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 المتغيرات اإلجتماعية والفيزيقية المرتبطة  
دراسة تطبيقية لدور روابط   -  بترشيد إستهالك مياه الرى

 مستخدمى المياه بمحافظة الفيوم  
 

 (2)ناجا عبد الحميد أبو النيل -(1)إيمان محمد عبد الحفيظ السيد صقر
 (3)إيمان الشحات عبد التواب

( قسم 3 مسجامعة عين ش ،كلية اآلداب، غرافياالج( قسم 2 وزارة الموارد المائية والرى (1
 شمس عين جامعة ، كلية اآلداب، جتماعا

 

 المستخلص
هدف البحث التعرف على المتغيرات اإلجتماعية والفيزيقية المؤثرة فى ترشيد إستهالك 
مياه الرى ودور أفراد المجتمع األهلى ومنظماته فى الحفاظ على الموارد المائية للدولة من 

التعرف على دور روابط مستخدمى المياه فى مركزى )أطسا ، سنورس( بمحافظة الفيوم خالل 
وذلك كونهما أكبر المراكز التى تشكلت بها روابط مستخدمى المياه  حيث  أشار البحث إلى 
المشكالت الفيزيقية واإلجتماعية المترتبة على نقص مياه الرى والحاجه لترشيد اإلستهالك، وقد 

المنهج الوصفى التحليلى وتصميم إستمارة إستبيان تم إستفاؤها بوسائل متعددة من تم إستخدام 
تصاالت هاتفية وعبر الواتس آب فى ظل أزمة كورونا وبلغ عدد عينة  مقابالت شخصية وا 

(.وتم اإلستعانة بقيادات الرأى من مهندسى التوجيه المائى والتطوير والمرشدين 161البحث )
ألفراد الذين تم إختيارهم من ذوى الرأى السديد واإلطالع نظرا ألن قطاع الزراعين فى مراجعة ا

دارة التوجيه المائى هما الجهات المنوط بها تشكيل تلك الروابط ومتابعتها.  التطوير وا 
توصلت نتائج البحث إلى أن إرتفاع مستوى التعليم وأصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة 

يل المشاركة.كما توصل البحث إلى أن المستوى المعرفى والثقافى لهما بالغ اآلثر فى زيادة تفع
وكذلك زيادة التعاون اإلجتماعى بين المزارعين له بالغ األثر فى الحد من النزاعات ويساعد فى 
تباع طرق رى حديثة يحد من  حل المشكالت بينهم كذلك إستخدام تركيب محصولى مناسب وا 

ضرورة التنسيق بين جهاز األرشاد الزراعى المياه، كذلك اإلسراف ويعمل على ترشيد إستهالك 
زالة المعوقات التى  بوزارة الزراعة وأجهزة وزارة الرى المختلفه لحل مشاكل الروابط والمنتفعين وا 

 تواجههم وكيفية إدارة المياه على المجارى المائيه 
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تهالك مياه استرشيد  –المتغيرات الفيزيقية  –) المتغيرات اإلجتماعية  الكلمات المفتاحية
 .روابط مستخدمى المياه( –الرى
 

 المقدمة
يعد الماء سر الحياه والمحافظة عليه وترشيد إستهالكه أحد أهداف التنمية المستدامة  
وتمثل المشاركة المجتمعية األهلية والعمل الجماعى المتمثل فى روابط مستخدمى المياه احد 

يامها بدور فعال فى ترشيد إستهالك مياه الرى  ويشير المتغيرات االجتماعية التى نتوقع ق
أن مصطلح المتغيرات اإلجتماعية فى العلوم اإلجتماعية يتمثل فى   )جوردن مارشال(

أو درجات مختلفة من ، أوكميات، )صفات( أو خصائص محددة أو معروفة بالنسبة لألشخاص
جتماعية معينة مثل الطبقة والمتغيرات تقيس مكونات إ، واقع عينات أو مجتمعات معينة

بحيث تجعلها قابلة للتحليالت الكمية أو الرقمية وهكذا فإن ، نمط السكن، العمر، اإلجتماعية
يتم دراستة وهو لى إظهار البيانات داخل أى تجمع السمات األساسية ألى متغير هى قدرته ع

ماعية التى تقوم بدور غير ثابت، لذا يبرز دور روابط مستخدمى المياه احد المتغيرات االجت
فعال من خالل المساهمة فى ترشيد استهالك المياه و حل المشكالت وفض المنازعات بين 
المزارعين وتحقيق العدالة فى توزيع حصص مياه الرى من خالل اإللتزام بجداول المناوبات. 

تغيرات وكذلك المساهمة من األفراد فى رفع االعباء عن كاهل الحكومة .بجانب ذلك هناك م
فيزيقية تساهم فى ترشيد إستهالك مياه الرى مثل المركب المحصولى والتكنولوجيا المتمثلة فى 

 .الرى الحديثةمشروعات تطوير الرى والتحول إلى نظم 
يتناول البحث البيئة بمفهومها الواسع الطبيعي ويشمل االرض وما عليها والغالف المائي 

لعادات والتقاليد والنظم االجتماعية يمثلها منظمات طار اجتماعي يمثل اإ والغالف الجوي
مستخدمي المياه .البيئة المشيدة  او التكنولوجية وتشمل ما شيده االنسان علي سطح االرض 

 (2013)حاتم عبد المنعم 
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، يمكن القول أن السلوك اإلنسانى هونتاج لعملية تفاعل مستمرة بين الكائن الحى وبيئته 
حيث  يصدر ، للميالد تكون العالقة بينهما ديناميكية فى حالة نشاط دائمفمنذ اللحظة األولى 

عن البيئة نشاط يؤثر فى السلوك البشرى واإلنسان يصدر عنه نشاط يؤثر فى البيئة فاليوجد 
فصل بين اإلنسان وبيئته فكالهما متالزمان ويؤثر كل منهما فى اآلخر وتلك فلسفة المدرسة 

طة التوازن فى عالقة اإلنسان بالبيئة وهى أساس التنمية المتواصلة كما اإلحتمالية التى تمثل نق
(  يعتبر البعد اإلجتماعى ذو أهمية كبيرة حيث نجد أن نظرة  2016يرى )حاتم عبد المنعم 

العلماء للبيئة فى الماضى كانت من خالل األبعاد القيزيقية والبيولوجية ثم تغيرت هذة النظرة 
ماعية والثقافية التى تحدد حاجات اإلنسان وفكره وفهمه للطبيعة وكيفية لتشمل الجوانب اإلجت

 .(1980ها وهذا ما  يؤكده  )فيدرون إستخدام
ينظر البعض الي البيئة اإلجتماعية علي انها تمثل البيئة البشرية اي االنسان وانجازاته 

اته وتقاليده وانماط سلوكه وتمثل ثقافة مجتمع ما و لغته وعاد، لتي اوجدها في البيئة الفيزيقيةا
اإلدارية التي الجتماعية والسياسية والثقافية و في بيئة اجتماعية تعبرعنها مجموعة النظم ا

وضعها االنسان ليدير من خاللها حياة عشيرته وعالقتها بالبيئة الحيوية فالمتغيرات االجتماعية 
تمعات وما تم اختراعه من نظم والجماعات والمج فرادطار االجتماعي الذى يمثل األتتضمن اال

 (.1994إجتماعية وتكنولوجية  ) حاتم عبد المنعم 
المتغيرات اإلجتماعية هي الطرق التي ينشئها المجتمع لتحقيق الحاجات الضرورية 
وتشير العالقات التي تؤلف ما يعرف بالنظم اإلجتماعية وهي ما يمكن ان تتضمنه البيئة 

 (.  2005االجتماعية  )حسين فايد 
 

 مشكلة البحث
تكمن مشكلة الدراسة فى تناقص نصيب الفرد المصرى من المياه مع الزيادة المضطردة 

مليار متر مكعب سنويا)اتفاقية  55.5للسكان إلى جانب ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 
( نقص المياه الناتج عن اإلستخدام الخاطىء 1959تقاسم المياه بين مصر والسودان )عام 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون إيمان محمد عبد الحفيظ السيد صقر
 

 2020ر( يناي3جزء )، ولاأل العددربعون، ألوا علتاسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

54 

موارد المائية والتى أدت إلى إهدار المياه وترتب عليها عدة مشكالت إجتماعية وأخرى فيزيقية لل
 اآلتى: نسردها فى

عدم تناسب األنماط الحاليه ألستغالل الموارد المائيه مع محدودية وحجم مشكلة نقص المياه -
 (1991)راضى وترشيد المياه وضرورة األهتمام بمشروعات تطوير الرى 

ترشيد اإلستهالك  فلسفة  حياة علي جميع المستويات  بداية من الفرد الي األسرة  بريعت -
والمجتمع والمستوي القومي واالقليمي والعالمي وهذا يزيد من اهمية نشر الوعي  بترشيد 

 (2015 حاتم عبد المنعماإلستهالك علي كافة المستويات )
يه والفيزيقية مما يؤدى إلى تدهور الحالة توجد عالقه بين شح المياه والمشكالت اإلجتماع -

ئيه مما يتسبب فى تلويث المياه اإلقتصادية للمزارعين منها إلقاء المخلفات فى المجارى الما
هدارها و   ( 2017)محمد سيد محمدعبد العال ا 

من المبحوثين تتسم إتجاهاتهم  %66تؤكد دراسة عن السلوك اإلروائى للمزارعين أن 
من المبحوثين  %62أن ما يقرب من ، يادية نحو التعامل الرشيد مع مياه الرىبالسلبية أو الح

يمارسون عمليات الرى بطريقة خاطئة وأن متغيرى التعرض لمصادر المعلومات وحجم الحيازة 
، إدراك  %22الزراعية أكثر العوامل تأثيرا على األتجاهات األروائية حيث يؤثران معا بنسبة 

حضور األجتماعات وأن هذه المتغيرات ، المستوى المعرفى األروائى ،المشكالت األروائية
 ( 1997)نفيسة   %66الثالث تؤثر معا بنسبة 

أوضحت الدراسة أن  توجد نزاعات بين المزارعين وبعضهم نتيجة نقص المياه او اسبقية الري .
، %93،3األشخاص الذين يقومون بحل النزاعات داخل الروابط هم رئيس الرابطة بنسبة 

 %74،1كما أوضحت نتائج الدراسة أن  %6،7ضابط الشرطة  %60مهندس الرى بنسبة 
مشاكل من أعضاء الرابطة أقروا أن شيخ الرابطة هو من أكثر القيادات مشاركة فى حل 

ثم ضابط الشرطة بنسبة  %13،8ثم الجيران بنسبة  %41،4الرابطة يلية مهندس الرى بنسبة 
                                  .( 1998) شهاب 4،3%
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 أسئلة البحث
ما المتغيرات اإلجتماعية والفيزيقية المرتبطة بترشيد إستخدام المياه والمفاهيم الخاصه  –1

 بها؟ 
 ما اهمية دراسة المقننات المائية ؟ -2
 ما دورالسلوك االجتماعى فى ترشيد استهالك مياه الرى؟  -3
 التعامل مع المياه والبيئة ؟ ما أثر سلوكيات المزارعين فى-4
ستهالك مياه الرى بمحافظة ما الضوابط الجغرافيه وغير الجغرافيه المؤثره فى حجم إ -5

 ؟الفيوم
 أهداف البحث

 تتمثل أهم أهداف الدراسة فى اآلتى:
 ستهالك مياه الرى اى إدارة الموارد المائية وترشيد إبراز دور المشاركة المجتمعية ف -
 م إستهالك المياه والفاقد منها من خالل دراسة المقننات المائية معرفة حج -
 .رشيد اإلستهالكالتعرف على دور روابط مستخدمى المياه فى تقليل هذا الفاقد وت -
ن نحو الحفاظ على البيئة وترشيد الخروج بنتائج وتوصيات تساعد فى توجيه المزارعي -

 ستهالك مياه الرى.ا
الطبيعية كالمناخ والسطح والتربة والضوابط البشرية كشبكتى الرى التعرف على الضوابط  -

ل فى ترشيد إستهالك والصرف ونظم وطرق الرى والمشاركة المجتمعية واثر كل تلك العوام
 .مياه الرى
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 فروض البحث
ستهالك مياه الروابط فى أنشطة الرابطة وترشيد وجود عالقة طردية بين مشاركة أعضاء ا -1

 الرى 
ود عالقة بين مستوى التعليم وسلوك أعضاء الروابط نحو البيئة سواء صيانة المجرى وج -2

 المائى وتنفيذ جداول المطارفة وفض المنازعات بين المزارعين 
بين الجهات المسئولة عن إدارة هناك عالقة بين درجة تعاون روابط مستخدمى المياه و  -3

وترشيد اإلستهالك وحل المنازعات بين الموارد المائية لتحقيق كفاءة توصيل المياه 
 المنتفعين

ياه وكذلك حجم المياه تؤدى دراسة المقننات المائية إلى التعرف على حجم الفاقد من الم -4
 المستهلكة 

 

 حدود البحث  
 2020حتى النصف االول من 2019أجريت الدراسة خالل الفترة من :زمنية

الروابط بمركزى أطسا وسنورس بمحافظة  من بعض أعضاءأختيرت عينة الدراسة  مكانية:
 الفيوم 

بالقرى التابعة لمركز  ( من أعضاء الروابط161سة على )ن=الدرااشتملت عينة  بشرية:
 ( .94( وسنورس )67اطسا)

 

 منهجية البحث  
 ف عينة الدراسة وتحليل البيانات تعتمد الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى فى وص
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 مصطلحات البحث
التعريف اإلجرائى للمتغيرات اإلجتماعية  يعرف: عريف اإلجرائى للمتغيرات اإلجتماعيةالت

بأنه تلك المتغيرات الناتجة عن التفاعل بين أفراد المجتمع والتعاون فيما بينهم والعمل الجماعى 
من أجل الوصول لحلول لمشكلة معينة أو التخفيف من حدتها والتى يعجز كل منهم بمفرده على 

ا فهى تلك المتغيرات المرتبطة بأنشطة اإلنسان والمتمثلة فى روابط مستخدمى المياه وما حله
يربط بين أعضاءها من عادات وتقاليد وأعراف ومكانة إجتماعية وسلوكيات من الممكن أن تؤثر 

 فى تفعيل مشاركتهم.
ك المتغيرات تعرف المتغيرات الفيزيقية بأنها تل: التعريف اإلجرائى للمتغيرات الفيزيقية

تباع نظم رى حديثة أوتغيير فى التركيب المحصولى   المتمثلة فى تطبيق تكنولوجيا جديدة وا 
وتطهير شبكة الرى وتنفيذ مشروعات لتطوير نظم الرى إليجاد حلول لمشكالت فيزيقية ناتجة 

 عن نقص معدات الرى لتغير المحيط الطبيعى الناتج عن نقص المياه وتلوثها .
بأنه عملية إمداد األرض الزراعية بالمياه للوفاء بإحتياجات النبات  الرى يعرف: ىمفهوم الر 

جراء عمليات غسيل ، أوتخفيف تركيز مستوى األمالح فى األرض من العناصر الالزمة لنموه وا 
كما يساعد أيضا على تسهيل عملية الحفر والخدمة الزراعية وتوفير الجو الرطب للحفاظ على 

 ( . 1996المالئمة لنموه.) فتحى ابراهيم مسعود اف وأيضا توفير الظروف النبات من الجف
مفهوم  ترشيد اإلستهالك بأنه تلك السياسة  يعبر: مفهوم ترشيد إستهالك مياه الرى

تياجات الفعلية اإلحياه التى تستخدم فعال و التى تستهدف استقطاب الفرق الكبير بين كميات الم
 .الصناعة وغيرهاوالمالحة النهرية ومياه الشرب و الموازنات الغراض الزراعة و 

  (2015) نشرة الرى  يالر ه استخدام مياهى الوسائل المختلفة للحد من االسراف فى  -

مفهوم رابطة مستخدمى  يعبر: مفهوم رابطة مستخدمى المياه على الترعة الفرعية
ضم جميع مستخدمى المياه المياه على الترعة الفرعية عن أنه تنظيم أهلى غير هادف للربح ي

على الترع الفرعية ) مزارعين وسكان واصحاب مهن اخرى ذات صلة بالمياه ( بهدف إدارة 
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شئون الرابطة لصالح المنتفعين وذلك لتحقيق توزيع عادل للمياه بين مستخدميها مع إدارة 
مستخدمى المياه وتشمل عضوية الرابطة  ،تعظيم الفائدة من المياه المتاحةنوعية المياه وذلك ل

من المزارعين بزمام الترعة سواء مالك او مستأجرين وكذلك مستخدمى المياه ايا كان نوع 
الترعة ) وزارة الموارد المائية االستخدام وكذا المقيمين بالمناطق السكنية المستخدمين لمياه 

 .والرى (
 أهمية البحث

ثبات حصة مصر من مياه تأتى أهمية هذا البحث فى ظل  :األهمية النظرية للبحث
/ سنويا والتى التتماشى مع الزيادة السكانية المضطردة إلى  3مليار م55،5النيل عند عند 

حيث يسعى البحث  3م 652جانب تناقص نصيب الفرد من المياه فى مصر حتى وصل إلى 
همته إلى الوقوف على دور اإلنسان وعالقته بالبيئة المحيطة وتفاعله مع افراد مجتمعه ومسا

 فى ترشيد إستهالك مياه الرى.
تتمثل األهمية العملية للبحث فى الوقوف على المتغيرات  األهمية العملية للبحث:

اإلجتماعية والفيزيقية ودورها فى ترشيد إستهالك مياه الرى إلى جانب ذلك اإلستفادة من نتائج 
بسبب الممارسات البحث التى تسهم فى مواجهة مشكلة تعرض مياه الرى لإلستنزاف من 

 الخاطئة للمزارعين .
 

 الدراسات السابقة
بعنوان المشكالت االجتماعية والفيزيقية ( 2017دراسة )محمد سيد محمد عبد العال 

ستخدمت الدراسة المنهج الوصفى ، االمرتبطة بشح المياه وسبل التكيف معها ومواجهتها
ب شح المياه واآلثار المترتبة لكونه األنسب فى البحوث اإلجتماعية من خالل وصف أسبا

عليه وكيفية تعامل المزارعين معه وتهدف الدراسة إلى التعرف على شح المياه واألسباب 
، والمشكالت اإلجتماعيه والفيزيقيه الناتجة عنه وسبل التكيف معها ومواجهتها، المؤدية إليه
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ه الحاليه بشريه فى الفتر حيث تعتبر مشكلة شح المياه من أخطر األزمات التى تهدد مستقبل ال
 :وقد خلصت الدراسة إلى

وجود عالقه بين شح المياه والمشكالت اإلجتماعيه والفيزيقية يؤدى لتدهور الحالة  -
اإلقتصادية للمزارعين، وكذلك إلقاء المخلفات فى المجارى المائيه يلوث المياه ويتسبب فى 

 إهدارها 
لتكيف مع شح المياه من خالل تأجير ماكينات معظم الفالحين يقومون بإجراءات سريعة ل -

الترع ألمرار المياه  –رى أوالرى من المياه الجوفيه أو المختلطة أو تنظيف قطاع المساقى 
بها ويتم مواجهة شح المياة عن طريق عمل محاضر تبديد مياه للمخالفين وذلك للحد من 

 المياة الزراعية 
فاءة اإلقتصادية إلستخدام الموارد المائية الك( 2003دراسة )سهير القيصرارمانيوس 

التى أستعرضت تطوير الري السطحى بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ  فى الزراعة المصرية
،و يشمل الري تبطين الترع الفرعية وانشاء روابط لمستخدمي المياه وزيادة الوعي لدي 

شروع  وكانت النتائج المتوقعة المزارعين وتدريبهم لإلعتماد علي أنفسهم في تشغيل وصيانة الم
 % عند كل ريه  60- 50% وتخفيض وقت الري من  15وفر مائى 

 إقتصادية لتطوير نظم الرى الحقلىبعمل دراسة  (2018)أسامة سيد عبد القادر قام 
فى األراضى القديمه واألراضى الجديدة وأثر ذلك على اإلنتاج الزراعى والعائد نتيجة ترشيد 

قيط( وقد والتن –تخدام المياه عن طريق مشروعات تطوير نظم الرى )الرش ورفع كفاءه إس
 : خلصت الدراسة إلى

 وترشيد اإلستهالك. تعميم الرى الحديث  لرفع الكفاءةنخفاض كفاءة الرى بالغمروضرورة ا -
 وجود روابط مستخدمى المياه له تأثير إيجابى على ترشيد اإلستهالك.  -
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اه وتوزيعها يقلل من نسب الفقد المائى ومحاولة تعميم مشروعات تحسين شبكات نقل المي -
تطوير الرى فى جميع المحافظات لتوصيل المياه إلى نهايات الترع مما يعمل على زيادة 

 الرقعه الزراعية.
أن روابط مستخدمى المياه حققت تغيرا معنويا فى  (2008) أبو الخيرتضح من دراسة ا

طة بعملية الرى والتى تتمثل فى العالقة بين مسئولين الرى الزراع النواحى اإلجتماعية المرتب
المبحوثين فى معنوية المتغيرات قبل وبعد العضوية للروابط المدروسة معنويا عند مستوى 

، %1المحسوبة للفروق بين  2حيث كانت قيمة كا، والزراع والعالقات بين الزراع وبعضهم
إنشاء روابط مستخدمى المياه على جميع قنوات الرى وأوصت الدراسة بالعمل على نشر فكرة 

والمساقى الفرعية على مستوى مناطق الجمهورية لما أوضحته نتائج الدراسة لوجود فروق 
وفيما يتعلق باآلثاراإلجتماعية ، معنوية لصالح المزارعين أعضاء روابط مستخدمى المياه
ه المزارعين أعضاء الروابط وغير واإلفتصادية وسرعة العمل على حل المشكالت التى تواج

األعضاء خاصة المشكالت المتعلقة بعدم وصول المياه لنهايات الترع الفرعية والمساقى وذلك 
 لرفع كفاءة ترشيد إستخدام المياه.

عنوان "دوافع مشاركة الزراع فى مجالس ب دراسه( 2004)يوسف وعبده أجرى 
ركة تنحصر فى أربعة مجموعات هى دوافع "تبين أن دوافع المشا المياه بمحافظة الفيوم

ودوافع متعلقة بالجوانب األجتماعية للزراعة كتوفير ، متعلقة بتأمين توفير مياه الرى للزراعة
ودوافع المشاركة ذات الطبيعة المعرفية واألتصالية كأكتساب ثقة ، المياة بصورة مشروعة

لمساهمة فى حماية المجرى المائى من وأخرى متنوعة كا، األهالى والمشاركة فى تنمية المنطقة
كما تبين من الدراسة أن المشكالت التى تواجة الزراع ، التلوث والمحافظة على جودة المياة

المشاركين فى مجالس المياة تنحصر فى مشكالت متصلة بسلوك مستخدمى المياة مثل تعدى 
ياب مهندسى الرى ومشكالت متصلة بجهاز الرى مثل غ، بعض الزراع على المجرى المائى

وأيضا مشكالت متعلقة بالمجرى المائى مثل سوء حالة المجرى ، عن حضور األجتماعات
 ونمو بعض األشجار الكبيرة وصعوبة إزالتها باألدوات العادية
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وجود عالقة معنوية عند مستوى  ( 2010) ميرفت أبو اليزيدإتضح من نتائج دراسة 
ختبار درجة نقل المعلومات الفنية الخاصة باستخدام عند إختبار إتصال الرابطة وذلك با 1%

من أعضاء الرابطة بمحافظتى %50،67، %61،33المياه والمحافظة عليها حيث تبين أن 
مبحوثًا بمحافظة  75مبحوثًا بالمنيا ، وعينة قوامها  75المنيا وكفرالشيخ على عينة قوامها

ستهدفت الدراسة التعرف على مستوى كفرالشيخ يقومون أحيانا بنقل المعلومات الفنية لدي هم وا 
من  %76% و 85،33فاعلية روابط مستخدمى المياه، حيث خلصت النتائج بأن نحو 

أعضاء الرابطة يضعون جدول المطارقة بين فتحات المراوى بمحافظتى المنيا وكفرالشيخ على 
ارفة فيمابينهم من الرابطة أحيانًا يقومون بتنفيذ جدوال المط %49،33و  %58.68التوالى 

من أعضاء  %76،  %100، كما بينت النتائج أن  %1وأن  قيمة )كا( معنوية عند مستوى 
الروابط أشاروا أن المناوبة انتظمت بعد التطوير عن قبل التطوير وأن جميع الزراع يؤكدون 
وصول المياه إلى نهايات الترع بعد تطوير المساقى ، وباإلضافة إلى عدم وجود حشائش 

 على التوالى. %1،  %5لمسقى بعد تطويرها بالمحافظتين وقيمة )كا( معنوية عند مستوى با
بدراسه عن مجالس المياه بمحافظة الفيوم بتقويم  (2011)شيرين فتحى محمدقامت 

عينة من تجربة روابط مستخدمى المياه فى مصر بالتحديد فى محافظة الفيوم للوقوف على 
يجابيات التجربة و  كان الهدف من هذه الدراسة يتمثل فى تقويم دور مجالس المياه فى سلبيات وا 

اإلدارة المتكاملة لمياه الرى كما ونوعا وقد إستند البحث على نظريتى المنظمات اإلجتماعية 
واألنساق اإلجتماعية المفتوحة كموجهات نظرية للبحث حيث ينتمى البحث إلى البحوث 

ستخدمت الباحثة منهجى در  اسة الحالة والبحث اإلجتماعى وكان مجال البحث التقيمية وا 
المكانى فى أقدم عشرة روابط تم تأسيسهم بالفيوم وهم مجالس روابط مستخدمى المياه فى 

أبو  –طراسيس  –جبل سعد  –األوسية  –قصر الجبالى  –اطسا  -أبو صير –البلد  –سرسنا 
ارة أقدم عشرة روابط من أعضاء مجلس إد13الربع الشرقى على عينة عددها  –جنشو 

وقد  146عينة من المستفيدين من روابط مستخدمى المياه وعددهم  41بمحافظة الفيوم و
 توصلت إلى النتائج اآلتية:
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 البد من وجود صفة قانونية للروابط لزيادة تفعيل المشاركة بين مجالس المياه والرى. -
ل مجلس مياه يؤدى لعدم كفاية عدم الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالنواحى المالية لك-

 اإلحتياجات التدريبية.
متابعة التعاون بين الروابط وبين جميع األجهزة واإلدارات والمنظمات المعنية لحل  -

 المشكالت بينهم.
عوامل عدم مشاركة الفتيات فى  (2011)رشا على السيد حسن أوضحت دراسة 

ألهمية تلك األنشطة كذلك عدم اإللمام األنشطة الجماعية والتى ترجع لعدم إدراك الفتاة 
بمميزات وخدمات األنشطة والنظر إليها على أنها مضيعة للوقت ، إلى جانب عدم الوعى 

نخفاض المستوى الثقافى عند المجتمع الريفى وعدم السماح للفتاة بالخروج إال للضرورة .  وا 
 

 اإلطار النظرى
 :د إستهالك مياه الرىأثر المتغيرات اإلجتماعية والفيزيقية فى ترشي

ستهالك مياه الرى ذات اية والفيزيقية المؤثرة فى ترشيد دراسة المتغيرات اإلجتماع تعتبر
حيث تتمثل أهم ، أهمية كبيرة فى إدارة الموارد المائية والتغلب على مشكلة نقص المياه

تماعى بما تقوم المتغيرات اإلجتماعية فى روابط مستخدمى المياه والتى تمثل صورة للعمل اإلج
به من تعاون مع الجهات المختلفة للوصول إلى أفضل سياسة إلدارة الموارد المائية وتعتبر 

البحث حيث أنها تهتم نظرية النسق األيكولوجى من أهم النظريات المفسرة والمفيدة فى مجال 
نسانية ) حاتم عبد بالنظرة المنظومية الشاملة فتقوم  بدراسة التفاعالت بين البيئة الفيزيقية واإل

 ( فالجانب الفيزيقى فى البحث يتمثل فى المركب المحصولى ودراسة العوامل2016المنعم 
الجغرافية المؤثرة فيه كمظاهر السطح والتربة والمناخ والعوامل االخرى كاستخدام التكنولوجيا 

لمائية والرى من الحديثة فى الرى والزراعة وكذلك المشروعات التى تقوم بها وزارة الموارد ا
تبطين وتأهيل الترع لتقليل الفاقد من المياه وتفاعل اإلنسان ككائن إجتماعى مع كل هذه 
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العناصر داخل النسق األيكولوجى ، كما يستند البحث أيضا إلى نظرية الضغط البيئى ويعرف 
(Willsonالضغوط اإلجتماعية بأنها تنشأ عندما يواجه الفرد موقفا صعبا اليستطيع )  التكيف

(ويفضل p42 ،1970،  willsonمعه مما يؤدى لسلوك غير صحيح ينتج عنه نتائج سلبية )
حاتم عبد المنعم مصطلح الضغوط البيئية ألنه أعم وأشمل حيث يضم البيئة اإلجتماعية 

 والفيزيقية معا.
 

 اإلجراءات المنهجيه للبحث
عية التى تهدف إلى إستطالع تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات اإلستطالة: نوع الدراس -1

الظروف والمشكالت االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بنقص مياه الري والتعرف على 
المتغيرات اإلجتماعية والفيزيقية المؤثرة فى ترشيد إستخدام مياه الرى والدور الذى تقوم به 

 روابط مستخدمى المياه فى الحد من اإلسراف فى المياه.
هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعى بالعينة حيث أن هذا  تعتمد: منهج البحث -2

المنهج يتناسب والدراسة الوصفية التحليلية كما يساعد فى الكشف عن أبعاد إشكالية 
الدراسة وجمع البيانات حتى الوصول إلى إستخالص النتائج وتجميعها مما يتيح تحديد 

 خصائص مجتمع الدراسة.
 مجاالت البحث -3
يتناول أعضاء روابط مستخدمى المياه فى بعض القرى التابعة لمركزى  :لمكانىالمجال ا  -

ائهما على أكبر أطسا وسنورس بمحافظة الفيوم كأماكن لتطبيق أدوات البحث نظرا إلحتو 
 .الروابط بالفيوم

يتمثل المجال البشرى فى عينة المزارعين المشتركين بروابط مستخدمى  المجال البشرى: - 
( عضومن روابط مستخدمى المياه على المساقى فى  161)  خالل عينة قوامهاالمياه من 

 بعض القرى التابعة لمركزى أطسا وسنورس  بمحافظة الفيوم.
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يتم تحديدة طبقا لمتطلبات الدراسة ، وتمت الدراسة خالل النصف األول من  المجال الزمنى:-
 .المجال الزمنى.2020عام 

 :أدوات الدراسة -4
اإلستبانة كأداة أساسية للدراسة  لمعرفة  أداء روابط مستخدمى المياه على تم إعداد 

مستوى المساقى بالعينة والوقوف على بعض المتغيرات اإلجتماعية والفيزيقية وعالقتها بترشيد 
إستهالك مياه الرى وقد مرت هذه اإلستبانة بعدة خطوات حتى أصبحت جاهزة لجمع البيانات 

عداد االسئلة بطريقة واضحة المطلوبة بدءا بتحدي د نوع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة وا 
ومبسطة تراعى درجة الوعى الثقافى للمبحوث وتم التأكد من صدق اإلستبانة وتعديل اإلستمارة 

وكذلك تم عرضها على المسئولين فى إدارة بعد عرضها على المشرفيين والمتخصصين 
التوجيه المائى للتعرف على نقاط الضعف والقصور والتأكد من صالحيتها كأداة لجمع البيانات 
وخلوها من الغموض وقد تم التعديل بطريقة الحذف واإلضافة والتعديل بما يتناسب مع فهم 

دراك المزارعيين وليساعدهذاالتعديل فى وضع البيانات  فى صورة احصائية تساعد فى وا 
.وتم اإلعتماد فى تحديد التوصل لنتائج لها داللة احصائية حتى وضعها فى صورتها النهائية

صدق اإلستبانة على الصدق الظاهرى والذى يتمثل فى رؤية المحكميين بهدف التأكد من 
 :مثلت مالحظات المحكميين فى اآلتىتوافق اسئلتها وعباراتها مع البحث وقد ت

 ( سؤال كحد أدنى وستون كحد أقصى .40أن تكون االسئلة فى حدود ) -
 .تقسييم االستمارة إلى محاور -
تغيير بعض العبارات سواء بالحذف أو اإلضافة كى تتفق مع البحث وقد قام الباحث بتنفيذ  -

( سؤال  41تلك المالحظات وصوال للصورة النهائية لإلستبانة والتى احتوت على ) 
ت اإلستبيان وبلغ معامل الثبات روابط مستخدمى المياه .كذلك تم التأكد من ثباألعضاء 

عادته على نفس العينة من المبحوثين 0.9) ( وذلك من خالل إجراء تطبيق اإلستبيان وا 
أفراد( وذلك بفاصل زمنى أسبوعين .وشمل االستبيان البيانات األساسية والحالة 10)

إلضافة إلى عدة محاور تشمل مستوى التعليمى والثقافى كأحد التعليمية والحيازة الزراعية با
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المتغيرات اإلجتماعية وأثره فى تفعيل دور روابط مستخدمى المياه. وكذلك أثر المتغيرات 
الفيزيقية فى ترشيد إستهالك مياه الرى من خالل عدد المستخدين لطرق الرى الحديث 

لوسائل االتصال الجماهيرى على تحسيين  التعرضوأثروالتكنولوجيا الحديثة فى الزراعة ،
دور روابط مستخدمى المياه وكذلك معرفة تأثير  أداء روابط مستخدمى المياه فى التعامل 
مع المشكالت البيئية . تقييم الخدمات التى تقدمها إدارة التوجيه المائى من وجهة نظر 

وابط فى كانى والعددى للر المنتفعين وأثرها على تفعيل دور الروابط ، وأثر التوزيع الم
وآثرالتعاون بين المزارعيين كأحد المتغيرات االجتماعية فى ، تحقيق الهدف من انشائها

 تفعيل دور الروابط
 :عينة الدراسة  -5

معلوم أنه من الصعب الحصول على البيانات التى نريدها من المجتمع بصوره مباشرة 
المجتمع كبير جدا وبذلك يصبح عمليا إختيار بل إن لم يكن من المستحيل خاصا عندما يكون 

جزء من المجتمع فقط لتطبيق إجراءات البحث علية على أمل أن نحصل فى النهاية على القيم 
ويمكن ، (2) الموجودة فى المجتمع نفسها أو تعميم ما نحصل علية من العينة على المجتمع

والحد األدنى الذى يمكن قبولة هو  ،القول أن أحد أهم خطوات إجراء البحث هى إختيار العينة
( لكل مجموعة من 30)، ( للدراسات األرتباطية50)، ( عينة للدراسات الوصفية100)

 (.2002)على ماهر خطاب   الدراسات التجريبية والعلمية المقارنة
ولتحديد هؤالء ، والمقصود بالعينة هم األفراد التى سوف تطبق عليهم الدراسة الميدانية

وبلغ الحجم الكلى لشاملة الدراسة من واقع ، البد من تحديد شاملة وعينة الدراسةاألفراد 
شامله خاصة بمركزى أطسا 230مستندات اإلدارة العامة للتوجية المائى بالفيوم حوالى 

وسنورس مجتمعين حيث بلغ عدد روابط مستخدمى المياة المسجلة حتى تاريخ الدراسة لقرية 
رابطة ويوضح الجدول التالى عدد المساقى والروابط 27ورس رابطة و قرية سن 19أطسا 

 .2020وجملة الزمام لمركزى أطسا وسنورس حتى مارس 
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 عدد الروابط عدد المساقى الزمام بالفدان المنطقة
 19 12 44754 اطسا
 27 10 49389 سنورس

 2020التوجيه المائى –اإلدارة العامة لمشروعات تطوير الرى بالفيوم  :المصدر
 –أعضاء كاألتى : )شيخ المسقى  5وقد بلغ عدد أعضاء مجلس كل رابطة حوالى 

قادة المراوى للمحابس أو بوابات  –السكرتير  –أمين الصندوق  –نائب شيخ المسقى 
من قرية سنورس من 135، منهم بقرية أطسا95بواقع 230الموزعات ( فبلغ عدد الشاملة 

مياه  بالقريتين وتم تحديد حجم العينة إستنادا لمعادلة أعضاء مجلس إدارة روابط مستخدمى ال
شاملة من  %70وقد تم سحب عينة عشوائية بسيطة منظمة تقدر بحوالى ، كريسجى ومورجان

من 94، من مركزأطسا67عضوابواقع 161المركزين، وبذلك تكونت عينة الدراسية النهائية من 
 .مركز سنورس

 

 نتائج البحث
من أعضاء الروابط  %55.9دراسة فى الجدول التالى أن تبين من خالل عينة ال

منهم يقومون بالمشاركة أحيانا  %39.8يتعاونون مع األجهزة الحكومية فى تطهير الترع  و
من األعضاء يميلون للتعاون والمشاركة.أما عن دور الرابطة فى حل %78.3وبالتالى يكون 

لنزاعات عن طريق المجالس يتم حل ا %88.8النزاعات بين المنتفعين تمثلت فى 
ابط يميلون إلى حل من أعضاء الرو  %82.6واإلجتماعات التى تنظمها الرابطة .وان 

 النزاعات وديا. 
يتمتع الحائزين ذوى الحيازات الكبيرة لألفكار الزراعية ا: بالنسبه للحيازة ونوعه -1

تماعية داخل مجتمعة بدرجة تقبل عا لية جدا نظرا لما تعطية الحيازة الزراعية من مكانة إج
وكذلك تكون درجة تحملة للمخاطرة واألطالع كبيرة جدا لما هوجديد وسريع وتبين الدراسة 

 ، 0.25نتائج توزيع القيم العددية التى تعبر عن الحيازة الزراعية إنها قد تراوحت بين ) 
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نحراف معيارى قدرة )   0.52( فدان بمتوسط حسابى )  30 وقد  ( فدان  0.67( فدان وا 
( منتفع 137( أن الحيازة الزراعية لدى )    3تبين من خالل النتائج الواردة بالجدول )  

( منتفع واللذين يمثلون  12% ( من عينة الدراسة مملوكة لهم وأن )   85اللذين يمثلون )
( 12( من عينة الدراسة كانت الحيازة الزراعية لديهم مستأجرة من الغير وأن )7.5%)   

% ( من عينة الدراسة كانت الحيازة لديهم بالمشاركة وهو ما  7.5اللذين يمثلون )منتفع 
( حيث تؤثر نسبة التملك باأليجاب على تفعيل دور روابط مستخدمى 1يوضحة الجدول )

المياة وهو ما يتطلب األهتمام بحائزى األراضى  المملوكه فى روابط مستخدمى المياة على 
 فعالية دور الروابط حث باقى المنتفعين لزيادة

لسعة الحيازة  الوصف العددى والنسبى لعبارات األستجابات لعينة البحث وفقا :(1جدول )
 الزراعية ونوعها 

 النسبة% العدد نوع الحيازة 
 ملوكة -1
 مستأجرة من الغير -2
 مشاركة-3

137 
12 
12 

85 
7.5 
7.5 

 100 161 اإلجمالى
 ستبيانستمارة اال: االمصدر

تعد الحالة التعليمية من العوامل المؤثرة على نشاط الفرد : سبة للحالة التعليميةبالن -2
طالعة على ما هو جديد ومستحدث وزيادة معارفة نحو أهداف ومهام الرابطة  وسلوكة وا 
حيث المزارع المتعلم يزيد من فاعلية دور روابط مستخدمى المياه فى ترشيد أستهالك مياه 

األلمام بالمعارف الزراعية واإلطالع على المجالت والنشرات ومعرفة الرى نظرا ألنة يمكنة 
حيث ، قيمة المياة للزراعة وأيضا وعية بالحفاظ عليها مما قد يزيد من فاعلية الروابط

إتضح من دراسة نتائج إحصاءات توزيع القيم المعبرة عن درجة التعليم العالى من خالل 
رقمية  ( كقيمة12روابط مستخدمى المياة حوالى ) إستمارة األستبيان للمنتفعين أعضاء 

نحراف معيارى قدرة )  ( 7.5بمتوسط حسابى قدرة ) ( كما تشير 0.4( عند معنويه )2.7وا 
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(  118( أن الحالة التعليمية بالنسبة للمنتفعين لدى ) 1،2النتائج الواردة من الجدولين )
بين يقرأ ويكتب وحاصل على  %( من عينة الدراسة يتراوح 73.3منتفع يمثلون نسبة )

شهاده متوسطه وعليا، وهم غالبية العينة والذين يؤثرون) باإليجاب (على دور روابط 
 مستخدمى المياه 

 الوصف العددى والنسبى لعبارات األستجابات لعينة البحث وفقا للحالة التعليمية  (2جدول )
 النسة  العدد الحالة التعليمية 

 أمى 
 يقرأ ويكتب 

 على شهادة متوسط حاصل
 حاصل على شهادةجامعية 

43 
66 
40 
12 

26.7 
41.0 
24.8 
7.5 

 100 161 األجمالى
 ستبيان ستمارة االا :المصدر

 
 النتيجة النهائية للحالة التعليمية للمنتفعين  (:3جدول )

 النسبة % العدد الحالة التعليمية 
 %73.3 118 ومؤهل عالى متوسطيقرأ ويكتب وحاصل على مؤهل 

 ستمارة األستبيان: االمصدر
 :ستهالك مياه الرىار المتغيرات الفيزيقيه فى ترشيد بالنسبة آلث -3

أصبح تعاون المنظمات المجتمعية للحكومة فى إدارة المياه ضروره ملحه إلدماج النوع 
االجتماعى فى إدارة الموارد المائية،كذلك التعرف على أنواع  منظمات مستخدمى المياه 

بر   از دورها.وا 
أما عن المتغيرات الفيزيقية والمتمثلة فى مشروعات تطوير الرى واستخدام التكنولوجيا 
الحديثة المتمثلة فى نظم الرى الحديث وتسوية األرض بالليزر ومدى إقبال أعضاء الروابط 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون إيمان محمد عبد الحفيظ السيد صقر
 

 2020( يناير3جزء )، ولاأل العددربعون، ألوا علتاسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

69 

على إستخدامها لما لها من أثر بالغ فى تقليل هدر المياه حيث أتضح من خالل تحليل 
 اإلستبيان ما يلى:بيانات 

%( من عينة الدراسة  65.8( منتفع يمثلون ) 106أن طريقة الرى المستخدمه لدى ) -ا
تتراوح عندالمستوي )أخرى( وهى الرى الدائم وبالتالى هناك إحجام عن استخدام رى 
حديث إال أن الحكومة فى ظل نقص المياه تعمل على تعميم الرى الحديث على مستوى 

 2018أت التنفيذ الجمهورية وبد
( من عينة الدراسة عند %88.2( منتفع تسوية األرض بالليزرويمثلون )142يستخدم ) -ب

 ( معظم أعضاء الروابط يفضلون استخدام تكنولوجيا تسوية األرض بالليزر.1المستوى )
 ( دور الروابط فى تنظيم وتحديد االدوار.%85.1( يمثلون نسبة )137يفضل ) -ج
%(  96.3يمثلون ) ترع فى تقليل الفاقد من المياه و منتفع أهمية تبطين ال(  155يعلم ) -د

 من العينة 
يبلغ مستوى معرفة مدى تأثير التركيب المحصولى على ترشيد إستهالك مياه الرى  -هـ 
( منتفع ،وقد أشارت النتائج البحثية أن قيمة المتوسط 155%( يمثلون ) 96.3)

( درجة   47.5قيه فى ترشيد إستهالك مياه الرى قد بلغ ) ألثر المتغيرات الفيزي الحسابى
نحراف معيارى قدرة  درجه مما تشير النتائج النهائية إلى أن مستوى آثر المتغيرات  6.7وا 

ستهالك ا منخفض مما يؤثر بالسلب على ترشيدالفيزيقيه فى ترشيد أستهالك مياه الرى 
جة إلى المزيد من مشروعات المياه لعدم إتباع وسائل رى حديثه وأن هناك حا

م تركيب محصولى يتناسب مع تخدااسو  المناطقالتطويروزيادة تفعيل دور الروابط بهذه 
 ستهالك مياه الرى.اترشيد 
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 التوزيع العددى والنسبى وفقا آلثر المتغيرات الفيزيقيه فى ترشيد أستهالك مياه الرى :(4جدول )
 الجملة (3) (2) (1)  المتغير

 العدد لرى الحديثه المستخدمهطريقة ا-1
 النسبة

26 
16.1% 

29 
18% 

106 
65.8
% 

161 
100% 

الوسيله المستخدمه لتسوية -2
 األرض

 العدد
 النسبة

142 
88.2% 

19 
11.8%  161 

100% 
 العدد الوقت المفضل للرى -3

 النسبة
13 
8.1 % 

137 
85.1% 

11 
6.8% 

161 
100% 

مدى العلم بأن  الترع والمساقى  -4
 نه تقلل فاقد المياه المبط

 العدد
 النسبة

(1) 
88.8% 

(2) 
11.2% - 161 

100% 
مدى تأثير التركيب المحصولى  -5

 على ترشيد إستهالك مياه الرى 
 العدد
 النسبة

155 
96.3% 

6 
3.7%  161 

100% 
 

 ستهالك مياه الرىار المتغيرات الفيزيقيه فى ترشيد النتيجة النهائية بالنسبة آلث :(5جدول )
 الجملة  متغيرال

طريقة الرى الحديثه المستخدمه تراوحت إجابات غالبية -1
 )أخرى(    3العينه عند المستوى 

 العدد
 النسبة المئوية

106 
65.8% 

الوسيله المستخدمه لتسوية األرض تراوحت إجابات  -2
 )التسويه بالليزر( 1غالبية العينه عند المستوى 

 العدد
 النسبة %

142 
88.2% 

قت المفضل للرى تراوحت إجابات غالبية العينه الو  -3
 )طبقا للمناوبه(  2عند المستوى 

 العدد
 النسبة %

137 
85.1% 

مدى العلم بأن  الترع والمساقى المبطنه تقلل فاقد  -4
 المياه تراوحت إجابات غالبية العينه عند المستوى )نعم(

 العدد
 النسبة% 

155 
96.3% 

ولى على ترشيد إستهالك مدى تأثير التركيب المحص -5
مياه الرى تراوحت إجابات غالبية العينه عند المستوى 

 )نعم( 

 العدد
 النسبة %

155 
96.3% 
 

 ستبيان ستمارة االا :المصدر
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 : فى التعامل مع المشكالت البيئية بالنسبة لدور روابط مستخدمى المياه -4
تيجة النهائية لعبارات ( أن الوصف العددى والنسبى والن6يتضح من خالل الجدول )

فى التعامل مع المشكالت اإلستجابات لعينة البحث بالنسبة لدور روابط مستخدمى المياه 
 كاآلتى: البيئية

( منتفع 92أن مدى تعاون المنتفعين فى إزالة الحشائش والمخلفات بالمجرى المائى لدى )  -ا
 ( 1%( من عينة الدراسة تتراوح عند المستوي ) 54.6يمثلون ) 

ستخدامها كسماد لدى ) -ب ( منتفع 152من يقومون بتدويرالمخلفات الزراعية مثل قش االرزوا 
 ( 3( من عينة الدراسة تراوحت عند المستوى )%94.4يمثلون )

( %95( منتفع يمثلون )153كيفية التعامل مع اآلفات الزراعية باستخدام المبيدات لدى )  -ج
 ( 1من عينة الدراسة عند المستوي )

أشارت النتائج البحثية أن قيمة المتوسط الحسابى لمستوى تقييم دور روابط مستخدمى 
المياه فى التعامل مع المشكالت البيئية  مرتفع مما يؤثرباأليجاب على المشاركة الفعالة وكيفية 

 الحفاظ على البيئه 
تقييم دور روابط التوزيع العددى والنسبى لعبارات األستجابات لعينة البحث وفقا  :(6جدول )

 مستخدمى المياه فى التعامل مع المشكالت البيئية 
 الجملة (3) (2) (1)  المتغير

ماذا تفعل عندما تالحظ -1
وجود حشائش ومخلفات بالمجرى 

 المائى؟

 العدد 
 26 النسبة 

16.1% 
29 
18% 

106 
65.8% 

161 
100% 

ماذا تفعل بالمخلفات  -2
 الزراعية مثل قش االرز؟

 العدد 
 لنسبةا

6 
3.7% 

3 
1.9% 

152 
94.4% 

161 
100% 

كيف تتعامل مع االفات  -3
 الزراعية ؟

 العدد 
 النسبة

153 
95 % 

2 
1.2% 

6 
3.7% 

161 
100% 

 ستبيانمارة االستا :المصدر
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بالنسبة لتقييم الخدمات التى تقدمها إدارة التوجيه المائى واثرها على  -5
 تفعيل دورالروابط

( أن الوصف العددى والنسبى والنتيجة النهائية لعبارات 7)يتضح من خالل الجدول 
األستجابات لعينة البحث بالنسبة لتقييم الخدمات التى تقدمها إدارة التوجيه المائى واثرها على 

 تفعيل دورالروابط  كاآلتى:
هل هناك تنسيق بين ادارة التوجيه المائى والرابطة فى تدريب االعضاء ومتابعة انشطة   -ا

%( من عينة الدراسة تتراوح بين المستويين  96.9( منتفع يمثلون ) 156ابطة؟لدى )الر 
 ( حد ما ، )نعم

لدى  هل تتابع ادارة التوجيه المائى عملية جدولة مواعيد الرى على المسقى بصفة دورية ؟ -ب
 ( ح بين المستويين )نعم ،إلى حد ما( من عينة الدراسة تتراو %100( منتفع يمثلون )161)
( منتفع 157هل تقوم ادارة التوجيه المائى بمتابعة صيانة الترع والمصارف ؟ لدى )  -ج

 (  تويين ) نعم ،إلى حد ما( من عينة الدراسة تتراوح بين المس%97.5يمثلون )
 ما هى درجة األتصال والتنسيق بين الرابطة والجهات الحكومية المعنية األتية: -د

(  124الوحده المحليه ،لدى )  –الزراعه  –توجيه المائى ال –الكهرباء  –الصرف  –الرى 
( من عينة الدراسة تتراوح بين المستويين نعم ، إلى حد ما( وقد أشارت %97.5منتفع يمثلون )

النتائج البحثية أن قيمة المتوسط الحسابى لمستوى تقييم الخدمات التى تقدمها إدارة التوجيه 
( مما تشير النتائج النهائية 0.05ابط قد بلغ مستوى معنويه )المائى واثرها على تفعيل دورالرو 
الروابط  ثرها على تفعيل دورأى تقدمها إدارة التوجيه المائى و إلى أن مستوى تقييم الخدمات الت

 إمرتفع مما يؤثر باإليجاب على المشاركة 
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 تقييمستجابات لعينة البحث وفقا لالوصف العددى والنسبى لعبارات األ :(7جدول )
 الخدمات التى تقدمها إدارة التوجيه المائى واثرها على تفعيل دورالروابط

 الجملة إلى حد ما ال نعم  المتغير
هل هناك تنسيق بين ادارة  -1

التوجيه المائى والرابطة فى 
تدريب االعضاء ومتابعة 

 انشطة الرابطة؟

 العدد 
 النسبة 

  76 
47.2% 

5 
3.1% 

80 
49.7% 

161 
100% 

ل تتابع ادارة التوجيه ه -2
المائى عملية جدولة مواعيد 
الرى على المسقى بصفة دورية 

 ؟

 العدد 
 النسبة

123 
76.4% 

- 38 
23.6% 

161 
100% 

هل تقوم ادارة التوجيه  -3
المائى بمتابعة صيانة الترع 

 والمصارف ؟

 العدد 
 النسبة

124 
77 % 

4 
2.5% 

33 
20.5% 

161 
100% 

ما هى درجة األتصال  -4
والتنسيق بين الرابطة والجهات 

 الحكومية المعنية

 العدد 
 النسبة

124 
77 % 

 
2.5% 

 
20.5% 

161 
100% 

 ستمارة األستبيان: االمصدر
 

 التوصيات
 :ات هامه من خالل النتائج كاآلتىمن الخروج بتوصي ةتمكنت  الدراس

اه من خالل العمل على رفع مستوى التعليم الموجه والتعريف بأهمية الحفاظ على المي -1
 أنشطة الروابط.

الحيازه الزراعيه الكبيره تعطى مكانه إجتماعيه مرموقه تساعد فى تقبل األفكار بدرجه  -2
عاليه لذلك يوصى عند إختيار أعضاء الروابط أن يكونوا من اصحاب الحيازات الزراعية 

ترشيد  الكبيرة حيث ان تلك الحيازات تساعد فى تطبيق نظم الرى الحديث التى تساهم فى
 إستهالك مياه الرى.

ستخدام تركيب محصولى مناسب و إتباع طرق رى حديثه يساعد على ترشيد األستهالك ا -3
 لمياه الرى
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زيادة رفع مستوى الوعى لدى روابط مستخدمى المياه فى التعامل مع المشكالت البيئية  -4
 يؤثرباأليجاب على المشاركة الفعالة وكيفية الحفاظ على البيئه

توى تقييم الخدمات التى تقدمها إدارة التوجيه المائى واثرها على تفعيل دورالروابط مرتفع مس -5
مما يؤثر باإليجاب على المشاركة وكذلك التعاون بين أعضاء الرابطة يساهم كثيرا فى حل 

 النزاعات فيما بينهم 
اعه وأجهزة وزارة ضرورةالحفاظ على مستوى التنسيق بين جهاز األرشاد الزراعى بوزارة الزر  -6

الرى المتمثله فى قطاع تطوير الرى وألدارة التوجيه المائى لتكثيف الجهود التدريبيه 
 للمنتفعين 

 المراجع
ستخدام مياه الرى )دراسة حالة لروابط ا( ترشيد  2008ر يوسف سيد أحمد ) أبو الخيرمني

اعة ، جامعة مستخدمى المياه بمحافظة كفر الشيخ (، رسالة ماجستير، كلية الزر 
 المنصورة 

("دراسة أقتصادية فى تطوير الرى الحقلى فى األراضى 2018أسامة سيد عبد القادرعبد العزيز)
رسالة ماجستير، كلية  ،ضى الجديدة،قسم األقتصاد الزراعىالقديمة واألرا

 جامعة بنها. الزراعة بمشتهر،
دار النصر للتوزيع ، القاهرة، ( مقدمة في علم الجتماع البيئي2005حاتم عبد المنعم احمد )

 15والنشر ص 
( دور اعضاء االحزاب السيلسية في المشلركة والعمل 1994حاتم عبد المنعم احمد)

ة ميدانية االجتماعي لحماية البيئة والمجتمع ،دراسات اجتماعية انثروبولوجي
 41االسكندرية  ،ص ، دار المعرفة الجامعية ،لقضيا الدولة والمجتمع

دراسة تحليلية لالتجاهات النظرية والمنهجية ، ( سوسيولوجياالبيئة2016المنعم احمد) حاتم عبد
، جامعة عين شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئية، ومجاالت الدراسات

 .144، 53بورصة الكتب ص ، القاهرة
( التنمية المتواصلة فلسفة حياة ومنهج للفرد 2015حاتم عبد المنعم احمد عبد اللطيف )

 جامعة عين شمس .  -معهد الدراسات  والبحوث البيئية ––المجتمع و 
 القاهرة ، مؤسسة طيبة للطبع، ( المشكالت األجتماعية رؤية تفسيرية 2005حسين فايد)
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( العوامل اإلجتماعية المؤدية إلى إحجام الفتيات الريفيات عن 2011) رشا على السيد حسن
، ماجستير، مة الجماعة فى مواجهتهاالمشاركة فى األنشطة الجماعية ودور خد

 جامعة حلوان .، كلية الخدمة اإلجتماعية
( الكفاءة األقتصادية ألستخدام الموارد المائية فى الزراعة 2003سهير القيصر أرمانيوس )
جامعة  –كلية الزراعة  –قسم األقتصاد الزراعى ، رسالة دكتوراة–المصرية 
 المنيا .

(، دراسة إجتماعية لروابط مستخدمى المياة بمنطقة ترعة 1998شهاب، محمدعبد الحميد)
 محافظة البحيرة  -بلقطر
مكتبة ، ( مناهج البحث فى العلوم النفسية التربوية واإلجتماعية2002على ماهر خطاب )

 األنجلو المصرية، القاهرة.
 هرة .القا، دار المطبوعات الجديدة، ( أساسيات الرى الزراعى 1996فتحى إبراهيم مسعود )

تقويم دور مجالس المياة كأحد أجهزة التنمية فى تحقيق أهدافها ) دراسة  ،شرين فتحى محمد
كلية الخدمة ، ماجستير، مطبقة على مجالس المياة بمحافظة الفيوم (

 2011جامعة الفيوم ، األجتماعية
المياة ("المشكالت األجتماعية والفيزيقية المرتبطة بشح  2017محمد سيد محمد عبد العال)

معهد الدراسات ، قسم العلوم األنسانية البيئية، وسبل التكيف معها ومواجهتها "
 جامعة عين شمس  ،والبحوث البيئية

المؤتمر األول ، (، الموارد المائية ومستقبل الزراعة المصرية1991محمد عبد الهادى راضى)
 العدد األول مارس  –الزراعة المصرية وتحديات المستقبل  –

فى مجالس المياه بمحافظة  ( دوافع مشاركة الزراع 2004) ،محمد عبده، يوسف ممدوح
 ، 1،عدد  29جامعة المنصورة ،مجلد  ،مجلة العلوم الزراعية ،الفيوم

ة الرى على الكفاءة ، أثر روابط مستخدمى ميا2010أبو اليزيد سليمان عاشور ، ميرفت
كلية ، رسالة دكتوراة، المصرية ستخدام الموارد المائية فى الزراعةاألقتصادية ال

 جامعة القاهرة، الزراعة
( دراسة السلوك االروائى العضاء منظمات الزراع وادوارهم في ترشيد 1997نفيسة احمد حامد)

استخدام مياه الرى بمحافظة الفيوم الجمعية العلمية لالرشاد الزراعي؛نشرة بحثية رقم 
97 
المجلس األعلى ، القاهرة، موسوعة علم األجتماع ،: ترجمة أحمد زايد وآخرونجوردن مارشال

 1276ص  2001، للثقافة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون إيمان محمد عبد الحفيظ السيد صقر
 

 2020ر( يناي3جزء )، ولاأل العددربعون، ألوا علتاسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

76 

ديوبولد فان دايتين، مناهج البحث فى التربية وعلم النفس، ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون، 
 م.1990مكتبة األنجلو المصرية، طبعة القاهرة 
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RATIONALIZATION OF IRRIGATION WATER 

CONSUMPTION 

APPLIED STUDDY OF THE ROLE OF WATER USERS 

ASSOCIATIONS IN FAYOUM GOVERNORATE 
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ABSTRACT 
The aim of the research is to identify the social and physical 

variables affecting the rationalization of irrigation water consumption 

and the role of civil society members and organizations in preserving 

the state's water resources by identifying the role of water user 

associations in the centers of (Atsa and Senouras) in Fayoum 

Governorate, as they are the largest centers in which user links were 

formed.  
Water, where the research indicated the physical and social 

problems resulting from the lack of irrigation water and the need to 

rationalize consumption, and the descriptive analytical method was 

used and a questionnaire was designed that was completed by multiple 

means of personal interviews, phone calls and WhatsApp in light of the 

Corona crisis, and the number of the research sample reached (161).   
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The opinion leaderships from the engineers of water guidance and 

development and agricultural extension workers were used to review 

the individuals who were chosen from those with good opinion and 

knowledge, given that the development sector and the management of 

water guidance are the bodies entrusted with forming and following-up 

those links. 

The results of the research concluded that the high level of 

education and the owners of large agricultural holdings have a great 

impact on increasing the activation of participation. The research also 

found that the level of knowledge and culture, as well as increasing 

social cooperation between farmers has a great impact in reducing 

conflicts and helps in solving problems between them as well as using a 

crop composition.  
Adequate and modern irrigation methods contribute to reducing 

wastage and rationalizing water consumption.  
As well as the necessity of coordination between the Agricultural 

Extension Authority at the Ministry of Agriculture and the various 

agencies of the Ministry of Irrigation to solve the problems of linkages 

and beneficiaries and remove the obstacles facing them and how to 

manage water on waterways 

Key Words: Social Variables, Physical Variables, Rationalize the 

Consumption of Irrigation ,The Role of Water Users Associations 

 
 


