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الملخص
ه ععدفت الد ارس ععة التع ععر إل ععى تقيع عيم المس ععاعدات ف ععي قط ععاع الميع عاه عل ععى مس ععتوق معيش ععة

المععزارعين واصععحا الثععروة الحيوانيععة فععي منطق ععة مسععافر بنععي نعععيم مععن وجه ععة نظععرهم ،حي ععث

أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شعهري ايعار 2016وتشعرين اول 2018حيعث مثلعت كعل
من المزارعين واصحا

الثروة الحيوانية في مسافر بني نعيم.

اسععتخد الباح ععث فععي انجع عاز هععذا البح ععث الم ععنهج الوصععفي ،حي ععث اختيععرت عين ععة الد ارس ععة
بالطريقة العشوائية البسيطة من ( )150مزارعا في مسافر بني نعيم تم اختيارهم بطريقة عشوائية
مععن مجتمععع الد ارسععة ،ولتحقيععق هععد

الد ارسععة قععا الباحععث بتطععوير اسععتبانة وفقعا لإلطععار النظععري،

وقععد جععرق التحقععق مععن صععدق األداة خععالل لجنععة مععن المح مععين المختصععين ،كمععا تععم التحقععق مععن
ثباتهع عا بفحع ع

االتس ععاق ال ععداخلي لفقع عرات األداة بحس ععا

معام ععل كرونب ععاخ ألف ععا ( Cronbach

 ،)alphaحيث بلغ معامل الثبات حسب معامل كرونباخ ألفا (.)0.895
وق ع ععد توص ع ععلت الد ارس ع ععة إل ع ععى أن مال م ع ععة المس ع ععاعدات المقدم ع ععة تراوح ع ععت ب ع ععين المرتفعع ع عة

والمنخفضععة ،حيععث ان المععزارعين فععي منطقععة مسععافر بنععي نعععيم يختلفععون فيمععا بيععنهم حععول مععدق
مال مة المساعدات المقدمة لهم ولعل" هذا التباين ناتج ععن اخعتال

بيعنهم فعي مسعاحة االر

المملوكة معن قبعل كعل معنهم فمعن يملعم مسعاحات كبيعرة لعم يتلقعى مسعاعدات تكفعي او تالئعم

المسع ععاحة المزروع ع عة او الحظع ععائر التع ععي يملكونهع ععا ،كمع ععا ان الم ع عزارعين فع ععي مسع ععافر بنع ععي نعع ععيم

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

الععذي يشععير ال عى رض عا الم عزارعين عععن كلععم .ويوصععي الباحععث باالسععتمرار بتقععديم المسععاعدات
الخارجيععة للم عزارعين وخاصععة فععي مسععافر بنععي نعععيم لتعزيععز صععمودهم فععي ا ارضععيهم والرغبععة فععي

االس ععتمرار ف ععي زراعته ععا ،ويوص ععي ايض ععا ف ععي تكثي ععل المس ععاعدات للمع عزارعين ف ععي لمنطق ععة نفس ععها
لتحسين أحوالهم المعيشية وتنمية إنتاجهم النباتي والحيواني وتوسيع استثمارهم في هذا المجال.
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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.
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