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 (3)منال صالح الدين حسنين شقرة -(3)عاشورة حسين محمد مرسى
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 المستخلص
الصرحيه للمرزارعين لتعرر  علرا المشركالت امجتماعيره و ستهدفت الدراسة بصفة رئيسية اا

، وتعرررد  ررررا الدراسرررة مرررن الدراسرررات بمنطقرررة سرررهن الطينرررة التابعرررة ظداريرررا لمحاف رررة برررور سرررعيد
ستبيان تم تطبيقها اة ستمار اوتم ظعداد  ستخدام منهج المسح اإلجتماعا بالعينةاتم الوصفية وقد 
 جين المنتفعين بالحيازة الزراعيرةئية منت مة من صغار المزارعين وشباب الخرياعشو علا عينة 
مرن ظجمرالا الشراملة % 62مزارعرا بنسربة  673 ، وسبعة بمنطقة سرهن الطينرة بواقر بقرية أربعة
 .مزارعا بقرية سبعة 051مزارعا بقرية أربعة، 063  ألتاموزعة كا

 :وكانت أهم نتائج الدراسة مايلي
ضح من النتائج أن مجموعة المشكالت المتعلقة بالتعليم جاءت بالمرتبرة الخامسرة وكران ات

مشرركلة مشرركلة تررم ترتيبهررا بحسرراب  02وتحررت  رررا المجموعررة يوجررد  25.01المتوسررط المرررجح 
المتوسط المرجح لكن مشكلة، وقد ظحتلت مشكلة  تدنا مستوي التعليم فا المدارس مقدمرة  ررا 

 25.33المشكالت وكان المتوسط المرجح لها 

حتلت المشكالت المتعلقة بالطرق والمواصالت المرتبة الرابعة بمتوسط مرجح   .27.10وا 

متوسرررررط مررررررجح  بوقرررررد جررررراءت مجموعرررررة المشررررركالت المتعلقرررررة برررررالمرافق بالمرتبرررررة األولرررررا 
 .56.60وجاءت مجموعة المشكالت األمنية بالمرتبة السادسة بمتوسط مرجح  ،70.33

، وتحررت  رررا 73.03أمررا المشرركالت الصررحية جرراءت فررا المرتبررة الثالثررة بمتوسررط مرررجح  
حتلرت مشركلة ا المتوسط المرجح لكن مشركلة، وقرد مشكلة تم ترتيبها بحساب63المجموعة يوجد 

 بلر  المتوسرط المررجحو  عدم وجود طبيرب مقريم بالوحردة الصرحية بالقريرة  مقدمرة  ررا المشركالت
 .22.02 لها

حتلرت اإلصرابة ابهرا المبحروثين بمنطقرة الدراسرة   أما بالنسبة ألكثر األمراض التا أصيب
حتلرررت كسرررورالع ام ا، و %50.2وبنسررربة  051رار بالديررردان المعويرررة الترتيرررب األون وجررراءت بتكررر

أ ميرررة دعرررم : وقرررد توصرررلت الدراسرررة ظلرررا بعرررض التوصررريات كررران مرررن أ مهرررا .الترتيرررب األخيرررر
 تمام المتزايد من جانب الدولة بتوصين المرافق ظلا المجتمعات المسرتحدثة، مر  أ ميرة دعرم ام

 .الخدمات،التعليمية، والزراعية، والصحية
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 مقدمة
ظن تقدم الدون يعتمد بدرجة كبيرة علا ماتنجزا مؤسساتها العلمية من بحوث تعالج 
القضايا والمشكالت فا مجامت العلوم المختلفة، فالمشكالت الملحة والمستعصية التا تتطلب 
حلوًم علمية، خاصة المشكالت المجتمعية التا تحان ظلا المؤسسات العلمية لدراستها ووض  

وتشير المشكالت اإلجتماعية عموما ظلا (. 3، ص6106صالح مراد، . )ة لهاالحلون المناسب
وقد يرج  عدم . وجود ظحتياجات غير مشبعة لدي قطاعات عريضة من سكان المجتم 

ظشباعها ظلا ظما العجز أو القصور فا الن م اإلجتماعية المكلفة بمواجهة  را المشكالت أو 
الدوله جهودا لقد برلت (. 22، ص6117رشاد أحمد، .)اتندرة الموارد الالزمة إلشباع اإلحتاج

واسعه لأل تمام بالمجتمعات الصحراويه النائيه إلدماجها فى المجتم  القومى حيث يعتبر 
التوطين أحد أ م أساليب التنميه الشامله فى المجتمعات الصحراويه المستحدثه بهد  خلق 

التى تعمن على استقرار المواطنين من الفئات ه و يكولوجيه واألجتماعيه المالئمنوع من البيئه ام
األجتماعيه المختلفه وتسعى سياسة التوطين ظلى تنوع و تنمية مصادر الدخن الفردى و تنمية 
الموارد وتعمن الدولة على توفير الرعاية الصحية للسكان بحيث تكون فى متناون الجمي  

م  تعتبر احدى العوامن الهامه فى وبشكن ميسر، خاصة وان الحالة الصحية ألبناء المجت
، ية وتحقيق امنتاج بمعدمت عاليةالتنميته فالسكان امصحاء قادرون على دف  عجلة التنم

، كما يحد يسا م فى رف  متوسط العمر بينهم كما ان ارتفاع المستوى الصحى مبناء المجتم 
( 01-2، ص6116د، شفيق محم.)من نفقات العالج وييسر مواجهة اممراض المزمنه بها

ومن المالح  أن المستوي الصحا ألفراد المجتم  يتناسب م  المستوي اإلجتماعا فمستوي 
التغرية، أحوان : المعيشة فا المجتم  يعتمد علا عدة عوامن متشابكة والتا تتمثن فا األتا

 و  العمن، اإلسكان، المواصالت، التعليم فالوسط المناسب إلنتشار األمراض فا أي مجتم 
رلك الوسط الري يتميز بقلة وعا أفرادا بالقواعد الطبية السليمة باإلضا  ظلا ممارسة أفراد 

 (.055 -050، ص 6113طارق أحمد، .)المجتم  لعادات ضارة بالصحة نتيجة الجهن
 

  



 

 وآخرون مصطفى مرتضى على محمود
 

 241  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

 مشكلة الدراسه
تلوث واحدا من الحفا  عليها من مختل  انواع الد أصبحت قضية البيئة وحمايتها و لق

بعدًا رئيسيًا من لتعلقها بمستقبن الجنس البشرى و  موضوعا حيويا ورلكقضايا العصر و  أ م
بشريه، ولنجاح أبعاد التحديات التى تواجه الدون الناميه خاصة فى التخطيط للتنميه ال

تحوين المناطق القابله قوم بها الدوله فى منطقة البحث و التوطين التى تمشروعات التنميه و 
ستقرار لكافة المستوطنين للزراعه ظلى م كان مبد من عمن بعض الدراسات ناطق توطين وا 

للتعر  علا مشكالت المناطق المستحدثة وكان من  را الدراسات دراسة أسامة عبد 
م عن المشكالت اإلجتماعية للمزارعين فا المناطق الصحروية، ودراسة راشين 6100الصمد
المستصلحة، ودراسة عزة مصطفا  م عن مشكالت الخرجين فا المناطق6106رفعت 
وبناء علا رلك . م عن تأثير ظستخدام المياا الجوفية علا صحة سكان وادي النطرون6100

وقد تم ظستخدام بعض  0،7تم القيام بدراسة ظستطالعية تم فيها مقابلة بعض المزارعيين بقرية
لمشكالت لرلك كانت األدوات فيها مثن دلين المقابلة والمالح ة والتا ظ هرت وجود بعض ا

بالمزارعين الحاجة ظلا دراسه للتعر  على بعض المشكالت امجتماعيه والصحيه المرتبطه 
اآلثار المترتبه عليها والتى تؤثر بشكن مباشر على عملية التنميه و ، بمنطقة سهن الطينه

نعكاسها على تنمية وتطوير المجتمعات المحلية  .وا 
 

 تساؤالت الدراسة
ها شكالت االجتماعيه والزراعية والصحيه التي يعاني منما هي الم: الرئيسيالسؤال 

 : ؟ ويتفرع من السؤال الرئيسى تساؤالت فرعية وهياللمزارعين بمنطقة سهل الطينة
 التا يعانا منها المبحوثين بمنطقة الدراسة؟ ما المشكالت اإلجتماعية- 0س
 المبحوثين بمنطقة الدراسة؟ما المشكالت الزراعية التا يعانا منها  –6س
 ؟منطقة الدراسةبية  التا يعانا منها المبحوثين ما المشكالت الصح – 3س
 التا أصيب بها المبحوثين بمنطقة الدراسة؟ما أكثر األمراض  –0س
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 أهداف الدراسة
 التعر  علا المشكالت اإلجتماعية بمنطقة الدراسة  (0
 .الدراسةالتعر  علا المشكالت الزراعية بمنطقة  (6
 .التعر  علا المشكالت الصحية بمنطقة الدراسة (3
 .بها المبحوثين بمنطقة الدراسةعر  علا أكثر األمراض التا أصيب الت (0

 

 أهمية الدراسة
تكمن فى محاولة اكتشا  المشكالت امجتماعية والصحية التى يتوق   :همية النظريةاأل

 .المستصلحها بالبيئة فا امراضا ارتباطها ارتباطا وثيق
 م المشكالت اتتمثن فى ما تسفر عنه من نتائج وتوصيات فى تحديد  :همية التطبيقيةاأل

ومحاولة ظ هار األبعاد والجوانب المتعددة التى  ،بمنطقة سهن الطينةامجتماعية والصحية 
، تحيط بهرا القضية لتكون مرشدا ودليال لوض  أو تعدين برامج التنمية فى منطقة سهن الطينة

بإلضافة لتكون  را الدراسة بداية لسلسلة من الدراسات التتابعية والمستقبلية لمنطقة سهن 
 .الطينة
 

 مصطلحات الدراسة
 ا موق  يتطلب معالجة ظصالحية، ينجم عن أحوان المجتم  : المشكلة اإلجتماعية

عصام .)والبيئة اإلجتماعية ويستلزم تجمي  الوسائن والجهود اإلجتماعية لمواجهته وتحسينه
 (07ص ،6105توفيق، 

بأنها كن ما يعوق تحقيق ية الراديكالية فا علم اإلجتماع كما يعرفها أصحاب الرؤ 
قدرات البشر علا  اإلنسان وسعادته ووصوله ظلا الكمان اإلنسانا أو  ا كن ما يعوقظنسانية 

، أو ا كن ما يعوق تقدم المجتم  وتطورا، وكن ما يعوق تحقيق التنمية الخلق واإلبداع
المتواصلة التا يعود ثمار ا علا األغلبية من أفراد المجتم  والتا يكون  دفها حياة اإلنسان 

وتشير ( 036 -031م، ص ص6116ظجالن ظسماعين، .)ته األساسية وطموحاته وحاجا
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المشكالت اإلجتماعية عمومًا ظلا وجود ظحتياجات غير مشبعة لدي قطاعات عريضة من 
السكان وقد يرج  عدم ظشباعها ظلا العجز أو القصور فا الن م اإلجتماعية المكلفة بمواجهة 

 (07،ص6105عصام توفيق، .) ع اإلحتياجات را المشكالت أو ندرة الموارد الالزمة إلشبا
ظن المشكلة اإلجتماعية  ا موق  أو ا رة  :يف اإلجرائي للمشكالت اإلجتماعيةالتعر 

ظجتماعية سلبية غير مرغوبة نتاج  رو  مؤثرة علا عدد كبير من األفراد ويصعب عالجها 
بشكن فردي و را الموق  يشير ظلا وجود ظحتياجات غير مشبعة لدي قطاعات عريضة من 

ن والحاجة ظلا شبكة جيدة سكان المجتم  مثن الحاجة ظلا التعليم الجيد والحاجة ظلا توفر األم
من المرافق العامة كالطرق والمواصالت، وبنية تحتية جيدة متمثلة فا مياا شرب ن يفة 

. ظلخ...وصر  صحا وكهرباء، والحاجة ظلا ظرشاد زراعا جيد من خالن الجمعيات الزراعية 
ورلك  وعدم ظشباع الحاجات يعود لقصور الن م اإلجتماعية المكلفة بإشباع  را الحاجات

 . يتطلب فعاًل جماعيًا نحو اإلصالح البناء
 ا عبارة عن اإلضطربات الصحية أو الجسمية التا يعانا منها : المشكالت الصحية

وتشمن  را . اإلنسان وقت ظجراء الدراسة أو من قبن بصورة متكررة بدرجات متفاوتة الشدة
اإلجهاد البدنا والصداع المشكالت األعراض الصحية عضوية أو نفسية المنشأ كالشعور ب

وحب الشباب، واألمراض الجلدية كما تشمن ضع  الحواس وغير ا مما يهدد التوازن النفسا 
ظبرا يم شوقا، ) .اته وبيئته الفزيقية واإلجتماعيةوالعضوي لإلنسان ويحون دون توافقه م  ر

 (0عدد  -02م، مجلد 6111
رض لمثير خارجا مثن الضوضاء  ا التع: كما يعر  ظبرا يم سعد المشكالت الصحية

أو الحرارة بصورة متكررة ودرجات متفاوته الشدة، تؤدي ظلا اإلصابة ببعض األمراض وحدوث 
جتماعية ونفسية، وتحتاج ظلا عالج للقضاء علا  را األمراض  ظضطربات صحية وحسية وا 

 (.01، ص6105ظبر يم سعد، .) واإلضطربات
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 ا عبارة عن نقص الخدمات الصحية بالمجتم  مثن  :الصحيةالتعريف اإلجرائي للمشكالت 
عدم توفر منشآت طبية مجهزة باألجهزة الطبية، واألطباء واألدوية والتحصينات ضد 

كما ُتعر  المشكالت . أي عدم توفر خدمات طبية جيدة فا المجتم . ظلخ.....األمراض
 .ا يعانا منها المزارعينالصحية بأنها عبارة عن اإلضطربات الصحية أو الجسمية الت

 

 اإلطار النظري للدراسة
 :النظريات المفسرة للمشكالت اإلجتماعية والصحيةأهم اإلتجاهات و 

 :يرج  الو فيون المشكالت اإلجتماعية ظلا عاملين و ما :البنائي الوظيفي اإلتجاه
ن خلن فا البناء اإلجتماعا العام فالمجتم  يكون متماسكا مترابطًا فا وضعه  (0 الصحا، وا 

أي خلن يطرأعلا  را البناء سو  يؤدي ظلا ظختالن المجتم  وفساد صحته والتخلخن 
بحيث متعمن جمي  أجزائه معا فكك البناء اإلجتماعا والثقافا، اإلجتماعا يشمن ت

فالمشكالت اإلجتماعا تعكس ظضطرابًا فا الن ام، بمعنا أنه ميعمن كما يجب وكما 
  ومتوق  منه

ظن أي خلن فا البنيان القيما سو  يؤدي ظلا ظضطراب : بناء القيما والمعياريخلن فا ال (6
ضطراب سلوك أعضائه، وبالتالا حدوث مشكالت ظجتماعية   .المجتم ، وا 

ويري أنصار  را اإلتجاا أن المشكالت اإلجتماعية تحدث  نتيجة للتغير السري  ألي 
لترابط فإن أي تغير فا جزء منها يستتبعه جزء من أجزاء المجتم  ألن أجزاء المجتم  تتميز با

بالضرورا تغير فا األجزاء األخري ورلك يؤدي ظلا فقدان المجتم  لتوازنه ألن تن يمات 
  (23- 21م، ص ص 6112أحمد العموشا، .)المجتم  لم يتاح لها الوقت الكافا للتغير

ظنسان قدرة تحمن  را الن رية تري أن لكن (: العصاب البيئي)نظرية الضغوط البيئية
را زادت  را الضغوط يحدث مشكلة ظجتماعية ومشكالت صحية ل إلنسان معينة للضغوط، وا 

و را الن رية تفسر المشكالت التا تؤثر علا اإلنسان المصري علا النحو التالا بيئة 
، كن رلك يعرض الفرد لمواق  ضاغطة فا ة مثن تد ور فا  المواصالت ومسكنمتد ور 

 و ضغوط : توازنه لقد قسم علماء اإلجتماع الضغوط ظلا قسمين، القسم األونالبيئة فيختن 
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البيئة اإلجتماعية سواء تلك التا تنشاء من المهنة أو العالقات اإلجتماعية والتغير الثقافا 
بوجه عام، والقسم الثانا يشمن ضغوط البيئة الفيزيقية سواء الناتجة عن المناخ أو الكوارث 

ويري أنصار  را الن رية أن الفرد يمر بمراحن ظسجابة . زمزن والفيضاناتالطبيعية مثن ال
م، 6115تم عبد المنعم، حا(.) مرحلة اإلنرار، مرحلة المقاومة، مرحلة اإلنهاك) للضغوط و ا

 .(20 – 30ص
تن ر  را الن رية ظلا :   Multiple causes نظرية األسباب المتعددة للمرض

ة تنتج عن تفاعن عدة عوامن بعضها ظيجابا والبعض األخر صحة اإلنسان كحركة دينامي
را تغلبت العوامن اإليجابية  سلبا فإرا تغلبت العوامن السلبية  هر المرض تمرت حالة اسوا 

فمرض الدرن مثال يتأثر بالتفاعن بين ميكروب الدرن والعوامن المتعلقة به من ناحية . الصحة
علقة به من ناحية أخري ويتأثر كن رلك بالبيئة التا واإلنسان العائن المضي  والعوامن المت

تحيط بالطرفين وتعمن لصالح صحة اإلنسان أو لصالح الميكروب فيصاب اإلنسان 
 (7م، ص0221علا المكاوي، .)بالمرض

تري  را الن رية أن المرض ينتج :  Single cause:نظرية السبب الواحد للمرض
عن سبب واحد محدد، فإرا وجد ميكروب معين فإنه يسبب مرض معين ويكون العالج 
بمواجهة السبب الواحد سواء بالوقاية أو بالعالج فعلا سبين المثان مرض الدرن ينتج من 

بوجود  را الميكروب ينتج مرض الدرن، وعلا  Mycobacterium Tuberculosisميكروب 
 را امساس يمكن تخطيط الوقاية منه وأصحاب  را الن رية يرون أن ظبعاد  را الميكروب 

وقد  هرت . عن اإلنسان  و السبين للوقاية أو القضاء علا الميكروب فا حالة اإلصابة به
 را الن رية علا أثر ظكتشا  العلماء لميكروبات عديدة وقد أعطوا اإل تمام األكبر لدراسة 

سحر فتحى، )ناسوا آثار البيئة علا الميكروب وعلا العائن المضي  وصفاته الميكروب وت
 (.32م ص 0222
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 الدراسات السابقة
 :المرتبطة بالمشكالت اإلجتماعية الدراسات: أوالا 

مشكالت الخرجين فا المناطق المستصلحة  :عن( 2112)غبلايرراشيل رفعت بنيامين  دراسة
 .أسوان -حديثا فا ضوء التنمية المتواصلة دراسة حالة فا وادي النقرة 

التعر  علا مشكالت التنمية اإلجتماعية والبيئية ومشاكن الخرجين فا : ستهدفت الدراسةا
ام دا  األتيه المناطق المستصلحة حديثا فا ضوء التنمية المتوصلة ويتفرع من  را الهد  

الحالة  -الحالة التعلميه  -الكش  عن خصائص شباب الخرجين والمتمثلة فا السن )
أيضا البحث عن (. الدخن -نوع العمن   -الموطن األصلا  -الحاله المهنية  -اإلجتماعية 

مدي تحقيق المجتم  الجديد أل دا  شباب  -عوامن ظختيار شباب الخرجين لمنطقة الدراسة 
التعر  علا رضا أوعدم رضا شباب الخرجين عن منطقة  –ن فا منطقة الدراسة الخرجي
 .الدراسة

نقص المدارس والمدرسين، نتائج تتعلق : نتائج تتعلق بالمشكالت التعلمية: أهم نتائج الدراسة
نقص خدمات الصر  الصحا، عدم مناسبة مساحة : )بمشكالت المسكن و البنية األساسية

، نتائج (األسرة، نقص فا مياة الشرب النقية نقص فا خدمات الكهرباءالمسكن لعدد أفراد 
تصان فا منطقة الدراسة حيث عدم توفر المواصالت وام: إلتصانتتعلق بمجان المواصالت وا

: وشبكات المحمون، نتائج تتعلق بمجان التموين -ندرة المواصالت وعدم توفر السنترامت 
العيش، نقص السل  التموينية، نتائج تتعلق بالمجان نقص أنابيب البوتجاز، نقص مخابز 

عدم توفر نقطة شرطة، : نقص دور العبادة، نتائج تتعلق بمجان الخدمات األمنية: الدينا
 .ظنتشار السرقة، نقص عربات المطافا

المشكالت اإلجتماعية واإلقتصادية  عن(: 2111)أسامة عبدالصمد محمد شوشان دراسة
دراسة أيكولوجيا  ظستخدام مياا الري للمزارعين فا المناطق الصحراويةالمرتبطة بتكنولوجيا 

 .مقارنة
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محاولة الكش  عن  -التعر  علا الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية  :ستهدفت الدراسةا
 -طبيعة المشكالت اإلجتماعية واإلقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا الري المطور ألسر المزارعين 

طبيعة المشكالت اإلجتماعية واإلقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا الري محاولة الكش  عن 
المقارنة بين طبيعة المشكالت اإلجنماعية واإلقتصادية المرتبطة . بالغمرألسرالمزارعين

 .بتكنولوجيا الري المطور وتكنولوجيا الري بالغمر
بين سن ( 1.10)وي وجود عالقة ظرتباطية موجبة وضعيفه ولكنها دالة عند مست: أهم النتائج
سن زوجة المبحوث وعدد سنوات الزواج وعدد سنوات اإلقامة  )والمتغيرات ( المزارع)المبحوث 

لمتغير الحالة التعلمية بين ( عدم وجود تجانس)عدم وجود ظستقاللية  -(. بالمنطقة عدد األبناء
دان  وجود فرق -% 22أي بدرجة( 1.10)كن من الزوج والزوجة و و دان عند مستوي 

ظحصائا بين متوسطات درجات مقياس العالقات اإلجتماعية والمياا المستخدمه فا الري 
 -% 22اي بدرجة ثقة ( 1.10)الزراعا لصالح مجتم  قرية أدم بالنوبارية عند مستوي دمله 

عدم وجود فرق دان ظحصائا بين متوسطات درجات مقياس حالة الخدمات فا المنطقة 
 .السكنية
ساكنوا  عن :,Christopher wilson William  2011م كرستوفر ويلسونويليا دراسة

العشوائيات وأصحاب البنوك والبيروقراطيين دراسة تحليلية تاريخية مقارنة لتشكين الدولة 
 .والتمدن تابعة لألمم المتحدة فا ظفريقيا الشرقية

بالغة تتعلق قتصاد الضعي  من مشاكن التعر  علا ماينتج عن ام: ستهدفت الدراسةا
 .بالسكن ونوعيته فا دون ظفريقيا

لقد أ هرت الدراسة أن العشوائيات أدت ظلا  هور عدد من المشكالت  :أهم نتائج الدراسة
 را العشوئيات تؤدي ظلا موت العديد من السكان بشكن واضح . بسبب تهميش المسئولين لها

 –الصر  الصحا ) رافق خاصة و را يرج  ظلا ظنتشار األوبئة الناتجة عن سوء نوعية الم
 (المرض  –الفقر  –وسوء الغراء 
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  :الدراسات المرتبطة بالمشكالت الصحية: ثانياا 
ستخدام المياا الجوفية علا صحة سكان وادي اتأثير : عن :م2112عزة مصطفي بدر  دراسة

 النطرون
دراسة النواحا  –ستخدام نوعين من مياا الشرب علا الصحة ابيان تإثير : ستهدفت الدراسةا

للمقمين بمنطقتين تحديد المؤشرات الصحية ومقارنتهما  –البيئية والصحية لمنطقتين الدراسة 
 .الدراسة

تستخدم المياا  يد بصورة ملموسة فا المنطقة التامعدمت الوفاة تز تضح أن ا: أهم النتائج
كما لم  –خطورة بسبب ظنتشار المبيدات الحشرية بصورة قاتمة أ هرت الدراسة ال -ة الجوفي

 .برنامج الرصد البيئا علا المستوي المطلوب تكن عمليات الرقابة علا جودة المياا أو
دور بيئة العمن فا من   عن: Alain Garrigou م21111كاريجو، وآخرون  آليان دراسة

 المخاطر البيئية
تقديم مسا مات منهجية من خالن التخصصات المختلفة التا تركز علا  :ستهدافت الدراسةا

 .السيطرة علا المخاطر الكميائية لبيئة العمن، ورلك فا قطاع الزراعة
لقد توصلت الدراسة ظلا أ مية أخر التدابير األزمة للوقاية من المخاطر الكيمائية  :أهم النتائج

 .لمهنية والتوعية بمخاطر بيئة العمنوضرورة اإللتزام بأدوات السالمة والصحة ا
وقد تم تطبيق  را النتائج من قبن الوكالة الفرنسية للتأمين و ا أحد الوكامت الحكومية 

 .الفرنسية التا تهتم بقضايا الصحة والسالمة والصحة المهنية فا قطاع الزراعة
 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
و ى خطوة أولية ضرورية لمعرفة : الدراسةراسة استطالعية لمجتم  قام الباحثين بد -0

 .لمشكالت اإلجتماعية والصحية للمزارعين بمنطقة الدراسةا
حيث أن  را البحث من األبحاث الوصفية  ج المسح اإلجتماعا بطريقة العينةستخدام منها -6

 .التحليلية، فهو يص  فئات البحث، ويص  المتغيرات المدروسة
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وصفية حيث ظنها تحاون معرفة المشكالت اإلجتماعية والصحية   را الدراسة :نوع الدراسة
 . للمزارعين بمنطقة سهن الطينة لرلك  فقد وجد الباحثين أن اإلسلوب الوصفى  و األفضن

اإلطالع علا اإلحصاءات والوثائق بمدرية الزراعة ببورسعيد والوحدة  :أدوات الدراسة
التقارير عن منطقة الدراسة خاصة بمركز بحوث اإلدارية بمنطقة الدراسة، اإلخباريين، بعض 

 (.ظستمارة اإلستبيان)الصحراء، دلين المقابلة 
ستخدم الباحثين دلين للمقابلة تناون عدة محاور فكان المحور األون يتعلق ا :دليل المقابلة

بالبيانات األولية للمبحوثين ورلك من خالن بعض التساؤمت و ا األسم، والسن، وعدد سنوات 
إلقامة، ومستوي التعليم، وسنوات الخبرة، ودرجة المشاركة اإلجتماعية، والقيادة، واإلنفتاح ا

أما المحور الثانا فكان يتعلق بالمشكالت اإلجتماعية والتا تم تقسيمها ظلا مشكالت . الثقافا
أما المحور الثالث فكان . تعليمية، وأمنية، ومشكالت خاصة بالمرافق والطرق والمواصالت

تبط بالمشكالت الزراعية، أما المحور الراب  فكان يختص بالمشكالت الصحية، وأكثر ير 
 .مبحوثيناألمراض التا أصيب بها ال

ختبار اإلستبيان من حيث درجة الصدق والثبات ورلك من خالن اتم  :درجة الصدق والثبات
والقدرة علا عرض اإلستمارة علا مجموعة من المحكمين لتحديد مدي صالحية اإلستبيان 

توفير المعلومات المطلوبة فقد تبين أن مالح ات السادة المحكمين كانت محدودة للغاية مما 
وقد نفر ظختبار الثبات من خالن ظعادة ظستيفاء . يشير ظلا جودة وشمون وصالحية اإلستبيان

رنة اإلستبيان مرة ثانية من نفس المجموعة التجربية بعد مرور أسبوعين وكانت نتيجة مقا
و را النتيجة تؤكد ظرتفاع معدن ثبات % 25اإلجابات فا المرتين تطابق اإلجابات بنسبة 

 .اإلجابات
تم ظختيار العينة بالطريقة العشوائية المنت مة من كشو  الجمعية  :ختيارالعينةاكيفية 

 .الزراعية بمنطقة الدراسة
علا فئة صغار المزارعين وشباب ورلك إلعتماد م ( 7، 0)ختيار قرية اتم : حجم العينة

تم  مزارعًا و م المنتفعين بالحيازة الزراعية وقد 200حيث بلغت شاملة القريتين . الخريجين
ستخدام اوبلغت العينة ب( Morgan & Krejcie)ختيار العينة من خالن تطبيق معادلة ا



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 250  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

مزارعا 063: تامن ظجمالا الشاملة موزعة كاأل% 62مزارعا بنسبة  673المعادلة السابقة 
 .مزارعا بقرية سبعة 051بقرية أربعة، 

 

 مجاالت الدراسة
أخرت عينة عشوئية منت مة من المزارعين من شباب الخرجين والمنتفعين  :المجال البشرى

مبحوث من ظجمالا ( 673)بمنطقة سهن الطينة وكانت  7وقرية 0بالحيازة الزراعية بقرية 
 المنتفعين

م وحتا 6102الفترة من منتص  شهر يونية  بيانات الدراسة فاتم جم   :المجال الزمني
م، وقد سبق رلك القيام بأربعة زيارات لمنطقة الدراسة تمت علا فترات غير 6102نهاية يوليه 

 .م ظلا أن تم جم  بيانات الدراسة6105متباعدة بدأت منر عام 
ينة التابعة ظداريًا لمحاف ة تم ظختيار قرية أربعة، وسبعة بمنطقة سهن الط :المجال الجغرافي

 .بور سعيد والتا تق  بمحاف ة شمان سيناء
 

 النتائج والمناقشة
أ هرت الدراسة : النتائج والمناقشة الخاصة بالمتغيرات الشخصية للمبحوثين: أوالا 

 :العديد من النتائج الخاصة بالمتغيرات الشخصية للمبحوثين ومن أ مها
سنة حيث تصن نسبتهم ظلا مايقرب  51 – 35ثلثا العينة تتراوح أعمار  م بين قرب   –0

التنمية فا المناطق المستصلحة حديثًا  و را يعكس أن العينة ظجمالا من% 25٫2من  
 .متقوم ظم علا سواعد الفئة متوسطة العمر

عدد سنوات كما أكدت الدراسة أن قرب ثلثا العينة تق  فا الفئة المنخفضة من حيث  –6
من ظجمالا العينة و را %  25٫6 ة حيث تصن نسبتهم ظلا ما يقرب مناإلقامة بالمنطق

 .يعكس ضع  اإلستقرار بالمنطقة الري يعود ظلا نقص الخدمات
أي أن % 52٫6 ستطي  القراءة والكتابة حيث كانتظن النسبة األعلا بقري الدراسة م ي –3

انت النسبة امقن بين حملة المؤ الت الجامعية قرب ثلثا العينة كانت من األميين وك
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ين قد باعوا أراضيهم من شباب الخرج% 31ورلك يعود ظلا أن حوالا % 2بنسبة 
والصعيد  لفالحين النازحين من محاف ات أ مها الدقهلية، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ،ل

  .ولرلك كانت نسبة األمية مرتفعة
العينة  وقعت فا الفئة  من ظجمالا% 53٫3 النسبة األعلا و ا توصلت الدراسة ظلا أن -0

ورلك يرج  ظلا أن مع م سكان قري  من المزرعاسنة خبرة فا الع 63أكثر من  المرتفعة
والغربية، والشرقية وكفر سهن الطينه من الفالحين النازحين من محاف ات أ مها الدقهلية، 

كانت أقن نسبة فا الفئة مزرعا مرتفعة، و لرلك كانت سنوات الخبرة بالعمن الالشيخ، 
 .% 67٫5 المنخفضة

جتماعية غير رسمية منخفضة حيث كانت ان منتص  العينة روي درجة مشاركة أكثر م  -5
قد يرج  لطبيعة المجتمعات الريفية الجديدة فا  رلك أن الباحثة وتري% 50٫3النسبة 

 .المناطق الصحراوية
ونجد أن  من ظجمالا العينة روي درجة قيادة منخفضة%  32٫7 توصلت الدراسة ظلا أن -2

 . ضع  المشاركة اإلجتماعية له عالقة بضع  القيادة
نفتاح ثقافا منخفض وكانت اأكثر من منتص  العينة روي درجة  كما توصلت الدراسة أن -7

 .رج  رلك ظلا ضع  مستوي التعليموقد ي%  50٫2النسبة 
 : النتائج والمناقشة الخاصة بالمشكالت اإلجتماعية :ثانياا 

أن مجموعة المشكالت المتعلقة بالتعليم ( 0)يتضح من الجدون  :المشكالت التعليمية-1
جاءت فا المرتبة الخامسة فا الترتيب من بين مجموعة المشكالت التا تواجه المبحوثين 

 يوجد المجموعة  را وتحت ،25٫01بمنطقة الدراسة حيث بل  المتوسط المرجح للمجموعة 
حتلت مشكلة  تدنا ا لكن مشكلة، وقد المرجح المتوسط بحساب ترتيبها تم مشكلة 02

 ،25٫33مستوي التعليم فا المدارس مقدمة  را المشكالت حيث بل  المتوسط المرجح لها 
وبل  المتوسط  مدرسةتال ا فا الترتيب مشكلة عدم ظنت ام المدرسين فا الحضور لل

ائية فا اإلبتد للمرحلة خاصة المواصالت توفر عدم مشكلة جاءت ثم ،23٫33المرجح لها 
تال ا فا المرتبة الرابعة مشكلة بعد المدرسة عن  ،26٫02المرتبة الثالثة بمتوسط مرجح 
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، وجاءت مشكلة قلة عدد المدرسين فا 21التجم  السكنا وبل  المتوسط المرجح لها 
وكان من المالح   ،33٫33الدراسية فا المرتبة الخامسة بمتوسط مرجح التخصصات 
عدم وجود حجرة تدبير منزلا، وعدم وجود حجرة موسيقا فا المرتبة مشكلة ظتفاق كن من 

جاءت مشكلة عدم مناسبة المنا ج للبيئة فا وأخيرًا  ،03٫33الحادية عشر بمتوسط مرجح 
، وتتفق  را النتائج م  نتائج دراسة  02٫33مرجح المرتبة الخامسة عشر واألخيرة بمتوسط 

ة ظيجابيا علا والتا أكدت فا نتائجها بوجود مشكالت تعليمية مؤثر ( م6106أحمد أنور، )
لشباب الخرجين ويمكن تفسير  را النتائج من خالن ن رية اإلتصان  التوافق اإلجتماعا

الطبيعية لعملية اإلتصان الثقافا الثقافا التا تن ر ظلا عوامن التغير علا ظنها النتيجة 
بين مجتمعات مختلفة، وسواء كان التغير مادي متصن باألدوات والبناء أو معنوي متصن 
بالقيم والمعتقدات فإن التأثيرات المتبادلة لها دوركبير وتؤثر فا عملية التحون من خالن 

 . تطور أساليب وطرق المعيشة
 بمنطقة الدراسةالمشكالت التعليمية  :(1)جدول رقم

 
    ترتيب المجموعة الخامسة            25٫01المتوسط المرجح للمجموعة 



 

 وآخرون مصطفى مرتضى على محمود
 

 253  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

أن مجموعة المشكالت ( 6)يتضح من الجدون رقم  :الطرق والمواصالتمشكالت  -2
المتعلقة بالطرق والمواصالت جاءت فا المرتبة الرابعة فا الترتيب من بين مجموعة 
المشكالت التا تواجه المبحوثين بمنطقة الدراسة  حيث بل  المتوسط المرجح للمجموعة  

 لكن المرجح متوسطال بحساب ترتيبها تم مشكالت 3 يوجد المجموعة  را وتحت ،27٫10
مرتبة األولا بمتوسط مرجح ال والطرق الشوارع ظضاعة عدم مشكلة ظحتلت وقد مشكلة،
عدم وجود موصالت حكومية بمتوسط مرجح  تال ا فا المرتبة الثانية مشكلة ،33٫33

فا المرتبة الثالثة بمتوسط مرجح  شكلة عدم وجود موصالت غير حكومية، ثم جاءت م33
 غير والطرق بالطرق ظرشادية لوحات توافر عدم مشكلة من كن جاءت ثم ،77٫22
يب الخامس مشكلة الترت فا تال ا ،77٫02 مرجح بمتوسط الرابعة المرتبة فا مرصوفة

 بين متصن الطرق مشكلة جاءت ثم ،52٫33تأكن و بوط تربة الطرق  بمتوسط مرجح 
المرتبة السابعة  وجاءت فا فا ،33٫33 مرجح بمتوسط السادسة المرتبة فا القري

 نتائج م  النتائج  را وتتفق. 30٫02واألخيرة مشكلة عدم تخطيط الطرق بمتوسط مرجح 
 تواجه التا المشكالت أ م من أن نتائجها فا أكدت والتا(  م6112 ، سعيد منان) دراسة

مشكالت  خاصة بالطرق والمواصالت ومنها  سوء  الجديد بمجتمعهم المبحوثين الخرجين
يري  الطرق، ويمكن تفسير  را النتائج من خالن ن رية األنتقان الديمجرافا والتاحالة 

أي مجتم  لديه القدرة فا التحكم فا أعداد أفرادا ورلك فيها ألكسندر كارسوندرز أن 
للوصون ظلا الحد األمثن الر ى يختل  من وقت ظلا أخر نتيجة إلختال  طريقة التفاعن 

وبالتالا متزيد القدرة اإلنتاجية للفرد ومن  نا  ت هر أ مية وض   القائم بين اإلنسان وبيئته
خطط لعملية  جرة المستوطنين الجدد ظلا المجتمعات الصحروية بحيث تتناسب م  

 .مستوي الخدمات اإلجتماعية المقدمة لهم
  



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 254  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

 مشكالت الطرق والمواصالت :(2)جدول رقم

 
    ترتيب المجموعة الرابعة            27٫10المتوسط المرجح للمجموعة 
أن مجموعة المشكالت المتعلقة بالمرافق ( 3)يتضح من الجدون رقم : مشكلة المرافق -3

المشكالت التا تواجه المبحوثين ألولا فا الترتيب من بين مجموعة جاءت فا المرتبة ا
 يوجد المجموعة  را وتحت ،70٫33بمنطقة الدراسة حيث بل  المتوسط المرجح للمجموعة 

 مشكلة حتلتا وقد مشكلة، لكن المرجح المتوسط بحساب ترتيبها تم مشكلة عشر خمس
تال ا فا المرتبة الثانية ، 27المرتبة األولا بمتوسط مرجح  للشرب ن يفة مياا توفر عدم

 مشكلة جاءت ثم ،20٫5مشكلة عدم وجود محالت سل  تموينية بالقرية بمتوسط مرجح 
 فا تال ا ،26٫02بلدية بالقرية فا الترتيب الثالث بمتوسط مرجح  عدم وجود مخابز

 مشكلة جاءت ثم ،33٫33 مرجح بمتوسط صحا صر  وجود عدم مشكلة الراب  الترتيب
 السادس فالترتيب وتال ا ،37 مرجح بمتوسط الخامس بالترتيب الغاز أنابيب توفر عدم

، ثم جاءت مشكلة عدم 30٫33 مرجح بمتوسط بالقرية ظطفاء وحدات وجود عدم مشكلة
، وجاءت مشكلة 33٫33توفر خدمة ظصالح المحمون بالترتيب الساب  بمتوسط مرجح  



 

 وآخرون مصطفى مرتضى على محمود
 

 255  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

. 05٫5عدم وجود دور عبادة بالقرية فا الترتيب الخامس عشر واألخير بمتوسط مرجح 
والتا أكدت فا نتائجها ( 6113مصطفا لطفا، )دراسة  وتتفق  را النتائج م  نتائج

لمشكالت التا تواجه المستوطنين فا عملية اإلستقرار بالمنطقة ومنها مشكالت الخاصة با
 را الن رية تري أن  الضغوط البيئية، تفسير  را النتائج من خالن ن ريةالمرافق، ويمكن 

را زادت  را الضغوط يحدث مشكلة ظجتماعية  لكن ظنسان قدرة تحمن معينة للضغوط، وا 
ن رية تفسر المشكالت التا تؤثر علا اإلنسان المصري ومشكالت صحية لإلنسان و را ال

المواصالت ومسكن سئ كن رلك يعرض تالا بيئة متد ورة مثن تد ور فا علا النحو ال
الفرد لمواق  ضاغطة فا البيئة فيختن توازنه وتعد مشكالت المرافق أحد أنواع الضغوط 

 . والمتمثلة فا الضغوط الفزيقية
 مشكالت المرافق  :(3)ول رقمدج

 
    ترتيب المجموعة األولى            70٫33المتوسط المرجح للمجموعة 
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 256  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

أن مجموعة المشكالت ( 0)يتضح من الجدون من الجدون رقم  :المشكالت األمنية -2
المتعلقة بالمشكالت األمنية جاءت فا المرتبة السادسة فا الترتيب  من بين مجموعة  
المشكالت التا تواجه المبحوثين بمنطقة الدراسة حيث بل  المتوسط المرجح للمجموعة 

 المرجح المتوسط بحساب ترتيبها تم مشكالت ست يوجد المجموعة  را وتحت ،56٫60
المرتبة األولا بمتوسط  عدم وجود سجن مدنا بالمنطقة ظحتلت مشكلة وقد مشكلة، لكن

بمتوسط  عدم مرور دوريات أمنية بالقريةتال ا فا المرتبة الثانية مشكلة  ،33٫33مرجح 
فا الترتيب الثالث  عدم تواجد قسم شرطة بالقرية مشكلة جاءت ثم ،27٫22مرجح 

عدم توفر الخدمات المرورية  مشكلة الراب  الترتيب فا تال ا ،57٫02بمتوسط مرجح 
بالترتيب  كثرة الخالفات بين سكان القرية مشكلة جاءت ثم ،05٫5بمتوسط مرجح  بالقرية

فا الترتيب   تكرار حوادث السرقة بالقرية وجاءت مشكلة،33٫02الخامس بمتوسط مرجح  
صفاء ) دراسة نتائج م  النتائج  را وتتفق. 60٫5واألخير بمتوسط مرجح  السادس
والتا أكدت أن نقص الخدمات األمنية يعد من أ م معوقات اإلستقرار ( م 0220ظبرا يم، 

بالمجتمعات المستحدثة  ويمكن تفسير  را النتائج من خالن ن رية  الحاجات واألولويات 
والتا تشير ظلا أن اإلنسان يشعر بالرضا حين يتحقق جانب مهم من حاجاته الضرورية 

ن لم يتحقق أ صيب باإلحباط وتتمثن أولويات  را الحاجات فا األمن واإلستقرار، وفا وا 
ضوء  را الن رية نجد أن ظشباع المنتفعين لحاجاتهم الضرورية ينعكس علا ظستقرار م 

 .بالموطن الجديد
  



 

 وآخرون مصطفى مرتضى على محمود
 

 257  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

 المشكالت األمنية :(2)جدول رقم

 
   ترتيب المجموعة السادسة            56٫60المتوسط المرجح للمجموعة 
أن مجموعة المشكالت الزراعية جاءت فا ( 5)يتضح من الجدون  :المشكالت الزراعية -5

المرتبة الثانية  فا الترتيب من بين مجموعة المشكالت التا تواجه المبحوثين بمنطقة 
 يوجد المجموعة  را وتحت ،42٫03الدراسة حيث بل  المتوسط المرجح للمجموعة 

عدم توافر  مشكلة ظحتلت وقد مشكلة، لكن المرجح المتوسط بحساب ترتيبها تم مشكلة02
تال ا  ،91٫22مقدمة  را المشكالت حيث بل  المتوسط المرجح لها   وحدة بيطرية بالقرية

 ثم ،74٫5بمتوسط مرجح  ظرتفاع أسعار األسمدا الكيماوية فا المرتبة الثانية مشكلة
 ،72٫33فا الترتيب الثالث بمتوسط مرجح نقص مياا الري فا الترعة  مشكلة جاءت
رتفاع أسعار نقن المحاصين الزراعية مشكلة الراب  الترتيب فا تال ا بمتوسط  صعوبة وا 
بمتوسط  عدم توفر المرشدين الزراعيين مشكلة السادس فالترتيب وتال ا ،25٫5مرجح
بالترتيب  عدم توفر محالت لبي  المستلزمات الزراعية، ثم جاءت مشكلة 71٫33مرجح 

عدم توفر قط  غيار الميكنة الزراعية ، وتال ا مشكلة 71٫5الساب  بمتوسط مرجح 
ظستغالن ، ثم جاء بالترتيب التاس  مشكلة 71وجاءت فا الترتيب الثامن  بمتوسط مرجح

نقص المقررات  ، وجاءت كن من مشكلة47٫33بمتوسط مرجح  التجار للمزارعين 
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 258  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

فا الترتيب  العاشر  ملوحة التربةو ، ي  المنتجات الزراعيةوعدم وجود أسواق لب ،السمادية
بالترتيب  صعوبة التخلص من المخلفات الزراعية ، وجاءت مشكلة47٫22بمتوسط مرجح 

وتتفق نتائج  را الدراسة م  نتائج دراسة  .25السادس عشرواألخير بمتوسط مرجح 
فقد أشار ظلا المشكالت األتية تدنا مستوي الخدمات ( م6111محمود عطية الشودفا)

. اإلرشادية ، وعدم توفر مستلزمات اإلنتاج الزراعا ، ونقص العمالة الزراعية المدربة
ري أن اإلنسان ميخض  ويمكن تفسير  را النتائج  فا ضوء ن رية اممكانية البيئية التا ت

تمامًا للمؤثرات البيئية وأيضًا م يق  سلبيًا أمام مالمح البيئة و وا ر ا ، وعلا  را 
األساس  فالبد للمستوطنين الجدد أن يطوعوا البيئة وفق قدراتهم وتبعًا لحاجتهم ظلا تغيير 

ات اإلنسان مالمحها كالتحون من األراضا الصحروية ظلا أراضا زراعية بإعتبار أن قدر 
منهائية ويجب أن يعتمد المستوطنين الجدد أيضًا فا تطويعهم لبيئتهم ظلا ظستخدام 
الوسائن التكنولوجية المناسبة لها، ويري أصحاب  را الن رية أن اإلنسان سيد البيئة 

 .والمسيطر عليها فهو الري يحدد نمط ظستغالله لموارد بيئته
  



 

 وآخرون مصطفى مرتضى على محمود
 

 259  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

 المشكالت الزراعية :(5)جدول رقم

 
    ترتيب المجموعة الثانية            70٫03المتوسط المرجح للمجموعة 
 :النتائج والمناقشة الخاصة بالمشكالت الصحية: ثالثاا 

أن مجموعة المشكالت الصحية جاءت فا ( 2)يتضح من الجدون  :المشكالت الصحية -ا
المرتبة الثالثة فا الترتيب من بين مجموعة المشكالت التا تواجه المبحوثين بمنطقة 

 يوجد المجموعة  را وتحت ،73٫03الدراسة حيث بل  المتوسط المرجح للمجموعة 
عدم وجود  مشكلة وقدظحتلت مشكلة، لكن المرجح المتوسط بحساب ترتيبها تم مشكلة63

مقدمة  را المشكالت حيث بل  المتوسط المرجح لها   طبيب مقيم بالوحدة الصحية بالقرية
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 260  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

بمتوسط مرجح  عدم وجود صيدلية فا القرية تال ا فا المرتبة الثانية مشكلة ،22٫02
عدم  بعد المسافة بين المستشفا العام وبين القرية، مشكلة من كن جاءت ثم ،22٫22

، تال ا فا 25فا الترتيب الثالث بمتوسط مرجح  توفر التحصينات ضد األمراض المعدية
 ثم ،20٫33بمتوسط مرجح  عدم توفر عربات اإلسعا  بالقرية الترتيب الراب  مشكلة

بالترتيب الخامس بمتوسط مرجح  عدم توفر معامن تحالين طبية بالقرية مشكلة جاءت
ت لألطفان المبتسرين بالوحدة بالترتيب الحادي جاءت مشكلة عدم وجود حضاناو  26٫5

أمانا )وتتفق  را النتائج م  نتائج دراسة . 00٫02والعشرين واألخير بمتوسط مرجح 
والتا أكدت علا وجود نقص فا الخدمات الصحية القريبة من ( م 6113أحمد الشرنوبا  

ويمكن تفسير رلك  فا ضوء ن رية أماكن اإلقامة  للمهاجرين تشكن أحد المعوقات، 
الهجرة حيث تري أن نقص الخدمات الصحية بأي منطقة تجعلها منطقة طرد للسكان، 
حيث تشكن الرعاية الصحية أحد عوامن الجرب للسكان وتشجعهم علا اإلستقرار، ويري 

G. ziph   أن تيار الهجرة يتناسب طرديا م  عدد السكان فا المكان األصلا وم  فرص
عكسيًا م  عدد سكان  را المكان  من واإلمكانيات المتاحة فا المكان الجديد  ويتناسبالع

 .الجديد
  



 

 وآخرون مصطفى مرتضى على محمود
 

 261  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

 المشكالت الصحية :(7)جدول رقم

 
    ترتيب المجموعة الثالثة            73٫03المتوسط المرجح للمجموعة 
 (7)رقم يتضح من الجون: التي أصيب بها المبحوثين ومناقشتها نتائج أكثر األمراض -2
المعوية جاءت بالترتيب األون بالنسبة  لدراسة ت هر أن اإلصابة بالديدانأن نتائج ا  -

 %.50٫2وبنسبة  051لألمراض التا تعرض لها المبحوثون وجاءت بتكرار 
بالترتيب الثانا بالنسبة لألمراض التا تعرض لها المبحوثون وجاءت حساسية الجلد  -

 %.02٫05وبنسبة  035وجاءت بتكرار 
الدوسنتاريا بالترتيب الثالث بالنسبة لألمراض التا تعرض لها المبحوثون وجاءت  وجاءت -

  %.32٫2وبنسبة  011بتكرار 
أيضًا جاءت كسور الع ام بالمرتبة الثالثة عشر واألخيرة بالنسبة لألمراض التا تعرض لها  -

 .%0وبنسبة  3المبحوثين وجاءت بتكرار 
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 262  6102 ديسمبر، الثالث، الجزء السادس والثالثونالمجلد 

والتا أكدت علا ظصابة ( م6103لة محمد عبدا محمد  ا)وتتفق  را النتائج م  دراسة 
أمراض  -التحجر الرئوي  -العاملين ببعض األمراض الناتجة عن التلوث مثن الربو الشعبا 

مرض الدرن، وتختل   را الدراسة عن دراستنا من حيث منطقة  -حساسية الجلد  -العين 
سفات أما الدراسة الحالية كانت الدراسة وعينة الدراسة التا تم أخر ا من عمان مصن  الف

العينة من المزارعين، كما ظختلفت  را الدراسة من حيث تركيز ا علا تأثير المشكالت البيئية 
 ألمراضاوالمرضية علا جودة أداء العاملين عكس الدراسة الحالية التا ظ تمت بالتعر  علا 

 . التا تعرض لها المبحوثين بقري الدراسة والتا تم تشخيصها من قبن الطبيب
فا ضوء ن رية األسباب المتعددة للمرض التا تن ر ظلا  ويمكن تفسير  را النتائج

صحة اإلنسان كحركة دينامية تنتج عن تفاعن عدة عوامن بعضها ظيجابا والبعض األخر 
را تغلبت العوامن اإليجابية أستمرت حالة  سلبا فإرا تغلبت العوامن السلبية  هر المرض وا 

يرج  ظلا البيئة الزراعية ونوعية المياا  فإلصابة بالديدان المعوية علا سبين المثان. الصحة
المستخدمة وأيضًا المهنة باإلضافة ظلا الشخص نفسه وما يتميز به من جوانب سلوكية 

 .وجسمية
 بها المبحوثين بمنطقة الدراسةأكثر األمراض التا أصيب  :(4)جدول رقم

 الترتيب )%(النسبة  (ك)العدد  المرض م
 األولا 50٫2 051 ديدان معوية 0
 الثالثة 32٫2 011 دوسنتاريا 6
 الثامن 00٫2 01 فيروسات  كبدية 3
 الساب  02٫7 50 حساسية بالصدر 0
 الثانية 02٫05 035 حساسية بالجلد 5
 عشرحادي  00 31 التهاب األرن 2
 التاس  03٫6 32 السكر 7
 ثانا عشر 2٫0 65 الضغط 3
 الخامس 65٫2 71 ظلتهاب المفاصن والعضام 2
 السادس 60٫5 27 الرمد الربيعا 01
 ثالث عشر 0 3 كسور الع ام 00
 الرابعة 35٫5 27 التهاب المسالك البولية 06
 العاشر 06٫3 35 حصوات الكلا والمسالك البولية 03

  011 673 المجموع 
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 توصيات الدراسة
توصا الدراسة بإنتقاء العناصر الصالحة القادرة علا العمن من الشباب لإلقامة والعمن فا  -ا

 .المجتمعات الصحراوية الجديدة و را يعد شرط جو ري لنجاح تنمية المجتمعات المستحدثة
دور  ام فا ظستقرار أ مية اإلرتقاء بمستوي الخدمات التعليمية بالمنطقة لما لها من  –6

المستوطنين الجدد ورلك من خالن توفير كافة التخصصات العلمية بالمدارس، م  أ مية 
تشديد الدور الرقابا من جانب وزارة التربية والتعليم علا ظنت ام سيير العملية التعلمية 

 .بالمدارس
صلحة حديثًا مثن أ مية توفير مدارس التعليم الفنا المناسب بالمناطق الصحروية المست –3

ستصالح األراضا  المدارس الزراعية ورلك لتخريج خرجين متدربين علا طرق الزراعة وا 
م  أ مية تفعين برامج محو األمية ونشر ن ام الرائدات الريفيات حتا يعملن علا تطوير 

 .وتنمية المرأة
نارة الطرق  –0 والتوس  فا ظنشاء توصا الدراسة باإل تمام المتزايد من جانب الدولة برص  وا 

شبكات الطرق بالمناطق الصحروية المستصلحة حديثًا وتوفير وسائن نقن جماعا سواء 
تصان المستوطنين بالمجتم  الجديد  كانت خاصة أو حكومية ورلك لتسهين عملية ظنتقان وا 

 .وبمجتمعاتهم
المجتمعات  ة بتوصين المرافق ظلاكما توصا الدراسة باإل تمام المتزايد من جانب الدول -5

والمتمثلة فا مياا الشرب الن يفة، والصر  الصحا، والكهرباء، وتوفير محالت سل  
تصامت م  أ مية تفعين العمن  تموينية، وأسواق تجارية، ووحدات ظطفاء، ومكاتب بريد وا 

 .بتلك المرافق
شرطة  ديدة من خالن توفير نقطة أ مية دعم الخدمات األمنية بالمجتمعات الصحروية الج –2

سجن مدنا يخدم سكان كن منطقة مما يساعد علا زيادة الشعور باألمن واألمان لدي و 
 .المستوطنين
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بالمناطق المستصلحة حديثًا والمتمثلة فا توفير مياا الري، أ مية دعم الخدمات الزراعية  -7
واألسمدة الزراعية، ومرشدين زراعيين، ووحدات بيطرية، ومحالت لبي  المستلزمات 

 .راعيةالز 
أ مية دعم الخدمات الصحية بالمجتمعات الصحروية الجديدة من خالن توفير كافة  –3

التخصصات الطبية بالوحدة الصحية م  توفير األدوية ومعامن التحالين وتوفير طبيب 
 .مقيم

كما توصا الدراسة بأ مية تطبيق ن ام الوحدات المتنقلة  التا تشمن مختل  الخدمات   -2
للوصون ظلا المناطق الصحراوية ( الثقافية، اإلجتماعية، الزراعية، الصحية التعليمية،)

 .المستصلحة حديثًا التا تعانا من نقص تلك الخدمات أو عدم كفايتها
توجيه ن ر الجهات البحثية بالعمن علا دراسة التربة وتحديد مشاكن ظستصالحها  –01

لا التربة والبيئة وخاصة صحة ومتابعة خلط مياا النين بمياا الصر  وتأثير رلك ع
 .اإلنسان والحيوان

تدريب المنتفعين علا عمن بعض المشروعات الصغيرة لزيادة دخلهم ورف  مستوي  –00
 .معيشتهم

 .ظعطاء تصاريح مبانا للمنتفعين للبناء علا رأس أراضيهم بما يسمح به القانون –03
 .للمزارعينستغالن التجار اعمن جمعيات تسويقية لمن   –00

 

 المراجع
المشكالت اإلجتماعية والصحية المرتبطة بتعرض العاملين (: 6105)برا يم سعد أحمدظ

 01للضوضاء والحرارة، معهد الدراسات البيئية، ص
مشكالت طلبة جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مجلة  (:6111)ظبرا يم شوقا عبد الحميد

جامعة اإلمارات العربية المتحدة، أبرين، مجلد كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، 
 (.0)عدد  -02

علم اإلجتماع التطبيقا، دار الحرية للطباعة، ، ص (: 6116)وآخرون ظجالن ظسماعين حلما
 .030 -031ص 
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حمود العليمات المشكالت اإلجتماعية، المشكالت اإلجتماعية،  (:6112)أحمد العموشا
 .23- 21م، ص ص 6112جامعة القرس المفتوحة، 

المشكالت األجتماعيه والبيئيه المؤثرا على التوافق (: 6106)عبد الرزاقأحمد أنور رفاعى 
والبيئى لسكان المجتمعات الصحراويه الجديدا، دراسه ميدانيه لقرى  األجتماعى

البحوث البيئيه جامعه عين رسالة دكتوراة، معهد الدراسات و  امسماعيليه، شرق
 6شمس، ص 

المشكالت اإلجتماعية واإلقتصادية المرتبطة  (:6100)أسامة عبد الصمد محمد شوشان
. رسالة دكتوراا. بتكنولوجيا ظستخدام مياا الرى للمزارعين فى المناطق الصجراوية

 ، جامعة عين شمس –ية معهد الدراسات والبحوث البيئ
دراسة طبيعة العالقات اإلجتماعية بين البدو والمهاجرين فا  (:6113)أحمد الشرنوباأمانا 

مناطق التوطين بمشروع ترعة السالم بشمان سيناء، المجلة المصرية لبحوث 
 .اإلعالم التربويوالعلوم اإلنسانية،

البيئة دراسة تحليلية لإلتجا ات سوسيولوجيا (: 6115)حاتم عبد المنعم أحمد عبد اللطي 
 .20 – 30، ص ات البيئيةالن رية والمنهجية ومجامت الدراسة، معهد الدراس

مشكالت الخرجين فا المناطق المستصلحة حديثا فا (: 6106)راشين رفعت بنيامين غبلاير
أسوان، رسالة ماجستير،  -ضوء  التنمية المتوصلة دراسة حالة فا وادي النقرة

 .درسات البيئية، جامعة عين شمسمعهد ال
قضايا ظجتماعية معاصرة، األكاديمية الحديثة بالمعادي،  (:6117)رشاد أحمد عبد اللطي 

 .22ص 
المتغيرات البيئية واإلجتماعية المرتبطة بإصابة األطفان ببعض  (:0222)سحر فتحى مبروك

 .األمراض البيئية، رسالة دكتوراة، معهد البيئة، جامعة عين شمس
 – 2المكتب الجامعا الحديث، امسكندرية، ص ص (: 6116)محمد شفيق، السكان والتنمية

01. 
معوقات التوطين فا المجتمعات الجديدة، دراسة ظجتماعية (: 0220)صفاء ظبرا يم الفولا

 ة دكتوراا، جامعة عين شمسميدانية، رسال
 .3طرائق البحث العلما، دار الكتب الحديثة، ص (: 6106)صالح مراد، فوزية  ادي

 -050، ص معة، اإلسكندريةقضايا بيئية وأسرية، مؤسسة شباب الجا (:6113)طارق أحمد
055. 
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البيئة وأنماط المرض، دراسة ميدانية فا علم اإلجتماع الطبا، بحث (: م0221)علا المكاوي
 7المنصورة، ،ص مقدم ظلا مؤتمر ظعالم دمياط ، كلية التربية ، جامعة

دراسة مقارنة لبعض مشكالت ظستيطان شباب  (:6111)محمود عطية الشوادفا، وأخرين
الخرجين بالمجتمعات الزراعية الجديدة فا بعض محاف ات ظقليم شرق الدلتا، 
مؤتمر التوجهات المستقبلية للتنمية الزراعية والمجتمعية، كلية العلوم الزراعية، 

 .مايو 02 – 02
المتغيرات البيئية المرتبطة بتوطين البدو فا  (:6113)فا عبد العزيز محمدصطفا لطم

 .حاليب وشالتين وأبورماد، رسالة دكتوراا، معهد البيئة
دراسة بعض العوامن المؤثرة علا  جرة شباب  (:6112)منان سعيد سيد محمد صالح

اعة الخرجين ظلا المجتمعات الصحروية الجديدة، رسالة ماجستير، كلية الزر 
 .جامعة القا رة،
نعكاساتها علا جودة  (:6103) الة محمد عبدا محمد المشكالت البيئية والمرضية وا 

والبحوث  أداءالعاملين، رسالة ماجستير، قسم الدراسات اإلنسانية، معهد الدراسات
 البيئية جامعة عين شمس

Alain garrigou, et al. 2011 Jan: 42(2): 321- 3o.10.1016/j. apergo 

2010.08.001. Epub 2010 Sep 15. 

William, Christopher Wilson: Slum  Dwellers, Bankers and 

Bureaucrats: A  historical  comparative  analysis of  state  

formation, urbanization and the  united  nations in the East  

Africa  New school university, united states, New York,  
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ABSTRACT 

The study aimed mainly at investigating the social as well as health 

problems of the farmers living in "Sahl El-Ttina" area in Port Said 

governorate. A questionnaire has been prepared and applied to a 

random specimen of small-scale planters and young graduates who 

benefit from agricultural tenure in "Arbaa" and "Sabaa" villages in 

"Sahl El-Ttina" area, forming a sample of 273 planters representing a 

ratio of 29% of the members of the agricultural organization distributed 

as follows: 123 planters of "Arbaa" village and 150 planters of "Sabaa" 

village. 

These are the findings the study arrived at: 

The study has indicated that problems related to education ranked 

fifth among the problems encountered by the planters, with a proposed 

average of 65.40. Sixteen other problems were grouped under 

education-related issues. They were arranged according to the proposed 

average of each problem. The problem of low-quality education came 

first among the issues pertinent to education, with a proposed average 

of 95.83. 

Problems related to roads and transportation ranked fourth, with a 

proposed average of 67.01.Problems related to public facilities ranked 

first, with a proposed average of 74.83.Rank number six was occupied 

by the host of problems related to security, with a proposed average of 

52.21. 
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The study has also indicated that problems pertinent to agriculture 

ranked second, with a proposed average of 74.43. Subsets of 19 other 

problems were grouped under these agriculture- related issues and 

arranged according to the proposed average of each problem. The 

problem of the unavailability of a veterinary clinic occupied the leading 

position in this group, with a proposed average of 91.66. 

Health problems occupied the third rank among problems 

encountered by villagers in the area under study, with a proposed 

average of 73.43. 

23 other problems came under this group of health problems. The 

absence of a resident doctor in the village medical unit came first with a 

proposed average of 99.16. 

As for the most common diseases from which the human sample 

under study suffered, a large number suffered from intestinal 

helminthes – a disease that came in the forefront, with a frequency of 

150 and a ratio of 54.9%. Bone fractions came last. 

 


