعى لترشيد استخد

إدراتى  بين  العالقة  تقوية  سبل  عن  المبحوثين  بسؤال 
مياه  ترشيد  مجال  فى  الزراعى  واالرشاد  المائى  التوجيه 
من  مكون  كمى  بمقياس  المبحوثين  سؤال  تم  حيث  الرى 

لثالث  10 وفقا   المبحوثين  استجابات  وكانت  عبارات 

موافق= كاألتى:  رمزت  سيان=3استجابات  غي2،    ر ، 
 . 1موافق=

الرى -14 مياه  استهالك  لترشيد  المبحوثين  تم  مقترحات   :
تحديدها بسؤال المبحوثين عن مقترحاتهم لترشيد استهالك 
إستمارات  تفريغ  من  حصرها  طريق  وعن  الرى،  مياه 
ترتيبها   أمكن  مئوية  ونسبة  تكرارات  صورة  فى  االستبيان 
نظر   وجهة  من  لها  النسبية  األهمية  حسب  تنازليا 

 وثين. حالمب
 نتائج الدراسة الميدانية: 

إدارة   مهندسى  من  للمبحوثين  العامة  الخصائص  أواًل: 
بجهاز  واألراضى  المياه  بإدارة  والعاملين  المائى  التوجيه 

الزراعى:   الخصائص  اإلرشاد  مجموعة  توضيح  يمكن 
وإدارة   المائى  التوجيه  إدارتى  من  بكل  للعاملين  الشخصية 

اإلر  بجهاز  واألراضى  الشرقية  شالمياه  بمحافظة  الزراعى  اد 
 فيما يلى:

للعاملين فى كال من إدارة السن:  -1 الفعلى للسن  إن المدى 
فى   والعاملين  الزراعى  االرشاد  بجهاز  واألراضى  المياه 

بين   المائى  التوجيه  أدنى، وبين    35إدارة  كحد    60كحد 
قدره   حسابى  بمتوسط  معيارى   51أقصى  سنة، وانحراف 

ب  6.49 وتوضح  )يسنة،  رقم  جدول  ثلثى  1انات  أن   )
المبحوثين العاملين فى إدارة التوجيه المائى أعمارهم )أكثر  

بلغت    52من   بنسبة  من  %60سنة(  أكثر  كان  بينما   ،
نصف المبحوثين العاملين فى جهاز االرشاد الزراعى فى  

سنة( بنسبة    52-44إدارة المياه واألراضى أعمارهم من ) 
 .  %56.3بلغت 

( أن أكثر  1: تبين من بيانات جدول رقم )سىاالمؤهل الدر -2
المائى   التوجيه  إدارة  فى  العاملين  المبحوثين  نصف  من 
بلغت  بنسبة  جامعى  تعليمى  مؤهل  على  حاصلين 

من    %50، كما تبين أن نصف المبحوثين بنسبة  55.3%
الزراعى  اإلرشاد  بجهاز  واألراضى  المياه  بإدارة  العاملين 

 عى.محاصلين على مؤهل تعليمى جا
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بالوظيفة-3 العمل  سنوات  لعدد  عدد  الفعلى  المدى  إن   :
سنوات العمل للعاملين فى كال من إدارة المياه واألراضى  
بجهاز االرشاد الزراعى والعاملين فى إدارة التوجيه المائى  

وبين    9بين   أدنى،  كحد  أقصى    45سنوات  كحد  سنة 
قدره   حسابى  معيارى    25.3بمتوسط  وانحراف  سنة، 

( أن أكثر من  1، وتوضح بيانات جدول رقم )ةسن  7.54
نصف المبحوثين العاملين فى إدارة التوجيه المائى بنسبة  

بجهاز  58.8%) واألراضى  المياه  بإدارة  والعاملين   ،)

( فى فئة الخبرة فى العمل  % 60.9االرشاد الزراعى بنسبة )
 سنة(. 33-21من )

غالبية    ن( أ 1: تبين من نتائج الجدول رقم )التفرغ للمهنة-4
األراضى   وإدارة  المائى  التوجيه  إدارتى  من  بكل  العاملين 
والمياه بجهاز اإلرشاد الزراعى متفرغين للعمل بشكل دائم 

 على التوالى.  %98.4، %74.1فى عملهم بنسبة 

 . التوزيع العددى والنسبى لخصائص المبحوثين عينة الدراسة الميدانية وفقًا للخصائص الشخصية1جدول 
 الخصائص الشخصية 

 ثين للمبحو 
 ( 149اإلجمالى )ن= (64االرشاد الزراعى )ن= ( 85ادارة التوجيه المائى )ن=

 %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار 
 السن-1

 15.4 23 21.9 14 10.6 9 سنة( 44صغار السن )أقل من 
 40.9 61 56.3 36 29.4 25 سنة(  52-44متوسطى السن )

 43.6 65 21.9 14 60 51 سنة(52كبار السن )أكثر من 
 المؤهل الدراسى -2

 53 79 43.8 28 44.7 38 مؤهل متوسط
 44.3 66 50 32 55.3 47 مؤهل جامعى

 2.7 4 6.3 4 صفر  صفر  فوق الجامعى  هلمؤ 
 عدد سنوات العمل بالوظيفة -3

 24.2 36 15.6 10 30.6 26 سنة( 21عدد سنوات قليل )أقل من 
 59.7 89 60.9 39 58.8 50 سنة(33-21عدد سنوات متوسط )

 16.1 24 23.4 15 10.6 9 سنة( 33عدد سنوات كبير )أكثر من  
 التفرغ للمهنة  -4

 84.6 126 98.4 63 74.1 63 بشكل دائم
 15.4 23 1.6 1 25.9 22 بشكل مؤقت 

 مكان اإلقامة -5
 66.4 99 73.4 47 61.2 52 ريف

 33.6 50 26.6 17 38.3 33 حضر 
 حضور الدورات  -6

 68.5 102 78.1 50 61.2 52 ال
 31.5 47 21.9 14 38.8 33 نعم

 درجة الدافعية لالنجاز -7
 5.4 8 صفر  صفر  9.4 8 ( درجة 17منخفضة )أقل من 

 54.4 81 28.1 18 74.1 63 درجة(  23-17متوسطة )
 40.3 60 71.9 46 16.5 14 درجة( 23مرتفعة )أكثر من  

 درجة الرضا الوظيفى  -8
 7.4 11 9.4 6 5.9 5 درجة(  17منخفضة )أقل من 

 64.4 96 51.6 33 74.1 63 درجة(  23-17متوسطة )
 28.2 42 39.1 25 20 17 درجة( 23مرتفعة )أكثر من  
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( أن الغالبية  1: تبين من نتائج جدول رقم ) مكان اإلقامة-5

ا وإدارة  المائى  التوجيه  إدارتى  من  بكل  راضى  ألالعظمى 
الزراعى يسكنون فى الريف بنسبة  والمياه بجهاز اإلرشاد 

 . على التوالى 73.4%، 61.2%
المياه-6 ترشيد  مجال  فى  التدريبية  الدورات  تبين  حضور   :

( رقم  جدول  نتائج  من  1من  بكل  العظمى  الغالبية  أن   )
بجهاز  والمياه  األراضى  وإدارة  المائى  التوجيه  إدارتى 

ي لم  الزراعى  مجال  حاإلرشاد  فى  تدريبية  دورات  ضروا 
بنسبة   الرى  مياه  التوالى،    %78.1،  % 61.2ترشيد  على 

مجال  فى  للتدريب  احتياجهم  مدى  على  ذلك  يدل  مما 
دراسة   نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الرى.  مياه  ترشيد 

 (. 2007)عتمان وعبدالوهاب،
لإلنجاز-7 الدافعية  لدرجة  درجة  الفعلى  المدى  تراوح   :

ل بين  الالدافعية  ما  و  19نجاز  أدنى،  كحد    29درجة 
درجة،    23.08درجة كحد أقصى، ومتوسط حسابى قدره  

معيارى   جدول    2.51وانحراف  نتائج  من  وتبين  درجة. 
( المائى  1رقم  التوجيه  إدارة  فى  العاملين  غالبية  ان   )

غالبية 74.1%) بينما  متوسطة،  لالنجاز  دافعيتهم   )
والمياه   االراضى  بإدارة  الزراعى بالعاملين  االرشاد  جهاز 

 . %71.9دافعيتهم مرتفعة بنسبة بلغت 

: تراوح المدى الفعلى لمستوى الرضا  درجة الرضا الوظيفى-8
بين   ما  للعاملين  و  18الوظيفى  أدنى،  كحد    29درجة 

درجة،    22.09درجة كحد أقصى، ومتوسط حسابى قدره  
معيارى   جدول    2.65وانحراف  نتائج  من  وتبين  درجة. 

( ا1رقم  التوجيه    ن (  إدارة  من  كل  فى  العاملين  غالبية 
الزراعى   االرشاد  بجهاز  والمياه  االراضى  وإدارة  المائى 

بنسبة   متوسط  الوظيفى  على    %51.6،  %74.1رضاهم 
 التوالى. 

ثانيًا: مصادر المعلومات فى مجال ترشيد إستخدام مياه الرى  
المياه   وإدارة  المائى  التوجيه  إدارة  مهندسى  نظر  من وجهة 

 : ألراضى بجهاز اإلرشاد الزراعى بمحافظة الشرقيةاو 
( أن أهم مصادر المعلومات التى 2تبين من جدول رقم )

ترشيد  مجال  فى  المائى  التوجيه  إدارة  مهندسى  إليها  يلجأ 
مرجح   بمتوسط  الرى  إدارات  هى  الرى  مياه    28.3إستخدام 

مرجح   بمتوسط  الشخصية  الخبرة  يليها  درجة،    27.5درجة، 
  27.4ارة التوجيه المائى العاملين فيها بمتوسط مرجح  ديليها إ

محطات   إلى  اللجوء  األخير  الترتبيب  فى  جاء  كما  درجة، 
مرجح   بمتوسط  للمعلومات  كمصدر  الزراعية    16.2الميكنة 

مصادر   أهم  أن  الجدول  نتائج  من  تبين  حين  فى  درجة. 
نظر  وجهة  من  الرى  مياه  ترشيد  مجال  فى  المعلومات 

إدارة هو    مهندسى  الزراعى  اإلرشاد  بجهاز  والمياه  األراضى 
درجة،    23.2اإلعتماد على الخبرة الشخصية بمتوسط مرجح  

يليها اإلعتماد على معلومات اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى  
مرجح   معلومات   22.8بمتوسط  على  اإلعتماد  يليها  درجة، 

بمتوس به  العاملين  الزراعة  بمديرية  والمياه  األراضى   طقسم 
اإلعتماد    22.6مرجح   األخير  الترتيب  فى  حين  فى  درجة، 

مجال  فى  للمعلومات  كمصدر  الصرف  إدارة  معلومات  على 
 درجة.   8.9ترشيد إستخدام مياه الرى بمتوسط مرجح 

الميكنة  محطات  إلى  اللجوء  أن  يتضح  ذلك  وعلى 
كمصدر   الصرف  إدارة  معلومات  على  واإلعتماد  الزراعية، 

مجال   فى  مراتب تللمعلومات  تحتل  الرى  مياه  إستخدام  رشيد 
ترشيد   مجال  فى  المبحوثين  لمعلومات  كمصادر  متأخرة 
إستخدام مياه الرى مما يفرض ذلك على المختصين بكل من  
بالوزارتين تنمية وعى المستفيدين بتلك المصادر وتسيير سبل 
فى   يحتاجونها  التى  المعلومات  على  للحصول  بها  اتصالهم 

إستخد ترشيد  على امجال  بدورها  تنعكس  والتى  الرى  مياه  م 
توصيل هذه المعلومات للمستفيدين من الزراع فى هذا المجال  

 الحيوى. 
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د الزراعى بمحافظة . مصادر المعلومات فى مجال ترشيد إستخدام مياه الرى من وجهة نظر مهندسى إدارة التوجيه المائى وإدارة المياه واألراضى بجهاز اإلرشا2جدول  
 الشرقية 

 مصادر المعلومات  
 ( 64إدارة االرشاد الزراعى )ن =  ( 85ارة التوجيه المائى )ن=إد

المتوسط   ال نادرا  احيانا  دائما 
 المرجح

المتوسط   ال نادرا  أحيانا  دائما 
 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  المرجح

قسم االراضى والمياه -1
  16.5 14 11.8 10 28.2 24 43.5 37 بمديرية الزراعة

25.4 45 70.3 12 18.8 3 4.7 4 6.3 22.6 
 12 59.4 38 9.4 6 15.6 10 15.6 10 27.4 11.8 10 9.4 8 23.5 20 55.3 47 إدارة التوجيه المائى -2
 10.3 68.8 44 10.9 7 10.9 7 9.4 6 25.2 18.8 16 10.6 9 25.9 22 44.7 38 روابط استخدام المياه -3
 12.1 60.9 39 7.8 5 12.5 8 18.8 12 25.2 17.6 15 10.6 9 29.4 25 42.4 36 الدورات التدريبية-4
 8.9 84.4 54 3.1 2 1.6 1 10.9 7 24.8 17.6 15 14.1 12 27.1 23 41.2 35 إدارة الصرف -5
 14 35.9 23 23.4 15 26.6 17 14.1 9 28.3 10.6 9 5.9 5 23.5 20 61 51 إدارات الرى -6
اإلدارة المركزية -7

 22.8 6.3 4 6.3 4 12.5 8 75 48 21.6 27.1 23 18.8 16 27.1 23 27.1 23 عىلالرشاد الزرا 
 15.5 31.3 20 18.8 12 26.6 17 23.4 15 19.6 38.8 33 12.9 11 27.1 23 21.2 18 مشروع تطوير الرى -8
مركز البحوث -9

 18.6 10.9 7 26.6 17 23.4 15 39.1 25 17.4 42.4 36 22.4 19 23.5 20 11.8 10 الزراعية 
 17.1 12.5 8 32.8 21 29.7 19 25 16 18.8 42.4 36 14.1 12 23.5 20 20 17 االنترنت-10
وسائل اإلعالم -11

 16.3 7.8 5 40.6 26 40.6 26 10.9 7 17.6 47.1 40 15.3 13 21.2 18 16.5 14 الجماهيرى 
محطات الميكنة  -12

 9.9 71.9 46 9.4 6 10.9 7 7.8 5 16.2 48.2 41 24.7 21 15.3 13 11.8 10 الزراعية 
 9.5 78.1 50 4.7 3 7.8 5 9.4 6 16.4 49.4 42 17.6 15 23.5 20 9.4 8 جهاز تحسين التربة-13
 23.2 7.8 5 صفر  صفر  14.1 9 78.1 50 27.5 17.6 15 4.7 4 14.1 12 63.5 54 الخبرة الشخصية -14
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اإلرشادية والتوجيهية فى مجال  األنشطة  تنفيذ  ثالًثا: درجة 
الشرقية:   بمحافظة  الرى  مياه  الفعلى  ترشيد  المدى  تراوح 

مجال   فى  والتوجيهية  اإلرشادية  األنشطة  تنفيذ  رشيد  تلدرجة 
بين   ما  الرى  و  20مياه  أدنى،  كحد  كحد    40درجة  درجة 

درجة، وإنحراف معيارى   32.6أقصى، ومتوسط حسابى قدره  
( أن درجة تنفيذ كل 1ل رقم ) درجة. كما تبين من شك  4.35

والمياه   األراضى  وإدارة  المائى  التوجيه  إدارتى  بجهاز من 
اإلرشار  لألنشطة  الشرقية  بمحافظة  الزراعى  ية  االرشاد 

،  %58.8والتوجيهية فى مجال ترشيد مياه الرى مرتفعة بنسبة  
التوجيه  على التوالى.    59.4% وهذا يوضح أن كل من إدارة 

األ وإدارة  إلى  ار المائى  يسعوا  الزراعى  اإلرشاد  بجهاز  ضى 
على   وحثهم  الزراع  بتوجيه  خاللها  من  تقوم  األنشطة  تنفيذ 
ترشيد مياه الرى وهذا يعمل على توحيد هدفهم األساسى وهو 
ترشيد مياه الرى والحفاظ عليها. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

والتى تشير إلى وجود مستوى وعى  (  2021)الساعى، دراسة  
وتأثيراتها   مائى المياه  ندرة  بمحددات  يتعلق  فيما  مرتفع 

استخدام  ترشيد  ومشكالت  وممارسات  ومعارف  المتوقعة 
دراسة   نتائج  مع  النتيجة  هذه  تختلف  كما  )أحمد،  المياه، 

أن    (2011 إلى  أشارت  المرشدين    %61.1والتى  من 
اإلرشاد   فى  ألدوارهم  ومنخفض  متوسط  أداء  ذوى  الزراعيين 

 ال ترشيد استخدام مياه الرى، جمبالمشاركة فى 

( أن أهم األنشطة اإلرشادية  3كما تبين من نتائج جدول رقم ) 
والتوجيهية التى قامت بتنفيذها إدارة التوجيه المائى فى مجال 
ترشيد إستخدام مياه الرى هى توعية الزراع بالعمليات الزراعية  
مرجح  بمتوسط  الرى  مياه  إستخدام  من  تقلل  التى  المناسبة 

مياه   29.5 إستخدام  ترشيد  بفائدة  الزراع  توعية  يليها  درجة 
الترتيب    29.2الرى بمتوسط مرجح   درجة فى حين جاء فى 

وإستخدام   االرشادية  اإليضاحات  عمل  نشاط  تنفيذ  األخير 
مرجح  بمتوسط  الرى  مياه  إستخدام  ترشيد  عن  الفيديو  أفالم 

توجيهية لادرجة. بينما تبين أن أهم األنشطة اإلرشادية و  25.5
األرشاد   بجهاز  واألراضى  المياه  إدارة  بتنفيذها  قامت  التى 
الزراعى فى مجال ترشيد إستخدام مياه الرى هى توعية الزراع 

درجة    24.7بأهمية الرى فى الوقت المناسب بمتوسط مرجح  
  24.6يليها توعية الزراع بطرق الرى الحديثة بمتوسط مرجح  

األ الترتيب  فى  جاء  حين  فى  نشاط يخدرجة  بتنفيذ  القيام  ر 
عمل اإليضاحات االرشادية وإستخدام أفالم الفيديو عن ترشيد 

 درجة.   11.1إستخدام مياه الرى بمتوسط مرجح 
والقائمين  الزراعى  اإلرشاد  جهاز  على  يجب  ذلك  وعلى 
على مشروعات تطهير الرى ضرورة تكثيف وتنويع األنشطة 

التى تستهدف زيادة   الزراعية  الزراع وتنمية عماإلرشادية  ارف 
ممارستهم فى هذا المجال الحيوى وهو مجال ترشيد استخدام  

 مياه الرى.

 
. درجة تنفيذ األنشطة االرشادية والتوجيهية فى مجال ترشيد مياه الرى بمحافظة الشرقي1شكل
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از اإلرشاد الزراعى  درجة تنفيذ األنشطة اإلرشادية والتوجيهية فى مجال ترشيد مياه الرى من جانب كل من إدارة التوجيه المائى وإدارة األراضى والمياه بجه.  3جدول  
 فظة الشرقية بمحا

األنشطة اإلرشادية 
 والتوجيهية

 (64إدارة االرشاد الزراعى )ن= ( 85إدارة التوجيه المائى )ن=
المتوسط   ال  نادرا يانااح دائما

 المرجح 
المتوسط   ال  نادرا أحيانا دائما

 المرجح 
  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

عمل ندوات إرشادية لتوجيه 
الزراع لترشيد إستخدام مياه 

 الرى 
41 48.2 39 45.9 3 3.5 2 2.4 28.9 42 65.6 19 29.7 2 3.1 1 1.6 23 

لعمليات  توعية الزراع با
الزراعية المناسبة التى تقلل  

 من إستخدام مياه الرى 
 24.1 3.1 2 1.6 1 10.9 7 84.4 54 29.5 صفر صفر 3.5 3 45.9 39 50.6 43

توعية الزراع بفائدة ترشيد 
 24 3.1 2 3.1 2 9.4 6 84.4 54 29.2 صفر صفر 3.5 3 49.4 42 47.1 40 إستخدام مياه الرى 

ت  توعية الزراع بالمقتنيا
 23.8 1.6 1 صفر صفر 23.4 15 75 48 28.6 صفر صفر 3.5 3 56.5 48 40 34 المائية المناسبة للمحاصيل

تخطيط وتنفيذ الدورات  
التدريبية للزراع عن ترشيد 

 إستخدام مياه الرى 
20 23.5 58 68.2 4 4.7 3 3.5 26.5 12 18.8 19 29.7 19 29.7 14 21.9 15.7 

توفير النشرات والمجالت  
رشادية عن ترشيد  اإل

 إستخدام مياه الرى. 
23 27.1 53 62.4 4 4.7 5 5.9 26.4 6 9.4 13 20.3 12 18.8 33 51.6 12 

تنفيذ اإليضاحات االرشادية 
وإستخدام أفالم الفيديو عن  

 ترشيد إستخدام مياه الرى 
22 25.9 46 54.1 12 14.1 5 5.9 25.5 5 7.8 12 18.8 8 12.5 39 60.9 11.1 

لزراع بأهمية الرى  توعية ا
 24.7 صفر صفر صفر صفر 14.1 9 85.9 55 28.9 1.2 1 5.9 5 44.7 38 48.2 41 فى الوقت المناسب. 

توعية الزراع بطرق الرى  
 24.6 1.6 1 صفر صفر 10.9 7 87.5 56 28.2 صفر صفر 5.9 5 56.5 48 37.6 32 الحديثة.

توعية وإرشاد الزراع عن 
الممارسات والسلوكيات  

يحة للمحافظة على  الصح
 مياه الرى. 

 22 صفر صفر 6.3 4 43.8 28 50 32 28.9 1.2 1 7.1 6 42.4 36 49.4 42
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إدارتى   بين  والتنسيق  التعاون  وقوة  وجود  درجة  رابعًا: 
الزراعى فى مجال ترشيد إستخدام  المائى واإلرشاد  التوجيه 

 مياه الرى  بمحافظة الشرقية: 
والتنس  -أ التعاون  وجود  التوجيه  درجة  إدارتى  بين  يق 

المائى واإلرشاد الزراعى فى مجال ترشيد إستخدام مياه الرى   
الشرقية: )  بمحافظة  رقم  شكل  من  تعاون  2تبين  وجود   )

بشكل  الزراعى  واإلرشاد  المائى  التوجيه  إدارة  بين  وتنسيق 
المائى وذلك بنسبة  التوجيه  متوسط من وجهة نظر مهندسى 

ال%61.2بلغت   هذه  وتتفق  )الدماطى  ،  دراسة  مع  نتيجة 
)الدماطى،2007وآخرون،  ودراسة  حين  2007(،  فى   .)

)  أشارت شكل  المبحوثين 2نتائج  ثلثى  من  أكثر  أن  إلى   )
ان    % 68.8بنسبة   الزراعى  اإلرشاد  بجهاز  العاملين  من 

الزراعى   واالرشاد  المائى  التوجيه  إدارة  بين  والتنسيق  التعاون 
التعاو  ضعف  يتضح  ذلك  وعلى  بين ضعيف،  والتنسيق  ن 

إدارة التوجيه المائى وجهاز اإلرشاد الزراعى فى مجال ترشيد  
وعدم   الجهود  تشتت  على  ذلك  يؤثر  مما  الرى  مياه  استخدام 
كامل  بشكل  إدارة  كل  أهداف  تحقيق  عدم  وبالتالى  توحيدها 
وتحقيق  اإلدارتين  بين  األهداف  تحقيق  على  يعمل  فالتعاون 

ال هذه  وتتفق  بينهم.  )بدران  التساند  دراسة  نتائج  مع  نتيجة 

)الدماطى  2014وآخرون،  دراسة  نتائج  وتختلف   ،)
 (. 2007(، ودراسة )الدماطى،2007وآخرون، 

( أن أكثر األنشطة التى يوجد  4كما تبين من جدول رقم ) 
التوجيه   إدارة  مهندسى  نظر  وجهة  من  وتنسيق  تعاون  بها 

م بمتوسط  الحديث  الرى  باستخدام  التوعية  هى:  رجح المائى 
درجة، يليها التوعية بزراعة محاصيل غير شرهة للمياه  55.7

مرجح   وعدم    55.3بمتوسط  بالحوال  بالرى  والتوعية  درجة، 
مرجح   بمتوسط  الترتيب   55.3التغريق  فى  جاء  كما  درجة، 

مرجح  بمتوسط  المخلوطة  بالمياه  الرى  فى  المشاركة  األخير 
إدا  38 بين  والتنسيق  التعاون  أشكال  كأحد  التوجيه درجة  رة 

المائى واالرشاد الزراعى. كما أوضحت نتائج الجدول أن أهم  
التوجيه   إدارة  بين  وتنسيق  تعاون  بها  يوجد  التى  األنشطة 
بجهاز   العاملين  نظر  وجهة  من  الزراعى  واالرشاد  المائى 
المائية  االحتياجات  بإعطاء  التوعية  هى:  الزراعى  االرشاد 

والتوعية للتوصيات،  وفقا  والقيام    للمحاصيل  الترع،  بتطهير 
درجة يليهم    28.7بالزيارات الحقلية للمزارعين بمتوسط مرجح  

درجة،    28.3التوعية بالتخلص من الحشائش بمتوسط مرجح  
رفع  طلمبات  توفير  نشاط  األخير  الترتيب  فى  جاء  حين  فى 

 درجة.  23.7مياه للمزارعين بمتوسط مرجح 
 

 
 

 التنسيق بين إدارتى التوجيه المائى واإلرشاد الزراعى إجمالى درجة وجود التعاون و  .2شكل 
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 الزراعى   التوزيع العددى والنسبى لخصائص المبحوثين عينة الدراسة الميدانية وفقًا لوجود التعاون والتنسيق بين إدارة التوجيه المائى واالرشاد .4جدول 

 بنود التعاون والتنسيق 
 ( 149اإلجمالى )ن= (64لزراعى )ن=ااالرشاد   ( 85ادارة التوجيه المائى )ن=

المتوسط   ال توجد  توجد 
المتوسط   ال توجد  توجد  المرجح

 ال توجد  توجد  المرجح
 %  التكرار  %  التكرار   %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار 

التوعية بإعطاء االحتياجات المائية للمحاصيل  -1
 29.5 44 70.5 105 28.7 65.6 42 34.4 22 56 2.4 2 97.6 83 وفقا للتوصيات

 31.5 47 68.5 102 28 68.8 44 31.3 20 55.7 3.5 3 96.5 82 التوعية باستخدام الرى الحديث -2
 33.6 50 66.4 99 27.3 71.9 46 28.1 18 55.3 4.7 4 95.3 81 التوعية بالرى بالحوال وعدم التغريق-3
 32.9 49 67.1 100 27.7 70.3 45 29.7 19 55.3 4.7 4 95.3 81 التوعية بزراعة محاصيل غير شرهة للمياه-4
 40.3 60 59.7 89 26 78.1 50 21.9 14 53.3 11.8 10 88.2 75 التوعية بالرى الليلى-5
 61.7 92 38.3 57 23.7 89.1 57 10.9 7 45 41.2 35 58.8 50 توفير طلمبات رفع مياه للمزارعين-6
 44.3 66 55.7 83 27.7 70.3 45 29.7 19 49.7 24.7 21 75.3 64 ر مالتوعية بزراعة أصناف أرز قصيرة الع-7
 40.3 60 59.7 89 28.7 65.6 42 34.4 22 50.7 21.2 18 78.8 67 التوعية بتطهير الترع -8
 40.9 61 59.1 88 28.3 67.2 43 32.8 21 50.7 21.2 18 78.8 67 التوعية بالتخلص من الحشائش  -9

 55 82 45 67 25.3 81.3 52 18.8 12 46.7 35.3 30 64.7 55 لماء األرضى االتوعية بأهمية قياس -10
 44.3 66 55.7 83 28.7 65.6 42 34.4 22 48.7 28.2 24 71.8 61 القيام بالزيارات الحقلية للمزارعين-11
 45.6 68 54.4 81 27 73.4 47 26.6 17 49.7 24.7 21 75.3 64 توعية الزراع باتباع الدورات الزراعية -12
المساهمة فى وضع التركيب المحصولى بما -13

 58.4 87 41.6 62 27 73.4 47 26.6 17 43.3 47.1 40 52.9 45 يتوافق مع المناوبات 
المساهمة فى توزيع المياه وتوصيلها بعدالة  -14

 61.1 91 38.9 58 26 78.1 50 21.9 14 43 48.2 41 51.8 44 للزراع 
ه للزراع بالكمية االمساهمة فى توصيل المي  -15

 63.1 94 36.9 55 25.7 79.7 51 20.3 13 42.3 50.6 43 49.4 42 المناسبة فى الوقت المناسب 
 68.5 102 31.5 47 25 82.8 53 17.2 11 40.3 57.6 49 42.4 36 المساهمة فى تطبيق قوانين الرى والصرف  -16
 69.8 104 30.2 45 24.7 84.4 54 15.6 10 40 58.8 50 41.2 35 المساهمة فى صيانة بوابات وفتحات الرى  -17
المشاركة فى تشغيل المساقى وحل مشاكل   -18

 68.5 102 31.5 47 24.7 84.4 54 15.6 10 40.7 56.5 48 43.5 37 المنتفعين بها 
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 التوجيه المائى واالرشاد الزراعى ون والتنسيق بين إدارة االتوزيع العددى والنسبى لخصائص المبحوثين عينة الدراسة الميدانية وفقًا لوجود التع. 4تابع جدول 

 بنود التعاون والتنسيق 
 ( 149اإلجمالى )ن= (64االرشاد الزراعى )ن= ( 85ادارة التوجيه المائى )ن=

المتوسط   ال توجد  توجد 
 المرجح

المتوسط   ال توجد  توجد 
 المرجح

 ال توجد  توجد 
 %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار 

المساهمة فى إحكام ضبط مناوبات الرى   -19
 70.5 105 29.5 44 24.3 85.9 55 14.1 9 40 58.8 50 41.2 35 والمقننات المائية 

المساهمة فى إعداد دورات تدريبية فى إدارة   -20
 69.1 103 30.6 46 24.3 85.9 55 14.1 9 40.7 56.5 48 43.5 37 نظم الرى 

لمساهمة فى صيانة المصارف المغطاة  ا -21
 67.1 100 32.9 49 25.3 81.3 52 18.8 12 40.7 56.5 48 43.5 37 والمكشوفة 

 62.4 93 37.6 56 25.7 79.7 51 20.3 13 42.7 49.4 42 50.6 43 المشاركة فى مكافحة ورد النيل  -22
المشاركة فى المحافظة على مياه الرى من  -23

 61.1 91 38.9 58 25.7 79.7 51 20.3 13 43.3 47.1 40 52.9 45 التلوث
 61.1 91 38.9 58 25 82.8 53 17.2 11 44 44.7 38 55.3 47 المشاركة فى تبطين المساقى وصيانتها  -24
المساهمة فى التوسع فى مشروعات تطوير  -25

 62.4 93 37.6 56 28 68.8 44 31.3 20 40.3 57.6 49 42.4 36 الرى فى األراضى الجديدة 
 73.2 109 26.8 40 25 82.8 53 17.2 11 38 65.9 56 34.1 29 المشاركة فى الرى بالمياه المخلوطة  -26
استخدام مياه الصرف المخلوطة فى زراعة   -27

 67.8 101 32.2 48 25.3 81.3 52 18.8 12 40.3 57.6 49 42.4 36 األشجار عالية االستهالك المائى 
ية إقامة روابط متوعية المزارعين بأه -28

 59.7 89 40.3 60 24.7 84.4 54 15.6 10 45 41.2 35 58.8 50 مستخدمى المياه
التوعية باستخدام المياه الزائدة عن االحتياجات  -29

 60.4 90 39.6 59 25 82.8 53 17.2 11 44.3 43.5 37 56.5 48 الزراعية فى أغراض زراعية موسمية 
زارعين للجهات  مالمشاركة فى رفع مشكالت ال -30

 57 85 43 64 28 68.8 44 31.3 20 43 48.2 41 51.8 44 البحثية
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درجة قوة التعاون والتنسيق بين إدارتى التوجيه المائى    -ب
الرى    مياه  إستخدام  ترشيد  مجال  فى  الزراعى  واإلرشاد 

 بمحافظة الشرقية: 
( وجود إتفاق بين المبحوثين عينة  3تبين من شكل رقم )

فى    ةالدراس الزراعى  واالرشاد  المائى  التوجيه  إدارتى  من 
التوجيه   إدارة  بين  والتنسيق  التعاون  قوة  وضعف  انخفاض 

على    % 84.4،  % 64.7المائى واالرشاد الزراعى وذلك بنسبة  
إدارة   بي  والتنسيق  التعاون  أن  يتبين  ذلك  وعلى  التوالى. 
التوجيه المائى جهاز االرشاد يكون ضعيف فى حالة وجوده.  

) ك رقم  جدول  من  يتضح  التعاون 5ما  أنشطة  أكثر  أن   )
ضعف   الزراعى  واالرشاد  المائى  التوجيه  إدارة  بين  والتنسيق 
واالرشاد   المائى  التوجيه  مهندسى  من  كل  نظر  وجهة  من 
بنسبة  للمزارعين  مياه  رفع  طلمبات  توفير  هو  الزراعى 

 على التوالى.  90.6%، 56.5%
ه المائى واالرشاد الزراعى  يخامًسا: الفروق بين إدارة التوج 

فى درجة وقوة التعاون والتنسيق فى مجال ترشيد إستخدام 
 : مياه الرى 

المائى   التوجيه  إدارتى  بين  اإلحصائية  الفروق  لتحديد 
التعاون والتنسيق فى مجال   واالرشاد الزراعى فى درجة وقوة 

البحثى   الفرض  وضع  فرض  تم  الرى  مياه  إستخدام  ترشيد 
التالى "ال  باألول، وإلخت الفرض الصفرى  ار صحته تم وضع 

يوجد فروق دالة إحصائيا  بين إدارتى التوجيه المائى واالرشاد  
ترشيد   مجال  فى  والتنسيق  التعاون  وقوة  درجة  فى  الزراعى 
"ت"   إختبار  إجراء  تم  منه  وللتحقق  الرى"،  مياه  إستخدام 
عليها   المتحصل  النتائج  توضيح  عينتين، ويمكن  بين  للفروق 

 يما يلى:ف
( وجود فروق دالة إحصائي ا  6تبين من نتائج جدول رقم ) 

من   كل  فى  الزراعى  اإلرشاد  وإدارة  المائى  التوجيه  إدارة  بين 
مياه   إستخدام  ترشيد  مجال  فى  والتنسيق  التعاون  وجود  درجة 
التعاون والتنسيق فى مجال ترشيد إستخدام   الرى، وقوة درجة 

وهى قيم    4،310،  8،250مياه الرى حيث بلغت قيمة "ت"  
لصالح إدارة التوجيه    0،01دالة إحصائيا  عند مستوى معنوية  

الذى   البديل  اإلحصائى  الفرض  قبول  تم  ذلك  وعلى  المائى. 
التوجيه   إدارتى  بين  إحصائيا   دالة  فروق  وجود  على  ينص 
المائى واالرشاد الزراعى فى درجة وجود التعاون والتنسيق فى  

 اه الرى، ورفض الفرض الصفرى.يمجال ترشيد إستخدام م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إجمالى درجة قوة التعاون والتنسيق بين إدارتى التوجيه المائى واإلرشاد الزراعى  .3شكل   
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 واالرشاد الزراعى  ى التوزيع العددى والنسبى لخصائص المبحوثين عينة الدراسة الميدانية وفقًا لقوة التعاون والتنسيق بين إدارة التوجيه المائ .5جدول 

 بنود التعاون والتنسيق
 (149اإلجمالى )ن= (64االرشاد الزراعى )ن= (85ادارة التوجيه المائى )ن=

 ضعيف متوسط  قوى  ضعيف متوسط  قوى  ضعيف متوسط  قوى 
 %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار 

ة بإعطاء االحتياجات  عي التو -1
المائية للمحاصيل وفقا  

 للتوصيات 
18 21.1 45 52.9 22 25.9 6 9.4 12 18.8 46 71.9 24 16.1 57 38.3 68 45.6 

التوعية باستخدام الرى  -2
 44.3 66 38.3 57 17.4 26 70.3 45 18.8 12 10.9 7 24.7 21 52.9 45 22.4 19 الحديث 

التوعية بالرى بالحوال وعدم  -3
 47.7 71 34.9 52 17.4 26 78.1 50 15.6 10 6.3 4 24.7 21 49.4 42 25.9 22 تغريق ال
التوعية بزراعة محاصيل  -4

 51 76 29.5 44 19.5 29 78.1 50 12.5 8 9.4 6 30.6 26 42.4 36 27.1 23 غير شرهة للمياه 
 55.7 83 32.2 48 12.1 18 81.3 52 12.5 8 6.3 4 36.5 31 47.1 40 16.5 14 التوعية بالرى الليلى -5
توفير طلمبات رفع مياه  -6

 71.1 106 20.8 31 8.1 12 90.6 58 7.8 5 1.6 1 56.5 48 30.6 26 12.9 11 للمزارعين
التوعية بزراعة أصناف أرز  -7

 55 82 26.8 40 18.1 27 73.4 47 17.2 11 9.4 6 41.2 35 34.1 29 24.7 21 قصيرة العمر
 53.7 80 27.5 41 18.8 28 70.3 45 14.1 9 15.6 10 41.2 35 37.6 32 21.2 18 ع التوعية بتطهير التر -8
التوعية بالتخلص من  -9

 53 79 26.2 39 20.8 31 68.8 44 12.5 8 18.8 12 41.2 35 36.5 31 22.4 19 الحشائش  
التوعية بأهمية قياس الماء  -10

 66.4 99 21.5 32 12.1 18 84.4 54 12.5 8 3.1 2 52.9 45 28.2 24 18.8 16 األرضى 
القيام بالزيارات الحقلية  -11

 56.4 84 28.2 42 15.4 23 70.3 45 14.1 9 15.6 10 45.9 39 38.8 33 15.3 13 للمزارعين
توعية الزراع باتباع  -12

 57.7 86 28.2 42 14.1 21 78.1 50 12.5 8 9.4 6 42.4 36 40 34 17.6 15 الدورات الزراعية 
ضع  و  المساهمة فى-13

التركيب المحصولى بما يتوافق  
 مع المناوبات 

16 18.8 17 20 52 61.2 4 6.3 9 14.1 51 79.7 20 13.4 26 17.4 103 69.1 

المساهمة فى توزيع المياه   -14
 73.8 110 16.1 24 10.1 15 82.8 53 14.1 9 3.1 2 67.1 57 17.6 15 15.3 13 وتوصيلها بعدالة للزراع 

ل  صيالمساهمة فى تو  -15
المياه للزراع بالكمية المناسبة  

 فى الوقت المناسب 
10 11.8 17 20 58 68.2 2 3.1 7 10.9 55 85.9 12 8.1 24 16.1 113 75.8 
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 الزراعى   رشادالتوزيع العددى والنسبى لخصائص المبحوثين عينة الدراسة الميدانية وفقًا لقوة التعاون والتنسيق بين إدارة التوجيه المائى واال  .5تابع جدول 

 بنود التعاون والتنسيق
 (149اإلجمالى )ن= (64االرشاد الزراعى )ن= (85ادارة التوجيه المائى )ن=

 ضعيف متوسط  قوى  ضعيف متوسط  قوى  ضعيف متوسط  قوى 
 %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار 

الرى  فى    المساهمة  -16 قوانين  تطبيق 
 77.9 116 10.7 16 11.4 17 85.9 55 10.9 7 3.1 2 71.8 61 10.6 9 17.6 15 والصرف 

المساهمة فى صيانة بوابات وفتحات    -17
 77.9 116 12.8 19 9.4 14 87.5 56 9.4 6 3.1 2 70.6 60 15.3 13 14.1 12 الرى 
وحل    -18 المساقى  تشغيل  فى  المشاركة 

 77.9 116 15.4 23 6.7 10 85.9 55 10.9 7 3.1 2 71.8 61 18.8 16 9.4 8 ها ين بمشاكل المنتفع
مناوبات    -19 ضبط  إحكام  فى  المساهمة 

 78.5 117 12.1 18 9.4 14 89.1 57 7.8 5 3.1 2 70.6 60 15.3 13 14.1 12 الرى والمقننات المائية 
تدريبية    -20 دورات  إعداد  فى  المساهمة 

 75.2 112 20.1 30 4.7 7 89.1 57 7.8 5 3.1 2 64.7 55 29.4 25 5.9 5 فى إدارة نظم الرى 
المصارف    -21 صيانة  فى  المساهمة 

 74.5 111 22.1 33 3.4 5 89.1 57 9.4 6 1.6 1 63.5 54 31.8 27 4.7 4 المغطاة والمكشوفة 
 71.8 107 16.8 25 11.4 17 84.4 54 12.5 8 3.1 2 62.4 53 20 17 17.6 15 المشاركة فى مكافحة ورد النيل  -22
مياه    -23 على  المحافظة  فى  المشاركة 

 71.8 107 16.8 25 11.4 17 85.9 55 10.9 7 3.1 2 61.2 52 21.2 18 17.6 15 الرى من التلوث 
المساقى    -24 تبطين  فى  المشاركة 

 72.5 108 20.8 31 6.7 10 84.4 54 10.9 7 4.7 3 63.5 54 28.2 24 8.2 7 وصيانتها 
اهمة فى التوسع فى مشروعات  المس  -25

 72.5 108 16.8 25 10.7 16 75 48 12.5 8 12.5 8 70.6 60 20 17 9.4 8 تطوير الرى فى األراضى الجديدة 
 80.5 120 18.1 27 1.3 2 87.5 56 10.9 7 1.6 1 75.3 64 23.5 20 1.2 1 المشاركة فى الرى بالمياه المخلوطة  -26
طة فى  مخلو استخدام مياه الصرف ال  -27

 75.8 113 19.5 29 4.7 7 84.4 54 10.9 7 4.7 3 69.4 59 25.9 22 4.7 4 زراعة األشجار عالية االستهالك المائى 
توعية المزارعين بأهمية إقامة روابط    -28

 73.8 110 15.4 23 10.7 16 85.9 55 10.9 7 3.1 2 64.7 55 18.8 16 16.5 14 مستخدمى المياه 
باستخ   -29 عن دام  التوعية  الزائدة  المياه 

زراعية   أغراض  فى  الزراعية  االحتياجات 
 موسمية 

9 10.6 20 23.5 56 65.9 3 4.7 7 10.9 54 84.4 12 8.1 27 18.1 110 73.8 

المشاركة فى رفع مشكالت المزارعين  -30
 70.5 105 19.5 29 10.1 15 71.9 46 15.6 10 12.5 8 69.4 59 22.4 19 8.2 7 للجهات البحثية 

 . 2021( ، القاهرة ، 2019 – 2010لزراعة ، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، إحصاءات اإلنتاج السمكي في ج . م . ع ، أعداد )صدر : وزرارة االم
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. نتائج إختبار "ت" للفروق بين إدارتى التوجيه المائى واالرشاد الزراعى فى درجة وجود وقوة التعاون والتنسيق فى  6جدول  
 ترشيد إستخدام مياه الرى  مجال

 المتغير 
 (64إدارة االرشاد الزراعى )ن= ( 85إدارة التوجيه المائى )ن=

الفروق بين  
 المتوسطات 

قيمة "ت" 
المتوسط   المحسوبة 

 الحسابى
االنحراف  
 المعيارى 

المتوسط  
 الحسابى

االنحراف  
 المعيارى 

والتنسيق -1 التعاون  وجود  درجة 
إستخدام ترشيد  مجال  ه  ميا  فى 

 الرى 
48.5 6.5 36.8 10.6 11.7 8.250 ** 

قوة التعاون والتنسيق فى مجال -2
 ** 4.310 9.9 12.9 37.6 14.6 47.5 ترشيد إستخدام مياه الرى 

 
التعاون والتنسيق   العالقة بين إجمالى درجة وجود  سادسًا: 
بين إدارتى التوجيه المائى واإلرشاد الزراعى وبين المتغيرات  

لتحديد العالقة بين إجمالى درجة وجود  وسة:  لمدر المستقلة ا
التعاون والتنسيق بين إدارتى التوجيه المائى واإلرشاد الزراعى  
فى مجال ترشيد مياه الرى وبين المتغيرات المستقلة المدروسة  
وضع   تم  صحته  وإلختبار  الثانى  البحثى  الفرض  فرض  تم 

بين   نويةالفرض الصفرى التالى "ال توجد عالقة ارتباطية مع
التوجيه   إدارتى  بين  والتنسيق  التعاون  وجود  درجة  إجمالى 
وبين  الرى  مياه  ترشيد  مجال  فى  الزراعى  واإلرشاد  المائى 
عدد   االقامة،  مكان  )السن،  المدروسة  المستقلة  المتغيرات 
الدورات   حضور  للوظيفة،  التفرغ  الوظيفية،  الخبرة  سنوات 

الرضا الوظيفى(،   ستوى التدريبية، مستوى الدافعية لإلنجاز، م
اإلرتباط   معامل  إستخدام  تم  الفرض  هذا  صحة  وإلختبار 

 حسب طبيعة البيانات كما يلى: 
التعاون    -أ وجود  درجة  إجمالى  بين  االرتباطية  العالقات 

فى   الزراعى  واإلرشاد  المائى  التوجيه  إدارتى  بين  والتنسيق 
المستقل المتغيرات  مجموعة  وبين  الرى  مياه  ترشيد  ة  مجال 

الخبرة ال سنوات  عدد  )السن،  الكمية  الطبيعة  ذات  مدروسة 
الرضا   مستوى  لإلنجاز،  الدافعية  مستوى  الوظيفية، 

 الوظيفى(: 
( وجود عالقة ارتباطية موجبة  7إتضح من الجدول رقم )

بين إجمالى درجة وجود التعاون والتنسيق بين إدارتى التوجيه  
مي ترشيد  مجال  فى  الزراعى  واالرشاد  االمائى  وبين اه  لرى 

عند   لإلنجاز  الدافعية  مستوى  المدروسة:  المستقلة  المتغيرات 
، ومستوى الرضا الوظيفى عند مستوى  0.01مستوى معنوية  

، فى حين تبين وجود عالقة ارتباطية سالبة مع 0.05معنوية  
أى أنه   0.01متغير عدد سنوات الخبرة الوظيفية عند مستوى  

العاملين بإداتى التوجيه    لدى  كلما زاد مستوى دافعية اإلنجاز
وقل   الوظيفى  رضاهم  مستوى  وزاد  الزراعى  واالرشاد  المائى 
عدد سنوات خبرتهم الوظيفية كلما أدى ذلك إلى زيادة درجة  
واالرشاد   المائى  التوجيه  إدارة  بين  وتنسيق  تعاون  وجود 
الزراعى فى مجال ترشيد مياه الرى. كما توضح نتائج الجدول  

 تباطية معنوية مع متغير السن. ة ار عدم وجود عالق 
التعاون   -ب وجود  درجة  إجمالى  بين  اإلقترانية  العالقات 

فى  الزراعى  واإلرشاد  المائى  التوجيه  إدارتى  بين  والتنسيق 
المدروسة   المستقلة  المتغيرات  الرى وبين  مياه  مجال ترشيد 
للوظيفة،  التفرغ  اإلقامة،  )مكان  اإلسمية  الطبيعة  ذات 

 لتدريبية(: ات احضور الدور 
( رقم  الجدول  بين  7يشير  موجبة  توافقية  عالقة  لوجود   )

التوجيه   إدارتى  بين  والتنسيق  التعاون  وجود  درجة  إجمالى 
وبين   الرى  مياه  ترشيد  مجال  فى  الزراعى  واإلرشاد  المائى 

عند مستوى   للوظيفة  التفرغ  اإلقامة،  0.05متغيرات  ، ومكان 
. وتتفق 0.01عنوية  وى موحضور الدورات التدريبية عند مست

 (. 2011ه النتيجة مع دراسة )أحمد،هذ
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فةى مجةال ترشةيد  التعةاون والتنسةيق بةين إدارتةى التوجيةه المةائى واإلرشةاد الزراعةىوجةود العالقة بين إجمالى درجةة  .7جدول  

 بين المتغيرات المستقلة المدروسةمياه الرى و 
 تباط قيمة معامل االر  المتغيرات المستقلة المدروسة 

 معامل التوافق  rمعامل ارتباط بيرسون 
 - 0.114 السن. -1
 ** 0.248 - مكان االقامة -2
 - ** 0.427- عدد سنوات الخبرة الوظيفية -3
 * 0.266 - التفرغ للوظيفة-4
 ** 0.301 - الحصول على دورات تدريبية-5
 - ** 0.299 مستوى الدافيعة لالنجاز -6
 - * 0.199 مستوى الرضا الوظيفى -7

 0.01** مستوى معنوية       0.05*مستوى معنوية 
 

نتائج اإلنحدار الخطي المتعدد للعالقة بين المتغيرات المستقلة ذات الطبيعة الكمية وإجمالى درجو وجود التعاون   .8جدول  
 والتنسيق بين إدارتى التوجيه المائى واالرشاد الزراعى فى مجال ترشيد مياه الرى 

المتغيرات  
  تقلةالمس

 المدروسة 

معامل  
االرتباط  
 ( Rالمتعدد ) 

)%( التراكمية  
للتباين المفسر  

 (  2Rللمتغير التابع ) 

)%( التباين  
المفسر للمتغير  

 التابع  

معامل اإلنحدار  
الجزئى غير  

 ( Bالمعيارى ) 

معامل اإلنحدار  
الجزئى المعيارى  

 (Beta ) 
 قيمة 

 الترتيب  "ت" المحسوبة 

سنوات -1 عدد 
 األول  ** 4.975- 0.339- 0.463- 0.182 0.182 0.427 العمل

مستوى  -2
 الثالث ** 5.842 0.454 1.862 0.067 0.249 0.499 الدافعية لالنجاز 

مستوى  -3
 الثانى  ** 4.931 0.384 1.493 0.107 0.356 0.597 الرضا الوظيفى

 ** 26.772"ف" المحسوبة = يمة ق          0.356معامل التحديد المعيارى=          0.597معامل اإلرتباط المتعدد=
 149ن=                  0.01**= مستوى معنوية 

 

وبناءا  على النتائج السابقة يمكن رفض الفروض الصفرية  
معنوية  ثبتت  التى  للمتغيرات  بالنسبة  البديلة  الفروض  وقبول 
إدارتى   بين  والتنسيق  التعاون  وجود  درجة  بإجمالى  عالقتها 

الزراعى فى مجال ترشيد مياه الرى،  شاد  التوجيه المائى واإلر 
البديلة   الفروض  ورفض  الصفرية  الفروض  قبول  يمكن  كما 

 فيما يتعلق بالمتغيرات األخرى التى لم تثبت معنوية عالقتها.
االرتباط  ذات  المستقلة  للمتغيرات  النسبى  االسهام  سابعًا: 
المبحوثين فى درجة  الكلى بين  التباين  المعنوى فى تفسير 

عاون والتنسيق بين إدارتى التوجيه المائى واإلرشاد الت  وجود
الرى:   مياه  ترشيد  مجال  فى  النسبى  الزراعى  اإلسهام  لبيان 

تفسير جزء   فى  المروسة مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  لبعض 
من التباين الكلى إلجمالى درجة وجود التعاون والتنسيق بين  

ل ترشيد مياه مجا  إدارتى التوجيه المائى واالرشاد الزراعى فى 
تم   صحته  وإلختبار  الثالث  البحثى  الفرض  وضع  تم  الرى، 

ال تسهم المتغيرات المستقلة صياغة الفرض الصفرى التالى: "
إسهاما   مجتمعة  المعنوى  االرتباط  ذات  المرتبطة  المدروسة 
وجود   درجة  إجمالى  فى  الكلى  التباين  تفسير  فى  معنويا  

يه المائى واالرشاد الزراعى  لتوجالتعاون والتنسيق بين إدارتى ا
فى مجال ترشيد مياه الرى."، والختبار صحة هذا الفرض تم  
استخدام التحليل اإلنحدارى المتعدد التدريجى الصاعد، ويمكن 

 توضيح النتائج فيما يلى: 
( رقم  جدول  نتائج  متغيرات  8وتوضح  ثالث  وجود   )

ال تفسير  في  معنويا   إسهاما   مجتمعة  أسهمت  ن  تبايمستقلة 
إدارتى   بين  والتنسيق  التعاون  وجود  درجة  إلجمالى  الكلى 
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التوجيه المائى واإلرشاد الزراعى فى مجال ترشيد مياه الرى،  
، وبلغت قيمة "ف"  0.356حيث بلغت قيمة معامل التحديد  

عند مستوى    26.772المحسوبة   دالة إحصائيا     0.01وهي 
طة معنويا   مرتبمما يشير إلى أن هذه المتغيرات المدروسة وال

نحو   تفسر  إجمالى    %35.6مجتمعة  في  الكلى  التباين  من 
المائى   التوجيه  إدارتى  بين  والتنسيق  التعاون  وجود  درجة 
تحديد   ويمكن  الرى،  مياه  ترشيد  مجال  فى  الزراعى  واإلرشاد 
المتغيرات الثالث على  النسبى لكل متغير من  نسبة اإلسهام 

يل كما  لألصغر  األكبر  من  عالترتيب  العمل  ى:  سنوات  دد 
الدافعية لإلنجاز،   بالوظيفة، مستوى الرضا الوظيفى، مستوى 
وكانت نسبة مساهمة كل متغير من هذه المتغيرات فى تفسير 

يلى:   كما  بالترتيب  حده  على  كل  التباين  من  ،  %18.2جزء 
فيما    % 6.7،  10.7% إيجابية  المتغيرات  تأثيرات هذه  وكانت 

 لوظيفة كان تأثيره سلبيا .ل با عدا متغير: عدد سنوات العم
الصفرى   الفرض  رفض  يمكن  النتائج  هذه  على  وبناءا  
المدروسة   المتغيرات  تأثير  لمعنوية  البديل  الفرض  وقبول 
مجتمعة فى تحديد درجة التعاون والتنسيق بين إدارتى التوجيه  

            المائى واالرشاد الزراعى فى مجال ترشيد مياه الرى.

المائى  تقو   سبلثامًنا:   التوجيه  إدارتى  بين  العالقة  ية 
بمحافظة  الرى  مياه  استهالك  لترشيد  الزراعى  واإلرشاد 

التوجيه  لتحديد    :الشرقية إدارتى  بين  العالقة  تقوية  سبل 
المائى واإلرشاد الزراعى لترشيد استهالك مياه الرى بمحافظة 

ح ، تم استخدام التكرارات والنسب المئوية ويمكن توضيالشرقية
   ك فيما يلى:ذل

سبل تقوية العالقة  ( أن أهم  9تبين من نتائج الجدول رقم )
التوجيه المائى واإلرشاد الزراعى لترشيد استهالك  بين إدارتى 

العمل  وفقا  آلراء المبحوثين هى:    مياه الرى بمحافظة الشرقية
العالقة   وينظم  يحكم  الدولة  من  تشريع  أو  قانون  وضع  على 

التوجي إدارتى  البين  الزراعىه  ،  %89.9بنسبة    مائى واإلرشاد 
تنظيم إجتماعات دورية لكل من المسئولين باإلدارتين على    و

المحافظة و%82.6بنسبة    مستوى  تدريبية   ،  برامج  عمل 
على   والمحافظة  المياه  استهالك  لترشيد  اإلدارتين  بمشاركة 

   .%78.5بنسبة  صالحية المياه للرى 
لترشيد استخدام مياه الرى    وثينتاسًعا: مقترحات وآراء المبح

الشرقية:   لترشيد بمحافظة  المبحوثين  وآراء  مقترحات  لتحديد 
التكرارات  استخدام  تم  الشرقية،  بمحافظة  الرى  مياه  استخدام 

 والنسب المئوية ويمكن توضيح ذلك فيما يلى:
( رقم  جدول  نتائج  من  مقترحات  10تبين  أهم  أن   )

ا  لترشيد استخدام مياه  بمحافظة الشرقية كانت  لرى  المبحوثين 
تبطين الترع، وتغطيتها داخل المنطق السكنية بنسبة كاآلتى:  

التوعية المجتمعية بعدم إلقاء معدالت صيانة  ، وزيادة  71.1%
من   نظافتها  على  والحفاظ  المياه  وترشيد  الترع  فى  المخلفات 

بنسبة   ذلك  يخالف  من  ومعاقبة  التوعية  %57.04التلوث   ،
وعقد بنسبة  الد  االعالمية  االرشادية  وتطهير %56.4ورات   ،

وضمان   النيل،  وورد  الحشائش  من  والمساقى  الترع  مياه 
المناسب بنسبة  الوقت  الترع فى  النظيفة ألخر  المياه  توصيل 

55.03% . 
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 واإلرشاد الزراعى لترشيد استخدام مياه الرى بمحافظة الشرقي المائى. التوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقًا لتفعيل سبل تقوية العالقة بين إدارتى التوجيه 9جدول 

 سبل تقوية العالقة
 (149اإلجمالى )ن= (64االرشاد الزراعى )ن= ( 85ادارة التوجيه المائى )ن=

 غير موافق سيان  موافق غير موافق سيان  موافق غير موافق سيان  موافق
 % التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار  % ار التكر  % التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار 

تشريع -1 أو  قانون  وضع  على  العمل 
بين   العالقة  وينظم  يحكم  الدولة  من 
 إدارتى التوجيه المائى واإلرشاد الزراعى

 0.7 1 9.4 14 89.9 134 1.6 1 4.7 3 93.8 60 صفر صفر 12.9 11 87.1 74

من  -2 لكل  دورية  إجتماعات  تنظيم 
مستوى ئولين  المس على  باإلدارتين 

 المحافظة 
 0.7 1 16.8 25 82.6 123 1.6 1 10.9 7 87.5 56 صفر صفر 21.2 18 78.8 67

بمشاركة  -3 تدريبية  برامج  عمل 
المياه   استهالك  لترشيد  اإلدارتين 

 والمحافظة على صالحية المياه للرى. 
 0.7 1 20.8 31 78.5 117 1.6 1 7.8 5 90.6 58 صفر صفر 30.6 26 69.4 59

بين -4  مشتركة  بيانات  قاعدة  إنشاء 
 2 3 21.5 32 76.5 114 1.6 1 6.3 4 92.2 59 2.4 2 32.9 28 64.7 55 اإلدارتين لتبادل المعلومات بينهما. 

بالمحافظة  -5  لإلتصال  مكتب  إنشاء 
 1.3 2 30.9 46 67.8 101 1.6 1 9.4 6 89.1 57 1.2 1 47.1 40 51.8 44 ليكون حلقة وصل بين اإلدارتين.

مع -6  الزراعيين  المرشدين  إشتراك 
عمليات   لمتابعة  الرى  مسئولى 

 اإلصالح والصيانة للترع والمساقى. 
30 35.3 47 55.3 8 9.4 22 34.4 13 20.3 29 45.3 52 34.9 60 40.3 37 24.8 

مع -7  الزراعيين  المرشدين  إشتراك 
الخاصة   اللجان  فى  الرى  مسئولى 

 بقياسات المياه. 
36 42.4 43 50.6 6 7.1 17 26.6 16 25 31 48.4 53 35.6 59 39.6 37 24.8 

لتكوين  -8  معا  اإلدارتين  تدعيم 
منظمات مستخدمى المياه لعدالة توزيع  

 المياه. 
 4 6 30.2 45 65.8 98 9.4 6 20.3 13 70.3 45 صفر صفر 37.6 32 62.4 53

من -9  مشتركة  لجان  تشكيل 
للت باإلدارتين  بالمسئولين  ينهما  نسيق 

 على مستوى المركز والمحافظة. 
52 61.2 32 37.6 1 1.2 51 79.7 10 15.6 3 4.7 103 69.1 42 28.2 4 2.7 

سياسة  -10  يتضمن  قرار  إصدار 
والرى   الزراعة  وزارتى  واستراتيجية 

 بالتعاون بين اإلدارتين.  
 2.7 4 20.8 31 76.5 114 6.3 4 15.6 10 78.1 50 صفر صفر 24.7 21 75.3 64
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 استهالك مياه الرى بمحافظة الشرقية رشيد لتالتوزيع العددى والنسبى للمبحوثين وفقًا لمقترحاتهم  .10جدول 

 المقترحات 
ادارة التوجيه المائى 

 (85)ن=
االرشاد الزراعى  

 ( 149اإلجمالى )ن= (64)ن=

 %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار 
كالرش  استخدام نظام الرى الحديث والمطور -1

 % 42.3 63 % 54.7 35 % 32.9 28 والتنقيط، وعمل ايضاحات ارشادية عن الرى المطور 
 % 71.1 106 % 70.3 45 % 71.8 61 تبطين الترع، وتغطيتها داخل المنطق السكنية  -2
زيادة معدالت صيانة وتطهير مياه الترع والمساقى  -3

من الحشائش وورد النيل، وضمان توصيل المياه 
 ع فى الوقت المناسب ر التر النظيفة ألخ

55 64.7 % 27 42.2 % 82 55.03 % 

الدعم المادى للمزارع لتغير نظم الرى إلى نظم   -4
 % 26.2 39 % 15.6 10 % 34.1 29 حديثة ومطورة، وتركيب طلمبات موفرة 

التوسع فى تسوية االرض بالليزر لتقليل استهالك  -5
 % 8.7 13 % 15.6 10 % 3.5 3 مياه الرى.

لصرف الزراعى واعادة استخدامها، مياه امعالجة  -6
 % 10.1 15 % 7.8 5 % 11.8 10 مع التوعية باستخدام مياه الصرف المخلوطة 

استنباط اصناف جديدة تتحمل العطش والملوحة،  -7
 % 34.9 52 % 57.8 37 % 17.6 15 وتكون قصيرة العمر وعالية االنتاجية 

 % 10.1 15 % 6.3 4 % 12.9 11 التوسع فى الزراعة على مصاطب مثل القمح -8
سن قوانين وتشريعات صارمة لترشيد مياه الرى،   -9

واصدار قانون يحرم زراعة االرز بمساحات كبيرة مع  
 الحزم فى تطبيق القوانين. 

32 37.6 % 3 4.7 % 35 23.5 % 

زيادة التعاون والتنسيق بين إدارتى الرى واالرشاد -10
 % 17.4 26 % 17.2 11 % 17.6 15 ادى االرش مع تطوير اإلدارات الزراعية وزيادة الدور

التوعية المجتمعية بعدم إلقاء المخلفات فى الترع  -11
وترشيد المياه والحفاظ على نظافتها من التلوث ومعاقبة 

 من يخالف ذلك
61 71.8 % 24 37.5 % 85 57.04 % 

تطوير مشروع الرى والصرف مع عمل صيانة -12
أة  المغط لبوابات وفتحات الري وصيانة المصارف

 والمكشوفة 
31 36.5 % 7 10.9 % 38 25.5 % 

 % 56.4 84 % 18.8 12 42.45 36 التوعية االعالمية وعقد الدورات االرشادية -13
العمل بنظام الدورات الزراعية والتركيب   -14

 % 40.9 61 % 17.2 11 % 58.8 50 المحصولى. 
 % 8.7 13  - % 15.3 13 دعم روابط مستخدمى المياه-15
 % 18.8 28  - % 32.9 28 لرى الليلى لتقليل بخر المياهإلى ا اللجوء-16
 % 7.4 11  - % 12.9 11 رفع كفاءة الوحدات المحلية -17

 

 التوصيات 
 بناءا  على ما توصلت إليه النتائج يوصى البحث: 

قدراتهم -1 لتنمية  الزراعيين  للمرشدين  التدريبية  البرامج  دمج 
و  عامة  بصفة  الزراعى  اإلرشاد  مجال  افى  إلرشاد  مجال 

استكمال  ضرورة  وكذلك  خاصة،  بصفة  وإدارة  المائى 

 تدريب مهندسى الرى فى مجال ترشيد استهالك مياه الرى.
فى  -2 الزراعية  البحوث  ومركز  الزراعة  وزارة  بين  التنسيق 

تخطيط البرامج اإلرشادية فى مجال اإلرشاد المائى لتوفير  
ة إدراك  ى زيادمرشدين مؤهلين للتعامل مع الزراع للعمل عل

 الزراع بالوضع المائى الحالى والمستقبلى. 
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ضرورة قيام جهات االختصاص بوزراة الزراعة واستصالح  -3
المائية والرى بتغيير الفكر السائد  األراضى ووزارة الموارد 
العمل   فى  آخر  قطاع  على  قطاع  بأفضلية  الوزارتين  فى 

ع أهمية  يقل  ال  هام  دور  له  قطاع  كل  أن  مفهوم  ن إلى 
يكمالن  دور   وأنهما  األخرى  بالوزارة  اآلخر  القطاع 

 بعضهما البعض دون تعارض.
للعمل  -4 المنظمة  والقوانين  اللوائح  وتفسير  وتوضيح  توفير 

والتوجيه   الزراعى  اإلرشاد  بقطاعى  للعاملين  المشترك 
المشترك  العمل  وتشجيع  لتدعيم  آليات  واستحداث  المائى 

اإلرشاد   بين  والتنسيق  المائى  الزراعوالتعاون  والتوجيه  ى 
وحمالت  المشتركة  العمل  ولجان  المشترك  التدريب  مثل 
الرى   طرق  لنشر  المشتركة  واللجان  المشتركة  التوعية 
من  المياه  على  للحفاظ  المطور  السطحى  والرى  الحديثة 

 التدهور. 
االهتمام بتطوير التشريعات والقوانين بشأن حماية مصادر  -5

االستفادة وكيفية  أعلى  منها    المياه  تحقيق  إلى  باإلضافة 
غير  األشخاص  وتحفيز  للمستفيدين  ممكنة  استفادة 
الجهود واألنشطة  تنسيق  لضمان  التطوير  لنظم  المطبقين 

 المبذولة. 
باإلرشاد  -6 للعاملين  مناسبة  انتقال  وسائل  توفير  ضرورة 

مشروعات   مواقع  إلى  لنقلهم  المائى  والتوجيه  الزراعى 
توفي وكذلك  الرى  وسائتطوير  المناسبة  ر  االتصال  ل 

على   للتشجيع  والمعنوية  المادية  الحوافز  وتوفير  بينهما، 
 العمل المشترك بين اإلرشاد الزراعى والتوجيه المائى. 

أن  -7 البحث  نتائج  إجمالى    43.6أوضحت  من   %
المبحوثين قد اقتربوا من سن نهاية الخدمة الوظيفية دون  

ذلك سلبيا    ينعكس  توفير كوادر جديدة تحل محلهم مما قد
بضرورة  البحث  يوصى  لذا  الحالى  التعاون  مستوى  على 
استحداث كودار فنية قادرة على استمرارية وتوطيد العالقة  
بين اإلدارتين خلفا  للمستويات الوظيفية التى قرب إحالتها 

 للتقاعد من الوظيفة.
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ABSTRACT 

Mechanisms of cooperation and coordination between the Departments of 

Water Guidance and Agricultural Extension to rationalize the use of irrigation 

water in Sharkia Governorate 
Rania H.A. Basha and Samar I.M.S. Newisar 

The research aimed to identify the degree of 

presence and strength of cooperation and coordination 

between the Departments of Water Guidance and 

Agricultural Extension in the rationalizing use of 

irrigation water in Sharkia Governorate, The study was 

conducted on a sample 149 respondents from 

agricultural extension workers and workers in the 

Department of Land and Water in Sharkia Governorate. 

The data were collected by a personal interview 

questionnaire form in beginning of August 2021 until 

October 2021. The data were analyzed using 

frequencies and percentages, mean, weighted mean, 

Pearson correlation coefficient, t-test. The results 

concluded that the most important sources of 

information in the rationalizing use of irrigation water 

are irrigation departments, and reliance on the 

information of the Central Administration for 

Agricultural Extension. And the degree of 

implementation of the advisory and directional activities 

in the rationalizing irrigation water is high . there is 

cooperation and coordination between the Department 

of Water Guidance and Agricultural Extension at rate of 

61.2%. . It was also found that the most important ways 

to strengthen the relationship between the Departments 

of Water Guidance and Agricultural Extension to 

rationalize the consumption of irrigation water in the 

Sharkia Governorate are working on the development of 

a law or legislation from the state that governs and 

regulates the relationship between the Departments of 

Water Guidance and Agricultural Extension, and the 

work of programs Training with the participation of the 

two departments to rationalize water consumption and 

maintain water suitability for irrigation  

keywords: Cooperation mechanisms - water 

guidance - rationalizing the irrigation water - Sharkia 

Governorate 

 


