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سعععافر بنعععي نععععيم التعععي تععععزق لمتغيعععر مسعععاحة المعععزارعين وأصعععحا  الثعععروة الحيوانيعععة فعععي منطقعععة م
 88 ................................................................... ونمات.األراضي الزراعية بالد

لميععاه مععن حيععث يععيم المسععاعدات فععي قطععاع ا( للفععروق الثنائيععة فععي تقTukeyنتععائج اختبععار تععوكي ): 22.4 ولجععد
)مال متهععا مععع مسععتوق المعيشععة، مععدق فعاليتهععا، ودرجععة االسععتدامة المحتملععة لهععا( لععدق المععزارعين 

 سعععاحة األراضعععير بنعععي نععععيم التعععي تععععزق لمتغيعععر موأصعععحا  الثعععروة الحيوانيعععة فعععي منطقعععة مسعععاف
 90 ............................................................................. لدونماتالزراعية با
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المتوسطات الحسعابية، واألععداد، واالنحرافعات المعياريعة، لعدرجات اسعتجابة أفعرد العينعة حعول تقيعيم  :23.4جدول 
ا، ودرجععة يتهعععالة، مععدق فمتهععا مععع مسععتوق المعيشعع حيععث )مال المسععاعدات فععي قطععاع الميععاه مععن

االسععتدامة المحتملععة لهععا( لععدق المععزارعين وأصععحا  الثععروة الحيوانيععة فععي منطقععة مسععافر بنععي نعععيم 
 92 ...................................... التي تعزق لمتغير عدد رؤو  األغنا  التي يمتلكها المزارع.

( للفعروق فعي تقيعيم المسعاعدات فعي قطعاع الميعاه ANOVAين األحعادي )نتعائج اختبعار تحليعل التبعا :24.4جدول 
ن حيععث )مال متهععا مععع مسععتوق المعيشععة، مععدق فعاليتهععا، ودرجععة االسععتدامة المحتملععة لهععا( لععدق معع

يعر ععدد رؤو  منطقعة مسعافر بنعي نععيم التعي تععزق لمتغ المزارعين وأصحا  الثعروة الحيوانيعة فعي
 93 .................................................................... ارع.األغنا  التي يملكها المز 

قيععيم المسععاعدات فععي قطععاع الميععاه مععن حيععث ثنائيععة فععي ت( للفععروق الTukeyنتععائج اختبععار تععوكي ) :25.4جععدول 
امة المحتملععة لهععا( لععدق المععزارعين )مال متهععا مععع مسععتوق المعيشععة، مععدق فعاليتهععا، ودرجععة االسععتد

الحيوانيععة فععي منطقععة مسععافر بنععي نعععيم التععي تعععزق لمتغيععر عععدد رؤو  األغنععا  ثععروة وأصععحا  ال
 94 ............................................................................ التي يملكها المزارع.

يعيم تقلمعياريعة، لعدرجات اسعتجابة أفعرد العينعة حعول المتوسطات الحسعابية، واألععداد، واالنحرافعات ا :26.4جدول 
فعاليتهععا، ودرجععة  مسععتوق المعيشععة، مععدقمععع  متهععا المسععاعدات فععي قطععاع الميععاه مععن حيععث )مال

االسععتدامة المحتملععة لهععا( لععدق المععزارعين وأصععحا  الثععروة الحيوانيععة فععي منطقععة مسععافر بنععي نعععيم 
ول عليهععا معن قبعل المؤسسععات العاملعة القطععاع التعي تععزق لمتغيععر نعوع المسعاعدات التععي تعم الحصع

 96 ....................................................................................... لزراعي.ا

( للفعروق فعي تقيعيم المسعاعدات فعي قطعاع الميعاه ANOVAنتعائج اختبعار تحليعل التبعاين األحعادي ) :27.4جدول 
محتملععة لهععا( لععدق هععا، ودرجععة االسععتدامة المععن حيععث )مال متهععا مععع مسععتوق المعيشععة، مععدق فعاليت

الثععععروة الحيوانيععععة فععععي منطقععععة مسععععافر بنععععي نعععععيم التععععي تعععععزق لمتغيععععر نععععوع  زارعين وأصععععحا المعععع
 97 ................... المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة القطاع الزراعي.

ئيععة فععي تقيععيم المسععاعدات فععي قطععاع الميععاه مععن حيععث ق الثنا( للفععرو Tukeyنتععائج اختبععار تععوكي ) :28.4ول دجعع
، مععدق فعاليتهععا، ودرجععة االسععتدامة المحتملععة لهععا( لععدق المععزارعين )مال متهععا مععع مسععتوق المعيشععة

ات التعي مسعافر بنعي نععيم التعي  تععزق لمتغيعر نعوع المسعاعدوأصحا  الثروة الحيوانيعة فعي منطقعة 
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 ملخص ال

علععععى مسععععتوق معيشععععة اه ميععععع الفععععي قطععععام المسععععاعدات يتقيععععهععععدفت الدراسععععة التعععععر  إلععععى 
، حيعععث قعععة مسعععافر بنعععي نععععيم معععن وجهعععة نظعععرهملحيوانيعععة فعععي منطواصعععحا  الثعععروة االمعععزارعين 

ل كع تحيعث مثلع2018وتشعرين اول 2016بين شعهري ايعار ة الدراسة في الفترة الواقع هذه جريتأ
 .المزارعين واصحا  الثروة الحيوانية في مسافر بني نعيممن 

راسعععة اختيعععرت عينعععة الدحيعععث  ،صعععفيلو ا البحعععث المعععنهجهعععذا  زاانجعععفعععي  الباحعععث اسعععتخد 
تم اختيارهم بطريقة عشوائية  مسافر بني نعيمفي  مزارعا (150)من البسيطة العشوائية بالطريقة 
 ،النظععري  لإلطععار ا  وفقععاسععتبانة ولتحقيععق هععد  الدراسععة قععا  الباحععث بتطععوير  ،الدراسععةمععن مجتمععع 

تععم التحقععق مععن  كمععا ،المختصععينجنععة مععن المح مععين ل لخععال األداة  وقععد جععرق التحقععق مععن صععدق
 Cronbachألفعععا ) كرونبعععاخبفحععع  االتسعععاق العععداخلي لفقعععرات األداة بحسعععا  معامعععل  اثباتهععع

alpha (.0.895) ألفا كرونباخ(، حيث بلغ معامل الثبات حسب معامل 
ة تراوحععععععت بععععععين المرتفععععععع سععععععاعدات المقدمععععععةالم  مععععععةمالن أوقععععععد توصععععععلت الدراسععععععة إلععععععى 

بيععنهم حععول مععدق يختلفععون فيمععا  نعععيمبنععي ارعين فععي منطقععة مسععافر لمععز حيععث ان ا، فضععة لمنخوا
اخعتال  بيعنهم فعي مسعاحة االر   ناتج ععن ولعل" هذا التباين  المساعدات المقدمة لهم مال مة

م  فمعن  يملعم مسعاحات  كبيعرة لعم يتلقعى مسعاعدات تكفعي او  تالئعم المملوكة معن  قبعل كعل  معنه
بنععععي نعععععيم  عين  فععععي مسععععافر كمععععا  ان المععععزار ،لتععععي يملكونهععععا ة او الحظععععائر ازروعععععالم المسععععاحة

يشعععرون  بععأن  المسععاعدات  التععي  تقععد   للمععزارعين فععي المنطقععة مععن الخععارج تكععاد  تكععون  جيععدة 
وباالسعتدامة العى حعد معا  االمعر   ،ميعة االقتصعادية فعي المنطقعة حيث أنها  تتميز بالفعالية فعي الت

 بتقععديم المسععاعداتمرار عععن  كلععم. ويوصععي الباحععث باالسععتا  المععزارعين  ى رضععر الععالععذي يشععي
 والرغبععة فععياراضععيهم  صععمودهم فععي نعععيم لتعزيععزالخارجيععة للمععزارعين وخاصععة فععي مسععافر بنععي 

لمنطقعععة نفسعععها  للمعععزارعين فعععيتكثيعععل المسعععاعدات  ايضعععا فعععيويوصعععي  زراعتهعععا،االسعععتمرار فعععي 
 .المجال هذافي  وتوسيع استثمارهمنباتي والحيواني لجهم اإنتامية المعيشية وتن لتحسين أحوالهم

 



 

 ر

 

Assistance Evaluation of the water sector on the Livelihood of farmers and 

livestock owners in Masafir Bani Naim area from their point of view. 

 

Prepared by: Mahmod Yahya Hasan Mograbe 

Supervisor: Dr. Abdulwahab Al-Sabagh 

 

Abstract 

 

The study was carried out between May 2016 and October 2018. It consisted of 

farmers and livestock owners in Masafir Bani Naim (Rural Area). The main objective of 

this study was to identify the assessment of assistance in the water sector on the 

Livelihoods of farmers and livestock owners in the Masafir Bani Naim area, depending 

on their opinion. 

In this study, the researcher used the descriptive method. The sample of the study 

was chosen in simple random way from (150) farmers in Masafir Bani Naim who were 

selected randomly from the study community. To achieve the objective of the study, the 

researcher developed a questionnaire according to the theoretical framework. During a 

committee of specialized arbitrators, and its consistency was verified by examining the 

internal consistency of the instrument's paragraphs by calculating the coefficient of 

Cronbach alpha. The coefficient of stability was calculated according to the coefficient 

of alpha crombec (0.895). 

The study find that the benefits of the aid provided ranged from high level to low 

level, as farmers in Masafir Bani Naim area differed as to the appropriateness of the 

assistance provided to them. "This discrepancy is due to differences in land area owned 

by each of them, or to fit the cultivated area or barns they own, and the farmers in 

Masafir Bani Naim feel that the assistance provided to the farmers in the region from 

abroad is almost good as they are effective in the economic development in the region, 

and to some extent sustainability, which the researcher recommends continuing to 

provide foreign aid to farmers, especially in the Bani Naim, to strengthen their 

steadfastness in their lands and the desire to continue planting them. It is also 

recommended to intensify assistance to farmers in the same area to improve their living 

conditions and develop their plant and animal production and expand their investment 

in this field. 


