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 أوالً : مشكلة الدراسة:

لهلميدة تعددهن   ظدهرر ة العمراند  لىدا اارا دد  اليراليد االمتد ا عد  ي

رده  الظدهرر  تيد يهم لمعظدم  ول  ومثىد منهه جميع  ول العهلم الفقير  والغنيدة   

والتد  يتيايد  لد   نداهنهه المعد ال  مرتفعدة ومده   وخهصة النهمية منهه   العهلم 

يتالددع هلدد  مدد   ددغوم لىددا المددوار  والخهصددة اارا دد  اليراليددة المييمددة 

ال ول أ  تالده ر للدا التخمديم العىمد  مد  أجدل اليد  لها اه  ليامهم لىا   الهلم  

هارا   اليرالية المييمة الهلم   تتنهقص يومهم العد  يدوم   فم  أثهرره النىالية 

ويمدهر  النمدو   وييده   نندالة التي در فد  العدهلم  لليهه نتيجة المت ا  العمرا  

 .الناهن   غومهم متياي   لىا اارا   اليرالية 

لىمد   الهلييده   النداهنية واتندهر الرقعدة التد   العمراند  االمت ا  واقتر 

ا    لىمدد   رددو المشدداىة ااصددع   يددرويعتالددر الت ددخم الاال   تشددغىهه الم ينددة

التعهمدل مدع المشدهال  المد   ييدر قده ر  لىدا اثيدر مد القهلد   االقتصده ية فد  

الهجدر  مد  الريدل للدا  اخدل   الندهت  لد  الت دخم  لد  النهجمدة االجتمهليدة

الريدل القريد  مد  المد    فد  االمتد ا  ردها أوالد  الخدهر   لهجدر  مد وا يندة الم

أاالددر المصدده ر  والده  يعدد  الراددة التدد  تتددنف  منهدده الم يندة وتيصددل مندد  لىددا

 اليرالية.

  والنداه     العمراند  والتخمديم  ه ولق  ارتم المختصدو  فد  االقتصد

 هالمت ا ال   وال رانه  الالياية   ولىم االجتمهر  والجغرافيه  والهن نة المعمهرية

و ديهر معدهلم  العمران  لعشوااية وت اخل وتع   أنمهم التخميم العمران  نظرام 

لد   فد  رده  المد   ومده نشدؤ  وتياي   رجة التىوث الاليا  النمم ااصيل لىم ينة

 اتنهر منهية ااييهء المتخىفة وييه   ننالة الالمهلة  وييرره م  المشاال .

نغمدة  للدا ااخيدر  الندنوا  فدا العمراندا لتخميما تعرضوف  مصر 

  ف   الاالير  الم   لىا الناهنا ال غم تموير المنهمق الريفية اله ل تخفيل

 مقومهتد  لىدا أثدر االيدر  نداهن  دغم مد  نفند  الريل في   يعهن الهى الوق 

 القرى للا تصل مشروله  النغمة ال أ  ره  أثر وفا . واالجتمهلية االقتصه ية

ة مندتقمع والمعهرد  والجهمعده  المصدهنع الد أ  امه   ااف نة م  آالفهم  عةمنتقم

 هلد  أثدر وفدا   خصدوالة اليراليدة اارا دا أاثدر م  ااف نة م  أخرى آالفهم 

 والمىالدة إليدواء العمدهل الندانية المندهمق للدا اليهجدة اليدهل الماليعدة ظهدر 

 مد  أخرى آالفهم  رهال ور منتقمعة الج ي   المنشآ  ره  فا العهمىي  والموظفي 
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  القهامدة العهمدة والخد مه  لىدا المرافدق أاثر  غمهم  وم يفة اليرالية ااف نة

القهرر  اليرال  خير مثهل  –ولعل مالهن  جهمعة الاليير  لىا مريق انان رية 

 لىا هل .

ر يددموجددة ي 3122ينددهير  الخددهم  والعشددري  مدد مصددر العدد   وشدده   

ا  لمرانيددة فهقدد  اددل امتدد ا اليددة   ومنددالوقة مدد  الالنددهء لىددا اارا دد  الير

  اندتنيف  مندهيه  االيدر  مد  اارا د  اليراليدة للدا اليد  الده  التصورا 

قدد  فنشددهء مدد   مواييددة لىمدد   القهامددة لىددا الظهيددر الريفدد . إيمانندده مدد  القددول ال

أرا ا ال ولدة واارا دا  اشه   الننوا  الثالث النهالقة أاالر لمىية النهء لى

 . و  أى را ر م  القهنو واالصالح اليرال   ااوقهل اليرالية  وأرا ا 

فق  أشهر التقرير الصه رل  اإل ار  المرايية ليمهية اارا د  التهالعدة 

لددويار  اليرالددة  للددا أ  يددهال  التعدد   لىددا اارا دد  اليراليددة ارتفددع للددا 

ألفمه  43آالل يهلة  وهل  ف  منهية تصل للا  8يهلة  الييه    786ألفمه و 374

ه. وأ هل التقرير: 457و أ  ااجهي  اامنية الهلتننيق مدع أجهدي  الرقهالدة   ف انم

آالل  5يهلة تع  لىا منهية  873ألفمه  و 38الويار  اليرالة نجي  ف  ليالة 

يهلة تع . ومالقمه لىتقرير   828ألفمه و 785  ولم تتما  في  م  ليالة ف انهم  662و

يهلدة تعد  لىدا  338ألفمده و 22اولا  الد  المرتالة ا ايتى فإ  "ميهفظة المنوفية 

يهلدة  283ألفمده و 25ف ا   تىيهده ميهفظدة الالييدر  الد   311منهية الىغ  ألفي  و

ه  وتىيهده ميهفظدة الغراليدة  633آالل و 4لىا منهية م  اارا د  الىغد   فد انم

 4يهلة تع  لىا اارا د  الخصدالة لىدا مندهية  324ألفمه و 35ييث رص   

ه  528آالل و دده و 32الينمدده نددجى  ميهفظددة الشددرقية  فدد انم يهلددة لىددا  253ألفم

ه.داال ار  المراييدددة ليمهيدددة  263آالل و 4منددهية مددد  اارا ددد  الىغددد   فددد انم

 (3124اارا     

ورها اامر ي ع مصدر فدا لشداهلية يقيقيدة الدي   درور  اليفدهظ لىدا 

اارا ددا اليراليددة اؤصددل لنتددهجا ال يمادد  تعوي دد   ويددق أالنددهء الريددل فددا 

نا . واليقيقة أ  أى نظر  مو دولية لمعهلجدة رده  الق دية  الالد  أ  تنمىدق ال

مددد  يقيقدددة أ  أرض وا ى النيدددل و لتددده    ال يماددد  تعوي دددهه الدددؤى يدددهل مددد  

اايوال. وأ  رنه  أيمة نا  يقيقية ولين  مفتعىة فا الريل المصرى النال  

ندا  لال ييه   الناه  فا الريدل  و  أ  يادو  لد يهم فرصدة لىيصدول لىدا ال

 .الهاللت اء لىا اارا ا اليرالية
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م  نهيية أخرى يما  رالم مه ي ث م  اندتغالل االنفدال  اامند  العد  

ينهير   الهلتغير القيم  اله  ي ث ف  المجتمع المصدر   الخهم  والعشري  م  

فقد ا   -ااندوم  –  فف  ظل التغيرا  النريعة يي ث مه يماد  أ  نمىدق لىيد  

هل  تتغيدر القديم ااصديىة مدع التغيدر الندريع وااللتفده  للدا لىدم المعدهيير   والهلتد

المه يدده  والتانولوجيدده المعهصددر    ومدد  مظددهرر ت ددهإل القدديم ااخالقيددة فددا 

والتناددر ليقددوق الوالدد ي    الجيددل النهشددم لدد م ايتددرام مىايددة الغيددر ويقددوقهم 

ان دالهمهم وأاثدر وأصدال  المجتمدع أاثدر لنفدهم وأقدل   والالمالهال  الهلنظم والقواني 

تنهرالم. ولق  مغ  القيم المه ية لىا القيم الرويية التا اختنق  وانخف د  فدا 

الص ور  فنه   اانهنيدة  واالندتغالل  ويدل الصدرار ميدل التندهف  والتعدهو  

ويه  التاهفل االجتمهلا وتفاا  الرواالم االجتمهلية ااصيىة وصهر  رواالم 

ة مإقتددة مرتالمددة الددهلموقل فقددم وتتمدديق المصددهل  والمنددهفع ورددا رواالددم ورميدد

 .قل اإلينه  الهلخمر العهم لىا المجتمعوالمجر  انتههء المصىية  

فدد   ددوء هلدد  جددهء  فاددر  لجددراء ردده  ال رانددة التدد  تمثىدد  مشدداىتهه 

العمراند  لىدا اارا د   متد ا الراينة ف  التعرل لىا ااالعده  االجتمهليدة لال

أيدد  المرااددي المصددرية ورددو مراددي  مي انيددة فدد اليراليددة مدد  خددالل  رانددة 

 الميهفظة الاليير . أالويمص

 ثانٌاً: أهداف الدراسة:

انمىق  ال رانة م  ميهولة تيقيق ر ل راي  تمثل ف  : التعرل لىا 

نالثق ل  ردها االعمران  لىا اارا   اليرالية . و مت ا ااالعه  االجتمهلية لال

 فيمه يى :  اله ل الراي  ل   أر ال فرلية تمثى

تي ي  الخصهاص ال يموجرافية واالجتمهليدة ارالده  ااندر الدهي  الندوا  -2

 لىا اارا   اليرالية.

 وصل الالياة النانية النهالقة لىا التع   لىا اارض اليرالية. -3

 تي ي  ااناله  ال افعة لىتع   لىا اارض اليرالية الهلالنهء لىيهه. -4

 ية.رص  اآلثهر المترتالة لىا التع   لىا اارا   اليرال -5

 وصل الالياة النانية الج ي   م  ييث النمه  والمشاال . -6
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 ثالثاً : تساؤالت الدراسة: 

 مه واقع الالياة النانية النهالقة لىا التع   لىا اارض اليرالية؟ -2

 مه ااناله  ال افعة لىتع   لىا اارض اليرالية؟ -3

 مه اآلثهر المترتالة لىا التع   لىا اارض اليرالية. -4

 النانية الج ي   الع  التع   لىا اارض اليرالية؟ مه واقع الالياة -5

 ايل يما  مواجهة التع   لىا اارض اليرالية؟ -6

 :  على األراضً الزراعٌة العمرانً االمتدادلمفهوم  رابعاً: التعرٌف االجرائً

لىددا يدد  أيدد    sprawl االمتدد ا ترجددع الصدديهية الي يثددة لمصددمى  

 2243متيد   اامريايدد  فدد  لددهم مخممد  المدد   فدد  جندو  شددرق الواليدده  ال

 االمتد ا والعد  اليدر  العهلميدة الثهنيدة اهند  ق دية     Earle Draperي لا 

 .الي ر  وارتالهمة الهلمواصدال  والد خل مد  الق دهيه الرايندة المثيدر  لىجد ل

 (Nechyba & Walsh ,2004, P.177د

منه العمران  وانتخ ام االرض م  الق هيه الراينة  االمت ا وق  أصال  

العمراندد  لىمنددهمق الي ددرية أ ى للددا  هالمتدد ا ثمهنينيدده  القددر  المه دد    ف

تندددهقص اارا ددد  اليراليدددة المييمدددة الهلع يددد  مددد  المندددهمق المتروالوليتهنيدددة 

 (Livanis, et.al., 2006, P.915الراينية.د 

العمراند  مثدل  االمتد ا ( للدا أ  مصدمى  3111د  cerveroويدهر  

ولانندده نعرفهدده يددي  نراردده    لصددع  تعريفهدده ال قددة ا مدد  "الخاللددة والفجددور"

وترجع صعوالة وجدو  تعريدل لىمصدمى   نظدرام الندتخ ام  فد  اامدر العىميدة 

واهل  ف  المنهقشه  النيهنية والعهمة  وانتخ ام  ف  اليقدول العىميدة المختىفدة 

م  منظورا  متع     وا  المصمى  وانع ج ام ل رجة أن  يصهي  التفنيرا  

    ق  تصل لنوء فهم مه يعنيد   ولتعد   وتد اخل أنداله  وخصدهاص ونتدها  متع

الي ر    ولصعوالة التمييي الي  المصمى  والمصمىيه  المرتالمة ال   االمت ا 

اهلنمو الي ر  واالتجه  نيدو ال دواي  وييررده  ولعد م وجدو  معدهيير متفدق 

لعمىية ي ف  الي ر   وا  وصل المصمى   الهليهلة وا االمت ا لىيهه لقيه  

 (Franz , et.al., 2007, P.3الميي  م  االرتاله  ونوء الفهم. د
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يو نلىا أن  نمو الم     urban Sprawlالي ر   االمت ا يعرل و

لتهدهم المالدهن  لاارا   المييمة والمنهمق الخ راء الخصالة ممه يترت  لىيد  

المددديارر الندددانية والمدددرق وانتشدددهر المندددهمق الي دددرية لىمندددهمق الريفيدددة  و

 (Kaur, 2008, p.1 (والغهاله  لىا أمرال الم  . 

الي ر  الؤن  الفتر  االنتقهلية الدي  اندتخ ام اارض  االمت ا امه يعرل 

الريف  والي ر  ويتنم الاون  نمو منخفض الاثهفة له   مه يتشدال مد  مندهيل 

انر نووية منتشر  لىا منهيه  االير   ونمو منتشدر ييدر مترادي فد  منمقدة 

 ,Yu, et.al   الل يتالعثر ف  امها  متفرقة  ونمو شريم  وثه  ومنتمر.دمي 

2004, pp.1-2) 

الم ينة و واييهه لىا اارا    امت ا الي ر  الؤن   االمت ا يعرل و

 ,Yvesenouالريفيدددددة مددددد  خدددددالل ييدددددل اامدددددرال الي دددددرية.د 

2009,P.125) 

ي در  م  أشاهل النمدو ال لالي ر  لىا أن  شا االمت ا يعرل امه 

ه  الاثهفددة الندداهنية المنخف ددة والوثهالددة والمنتشددر    وقدد  وصددفت  واهلددة الالياددة 

مددنخفض الاثهفددة لىمنددهمق الي ددرية  متدد ا ااوراليددة لىددا أندد  نمددم فيييقدد  لال

الااليددر  وفقددهم لشددروم النددوق فدد  اتجدده  المنددهمق اليراليددة المييمددة. ويقدده  

م  المراي الي ر  واختالم  الي ر  الهاللتمه  لىا الاثهفة والقر  االمت ا 

 (Terzi & Bolen, 2009, P.1559الجير  وقو  المراي. د 

لتعريددل  ( خمنددة أنمددهم مختىفددة تمهمددهم 3116د  Siedentropوهاددر 

 (Franz , et.al., 2007, P.4الي ر  تتمثل فيمه يى : د االمت ا 

التعريددل وفقددهم لخهصددية انخفددهض اثهفددة االنددتيمه    ومدد  أالريردده  -1

وآخدرو    Fulton( و 3114د  Glaeser & kahn  تعريفده

 (.3112د

التعريفددده  التددد  ترادددي لىدددا لمىيددده  لددد م مراييدددة الوظدددهال  -2

الي رية المصدهيالة لالمتد ا  المادهن  لالندتخ امه  الي درية فد  

وآخدددرو   Glaeserالمندددهمق الريفيدددة   ومددد  أالريرددده تعريفددده  

 (.3114د   Pumain( و3114د
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ظهرر الالنهء وشال االنتيمه    ييث التيول التعريفه  الت  تهتم الم -3

م  االنتيمه  المتجمع المتمراي ف  منمقدة ميد    للدا االندتيمه  

المنتشددر والمتفددرق لالددر منددهمق وانددعة   ومدد  أالريردده تعريفدده  

Gulster  و 3111وآخرو  د )Torrens  3111د.) 

التعريفدده  التدد  تراددي لىددا اآلثددهر المجتمعيددة المصددهيالة النددتخ ام  -4

رض مثل المشاال  المرورية وفقد ا  الترالدة الخصدالة وييررده  اا

 (.2222د  Downs( و 2223د  Ewingوم  أالريره تعريفه  

التعريفه  الت  تعتم  لىا الندواي  التخميميدة   ييدث ترادي لىدا  -5

التنميددددة الي ددددرية ييددددر المخممددددة   ومدددد  أالريردددده تعريفدددده  

Gassnler 2238وآخرو  د.) 

لىدا  العمراند  متد ا تعريدل االجرااد  التدهل  لالوتنمىق ال رانة م  ال

 :أن  

ظاااااهرة عالمٌااااة مجتمعٌااااة متعااااددة األبعاااااد : البٌئٌااااة والعمرانٌااااة "

والتارٌخٌة واألمنٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة تتمثا  فاً زحاف لنساٌر عمراناً 

خارج المدٌنة على حساب الظهٌار الرٌفاً المحاٌط ت نتٌجاة ألساباب متداخلاة ت 

ٌه ما  مشاكالت مجتمعٌاة علاى كافاة األصاعدة خاصاة فاً الادو  وما ٌترتب عل

 ."النامٌة 

 خامساً: التوجه النظري للدراسة:

افترا ه  نظرية اانوم  " فق ا  المعهيير " لن  " تنمىق ال رانة م  

فقدد  ظهددر رددها المصددمى  اول مددر  لندد مه  R.Mertonروالددر  ميرتددو "  

  وهل  يينمه تعرض  "مل ف  المجتمعتقنيم الع"انتخ م  "  وراهيم" ف  اتهال  

لىنتها  النياة لتقنيم العمل وأثرره لىا  رجدة تاهمدل التنظديم االجتمدهل    ومده 

ينو  المجتمع م  ا مرااله  وتفا . والترجمة اليرفيدة لهدها المصدمى  تتمثدل 

 .(252  ص2222  ويىيهم  ميشه  ف  ثالث صور أنهنية ر :د

   المالامة.موقل اجتمهل  يفتقر للا القوال -2

 يموض القوال  الخهصة الهلمواقل االجتمهلية واالههمهه. -3

ل م وجو  اتفدهق لدهم لىدا القوالد  المالامدة لىمواقدل االجتمهليدة   أو  -4

 ل م وجو  تفنير لهم لهه  القوال .
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والالمعيهرية ر  يهلة م  ل م االشالهر تنجم ل  اإلينه  الهلتعهرض الدي  

  والونهال المتهية لتيقيق ره  المنتويه  مد  اآلمهل ومنتويه  المموح م  نهيية 

ثروتد  مدثالم  –نهيية أخرى   وال يقص  الهل  أ  ق ر الونهال المتهية أمهم الشخص 

رو اله  يي   منتوى لشالهل    الل لينهند  الهلرخدهء أو الانده   –أو قوت  النيهنية 

النده  الوجد   الهلننالة لمه يري   رو   فف  فترا  الرخهء االقتصده     قد  يادو  لند 

لددهم ثددرو  أاالددر   ولادد  الددروح العهمددة النددها     قدد  تعندد  أ  الندده  أقددل ر دده فدد  

الواقع الهها المنتوى االقتصه   الرفيدع انهدم يعمىدو   اامدهم لىدا تصدعي  مندتويه  

 (426-425  ص ص 2221ممويهم الشخصية.د جهالر   

نيددرال   وتعدد  نظريددة " اانددوم " الهل رجددة ااولددا نظريددة لهمددة لدد  اال

أاالر م  اونهه مجر  نظرية تهتم الهلنىو  االجرام   فىق  اليظ " ميرتو  " وجو  

أر ال يراي لىيهه المجتمع الصور  قوية مثل تيقيق النجدهح المده     وادهل  لىدا 

الونهال المشرولة لتيقيق رده  اارد ال   ولند مه تمدهر  رده  اارد ال  دغومهم 

ور ااندوم   وهلد  ا  فدرص تيقيدق النجدهح لظهد ؤم قوية   فإ  المنرح يصال  مهيد

م  خالل الونهال المشرولة يير متهية الصور  له لة أمهم جميع أفدرا  المجتمدع   

ونتيجة لهل  فدإ  الفدر  رالمده ياليدث لد  وندهال أخدرى رالمده تادو  ييدر مشدرولة 

 (.264-263  ص ص 2222لتيقيق النجهح. دويىيهم  ميشه    

 غمهم مي  ام لىدا  -وفقهم لميرتو   – جتمهليةوالهلتهل  تمهر  الالنهءا  اال

النددىو  الصددور  أو الددؤخرى   وهلدد  مدد  أشددخهص معينددي  لندد مه اليمتثددل النددىو  

خالل تمييي  الي  الغهيه  والونهال   ورنه يرى " ميرتو  أ  االمتثهل يي ث لند مه 

 ( 212  ص 3114تتفق اار ال الثقهفية مع الونهال النظهمية.د الخواجة  

ر  " ميرتدددو " للدددا أ  المشددداال  االجتمهليدددة رددد  التالدددهي  أو ويددده

التنهقض الي  مه رو موجو  فد  المجتمدع والدي  مده تريد  مجمولدة مده مد  ردها 

المجتمع الصور  ج ية أ  ياو  ال   ويتؤثر م ى رها التنهقض ل  مريقي    لمده 

ر الرفددع المنددتويه  التدد  تاددو  لهدده فهلىيددة ولموميددة فدد  المجتمددع   أو الهنددتمرا

انيمهم الظرول االجتمهلية الت  تإ   للا ييه   ي   ردها التندهقض أو التالدهي  

 (87  ص 2288.د ييث  

وال يإثر الندىو  االنيرافد  لىدا اافدرا  الدهي  تورمدوا فيد  فقدم  الدل 

فد  النندق   يمهم ينني  تؤثير  لىا اآلخري  مم  يرتالمو  الهإالء ارتالهمهم متال

نددهج " يميددل للددا التقىيددل مدد  شددرلية المعددهيير فو ددوح النددىو  االنيرافدد  " ال
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النظهمية الهلننالة لآلخري    المه يإ   للا اتنهر نمهق الالمعيهرية والييي الده  

تشغى   اخل النندق   وردها يدإ   الد ور  للدا خىدق موقدل المعيدهر  أاثدر يد   

نق الهلننالة لىهي  اهنوا يعتالرو  أقل تعر هم لالنيرال أو أقل انته افهم ل  ف  الن

االجتمهل    وأشهر "ميرتو  " للا وجو  تفهلل يتم ف  لمىية  ينهمية اجتمهلية 

وثقهفية لهه نتهاجهه الم مر  الهلننالة لىالندهء المعيدهر  مده لدم تندت ل  مياهنييمده  

ال الم الم ه   م  أجل أ  تقوم ال ورره ف  رها الصد     وردو  ور يتمثدل فد  

هجمددة لدد  التنهق دده  الددي  ااردد ال التقىيددل أو التخفيددل مدد  يدد   ال ددغوم الن

  (.88-83  ص ص 2222جهالر  الثقهفية والونهال المي    اجتمهليهم لالىويهه.د 

ومددرح " ميرتددو  " خمنددة أنمددهم لىتايددل لياء مدده ينددو  المجتمددع مدد  

دويىيددهم تنددهقض الددي  ااردد ال الثقهفيددة والونددهال االجتمهليددة   تتمثددل فيمدده يىدد : 

 (267-266  ص ص 2222 ميشه    

نمم االنتجهالة التوافقية: وتع  نممهم نويهم م  وجهة نظر المجتمع    -2

ييث يمثل تقالالم لقيم المجتمع ومعهيير   والهلتهل  ال يمثل أ  مشاىة 

   وال يع  نىواهم منيرفهم.

افدرا  لقديم نمم االنتجهالة االالتاهريدة: وتمثدل تىد  االندتجهالة تقالدل ا -3

رلية لتيقيددق ردده  القدديم ييددر المجتمددع النددها    ولادد  الونددهال الشدد

متهية لهم   والهلتهل  ياليثو  لد  وندهال أخدرى ال يىدة لتيقيدق رده  

القيم التد  ينده   الهده المجتمدع   وقد  تادو  تىد  الوندهال مقالولدة أو 

مرفو ة م  قالل المجتمع  وتصال  االنتجهالة االالتاهرية أمرام شهاعهم 

  وينيصددر    يينمدده ال يتنددهءل المجتمددع لدد  ايفيددة تيقيددق القدديم

ارتمهم  فقم ف  ايفية الوصول للا الونهال الت  تيقدق النجدهح فد  

  وء قيم المجتمع النها  .

نمم االنتجهالة الشعهارية: ويتنم الهالنتنالم والرفض لقيم المجتمدع  -4

الندددها     ولاددد  هلددد  الدددرفض ال يمدددرح قيمدددهم ال يىدددة فهم يإمندددو  

ى " ميرتو  " أ  الهلونيىة ف  ي  هاتهه مع رف هم لألر ال   وير

 رها النمم ال يإ   للا وقور الجريمة.

: ويمثل رف هم لقديم المجتمدع ومعدهيير     نمم االنتجهالة االننيهالية -5

فهددم ال يرف ددو  قدديم المجتمددع فيندد    الددل لنهددم يرف ددو  أي ددهم 

وندهال تيقيدق رده  القديم   يتددا ولدو اهند  الوندهال متهيدة لىجميددع 
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 را  ايدد ى صددور االنددتجهالة الصددور  له لددة  ويمثددل ل مدده  المخدد

 االننيهالية  ف الم ل  االصهالة الهامراض العقىية والنفنية.

نمم االنتجهالة التمر يدة: ويعد  رف دهم لقديم المجتمدع ومعدهيير   مدع  -6

ليجه  قيم ومعهيير أخدرى ال يىدة   اميهولدة تغييدر الالندهء االجتمدهل  

م مد  والثقهف  لىمجتمدع   وتمثدل الثدورا  أصد ق نمدوه  لهدها الدنم

 االنتجهالة .

 واختيهر  لهه  النظرية يرجع لع   التالهرا  تتمثل فيمه يى :

العمران  لىا ينده  اارا د  اليراليدة لدي   االمت ا الهلريم م  أ   -2

الهلظهرر  الج ي   لىا المجتمدع المصدر   فقد  شده  المجتمدع المصدر  

ييفهم منتمرام لىعمرا  لىا اارا   اليراليدة  ويدي ا  الصدفة خهصدة 

فدد  أوقدده  االنتخهالدده  الالرلمهنيددة   فددإ  مدده يدد ث مدد  تعدد  نددهفر لىددا 

اارا   اليرالية الع  الخهم  والعشري  م  يندهير فد  ظدل االنفدال  

اامن  اله  شه ت  مصر   يشير للدا صد ق رإيدة النظريدة  ييدث أند  

لىا يير المتوقع   ترتد  لىيد   –ف  ظل التغيرا  النريعة والمفهجاة 

لالمقالول   والصيي  الهلخهمم   يير   ييث يختىم المقالول الهفق انهم لىمعه

ولعل العالهر  المتارر  لىا لنه  ل   االير م  مجتمع الاليث " مي ش 

لهرل يهجة مي  الص  ومدي  الخمدؤ" أصد ق تعاليدر لد  ردها الموقدل 

الالمعيددهر   واددهل  ندديه   الفو ددا ااخالقيددة وييدده   وتيددر  العنددل 

 الىفظ  والمه  .

جة للا المنا  م  االيتيهجه  اانهنية لال مد  نداه  الريدل ل  اليه -3

والي ر فه  ر ل مشرور يندعا الجميدع للدا تيقيقد    لاد  الوندهال 

النظهميددة المتهيددة ال تددي  تيقيددق رددها الهدد ل لىجميددع  ممدده ي ددمر معدد  

أصدديه  اليهجددة للددا الىجددوء الددا الددنمم الثددهن  مدد  االنددتجهاله  التدد  

وردد  الىجددوء للددا  مددم االنددتجهالة االالتاهريددةيدد  ره " ميرتددو  " وردد  ن

مدد  أالريردده التعدد   لىددا اارا دد  اليراليددة  ونددهال ييددر مشددرولة

 ومخهلفة القواني  المجرمة لهل .

لم يإثر هل  النمم لىا أصيه  اليهجة الا المندا  الدهي  تعد وا لىدا  -4

اارض اليرالية تي   غم اليهجدة للدا المندا    الدل تدؤثر الد  نندالة 

فددرا  المجتمددع   ييددث لددويظ قيددهم الاثيددرو  الهلالنددهء لىددا االيددر  مدد  أ
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يهمتهده الؤندوار  و  لاارا   اليرالية أو تالوير أجياء االيدر  منهده و

 اليهجة للا المنا .

ال ش  أ  للده   التدواي  المفقدو    واليفدهظ لىدا مده تالقدا مد  الظهيدر  -5

رنه الريف  يتمى  ت هفر اهفة الجو    والعمل لىا اهفة المنتويه    و

فدد  اليفدددهظ لىدددا  –امدده يدددرى " مددها  فيالدددر"  –يالددري  ور الندددىمة 

 المجتمع   و رور  لله   ال الم واالن الهم االجتمهل .

 الدراسات السابقة :سادساً: 

 الالندهء ألمدهل وتنظيم ( توجي 3112 تنهول   رانة " لال  الصالور" د 

 التدهريخا وروالتمد والهن ندا القدهنون  المد خىهه ورن نديهم  تشدريعيهم  والتشديي 

 وأوامر الويراء  مجى  راي  وقرارا  العالقة ها  والقواني  الالنهء لتشريعه 

 217 رقدم القدهنو  الدي  العالقة م ى لىا لىوقول العهم  العنارى اليهام نها 

 القدواني  رده  لالقدة الوقد  نفد  وفا ال   المرتالمة القواني  والي  2237 لننة

  ل الدل الهده  االلمهم يتعهر الت  الاثر   م ورا 2237 لننة 217 رقم الهلقهنو 

 والمشدرفي  المختصدي  لىدا خهفيدهم  يادو  ياده  المختىفدة التشدعالهتهه منهده الع يد 

 المندهءال  لد  هلد  يالعد رم أ   و  المختصة والنىمه  والفنيي  والمهن ني 

 الدي  تتدراوح والتد  ومخهلفهتهده القدواني  رده  التعد   وتع  ره المقرر  والعقواله 

 الشهقة ااشغهل للا العنارية الهاوامر وتصل معهم  اىيهمه أو النج  أو مةالغرا

 ااولدا الهل رجدة منهده الهد ل مي انيدة  راندة لمدل تم ولق   .اإلل ام أو المإال  

 رقم القهنو  نصوص مع هل  ممهالقة وم ى الالنهء ألمهل ف  الفعىا الواقع اليه 

 القدهرر  الم يندة وتع يالتد  هءالالند ألمدهل وتنظيم توجي  الشؤ  2237 لننة 217

 م  الفتر  فا الهه تم  التا لىمخهلفه  يصر العمل وهل    المختىفة أييهاهه الي 

 الدا المخهلفة المالهنا وننالة المخهلفه   لماليعة وفقهم  مصنفة 3111 الا 2283

 تإاد  ونتدها  و الال  مإشدرا  للدا لنته  لاليهنهتهه تيىيل والع  .الاىية المالهنا

 المقتريده  م  مجمولة للا التوصل وأما  والتماليق النظرية ي ال رو  وجو 

 لىع يد  الد يالم  والتشديي  الالنهء ألمهل لتنظيم ومتاهمل موي  تشريع لعمل المنهنالة

 .النها   التشريعه  م 

 االجتمدهل  العهمل  ور لرض ( 3113 رانة " ينيم " د  وانته ف 

 والنهاهه  لم ينة النىم هصر المع الي رية لنهصر الشخصية الىور  ف  وتيىيى 

ه العهمل رها الهلتالهر وهل  ا راينم  الالوتقة تع  الت  الي رية المنظومة ف  لنصرم
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 مالمد  النههيدة فد  لتادو  الدالعض  المختىفدة الالع دهه العوامدل فيهه تتفهلل الت 

 التيىيىد  الوصدف  ااندىو  ال راندة التمد  . م يندة ا  الي رية الشخصية

 الماهن  التنظيم ف  رهمهم  ام ر و أ ى العهمل االجتمهل  أ  الين و أر افهه  لتيقيق

 أّثر فق  . الي ر  التخميم نشهمه  قالل ظهور الم ينة  اخل والعمرا  لىناه 

 أنمهم وف  العمران   االمت ا  وف  توييع الناه   ف  مالهشرام  تؤثيرام  العهمل رها

 ميد    " رفولوجيدةمو" الم يندة أند  أاند  للدا الهإل دهفة اارض  اندتعمهل

 لىم يندة  الي درية تادوي  الشخصدية فد  العهمدل رها ارمية ونظرا ووا ية 

 لىا يعمل ثم وم  االجتمهلية القهامة  المعميه  م  الي ر  التخميم لينتفي 

 مد  يماند  اله  المختىفة الهانىو  نشهمهت  ف  وفهلالام  ليجهاليهم  فهم توظي توظيفهه

 . ويهيهت  أر اف  تيقيق

( تدؤثير التي در الندريع 3114" دNaab , et.alنهولد   راندة "وت

   Tamaleلىا اارا د  اليراليدة فد  الد ول النهميدة الدهلتماليق لىدا منمقدة 

الغهنه   والتم   ال رانة لىا اانهلي  الايفية والامية   ييث جمعد  الاليهنده  

 Tamaleم  المتخصصي  ف  المنهمق شال  الي رية المختهر  ف    211م  

الهنتخ ام االنتاليه  والمقهالىة  وتوصدى  ال راندة للدا أ  أردم أنداله  التي در   

النريع ف  المنمقة رو النشهم التجهر  المتياي  وموقع الم ينة المتميي   ونتيجة 

لهدددها التي دددر الندددريع تيولددد  اارا ددد  اليراليدددة الخصدددية المييمدددة للدددا 

وأ  ل غوم التي ر  انتخ امه  أخرى ي رية التق  أنهه ااف ل واالىا  

آثهر نىالية لىا المجتمعده  اليراليدة الفقيدر  الهانده    لدها فدإ  ل ار  اارض 

ر  المشاىة الراينية الت  تواج  اافرا  والمإننه    ا  التي ر النريع ف  

الم ينة ترت  لىي  ت رور اارا   والتصير ممه تنال  ف  تغيرا  منهخية ف  

 المنمقة.

 منهه تعهن  الت  المشهال لالراي للا ( 3116ريخ" در ف   رانة " أ و

 المتدواي  المندت ام لىتخمديم لهم ولمهر نيهنة لو ع ميهولة ف  نهالى  م ينة

 منمقدة فد  مفهريمد  وتماليدق والمواصدال  اارا د  الندتعمهال  والعده ل

 لىدا الميهفظة للا ال رانة ترم  امه  .النمو مور ف  اليال   اونهه ال رانة

 لىم يندة العمراند  التمدور  راندة جهند  للدا التىوث  م  والي  والموار  الالياة

 للدا مشدهال  مد  يهمده يتعىدق والمواصدال  ومه اارا د  انتخ امه  وتمور

 الناه  ويراة الخهرجية الفرايه  التصميم خهصة معهيير و ع ميهولة جهن 

 راتيجيه اندت مد  لادل لدهم لمدهر لرندم ل دهفة المالنيدة  الالياة انت امة وتيقيق
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 وليجه  والمواصال  اارا   انتخ امه  لتوييع المنت ام التخميم ونيهنه 

 خىصد  وقد  .وآم  وله ل جي  الشال المواصال  نظهم الإ ار  خهصة منظومة

 التخمديم لمىيدة أ  مد  أالريرده النتدها  مد  مجمولدة للدا النههيدة فد  ال راندة

 ترفد  متاهمىدة مىيدةل رد  اارض واندتعمهال  المواصدال  مد  لادل المندت ام

 المندؤى منهمده أ  انت امة ف  التفاير يما  فال الالعض الع هه المختىفة جوانالهه

 الييده  ومندهي  والتخمديم لىتادهليل اندت امة يواييهمده أ  و و  ااخدرى لد 

 مد  متنهيمدة نيهنده  وو دع شدمولية نظدر  وجدو  مد  الالد  لدها   ااخدرى

 .الييه  منهي  مختىل ف  المنت ام التخميم

 لىهيادل الرارندة اليهلدة تمدوير (3116وتنهولد   راندة " المادهو " د

 التاهمىيدة لنظدر ا االلتالهر ف  ااخه مع   مصر ف  الريفية لىتجمعه  العمران 

 الاليث ر ل تيقيق ناليل ف  . واالقتصه ية واالجتمهلية العمرانية النواي  الي 

 مصدر فد  الريفيدة ه لىتجمعد العمرانيدة الهيهادل تمدوير مفهدوم تعريدل تدم فقد 

 العدض يهلدة  راندة هلد  العد  الاليدث وتندهول ونيهندهت    التمدوير رها وأر ال

وقد    ة المشدهاله الريفيدة لىتجمعده  انمدوه  مصدر  لتده فد  الريفيدة التجمعده 

 أردم انتخىصد  ثدم   الدرار  لىو دع ال رانده  مختىدل لىدا ال رانة اشتمى 

 المواصدال  وندهال تمور معأن  وتوصى  ال رانة للا  . ال رانه  ره  نتها 

 تنقدل الي درية والمد   الريفيدة التجمعده  الدي  ترالم الت  المرق يهلة وتين 

 يديو يد ث االدالم ونهال توفر ومع   وينر النهولة الي ر للا أرل الريل

 رده  وندىو  قديم تغيدر للدا أ ى هلد    الريفيدة لىتجمعده  ي در  ثقدهف 

 اثيدرام  يفتقد  ي در  شدالة مجتمدع اللد القدرو  المجتمدع وتيدول .المجتمعده 

  ومصدهيالة  الريفيدة الييده  ف  وا   انفصهم للا أ ى ممه لىمقومه  الي رية

 ظهدور الريفيدة التجمعده  فدا يد ث  التدا واالقتصده ية االجتمهليدة لتغيدرا ا

 الريدل أردل مد  اثيدر انصدرال للدا أ   المجتمع الريفا فا ج ي   ايتيهجه 

 المهنية فا اانشمة لىعمل متهم الاثير واتج   اليةالير اانشمة ف  العمل ل 

 اثهفة تياي  للا اليرالية اارا ا ييهيا  تقيم أ ى  والي رية الصالغة ها 

 فدا أخدرى لد  مهد  لىاليدث أ ى الدهى اامدر   الفد ا  لىدا اليراليدة العمهلدة

  وأ  اليراليدة العمهلدة فدهاض الندتيعه  وهلد  اليراليدة ييدر العمدل قمهلده 

 لىتجمعده  العمرانيدة الهيهادل وتمدوير لتيندي  الندهالقة الميدهوال  تيقيدق  مل

 المندداوليه  فددا التدد اخل للددا رالمدده يرجددع المنشددو   اردد افهه الريفيددة
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تننيق  وال و  منفر   مشروله  التنفيه المختىفة الويارا  وقيهم واالختصهصه 

 . الريفية الهلتنمية الخهصة الويار  مع

 ىال جهالةاإل ميهولة ف  ( 3116لعياو " د رانة " ا وتىخص  مشاىة

 لىدا أثدر يثدر  نهييدة ف  المخمم يير العمران  مت ا لال رل : اآلت  التنهإل

 تدم أند  ال راندة خدالل م  وتالي ؟ ره  النهيية ف  اارض اليرالية انتعمهال 

 لغيد أ ثدم   2237لدهم  الد ي  صدالح ميهفظدة اندتي اث مدع النهيية انتي اث

 مده ييد ث وردها  3112 لدهم أخدرى مدر  اندتي ث  ثدم   2283 لدهم النهييدة

 الندمة   وأ   دمنهه تقدع التد  المنمقدة وماليعدة النهييدة ي و  ف  االيرام  رالهاهم ل

يد و   الي درية المنمقدة تتعد ى ال له   ال راندة منمقدة فد  النها   ر  الريفية

ل      را لم النهيية وانتي اث لغهءل جراء اآلخر رو يتغير اله  النهيية مراي

 العهاد   اليراليدة المندهمق فد  ج يد   أييدهء اندتي اث لد  ال راندة امه اشف 

 ااخرى الياومية اانتعمهال  لي  ف الم ل  ي  الالوجيى  والالويشمة لقرى

 قالدل مد  التخمديم اليراليدة  وييده  لىدا اارا د  منهده العندارية النديمه

 م  اه  اله  رى العصريةالق مشرور الهلغهء وقيهمهه الهلنا  المختصة الجهه 

 . تماليق  المإمل

 اليدهل  الو دع ( للدا تشدخيص3116ورد ف   راندة " لنداور " د

 لى  العمران  االمت ا  ظهرر  ومتهالعة اليرالية اارض لى  العمران  لالمت ا 

 تد اخل الهده  و راندة نشدم  التد  اليمنيدة الفتدرا  وتي يد  اارض اليراليدة

 التد  الريفيدة لىمنهمق الريف  الي ر  االن مه  مريق ل  العمرانية الهوامش

 لىد  العمراند  االمتد ا  ييده   للدا أ   التد  العوامل الهلم ينة  ورص  التيم 

راندة يهلدة   وهلد  مد  خدالل  لتجنالهده الد اال ليجده  وميهولدة اليرالية اارض

 لم ينة اليقدهييق   والتمد   ال راندة لىدا الوثدهاق وااليصدهءا  والهلمقدهالال 

 مدإخرام  النيد  الج يد   التد  العمرانيدة المندهمق نداه  العض مع نواء صيةالشخ

  وتوصدى  المعنيدة الجهده  فد  المنداولي  العدض مدع أو يراليدة رضأ لىد 

 للدال  اليراليدة اارض لىد  الهلالندهء  يالمعنيد  يالمدوامنال رانة للدا تفندير 

 الهلمالهن  ةالخهص لمشهاىهم يل ول  الإيجه  واله  الفتر  ره  ف  الويراء راي 

تندهرل  رنه  ياو  نول أن  لى  اليرالية  اارض لى  الني  والت  المخهلفة

 يخدص فيمده جد ام  يهيمهم  ل  النهالق الويراء راي  اه  الينمه القهنو   تماليق ف 

 والشدورى الشع  مجىن  أل هء  وأ  اليرالية الهارض اإل رار أنوار ال

 م  الم ينة القريالة اليرالية را  لأل المهلاو  الموامنو  اثير  نهم أييه يع و 
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 فويرم  يهل ف  النهء أرا   للا اارا   تى  التيويل ينهل ونهم نول أنهم

 لىالنهء  الع  فيمه إلل ا ره التالوير  لمىية الال ء ف لىا   يالموامن يشجع مه ورها

 .العمران  الار و  ف   خولهه ف  المالرر ليج وا أو

 ييدث م  التنظيمية المخهلفه  ( 3117 رانة " الايىو " د وتنهول  

 يه ل امه يي   ف  قمهر العمرانية الالياة النىالية لىا وأثهرره وأنالهالهه ماليعتهه

 يىدول وو دع   ومنعهده المخهلفده  التنظيميدة لمعهلجدة التوصديه  الخدرو  للا

 اآلثدهر الندىالية وتوصدى  ال راندة للدا أ  مد  الدي  .المالدهن  مد  القدهام لىو دع

 فد  الم يندة المتمثدل ف  المعمهر  المهالع ييه  العمرانية الالياة لىا لىمخهلفه 

 .الالندهء ومدوا  االدوا  واالرتفهلده  وتوييد  الواجهده  تشدايل توييد  ييده 

 قدواني  واشدترامه  للدا تفصديىهه ولد م شدمولية التشدريعه  للدا هلد  ويرجدع

يدة ير المعمدهر   يعمد فىندمين  ادو  وجدو  لد م واهل  لىتماليق  قهالى  والنو 

 العمران  لىنني  المهالع ال   وييه  الخهصة مفهريم  ين  التصميم  ف  ممىق 

 .المتعهقالدة المختىفدة لدا ارا  والنيهنده  التشدريعه  لتعد   نتيجدة الم يندة فد 

 لىدا هلد  ثدهرآالشدوارر  و تخمديم فد  وا د  نظدهم لتالدهر يدتم لدم ند أ فناليظ

المىايده   فيد  تدتيام لتد وا لألرا د  العشدواا  التقنديم الند  الشوارر تخميم

 الهافاهر التؤثر النال  وهل  لىم   اإلنالمية والشخصية الهوية وييه  الخهصة 

 الدي  الجدوار يند  فقد  فد  تظهدر اجتمهلي    وآثهر ف  العمهر  الي يثة الغرالية

 تعد يه  أو الجهنالية االرت ا ا  تع يه  لىا ي وث لن  خصوصه و الموامني 

 لد  لجيرده والالى ية لند  الجمهدور الي  الثقة هء  وفق الالن ي  لىا الجيرا  م 

 النال  خصوصيت  للا   وفق ا  المنيل الموام  التغريم القهنو  واالاتفهء تماليق

 اإل دهء  ندوء فد  تتمثدل واليايد  صديية الالنيه   وآثهر ف  منظم الغير التمهول

 الدوظيف  الخىدم نتيجدة ةاهفيدال ييدر االرتد ا ا  الندال  والتشدمي  والتهويدة

 . يهية المنمقة مع تتمهالق ال مرخصة يير انتعمهال  ووجو  لالنتعمهال 

 خصدهاص التي در للدا تيىيدل  (3117 راندة " صدالح " د ورد ف 

 ولتيقيدق .الم يندة فد  االقتصده   والنمدو العمراند  التمدور العمىيدة ولالقتهده

 ىد  التيىي المدنه  أرمهده اده  لىمية منهر  ل   انتخ ام تم ال رانة ره  أر ال

 الم ينة ف  منهمق ثالث واختيهر العينة أفرا  تي ي  وتم ة انتالهن تم تصميم ييث

 ( 450 ) مد  ال رانة لينة تاون  وق  الشمهل ( الق يمة والجالل الالى   ,درفي يه

 تجميع تم امه الثالث  المنهمق م  المالقية العشوااية الهلمريقة اختيهررم تم فر ام 

 اليهندو  (SPSS).الدا  ول خهلهده وترمييرده العيندة أفدرا  مد  االندتالهن 
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 ال راندة رده  وتنهولد  اإليصها  التيىيل الرنهم  الهنتخ ام هم ليصهاي ومعهلجتهه

 ييدث تدم ,التي در لمىيدة فد  رهمدهم   ورام  لعال  الت  الجوان  أرم وتقييم تيىيل

 التمدور لىدا أثدر مد  لهده لمده ال راندة منمقدة فد  االقتصه ية الخصهاص تقييم

 وال يمويرافيدة التعىيميدة ااالعده  تقيديم الدا ل هفة ,والنمو االقتصه    العمران

 ل دهفة المنمقدة فد  الي درية تدوفر الخصدهاص التقييم رها أظهر وق  ,والالياية

 وأظهر  النتدها  .والنمو االقتصه   العمران  التمور الي  المتاله لة العالقة للا

 التي در ييدث مد  ال راندة منمقدة فد  الدي  ااييدهء مختىفة النن  تالهي  وجو 

 الي   اللة ها  قفرو وجو  امه أظهر  , االقتصه   والنمو العمران  والتمور

 ومندهية و خدل ااندر  ,واليد  ااندر  لدر  الشدهر  الد خل متوندم م  ال

فد   المختىفة ااييهء الي  التعىيمية المنتويه  ف  اختالل وجو  واهل  ,المنا 

 المعيشدة مندتوى رفدع  درور  لىدا ل راندةا أاد   ام وأخيدر ,ال راندة منمقدة

 لىجميدع يتندنا يتدا التعىديم وتشدجيع  لدم وادهل  ااييدهء الفقيدر  فد  لىنداه 

 تقد يم ييده    درور  لىدا أاد   امده, القمدهر ردها مد  فرصت  لىا اليصول

 .الق يمة الالى   منمقة لناه  والمنهل   ال لم

 م ينة لىا يقيةتمال  رانة لجراء ( 3117 رانة " لى " د  وانته ف 

 اقتدراح خدالل م  هم يلمران الغرض تنميتهه القهامة المصرية لىم   امثهل أنيوم

 التنفيده  والنيهنده  وآليده  اار ال وا ية لىم ينة لمرانية تنمية لنتراتيجية

واقعية  لماهنه  ظل وف  لىم ينة  الرارنة لألو هر ج ية  رانه  لىا ومعتم  

 الد رو  اندتخالص إلماهنيدة ميهولدة فد  تقالىيةالمند الهلرإيدة وتتميدي متهيدة 

 المد   لمعظدم العمرانيدة التنميدة فد  المقتريدة تىد  اإلندتراتيجية مد  المندتفه  

 المصدرية المد   لمعظدم العمرانيدة التنميدة وتوصدى  ال راندة للدا أ .المصرية

 المعوقده  مد  الع يد  للدا العمرانيدة  الهإل دهفة المشداال  مد  الاثيدر تواجد 

 أمدهم الجهدو  لهاقده تقدل التد  والتنظيميدة واإل اريدة واالقتصده ية ليدةاالجتمه

 ييده  للدا والمعوقده  المشداال  تىد  فد  الندال  ويرجدع .تالدهل التد  التنموية

 الاليادة ظروفهده مدع متوافقدة م يندة الادل خهصدة تنميدة لمرانيدة لندتراتيجية

 وتيىيدل رصد  ومد  خدالل .الميىيدة الفعىيدة إلماهنهتهده ومندتغىة والعمرانيدة 

 الم يندة يت   أ   المصرية الم   لمعظم امثهل  أنيوم لم ينة الرار  الو ع

 لىدا الهده العمرانيدة التنميدة تهد   لقالدة تقل ل ي   لمرانية مشاال  م  تعهن 

 ولقىديم ميهفظدة لهصدمة اونهده لىم يندة واإلقىيميدة الميىيدة مد  اارميدة الدريم
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 مد  تمانهده التد  والواقعيدة الفعىيدة ه مد  اإلماهند تمتىد  الم ينة أ  لال .أنيوم

 .الرارنة المشاال  تى  تجهوي

 لىتوييع الفعى  الواقع انتشرال ( 3118وتنهول   رانة " الريال " د

المراد    اخدل الريفيدة(   دالمندتقرا  الريفيدة النداهنية لىجديرا  المادهن 

  ر الي د مييمهده الجديرا  والدي  تى  الي  المتاله ل التؤثير وم ى . الي ر 

  أوتوصدى  ال راندة للدا   .و والد  وجو رده نشدؤتهه مندويه  انتاشدهل مع

 نىالية التالهرا  ورنه  . الناه  الي ر ل ى اجتمهلية منغصه  يول  ن مه  اإل

 وياو    لىم ينة  عل االنتمهء:أالريره م  لعل الي ر   مجمال لمنظور ف 

 مدع التنندجم متىوفدة همقالمند الم يندة أو لىد ي   وترقيدع لىقوميدة أو لىقاليىدة لمده

 المهشدية  قمعده  تراليدة خدالل مد  التىدوث وتير  لهه  وارتفهر العمران  النني 

 الي درية  الندانية  اخدل ااييدهء الريفيدة المندتقرا  ييوانه  العدض وتجوال

   التصدير وتيدر  وارتفهر الخهصة  والي ااق المنهمق الخ راء لىا وتمهولهه

   ولشهلة التيتية الالنية رياىية ف  خىل    ولي اثف  الم  اامية ننالة وارتفهر

 والجريمة يهال  العنل وتنهم  الي ر   المجتمع ف  نىالية ريفية وقيم مفهريم

 . الم ينة ناه  الي  االجتمهل  اليق    وتنهم 

( تي يد  التجدهوي لىدا 3118ور ف   رانة " الفالي    والميم   " د

  ومعرفدددة مظدددهرر  ولشددداهل   3114 لدددهمالتصدددهميم اانهندددية والخهصدددة العددد  

ومقتريدده  اليدد  مدد  ردده  المشدداىة    وفاددر  ردده  ال رانددة ردد  لظهددهر مفهددوم 

التجهويا  وتي ي  اتجهرهت  لىا التصميم اانه  و راندة القدرارا  والقدواني  

وأثرره ف  الي  م  ره  الظهرر    ولالراي أثر  لىا الفعهليه  واانشدمة العهمدة 

المقتريدده  معهلجددة ردده  الظددهرر  . ونعندد  الهلتجددهوي رددو  لىم ينددة   والخددرو 

االنددتيالء لىددا اارض خالفدده لمدده جددهء فدد  المخمددم ااندده    ويمادد  تي يدد   

التقهمعددده    والشدددوارر   واارصدددفة   والهلتجدددهوي لىدددا الندددهيه  العهمدددة   

خدد مه  الاهرالددهء والمددهء واارا دد  اليراليددة   وااالنيددة العهمددة والتراثيددة   و

وق  التم   ال راندة لىدا اا اليده   تل وييرره م  الفعهليه  واانشمة .والهه

مددد  الاتددد  واااليدددهث والقدددرارا  والتشدددريعه  وخدددراام التصدددهميم اانهندددية 

والقمهلية   ف ال ل  القيدهم الهلمند  الميد ان  واالندتاليه    وتوصدى  ال راندة 

قيددة المعهصددر    يدد  أرددم المشددهال التدد  تواجدد  الم ينددة العراأللددا أ  التجددهوي 

وم ينة الفىوجة ر  واي   منهه والنال  يعو  للدا ييده  ندىمة القدهنو    ومثدل 

ف  ييه   مشداىة التجدهويا    وهلد  لتفدهقم مشداىة  مهمهم  العهمل االقتصه   نالالهم 
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اإلناه  ممه جعل التجهوي لىا الممتىاه  العهمة واارا   اليراليدة مد  قالدل 

عل أ اء المختصددي  فدد  تنفيدده المخممدده  يددراض النددا    و ددالمددوامني  ا

اانهنية النهفه  والنال  يعو  للا نوء توييع الفعهليه  المهمدة فد  الم يندة   له 

أ  يراددة اإلنندده  اليوميددة جعىتدد  يغيددر فدد  العددض الفعهليدده  وفقدده لمدده يددرا    

ولرمهل الفعهليده  الترويييدة الرايندة ادهلمتني  والادورنيش فمد  خدالل ال راندة 

  رده  الفعهليده  ل يمدة الافدهء  الوظيفيدة   ولدم تعدهل  ؤى  العينة مقتنع الدنج  اي

التصهميم اانهنية ومه ليقتهه مد  تصدهميم قمهليدة ظدهرر  التجدهويا    وهلد  

ل  لد م متهالعدة تنفيده مرايدل التصدهميم   ولاند   لع م واقعية التخميم ف الم 

تمر الد  المد   والتد  اده  قواني  وقرارا  تمىي  المتجهويي  الواقع اله  اهن  

ندىالية لمىد  فد  اندتمرار رده  الظدهرر    ومثىد  مندهمق العقدو   آثدهرام لالع هه 

أاثدر مندهمق  3114اليرالية د الىيمة (  اخل ي و  التصميم اانه  قالل ننة 

متجهوي لىيهه لصهل  االنتعمهل النان    فد  يدي  اي ا   أندوار التجدهوي العد  

لمالهن  العهمة والخ مه  والشوارر إلنشدهء الميدهل ننة االيتالل لتشمل أراض ا

لددد  الددد ور الندددانية   ولمىددد  ظدددهرر   ف دددالم   التجهريدددة والدددورش الصدددنهلية

ل  م  مقومه  التجهويا  لىا خىق شال مشو  لىمشه  الي ر  لىم ينة والخه

 لمل الالياة الي رية.

( للدددا التعدددرل لىدددا ماليعدددة 3118" د LU Binورددد ف   راندددة " 

الي ددر  فدد  الصددي  وأنددالهال  وايفيددة مواجهددة آثددهر  النددىالية   وهلدد   االمتدد ا 

الت  شده   معد ال  مرتفعدة   وأو دي    Shenzhenالهلتماليق لىا م ينة 

الي در  نتده   االمتد ا ن  لىا العا  م  ال ول الغرالية   ييث اده  أ ال رانة

و لالتجه  نيو ال واي  وأن  ظدهرر  مريوالدة   ييدث يتمىدع ندها  الم يندة نيد

جددو   مرتفعددة مدد  الظددرول المعيشددية والهددرو  مدد  المشدداال  الموجددو   فدد  

رددو   Shenzhen الي ددر  فدد  م ينددة االمتدد ا مرادي الم ينددة  فددإ  ماليعددة 

نموه  لىتي ر منخفض الاثهفة. وأو ي  ال رانة ييه   مندهية العمدرا  فد  

تدراض ( الندرلة االيدر    وأاد   النتدها  االف3116-3112الم ينة ف  الفتدر  د 

الي ر  ف  الصدي  ردو ظدهرر  لىتي در مدنخفض الاثهفدة   وأند   االمت ا   ؤال

 أنهنهم نته  لىتصنيع والنمو الناهن  النريع.

( ف  تقد ير المندهيه  3112"  دDoygunوتمثل اله ل الراي  ل رانة "

الي ددددددر  لم يندددددددة  متددددددد ا المفقددددددو   مددددددد  مدددددديارر الييتدددددددو  نتيجددددددة لال

Kahramanmaras ر  النتددها  للددا تنددهقص منددهية مدديارر الترايدده  وأشدده
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% مددد  71( ويرجدددع 3117-2286% خدددالل الفتدددر  د36الييتدددو  اليدددوال  

ويعو  هل  ال ور    الي ر  وتشيي  المالهن  لىيهه االمت ا المنهية المفقو   للا 

الي در   متد ا للا النمدو النداهن  الندريع ورتفدهر أندعهر اارا د  نتيجدة لال

هر  النتددها  للددا اليهجددة المىيددة للددا مراجعددة شددأورجددر العمددل اليرالدد    و

نيهنه  ل ار  اارا   الميىية والومنية   وند  الفجدو  الموجدو   الدي  الفوااد  

قصدير  ااجدل والفواادد  مويىدة ااجددل التد  تتجهرىهده خمددم التنميدة الي ددرية   

 وتوجي  انتخ ام اارض.

ة ( اانمدددهم التهريخيددد3112" دHan , et.alوتنهولددد   راندددة " 

والعوامل الراينية لىتغيدرا  فد  اندتخ ام اارض فد  م يندة شدنغهره  الهلصدي  

ف  ظل خىفية التيدول النونيواقتصده     وتوصدى  ال راندة للدا أ  التغيدرا  

فدد  انددتخ ام اارض قدد  يدد ث  الخمددا متنددهرلة فدد  الم ينددة خددالل العقدد ي  

  المه ددديي    واتندددم  الييددده   االيدددر  فددد  اارا ددد  الي دددرية لىدددا ينددده

اارا دد  اليراليددة المييمددة   وأ  الييدده   فدد  انددتخ ام اارا دد  الي ددرية 

امدده لددويظ نددؤثر التوييددع الماددهن   اهندد  نتيجددة لىندداه   واالقتصدده  والتيددول  

 الهتهية شالاه  النقل والمواصال  .

 اإلقتصده ية اإلجتمهليدة العوامدل ( 3121وتنهولد   راندة " الخيد " د

 الاالدرى الخرمدوم لألرض الدإقىيم  الي ر  خ اماإلنت لىا المإثر  والنيهنية

 آليدة و دعتهه التد  الموجهدة مرااوالخد الهياىيدة المخممده  تتالدع خدالل مد 

 وتفنديرره .المختىفدة اارض لندتخ امه  أنمدهم تي   التخميم العمران  والت 

 واإلجتمدهل  والنيهند  التدهريخ  والتمدور العهمدة النيهنه  لمهر ف  العوامل

 اارىيدة  اليدر  العوامدل المالهشدر لتدؤثر  3116 -2267لدهم منده  لاقىديم

 النداهن  والنمدو الريفيدة التنميدة  دعل والتصدير و الجفدهل والمجهله  و

 لندتخ ام لدنمم ريمندة رنده  المتيايد ي . وافتر د  ال راندة أ  والي در 

 الخ ميدة  الصدنهلية  واليراليدة  اإلندتخ امه  ومي و يدة الندان   اارض

 التخمديم وندىمه  نيهنده  مد  موااالة ل م رنه  أ  يفترض امه .والترفيهية

 ٕوانتخ امه  الخرموم لناه  الممر   الييه   لىا المترتالة لمعهلجة المشاال 

 يير الهلخرموم ي ر  ت رور وجو  ي لل لىا ممه الممىوالة الوظيفية اارض

 ىيدلتي واتالعد  ال راندة مدنه  .الهلندو ا  ومهيمندة أولدا م يندة لاونهده موااد 

 المراجددع مددد  لىيهدده المتيصددل والمعىومدده  لىاليهندده  الم ددمو 

 المىايدة قدواني  المقدهالال   الفوتدويراف   التصدوير   م ااواإليصهءا  والخر
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 اإلندتخ ام تخميمهده. وخىصد  ال راندة للدا أ  وقدواني  اارا د  ييدهي و

 اإلندتخ امه  الوظيفيدة لىدا المهديم  ردو الندا  أجدل مد  لدألرض الي در 

 االيدرام  ام امتد ا  تشده  لدم والتد  ترفيهيدة(  خ ميدة  صنهلية  ديرالية   رىااخ

 للا يخىص امه .النان  اإلنتخ ام ف  يه ث رو امه ناه  ااقىيم يهجة يغم 

 نظدهم ال ولدة  لماليعدة ااول فد  المقدهم تخ دع وندىمهت  التخمديم نيهنده  أ 

 تى  فهو ييم  ثمهرره لنت وايفية اارض نيو ونيهنهت  لتجهرهت  النها   اليام

 .المنهنالة القهنونية التشريعه  الن  اإلتجهره 

جهالة لىا تندهإل اإل ف  ( 3122 رانة " الميمو  " د  مشاىة تالىور 

النعو ية؟  الممىاة العرالية ف  الالى يه  أرا   لىا التع   رو مه :راي  مإ ا 

المقدهر    التؤصديى  والمدنه  االندتقراا  الوصدف  المدنه  الالهيدث ندتخ موا

 تيريم لىا الفقههء وتوصى  ال رانة للا مجمولة م  النتها  م  أرمهه لجمهر

 ر  الالى يه    وأ  أرا   الالى يه  وأرا   الياومية اارا   لىا التع  

والخد مه    المرافدق وتيندي  العدهم  الصدهل  لخ مدة تندتخ م أراض ٍياوميدة

 مدرق ومنهده اليد   و دع مريدق فمنهه اارا   ويص  التع   وتنور مرق

اإلييدهء وييررده  وأ  مد   ول لدهء التندوير ومنهده مدرق ااوراق  فد  التيوير

 الالغ دهء تولد  أنهده لىالىد يه  الممىوادة اارا د  يصد  ل  النهتجة اآلثهر أرم

المد     أمدرال لىدا العشدواايه  قيدهم فد  وأنهده تتندال  النده   الي  والمشهينة

 تمىد  مدرق تو د  التد  والقدواني  ةاانظمد و دع قد  الندعو   النظدهم وأ 

لىيقوق   ويفظهم  لىفت    رءام  لىتؤويال  مفتويهم  يتر  الاله  ولم   إولييه العقهر 

 العقوالده  ومنهده الغرامده   فمنهده اارا د  يصد  لقوالده  تندور  لواده

 .والغرامة النج   :تشمل والت  التعييرية

لتمور العمران  ( ا3123وتنهول   رانة " العيمهو    وأالو  هرر" د 

  ولالقت  الهلتغيرا  ف  منهية  3113 – 2283يون  لىفتر   ف  ميهفظة خه 

اارض اليرالية  وتيىيل اتجهره  الييل العمران  وأشداهل  وأندالهال  وأالعده   

االقتصه ية والالياية واالجتمهلية واامنية. وتوصى  ال راندة للدا مجمولدة مد  

نددد  ارتدددالم الهلييددده   النددداهنية التددد  شددده تهه العمرا االمتددد ا النتدددها  أرمهددده: أ  

م  3113م يتددا لددهم 2223% مدد  لددهم 42الميهفظددة  والتدد  قدد ر  اليددوال  

ألدل  31العمران  للا تنهقص مندهية اارض اليراليدة مد   االمت ا وأ ى رها 

م . والين  ال رانة أ  المندهية 3113ألل  ونم لهم  72م للا 2223 ونم لهم 

يددون  قدد  ت ددهلف  تقريالددهم  خمدد  مددرا  مندده لددهم  المالنيددة فدد  ميهفظددة خدده 
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العمراند  أ ى  االمتد ا وخىصد  ال راندة للدا أ   م.3113م ويتا لهم 2283

للا تقىص المنهيه  اليرالية ها  التراله  الخصالة  الينمه الترالة الرمىية اهن  

العمران  نتيجة لتواج  المنتومنه  لىيهه قالل لدهم  مت ا أقل التراله  تعر هم لال

م . وأ  الصفة الغهلالة لىدا العمدرا  فد  الميهفظدة ردو العمدرا  اافقد   3116

 االمتدد ا وقد  جددهء لىدا يندده  اارا دد  اليراليدة. وأوصدد  ال راندة التوجيدد  

العمرانددد  الهتجددده  الغدددر   ييدددث الاثالددده  الرمىيدددة  لىميهفظدددة لىدددا اارا ددد  

الالندهء الرأند   العمران   وتوجيد  النداه  نيدو  االمت ا اليرالية ويمهيتهه م  

 والالنهء ف  المنهمق الف هء  اخل المنهية المالنية.

 لىدا  التعد  ثرأ تقييم (  للا 3123ور ف   رانة " لال  المين  " د

 لىدا التعدرل خدالل: مد   المصدر  الغدهاا مد اا لىدا اليراليدة اارا دا

   و راندة مصدر  فد اليراليدة  را داا  فد  الندول والت رور  الام  التع 

 ثدهراآل   و راندة مصدر  فد الهلالندهء اليراليدة  را داا لىدا  التعد  نداله أ

  فد أردم المتغيدرا  لىدا اليراليدة  را اا لىا  الام  التع  لىا المترتالة

 لىدا   والتعدرل  المصدر الغدهااا مد اا وخهصة مصر  ف  اليرال القمهر

 اليراليدة  را داا لىدا  التعد  مد  اليد   فد  الصديراو الظهيدر قرى  ور

  المصدر  الغدهاا م اا توفير  ف الها  لىا االلتمه  م  ألىا  رجة يقيقلت

وتوصى  ال رانة للا الت رور النول  ف  اارا   اليرالية نتيجة اإلنرال .

فدد  انددتخ ام الماليدد ا  واانددم   الايمهويددة   والتنددهقص المنددتمر فدد  متونددم 

هء لىدا اارا د  نصي  الفر  م  اارض اليرالية   وأ  أناله  التعد   الهلالند

و دعل يرامدة مخهلفدة الالندهء   اليرالية تتمثدل فد  ييده   لد   ااندر الريفيدة 

والنمهح التوصيل المرافق للدا المالدهن  المخهلفدة لىدا   لىا اارا   اليرالية

اارا   اليرالية   ووجو  العض االنتثنهءا  م  يظر الالنهء لىا اارا   

 3121الظهيددر الصدديراو  يتددا لددهم اليراليددة   وأ  مدده تددم تنفيدده  مدد  قددرى 

يترادددي فقدددم فددد  ميهفظددده  الوجددد  القالىددد    ولددد م انشدددهء قدددرى فددد  الظهيدددر 

الصديراو  الميهفظدده  الوجد  الاليددر  التد  تتراددي الهده منددهيه  التعد   لىددا 

 اارا   اليرالية ف  مصر ممه يإثر ال ور  لىا اام  الغهاا .

 الفوارق أشاهل رفة( للا مع3124ور ف   رانة " االراريم   رجير " د

 ق ر وتقىيصهه منهه النانية لىي  ااييهء الي  العمرانية واالجتمهلية واالختالفه 

 لتفعيدل التمهند  الندانية ااييدهء مختىدل الدي  لمراند  تدواي  وخىدق ,اإلماه 

 ومتوايندة مندت يمة ندانية اليادة إليجده  ,الم يندة  اخدل النداه  الدي  االجتمدهل 
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وتيىيدل  لوصدل التيىيىد  الوصدف  المدنه  لىدا االلتمه  لمرانيهم واجتمهليهم.تم

 المقدهر  المدنه  ثدم ,واالجتمدهل  العمراند  المندتويي  لىدا التمدهيي ظدهرر 

 اختيهرره .وق  توصى  ال رانة للدا أ  ل  تم ال رانة الت  لينه  الي  لىمقهرنة

ااييدهء   الدي التمهيي ي   ييه   للا أ   لألييهء المتواينة يير العمرانية التنمية

 تدوتر للدا أ ى الندانية ااييدهء الدي  التمهيي الواي    ول  الم ينة  اخل النانية

 .الهلم ينة االجتمهلية اآلفه  العض  رجة انتشهر اختالل و االجتمهلية العالقه 

 التيول  ينهمياية (  للا التعرل لىا 3124ور ف   رانة " اليوم " د

الهيادل  اليه ثدة التيدوال  قيده  هنيدةمال المد ى تعند  والتد  القدهرر  م يندة فد 

 ولالقدة االقتصده   الهيادل فد  التيدول لىدا يدإثر الده  االجتمدهل  الم يندة

 قيده  ثدم القدهرر  لم يندة الهيادل العمراند   فد  الدهلتيول همنه ال ف  التيوال 

 لهدها التغيدرا  المقهالىدة قيده  مريدق لد  الم يندة لمدرا  فد  اليده ث التيدول

 الهيادل فد  التغيدرا  أو واالجتمهليدة ال يموجرافيدة اي فد  الندو نواء التيول

 وأ  )العمران   االمت ا  ( لىم ينة العمرانية الاتىة نمو يجم اه  نواء العمران 

 لىدا قدو  الشدال تدإثر والتد  المختىفدة االندتعمهال  نند  توييدع فد  التغيدر

 م يندة نهدهوم العراليدة المد    أوات   م  ال رانة  . لىم ينة المنتقالى  التيول

 اليجدم فد  تيدوال  شدمى  التيوال  الي درية التد  م  الهلع ي  مر  القهرر 

 ادهل  مدر  لىيهده خدرىأ نهييدة مد  النداهن  والترايد  نهييدة مد  النداهن 

 مثل مإثرا  فارية وأ  ينية معتق ا  ل  نواء النهت  الميى  الفار ف  تيوال 

 االقتصه   النشهم ف  ال تيو شه   اهل  – وييرره االشترااية والرأنمهلية

 نشهم الا الم   تى  مواقع نتيجة نهن أانشهم  اليرالة م  التيول لن  نواء

 النيهيية لا النشهمه ل التيول ثم ولااا الصنهلية الثور  ال ايه  ف  الصنهلة

– الج يد  العدهلم  الندوق ليده آو المدهل رأ  نديه   نتيجة والتجهرية والترفيهية

 .الالنهء  نمم ف  الم   التى  ال تيو  ي ث والهلتهل 

 اتجهردده  ( للددا التعددرل لىددا 3124وردد ف   رانددة " وردد ا  " د

 لهم الفىنمينية الومنية  خول النىمة الع  مواله  ميهفظة العمران  ف  االمت ا 

 جهده  لىدا االمتد ا  رها أناله  اليرالية  مالينة االرا   لىا وأثر  1994

 ي دهحإل والوصدف  التدهريخ  ندة المدنه ال را اتالعد  وقد   .اخدرى  و  معينة

 مندتعينة اليراليدة  اارا د  لىدا ينده  االمتد ا  لىدا العوامدل المدإثر 

 وخىصد  .الياوميدة المإننده  فد  المندإولي  مدع والمقدهالال  الهل رانده 

التد   التجمعده  لدالعض العمران  االمت ا  منع ف   ور لاليتالل أ  للا ال رانة
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رده   ف  التراخيص لىالنهء لمهءل يمنع ييث ( دفةمصن منهمق ف  أرا يهه تقع

 لألرا د  هم تخميمد الجيايدة الهياىيدة المخممده   دم  ياد  ولدم المندهمق  

% 74العهمدل  و ردها االلتالهر العي  خه أ المخممه  الج ي    أ الل اليرالية 

لدهم   الدي  موالده  ميهفظدة فد  العمرانيدة الاتىدة مندهية فد  الييده   يجدم مد 

 .القيمة لهلية أرا   يرالية لىا ر  ) (3122-2225د

( ااالعددده  النونددديو اقتصددده ية 3125" د Peprahتنهولددد   راندددة " و

الي ر  م  وجهة نظر صغهر الميارلي  الميىيدي  فد   دوء أنمدهم  مت ا لال

تهيدة الاهرالدهء لتهية االناه  والغهاء والمدهء   وييدهي  الييوانده  والميدور ولو

يارلي  ف  اانشمة التد  تدإ   للدا فقد ا  اارض وونهال النقل  وانخرام الم

اليراليددة مثددل تجريددل اارا دد  وييرردده  ورإيددة المدديارلي  يددول ميايدده 

الي ر   والتمد   ال راندة لىدا المقدهالال  الالإريدة ومقهالىدة  االمت ا وليو  

االخالهريي  واالنتالهنة  وتوصى  ال رانة للا وجو  نوق رااد  لاليدع اارا د  

جعل م  الندهولة واليندر والندرلة ااتنده  صدغهر المديارلي   ممه  اليرالية

لى خول   وأشهر  النتها  للا أ  الييل العمران  لىا اارا   اليرالية ف  

المجتمعده  الميىيدة أ ى للدا ييده   اليقد  االجتمدهل  الدي  النداه    ف دالم لد  

   فدد  تهيددة المددرق والمددهء النقدد  والاهرالددهء والييددهلظهددور المنددها  الي يثددة و

اانشددمة التجهريددة والتنميددة فدد  المجتمعدده  الميىيددة الههمشددية  ومدد  ثددم ف ددل 

 الي ر  لىا نمم الييه  التقىي   النهالق. االمت ا يهلالية الميارلي  ف  العينة 

وف   وء لرض ال رانده  الندهالقة يماد  الوقدول لىدا لد   جواند  

 تتمثل فيمه يى :

ميدة موجدو   فد  اهفدة  ول العمراند  ظدهرر  لهل االمت ا ل  مشاىة  -2

العهلم   ولعل تنور ال رانه  الي  ال ول المتق مة والنهمية أالري  ليل 

 لىا هل .

العمرانددد  ظددهرر  متعددد    ااالعددده    التهريخيدددة  االمتددد ا ل  مشدداىة  -3

االجتمهلية والعمرانية والاليايدة واالقتصده ية والتشدريعية والنيهندية 

معهلجددة ال قيقددة لهدده  الظددهرر  واامنيددة والصدديية   والهلتددهل  فددإ  ال

 يج  أ  تؤخه اهفة ااالعه  النهالقة ف  التالهرره.
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العمراندد  قدد  تاددو  المظهددر الخددهرج  المترتدد   االمتدد ا ل  مشدداىة  -4

ناه  وييررده لىا مشاال  أخرى انوء التخميم   ومشاال  اإل

   وف  ها  الوق  ق  يترت  لىيهه الع ي  م  المشاال  ااخرى.

العمراندد  الشددال  االمتدد ا ه  النددهالقة الؤالعدده  ظددهرر  ارتمدد  ال راندد -5

جيا   ييدث ترادي ادل  راندة لىدا أيد  ااالعده  وتتجهردل ااالعده  

ااخرى  وق  ياو  تراييره منمىقهم مد  اليقدل العىمد  الده  ينتمد  

  فنتيجددة لتعدد   ااالعدده  نجدد  تعدد   اليقددول لليدد  مدد  أجددرى ال رانددة 

افيدددده واالقتصدددده  والهن نددددة جغرلالعىميددددة التدددد  تهددددتم الهلظددددهرر  اه

 وال رانه  اليرالية والالياية والعمرانية.

ياليظ م  ال رانده  الندهالقة  دعل االرتمدهم الهلجهند  االجتمدهل   -6

الددده  يعددد  مددد  وجهدددة نظدددر  الميدددر  الدددراي  والعهمدددل المدددإثر 

والمتددؤثر الهلجواندد  ااخددرى   ومدد  ثددم جددهء  فاددر  لجددراء ردده  

 متد ا لال االجتمهليدة  ااالعده  ال رانة لتاليدث فد  نقمدة ج يد   ورد

 العمران .

جدراءا  المنهجيدة فد  ال رانده  الندهالقة الدي  التيىديال  تنول  اإل -7

همددده   مددد  خدددالل  راندددة اليهلدددة أو المنددد  يالاميدددة والايفيدددة أو اى

  وتنولددددد  اا وا  المندددددتخ مة الدددددي  االندددددتالهنه   االجتمدددددهل 

اليهليددة مدد   والمقددهالال  المفتويددة والالإريددة   وانددتفه   ال رانددة

 المعهلجه  المنهجية النهالقة .
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 العمرانً على األراض الزراعٌة:  متدادلال المجتمعٌةسابعاً: األبعاد 

تقع ق يته ن ر  الغهاء والفق ا  المنتمر لألرا   اليراليدة فد  مرادي 

االرتمهم العهلم  خهصة ف  الفترا  اآلخير   فالينمده تعد  لمىيدة التي در لمىيدة 

ىتنميددة االقتصدده ية والنمددو االقتصدده     فددإ  الييددل العمراندد  يتميددة ترجددع ل

لىمنددهمق الي ددرية لىددا يندده  اارا دد  اليراليددة يترتدد  لىيدد  نتددها  ييددر 

 (Ghar,2004,P.651مريوالة لىا اهفة المنتويه .د

مشداىة رايندية فد  لمىيدة التمدور الي در   العمران  االمت ا أصال  و

العمراند   االمتد ا ج ل النظر  ال اار يدول لى ول الغرالية ويوج  اتجهره  ف  ال

 (Morcol,2012,P. P. 1-2يتمثال  فيمه يى :د 

نظدر  ندىالية ويعتالروند  منداوالم  العمراند  متد ا ينظر االتجده  ااول لال -2

لدد  الع يدد  مدد  المشدداال  الخميددر  والتدد  مدد  الينهدده: فقدد ا  اارا دد  

الميىيدددة    اليراليدددة الخصدددالة   وييددده   تادددهليل الخددد مه  الياوميدددة

والعيل الماهن  لىجمهله  العرقية واالثنية   وتىوث الهواء ومده يترتد  

لىي  م  ارتفهر  رجة اليرار  لهلميهم  وأرجعوا هلد  للدا االفتقدهر للدا 

العمراندددد   أو ييدددده   االمتدددد ا النيهندددده  الياوميددددة المالامددددة لاددددال  

 .االمت ا النيهنه  الياومية الموجهة لهها 

الثددهن  الددرإى النددهالقة ويتشددا  فدد  اا لددة التدد  قدد مهه  ينتقدد  االتجدده  -2

   العمراند  االمتد ا أصيه  االتجه  ااول ف  المشاال  المترتالة لىا 

  فإنهدده نتدده   ويددرو  أندد  الغددض النظددر لدد  المشدداال  التدد  نددنت  لندد

ماهنيدده    يقددرر را  اافددرا  العقالنيددة   فيينمدده تتددوافر اإلاماليعدد  لقددر

  الييدهم فد  مراادي المد   واالتجده  الدا ال دواي  الناه  االالتعده  لد

 ييث المنها  المتنعة.

وفقدهم لىرإيدة  –تعد    اليراليدة اارا د  لىدا العمراند  االمتد ا  مشداىةف

   العهلم يول جميع منهه الت  تعهن  المشهال م  -الت  تنمىق منهه ال رانة اليهلية 

 فد  المندتمر  الييده   ث أ ييد   ندريعة نداهنية الييده ا  تتندم التد  تىد  وخهصدة

خىدل  يجده ل ثم وم  اليرالية اارا   لىا المى  ييه   للا يإ     الناه  أل ا 

 لىدا تندهل  أخدرى لوامل رنه  الناهنية الييه   ل  وف الم     الاليا  التواي  ف 

 الج يد   النانية ااييهء انتي اث خالل م  ال ولة نيهنة أالريره العمران  االمت ا 

 خاللد  مد  الده  المده   العهمل ل  ف الم    اليرالية اارا   الهلقر  م  أو ف 
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 واندتغاللهه المد    دواي  فد  الواقعدة اليراليدة أصديه  اارض يدراءل يدتم

 خدالل مد  الدهري  ور أي دهم  جتمهليدةاال أ  لىعوامدل امده   يراليدة يير ايراض

 مندهيه  عدو يقتم له   الم يندة فد   دواي  الندا  فد  الم   ناه  العض ريالة

  و  فقدم ترفيهيدة أرض ندانية للدا وييولونهده اليراليدة اارا د  مد  معيندة

 وخيدر   مد  العدهلم ل يد   مندهمق ف  ييصل مه ورها   اليرالة ف  منهه اانتفه  

 الصدهلية اارا د  مد  الاثيدر فقد   ييدث الهاندته مده يد ث فد   هلد  لىا مثهل

 أرالعدة تندت  المندهمق رده  أ    الدهلريم مد  المد    دواي  فد  مندهمق لىيرالدة

 ردو الدل الد ول مد  مجمولدة لىدا العمراند  االمت ا  اليقتصروالننة. ف  ميهصيل

 أ  للدا ال رانده  يد ى ا شدهر أ فقد    العدهلم  ول فيهده جميدع تشدتر  لهمدة يهلة

  ااراض مد  فد ا  لدلأ 511 يعده ل مده فقد   ندنويهم  اامريايدة المتيد   الواليه 

 . 3111 -2233العمراند  خدالل الفتدر  مد   لىييدل ر دههتع نتيجدة اليراليدة

 (.62  ص 3116د العياو   

فهارا   اليراليدة لىدا أمدرال المد   رد  مندهمق انتقدهل مد  المندها  

راي  لىخدد مه  الددمددور  الالريفيددة والمنددهمق الماليعيددة لألرا دد  الي ددرية   فهدد  

ميه  لىمندهمق الي درية   امده ياولوجية الييوية اهلغهاء والهواء النق  والترالة والاإل

أنهه تىع   ورام ف  يمهية وانت امة الالياة الي رية ومواجهة اآلثهر الندىالية النهجمدة 

المتدؤثر ااول مد  هده   فإن المد  ل  التىوث الي ر    ونتيجة لقرالهه المادهن  مد  

الم   لىا ينه  اارا   اليرالية   فعىدا   متالي ر    فف  أورواله ت االمت ا 

% مد  اارا د  اليراليدة فقد   نتيجدة 4اليل المثدهل لالدر منمقدة المتوندم فدإ  ن

% مد  رده  اارا د  اهند  أرا دد  71لىتي در فد  تندعينيه  القدر  المه د  و

 (Dungun, 2009, P.472يرالية خصالة ف  اانه .د 

 العمراند  االمتد ا   دغم تيد  اليرالية اارض تآال تع  مشاىةامه 

 ييدر الريفيدة العالقده  الي درية لد  النهجمدة الندىالية الظدوارر أردم م  واي  

 فد  اليراليدة اارض لىد  الالندهء نتيجدة  مشاال  ل ي   نجم وق  .المتواينة

 المشداال   تىد  تمثدل التد  الظدوارر مد  الع يد  ورنده  .المد   الاالدرى ميديم

 ترييدل لعمىية ال اية  ممه يع   والريل الي ر الي  النانية الاتىة اتصهل أرمهه

 جهدة مد  الاالدرى المد   فد  المعيشدة يدالء أ  امده .الريدل وتي در الي در

 م  لانية رجرا  للا أ   أخر  جهة م  الريل وتوفر  ف  النا  ورخص

 ورها .لىم ينة الاتىة النانية م  الهلقر  الواقعة الههمشية القرى للا الم    اخل

 لد  يندت  ومده عملال أو لى رانة والي ر الريل الي  الالن ولية اليراة يالرر مه
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 مد اخل لىد  المدرور  واالختندهق واالي يدهم النقدل فد  يرادة تشدهال  م  هل 

 الهلم يندة الاالدرى المىتصدقة الريفية النانية التُاتال  وجو  النال  الاالرى الم  

 (276  ص3116دلناور    .لىم ينة العمران  االمت ا  جراء م 

 العمراندد   متدد ا( لشددر خصددهاص لال2228وآخددرو  د Burchellويدد   

الهاللتمدده  لىددا نتددها  ال راندده  والاليددوث تمثىدد  فدد : الاثهفددة الندداهنية المنخف ددة  

واالمت ا  يير المي و  لالندتيمه   والعديل المادهن  لألنمدهم المختىفدة الندتخ امه  

متراي  لدألرض   المىاية يير الاارض  والتنمية الوثهالة المتقمعة يير المتصىة  و

الخهصة لىا النقدل والمواصدال   وتجديإ الندىمه  اليهامدة ونيمر  ونهال النقل 

االيدددر فددد  التفدددهو  الالندددتخ امه  اارض الدددي  الع يددد  مددد  الياومددده  الميىيدددة  و

القدد را  التمويىيددة لىياومدده  الميىيددة مدد  منمقددة اخددرى  وتنميددة منتشددر  لىددا 

ألندر المرق الراينية  والتمه  راي  لىا لمىية فىتدر  وترشدي  لتدوفير االنداه  ل

  (Franz, et. al.,2007,P.P.10-11منخف ة ال خل. د

القريدة  نمدو لىدا واالقتصده ية االجتمهليدة الييده  ماليعدة ولقد  انعاند 

 نمد  ولقد    الماليعد  الع دو  الدهلنمو وتاوينهده تخميمهده اتنم فق  المصرية 

 اليرالية ينه  اارا   لىا العمرانية اتىتهه وامت   المصرية القرى معظم

 امده القريدة  فد  والالندهء واإليدالل والتجريدل التالدوير مريدق لد  الهه يمةالمي

 نندالة  يهر ف  تنال  اله  الالعض اامر مع الع هه تاليم يتا القرى امت  

 اله  الوق  ف  يي ث هل  ال .ننويهم  ال ولة تفق ره اليرالية الت  اارا   م 

ا الهل ولدة الجهده  المختصدة فيد  تالدهل ه جهد م  اارا د  حانتصدال فد   دخمم

ا يتاىل هل  أ  مع اليرالة النتخ امهه ف  الصيراوية  والمدهل الجه  م  اثيرم

 المنتصدىية اارا د  لهده  اإلنتهجيدة المهقدة أ  مد  الدريم   لىدا والخالدر  

  ولعل أي  التعاليرا  الت  هارره أي   (28  ص 3117لىغهية.د لى    مي و  

  ف  الع هه" أ  أن  لدم يعد  رنده  الماليوثي    والت  تصل هل  " الالال  ل م

 فواصل أو فرايه  تفصل الي  القرية وجهرتهه أو الي  القرى والم ينة.

را  المتنددهرلة فدد  المعمددور المصددر  للددا نمددو لشددواا  يددولقدد  أ   التغ

 (.33-31  ص 3125مشو  لىعمرا  يتمثل فيمه يى : دراي    

القدرى المظددهرر  تراجدع الصدالغة اليراليدة التقىي يدة لىريددل   فقد  أخده  -2

التي ر  و  أ  ياو  ل يهه المقومه  اانهنية الت  تقوم لىيهده الييده  

 الي رية النىيمة .
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أمدددهم لجدددي القدددواني  ولدددواا  الالندددهء المنظمدددة لىعمدددرا  لددد  الىيدددهق  -3

الددهلمتغيرا  المتنددهرلة   فقدد  تددم نمددو المدد   أفقيددهم ورأندديهم فدد  أيىدد  

وام مشورهم وفق   الم   لنصدرام ااييه  خهر  ره  القواني  والىواا  نم

 أنهنيهم م  لنهصر جو   الييه  الي رية .

النمو العشواا  الصور  متياي     فق  تمان  ظهرر  النمو العشواا  م   -4

ظدهرر  ادل المد   وادل   النية العمدرا  المصدر  المعهصدر  الدل صدهر

 القرى.

هه شدال  مغيه  الالإر  القهررية لىا المنظومة العمرانية الؤامىهه ونيمرت -5

الاهمىددة لىددا العمددرا  المصددر  م ندد  وقددرا    له يالىدد  ندداه  القددهرر  

% مد  51خم  مجمور الناه    وتنتيوه وي ره لىا مه يقر  مد  

مجمدددور االندددتثمهرا    وتيتدددو  لىدددا أاثدددر مددد  نصدددل الخددد مه  

 االجتمهلية لىا المنتوى القوم  .   

  ف  لىم العمرا  ل م تنىنل أيجهم الم   التنىنل الماليع  المعترل ال -6

  فم  الماليظ وجو  تفهو  االير الي  المرااي الي رية الاالدرى والدي  

الم   المتونمة وصغير  اليجم م  ييدث يجدم النداه  ويجدم فدرص 

العمل والخ مه  الي رية   ممه أ ى للا تالهل  ره  الشراا  م  المد   

 ول م التنهنق فيمه الينهه. 

هرر ف  منتصل القر  العشري  لىا ال أ  الييه   الناهنية المع ل متن  -7

ييي لمران   يق مي و     و  أ  يقهالل هل  اتنهر ماهن  النتيعه  

لىمدد   والقددرى  منددتمرام  تدد ريجيهم  ردده  الييدده     لددها شدده   مصددر ييفددهم 

لىا اارا   اليرالية الخصالة المييمة الهه   وق  ص ر  الع ي  م  

نهء لىا اارا   اليراليدة   القواني  وااوامر العنارية الت  تمنع الال

ولا  ره  القواني  لدم تيدل  و  الييدل العمراند  المندتمر لىيهده أمدهم 

 اليهجة ال هيمة لميي  م  االناه  والمنشآ  الخ مية . 

لدد ا  للدد م قيددهم الجهدده  الرنددمية التي يدد  ار وندده  لىمدد   والقددرى و -3

رده  ال ف  اآلوندة ااخيدر  فقدم  ممده ندهل  لىدا ييدل لمخممه  لهه 

المدد   والقددرى النددهولة لىددا اارا دد  اليراليددة المييمددة الهدده يتددا 

تاليمدد  فدد  العددض ااييدده  مددع الع ددهه الددالعض   فقدد  اهندد  منددهية 

مد  ماليي   نتةصل القر  العشري  يوال  تاارا   اليرالية ف  من
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مدد  ردده  اارا دد  الخصددالة خددالل  %46  ولادد  مصددر فقدد   ااف نددة

مت ا ا  لىيهه  وتفق  مصدر ي  نتيجة لالالنصل الثهن  م  القر  العشر

ألدل فد ا    ولها  ثالثدي آالل فد ا  و  لشدر ننويهم المع ل يتراوح الدي  

انتمر رها المع ل ف  التآال   فإ  اارا   اليرالية نول تختف  مده 

صددل القددر  القده م   ويصددير الددوا   والدد لته تالدي  نههيددة رددها القدر  ومن

 الاهمىهه اتىة النهاية صمهء.

  العمراند االمتد ا   أ وجد  المصدرية لىقدرى  اليدهل الو دع راندةوال 

 للا الهإل هفة اليرالية   اارا  م  ف ا  مىيو  م  أاثر لىا تم ق   العشواا

 ميده  وتىدوث  الصدىالة المخىفده  ل ار  :أرمهه م  الت  تنموية ق هيه ل   وجو 

 لد  النهجمدة تمهليدةاالج وت اليهت   العشواا والعمرا    الجوفية والميه  الترر

 وخمدة لىعمدرا  وا دية يد و  ييده  ظدل فدا الفهلىة العمرانية اإل ار  ييه 

 لغيه  نتيجة  العمران التخميم فهلىية ييه  لال الهال هفة رها   القرية المت ا 

 تتيدر  ولدها . المصدرية لىقرية ااولوية ها  لىق هيه التفصيىية الميىية الرإية

  را اا لىا التع   لوقل ميهولة ف  ال ولة ي وأجه ومإننه  رياه  اآل 

 اارض مد  الفهقد  ييده   نتيجدة اليرالد  المجتمدع لىدا ثدرأ والده  اليراليدة

 التنميدة مدوار  تدؤثر والهلتدهل  اليرالد  اإلنتده  نقدص للدا أ ى ممده اليراليدة 

 لوقدل الموجهدة العمرانيدة النيهنده  و دع أرميدة تالدري رنده ومد  .االقتصه ية

 مد  اليد  :خالل م  لىقرى المخمم والعمرا  اليرالية اارا   ىال التع  

 التجمعده   اخدل العمدرا  اليراليدة  وتاثيدل اارا د  لىدا العمدرا  امتد ا 

  (.4  ص 3117القهامة. د الهياة العهمة لىتخميم العمران    العمرانية

ااناله  ال افعة الا التع   لىا اارا   اليراليدة فد  أوروالده  وتنيصر

ناله  تتمثل ف : اتهية ونهال النقل : لد  مريدق تقىيدل تادهليل أوأمرياه ف  خمنة 

النقددل ييددث نددمي  لألفددرا  والعمددهل لالنتقددهل لعمىهددم النددهولة وينددر  والييدده   فدد  

الدد خل :  فعدد  اانددر لىييدده  فدد  منددهيل وانددعة   ومدد  ثددم تنددالال  فدد  الييددل 

  معد ال  التوظيدل  الي ر  النال  رخص اارا   ف  ال واي   والييده   فد

وييه   ننالة ااقىيده  والجمهلده  العرقيدة واالثنيدة  وارتفدهر معد ال  الجريمدة فد  

 (Yveszenou,2009,P.131د مرااي الم   خهصة ف  أمرياه.

العمران  للا النمدو النداهن  والد خول المرتفعدة  االمت ا وترجع أناله  

فض الاثهفة والتف يال  والتشريعه  الياومية الت  تشجع انتخ ام اارض منخ
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الفر يددة لىتمددورا  منخف ددة الاثهفددة  واالتهيددة والريالددة فدد  امددتال  المنددها  

 (Kaur, 2008, P.P. 1-3الاالير  والمنهفنة لىا اارض والتي ر.د 

واالنددتقاللية فدد    العمراندد  فدد  النمددو الندداهن  االمتدد ا ندداله  أتتمثددل امدده 

والم دهرالة فد  اارا د  وتوقدع ارتفدهر   والنمو االقتصه   والتصنيع   القرارا 

  ومقهومدة التشدريعه   و دعل االنتهجيدة لألرا د  اليراليدة    أنعهر اارا د 

واتندهر المدرق   ول م الق ر  لىا شراء المنها  واليهجة للا منا  أونع والنقدل

ميددة والريالددة فدد  العددو   ووالتيددول نيددو اانددر النوويددة ونيهندده  التنميددة اليا  

 (Bhatta, 2010, P.18ريفية واالنتثمهر ف  االناه .د لىمنهمق ال

  مددد  تفنددديرا  أنددداله  ه( يوجددد  نممددد3116د Siedentopوفقدددهم لددد   و

الي ددر  رمه:ييدده   المىدد  لىددا اارا دد  الي ددرية نتيجددة االنددتهال   االمتدد ا 

المتياي  لألرض م  قالدل ااندر والشدراه  واالندتخ امه  العهمدة  وأنمدهم التنظديم 

  فهلددد لم الجمدددهرير  لىاثهفدددة المنخف دددة وأشددداهل التوجددد  لىندددا  فددد  والتخمددديم 

ال واي  وتوفير الياومه  الميىيدة لىخد مه  الهده أو لىدا ااقدل الندمهح التوصديل 

 .Franz, etد الي ددددر . االمتدددد ا ردددده  الخدددد مه  رددددو نددددال  تشددددجيع 

al.,2007,P.8)  

 ييده  ال فد  العراليدة المد   فد  العمراند  االمتد ا  أنداله  أردم وتتمثدل

 فد  وندريعة االيدر  ييده ا  العراليدة الي درية تشده  المندهمق ييدث النداهنية 

 ل  النهجمة الناه  ف  الماليعية لىييه   انتيجة الييه   ره  وتؤت  .ناهنهه أل ا 

 .الريفيدة المندهمق مد  ال اخىيدة لىهجدر  انتيجدة واهل  الموالي   مع ال  ارتفهر

 مد  مجمولدة للدا الاالدرى العراليدة  المد  للدا الريفيدة الهجدر  أنده  وترجدع

 فرص وييه   الريفية المنهمق التخىل المرتالمة واالجتمهلية االقتصه ية العوامل

 م  لالنتفه   ااريهل ناه  جه  يإ   للا ممه الي رية  المرااي ف  العمل

 وأيدوالهم وأجدوررم  خدولهم تيند  لدالو المتمدور  والمرافدق الخد مه 

 ل ارا   أ والمده   الاالدرى العراليدة والمد   العواصدم فد  المتدوافر  االقتصده ية

 والنديمر  العمراند  االمتد ا  تنظديم لىيهده يصدع  اايىد  فد  العراليدة المد  

 واليدرتالم  العشدواايه  مشداىة النم  لىا ظهرت أ  للا يإ   فإ  هل  لىي  

 و دهرالها نمدهلو النداهنية  الهلييده   فقدم لىمندهمق الي درية العشدواا  النمدو

 رده  مثدل تيد  له .والقهنونية النها   المإننية مرواا واالجتمهلية قتصه يةاال

النداه   ايتيهجده  تدوفير لىدا الميىيدة  را واإل الياومه  ق ر  م  االو هر
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 .لىيهده المتيايد  المىد  يوااد  الشال والمرافق والخ مه  االقتصه ية واانشمة

 (24  ص 3124دلال  الرياق  

لىددا يندده  اارا دد   العمراندد  متدد ا االوفدد  مصددر ترجددع أندداله  

اليرالية ف  العجي ول م الق ر  لىا شراء المنها   وارتفهر أنعهر اارا   

 لىددامدة أ وا  ال دالم االجتمددهل   وال دغوم ءاليراليدة  و دعل ولدد م مال

تنميدة ل و عل االتجه الالنية التيتية والخ مه  العهمة لىا اارا   اليرالية  

ونقددص اآلليدده  المنهنددالة لتوجيددة التنميددة  ومي و يددة  اارا دد  الصدديراوية 

  (El-Hefnawi, 2006, P.P. 8-9الق را  الالشرية. د 

العمراندد    وفقددهم لمنمىددق ال رانددة   فإنندده  االمتدد ا وفدد  تنهولندده لمشدداىة 

نرى أن  ظهرر  مجتمعية متع    ااالعده   وال يماد  الفصدل الدي  رده  ااالعده  اال 

 يىيل.ايراض ال رانة والت

 البعد الدٌنً: -1

يع  المعيدهر الد ين  معيدهرام أصديالم فد  الشخصدية المصدرية   لدها العد  تفدهقم 

مشاىة الالنهء لىا اارض اليرالية الع  الخهم  والعشري  م  يندهير   ولد م قد ر  

النديمر  لىدا الموقدل لمده شده ت  الدالال  مد  فو دا  لىداونهال ال الم الرندم  

االن دالهم لييدهء  فد   االيدرام  المإننده  ال ينيدة أمدالم أمنية ف  ره  الفتر   فو دع  

  ييدث ل  مريق الواير ال ين    وم  ثم ص ر  فتوى ل   ار االفتهء المصرية 

اليراليدة الهلالندهء فيهده   لىدا اارا د  أا   مإخرام  ار اإلفتهء المصرية أ  التع 

 .والييدوا للا  رر لظيم  قد  يهىد  الد  اإلننده    ؛ ا  هل  يإ ال يجوي شرلهم 

اليرالية ردو لاد  مدرا    لىا اارا   وأو ي  ال ار فا فتوى لهه  أ  التع 

للددا  ددرر لددهم   رددها اامددر يددإ    وأ يددث لىددا الدديرر والغددر   الشددرر الدده

الدهلمجتمع فهدو يدرام  ولدو ت درر صدهي  اارض مد  لد م الالندهء وجد  لىيد  أ  

الفتدوى أ  لىيدهام تقييد  وأ دهف  .يتيمل ال رر ااصغر مقهالل  فع ال رر اااالر

اليراليدة فىد    اامدر الالندهء لىدا اارا د  المالهح لى درور  العهمدة  فدإها مندع ولد

 (3125د المراي اإللالم  ال ار االفتهء المصرية   .هل 

 البعد التشرٌعً:  -2

تتيام القواني   ييث  اإلناه  قمهر أ اء ف  رهم  ور والقواني  لىتشريعه 

 مشداال  للدا اثيدر  يدهال  فد  وتدإ     القمدهر أ اء  فد ااييده   م  اثير ف  
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 أو الالندهء مدوا  أو أندعهر اارا د  رفدع فد  القدواني  العدض تدإثر  ويىهده يصع 

الاليدع  معد ال  وانخفدهض التجدهر  التالده ل يرادة لىدا يدنعا  ممده اإليجدهرا 

دالىجنددة االقتصدده ية واالجتمهليددة لغرالدد  آندديه   .النددوق تددواي  ولدد م والشددراء

 (33  ص3114

لىقددرى والمدد   لىددا اارا دد   منددتمرام  تدد ريجيهم  ولقدد  شدده   مصددر ييفددهم 

الخصالة المييمدة الهده   وقد  صد ر  الع يد  مد  القدواني  وااوامدر العندارية التد  

تمنددع الالنددهء لىددا اارا دد  اليراليددة   ولادد  ردده  القددواني  لددم تيددل  و  االمتدد ا  

ناه  والمنشآ  الخ ميدة  لميي  م  اإلالالنها  المنتمر لىيهه أمهم اليهجة ال هيمة 

فهليهجة لىمنا  م  اليهجه  اانهنية الت  اها لدم تتدوفر الدهلمرق الرندمية المعتده   

وفددق تخميمدده  لمرانيددة معتمدد   يقددوم التوفيرردده لنفندد  لىددا أقددر  أرض متهيددة 

 (.36  ص 3125خهر  النظهم العهم الال أوامر  ونواري .د راج   

  العمرانية ف  مجمولة م  العوامل الت  أ   وتشتر  معظم التشريعه

تعد    للا الي  م  فهلىيتهه وقصورره ف  تؤ ية ال ور المنوم الهه   ومد  أرمهده:

القددواني  التنظيميددة يددإ   للددا لدد م تيقيددق ااردد ال المنشددو   مدد  توجيدد  النمددو 

واإللفدهء فدد    العمراند  ولدال  فو دا الالندهء  واإلفددرام فد  التعد يل واإللغدهء

لقدواني  والىددواا  والتشددريعه  لىددا فتددرا  يمنيدة قصددير  يددإ   للددا ل ددعهل ا

فهلىيدة القيددو  التنظيميددة  وتعددرض القددهنو  الوايدد  ااثددر مدد  مو ددور   وهلدد  

ينال  مشاىة ل ى مندتخ م  التشدريعه    واقتالده  تشدريعه  التخمديم والالندهء 

م مددع الظددرول ءمدد  نمددهه  إل ار  النمددو العمراندد  فدد  الدد ول الغراليددة ال تددتال

 (5  ص 3111النها   ف  مصر.د لى   

وترجع اثدر  المخهلفده  مد  وجهدة نظدر  للدا لد م وجدو  را ر قدو  

لىمخددهلفي    الددهي  قددهموا وفقددهم لنظريددة اانددوم    الهالنددتجهاله  االالتاهريددة ييددر 

المشرولة الهلتع   لىا اارا   اليرالية   ممه  فع اآلخري  للا القيدهم المثدل 

    أو امدده قهلد  أيدد  الماليددوثي  فد  هلدد  " ميدد ش ورم النددهالقإنظدرا مده قددهم الدد 

أين  م  ي  والى  يينر  لىا ييرنه يينر  لىينه" أو " رمه يعن  ييق روا 

 يه وا الى ا  الؤامىهه  ا اينه ا   يمنهرم أمهم اامر الواقع" .

(  للدا اثدر  3112وف  رها النيهق توصدى   راندة " لالد  الصدالور" د

 الهلنداه  مؤرولدة لعد   أنداله  منهده :أ  العقدهرا  يالتهه نظرام لول م المخهلفه  

 المتخده  لهدم  وتعقد  اإلجدراءا  لنداهنا الد يل ليجده   فد االيدر  صعوالةتوج  و



- 236 - 

 المنفده  الشدراه  لخمدهر ومولهده  والدمء اإليالدة قدرار لتنفيده ميعده  لتي يد 

 قدرار لىدا هللنتشدا أو معد  وجدو  يهلة  ف  القهنون  الرأ لايالة  ولنتظهر

 القهنونيدة لىجواند  و دوح لد م أو المخهلل  قالل م   الي الصه ر م  اإليالة

 والالد   الدرأ إلالد اء القهنونيدة الشاو  الا وليهلة المو ور المهن ني  قالل م 

 وقدوا  المرافدق وشدرمة  ادهلي المختىفدة الجهده  الدي  فيد   و دعل التننديق

 لتنفيده اامنيدة هلاله مده ترجدم ال رانده اإليالة  وي قرار الهه تنفيه المنوم اام 

 إللد ا  وشدرمة المرافدق اامد  م يريدة مخهمالدة يتم والموجالهه اإليالة قرارا 

 المنفده  لألجهدي  اامنيدة اليمهيدة تدوفر لىتنفيده  ولد م الاليمدة اامنيدة القدوا 

 فدور المخهلفده  وليقدهل لدر ر اامد  أجهي  م   الاهف التعهو  لايالة   ول م

 العقهر موقع الا اإليالة مع ا  وصول لماهنه  صعوالة أو الهه  ولنتيهلةلرتاه

 لم   فيهه الفصل ولنتظهر الق هاية   وا  النياله  ويوار الي  أيقة المخهلل

القدهنو    تنفيده الهده المندوم اإل اريدة لىجهده  الهلنندالة ندنوا   والتهدهو  تمدول

  المخهلفده   ولتراخد ليالدة التنفيده لىقيدهم متخصصدة شدراه  للدا واإلفتقدهر

 يد وثهه  ولقىدة فدور المخهلفده  مدع التعهمدل فدا الهلميىيده  التنفيهيدة الندىمه 

 تتدولا لىمالدهنا متخصصدة شدرمة وجدو  الميىيدة  ولعد م اإل ارا  لماهنده 

 المالدهنا ق دهيه فدا لىفصدل وميامدة متخصصدة القدرارا   تنفيده منداوليه 

 اإلنتقهل ونهال توافر لع م ال ورية الواجالة  ولع م المتهالعة الهلنرلة ومخهلفهتهه

 واإلماهنه  المتخصصة العمهلة ألمهلهم   ولن ر  مواقع الا والفنيي  لىمهن ني 

 المقدهوال  شدراه  مندتيقه  صدرل   ولتدؤخرفدورام  الوجواليدة اإليالدة لتنفيده

دلالد   .المدهلا الد لم تدوافر مويىدة  ولعد م لندنوا  اإليالدة لقدرارا  المنفده 

 (38-33  ص ص 3112الصالور  

 اارا دا لىدا العمراندا مشداىة االمتد ا  ويماننده القدول الدؤ  مواجهدة

 لدم مده المرجدو  النتدها  للدا  إ ت اليما  أ  القواني  وي ره الإص ار اليرالية

 رنه  يىول لىمية ولمىية وواقعيدة لألنداله  التد  أ   للدا رده  المشداىة  تا 

 التخميميدة العمىيدة اندتمرار لتافد التدا ااجهدي  لنشدهء مد  الالد  هلد  ال ومع

 للدا الريفيدة والمندهمق الااليدر  المد   مد  الهجدر  فتنظديم ره  المشهال لمعهلجة

لتمدوير  التنفيهية والالرام  الخموا  مع يتمشا وأ  الال  الج ي   والم   ااقهليم

 . والم   ااقهليم ره 

 البعد العمرانً:  -3
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ليند  تصدهميم رن ندية العمهر  م  وجهة نظدر  متعد    ااالعده   فهد  

فقم  ولا  العوامل االجتمهلية واالقتصه ية واامنية والنفندية والاليايدة وييررده 

( 3116" لال    ونىيمه " د ي  تؤثيرام وتؤثرام  فعىا ناليل المثهل : ال تقل أرمية 

العوامدددل والمتغيدددرا  المدددإثر  فددد  تي يددد  أننددد  مواقدددع امتددد ا ا  التجمعددده  

ادددهلموقع الجغرافددد   وشدددال ندددم   :فددد  العوامدددل الاليايدددةالعمرانيدددة القهامدددة   

اارض  وجيولوجيدددددة الموقدددددع  والترالدددددة  والثدددددروا  الماليعيدددددة   والعوامدددددل 

االقتصه ية واالجتمهلية : اعهمل االقتصه  فد  تاىفدة الخد مه   وتيقيدق التنميدة 

ة االقتصه ية   ومراله  ثقهفدة المجتمدع  والعوامدل العمرانيدة والتشدريعية المتمثىد

انددتعمهال  اارض لالمتدد ا    ومىايددة اارض  ولماهنيددة لمدد ا  المرافددق  : فدد 

العهمة  وم ى وجو  تعهرض مع االنتخ امه  ااخرى  والقدواني  والتشدريعه  

 (6-4  ص ص 3116المنظمة لىعمرا . د لال    ونىيمه    

 الو دع المصدرية المد   فد  الي درية التنميدة اندتراتيجية الد أ وقد  

 لويده  لىدا خراامهده و دع   1958  لهم الراينية لىم   مةله مخممه 

 الد أ ثدم.المد   رده  فد  الهن ندية اإل ارا  ف  ايواجي هل  الع  انتعمى  االير 

 وهل  نتينيه  القر  المه    أواخر ف  متق مة ماهنة الؤخه العمران  التخميم

 تجمعده  مد  يولهده ومه القهرر  ت م الت  الاالرى القهرر  تخميم رياة الإنشهء

 الصدور  يظهدر الاالدرى لىقدهرر  لدهم تخميم أول ال أ 1971 لهم وف    نانية

 لال   الالنهء ونظم المرق وشالاه  اارا   انتعمهال  تي ي  ف  و ويهم  أاثر

 قهنو  مشرور ق م العهم نف  وف    التفصيى  التخميم منتوى الا ينيل لم أن 

 منهقشت  ف  لهمهم  لشر ي أ قانتغر اله  التشريع  لىمجى  العمران  التخميم

 القهرر  تخميم جههي تيول الفتر  ره  ف  1982 لهم لىي  الموافقة تم أ  الا

 للد ا  لد  منداول اجهدهي العمراند  لىتخمديم العهمدة الهيادة لدال الاالدرى

 فد  رد  التد  االقىيميد  المخممده  وللد ا  المصدرية لىمد   العهمة المخممه 

 (2  ص3111داالراريم   .التخميم ويار  اختصهصه  م  الوق  نف 

لىدا  لمرانيدة اندتراتيجية و دع فد  التفايدر الد أ 1996 لدهم وفد 

 تم وق  2017  لهم يتا لمصر لمرانية خريمة الإل ا  وهل  القوم  المنتوى

 ف  وخرج  المنىية والقوا  التخميم ويار  الهلتعهو  مع الخريمة ره  لل ا 

 قدواني  وتشدريعه  مد  نفيدهالت آليده  تنقصدهه وتقدهرير مخممده  صدور 

 لهده ياد  ولدم الندهية لىدا تظهدر ج يد   قوميدة مشروله  ال أ  ثم ونيهنه  

العمرانيدة التد  ألد   مد  قالدل   وقد  الد أ العمدل فد  رده   لىدا الخريمدة ماده 
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 % 25 للا %5 م  المصر  المشروله  االم لىا ي   اله ل ييه   المعمور

 العمرانيدة لىمد   المخممده  فيد  تديال ال الده  الوقد  فد  ردها. 2017 لدهم

  و  منهده ادل فد  النداهنية الييده   لمواجهدة ي   لىا م ينة للا تع  المصرية

 وهلد  ال ديق الدوا   خدهر  للدا الالشدر  االندتيمه  لجده  قومية انتراتيجية

 القهامة الم   ف  الجه  ل  لوامل الج ي   المنهمق ف  الجه  لنهصر الييه  

 . الج يد   المنهمق للا الق يمة المنهمق م  الناه  ي تير لىا لىمنهل   وهل 

 (2  ص3111داالراريم   .

ويدد   أيدد  التقددهرير الصدده ر  لدد  الهياددة العهمددة لىتخمدديم العمراندد   

 النداهنية التي يه  العمرانية الت  تواج  مصدر فد  االفيدة الثهلثدة فد  : الييده  

 العشدوااا اإلمتد ا  نتيجدة الخصدالة اليراليدة اارض المندتمر    واندتنيال

 وتؤثيرره   وا   الشال والريل الي ر فا الناهنية الاثهفه  لىيهه  وتصهل 

 اندتعمهال  وتد اخل العمرانيدة الاليادة والخد مه   وتد رور المرافق لىا النىالا

 (.6-2  ص ص 3124دالقوي     .والقرى الهلم   اارا ا

ىتنمية المنت امة وم  نهيية أخرى ي   تقرير" نيو انتراتيجية ومنية ل 

التيد يه  التد   3118ف  مصر " الصه ر ل  راهنة مجى  الدويراء فد  لدهم 

النداه    لد   ف  الممر  العمران  ف  االي يه  التخميم مجهل تواج  مصر ف 

 العمدرا  العمرانيدة  وييدل المخممده  وتنفيده متهالعدة آليده  وتمدوير وتفعيل

 المتيايد   لىيهده  والاثهفدة يفدهظال الواجد  اليراليدة اارا د  لىدا العشواا 

 وتد اخل العمرانيدة الاليادة والريفيدة  وتد رور الي درية المندهمق فد  لىنداه 

 لنشدهء تادهليل ارتفدهر والقدرى  و الهلمد   متجهنندة الغير اارا   لنتخ امه 

ييدر  القمهلده  لتيفيدي آليده  تمدوير للدا واليهجدة النداهنية المندهمق وتمدوير

 الميدده  لمشدروله  المخصصددة المهليددة لتمده ا اال الياوميدة  ومي و يددة

 اإلنداه  ويد ا  فد  والمىد  العدرض الدي  التدواي  الصي   ول م والصرل

 والفدهخر المتونم فوق اإلناه  وي ا  م  المعروض المتهية ييث نج  ييه  

 المندهمق الد خل  وانتشدهر ميد و   لنداه  المعدروض مد  ييده   للا واليهجة

 اإلناه  خ مه  توييع ف  التواي  الهلوا ى  ول م اهن الن العشوااية  والتا ث

 المشدهراة والمرور  وتفعيدل النقل مشاال  المنهمق  وتياي  اهفة ف  والمرافق

الجمهوريدة. دالىجندة  وم   قر  لاهفة العمران  التخميم مجهال  ف  المجتمعية

 (.21  ص 3118الومنية لىتنمية المنت امة   
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االنددتراتيج  القددوم  لىتنميددة العمرانيددة فدد   وتتمثددل أرددم مالمدد  المخمددم

 المعمدور  الرقعدة للدا فد ا  مىيدو  12 يدوالا  دهفةلفد   3163مصر يتا لهم 

 ج ي    وااللتمه  فرصة مىيو  29 منهية الجمهورية  وتوفير م  %22 لتصال 

 الييده   النداهنية ايتيهجده  لمقهالىدة والمهقدة لىميده  التقىي يدة ييدر المدوار  لىدا

 فدرص لتدوفير ممىوالدة تق يريدة اندتثمهرا  االقتصده ية  وهلد  الهجمدهلا مةواانشد

 (5  ص  3124جنية.د الهياة العهمة لىتخميم العمران    تريىيو  3 العمل

ويمادد  القددول الددؤ  التددؤخر فدد  و ددع اايددوي  العمرانيددة   ولدد م افهيددة 

و دددعل التنندديق الدددي  اال ارا  الميىيدددة    الرإيددة التخميميدددة فدد  المه ددد 

المرايية نهل  ال ور  لىا تفدهقم مشداىة االمتد ا ا  العمرانيدة العشدوااية  ردها و

خدرى  فد  الع يد  مد  أ را د  المتهيدة لالمتد ا  الهتجهرده ف دالَ لد  نقدص اا

ميهفظه  الجمهورية   و عل ال ور التنمو  لىم   الج ي     ف الَ لد  نفدوه  

مصدىية فد  توجيد   همالعض مهلا  العقهرا  الجدوار المدرق الندريعة الدهي  لد ي

 مه   ف  الفترا  النهالقة. االمت ا  التنظيم  الهتجه  ره  المرق لتيقيق منهفع

 انتغالل واثهفة منخف ة الاثهفه  مالهن  يتم القرى امت ا  أ  امه ياليظ

وهل     لهلية الاثهفه  يتم اله  الي ر  ل  النمو العشواا  الاثير أقل أرا  

مد  الريدل والي در ممده  ادل فد  الييده  وأندهلي  المعيشدة ظدرول الخدتالل

يترتدد  لىيدد  المييدد  مدد  االمتدد ا ا  العشددوااية وتالددوير منددهيه  أاالددر تيدديم 

ال يقدل فد  أرميتد   فد  القدرى العشدواا  النمدو يجدم فإ  ولهها .الهلمنيل الريف  

 . الم   ف  العشواا  النمو ل 
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اىفددة الالنيددة التيتيددة والخدد مه  يترتدد  لىددا االمتدد ا  العمراندد  ارتفددهر ت

  ف  توييع الثرو   والتؤثير لىدا والعهمة   ول م افهية مصه ر المهقة   والتفه

الييددده  الالريدددة والدددنظم الييويدددة  وفقددد ا  اارا ددد  اليراليدددة وارتفدددهر  رجدددة 

والتدؤثير لىدا   ثير النىال  لىا اميدة ونوليدة الميده ؤاليرار  وتىوث الهواء والت

   (Bhatta, 2010, P. P.29-36. د الصية العهمة

يترت  لىا االمت ا  العمران  لىا اارا   اليرالية انخفهض امه 

  نتيجة لفق ا  نندالة االيدر  مد  متونم نصي  الفر  م  اارا   اليرالية 

اارا   اليرالية الخصالة   ممه يترت  لىي  م  خنهار اقتصه ية لىفاليي  

نهند  لد خولهم ومد  ثدم يجالدرو  لىدا   ييث أ  اليرالة رد  المصد ر اا

تييد  فد  اانده   وادهل  خندهر  أ مده الاليث ل  وظهال أخرى   ردها اها

اقتصه ية لىا المنتوى الومن  نتيجة لع م توفر اامد  الغدهاا   وااللتمده  

لىا انتيرا  المتمىالده  اليراليدة مد  الد ول ااخدرى نتيجدة لفقد ا  الظهيدر 

 ( Zika, n.d., P.212اليرال  .د 

يإ   االمت ا  العمران  لىا اارا   اليرالية للا فقد ا  فدرص و

لمل ف  القمهر اليرال    ففق ا  ال ف ا  يدنجم لند  خندهر  فرصدة لمدل 

فرصددة لمددل الشددال ييددر مالهشددر  ورددها يعندد  أ  فقدد ا   1.3الشددال مالهشددر و

م يإ   للا المهلة  71.111 ننمة الشال مالهشر وييدر  211.111ف ا  ننويه

  (.El- Hefnawi, 2006,P.5 مالهشر.د

 فد  رد  العواصدم الهلم   العشوااية الالإر يهلالية أ  ماليظة يما  امه

 مرور مع لىم ينة العمران  ف  النني  ان مج  ريفية وي ا  ل  لالهر  اليقيقة

لىد   الالنهء أ  رها لى  ي  الي ر   التخميم مشهريع يعرقل مه ورها اليم  

 أ دهل قد  لىم يندة العمرانيدة لىخمة االلتالهر  ف ااخه ال و  اليرالية اارض

 امده . الموجدو   الخد مه  مهقة ال تتيمىهه ج ي   لمرانية منهيه  الم ينة للا

 وردها لىنداه   االقتصده   الترايد  مد  ييدر قد  اليراليدة اارض  ديهر أ 

 مىيدوظ الشال تقل ييث الم ينة  واي  لناه  االقتصه ية اانشمة يت   ف 

 ولىد  لىم ينة  المتهخمة ف  القرى اليرالية اانشمة ف  العهمىي  الناه  ننالة

 (277  ص 3116دلناور  .يةالثوالث الثنهاية اانشمة ننالة تيي  العا 
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وال شدددد  أ  االمتدددد ا  العمراندددد  لىددددا اارض اليراليددددة لدددد  أنددددالهال  

االقتصه ية أي هَ والت  م  الينهه: انخفهض انتهجية اارض اليرالية   والريالدة 

ف  الثراء ل  مريق تالدوير اارا د  اليراليدة أمدالم فد  تقنديمهه واليعهده لىدا 

م هلفة انعهر اارض اليرالية  هم أنهه أرا   ماله  المالهل  مهاىة تفوق أ عهف

  وأي هم ارتالهمهه الهرتفهر أنعهر اارا    اخل الم   القهامة   وارتفهر أنعهر 

 مل االقتصه   لىمشاىة.الوي ا  النانية الهلم     جميعهه تإا  العه

 : السوسٌو تارٌخًالبعد  -5

 ال ولدة المد  العصدور مر ولىا التهريخ فجر منه المصرية القرية قهم 

 قوتهده  وتد ليم القدوم   اإلنتده  فد  ومندهرمتهه الرفهرية  أناله  اليهجهتهه م 

 فىق  .العيش ارامة لناهنهه ييفظ له الم  لو هم  أ  تىقا  و  مشرولهتهه  والنهء

 لىدا تخمديم  أو توجيد  أ   و  لشدواايهم  نمدوام  العصدور مر لىا لقريةا نم 

 نداه  لد  نصدل تييد  االيدر  نندالة تمثدل الريفيدة التجمعده  أ  مد  الدريم

تعهن   اليم  م  االير  يقالة المجتمعه  تى  ظى  وق  .العرالية مصر جمهورية

 وجيد وت االرتمدهم لترايدي ام نظدر واقتصده ية  واجتمهليدة لمرانيدة مشداال  م 

 الهده المشداال  تىد  تدراام للدا أ ى ممده القريدة لىم يندة ولرمدهل االندتثمهرا 

 (24  ص3117دلى   .وتفهقمهه

 لدال التيدول لقالد مصدر فد  نها ام  اه  اله  اإلشتراا  النظهم ظلوق  

 والتد   والمندتؤجر المهلد  الدي  العالقدة فد  يدتيام اآل  يتدا الرأندمهل  النظهم

 أ  مدع 1996 لدهم قالدل  اأنشد التد  الندانية ىوي ا ل اإليجهرية القيمة جم  

 ويعيدق ألدهق اله  اامر اإلقتصه ية خممهه ف  الرأنمهل  النظهم تمالق ال ول 

 وق    ال يق الوا   خهر  و فعهه العمرانية لىتنمية القومية تيقيق اإلنتراتيجية

 مهرلاندتث الج يد   المد   فد  اارا د  االير  م  منهيه  توفير هل  ل  نت 

 م  االظم الينمه النوا  ناهنيةل أيمة م  تعهن  ال والت  القه ر  لىفاه  العقهر 

 فرصدة لنفند  يجد  ال والقدرى المد   ف  الما نة ااييهء ف  ظل ماهن  الشع 

 لىدا المترتالدة القوميدة اإلندتثمهرية االالدهء مد  يا  الده  اامدر منهده الخدرو 

 اإلجتمدهل  والتخىدل الالياد    التىدوثفد تندالال  التد  النداهنية الاثهفده  ييده  

 المروريدة لالمشدها الدا الهإل دهفة . اامند  والتندي  الصدي  والتد رور

 أصديه  ال ولدة ألمد  فقد    التديايم لد  النهتجدة والنفندية واإلقتصده ية

 ثدالث اليدوال  المالدهن  فد  لييده   اإلرتفهلده  الفرصدة العقهريدة اإلندتثمهرا 
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 يت  القهرر  مثالم  ف  الج ي   ااييهء ف  نها   اهن  الت  اإلرتفهله  أ عهل

 وظىد  والمعده   نديت  وجدهر   اليمهلد  أييدهء مثدل متميدي  منهمق اي يم 

 رده  فد  والفديال  القصدور تخد م اهند  التد  ال ديقة الندعة الدنف  شدوارلهه

 ندمي  يتد  الج يد   نصدر ومصدر وم يندة المهن ندي  أييدهء فد  و ااييدهء 

 مواجهدة اليجدة وهلد  لىيد  اهند  مده أ دعهل ثدالث فهلده اإلرت الييده   ال ولة

 اارا د  أندعهر فد  الجندون  اإلرتفدهر الدا أ ى الده  اامدر اإلنداه  أيمدة

 منتخ مة النريع مجهل االنتثمهر العقهر  اله ل الترال  ف  ج ي   فاه  و خول

 منمقدة فد  خهصدة رده   الالند  وانتمهل  المشروله   ره  ف  الالنو  قروض

 أندوأ الدهل  مشداى  مهالقدهم  لشدري  مد  أاثدر الدا ااالرا  ارتفع  ت ي المعه  

 ( 5  ص 3111داالراريم   . العهصمة تشه ره لمرانية تاوينه 

 ي ث  ييث 2261 لهم منه مصر فا العشوااية ظهر  المنهمقو

 الخمندينه  فدا نههيدة ويا   اليرالية    اارا  لىا ت ريجية تع يه 

 التصنيع الرنهم  فا الال ء الع  الاالرى الم   لال ال اخىية الهجر  ال اية مع

 وانتيجدة المد   الهده  والخد مه  العمدل والصدنهله  فدرص لترادي ااول

م  نموام  الاالرى الهلقهرر  العشوااية المنهمق نم  وق  . اإلناه  لمشاىة  نريعه

 الويد ا  نندالة الىغد  يتدا ندالعينيه  وثمهنينيده  القدر  المه د     فد

 . العهصدمة فدا لنشدهإ  مدهتم مد  جمىدة % 85 نيدو الرنمية يير النانية

م   يتيدول ييدث اليراليدة  اارا د لىدا العشوااية المنهمق تمت  مه ويهلاله

م   لانتعمهل مصر فا اليرالية  اارا  أجو  م  ف ا  581يوالا  ننويه

 العشدوااية تنشدؤ المندهمق امده   العشواا الهلنمو أيىال  لتنم الهى  العمران

 الهلقهرر  الخيمة وشالرا يىوا  منمقة فا امه الصنهلية قالمنهم م  الهلقر 

 ييف  ريفا أصل ها  الم    اخل لشوااية توج  منهمق أي ه   الاالرى

    ننيجهه العمران م  جيءا وأصالي  يولهه ونم  ولالتىعتهه الم   لىيهه

 فإتندم الريفيدة يهلتهده لىدا ظىد  ولاد  الريفيدة  الجيدو  لىيهده ويمىدق

 (262  ص 3113د نظم  وآخرو   .ايةالهلعشوا مظهرره
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 فيهده العمدرا  امتد  تداي ااقهليم ف  الراينية الم   لال الهلتهل  الع وى وانتقى 

 الرقعدة لتؤاد نرمهنية لمرانية تجمعه  الهل  ماونة منهه القريالة اليرالية القرى ليىتهم

  لتده أنيدهء لا تغم  أ  والمنتظر العهم ف  ف ا  ألل 60 ل    متياي  المع ل اليرالية

 ره  م  الخالراء يهر وق  . المع ال  النف  العمرا  نهر لها 2035 لهم اليرالية النيل

المندهمق  فد  ندريعة مدرق لنشدهء مد  الخالدراء يهر 1961 لهم فف    المتوقعة النتيجة

 نف  ف  الخالراء الترض امه   يتالعهه نول اله  العمران  الجه  م  تجنالهم  اليرالية

 الدا  فعهده و درور  اليراليدة اارا د  لىدا اإلقىيميدة مدة الجهمعده لقه لىدا الوقد 

 اارا د  لىدا يد و  الدال وتمتد  النداه  واإلنداه  ليهدهل تجده  يتدا الدوا   أمرال

 القدرارا  التدؤثير لىدا المصدريي  مد   والد ولي الخالدراء يدهول ورادها .الصديراوية

 اآلثدهر لدال النظدر  و  نيدةاآل المشدهال مواجهدة لدال  اامدهم  تندعا اهند  التد  النيهندية

 انتقى  االير  ل رجة ال يق الوا   ف  العمران  الت خم لال أ ى اله   اامر المنتقالىية

 لند مه العمدهرا  فيهده ارتفعد  صدغير  مد   لدال التد  تيولد  الريفيدة القرى الا آثهر 

 صدرلال شدالاه  الدا الهلتدهل  اإليتيده  تالعد  الده  اامدر والاهرالدهء الميده  فيهده توفر 

 االد  الد ول الده  اامدر اليراليدة لىقدرى ال ديقة الشدوارر فد  امتد   التد  الصدي 

 ( 5  ص 3111داالراريم   . اإلنتثمهرا  م  المىيهرا 

 والديو  م 2235 لدهم فد  مصدر االقتصده   االنفتدهح نيهندة تماليق ومع

 اهجدر   الفتدر  تىد  صدهيال  التد  واالجتمهليدة االقتصده ية الظدوارر مد  الع يد 

 ويوظفد  ليعدو  الصدهل   الدنفم  ول فد  أاالر  خل ل  اليثهم  ار ة ومهنت  الحالف

 ومتمىالده  ايتيهجهتد  مدع اليدتالءم المده مندان  تيويدل مد  ال اية انتهالا  نمم ف 

 ولتندو  االندتهال   فد  الم يندة منهفندة للدا اإلنتده  مد  نهجهده اختىدل الت  ييهت 

 قىيىدة ندنوا  فد  شدور  التد  الخرندهنية المالدهن  مد  لشدوااية الريدل المصدر 

 تمهمدهم  تشدهال  ( واافقيدة امتد ا اتهه دالرأندية فؤصدالي  المميدي   القريدة لمدهر 

   لدهل  المصدهيالة الندىالية المتغيدرا  لد  ف دالم  المعهصدر   الم يندة لشدواايه 

 جعدل ممده التخىدل أندوار مد  ندور للدا اإلنتهجية الدهلمنيل الوي   لنهصر ولتتيول

 العولمدة لصدر لالد ء المصدهيالة العشدري  القدر  نههيده  مع يوليت الريف  المنا 

انتهالاية  وقد  ترتد  لىدا هلد  لد   تغيدرا  الهلمندا  الريفد  اده  مد   وي   للا

 (481-434  ص ص 3113أالريره: دريالة  وخورشي   

 هل  يعني  المه جيةااليو اانر  نمم للا الممت   اانر  نمم م  التيول -1

 الدرواالم هلد  اندر المندها   امده مد  لم دهل لد   للدا اليهجدة م 

 الممتد   ااندر   اخدل المشدتر  اإلنتده  لمىية تنم  اهن  الت  العهاىية
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 فد  المتهيدة الفرايده  مي و يدة للدا أ ى هلد  وقد  التقىيد    المندانهه

 اقتصدر  ييدث الي در  مندها  تيدها  الت  الج ي   الريفية المنها 

 المخصدص الفدرا  ينعد م أ  اده  أو وانع م والمعيشة  فرا  النوم لىا

 ندها   التد  اهند  االجتمهليدة الدرواالم قىد  ييدث وال يول لىيااري 

 .ل   لقرو 

 امدتال  مد  فيد  المده تخىل رو المه   يمثى  مه ال الؤ  لال لهء نتيجة -2

 واإللد ا  لىد واج  مد  تراليدة المنيلد  واإلنتده  المنديل  اخدل لىييدوا 

 ليد و  اامور وتخم  الل الهل   المرتالمة اليرالية الصنهله  لالعض

 الغدهاء لىدا الهليصدول المندا   اخدل لد ا  الخالديل لد  الدهلال هلد 

اختفد   انتشدر   التد  الاليدع أمها  م  الخالي رييل ف  ممثالم  الراين 

 الفدالح منديل ليصدال  وييررده  والفدر  والفندهء ادهليظير  لنهصدر

 اثيدر  ةمهليد الدهل  ألالدهء وي ديل  مندتهىاهم  منديالم  المعهصر المصر 

 م  القوم  المنتوى لىا قصور م  هل  ينالال  لمه ف الم  اهرى   فوق

 االندتهال  للا اإلنته  م  لىتيول اإلجمهل  القوم  النهت  م  انتقهص 

 النمدهه  مد  ل يد  وفد  الدهات   االاتفدهء لمريىدة يتدا الوصدول ول م

 المنتجة الفرايه  لتتيول النمهه  تع يل تم النتينيه  فتر  ف  المنفه  .

 منتهىاة.  أخرى فرايه  للا

 أندمن  مد  الفتدر  تىد  فد  تدوفر  التد  الالندهء مدوا  الندتخ ام نتيجدة -3

 ييدث مد  أنمدهم المالدهن  اختىفد  وييررده  أيمدر ومدو  وخرندهنه 

 والت  اا وار المتع    المالهن  يعرل المصر  الريل فال أ االرتفهله  

 النظدر  و  والتالهر  لتفهخرا قمة رها العصر ف  لقهمنيهه الهلننالة تمثل

 والمنهخيدة الاليايدة ااالعده  لد  ف دالم  والتنظيميدة  الي رية هل  االعه 

 .لهل  نتيجة تنو  النياة الت 

 يعاد  يعد  لدم ييدث الريدل  فد  المندا  لنهصدر توييدع اختىدل  -4

 لد  ف دالم  العده ا  والتقهليد   مد  النهالعدة لىفالح االجتمهلية المتمىاله 

 وييررده  لىجدوار ولالقده  خهصدة اجتمهليدة لالقده  م  ال ي  تعهليم

 الغرال د الفار م  تصميمهت  ينتوي  الي يث اله  الم ينة منا  ييث

الالد يل  ييدث مالهشر  الوي   م خل أمهم المنفت  المعيشة فرا  نج  ييث

 ظهدر  أ  فاهند  (  اليااري  وانتقالهل والمعيشة المعهم فرايه  ل 
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 والمعهيير والمفهريم ال القيم ر م  خه امنو الريل ف  المنها  تى 

 والمجتمدع اإلننده  الدي  الواندعة الهدو  ره  وأوج   نها    اهن  الت 

 المهندة واليهجدة والتقهلي  العه ا  ييث اإلننه  الريف  في  يعيش اله 

 .المنتمر اإلنته  للا

 التيدوال  ومددع الي درية -الريفيددة الهجددر  معد ال  تيايدد  ومدع

 تيدوال  الريفيدة المندهمق فقد  شده   مصدر شده تهه التد  ثقهفيةوال اإلقتصه ية

 اإلنتهج  ال ور لإت ه أرمهه م  اه  المميي  الريفية اانمهم م  يير  ل ي  

 قديم مد  الد  يدرتالم ومده اليرالد  اإلنتهج  العمل قيمة   وت رور الريفية لألنر

 ويثهدهوتى اارض خصدوالة   وتال يد  الدهارض والتعىدق واإلندتقرار التعدهو 

 الالندهء أنمدهم تغيدر  و الايمهويدة والماليد ا  المخصداله  لندتخ ام فد  الدهإلفرام

 قيم ل  اإلنتهال  ثقهفة  يوتغى النىواية اانمهم ف  التيول  والتقىي ية الريفية

 أو اليرال  العمل ل  الريل أالنهء م  المتعىمة المالقه  ليجهم   والمنت  العمل

 يراليدة ييدر لندتخ امه  ظهدور  و ميىيدةال مجتمعدهتهم تنميدة فد  اإلندههم

 مد  القريالدة اارا د  لىدا خهصدة والالندهء التجريدل مثدل اليرالية لألرا  

 (6ص  3116دالالهشه  منا   الاالرى. القرى أو الم  

وصدف  التي در القريدة يما  أ  أ  مه ي ث الهلمعمور المصر  رو مه 

تصدهل والمواصدال  وتريل الم ينة نتيجة لعوامل ل ي   مد  أالريرده وندهال اال

والتواصل المنتمر الينهمه   ومه ترت  لىا هل  م  تغيدر قيمد    ييدث ايتىد  

قمة الهرم القيم  وتراجع  القيم االجتمهلية  والت  م  أالريره القيم االقتصه ية 

فيمه يتعىق المو ور ال رانة التغير ف  القيمة االجتمهلية لألرض الشدال االيدر  

هه جعى  م  النهولة التفدريم فد  اارض اليراليدة وت ن  العمل اليرال    اى

 الهلتالوير أو الاليع أو التع  .

وال نعن  ف  رها اإلمهر أ  ااالعده  الندهالقة التد  تدم لر دهه  وييررده 

اهاالعده  الاليايدة واامنيدة  منفصدىة أو أ  أيدد رمه أردم مد  ااخدر لانهده مت اخىددة 

را دد  اليراليددة   وفدد  الدد ورره مدده شدده نه  مدد  موجددة الالنددهء لىددا اا  أفددري

 وء هل  فإ  أ  يل لىمشاىة الال  أ  يؤخه فد  التالدهر  اهفدة ااالعده  المدهاور  

 وال يقتصر فقم لىا اليل اامن  .
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 ثامناً: االجراءات المنهجٌة: 

تع  ره  ل رانة م  ال رانه  الوصفية   الت  ته ل للا وصل اليهلدة  

والتمدهم هلد    اده  مد  ال درور  الرارنة لىتع   لىا اارا د  اليراليدة   

وجو  تع   منهج  فد  ال راندة ييدث النمد   ال راندة لىدا ااندهلي  الىاميدة 

 والايفية لىا النيو التهل :

المن  االجتمهل  الهلعينة لعينة لم ية م  أراله  اانر الده  الندوا لىدا  -2

 اارا   اليرالية الهلريل والي ر.

ي  لينتددي  رمدده العينددة الريفيددة المريقددة المقهرنددة : ييددث تددم المقهرنددة الدد -3

 والعينة الي رية ف  اهفة أالعه  ال رانة.

تيىيددل االنددتجهاله  المثيددر  لالنتالصددهر التدد  نددجىهه الالهيددث والتدد  تددم  -4

 ت اولهه أثنهء اجراء ال رانة المي انية .

مالقددد  لددد  مريدددق المقهالىدددة  وتدددم جمدددع الاليهنددده  الهاللتمددده  لىدددا اندددتالهنة

اانر الهي  تع وا الهلالنهء لىا اارض اليرالية  أراله لينة م   لىا الشخصية

  وق  مر لل ا  االنتالهنة الهلمرايل التهلية:

مدع  الع يد  ممد  تعد وا لىدا اارا د  تم لجراء مقدهالال  مفتويدة  -2

 اليرالية وتو ي  موقفهم لياء هل  م  ييث ااناله  والنتها  .

   تويدةتم لل ا  االندتالهنة الشدال مالد ا    فد   دوء المقدهالال  المف -3

 وف   وء ماليظه  الالهيث لىجوان  المتعىقة المو ور ال رانة  

 وانتعراض اا اليه  النهالقة.

تددم االلتمدده  لىددا الصدد ق الظددهرر  لقيدده  صدد ق اا ا    ييددث  -4

لر   االنتالهنة لىا نتة ميامي  متخصصي  ف  لىم االجتمهر 

مدددة االندددتالهنة لمو دددور الاليدددث  ومددد ى ءلىتعددرل لىدددا مددد ى مال

الفقرا  الوار   ف  اا ا    وم ى شموليتهه لقيه  الظدهرر  مة ءمال

المعنيدددة   ومددد ى و دددوح الفقدددرا  وندددالمتهه الىغويدددة. وقددد  اتفدددق 

الميامو  لىا مالامدة معظدم الندو  االندتالهنة ييدث تراويد  نند  

%. وتدم تعد يل اانداىة التد  قىد  نندالة 22% للدا 78اتفهقهم الدي  

 %.36االتفهق لىيهه ل  
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هيث القيه  ص ق االنتالهنة ل  مريق تماليقهه لىا لينة امه قهم الال -5

انتماللية م  أراله  اانر الهي  تعد وا لىدا اارا د  اليراليدة  

ماليوثددهم  وأظهددر  النتددها  تمتددع االنددتالهنة ال رجددة  35الىدد  لدد  رم 

ثاله  لهلية ييث الىغ  قيمة الثالده  المريقدة ألفده لارونالدهت لالتندهق 

 .1.83الثاله  ال اخى   وق  الىغ  قيمة معهمل 

 تشاى  االنتالهنة ف  صورتهه النههاية م  الميهور التهلية: -6

 الاليهنه  ااولية. - أ

 الالياة النانية النهالقة لىا التع   لىا اارض اليرالية. -  

 الالياة النانية المتشاىة نتيجة لىتع   لىا اارض اليرالية . -  

 ااناله  واآلثهر المترتالة لىا التع   لىا اارض اليرالية. - ث

 سعاً: مجاالت الدراسة:تا

الميهفظددة  أالددويمصوقددع اختيددهر الالهيددث لىددا مراددي المجددهل الماددهن :  -2

الاليير  لياو  المثهالة المجهل الماهن  لى راندة  وهلد  لاوند  يمثدل ميدل 

مده ييد ث مد  تغيدرا  الد  لىدا  ييث تمان  م  متهالعةلقهمة الالهيث   

 اهفة المنتويه    خهصة مه يتعىق المو وح ال رانة .

  ييدث ييد   ع مراي أالويمص ف  منتصل ميهفظة الالييدر  تقريالدهم يقو

أالدو الممدهمير ويدوش ليند    امرادي ا او ورشدي   وجنوالدهم  ام  الشمهل مراي

مرادي افدر الد وار  وتختدرق ترلدة   منهدور والميمو يدة  ويرالدهم  هم ينت وشرقهم 

الميمو يددة مراددي أالددويمص مدد  الشددمهل الشددرق  للدد  يددر  المراددي. و تالىدد  

م  لجمهل  منهية ميهفظة  6.38وتمثل  3ام 633.44ية مراي أالويمصمنه

ندالع قدر  تهالعدة م  م يندة أالدويمص و يتاو  مراي أالويمص ل اريهم والاليير . 

 ر  اهات : دمراي المعىومه  و لم اتخهه القرار  ميهفظة الاليير (

ياويدة نعديم  ووت م نالع نواح: د جوا  ينن    :قرية جوا  ينن  - أ

الجددددر   وافددددر يصددددهم  واليرقددددة  ويددددر أمدددد    والصددددخر   و

 الجرا ا  (. و

أالددو وافددر لددياي  ووت ددم نددالع نددواح: د القددرو    :قريددة  منددنه  -  

  منمه(. والرنيق  ونيهل   ومنشؤ  الوايل  والخير  
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الغهالدة  ووت م خم  ندواح: د الرادة يمده    :قرية الراة يمه   -  

 أمي  الهشه (. و نون   واليرفة  و

النخىددة الاليريددة  و ثددالث نددواح: د النددنتوا   وت ددم :قريددة النددنتوا  - ث

 مىعيه  يىق الجمل (.و

رو ددة ووت ددم ثددالث نددواي : د الىقمددر الشددرقية   :قريددة الىقمددر  -  

 الىقمر الغرالية (. وخير   

قهفىددة  ووت ددم ثددالث نددواح: د اددوم القنددهمر   :قريددة اددوم القنددهمر - ح

 ميىة ايل (. و

 اليين  (. ووت م نهييتي : د المور    :قرية المور  - ت

وقدد  الىدد  اجمددهل  لدد   ندداه  م ينددة أالددويمص وفقددهم لتقدد يرا  مراددي 

 3124المعىومددده  و لدددم اتخدددهه القدددرار المجىددد  م يندددة أالدددويمص فددد  لدددهم 

تهالعددهم  51( ننددمة   واجمددهل  ندداه  قريددة ميىددة فقددم الدد و  تواالعهدده د56142د

( ننددمة .د مراددي المعىومدده  و لددم اتخددهه القددرار الددؤالويمص 4244لىقريددة ( د

وتت   مندهية اارا د  اليراليدة المرادي أالدويمص وفقدهم لىجد ول    (3124

 التهل :
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( إجمااالً مساااحة األراضااً بمركااز أبااوحمص بالفاادا  حسااب الموقااف فااً 1جاادو   

33/6/2313 

 الوي   الميىية
 االجمهل  أرا   الور أرا   منيرلة

  %   %   % 
 211 266 32.38 318 38.3 353 م ينة أالويمص

 211 2336 25.64 2458 86.53 3233 المور 
 211 3131 7.87 586 24.25 7686 الىقمر

 211 37112 36.52 7738 35.62 22434 الننتواى
 211 22744 25.6 3853 86.6 27387 الراة يمه 
 211 23162 21.17 2322 82.26 21851 جوا  ينن 

 211 8435 23.4 2135 83.3 3411  مننه
 211 24252 22.44 2682 88.73 23478 اوم القنهمر*

 211 23368 26.37 26443 85.35 82237 اجمهل  المراي

 *تتالع قرية ميىة ايل د المجهل الماهن  لى رانة ( قرية اوم القنهمر

  والنن  الماوية م  ينه  3124المص ر: اإل ار  اليرالية الؤالويمص   

 الالهيث

( وجدددو  نندددالة االيدددر  مددد  اارا ددد  الالدددور دييدددر 2يو ددد  جددد ول د

%( م  اجمهل  منهية اارا   32.38رلة ( ف  م ينة أالويمص تق ر دالمني

ره  اارض ق  ياو  تم تالوريهه لتيويىهه للا أرض مالهن    والغدض الهلم ينة  و

النظددر لدد  النددال  وراء التالددوير   فإندد  يمادد  االنددتفه   منهدده فدد  يددل مشدداىة 

وجدو  نندالة مد  االناه  لفترا  منتقالىية العي     امه تشدير الاليهنده  أي ده للدا 

اارا   الالور ف  القرى اام وتواالعهه   أرى أن  يما  االنتفه   منهه مندتقالالم 

لن  ااتمهل مشرور اايوي  العمرانية لىقرى اله  أل ت  الهياة العهمة لىتخميم 

  العمران .

: انتغرق  ال رانة المي انية قراالة الشدهري  فد  الفتدر   المجا  الزمانً -3

وقد   (.3125 يونيدوشهر منتصل ويتا  3125 مهيود م  ال اية شهر 

انتعه  الالهيث الؤي  الديمالء الالدهيثي  لىمندهل   فد  تماليدق االندتالهنه  

 الختالهر الثاله  واهل  الع  لل ا ره ف  صورتهه النههاية .

  م  المجتمعه  رمه ه: نظرام ا  المراي يوج  ال  نمم المجا  البشري -4

لقددرى والعددي  والافددور والنجددور   المجتمعدده  الريفيددة المتمثىددة فدد  ا
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والمراددي الي ددر  المتمثددل فدد  م ينددة أالددويمص وردد  تعدد  مدد  المدد   

صددغير  اليجددم  فقدد  وقددع اختيددهر  لىددا قريددة "ميىددة ايددل" انمددوه  

رول    انموه  لىمجتمع الي ر  أالويمصالمجتمع الريف    وم ينة 

  والهلتدهل   ف  العيندة أ  تشدمل المندهمق المختىفدة لالمتد ا ا  العمرانيدة

 .اشترم ف  الماليوث النهء  لىا اارض اليرالية ولقهمت  ف  المندا  

ونظرام لع م وجو  يصر  قيق ليهال  التع    وأ  ياو  ر  اانر   

لينهنية المو ور   فق  واج   ونظرام   فق  التم   لىا لينة لم ية .

الالهيدث رف ددهم مد  الددالعض   خهصددة مد  ندداه  الم يندة   وقدد  انددتمهر 

( مد  الم يندة 231( مد  القريدة ود 31الالهيث انتيفهء اندتالهنه  قد ررهد

( يهلدة 221(   لتمثل الدهل  د221ليصال  اجمهل  االنتالهنه   الصهليةد

 تع  لىا اارض اليرالية ف  الريل والي ر.

 عاشراً تحلٌ  وتفسٌر البٌانات: 

 الاليهنه  ااولية: -2

 ( الس 2جدو   

 المتغير
 االجمهل  أالويمصم ينة  قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 7.9 26 4.2 6 14.3 21 31أقل م  

31-41 22 27.2 43 30.8 67 29.5 
41-51 36 35.7 48 31.7 74 33.2 
51-61 26 21.4 25 11.7 32 15.3 
61-71 2 1.4 22 15.8 31 10.5 

 3.6 3 5.8 3 0 1 ننة فؤاثر 71
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      21.22= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة 3.32معام  التوافق= 

( توييع أفرا  العيندة وفقدهم لمتغيدر الفادة العمريدة  ييدث 3يو   ج ولد

%( مدد  اجمددهل  44.3مق مددة الفادده  العمريددة فاددة الثالثينيدده  الننددالة دجددهء فدد  

فادددة اارالعينيددده  النندددالة  %(   ثدددم32.6العيندددة   ثدددم فادددة العشدددرينيه  النندددالة د

  معظم أفرا  العيندة فد  مريىدة الشداله    اامدر أ%(   ورو مه يو   26.4د

اله  يشير للا لي ى خصهاص ره  المريىة ورو الريالدة فد  االنتقدهل والتغييدر 
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امه  لىا.ااعمرية ال الفاه وي  المغهمر    تى  النمة الت  تقل اىمه انتقىنه للا 

%( ممد  تقدل ألمدهررم 3.2  ننالة ال ينتهه  الهده قد رره دتشير العينة للا وجو

%( وردها قد  يظهدر أ  االلتد اء 4.7ل  لشري  ننة   واهل  فاة االهر الن  د

رتالم الفاة لمرية  و  ييررده   ولنمده رد  ظدهرر  يلىا اارا   اليرالية لم 

فدد  مريىددة لهمددة اجتهيدد  المجتمددع المصددر    ول  ادده  االقالددهل لىيهدده يددي ا  

للددا وجددو  فددروق ها   اللددة الددي  لينددة  اإليصددها امدده يشددير التيىيددل الشدداله . 

الي درية المتمثىدة  –القرية والم ينة   ييث يشير هل  للا أي  الفدروق الريفيدة 

ريددل مقهرنددة الهرتفهلهدده فدد  فدد  انخفددهض الريالددة فدد  االنتقددهل والتغييددر فدد  ال

 .الم ينة

 ( الحالة التعلٌمٌة3جدو   

 يرالمتغ
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 5.3 21 1.7 3 11.4 8 أم 

 4.7 2 1.7 3 10.0 3 يقرأ ويات 
 23.7 56 9.2 22 48.6 45  و  المتونم

 40.5 33 51.7 73 21.4 26 متونم
 22.6 54 32.5 42 5.7 5 جهمع 

 3.2 6 3.3 4 2.9 3 فوق جهمع 
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      65.55= 2كا

 عالقة توافقٌة متوسطة 3.51معام  التوافق= 

( توييع أفرا  العينة وفقهم لىيهلة التعىيمية   ييث تشير 4يو   ج ول د

الاليهندده  للددا أ  معظددم أفددرا  العينددة يهصددىي  لىددا مددإرال   رانددية متونددمة 

صددىي  لىددا مددإرال  متونددمة فدد  المق مددة الننددالة فددؤلىا   وجددهء  ننددالة اليه

ادة ف  ورو مه ق  يشير رنه للدا أند  الدهلريم مد  المفتدرض أ  تادو  %( 51.6د

المتعىمي  أاثر وليهم الهليفهظ لىا اارا   اليراليدة   للدا أ  الاليهنده  تظهدر 

للا تغىي  المصهل  الشخصية لىا المصىية العهمة   ورو مه يإا   وجو  ننالة 

%( واليهصىي  لىا مإرال  فوق جهمعية 33.7د الجهمعيي هه  الهه م  ال ينت

  ليصددهايةوجددو  فددروق ها   اللددة  اإليصددها امدده يظهددر التيىيددل  %(.4.3د

ويالقة توافقية متونمة الي  اليهال  التعىيمية ف  لينت  ال رانة   ييث ياليظ 
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ريدة   فعىدا الدريم ارتفهر المنتوى التعىيم  لعينة الم ينة مقهرنة ال  ف  لينة الق

تعىدديم ااالنددهء  لال أندد  مدد   لىددامدد  يددرص ندداه  القريددة فدد  الفتددرا  ااخيددر  

واالتجدده  للددا العمددل اليرفدد  أو للددا العمددل فدد  الماليددظ ارتفددهر ننددالة التنددر  

 الشراه  الصنهلية ف  الر  العدر  أو االندان رية أو فد  مرادي يدوش ليندا

 .القري 

 العم   (4جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص يىة ايلقرية م

  %   %   % 
 31.1 62 29.2 46 34.3 35 الهلقمهر الياوم 

 26.3 61 23.3 38 31.4 33 فالح
 14.7 38 16.7 31 11.4 8 يرف 

 14.2 33 16.7 31 10.0 3 ألمهل ير 
 12.1 34 11.7 25 12.9 2 الهلقمهر الخهص

 1.6 4 2.5 4 - - الهلمعهش
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةلٌست ذات داللة      5.45= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة 3.34معام  التوافق= 

( للا توييع الماليوثي  وفقهم لىعمل   5تشير الاليهنه  الوار   ف  ج ول د

%(   وردو 42.2العهمىو  ف  القمدهر اليادوم   النندالة د ةمق مالييث جهء ف  

وجهة نظر ناه  القرية الم رونة وفقهم لماليظده  الالهيدث القمدهر مه ييال م  

اام  والمف ل   واله  ينعا للي  الجميع   يتا ولو لم تتنهن  مإرالتهم مدع 

لدد  يهجددة ايدد ى  الوظددهال المعىدد  لنهدده   فقدد  لهصددر الالهيددث مددإخرام للالنددهم 

واليددظ القمهلدده  الياوميددة لدد  لمددهل يهصددىي  لىددا الشددهه   االل ا يددة فؤقددل 

  ممدد  ييمىددو  شددهه ا  متونددمة لىددا التقدد يم ريالددة مددنهم فدد  يهفدد  الاثيددرهت

اليصددول لىددا فرصددة لمددل  اامددة تنددهل رم لىددا الييدده    المدده يعادد   ددمنيهم 

لدديول ننددالة االيددر  مددنهم لدد  العمددل اليرالدد  والىجددوء للددا ألمددهل أخددرى. 

رجع للدا أ  %(   ورو مه ق  ي37.4وجهء  ف  المرتالة الثهنية ننالة الفاليي  د

مراددددي أالددددويمص القمهليددددة الريفدددد  دالقددددرى والعددددي  والافددددور والنجددددور ( 

امه ردو يدهل معظدم   ( يغى  لىيهه المهالع الريف  أالويمصوالي ر  د م ينة 

  ثددم جددهء  ننددالة العددهمىي  فدد  المدد   صددغير  اليجددم فدد  المعمددور المصددر 
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شدير الد ور  للدا %( وردو مده ي25.3االمهل اليرفية ف  المرتالة الثهلثة الننالة د

ااتندده  القريددة خصددهاص الي ددرية   فقدد  اليددظ الالهيددث انتشددهر الددورش فدد  

القريددة مددإخرام خهصددة فدد  االمتدد ا ا  العمرانيددة الج يدد     امدده نيت دد  اليقددهم  

%( وقد  يادو  هلد  نتيجدة 25.3وجهء  الع  هل  ننالة أصيه  المهد  اليدر  د

لمددهل اميددهل لاليددع للددا تخصدديص جدديء مدد  المالنددا المقددهم لممهرنددة ردده  اا

الخ ددروا  والفوااددة أو منددتىيمه  االنتدده  اليرالدد  مدد  ماليدد ا  وأنددم   أو 

للا ل م وجو  فروق ها   اإليصها ميال  مالال  وييرره.   ويشير التيىيل 

الي  القرية والم ينة ف  هل    ورو مه يإا  مه ندالق أ  هادر مد   ليصهاية اللة 

نددة   والهلتددهل  ااتندده  القريددة خصددهاص فدد  المهدد  الددي  القريددة والم ي التقددهر 

 ي رية   والم ينة خصهاص ريفية.

 ( متوسط الدخ  الشهري لألسرة5جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 18.4 46 15.8 22 22.9 27 جنية 611أقل م  
611-2111 34 32.9 31 16.7 54 22.6 

2111-2611 26 21.4 28 15.0 44 27.5 
2611-3111 21 14.3 35 20.0 45 17.9 
3111-3611 5 5.7 32 17.5 36 13.1 
3611-4111 3 2.9 21 8.3 23 6.3 

 4.2 8 6.7 8 - - جنية فؤاثر 4111
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      15.61= 2كا

 ضعٌفة عالقة توافقٌة 3.2معام  التوافق= 

( توييع لينة ال رانة وفقهم لمتونم ال خل الشهر     6يو   ج ول د

( 2611-2111ييث جهء ف  مق متهم م  ييصىو  لىا متونم  خل شهر  د

%(   33.7د( النندالة 2111-611%(   ثدم مد  ييصدىو  لىدا د33.6الننالة د

 %(   ورو مه يشير ال ور  للا انخفدهض28.5( جنيههم الننالة د611وااقل م  د

 متونم ال خل الشدهر  لعيندة ال راندة مقهرندة المده يندما الهليد  اا ندا لألجدور

  وقد  يرجدع هلد  للدا أ  اله  تمهل  ال  الع ي  مد  الجهده  فد  الفتدر  اآلخيدر 

وردو  –ريم تمىعهم للا هل   –معظم أفرا  العينة ال يعمىو  الهلقمهر الياوم  
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وم فيد  ويدوم مفديش واىد  لىدا " الؤنهم أريقية ي القول :أي  الماليوثي    مه وصف

فدد   ليصددهايةللددا وجددو  فددروق ها   اللددة  اإليصددها . ويشددير التيىيددل هللا" 

متونددم الدد خل الشددهر  الددي  القريددة والم ينددة لصددهل  ندداه  الم ينددة   وفدد  رددها 

الصددد   يدددر  وصدددل أيددد  الماليدددوثي  مددد  الم يندددة هلددد  القولددد  " فددد  الفاليدددي  

ال  ةم وال يهجة رخيصة   أمه ف  الم ينتق رتعيش الؤقل  خل ا  اى  م  الغي

 يهجة القرش  ".

 ( الحالة االجتماعٌة 6جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 16.8 43 22.5 33 7.1 6 ألي 
 72.1 243 63.3 37 87.2 72 متيو 
 3.2 7 5.0 7 - - ممىق
 7.9 15 9.2 22 5.7 4 أرمل

 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      14.2= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة 3.26معام  التوافق= 

( توييددع الماليددوثي  وفقددهم لىيهلددة 7تو دد  الاليهندده  الددوار   فدد  جدد ول د
%(   ممده قدد  33.2االجتمهليدة   ييدث جددهء  نندالة المتدديوجي  فد  المق مددة د 

خهصددة وأ  ننددالة االيددر  مددنهم   مالاددر فدد  لينددة ال رانددة يرجددع للددا الدديوا  ال
  لىا مإرال  متوندمة أ  فد  مريىدة مالادر    أو اتجد  الع دهم للدا ويهصى

%(   ويشددير 27.8رفيددة مالاددرام  ثددم جددهء  ننددالة العدديا  لتمثددل داالمددهل الي
الددي  لينتدد  القريددة  ليصددهايةللددا وجددو  فددروق ها   اللددة  اإليصددها التيىيددل 

ياليظ ارتفهر ننالة المتيوجي  ف  لينة القرية لنهه فد  الم يندة  والم ينة  ييث
   ممه ق  يرجع للا ااناله  نهلفة الهار.
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 ( عدد األبناء 2جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
1 6 7.1 33 22.5 43 16.8 
2-3 7 8.7 44 27.5 42 23.2 
4-5 51 57.1 65 45.0 25 49.5 
6-7 25 20,0 3 2.3 27 22.6 
3-8 4 4.3 5 33.3 3 3.7 

 1.0 3 - - 2.9 3 فؤاثر 2
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      35.6= 2كا

 متوسطةعالقة توافقٌة  3.42معام  التوافق= 

  مد  مده يقدر( للدا لد   أالندهء الماليدوثي    ييدث اده  3يشير جد ول د

( أالنهء   ورو مه يشير للدا االدر يجدم أندر 5-4ل يهم د%( 52.6نصل العينة د

للدا وجدو   اإليصدها الماليوثي  لهمة   خهصة ف  القرية   ييث أشهر التيىيل 

ف  هل  الي  لينة القريدة وليندة الم يندة   ولعدل هلد   ليصهايةفروق ها   اللة 

ااندر  فد  المجتمدع الريفد  يالري أي  الفروق الريفية الي رية ورو االر يجدم 

مقهرنة النظيرتهه ف  المجتمع الي ر    وق  ينعا  هل  لىا معد ل التديايم   

 امه نيت   ف  الج اول الاليقة.

قب  البناء علاى  المبحوث ( نمط األسرة التً كا  ٌسك  معها5جدو   

 األرض الزراعٌة

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 75.8 255 85.8 214 58.6 52 ممت  
 24.2 57 14.2 23 41.4 32 نووية

 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      12.51= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة 3.25معام  التوافق= 

( نمدددم أندددر  الماليدددوث قالدددل الالندددهء لىدددا اارض 8يو ددد  جددد ول د

%( اهندد  36.8ويظ أ  يددوال  ثالثددة أرالددهر أنددر العينددة داليراليددة   ييددث لدد
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  ورو مه يعا  المهالع الريف  لمراي أالويمص الشدال لدهم   ييدث أنرام ممت   

اليظ الالهيث أ  هل  ق  يرجدع الد ور  للدا مشداىة االنداه    ييدث يقديم ااالندهء 

المتيوجو  معهم ف  منا  واي  ومعيشة مشتراة   وقد  اليظد  أ  هلد  اامدر 

تىددل تمهمددهم العدد  موجددة الالنددهء   ييددث يا   اانددر النوويددة  تىدد  اليهلددة التدد  اخ

وصف  الهلقول " النونع لدالعض وادل وايد  فينده يشدول يهلد   فالعد  مده انده اىنده 

للددا وجددو   اإليصدها ميندوقي    القددا لادل وايدد  فيندده اليد  " . ويشددير التيىيددل 

ارتفدهر نندالة ااندر فروق ها   اللة الي  العينتي  ف  رها الص    ييدث ياليدظ 

 الممت   ف  لينة القرية لنهه ف  الم ينة.

 ( ملكٌة أرض زراعٌة 5جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 35.8 78 55.0 77 2.9 3 ال يمى  أرا   يرالية

 14.7 38 8.3 21 25.7 28 أقل م  ف ا 
2-4 57 65.7 26 12.5 72 32.1 
4-7 4 4.3 27 13.3 22 10.0 
7-21 2 1.4 2 7.5 21 5.3 

 2.1 5 3.3 5 - - لشر  أف نة فؤاثر
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      53.2= 2كا

 عالقة توافقٌة متوسطة 3.52معام  التوافق= 

   راليدة( توييدع الماليدوثي  وفقدهم لمىايدة اارض الي2يو   جد ول د 

%(   46.8ييددث جددهء فدد  مقدد متهه مدد  ال يمىاددو  أرض يراليددة   الننددالة د 

  ييدث واهل  انخفهض يجم مىاية اارا   اليرالية الممىواة لعيندة ال راندة 

%( يمىاو  أقل م  ثالثة أف نة   وف  هل  57.8أ  مه يقر  م  نصل العينة د

نصي  الفدر  مد  اارض اشهر  للا تفتي  المىاية اليرالية  وانخفهض متونم 

اليراليددة   نظددرام لييدده   لدد   الندداه  الشددال يفددوق التونددع اافقدد  فدد  اارض 

للا وجدو  فدروق ها   اللدة الدي  ليندة  اإليصها اليرالية . امه يشير التيىيل 

القرية والم ينة فد  هلد    ييدث لدويظ صدغر يجدم المىايده  لد ى ليندة القريدة 

و  نندالة االيدر  مد  نداه  الم يندة يمتىادو  مقهرنة الهلم يندة   وادهل  لدويظ وجد

والمد   صدغير   –أرا   يرالية ممه يشير للا أ  مراي أالدو يمدص خهصدة 
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يمهر  ال  نشهم يرال  ماثل   وق  يرجدع هلد  للدا أ  معظدم   –اليجم لهمة 

العينة اهن  اصيه  االمت ا ا  العمرانية لىا اامرال ويغى  لىيهده المدهالع 

 اليرال .

 مح  االقامة السابق على البناء على األراضً الزراعٌة( 13جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 36.8 31 58.3 31 - - م ينة أالويمص
 35.8 78 10.0 23 80.0 67 قرية ميىة ايل

 16.9 43 26.7 43 - - قرى أخرى تهالعة لمراي أالويمص
 10.5 31 5.0 7 20.0 25 ىة ايللي  ونجور تهالعة لقرية مي

 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      123.35= 2كا

 متوسطةعالقة توافقٌة  3.63معام  التوافق= 

( للدا ميدل لقهمدة الماليدوثي  الندهالق لىدا الالندهء لىدا 21يشير ج ول د

او  م ينة أالو يمدص م يندة  اارض اليرالية   ييث تشير للا أن  الهلريم م 

صغير  اليجم للا أنهه تمثل مراي جه  لناه  القرى والعي  والافور التهالعدة 

لىمراي   وق  يرجع هل  للا توافر الخد مه  التعىيميدة الهلم يندة   خهصدة التعىديم 

الثهنو  والفن    وصعوالة المواصال  الت  تنقل المال  ف  الصالهح م  القرى 

ورو مه اليظ  الالهيث م  تا   المال  لىا المرق نعيهم  للا ره  الم ار   

الا الىيهق الؤ  ونيىة لالنتقهل للا الم ار  الثهنوية والفنية الهلم ينة   ف الم ل  

لاثيدري  مد  نداه  القدرى التهالعدة الده  يدراو  اأ  الم ينة مهيالد  المثهالدة اليىدم 

 لىمراي.

الد ورره نقمدة جده  وتشير الاليهنه  اهل  للدا أ  قريدة ميىدة ايدل رد  

لندداه  القددرى الفرليددة والعددي  والافددور والنجددور التهالعددة لهدده   ييددث اليددظ 

الالهيث يهال  اثيدر  مد  الالندهء ترجدع لنداه  وفد وا للدا القريدة وقدهموا الشدراء 

قمع م  اارا د  اليراليدة لىالندهء لىيهده مد  رده  العدي  والافدور والنجدور   

الدهر  لد  "متصدل " يفندر فد   دوء والهلتهل  يماد  وصدل رده  اليهلدة الؤنهده ل

 لوامل الجه  والمر .
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 ثانٌاً: البٌئة السكنٌة قب  التعدي على األرض الزراعٌة:

 ( نوعٌة المنز  السابق11جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 49.0 24 52.5 74 42.9 41 شقة

 22.1 53 12.5 26 38.6 33  ار ريفية
 10.5 31 7.5 2 15.7 22 منيل مشتر 
 9.5 28 13.3 27 2.8 3 يرفة مإجر 

 8.9 23 14.2 23 - - لمهر 
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      32.22= 2كا

 عالقة توافقٌة متوسطة 3.4معام  التوافق= 

مندديل النددهالق قالددل ( نوليددة ال22تو دد  الاليهندده  الددوار   فدد  جدد ول د

االلتددد اء لىدددا اارض اليراليدددة   ييدددث أقدددهم مددده يقتدددر  مددد  نصدددل العيندددة 

%(   والمندددهيل 33.2النندددالة د%( فددد  شدددقق ندددانية   ثدددم الددد ور الريفيدددة 52د

%(  وق  يشير هل  للا تنور اانمهم النانية لىماليوثي  21.6المشتراة الننالة د

جدو  فدروق ها   اللدة فد  هلد  للدا و اإليصها ف  النهالق   امه أشهر التيىيل 

الي  لينت  ال رانة   ييث لويظ ييه   نندالة الد ور الريفيدة لعيندة القريدة مقهالدل 

ارتفدهر نندالة قددهمن  الشدقق فدد  الندهالق لد ى لينددة الم يندة . امدده تشدير الاليهندده  

 منيهم للا وجو  مشاىة اناه  ل ى نندالة مد  الماليدوثي  ادهنوا يقمندو  مندهيل 

إجر    ممده قد  يادو  الد ور  أيد  اانداله  التد   فعدتهم للدا مشتراة أو يرفهم م

 الالنهء لىا اارا   اليرالية.

 ( نوعٌة المسك  السابق12جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 44.2 85 14.2 23 95.7 73 مى 

 28.4 65 42.5 62 4.3 4 تمىي 
 23.7 56 37.5 56 - - ليجهر

 3.7 3 5.8 3 - - مالنا ياوم 
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      115.53= 2كا
 عالقة توافقٌة متوسطة 3.66معام  التوافق= 



- 228 - 

( للا نولية المنا  الندهالق لىدا الالندهء لىدا اارض 23يشير ج ول د

ىا أرض مى  الماليوث أ  مقهمة ل –%( منهه مى  55اليرالية   ييث اه  د

%(   ثددم االيجددهر 38.5ثددم التمىيدد  الننددالة د –قدد  ياددو  ورثهدده أو النهردده النفندد  

ص لهمدة   وقد  ميو%(   ورو م  اانمهم الج ي   لىا م ينة  أال34.3الننالة د

وج  مع موجة رجدر  الدريفيي  للدا الم يندة   واندتغالل الدالعض هلد  فد  لنشدهء 

للدا وجدو  فدروق ها   اإليصدها التيىيدل لمهرا  نانية وتؤجيرره. امه يشير 

  ولالقة توافقية متونمة الي  العينتي  ف  هل    ييث ياليظ أ   ليصهاية اللة 

%( ادده  مىاددهم لهددم   26.3المنددا  النددهالق لىغهلاليددة العظمدد  مدد  لينددة القريددة د

واهل  ياليظ ييه  نمم االيجهر لد ى ليندة نداه  القريدة   وردو مده لالدر لند  

  القول  :" الواي  مننه مييالش ينا  يير ف  مىد    لىشده  ييد  أي  الماليوثي

أن  لهيش ف  اليتد    امده النده  الىد  التدؤجر  ول وادؤنهم قهلد ي  فد  ماده  لدهم 

 مش التهلهم".

 ( عمر المبنى السابق13جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 15.8 41 20.0 35 8.6 7 أقل م  خم  ننوا 

6- 21 8 11.4 22 15.8 33 14.2 
21-26 22 15.7 26 12.5 37 13.7 
26-31 3 10.0 33 18.3 32 15.3 

 30.0 63 15.8 22 54.3 48 ننة فؤاثر 31
 11.0 32 17.5 32 - - ال ألرل
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      53.54= 2كا

 عالقة توافقٌة متوسطة 3.42توافق= معام  ال

( للدا لمدر المالندا الندهالق قالدل 24تو   الاليهنه  الوار   فد  جد ول د

الالنددهء لىددا اارض اليراليددة   ييددث جددهء  المالددهن  التدد  تييدد  ألمهرردده لدد  

%(   ممه يشير للا ق م ره  المالهن    خهصة ل ى لينة 41لشري  ننة الننالة د

 اإليصدها ليندة نداه  الم يندة   فقد  أشدهر التيىيدل القرية مقهرنة الي اثتهه لد ى 

 للا وجو  فروق ها   اللة الي  العينتي  ف  هل . 



- 222 - 

 ( طبٌعة األرض المبنً علٌها المبنى السابق14جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 61.6 223 43.3 63 92.9 76 مى 

 16.8 43 22.5 33 7.1 6 اصالح يرال 
 5.8 22 9.2 22 - - ايجهر

 5.3 21 8.3 21 - - و ع ي 
 10.5 31 16.7 31 - - ال ألرل
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      55.35= 2كا

 عالقة توافقٌة متوسطة 3.45معام  التوافق= 

%( 72.7نالة الغهلالة دأ  الن( للا 25تشير الاليهنه  الوار   ف  ج ول د

لىيهده المالدهنا الندهالقة رد  أرا د  تمىيد    ثدم جدهء   ي م  اارا   الت  الن

%(   وقد  يرجدع 27.8أرا   االصدالح اليرالد  فد  المرتالدة الثهنيدة النندالة د

هلدد  للددا أ  ننددالة االيددر  مدد  اارا دد  فدد  اامددرال لم ينددة أالددويمص ردد  

ل  لىم ينة  ثدم جدهء  نندالة أرا   اصالح يرال    ور  تمثل الظهير اليرا

م  ال يعرفو  و ع اارض التد  الند  لىيهده المالندا الندهالق   وقد  يادو  هلد  

لاونهم منتؤجري    أو أ  هل  ال يعنيهم ف  يهلدة الشدراء مهلمده اهند  ااوراق 

للدددا وجدددو  فدددروق ها   اللدددة  اإليصدددها القهنونيدددة مندددتوفه . ويشدددير التيىيدددل 

نمة الي  العينتي  ف  هل    ييث أ  الننالة الغهلالدة ولالقة توافقية متو ليصهاية

%( م  اارا   الت  الن  لىيهه المالندا الندهالق فد  ليندة القريدة اهند  23.2د

الدي  المىد  وااليجدهر  أالدويمصمىاهم لهم  مقهالل تنور أنمهم اارا   ف  م يندة 

 واالصالح اليرال  وو ع الي .
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 (  معد  التزاحم بالمسك  السابق*15جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
2-3 6 7.1 32 24.2 45 17.9 
3-4 3 10.0 54 35.8 61 26.3 
4-5 23 17.1 23 14.2 32 15.3 
6-7 42 44.3 22 15.8 61 26.3 
 14.2 33 10.0 23 21.4 26 فؤاثر7

 211 221 100 231 100 31 المجمور

 حث بقسمة حجم األسرة على غرف المسك تم حسابة م  قب  البا

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      36.25= 2كا

 عالقة توافقٌة متوسطة 3.4معام  التوافق= 

( للدا ارتفدهر معد ل التديايم فد  26تشير الاليهنده  الدوار   فد  جد ول د

المنا  النهالق لىا الالنهء لىا اارض اليرالية   ييث جهء  ف  المق مة م  

-3%( متنهوية مدع د37.4نة أفرا  للا نتة أفرا  لال يرفة نانية الننالة دخم

وقدد  ياددو  هلدد  أيدد  ااندداله  ال افعددة للددا الالنددهء لىددا اارا دد  / يرفددة ( 4

" اندده يهنددي  انندده قهلدد ي  فدد  يددق د أ   الماليددوثي اليراليددة   امدده يقددول أيدد  

  العض ورالنه لىالة صفي ( ومفيش ي  فينه لهرل يهخ  رايت  ولمهلي  نخالم ف

فددت  لىيندده وونددعنه لددالعض" وقدد  تشددير تىدد  العالددهر  للددا تددؤثير هلدد  لىددا انعدد ام 

الخصوصية واآلثهر النفنية النىالية الرتفهر مع ل التيايم   واهل  التالهررم أ  

الالنددهء لىددا اارض اليراليددة رددو المثهالددة اليددل لتىدد  اليهلددة. امدده يشددير التيىيددل 

ولالقدة توافقيدة متوندمة الدي   ليصدهايةلدة للا وجو  فروق ها   ال اإليصها 

العينتددي  فدد  هلدد    ييددث ياليددظ ارتفددهر رددها المعدد ل فدد  القريددة الشددال مىيددوظ 

مقهرنة الهلم ينة   ممه ق  يرجع للا االر يجم اانر الريفية مقهرنة النظيرنهه فد  

  الم ينة .
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 ( المشكالت التً واجهها المبحوث فً المسك  السابق16جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص رية ميىة ايلق

 ال نعم ال نعم ال نعم
  %   %   %   %   %   % 

 87.9 273 12.1 34 93.3 223 6.7 8 78.6 66 21.4 26 االنقمهر المنتمر لىميه 
 84.7 272 15.3 32 55.0 225 5.0 7 67.1 53 32.9 34 ل م توافر فرص لمل
ل م افهية الخ مه  

 الصيية
42 44.3 42 55.7 - - 231 100 42 16.3 262 83.7 

ل م توافر الصرل 
 الصي 

6 7.1 76 92.9 43 26.7 88 73.3 43 19.5 264 80.5 

ل م توافر الم ار  
 الثهنوية

67 80.0 25 20.0 - - 231 100 67 29.5 245 70.5 

 70.5 245 29.5 67 63.3 37 36.7 55 82.9 68 17.1 23 نوء العالقة الهلجيرا 
 63.7 232 36.3 72 62.5 36 37.5 56 51.4 47 34.3 35 م توافر الخصوصيةل 

 62.6 222 37.4 32 92.5 222 7.5 2 11.4 8 88.6 73 صعوالة المواصال 
 62.1 228 37.9 33 47.5 63 52.5 74 87.1 72 12.9 2 التىوث
 54.7 215 45.3 87 35.0 53 65.0 38 88.6 73 11.4 8 العنل
 45.3 87 54.7 215 17.5 32 82.5 22 92.9 76 7.1 6 الييهم

 40.0 37 60.0 225 45.8 66 54.2 76 30.0 32 70.0 52  يق المنا 
 35.3 36 64.7 234 25.8 42 74.2 82 51.4 47 48.6 45 االنقمهر المنتمر لىاهرالهء

( المشاال  المختىفة التدا لدهنا 27تو   الاليهنه  الوار   ف  ج ول د

ف  المالنا النهالق   نواء اهن  متعىقة الهلخ مه  أو المرافدق أو   ومنهه الماليوث

المشدداال  االجتمهليددة   والتدد  قدد  تعدد  أيدد  ااندداله  ال افعددة للددا التعدد   لىددا 

اارا   اليرالية الهلمخهلفة لىقواني  والتعرض اليتمهلية الهد م والمجهيفدة المده 

التصدددرل ل يددد  مددد  مددد خرا  أو يتدددا اليدددع المندددويه  الهراليدددة لىيوجدددة أو 

الهليصول لىا قرض م  الوظيفة أو االقتراض مد  أيد  ااقدهر  والمعدهرل   

امه يقول أي  الماليوثي  :" رو يعن  اينه يهويي  مشهال   لىا رأ  المثل ايد  

اامر من " وف   دوء هلد  جدهء الندإال لد  نوليدة  يير الى  رمه  لىا المر

وادده  فدد  مقدد متهه ق   المشددهال التدد  لددهنا منهدده الماليددوث فدد  المالنددا النددهال

%( 71%( و دديق المنددا  الننددالة د75.3االنقمددهر المنددتمر لىاهرالددهء الننددالة د

 %(.65.3والييهم الننالة د

امدده ياليددظ تفددهو  ردده  المشدداال  الددي  لينتدد  ال رانددة ييددث جددهء فدد  

مق مة المشاال  التا لهن  منهه لينة ناه  القرية فد  المالندا الندهالق صدعوالة 

%( ويقصدد  الهدده المواصددال  المإ يددة للددا الم ينددة   88.7المواصددال  الننددالة د

%( وردو مده يدرتالم الهلمشدداىة 81ولد م تدوفر المد ار  الثهنويدة والفنيددة النندالة د
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ااولا الت  أشعرتهم الصعوالة المواصال  الت  يعهن  منهه أالنهإرم يهل االنتقهل 

%( ورو يرتالم الهرتفدهر معد ل التديايم . فد  31للا الم ينة   و يق المنا  د

المقهالددل   جددهء فدد  مق مددة المشدداال  التدد  لهندد  منهدده لينددة الم ينددة فدد  المالنددا 

%( 35.3%( واالنقمهر المنتمر لىاهرالهء الننالة د83.6النهالق الييهم الننالة د

والعنددل الي ددر  الدده  قدد  ياددو  لنفددهم لفظيددهم أو مه يدده متمددثالم فدد  المشددهجرا  

ل يدوم نصديا لىدا خنهقدة اليومية  وق  لالر أي  الماليوثي  ل  هلد  القولد  " اد

 عتش ي  منتيمل ي " .ومشهال النه  اخالقهه اتغير  وم

( كٌفٌة التصرف فً المسك  الساابق بعاد االنتقاا  للمساك  12جدو   

 الجدٌد

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 48.4 23 48.3 68 48.6 45 تم اليع 

 23.7 56 37.5 56 - - ألغا لق  االيجهر
 17.4 44 58.3 3 37.1 37 مهيال ف  يويت 

 5.8 22 8.3 2 14.3 21 ترا  اقهرال 
 3.7 3 5.8 3 - - أخىا المنا  ان  اه  منا  ياوم 

 1.0 3 16.7 3 - - تم ايجهر 
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      23.15= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة 3.25= معام  التوافق

( للا ايفية تصدرل الماليدوث فد  23تشير الاليهنه  الوار   ف  ج ول د

المالنا النهالق الع  االنتقهل للا المالنا الج ي    ييث جهء ف  مق مدة االندتجهاله  

%(   وق  يادو  هلد  الندتامهل ثمد  اارض فد  58.5اليع رها المنا  الننالة د

هء المنا  الج ي    ثم " للغهء لق  االيجهر " الننالة يهلة الشراء أو لمنتىيمه  الن

%( وتى  االنتجهالة خهصة الننالة المنتؤجري  ف  العينة   ييث تالي  أ  34.3د

وفقددهم لنظددهم االيجددهر الهلمدد      أالددويمصمعظمهددم اددهنوا منددتؤجري  فدد  م ينددة 

ع والننددالة القىيىددة اهندد  وفقددهم لاليجددهر القدد يم   ثددم جددهء  انددتجهالة " لدد م الاليدد

وااليتفهظ الهلمنا  النهالق" ف  المرتالة الثهلثة   وقد  يرجدع هلد  الهلنندالة لنداه  

الم ينة انور م  االنتثمهر   خهصة ف  يهلة ل م االيتيه  للا ثمنهه  امه رأى 

" أر  قهل   وال يوم تمنهه الييي "   وق  ياو  هل  الهلننالة لعينة أي  الماليوثي  
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  ولد م الريالدة فد  االنفصدهل   وقد  وصدل  القرية انور م  االرتالهم المادهن 

هل  أي  الماليوثي  القول :" أ ينه النروح ونيج  لىيهه لمه ننيل الالى  ال ل مه نقعد  

يد  يريد    ونيد  اننده موجدو ي  ومتخىعندهش مد  جد ورنه" . ثدم جدهء    لن

الددهلريم مدد  انخفددهض  -انددتجهالة " التنددهيل لندد  لألقددهر " وردد  تشددير الدد ورره 

نمة التراالم القراال  الشال االير واله  اتنم  ال  القرية المصرية  للا  -ننالتهه 

للدا وجدو  فدروق ها   اإليصدها قالل أ  تىيق ال  آثهر التغيير. ويشدير التيىيدل 

 اللة ف  هل  الي  لينتد  ال راندة   ييدث ياليدظ ترادي االندتجهاله  لد   ليندة 

نور االنتجهاله  ل ى القرية ف  االيتفهظ ال  أو اليع  أو التنهيل لألقهر   مقهالل ت

 ناه  الم ينة .

 ثالثاً: البٌئة السكنٌة بعد التعدي على األرض الزراعٌة:

 ( الفترة التً تم فٌها البناء15جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
ينهير  36قالل 

3122 
7 8,6 23 14.2 34 12.1 

 3122ينهير  36م  
 3124يونية  41 –

68 82.9 26 79.2 264 80.5 

يونيو  41الع  
3124 

6 7.1 8 6.6 24 6.9 

 0.5 2 0 1 1.4 2 ال يعرل
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةلٌست ذات داللة     2.54= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة جداً  3.12معام  التوافق= 

ا فتددر  الالنددهء لىددا اارض ( للدد28تشددير الاليهندده  الددوار   فدد  جدد ول د

%( ق  الن  مندهانهه فد  81.6اليرالية   ييث أ  الغهلالية العظما م  العينة د

   3124ويتا الثالثي  م  يونيو  3122الفتر  م  الخهم  والعشري  م  ينهير

المه يشير للا اندتغالل فتدر  الفدرا  اامندا ولد م قدو  أجهدي  ال ولدة والفو دا 

عل ال الم االجتمهل  ويتا االن الهم ف  هلد    الموجو   وييه  أو يتا  

رددو مدده يشددير للددا أرميددة الالعدد  اامندد  واالجتمددهل  فدد  هلدد    ويتفددق هلدد  مددع 

التوجدد  النظددر  لى رانددة المتمثددل فدد  نظريددة اانددوم    ييددث أندد  العدد  التغييددر 
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تندال  فد  ييده  االن دالهم المفهجم ويير المتوقع ي ث خىل اجتمدهل  وأمند  

أنددفر لدد  المييدد  مدد  االنيرافده  والتدد  مدد  الينهدده الالنددهء لىددا  االجتمدهل  ممدده

 اارا   اليرالية  الل وأصال  رها النمم شهاعهم ل ى الاثيري  .

فالددهلريم مدد  وجددو  مشدداىة اندداه  فدد  الريددل والي ددر لىددا النددواء   

والهلريم م  أ  الالنهء لىا اارض اليرالية لي  الهلظهرر  الج ي   فهو موجو  

 – أن  ف  الندهالق اده  يدتم فد  الخفدهء وانتهدهي فتدرا  ااجدهيا  ف  النهالق  لال

ويتم الالنهء النرلة االير  والشدال لشدواا    الدل  –لصر الخمي  ويوم الجمعة 

واه  يتم ندقف  واالنتقدهل لىندا  فيد    واند  تيدرر المخهلفده  فد  صدالهح يدوم 

ندم   أ  أ  اامور اهن  تنتهي فترا  ييه  ال دالم االجتمدهل  الر –النال  

واه  هل  يتم لىا انتييهء ش ي   أمه الع  الخدهم  والعشدري  مد  يندهير أصدال  

الالنهء لىا اارا   اليرالية ردو القهلد     والادل يتندهالق لىدا الالندهء " أليدق 

الدل اليدظ الالهيدث لنتشدهر لنشدهءا  قهلده  أالن  النرلة قالدل ال ولدة مده ترجدع " 

ىدا المريدق اليرالدا الدهلاليير  االفراح وميمه  الالنيي  والموال  التجهريدة ل

الشال مىف    وقيهم الدالعض الإنشدهء أندوار لىدا مندهيه  االيدر  مد  اارا د  

اليرالية الع  تالويرره   الل وال أ  العض اليهال  ف  القرى م  تالوير مندهيه  

م  اارا   إلنشهء مه يندما الماللد  ادر  القد م   والتد  يقالدل لىيهده الشداله  

 ر والىيل   ييث يتم تؤجيرره الهلنهلة .الشال االير وتعمل موال النهه

أشداهل مد  التعد ى لىدا اارا دا  ةوف   وء هل  اليظ الالهيث ثالثد

اليرالية تتمثل فا التالوير ييث يىجؤ العض الميارلي  للدا تدر  مندهيه  مد  

اارض ال و  يرالة لفترا  مويىة اونيىة لىتيهيل القص  انتالعه  ره  المنهية 

ا النددتغاللهه فددا الالنددهء   ويتمثددل الشددال الثددهن  مدد  مدد  اليمددهم اليرالددا تمهيدد م 

يهال  التعد ى لىدا اارا دا اليراليدة فد  التجريدل ممده يدإ ى للدا أ درار 

جنيمة تتعىق الخصوالة الترالة وخفض الج ار  اإلنتهجيدة لهده   أمده اليهلدة الثهلثدة 

م  اشاهل التع ى لىا اارا ا اليرالية وهل  ل  مريدق الالندهء وتعتالدر رده  

 مشاىة م  أخمر المشهال التا تواج  اارا ا اليرالية فا مصر.ال

امدده تشددير الاليهندده  الددوار   فدد  الجدد ول النددهالق للددا انددتمرار يددهال  

  لتعالر ل  الالقيدة 3124التع   لىا اارا   اليرالية الع  الثالثي  م  يونيو 

خددهلفي  الالهقيددة التدد  تريدد  انتهددهي الفرصددة   أو مدد  انتظددروا القددرارا  اياء الم

ووج وا ل م وجو  قرارا  اياءرم ممه شجعهم لىدا الالندهء  امده يشدير التيىيدل 
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للا لد م وجدو  فدروق ها   اللدة الدي  لينتد  ال راندة فد  هلد  ممده  اإليصها 

يعنددد  توافدددق العينتدددي  فددد  االندددتجهاله  الندددهالقة   وأ  الالندددهء لىدددا اارا ددد  

 الظهرر . اليرالية الع  الخهم  والعشري  م  ينهير رو المثهالة

 ( نوعٌة األرض التً تم البناء علٌها15جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 39.5 36 15.0 28 81.4 63 مى 

 37.4 32 55.8 73 5.7 5 اصالح يرال 
 17.9 45 21.7 37 11.4 8 ايجهر

 4.7 2 7.5 2 - - و ع ي 
 0.5 2 - - 1.5 2 ال يعرل

 211 221 100 231 100 31 لمجمورا

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      55.21= 2كا

 عالقة توافقٌة متوسطة 3.56معام  التوافق= 

( نوليدة اارض اليراليدة التد  22تو   الاليهنه  الوار   ف  ج ول د

%(   42.6تددم الالنددهء لىيهدده  ييددث جددهء  أرا دد  التميدد  فدد  المق مددة الننددالة د

صدديه  اارا دد  المييمددة الهلم ينددة والقريددة  ورام الددهل   اارميددة ييددث لعدد  أ

وانتفه وا انتفه   قصوى م  هل  فقهموا التقنيم اارا   وو دع أندعهر مالدهل  

فيهه   ومع هل  وج وا اقالهال م  قالل الاثيري    امه اليظ الالهيدث التفدهو  الدي  

رى قمعدهم ل يد     اانعهر وفقهم لىمنمقة والواجهة وييرره  وم  النه  مد  اشدت

ثم قهم الاليعهه الؤنعهر م هلفة   والهلتهل  ياليظ وجدو  نندالة مد  المنتفعدي    أو 

امه وصل أي  الماليوثي  هل  القول : " ناليه  هللا أرياق ومتقنمة   مدي  اده  

 .يص ق أ  ف  يوم م  اايهم اارا      تصال  مالهن  وتتالهر الهانعهر   "

فدددد  المرتالددددة الثهنيددددة الننددددالة وجددددهء  أرا دددد  االصددددالح اليرالدددد  

  وق  يرجع هل  للا وجو  ننالة االير  م  الظهير اليرالد  لم يندة %( 43.5د

  ل  تقنيمهه واليعهده وأرا   اصالح يرال  الت  لم يتورر الفالي أالويمص

لتصددال  الدد ورره يهالددة مدد  المالددهن  النددانية. ثددم جددهء  اارا دد  المددإجر  فدد  

 اإليصدها اجمدهل  العيندة. ويشدير التيىيدل  %( مد 23.2المرتالة الثهلثة الننالة د

للا وجو  فروق ها   اللة الي  لينت  ال رانة ف  هل    ييث ياليظ أ  معظم 
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المالددهن  النيدد  فدد  القريددة لىددا أرا دد  تمىيدد    لىددا العادد  مدد  تنددور أنمددهم 

 اارا   الت  تم الالنهء لىيهه ف  الم ينة.

 ( وجود اشراف هندسً على البناء23جدو   

 غيرالمت
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 27.4 63 40.8 52 4.3 4 نعم
 72.6 138 59.2 32 95.7 73 ال

 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      32.1= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة 3.31معام  التوافق= 

لاليدة العظمدا مد  المندها  الج يد   التد  ( يىا أ  الغه31يشير ج ول د

الني  لىا اارا   اليرالية   ق  الني   و  وجو  لشرال رن ن  لىا الالندهء 

  ولنمه تم الالنهء الشال اجتهه   م  قالل القهامي  لىا الالنهء وأصيه  اارا   

  اامدددر الددده  يشدددير للدددا أ  النندددالة الغهلالدددة مددد  المالدددهن  ت دددهل للدددا نندددالة 

  ولعل انشهء ال ولدة فد  التشدايل الدويار  ااخيدر ت خمة أصالم العشواايه  الم

لىياومددددة الراهنددددة " االددددراريم ميىدددد " لددددويار  تنددددما الهالرتقددددهء الي ددددر  

والعشواايه    رو انتشعهر منهه لتفهقم تى  المشداىة  وريالدة منهده فد  التخفيدل 

 م  ي تهه.

ينتدي  للدا وجدو  فدروق ها   اللدة الدي  الع اإليصها امه يشير التيىيل 

%(  م  المالهن  التد  أنشدا  26.3ف  هل    ييث ياليظ أ  الغهلالية العظما د

%( فد  الم يندة 33.5ف  القرية تم  ف  ييه  االشرال الهن ن     مقهرنة ال د

  ويرى الالهيث أ  اامر الهلريم م  خمورت  ف  القرية  ق  ياو  مقالوال لتعو  

رو الده  يقدوم التقنديم  -القهام الهلالنهء –" هناه  القرية لىا هل    ييث أ  " الالن

المالنا وتخميم  ال لىا ين  وجهة نظر   أمه اامر ف  الم ينة قد  ال يادو  

 مقالوالم الؤ  شال م  ااشاهل وييته  للا تاهتل ال الجهو  لمواجهة خمورت . 
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 ( نوعٌة المسك  21جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
منيل م   ور واي  
ويوج  ف  مق مت  

 ميال  تجهرية
52 70.0 34 60.8 233 64.2 

منيل م   ور واي  وال 
 يوج  ال  ميال  تجهرية

28 25.7 22 9.2 32 15.3 

 12.1 34 16.7 31 4.3 4 منيل م   وري 
 8.4 27 13.3 27 - - لمهر 

 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةداللة ذات      23.42= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة 3.33معام  التوافق= 

( للددا نوليددة المالددهن  التدد  تددم 32تو دد  الاليهندده  الددوار   فدد  جدد ول د

لنشهاهه لىا اارا   اليرالية   ييدث جدهء فد  مقد متهه المندهيل الماوندة مد  

لى خول لىمنيل   ور واي  والت  يوج  ف  مق متهه ميال  تجهرية والواالة جهنالية

%(   فق  اليظ 31%( م  اجمهل  العينة خهصة ف  لينة القرية د75.3الننالة د

اهل  الم ينة   الل ل  العض الناه  الالهيث أ  هل  النمم رو النها  ف  القرية   

قهم الإنشهء الميال  التجهرية وتم اليعهه أو تؤجيرره أو تشغيىهه ف  اي  النشهمه  

نا يصدف  هانور م  اثاله  اليهلة   ورها النور م  المالدولم ينتامل النهء المنيل 

ندداه  القريددة " الددهاتوالي  " نظددرام اندد  مقددهم الشددال منددتميل   ثددم جددهء  فدد  

المرتالة الثهنية المندهيل الماوندة مد   ور وايد  والتد  لدي  الهده ميدال  تجهريدة 

%( مدد  اجمددهل  العينددة   ورددو مدده يشددير الدد ور  للددا لدد م وجددو  26.4الننددالة د

ه  رأنية ف  المالهن    ممه ق  يرجع للا الندرلة فد  الالندهء أو الندتنيال تونع

الم خرا    أو أن  قهم المه ييتهجد  اآل    فامده هادر أيد  الماليدوثي  " أنده النيد  

مالنا لىيم  ولمى  أنه  يشديل خمد  أ وار والىد  يعديش مد  الدوال  يالندا" .  

%(   23.2لثددة الننددالة دثددم جددهء  المالددهن  المشدداىة مدد   وريدد  فدد  المرتالددة الثه

%(   8.5النندالة د -المالهن  المشداىة مد  ثالثدة أ وار فدؤاثر –وأخيرام العمهرا  

  العينتددي    ييددث للددا وجددو  فددروق ها   اللددة الددي اإليصددها ويشددير التيىيددل 

  ف  القرية ماونة م   ور واي  ف  مقهالل تندور ؤياليظ أ  معظم المالهن  المنش

 .اانمهم النانية ف  الم ينة
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 ( مساحة المسك  الحال22ًجدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 211أقل م  
 متر

- - 22 15.8 22 10.0 

211- 261 27 22.9 88 73.3 215 54.7 
261-311 28 25.7 7 5.0 35 12.6 
311-361 32 30.0 6 4.2 37 13.7 

 9.0 23 1.7 3 21.4 26 متر فؤاثر 361
 211 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      52.54= 2كا

 عالقة توافقٌة متوسطة 3.56معام  التوافق= 

( للددا االددر المنددهيه  التدد  تددم 33تشددير الاليهندده  الددوار   فدد  جدد ول د

%(  65.3االلتدد اء لىيهدده   ييددث أ  مدده يييدد  لدد  نصددل منددها  الماليددوثي  د

( متدرام   ثددم التدد  أنشددا  لىددا 261 -211ىددا منددهية تراويدد  الددي  دأنشدا  ل

  وياليظ م  الاليهنه  الوار   مه نالق ( مترام 361-311منهية تراوي  الي  د 

أ  هار ف  الج ول النهالق م  يىالة االمت ا ا  اافقية لىا االمتد ا ا  الرأندية 

ليدة   خهصدة ييه   يجم المنهيه  المعتد ى لىيهده مد  اارا د  اليرا   ييث

للا وجو  فروق ها   اإليصها ف  القرية مقهرنة الهلم ينة   ييث يشير التيىيل 

ي ا  يجم المنهيه  الت  الن  لىيهده فد  القريدة لنهده ي اللة الي  العينتي   ييث 

 ف  الم ينة .

  المنهية الت  الند  لىيهده المندها  فقدم   ولدم وولعل مه هار  الماليوث

لتدد  يددتم تالويرردده امددهفع   فامدده اليددظ الالهيددث وجددو  تددهار المنددهية اال ددهفية ا

منهية ا دهفية خىدل ادل منديل تندتخ م امدهفع ايظدهار لىميدور أو المهشدية أو 

هادر أيد  الماليدوثي  " متشدهلة  منهيه  يتم التنوير لىيهده وتراهده خهليدة   امده

  وهار آخر :"  ا النه  لىيم    فرصة ول  تعوض ويهلهلم  الى  جه  في  اي "

  مالددهن  لميدد  نددنة قدد ام" وفدد  هلدد  لشددهر  للددا انددتغالل الفرصددة   والنددهء الندد

 منها  تفوق ايتيهجهتهم الفعىية.

 

 (  معد  التزاحم بالمسك  الحالً*23جدو   
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 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
2-3 52 70.0 33 60.0 232 63.7 
3-4 23 17.1 52 34.3 64 27.9 
4-5 3 10.0 5 3.2 22 5.8 
6-7 3 2.9 4 2.5 6 2.6 

 211 221 100 231 100 31 المجمور

  تم حسابة م  قب  الباحث بقسمة حجم األسرة على غرف المسك 

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      5.21= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة 3.21معام  التوافق= 

لا انخفدهض معد ل التديايم فد  ( ل34تشير الاليهنه  الوار   ف  ج ول د

%( م  74.3المنها  اليهلية الت  تم النهاهه لىا اارض اليرالية   ييث أ  د

الماليوثي   مع ل التيايم ل يهم م  فر  للا فر ي  فقم لال يرفة   وردها يشدير 

الد ور  للدا يدل المشداىة الندهالقة المتمثىدة فد  ارتفدهر معد ل التديايم   وردو مد  

للدا وجدو  فدروق ها   اإليصدها لج ي    امه يشير التيىيل ايجهاليه  المنها  ا

فد   القريدة  اللة الي  العينتدي  فد  هلد    ييدث ياليدظ انخفدهض معد ل التديايم 

فدد  الم ينددة   ممدده قدد  يرجددع الدد ور  للددا ارتفددهر أنددعهر  مقهرنددة الهرتفهلدد  نندداليهم 

ن  لىيهه اارا   ف  الم ينة مقهرنة الهلقرية والهلتهل  صغر يجم المنهيه  المال

ف  الم ينة لنهه ف  القرية   وق  وصل أي  الماليدوثي  رده  اليهلدة القولد :" انده 

ااول اىنه قهل ي  ف  أو   وانده را ديي  وادهفيي  خيرنده شدرنه   أمده  لدوقت  

ال ليل م  العيهل ف  أو   ومي ش لهجالة يهجدة" وفد  ردها الوصدل اشدهر  

 ة خهصة م  فاة الشاله .للا ييه   التمىعه  االجتمهلية لناه  القري
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 فً البٌئة السكنٌة الجدٌدةوالخدمات تقٌٌم المرافق  ( 24جدو   

 المتغير
 المجمور يير موجو   نياة متونمة جي  

  %   %   %   %   % 
 211 221 1.6 4 26.3 61 51.6 28 20.5 42 ميه  الشر 

 211 221 73.7 251 8.9 23 9,5 28 7.9 26 الصرل الصي 
 211 221 0.5 2 4.2 8 60.5 226 34.7 77 الهءالاهر

 211 221 1.1 3 29.5 67 45.8 83 23.7 56 المواصال 
 211 221 36.8 31 9.5 28 41.6 32 12.1 34 رصل المرق

 211 221 0 1 10.0 22 38.9 35 51.1 23 اانواق
الي ااق 

 والمتنيره 
23 6.3 28 9.5 25 7.4 257 76.8 221 211 

 211 221 66.3 237 14.2 33 7.4 25 12.1 34 مماليعة التخمي
 211 221 4.7 2 36.8 31 24.2 57 34.2 76 اتنهر الشوارر
 211 221 30.5 68 1.6 4 26.8 62 41.1 38  ور الي هنة
الم ار  
 االالت ااية

28 51.6 65 28.4 28 9.5 31 10.5 221 211 

الم ار  
 االل ا ية

76 34.2 36 39.4 24 6.8 43 19.5 221 211 

 211 221 36.8 31 2.6 6 43.7 84 16.8 43 الم ار  الثهنوية
 211 221 40.0 37 10.5 31 36.8 31 12.6 35 المنتشفيه 

 211 221 10.0 22 6.3 23 33.7 75 50.0 26 العيه ا  الخهصة

( تقيددديم الماليدددوثي  لىمرافدددق 35تو ددد  الاليهنددده  الدددوار   فددد  جددد ول د

ة الج يد    ييدث ياليدظ أ  فد  مق مدة المرافدق ييدر والخ مه  ف  الالياة النداني

%(  والصددرل الصددي  الننددالة 37.8الموجددو   : اليدد ااق والمتنيردده  الننددالة د

%(   77.4التخمديم العمراند  النندالة دييه  %( م  اجمهل  العينة   و34.3د

 وردها قد  يشدير الد ور  أ  رده  االمتد ا ا  العمرانيدة تتصدل الهلمدهالع العشددواا  

  الهلنندالة لىصدرل الصدي  لىدا الد يل يييد  مد  معد ال  ولماليوثدييث يعتم  ا

اددهل   –أ  اآلالددهر التدد  يددتم ندديالهه اددل فتددر   –التىددوث ورددو " المرانشدده  " 

ياليظ ييه  التخميم ول م وجو  يد ااق ومتنيرده  لىدا أنده  أ  أصديه  

اارا دد  الددهي  ياليعددو  يقنددمو  أرا دديهم الييددث يددتم االنددتفه   مدد  اددل متددر 

 .يقوم اارهل  الؤنفنهم التخميم الشوارر موجو    و

  الندواهه وامه تشير الاليهنه  أ  المرافق والخ مه  التد  أشدهر الماليوثد

%(    والمواصددال  الننددالة 47.8جددهء فدد  مقدد متهه اتنددهر الشددوارر الننددالة د 
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%( مدد  اجمددهل  العينددة   وممدده يىفدد  37.4%( وميدده  الشددر  الننددالة د32.6د

%( م  اجمهل  العينة   ورو مه يرجع للا 22.6الة داالنتاله  وجو  الاهرالهء النن

قيددهم المخددهلفي  التوصدديل الاهرالددهء وييرردده مدد  المرافددق وفقددهم لنظددهم ينددما " 

الممهرنة " تدم فدت  الالده  مدإخرام لمده يندما " النظدهم العد ا ا  الاو يدة " الده  

مر ألىن  لن  ويار  الاهرالهء   ممه ترت  لىي  ييه   اايمهل واالنقمهر المنت

لىاهرالهء فد  المندهمق الق يمدة المخممدة أي دهم الغدرض تخفيدل اايمدهل. ولعدل 

توصيل المرافدق للدا المندها  المخهلفدة وفد  مقد متهه الاهرالدهء يثيدر الع يد  مد  

التنهإال  يول م ى مشرولية تىد  المندها    ومد ى تدؤثير هلد  لىدا تشدجيع 

 ييررم م  المخهلفي  .

 فً البٌئة السكنٌة الجدٌدةة المشكالت االجتماعٌ(  25جدو   

 المتغير
 مراي أالويمص قرية ميىة ايل

 ال أييهنهم   اامهم  ال أييهنهم   اامهم 
  %   %   %   %   %   % 

ل م توافر 
 فرص لمل

26 21.4 21 14.3 56 64.3 37 21.7 43 26.7 73 51.6 

العيلة 
 االجتمهلية

62 72.9 22 15.7 8 11.4 86 70.8 23 14.2 56 37.5 

 35.0 53 63.3 37 22.5 33 71.4 68 11.4 8 5.7 5 الييهم
ل م توافر 
 الخصوصية

- - - - 31 100 52 34.2 43 30.8 53 35.0 

ييه  الو  
 االجتمهل 

28 25.7 33 31.4 41 42.9 71 50.0 45 28.3 37 21.7 

 16.7 31 19.2 34 64.2 33 20.0 25 55.7 42 24.3 23 الفر ية
اليق  
  االجتمهل

56 64.3 32 30.0 5 5.7 23 76.7 22 9.2 23 14.2 

 12.5 26 35.8 54 51.7 73 88.6 73 7.1 6 4.3 4 التىوث
االنيرافه  

 الخىقية
8 11.4 6 7.1 63 81.4 68 48.3 52 40.8 24 18.6 

 5,0 7 74.2 82 30.8 43 85.7 71 5.7 5 8.6 7 الجريمة
نوء العالقة 

 الهلجيرا 
3 10.0 32 30.0 53 60.0 65 45.0 72 50.8 6 4.2 

 2.5 4 44.2 64 53.3 75 91.4 75 5.7 5 2.9 3 العنل

( المشدداال  االجتمهليددة التدد  36تو دد  الاليهندده  الددوار   فدد  جدد ول د

  ييدددث جدددهء فددد  مق مدددة يعدددهن  منهددده الماليوثدددو  فددد  الاليادددة الندددانية الج يددد   
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ة العيلة االجتمهليدة المشاال  الت  يعهن  منهه الماليوثو  ف  القرية الصفة  اام

مد   ام االيدر ام %( ورو مده قد  يرجدع للدا أ  المندهمق الج يد    دم  لد  33.2د

الغرالهء الشال منتشر ويير متراي امه رو اليهل ف  ااجياء الق يمة م  القريدة 

  ولعل شعور الماليوثي  الهل  يو د  انتشدهر الفر يدة الدي  نداه  الريدل والتد  

هل لىنددا  فدد  المنددهمق الج يدد  . ثددم  " اليقدد  مدد  الددي  أنددالهالهه المتعدد    االنتقدد

%(   ورو مه يتنهفا مع الشعور الجمع  اله  اهن  77.4االجتمهل  " الننالة د

تتنم ال  القرية المصرية ف  الفترا  الندهالقة   وقد  وصدل أيد  الماليدوثي  رده  

اليهلة المتنهمية القول  :" يمه  اده  الوايد  لمده يقدول اشدمعنا فدال  لند  ولند   

لىددا مددول أالددو  وأمدد  يقولددوا مدد  الددص لعيشددة ييددر  يرمدد  لىيدد  ليشددت   ادده 

والهلتهل  انه را يي   انمه  لوقت  اى  الهصص لاى  ويقدول اشدمعنا فدال  لند   

  مش ال  ا   ي ور ورا  لىشه  يشدتاي  ورالنده يندتر" ولعدل رده  وأنه معن يش 

ندة اافدرا  االنتجهالة المثير  لالنتالصهر تو د  تندهم  يهلدة لد م الر ده ومقهر

 أيوالهم الؤيوال اآلخري  .

عدهن  تامه تشير الاليهنه  أي هم أ  ف  مق مة المشاال  االجتمهلية الت  

الصور   اامة ف  الالياة النانية الج ي    أالويمصمنهه لينة الماليوثي  ف  م ينة 

%( و 31.8%( و" العيلددة االجتمهليددة " د37.3" اليقدد  االجتمددهل " الننددالة د

%(  وق  يرجع اشترا  لينة الم ينة ف  هل  مع لينة القريدة 75.3"الفر ية "د 

م  الم   صغير  اليجم الت  اهن  يغىد  لىيهده المدهالع  أالويمصللا أ  م ينة 

%( والتىدددوث 64.4الريفدد . ثدددم جددهء   مشددداال  العنددل االجتمدددهل  الننددالة د

%( 58.4واالنيرافده  الخىقيدة د %( 61%( وييه  الو  االجتمدهل  د62.3د

%(   وتجد ر االشدهر  للدا تدراالم رده  المشداال  56ء العالقدة الدهلجيرا  دوندو

الشدال االيددر وتد اخىهه   وترجددع الد ورره للددا ادو  المنددهمق الج يد   خهصددة فدد  

الم ينددة ردد  مدده يمادد  أ  نمىددق لىيهدده الؤندد " لددهلم مدد  الغرالددهء" والهلتددهل  مدد  

ة   وتفدهو  القديم الماليع  تفهقم المشاال  االجتمهلية الهه ف  ظل نيه   الالانمي

 والعه ا  والتقهلي  وتنهم  الثقهفه  الفرلية الهه.
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 رابعاً: األبعاد االجتماعٌة للبناء على األرض الزراعٌة :

 *( أسباب بناء المبحوث على األرض الزراعٌة 26جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
ارتفهر أنعهر الوي ا  

 يةالنان
56 20.4 68 20,0 214 20.2 

 16.6 86 12.1 46 22.6 61  يق المنا 
ل م امتال  أرا   

 مخصصة لىالنهء
23 7.7 74 21.7 81 15.7 

 12.7 76 14.5 53 10.4 34 ييه   ل   أفرا  اانر 
 9.2 53 10.7 42 7.2 27 يق مشرور

 8.8 56 6.9 31 11.3 36 التخميم لمنتقالل ااوال 
 8.9 41 6.6 22 5.0 22 رصةانتههي الف

 5.7 32 4.1 23 7.7 23 لم يا  رنه  ال يل أمهم 
 2.7 25 1.7 6 4.1 2 ييه   ور ال ولة
 2.5 24 1.7 6 3.6 8 االنفال  اامن 

 211 622 100 321 100 332 المجمور

 االجابة بأكثر م  متغٌر 

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      34.34= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة 3.26وافق= معام  الت

اانداله  التد   تندور وتعد   ( للدا37تشير الاليهنه  الوار   فد  جد ول د
ارتفدهر  فع  الماليوثي  لىالنهء لىا اارض اليرالية   والت  جدهء فد  مقد متهه 

%( م  اجمهل  االندتجهاله    وقد  يرجدع 31.3أنعهر الوي ا  النانية الننالة د
فد  الفتدرا   أالدويمصتمىيد  وااليجدهرا  فد  م يندة هل  للدا ارتفدهر مندها  ال

صدل ندعر الويد   الندانية ي ث  قفيا  متتهليدة فد  أندعهرره ليااخير    ييث 
الماليوثو  اهل لشراء  ا رالع مىيو  جنية   ورو مه ير للا ( متر211المنهية د

قمعة أرض والالنهء لىيهده   وامده يقدول أيد  الماليدوثي  " أردو فد  اآلخدر يالقدا 
ىد  ألمددل فيد  الىد  أندده لدهيي  مدش شددقة أرالدع جد را  "   ثددم جدهء  دديق اليد  م

فد  ييده   معد ل  -مندالقهم  –%( ورو مه ق  انعاد  27.7المنا  النهالق الننالة د
التيايم  ولعدل  ديق المندا  ردو ايد  جواند  مشداىة االنداه  أي دهم  ثدم لد م 

  وقد  يادو  هلد%( 26.3امتال  الماليدوثي  ارا د  مخصصدة لىالنهء النندالة د
اال فدد  لمددهر الظهيددر  أالددويمصنتيجددة لعدد م وجددو  امتدد ا ا  لمرانيددة لم ينددة 

%( وقدد  23.3اليرالدد  الميدديم.  ثددم النددال  ييدده   لدد   أفددرا  اانددر  الننددالة د
ياددو  هلدد  أي دده نتيجددة مالهشددر  لىتيددول مدد  نمددم اانددر  الممتدد   للددا اانددر  
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نه اليتجوي فد  أو دة النووية   فامه هر  أي  الماليوثي  " الع  مه اه  الواي  من
  واندده اىندده لهيشددي  تيدد  نددقل وايدد    اددل وايدد  يجدد  يتجددوي لددهيي شددقة"   
وجددهء  انددتجهالة " الددؤ  الالنددهء لىددا اارض اليراليددة يددق مشددرور " الننددالة د 

%(  ولالر لنهه الالعض " رو أنه النرق أر   واالن  لىيهه أنه ير" ولعل 2.3
التد  قد  تدنجم لد  الالندهء لىدا هل  ق  يعالر ل  ل م ول  رده  الفادة الها درار 

اارا   اليرالية   أو ق  ترجع للا تغىيالهده المصدىية الفر يدة لىدا المصدىية 
%( ويقصدد  الهدده 8.2العهمددة  ثددم جددهء  انددتجهالة " النتهددهي الفرصددة" الننددالة د

الغيه  اامن  والفو   الموجدو     فقد  لالدر أيد  الماليدوثي  لد  هلد  القولد " 
ل هلدد  قدد  يفنددر تالددوير منددهيه  االيددر  مدد  اددرر تددهن " ولعددتفرصددة ومددش يت

اارا دد  اليراليددة وليهمتهدده الؤنددوار  و  انددتغاللهه أمددالم منهدده فدد  تيويىهدده 
را   مالهن  واليعهه الؤنعهر الهرظة   ثدم جدهء  اندتجهالة " التخمديم لمندتقالل ا

%( وف  هل  رإية منتقالىية لتغىي  المصهل  الفر يدة لىدا 8.8ااوال " الننالة د
همددة  ولعىدد  يفنددر أي ددهم قددو  اانهندده  التدد  قددهم المعتدد و  لىددا المصددىية الع

اارا   اليرالية الو عهه والت  تيتمل مه ييي  ل  خمنة أ وار الدهلريم مد  
أ  المالنددد  فقدددم امددده ندددالق أ  هارنددده  ور أو  وريددد  فقدددم. ويشدددير التيىيدددل 

الدي  العينتدي  فد  هلد    ييدث  ليصدهايةللا وجو  فروق ها   اللدة  اإليصها 
اليظ التفهو  ف  تفنير ااناله  المإ ية لىالندهء لىدا اارا د  اليراليدة الدي  ي

ولعل ااناله  النهالقة تالري الج ل ال اار يول مه لها اده  الالندهء لىدا  العينتي  .
 اارض اليرالية يالم لمشاىة االناه  أم أن  نال  ف  الع ي  م  المشاال . 

وث جاراء البنااء علاى (  االجراءات التً اتخاذت ماا المبحا22جدو   
 األرض الزراعٌة 

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 

 81.6 266 84.2 212 77.1 65 تيرير مي ر الهلمخهلفة

 13.7 37 10.0 23 20.1 25 ر م جيا  لىمالنا
 2.6 6 3.3 5 1.4 2 ر م اى  لىمالنا

 2.1 5 2.5 4 1.4 2 لم يتخه أ  لجراء
 100 221 100 231 100 31 جمورالم

 3.35عند مستوى  إحصائٌةلٌست ذات داللة     4.34= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة جداً  3.34معام  التوافق= 

( االجدراءا  التدد  اتخده  مددع 33تو د  الاليهنده  الددوار   فد  جدد ول د

الماليددوثي  جددراء الالنددهء لىددا اارا دد  اليراليددة   والتدد  جددهء فدد  مقدد متهه " 

روتيند  يقدوم الدد  المفتشدو  اليراليددو  ر مي در الهلمخهلفددة" وردو لجددراء تيريد
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ور   –ليمهية أنفنهم ف  المقهم ااول والثاله  المخهلفة   ولىيهم تالىي  الشرمة 

والهلتدهل  اهند  المخهلفده   –الت  اهن  يهاالة الع  الخهم  والعشدري  مد  يندهير 

مىيدة الييدل العمراند   م  وجهة اارهل  ل يمة القيمة ولم تر ر لد  ايقدهل ل

%(  وق  لالدر لنهده ايد  24.3ثم جهء  انتجهالة " ر م جيا  لىمالنا " الننالة د

ويهد وا مدوالتي   –يقص  الىد وير  –الماليوثي  القول  " تيج  القو  معهره جني ر 

ويثالتوا يهلة والع  مه يمشوا نرجع ال يهجة ي  مه اهن  وينته  االمر" أ  أن  

م جددهء  انددتجهالة " الهدد م الاىدد  لىمالنددا " الننددالة أي ددهم لجددراء ييددر را ر   ثدد

%( وقدد  ترجددع انخفددهض ردده  الننددالة لمقهومددة اارددهل  القددو  الموجددو     3.7د

وريالددة مدد  الشددرمة لعدد م االيتادده  الهارددهل  فدد  الفتددرا  النددهالقة   فقدد  اليددظ 

الالهيث لي ى يهال  الهد م فعند مه جدهء  القدو  الماىفدة الإيالدة المالندا   فمده أ  

ع اهفة ناه  القرية منهم مد  يتيد ث مدع القدو  العد م الهد م " ا     يدرام" تجم

ومنهم م  ي لوا لىيهم   وقهم  الني ا  الهلصرات والعويل   الل تع ى الدالعض 

لىا القوا  الموجو    وف  هلد  أي ده نظدر   ديقة لألمدور وتغىيد  لىمصدىية 

العهمدة   ثدم جدهء  الخهصة والعالقه  القراالية ولالقه  الجيدر  لىدا المصدهل  

%( ولعل تى  االندتجهالة 3.2انتجهالة الالمالهال  ولم اتخهه أ  اجراءا  الننالة د

والتددد  أمىدددق لىيهددده التجهردددل رددد  المندددإولة النندددالة االيدددر  لددد  تفدددهقم مشددداىة 

ل م وجدو  فدروق ها  للا  اإليصها العشواايه  الصفة لهمة   ويشير التيىيل 

 الي  العينتي  ف  هل . ليصهاية اللة 

 ( رد فع  المبحوث ازاء االجراءات الرسمٌة المتخذة معه25جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
التجهرل واالنتمرار ف  

 الالنهء
53 60,0 212 84.2 254 75.3 

االنتقهل النرلة لىنا  
 لىمالنا قالل ااتمهل 

23 24.3 5 4.1 22 11.6 

ني  التيهيل  لىا القوا
 الموجو  

21 14.3 9 7.5 19 10.0 

 3.1 7 4.1 5 1.4 2 لم يقم الشم
 100 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      14.33= 2كا

 عالقة توافقٌة متوسطة 3.55معام  التوافق= 
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( ر  فعدددل الماليدددوثي  لياء 38تو ددد  الاليهنددده  الدددوار   فددد  جددد ول د

رندددمية المتخددده   ييدددث جدددهء  اندددتجهالة الغهلاليدددة العظمدددا مددد  االجدددراءا  ال

%( فدد  التجهرددل واالنددتمرار فدد  الالنددهء   وقدد  يإادد  هلدد  36.4الماليددوثي  د

الاليهنه  الوار   ف  الج ول النهالق م  ل م فهلىية االجراءا  الرندمية المتخده  

ااتمهل " مع المخهلفي    ثم جهء  انتجهالة " االنتقهل النرلة لىمنا  الج ي  قالل 

%( يتا ياو  هل  لهاقهم أمهم اله م الجياد  أو الاىد   ثدم جدهء  22.7الننالة د

%( وف  هل  اشدهر  للدا 21انتجهالة " التيهيل لىا القواني  الموجو  " الننالة د

لدد م قدد ر  الجهندد  التشددريع  المفددر   مواجهددة المشدداىة لتعدد   أالعدده  الظددهرر    

 يعه .ولوجو  الع ي  م  الثغرا  ف  ره  التشر

( أساااباب زٌاااادة االعتاااداء علاااى األراضاااً الزراعٌاااة بعاااد 25جااادو   
 2311الخامس والعشرٌ  م  ٌناٌر 

 *المتغير
قرية ميىة 

 ايل
م ينة 

 أالويمص
 االجمهل 

  %   %   % 
انتغل العض االنتههييي  

ااو هر اامنية النياة ويهال  
 االنفال  االمنا

52 22.9 63 15.9 212 18.7 

 13.1 32 13.5 55 12.6 33 ة االجتمهلية لألرضت ن  القيم
 11.8 75 12.5 52 10.7 34 تقىي  اآلخري 

الاليث ل  الثراء النريع م  قالل 
 أصيه  اارا  

44 15.4 38 8.6 72 11.3 

 9.1 52 9.8 43 7.9 23 ل م تيرير مخهلفه 
 8.3 56 8.0 37 8.9 22 ييه   ور ال ولة

انصرال اثير م  الفاليي  ل  
 العمل الهليرالة للا ألمهل أخرى

22 5.1 45 10.4 56 8.3 

تنهيل المنإولي  لىالنهء لىا 
 اارض اليرالية

22 5.1 33 8.3 48 7,0 

 6.3 45 5.8 22 7.0 26 تفتي  مىاية اارض اليرالية
انتشهر نمم اانر النووية 

 واالقهمة المنتقىة لألالنهء
2 4.2 35 7.34 44 6.1 

 211 541 211 433 211 325 المجمور

 االجابة بأكثر م  متغٌر 
 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      15.5= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة جداً  3.15معام  التوافق= 
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الماليدوثي  رإيدة تندور وتعد   ( 32تو   الاليهنه  الوار   فد  جد ول د

  لألندداله  التدد  أ   للددا ييدده   االلتدد اء لىددا اارض اليراليددة العدد  الخددهم

  ييث جهء ف  مق متهه " انتغالل ااو هر اامنيدة 3122والعشري  م  ينهير 

%( مدد  اجمددهل  االنددتجهاله    28.3النددياة ويهلددة االنفددال  اامندد  " الننددالة د

وفدد  هلدد  تؤايدد  لىددا أرميددة الالعدد  اامندد    و ور ال ددالم الرنددم  فدد  ر ر 

لدددألرض" النندددالة   ثدددم جدددهء  اندددتجهالة " تددد ن  القيمدددة االجتمهليدددة المخدددهلفي  

  وف  هل  لشهر  للدا التغيدر القيمد  ييدث تد ن  القيمدة االجتمهليدة %( 24.2د

لألرض اليرالية   فق  هار أي  ناه  القرية " الع  مده اده  ليد  الوايد  يفادر 

ياليددع اارض مجددر  تفايددر   القددا الندده  يتفددهخرو  المددي  الددهر النددعر ألىددا مدد  

%( ويتمهشدا هلد  22.8  " النندالة دالتهن "  ثم جهء  اندتجهالة " تقىيد  اآلخدري

مددع افترا دده  نظريددة اانددوم  التدد  انمىقدد  منهدده ال رانددة   فامدده يددرى أيدد  

. ثدم  الالهيثي  " اشمعنه اينه أ ينه مع النه  والى  يينر  لىيهم يينر  لىينه"

النندالة   جهء  انتجهالة " الاليث ل  الثراء النريع م  قالل أصديه  اارا د "

  قيهم أصيه  اارا   ف  أمدرال القدرى والم يندة %( وق  يعا  هل22.4د

التقنيم اارا   وتالويرره   ييث لالدر لد  هلد  أيد  الماليدوثي  القولد " النده  

جددراء اليددع أرا دديهم اليراليددة لىددا أنهدده  –لمىددوا ماليددي  أ   –   مىيندد  " 

  وفد  %( 2.2أرا   مالهن  نانية.ثم جهء " ل م تيرير المخهلفه  " النندالة د

االجدددراءا  المتخددده  لدددر ر  ءللدددا تجهردددل المندددإولي  وادددهل  الدددم هلددد  اشدددهر 

%( والمددإ   الشددال 8.4د" ييدده   ور ال ولددة" الننددالة جددهء ثددم       المخددهلفي  

ثم جهء  انتجهالة " تنهيل االير للا  عل نىمة ال الم االجتمهل  الرنم    

%( وفد  هلد  لشدهر  3العض المنإولي  لىالنهء لىا اارض اليرالية " الننالة د

للدددا فنددده  الدددالعض مثدددل العدددض المفتشدددي  الددديراليي  الدددهي  يدددإخرو  تيريدددر 

المخهلفه  واالال  الشرمة ليي  ااتمهل المالنا والندا  فيد    أو الدهالال  الدالعض 

المول  قد وم القدوا  الخهصدة الهلتعهمدل مدع المالندا   أو الهد م أجدياء النديمة مد  

يرره مدد  أشدداهل المالنددا ال تتعدد ى العددض االجددياء الجهناليددة الثالدده  الواقعددة وي

تنهيل الالنهء والتع   لىا اارا   اليرالية   ثم جهء  االنتجهالة الخهصدة " 

%( ور  تى  المرتالمة الهنخفهض 7.4التفتي  مىاية اارض اليرالية " الننالة د

متونددم نصددي  الفددر  مدد  اارا دد  اليراليددة   والهلتددهل   ددعل العهادد  مدد  

م ميهولددة االنددتفه   منهدده اارض ولدد م تغميتدد  لىمصددروفه  لىيهدده   ومدد  ثدد

انتشهر نمم اانر النوويدة والتصرل فيهه  وأخيرام جهء  االنتجهالة الخهصة ال "
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%(   ممه يإ   للدا اليهجدة للدا المييد  7.2واإلقهمة المنتقىة لألالنهء " الننالة د

 م  المنها   والهلتهل  ق  ياو  مالررام لىالنهء لىا اارا   اليرالية.

فااً الفتااوى الخاصااة بتحاارٌم االعتااداء علااى  ٌ ( رأي المبحااوث33جاادو   

 األرض الزراعٌة

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 43.7 84 53.3 75 27.1 22 يرفض الفتوى

 22.1 53 14.2 23 35.7 36 معهه ولا  ال رور 

ال ترال  الواقع 
 االجتمهل 

22 15.7 38 23.3 42 20.5 

 7.4 25 5.0 7 11.4 8 ال رأ  ل ي 
 رورية خهصة الع  

 موجة الالنهء
6 7.1 3 1.7 3 3.7 

 2.6 6 2.5 4 2.9 3 جهء  ف  وقتهه المنهن 
 100 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      36.34= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة 3.33معام  التوافق= 

( رإيدددة الماليدددوثي  لىفتدددوى 41 ول دتو ددد  الاليهنددده  الدددوار   فددد  جددد

الخهصة التيريم االلت اء لىدا اارا د  اليراليدة والصده ر  لد   ار االفتدهء  

%( ره  الفتوى  و  اال اء أناله    وق  يادو  54.3ييث رفض الننالة اااالر د

هل  ا  م مو  الفتوى يشير للا أنهدم قد  اقترفدوا اثمدهم الهلالندهء لىدا اارا د  

ء  االنتجهالة الخهصة الؤنهم مع الفتوى ولا  ال رور  النندالة اليرالية   ثم جه

%( الدددد لوى أ  ال ددددرورا  تاليددددع الميظددددورا    أو امدددده قددددهل أيدددد  33.2د

الماليددوثي  " مجالددر  ؤخه  ال المددل "   ثددم جددهء  االنددتجهالة الخهصددة الددؤ  ردده  

%(   وقد  يادو  هلد  لاونهده 31.6الفتوى ال ترال  الواقع االجتمدهل  النندالة د

مشددداىة االنددداه    واانددداله  ال افعدددة للدددا االلتددد اء لىدددا اارا ددد  تجهرىددد  

%( م  اجمهل  العينة الؤنهم ال رأ  ل يهم ف  هلد    ثدم 3.5وهر  داليرالية   

جهء  االنتجهالة الخهصة " ال رور  ره  الفتوى خهصة الع  موجة الالندهء " و " 

يد    وقد  %( لىدا الترت3.7%( و د4.3الؤنهه جهء  ف  الوق  المنهن  " ال  د

يفنر هل  الؤنهم يقص و  م  أندرفوا فد  التعد   لىدا اارا د  اليراليدة مد  
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 –تالددوير وتجريددل المدده يفددوق يددهجتهم الفعىيددة   والمددهر لىددا مريددق القددهرر  

للددا  اإليصددها االنددان رية اليرالدد  ياليددظ  هلدد  الو ددوح. ويشددير التيىيددل 

اء ره  الفتوى   ييث الي  انتجهاله  العينتي  اي ليصهايةوجو  فروق ها   اللة 

ياليددظ ارتفددهر ننددالة الددرفض لدد   لينددة الم ينددة مقهرنددة الهنخفه ددهه لدد ى لينددة 

القرية   وق  ياو  هل  راجعهم للا يىالة الواير ال ين  ف  القرية امده أشدهر لالد  

 الريم  ال  خى و . 

 ( اآلثار المترتبة على التعدي على األراضً الزراعٌة 31جدو   

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص ايل قرية ميىة

  %   %   % 
 30,5 68 29.2 46 32.9 34 يل مشاىة االناه 

تنهقص نصي  الفر  م  
 اارا ا اليرالية

25 20.0 36 20.8 42 20.5 

تفهقم مشاىة الالمهلة فا 
 .المنهمق الريفية

23 24.3 32 17.5 48 31.6 

ارتفهر أنعهر الميهصيل 
 اليرالية

5 5.7 33 18.3 37 13.7 

 8.4 27 7.5 2 10.0 3 نوء ااو هر المعيشية
 6.8 24 6.7 8 7.1 6 ييه   مشاىة العشواايه 

 100 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةلٌست ذات داللة      6.23= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة جداً  3.15معام  التوافق= 

( للا تعد   وتندور اآلثدهر المترتالدة 42تشير الاليهنه  الوار   ف  ج ول د

لىا التع   لىا اارا   اليرالية وفقهم لىماليوثي    ييث جهء فد  مقد متهه : 

  وف  هل  لشهر  للا %( 42.7تفهقم مشاىة الالمهلة ف  المنهمق الريفية الننالة د

اآلثهر االقتصه ية النهجمة ل  هل  ييث أ  المجتمعه  الريفيدة ول  اهند  تتندم 

ة المونمية الت  تي ا  ف  فترا  معينة   فهنه  ول  م  الماليوثي  الؤنهه الهلالمهل

نددتتيول للددا المهلددة نددهفر    ييددث نددتختف  فددرص العمددل النهجمددة لدد  العمددل 

%(   41.6اليرالدد   ثددم جددهء  انددتجهالة الؤنهدده يىدد  مشدداىة اإلندداه  الننددالة د

وث انه  ورو مه اليظ  الالهيث م  انخفهض أنعهر الوي ا  النانية   الل وي 

ول م ريالة ف  الشراء الع  موجة الالنهء لىا اارا   اليراليدة وتف ديل الندهء 

منهيل مندتقىة امده ات د  مندالقهم  ثدم جدهء  اندتجهالة تندهقص نصدي  الفدر  مد  
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%( ورو مه ينم لد  ولد  الماليدوثي  الدهلريم 31.6اارا   اليرالية الننالة د

  لال أ  الظهرر  تفهقمد  العد   م  أ  هل  يع  أمرام ماليعيهم مع ييه   ل   الناه 

موجدددة الالندددهء لىدددا اارا ددد  اليراليدددة. ثدددم جدددهء  اندددتجهالة ارتفدددهر أندددعهر 

%(    وندددوء ااو دددهر المعيشدددية النندددالة 24.3الميهصددديل اليراليدددة النندددالة د

%(   ويشددددير التيىيددددل 7.8%(   وييدددده   مشدددداىة العشددددواايه  الننددددالة د8.5د

  اندتجهاله  العينتدي  فد  هلد    للا ل م وجدو  فدروق ها   اللدة الدي اإليصها 

اامر الده  يشدير للدا تدوافقهم اياء اآلثدهر المترتالدة لىدا الالندهء لىدا اارا د  

 اليرالية.

وتشير االنتجهاله  النهالقة للا انقندهم الماليدوثي  الدي  فدريقي    أيد رمه 

ينظر للا الجهن  االيجهال  لىمشاىة والمت م  ف  يدل مشداىة االنداه  الدهلريل 

ل  اده  ينظدر لمشداىة االنداه  مد  منظدور  ديق يتمثدل فد  لد م والي ر   و

الق ر  لىا شراء المنها  وارتفهر أنعهر الوي ا  النانية   ويدرى الثدهن  فد  

  ولاد  تفنديررم الهالتجده  التع   لىا اارا   اليرالية جوان  نىالية ل يد   

 للا هل  جهء لى رور  .

ي علاااى األرض فاااً عقوباااات التعاااد ٌ ( رؤٌاااة المبحاااوث32جااادو   

 الزراعٌة 

 المتغير
 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل

  %   %   % 
 29.5 67 35.8 54 18.6 24 العي   ل  الواقع

 18.9 47 16.7 31 22.9 27 مجيفة وتيته  للا تع يل
اهفية ولا  تيته  للا 

 تفعيل
24 18.6 32 17.5 45 17.9 

 15.3 32 15.0 28 15.7 22 اهفية ومفعىة

 10.0 22 10.0 23 10.0 3 يير اهفية
 8.4 27 5.0 7 14.3 21 ال ألرل تى  القواني 

 100 221 100 231 100 31 المجمور
 3.35عند مستوى  إحصائٌةلٌست ذات داللة      5.56= 2كا

 عالقة توافقٌة متوسطة 3.55معام  التوافق= 
ف  لقواله   ثي ( للا رإية الماليو43تشير الاليهنه  الوار   ف  ج ول د

التؤييدد  التعدد   لىددا اارا دد  اليراليددة  ييددث ياليددظ تالددهي  ردده  اآلراء الددي  
%(  32.6  فهلمعهر و  يرو  الؤنهه "العي   لد  الواقدع" النندالة د  والمعهر ة

يدرو  الؤنهده   و%(   والمإي 28.2وأنهه " مجيفة وتيته  للا تع يل " الننالة د
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هدده " اهفيددة ولادد  تيتدده  للددا تفعيددل" %( أو أن26.4" اهفيددة ومفعىددة " الننددالة د
%(   أو أنهدده "ييددر اهفيددة ورندده  يهجددة للددا المييدد  "  الننددالة 23.2الننددالة د

للا ل م وجو  فروق ها   اللدة الدي  رإى  اإليصها %(. ويشير التيىيل 21د
العينتدددي  فددد  هلددد . ويدددرى الالهيدددث فددد  ردددها الصددد   أ  العقوالددده  موجدددو     

ا  موجو   ولا  تيته  للدا تفعيدل   ففد  الفتدر  والتشريعه  والقواني  والقرار
الاليقة لص ور القرار العنار  التجريم الالنهء لىا اارض اليرالية انخف   
ننالة التع يه  الشال االير   نظرام لتفعيل القدرار اليديم وصدرامة   واده  المثهالدة 
ال هالم الخهرج  واله  أ ى للا وجو  ان الهم   لال أنن  أرى  رور  العمل 

 ل   ميهور لىا أ  ياو  الالع  التشريع  أي ره ولي  الميور الويي . لىا

  كٌفٌة تفادي البناء على األرض الزراعٌة والحفاظ علٌها (33جدو   

 *المتغير
 

قرية ميىة 
 ايل

م ينة 
 أالويمص

 االجمهل 

  %   %   % 

 19.6 32 29.1 77 7.4 24 لنشهء وي ا  نانية الؤنعهر مخف ة

 15.1 72 7.9 28 24.4 54 لية واالرتمهم الهلفالحالتنمية اليرا
 10.9 55 14.1 43 6.8 23 تي ي  ار ونه  القرى والم  

النددددمهح الهلالنددددهء لىددددا الفرايدددده  النددددانية 
 الهلم   والقرى

22 10.8 35 10.6 54 10.7 

ندددرلة النظدددر فددد  ق دددهيه التعددد يه  لىدددا 
 اارض اليرالية

23 9.7 34 10.1 51 9.9 

الظهيدر الصديراو  لىالندهء من  أرا د  فد  
 لىيهه الؤنعهر مخف ة

34 13.1 24 5.7 47 8.9 

للددده   خريمدددة الميهفظددده  الإ دددهفة ظهيدددر 
 صيراو  لميهفظه  ال لته

23 6.8 34 10.1 46 8.7 

 8.4 45 2.6 7 15.9 38 لله   مه ينما التجرالة قرى الخريجي 
 4.7 22 6.6 26 2.3 5 و ع مخممه  لىقرى والم   المصرية

 ي  لقوالددددده  الالندددددهء لىدددددا اارا ددددد  تشددددد
 اليرالية

6 2.8 3 3.1 23 3.0 

 100 514 100 333 100 237 المجمور

 االجابة بأكثر م  متغٌر 

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      25.34= 2كا

 عالقة توافقٌة متوسطة 3.4معام  التوافق= 
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اليوثي  تعدد   وتنددور رإ ددهلم( 44تو دد  الاليهندده  الددوار   فدد  جدد ول د

لايفية تفه   الالنهء لىا اارا   اليرالية منتقالالم   ييدث جدهء فد  مقد متهه " 

%( وف  هل  لشهر  للا أ  22.7لنشهء وي ا  نانية الؤنعهر مخف ة" الننالة د

انتمرار مشاىة االناه  نيترت  لىيهه المييد  مد  االلتد اءا  لىدا اارا د  

%( 26.2رتمددهم الددهلفالح" الننددالة داليراليددة   ثددم جددهء " التنميددة اليراليددة واال

انخفهض انتهجية اارض اليرالية   وم  ثم انخفهض وق  ياو  هل  راجعهم للا 

  مد  أالندهء القريدة للدا رجدر يالعها  م  اارض اليرالية   ممده ا دمر الاثيدر

العمل اليرال  أو لىا ااقل الىجوء للا ألمهل أخرى الجوار  لمواجهة تاهليل 

%( 21.2انتجهالة تي يد  ار ونده  المد   والقدرى" النندالة د الييه   ثم جهء  "

  الهياة العهمة لىتخميم العمران  مإخرام تيد  مندما " اورو مه ال أ  ف  اجرا

ولا  اامر ييته  للا نرلة مشرور تي ي  اايوي  العمرانية لىقرى والم   " 

لىددا ثددم جددهء  انددتجهالة " النددمهح الهلالنددهء التنفيدده لاهفددة المعمددور المصددر   

%( ورد  مرتالمدة الهالندتجهالة 21.3الفرايه  النانية الهلم   والقرى " الننالة د

النهالقة ومترتالة لىيهه  ثم جدهء  اندتجهالة " ندرلة النظدر فد  ق دهيه التعد يه  

%( وفد  هلد  اشدهر  للدا الدمء اجدراءا  2.2لىا اارض اليراليدة " النندالة د

را ر قدو    وقد  لالدر  التقه   الهلننالة لىمخهلفي  ممه يترتد  لىيد  لد م وجدو 

أي  الماليوثي  ل  هل  القول :" الواي  مننه يالن  ويندا  وتتعمدل ق دية ويىندا 

لالددهل مدده يددتيام فيهدده ياددو  الىدد  لددهش لددهش والىدد  مدده  مدده  "   ثددم جددهء  

انتجهالة " من  أرا   ف  الظهير الصديراو  لىالندهء لىيهده الؤندعهر مخف دة "  

المشاىة   أنو  المه اده  موجدو ام فد   %(    وأرى أ  هل  ق  ييل8.2الننالة  د

  وردو مده لالدر  لد  اندتجهالة "للده   مده النهالق م  مشدرور قدرى الخدريجي  

الت  لمى  لىا ييه   المعمور %( 8.5ينما التجرالة قرى الخريجي  " الننالة د

المصر  م  جهن  ويل مشاىة المهلة المتعىمي  م  جهن  آخر   ورو مه ال أتد  

نية تي  منما مشرور " االن  اليت " ف  المد   الج يد   رياة المجتمعه  العمرا

  ولادد  اامددر ييتدده  للددا المييدد  مدد  التعمدديم لىددا اهفددة منددهمق الجمهوريددة   

" للدده   خهصددة فدد  الميهفظدده  ها  الظهيددر الصدديراو   ثددم جددهء  انددتجهالة  

%( 8.3خريمة الميهفظه  الإ هفة ظهير صيراو  لميهفظه  الد لته" النندالة د

هلدد  لوجددو  العددض الميهفظدده  التدد  لددي  لهدده ظهيددر صدديراو     وقدد  يرجددع

والهلتددهل  فمدد  الماليعدد  أ  تاددو  االمتدد ا ا  العمرانيددة لىددا يندده  اارا دد  

الدي   ليصدهايةللدا وجدو  فدروق ها   اللدة  اإليصها اليرالية.ويشير التيىيل 
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رإى العينتي  ف  هل    ييث ياليظ ترايي ليندة القدرى لىدا االرتمدهم الدهلفالح 

اله   تنفيه مشرور قرى الخريجي  ولل ا  المخممه  العمرانيدة لىقدرى   فد  و

المقهالل جهء ترايي لينة الم يندة لىدا يدل مشداىة االنداه    أ  أ  المقتريده  

 الت  و عتهه ال لينة تتوافق مع ظروفهه.

( كٌفٌااة توفٌااق أوضاااع المساااك  التااً تاام بناءهااا بعااد الخااامس 34جاادو   

 والعشرٌ  م  ٌناٌر

 المتغير*
 

 االجمهل  م ينة أالويمص قرية ميىة ايل
  %   %   % 

 رانددة اددل يهلددة واتخددهه قددرار 
 وفقهم لهه

24 18.6 61 41.7 74 33.2 

التصددهل  مددع المخددهلفي  الؤنددعهر 
 رميية

33 38.7 33 18.3 52 25.8 

التصهل  مع المخهلفي  الهي  النوا 
 لىا أرض مشرولة فقم

26 21.4 34 19.2 48 20.0 

 12.6 35 13.3 27 13.3 8 التصهل  مع الجميع
تفعيدددددل القدددددهنو  وتنفيددددده  الادددددل 

 صرامة لىا المخهلفي  الع  هل 
3 10.0 2 7.5 27 8.4 

 100 221 100 231 100 31 المجمور

 3.35عند مستوى  إحصائٌةذات داللة      14.21= 2كا

 عالقة توافقٌة ضعٌفة 3.22معام  التوافق= 

( رإى الماليدوثي  يدول ايفيدة 45ر   فد  جد ول دتو   الاليهنده  الدوا

 " رانة ال يهلة واتخهه قرار الشدؤنهه"توفيق أو هلهم   ييث جهء ف  مق متهه 

خددتالل ظددرول اددل ال%( وقدد  يرجددع هلدد  للددا رإيددة الماليددوثي  44.3النندالة د

يهلة م  ييث ااناله  الت   فعت  للا هل    ومنهية اارض المعت ى لىيهده   

" التصدهل  وتوقيتهه   ونولية اارض الت  تدم الالندهء لىيهده   ثدم  ر المخهلفةنوو

%( وردددو مددده أشدددهر لليددد  أيددد  36.8مدددع المخدددهلفي  الؤندددعهر رمييدددة " النندددالة د

الماليوثي  القول "  لوقت  ال ولة أمهم أمر واقع   ر   وميدنفعش تهد  مد   وقدرى 

جهء  انتجهالة " الؤامىهه   يالقا اليل انهه تتصهل  معهنه وف  ي و  ق رتنه"   ثم 

%( 31التصهل  مدع المخدهلفي  الدهي  الندوا لىدا أرض مشدرولة فقدم " النندالة د

ويقص و  الهالرض المشرولة اارا د  التد  يوجد  لهده لقدو  قهنونيدة    وفد  

هلدد  لشددهر   ددمنية للددا ردد م المالددهن  التدد  أنشددا  لىددا أرا دد  ييددر قهنونيددة 
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جهالة " التصهل  مدع الجميدع" او ع الي  أو أمال  ال ولة وييرره  ثم جهء  انت

%( وق  يرجع هل  للا وجو  ننالة االير  م  المخهلفي  فد  م يندة 23.7الننالة د

  والني  منهانهه لىا أرا د  تهالعدة لالصدالح اليرالد  قدهم المنتفعد أالويمص

ه لىددا أنهدده أرض مالددهن  منددتغىي  قرالهدده مدد  الم ينددة  وأييددرام هددالتقندديمهه واليع

و  وتنفيه  الال صدرامة لىدا  المخدهلفي  العد  هلد " جهء  انتجهالة " تفعيل القهن

%(   وفدد  هلدد  اشددهر  تنددهم  ال ولددة مددع المخددهلفي  النددهالقي  مددع 8.5الننددالة د

ف  تفعيل القهنو  لىا المخهلفي  الع  هل   وف  هل  أشهر أيد  الماليدوثي   ماليي

للدا وجدو   اإليصها " .ويشير التيىيل القول " الى  ل ى ل ى اينه الهلى  جه  

روق ها   اللة الي  رإى العينتي  ف  هلد  يغىد  لىدا اندتجهاله  ليندة القريدة ف

االنددتجهاله  العهمفيددة المتنددهمية   الينمدده تتراددي انددتجهاله  ندداه  الم ينددة لىددا 

 االنتجهاله  العقالنية.

 حادي عشر : النتائر العامة للدراسة:

يرجدع  اه  اجمهل  لينة الاليث م  الهاور الهي  مثىدوا أرالده  ااندر   وقد  -2

هل  ا  المخهمر  الهلالنهء لىا اارا   اليرالية    ومده قد  يترتد  لىيهده 

تمىد    -م  تيرير مخهلفه  واجراءا  ق هاية خهصة فد  الده ا اامدر  –

 –وجو  رجل يتيمل ره  االالهء   ف دالم لد  أ  االنتقدهل للدا ماده  آخدر 

 –لم ينددة ييددر معىددوم نمددم الجيددر  والعالقدده  االجتمهليددة الهدده خهصددة فدد  ا

فد  القريدة " الوجدو  ندن  يشديل  هلد  يتمى  وجو  رجدل   امده لالدر  لد 

وييم "   أ  يتيمل تالعه  تيرير المخهلفه  واجراءا  التقه    وييم  

 م  مصير يير مي    معهلم  الشال االير.

اهن  معظم العينة ف  مريىة الشاله   ولعل هل  يتوافق أي دهم مدع مده هرد   -3

نظريت  " الثقهفدة الفرليدة " مد  أ  الشداله  يتندمو   للي  " اىو  فيشر " ف 

لتغييددر والمجهيفددة  ولعددل الالنددهء لىددا اارا دد  اليراليددة قدد  االهلريالددة فدد  

 ييقق لهم هل .

معظم أفرا  العينة مد  اليهصدىي  لىدا مدإرال   راندية متوندمة فدؤلىا    -4

وقدد  يفنددر هلدد  الهرتفددهر الممددوح لدد يهم الهالنتقددهل للددا منددا  أونددع   ومدد  

 ية لىا المصىية العهمة. هيية أخرى يشير للا تغىي  المصهل  الفرن

أشهر  النتها  للا وجو  مه يما  أ  نمىق لىي  تي ر القرية   والتقدهر   -5

الاالير ف  النمه  الي  لينة القرية ولينة الم ينة م  ييث المه    ييث لدم 
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الع يد   يع  الفاليو  يقتصرو  فقم لىدا االمدهل اليراليدة   ولنمده رنهلد 

م  المه  الي رية  ف الم ل  لديول نندالة االيدر  لد  العمدل اليرالد   

ممه ق  يفنر الت ن  القيمة االجتمهلية لألرض وارتفدهر نندالة التي در  ومده 

 يترت  لىيهه م  التفريم ف  اارض الهلاليع أو الالنهء لىيهه.

 أشهر  النتها  للا ارتفهر متونم يجم ااندر  فد  ليندة ال راندة   خهصدة -6

  ممدده قدد  يترتدد  لىيدد  مدد  ارتفددهر معدد ل التدديايم   فدد  المجتمددع الريفدد  

 الده  قد  يتدي والهلتهل  الريالة ف  التغيير  والالنهء لىا اارا د  اليراليدة 

 لهم منهيه  ماهنية أونع   وم  ثم تقىل متونم ل   اافرا  لال يرفة.

 – خهصددة فدد  المجتمددع الريفدد  –أو ددي  الاليهندده  أ  معظددم الماليددوثي   -7

اهنوا يعيشدو  فد  أندر ممتد   قالدل الالندهء لىدا اارا د  اليراليدة   والعد  

ه قيل " ال واي  شهل منووية   أو ا ام الالنهء تم تفاي  ره  اانر لتصال  أنر

  ادل و" العيلة " ييث ينفصدل ااخدو  المتيوجدظهرر يهل " وال أ  تظهر 

رض لىالندهء منهم ف  منيل منتقل   ومه يترت  لىا هلد  مد  اليهجدة للدا أ

ونتاو  الهلتهل  لىا ينه  الظهير الريف  الموجو    أ  أ  ظهرر  الالندهء 

لىا اارض اليرالية مرتالمة الالع  اجتمهل  متمثل الهلتغيرا  الت  مدرأ  

  لىا القرية المصرية لهمة   وم  ثم  رور  أخده ردها الالعد  فد  الينداله 

المادهو "  ( و راندة "3114" دNaab , et.alويتفدق هلد  مدع  راندة "

فد  أ  التي در النددريع تندال  فد  تيويدل اارا د  اليراليددة   (3116د

ة المييمدددة للدددا اندددتخ امه  أخدددرى ي دددرية التقددد  أنهددده ااف دددل الالخصددد

واالىددا   وأ  ل ددغوم التي ددر آثددهر نددىالية لىددا المجتمعدده  اليراليددة 

الفقير  الهانه   فمه ي ث رو ااتنده  القريدة لخصدهاص ي درية   اهند  

 أي  العوامل المإ ية للا االمت ا ا  العمرانية. ال ورره

أشهر  النتها  للا انخفهض متوندم نصدي  الفدر  مد  اارا د  اليراليدة  -3

الشال االير  نظرام لييه   ل   الناه  الشال يفوق التونع اافق  ف  اارض 

اليرالية   ومه ق  ترت  لىا هل  م  انخفهض العها  م  االنتده  اليرالد  

 فريم ف  اارض اليرالية الهلاليع أو الالنهء.  وم  ثم الت

أو ي  النتها  أ  م ينة أالو يمص تمثدل مرادي جده  لىنداه  مد  القدرى  -8

التهالعة   امه مثى  " قرية ميىة ايل " ال ورره مراي جده  لىمهدهجري  مد  

القرى والعي  والافدور والنجدور التهالعدة  اامدر الده  قد  يشدير للدا وجدو  



- 2137 - 

الريفيدة الي درية   يماد  تفندير  فد   دوء متصل ريف  ي ر  لىهجدر  

 لوامل المر  والجه .

أو ددي  النتددها  أ  الالياددة النددانية قالددل التعدد   لىددا اا را دد  اليراليددة  -2

اتنم  الاو  معظمهه لالهر  ل  شدقق و ور ريفيدة  ديقة المندهية مقهرندة 

الييدده   لدد   أفددرا  اانددر المدده أ ى للددا ارتفددهر معدد ل التدديايم   واجدد  فيهدده 

  مشاال    جهء ف  مقد متهه  االنقمدهر المندتمر لىاهرالهءو ديق ووثالمالي

المنا  والييهم  اامر اله  ق  يع  أي    ااناله  ال افعة للا التع   لىدا 

اارا   اليرالية الهلمخهلفة لىقواني  والتعرض اليتمهلية الهد م والمجهيفدة 

و التصدرل المه ل ي  م  م خرا  أو يتا اليدع المندويه  الهراليدة لىيوجدة أ

الهليصدددول لىدددا قدددرض مددد  الوظيفدددة أو االقتدددراض مددد  أيددد  ااقدددهر  

 والمعهرل.

مد  مد  أ  ظدهرر  التعد   لىدا اارا د  م   الدهلريأندأشهر  النتها  للا  -21

الغهلاليدة العظمدا مد  العيندة  قد  الند   اليرالية م  الظوارر الق يمدة   فدإ 

تدا الثالثدي  وي 3122منهانهه ف  الفتر  م  الخهم  والعشري  مد  يندهير

  المه يشير للدا اندتغالل فتدر  الفدرا  اامندا ولد م قدو   3124م  يونيو 

أجهدددي  ال ولدددة والفو دددا الموجدددو   وييددده  أو يتدددا  دددعل ال دددالم 

االجتمهل  ويتا االن الهم ف  هل    رو مه يشير للا أرمية الالعد  اامند  

مثدل فد  واالجتمهل  ف  هل    ويتفق هل  مع التوج  النظر  لى رانة المت

نظرية اانوم    ييث أن  الع  التغييدر المفدهجم وييدر المتوقدع يد ث خىدل 

اجتمددهل  وأمندد  تنددال  فدد  ييدده  االن ددالهم االجتمددهل  ممدده أنددفر لدد  

الميي  م  االنيرافه  والت  م  الينهه الالنهء لىا اارا د  اليراليدة  الدل 

 وأصال  رها النمم شهاعهم ل ى الاثيري  .

الثة أشداهل مد  التعد ى لىدا اارا دا اليراليدة أو ي  النتها  وجو  ث -22

تتمثددل فددا التالددوير ييددث يىجددؤ العددض المدديارلي  للددا تددر  منددهيه  مدد  

اارض الدد و  يرالددة لفتددرا  مويىددة اوندديىة لىتيهيددل القصدد  انددتالعه  ردده  

ا النتغاللهه فدا الالندهء   ويتمثدل الشدال  المنهية م  اليمهم اليرالا تمهي م

ىا اارا ا اليرالية ف  التجريل ممده يدإ ى الثهن  م  يهال  التع ى ل

للا أ رار جنيمة تتعىق الخصوالة الترالة وخفض الجد ار  اإلنتهجيدة لهده   

أمدده اليهلددة الثهلثددة مدد  اشدداهل التعدد ى لىددا اارا ددا اليراليددة وهلدد  لدد  
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مريق الالنهء وتعتالر ره  المشاىة م  أخمر المشهال التا تواج  اارا دا 

 اليرالية فا مصر.

الغهلالية العظما م  المندها  الج يد   التد  النيد  لىدا   النتها  أ  أو ي -23

اارا دد  اليراليددة   قدد  النيدد   و  وجددو  لشددرال رن ندد  لىددا الالنددهء   

ولنمدده تددم الالنددهء الشددال اجتهدده   مدد  قالددل القددهامي  لىددا الالنددهء وأصدديه  

اارا     اامر اله  يشير للا أ  الننالة الغهلالة م  المالهن  ت دهل للدا 

الة العشددواايه  المت ددخمة أصددالم  وأندد  لها ادده  رددها اامددر مقالددوالم فدد  نندد

فإندد  ييددر مقالددول فدد   -الددهلريم مدد  خمورتدد  أي ددهم  –الريددل الياددم العدده   

الىهددم اال  –الم ينددة   فقدد  أنشددا  منددها  اثيددر  فدد  ظددل ييدده  التخمدديم 

اامدر الده  يجعدل  -العض االجتهه ا  الفر ية الهالتفهق الي  النداه  أنفندهم

  الناه  يصفو  مه أنشم م  ماله  نظدرام لاثرتهده الد  " أالدويمص الج يد  "

 نيهنده  مد  موااالدة ( فد  لد م3121ويتفق هلد  مدع  راندة " الخيد " د

 لناه  الممر   الييه   لىا المترتالة لمعهلجة المشاال  التخميم ونىمه 

الممىوالة  ممده أ ى للدا امتد ا ا   الوظيفية اارض ٕوانتخ امه  الخرموم

 لشوااية تفتق  للا التخميم.

ا  الت  أنشدا  تعاد  مده يماد  تندميت  " هأو ي  النتها  أ  معظم المن -24

الهالمت ا ا  اافقية " ولي  " الرأنية " ييث أ  معظمهه لالهر  ل  منهيل 

مشدداىة مدد   ور وايدد  يوجدد  فدد  مقدد متهه ميددال  تجهريددة والواالددة جهناليددة 

أ  أ   –خهصدة فد  القريدة  –لى خول لىمنيل  الني  لىا مندهيه  االيدر  

مه تم تالوير  أ عهل المنهية المالند  لىيهده  ييدث وجدو  مندهية ا دهفية 

خىددل اددل مندديل تنددتخ م امددهفع ايظددهار لىميددور أو المهشددية وييرردده أو 

 منهيه  يتم التنوير لىيهه وتراهه خهلية.

أشهر  النتها  للا انخفهض مع ل التيايم الهلمنا  اليهل  مقهرنة الهلندهالق  -25

ورددو مدد  االيجهاليدده  التدد  هارردده الماليوثددو  المترتالددة لىددا الالنددهء لىددا   

 اارا   اليرالية.

اه  ف  مق مدة المشداال  الخهصدة الدهلمرافق والخد مه  فد  الاليادة الندانية  -26

الج ي   ييده  التخمديم و ديق الشدوارر ولد م وجدو  يد ااق ومتنيرده  

فق  أتهي  ال ولدة    أمه الهلننالة لىاهرالهء والميه   وييه  الصرل الصي  

لىمخهلفي  توصيىهه المه ينما نظهم الممهرنة   تيول مإخرام للا مه يندما 
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: الهلع ا ا  الاو ية   اامر اله  يثير الع ي  م  التنهإال  يول مندإولية 

الجهدده  الرنددمية فدد  تنددهيل لمىيددة االلتدد اء لىددا اارض اليراليددة فدد  

هده اؤنهده أمدر واقدع   ومده ترتد  الفترا  النهالقة   أو لىا ااقدل اإلقدرار ال

لىدا هلد  مد  ييده   اايمددهل واالنقمدهر المندتمر لعد م اندتيعه  ميمدده  

الاهرالهء والميه  رده  الييده   ييدر المندالوقة   ومد  نهييدة أخدرى   تتجىدا 

منإولية ال ولة ل  هل  ف  قيهمهه أي ه الإنشهء العض الجهمعه  والمرااي 

صدالة   ومده يندت ل  هلد  مد  لمتد ا  الخ مية لىا اارا   اليراليدة الخ

( ف  التؤايد  لىدا 3116  ويتفق هل  مع  رانة" العياو " دالمعمور لليهه

 اليراليدة  وييده  لىدا اارا د  ااخرى الياومية اانتعمهال  يجل

 المختصة الجهه  قالل م  التخميم

مددد  أالدددري المشددداال  االجتمهليدددة فددد  الاليادددة الندددانية الج يددد     العيلدددة  -27

هليددددة   والفر يددددة   وتنددددهم  اليقدددد  االجتمددددهل    وييدددده  الددددو  االجتم

االجتمهل   وتج ر االشهر  للا تراالم ره  المشاال  الشال االير وت اخىهه 

  وترجع ال ورره للا او  المنهمق الج ي   خهصة ف  الم ينة ر  مه يما  

أ  نمىدددق لىيهددده الؤنددد " لدددهلم مددد  الغرالدددهء" والهلتدددهل  مددد  الماليعددد  تفدددهقم 

  االجتمهلية الهه ف  ظل نيه   الالانمية   وتفهو  القيم والعه ا  المشاال

  وتتفق تى  النتها  مدع أثدهر مخهلفده  والتقهلي  وتنهم  الثقهفه  الفرلية الهه

(   و راندة  راندة " 3117الالنهء الت  توصى  لليهه  رانة " الايىو " د

 . ( 3125" د Peprah  و  رانة "  (3118الريال " د

تددها  للددا تعدد   وتنددور ااندداله  ال افعددة للددا الالنددهء لىددا اارض تشددير الن -23

اليرالية   الي  ااناله  اليقيقية النهتجة لد  وجدو  مشداال  لنداهنية فد  

المنددها  الق يمدددة   والدددي  اانددداله  الواريدددة التددد  تشدددير للدددا الريالدددة فددد  

االنتفه   ق  االماه  وانتغالل الو ع القهام م  انفال  أمند  وييده   ور 

 ولة   ولعل ااناله  النهالقة تالدري الجد ل الد اار يدول مده لها اده  الالندهء ال

م أندد  نددال  فدد  الع يدد  مدد  لىددا اارض اليراليددة يددالم لمشدداىة االندداه  أ

( لىا أ  3123المشاال   ويتفق هل  مع  تؤاي   رانة" لال  المين  " د

ااندر أناله  التع   الهلالنهء لىا اارا   اليرالية تتمثل ف  ييده   لد   

الريفيدة و ددعل يرامددة مخهلفددة الالندهء لىددا اارا دد  اليراليددة والنددمهح 

التوصيل المرافق للا المالهن  المخهلفة لىدا اارا د  اليراليدة   ووجدو  

 العض االنتثنهءا  م  يظر الالنهء لىا اارا   اليرالية
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أو دي  النتدها   أ  االجددراءا  التد  اتخده  مددع الماليدوثي  جدراء الالنددهء  -28

ا ددد  اليراليددة   والتددد  جددهء فددد  مقدد متهه " تيريدددر مي دددر لىددا اار

الهلمخهلفة" ورو لجراء روتين  يقوم ال  المفتشو  اليراليو  ليمهية أنفنهم 

وردد  التدد   –فدد  المقددهم ااول والثالدده  المخهلفددة   ولىدديهم تالىيدد  الشددرمة 

والهلتدهل  اهند  المخهلفده   –اهن  يهاالة الع  الخهم  والعشري  مد  يندهير 

ة اارددهل  ل يمددة القيمددة ولددم تددر ر لدد  ايقددهل لمىيددة الييددل مدد  وجهدد

رو التجهرل العمران   وم  ثم اه  ر  فعل الغهلالية العظما م  الماليوثي  

( 3121واالنتمرار ف  الالندهء  ويتفدق هلد  مدع  راندة " لالد  الصدالور " د

 أ  الدل الهده  االلمدهم يتعدهر التد  الاثر  ف  أ  التشريعه  واالجراءا  م 

 والمشرفي  المختصي  لىا خهفيهم  ياو  ياه  المختىفة التشعالهتهه منهه  الع ي

 المختصة. والنىمه  والفنيي  والمهن ني 

تالهيندددد  ر و  فعددددل الماليددددوثي  لياء الفتددددوى الصدددده ر  لدددد   ار االفتددددهء  -22

نظدرام ارميدة  –التؤييد  والخهصة التيريم الالنهء لىا اارض اليرالية الي  

ولاد  التالريدر الؤنهده  –الييهتيدة لىمصدريي  لهمدة  الالع  ال ين  ف  الجواند 

ال رور  الت   فعدتهم الختراقهده  والدي  المعهر دة لهده لاونهده مد  وجهدة 

 نظررم تتجهرل الواقع المى  الوجو  أيمة اناه  .

لىا  أو ي  النتها  تع   وتنور رإية الماليوثي  لآلثهر النهجمة ل  الالنهء -31

صده ية واالجتمهليدة والاليايدة   وتشدير اارا   اليرالية الدي  اآلثدهر االقت

الاليهندده  للددا انقنددهم الماليددوثي  الددي  فددريقي    أيدد رمه ينظددر للددا الجهندد  

االيجهال  لىمشاىة والمت م  فد  يدل مشداىة االنداه  الدهلريل والي در   

ول  اه  ينظر لمشداىة االنداه  مد  منظدور  ديق يتمثدل فد  لد م القد ر  

لويد ا  الندانية   ويدرى الثدهن  فد  لىا شراء المنها  وارتفدهر أندعهر ا

م التعدد   لىددا اارا دد  اليراليددة جواندد  نددىالية ل يدد     ولادد  تفندديرر

الهالتجه  للا هل  جهء لى رور    وم  الي  اآلثهر النىالية تراجع المنهيه  

الميرولة يول الم   وييده   مندهية المندهمق المالنيدة : ييدث أ  الق دهء 

لعمدرا  يندهل  ال رجدة أو الدؤخرى لىدا لىا االرا   اليرالية وانتشدهر ا

خدالل الهلنظدهم الالياد    ولنخفدهض تمهي  المريق أمهم التصير  التىوث واإل

 الجدوار يند  فقد ا  نصي  الفر  م  اارا   اليرالية المنتجدة  و فد 

 الخ راء  خهصة ف  الم ينة. الفرايه  لىا الموامني   و الق هء الي 
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قوالده  التعد   لىدا اارض اليراليدة رأ  الننالة اااالر م  العيندة فد  ل -32

العدد رهه لدد  الواقددع   واجيهفهدده وليهجتهدده للددا تعدد يل   الينمدده رأ  الننددالة 

ااقل افهيتهده ولانهده اليهجدة للدا التفعيدل   والدي  التفعيدل والتعد يل   يماد  

القول الؤ  العقواله  موجو     والتشدريعه  والقدواني  والقدرارا  موجدو   

ففدد  الفتددر  الاليقددة لصدد ور القددرار العنددار   ولادد  تيتدده  للددا تفعيددل  

التجريم الالنهء لىا اارض اليرالية انخف   ننالة التع يه  الشال االير   

نظرام لتفعيل القرار الييم وصرامة   واه  المثهالة ال هالم الخهرج  واله  

أ ى للا وجو  االن الهم   لال أنن  أرى  رور  العمل لىا لد   ميدهور 

 لتشريع  أي ره ولي  الميور الويي .لىا أ  ياو  الالع  ا

تعددد    وتنولددد  رإى الماليدددوثي  لايفيدددة تفددده   الالندددهء لىدددا اارا ددد   -33

اليرالية منتقالالم   ييث جهء ف  مقد متهه " لنشدهء ويد ا  ندانية الؤندعهر 

مخف ة"   وف  هل  لشهر  للا أ  انتمرار مشاىة االناه  نيترت  لىيهه 

اليراليدة   ثدم " التنميدة اليراليدة  الميي  مد  االلتد اءا  لىدا اارا د 

واالرتمددهم الددهلفالح" وقدد  ياددو  هلدد  راجعددهم للددا انخفددهض انتهجيددة اارض 

اليراليددة   ومدد  ثددم انخفددهض العهادد  مدد  اارض اليراليددة   ممدده ا ددمر 

  م  أالنهء القرية للدا رجدر العمدل اليرالد  أو لىدا ااقدل الىجدوء يالاثير

تاددهليل الييدده   ثددم جددهء  " انددتجهالة للددا ألمددهل أخددرى الجددوار  لمواجهددة 

  الهيادة العهمدة ادتي ي  ار ونه  الم   والقرى"   وردو مده الد أ  فد  اجرا

لىتخميم العمران  مإخرام تي  منما " مشرور تي ي  اايوي  العمرانية 

لىقددرى والمدد   " ولادد  اامددر ييتدده  للددا نددرلة التنفيدده لاهفددة المعمددور 

مهح الهلالنددهء لىددا الفرايدده  النددانية المصددر   ثددم جددهء  انددتجهالة " الندد

الهلمدد   والقددرى "   وردد  مرتالمددة الهالنددتجهالة النددهالقة ومترتالددة لىيهدده  ثددم 

جهء  " نرلة النظر ف  ق دهيه التعد يه  لىدا اارض اليراليدة " وفد  

هل  اشهر  للا المء اجراءا  التقه   الهلننالة لىمخدهلفي  ممده يترتد  لىيد  

اندتجهاله  الماليدوثي  لىدا  ددرور  امده ترادي  لد م وجدو  را ر قدو . 

التصهل  مع المخهلفي    أو لىا ااقل الهي  الندوا لىدا أرا ديهم اليراليدة 

ولي  لىا أراض أمال  لهمة أو ييرره  ولعل ال ولة ق  تاو  تنالال  ف  

تى  الرإية الت  تري  ف  التصهل    واؤ  شياهم لم يا    وهل  التوصديىهه 

 ق الج ي   .المرافق والخ مه  للا المنهم

 -ثانً عشر: مالحظات ختامٌة:
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ف  ختهم ره  ال رانة يما  القدول الدؤ  القريدة المصدرية ليند  المعديل لمده 

ييد ث فد  المجتمدع االدم   الددل لنهده تتدؤثر المده ييدد ث فيد  مد  أيد اث لهمددة أو 

نيهنه  ج ي  . وف   وء هل  واتنهقهم مدع المد خل النظدر  الده  انمىقد  مند  

يدة الالمعيهريدة   فإند  يماد  االشدهر  للدا العدض الماليظده  ال رانة  ورو نظر

 العهمة والختهمية الت  تتنق مع النظرية المشهر لليهه ومع ال ق هيهره:

ل  الالمعيهريدددة   أو الالعددد  لددد  المعدددهيير تتخددده العددد ام منددديمرام لىدددا أفدددرا   -2

  المجتمددع اقتصدده يهم   ونيهندديهم  واجتمهليددهم  وثقهفيددهم  فهدد  تشددال لدد ى الفددر

توجهه  تميل نيو الفر ية   مهمه اهند  الق دية لهمدة وومنيدة   أو تشدال 

خمرام لىا المنتوى العهم أو القوم    الل ل  ره  التوجهه  تتجهوي مالده ا 

اإليثددهر والت دديية وترتدد  للددا الفر يددة والالعدد  المصددىي   و  النظددر ا  

 التالهرا  أخرى.

 يدد ام   أو مهراددهم لىددا ل  التعدد   لىددا اارا دد  اليراليددة لددي  أمددرام ج -3

المجتمددع المصددر  وييددر  مدد  المجتمعدده  التدد  أشددر  لليهدده فدد  صددى  

ال رانة   ولا  مه يثير االنتاله  رو ننالة ره  الممهرنه  ومع التهه . فخالل 

الثالثي  لهمدهم المه دية يد ث  تعد يه  اثيدر  لىدا اارا د  اليراليدة فد  

اليدددة   والمخدددهلفو  ادددهنوا مصدددر  ولعدددل مددد  أرمهددده موندددم االنتخهالددده  النيه

ي راو  أ  ال ولة ل  تاو  الهمشة ا  هل  نول يإثر لىا شعالية اليي  

اليهام   وم ى انييهي  ف  ره  االنتخهاله    واهن  تتخده اجدراءا  ريندة   

ويتددا يينمدده يعددرض اامددر لىددا الميددهام أو الق ددهء   اهندد  معظددم ردده  

 ل ج وى االجراءا  المتخه .الق هيه تيصل لىا الالراء    والهلتهل  تت هء

فهق ال الي و    وتخمدا  3122مه ي ث الع  الخهم  والعشري  م  ينهير  -4

ال التوقعه   وظهر  الالمعيهريدة فد  أو د  صدورره   وأصدالي  تيدهرام 

لهمهم اندتغل و دعهم نيهنديهم معيندهم لتيقيدق ماهند  شخصدية ومندهفع فر يدة  

أونع   ولم يا  يواج  مشاىة فالعض الهي  خهلفوا لم يا  اليهجة للا منا  

 ددهيمة فدد  المنددها    لادد  رددإالء وجدد وا الفرصددة نددهنية لالنددتفه   مدد  

و ع لهم نها    فهلت وا لىا اارض اليرالية م  أجل تيويل ممتىاهتهم 

للا أرض لىالنهء ال الم مد  القهاهده أرض يراليدة   يتدا يماد  اليعهده الؤندعهر 

. فالينمدده ال ولددة تواجدد  صددعهالهم   م ددهلفة تيقددق لهددم لهادد ام لددم يادد  متوقعددهم 

وأيمدده  متنولددة وخفدد  قال ددتهه لىددا المواجهددة   ظهددر الددواير الفددر   
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الالمعيددهر    والتالددر  الددالعض يندد  تعاليددررم فرصددة العمددر التدد  قدد  ال 

 تتارر.

اتنهقهم مع القول الؤ  القرية لين  المعيل ل  المجتمدع اااالدر   وجد   رده   -5

ندمة   وظهدر  المالدهن  ييدر المرخصدة الظهرر  ف  المد   الاالدرى والمتو

لىددا رياددة لمددهرا  شددهرقة ال تتقيدد  الددؤ   ددهالم قددهنون  أو يتددا أخالقدد   

واليع  ره  العقهرا  انه  ال يعرفو  خمور  الشراء فيهه   والى  ل   ره  

العقددهرا  المخهلفددة مادده  االددل  و  تددرخيص   ويتددا الددهي  ادده  لدد يهم 

وا المالدهنيهم للدا خمندة لشدر أو ندتة تراخيص الثالثة مواالق أو أرالعة وصى

لشدر  أو يتددا لشددري  مهالقددهم فدد  شددوارر ال تتعدد ى نددعتهه أرالعددة أمتددهر   

 و  نظر لمشاال  الميده   والصدرل الصدي    واإلندهر  وييررده   واده  

رها وجههم آخر لىظدهرر  التد  تيتده  لمييد  مد  ال راندة والتيىيدل والاشدل 

يشدو  رده  العمىيده  ندواء مد  جهند  ل  التيهيل والتالل  والفنه  الده  

 المخهلفي  أنفنهم   او م  جهن  ااجهي  المعنية.

ل  ره  الظدهرر    ندواء فد  القدرى أو فد  المد     وندواء فد  لمىيدة الالندهء أو 

ييرردده مدد  االمددهل ااخددرى تمددرح تنددهإالم رهمددهم: رددل التشددالع الهلالمعيهريددة أو 

لمعهيير ال ينية وااخالقيدة   وييررده اانوم  يتخما ال ال واالم   والقيم   وا

مددد  ال دددواالم؟ وردددل يماددد  أ  تجددد   أندددهلي  التنشددداة أو التوليدددة ال ينيدددة   

والنيهنية   والقهنونية   أم أ  اامر ف  مثل ره  اليهال  ال يماد  مواجهتد  لال 

الفرض نىمة ال ولة   وريالتهه المه ف  هلد  اا ا  اامنيدة؟ ل  االجهالدة لىدا رده  

 ال  تيته  للا  رانه  ل ي   ومتعمقةالتنهإ
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 -عشر: توصٌات الدراسة: ثالث

ل  اليفددهظ لىدد  اارا دد  اليراليددة امددور  اليادد  يعتالددر أيدد  ااندد  

الاهفدددة مواافددد  القويدددة ا  تنميدددة مندددت امة  والهلتدددهل  فدددإ  ال ولدددة والمجتمدددع 

 اارض  ا  لىا أنهه ق دية ييده  يج  أ  يتعهمل مع ره  الق ية ومإننهت  

اليرالية لين  مىادهم لىجيدل اليدهل  فقدم   والميهفظدة لىيهده ردو أيد  الواجالده  

  رها م  نهييدة   الؤ  صور  هال ينالغ  االلت اء لىيه نيو الجيل القه م  وم  ثم

تتعىدق  ولنندهنية اليايدةوجتمهليدة وارنه  ق ية اقتصده ية وم  نهيية أخرى فإ  

تيعه  الييه   الناهنية  وردو مده اليهجة الريل المصر  لىميي  م  المنها  الن

يجعددل اارا دد  اليراليددة امددور  اقتصدده   واليادد  لر ددة لاللتدد اء لىيهدده 

وف  ظدل رده  االي واجيدة الدي  الواجد  واليدق   واجد  اليفدهظ  الصور   اامة.

لىا اارض اليرالية ويق اليصدول لىدا مندا  أو لىدا ااقدل اتهيدة الندالل 

 تهلية:ف  اليصول لىي    جهء  التوصيه  ال

وظهيرردده و ددع نيهندده  تتعىددق الددإ ار  وانددتخ ام اارا دد   اخددل المدد    -2

 تؤخه العي  االلتالهر امتد ا  ونمدو التجمعده  الندانية وو دع قدواني الريف  

 اخدل  تدنظم يد و  المد    ولنشدهء مإننده  متخصصدة الدهلتنظيم العمراند 

ل  ور    الشداالم ينة تتولا ال الم والنيمر  لىا التنظيم وامت ا  العمرا 

  ومنتمر و قيق.

اليراليددة لدد   اليدد  مدد  االمتدد ا  اافقدد  لىعمددرا  لىددا يندده  اارا دد  -3

  خهصددة فدد  المجتمددع الهالمتدد ا  العمددو   لىمالددهن  النددانية النددمهحمريددق 

 الريف .

الخ ميدة والصدنهلية وييررده مد  المنشدآ  التخميم الجيد  لمواقدع المنشدآ   -4

     اارا د  الصدهلية لىيرالدةينده الييدث ال تقدهم لىدا التهالعدة لى ولدة  

المنتقالى  للا منهمق ييدر منتجدة   ونقتدرح رنده  وتوجي  االمت ا  الي ر 

لنشهء قرى ف  الظهير الصيراو  أنو  التجرالة قرى الخريجي  الت  مالق  

  وهلدد  لخىددق امتدد ا ا  تنمويددة ولمرانيددة فدد  فدد  مصددر فدد  فتددرا  معينددة

لجددده  الاتدددل النددداهنية مددد   الميهفظددده  المتهخمدددة لىمندددهمق الصددديراوية 

 ااجيهل الج ي   ف  تى  الميهفظه  لل  تى  المنهمق الصيراوية الج ي  .

جه  أالندهء الميهفظده  الريفيدة ييدر المتهخمدة لىصديراء لىعمدل فد  مندهمق  -5

التنمية اليرالية والعمرانية الج ي   والمشروله  الصنهلية والخ ميدة التد  
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آليدة ج يد   وقهالىدة ممده يدإ   للدا وجدو    يما  لنشدهإره فد  تىد  المندهمق 

لالنتمرار والتمور إلله   توييع الناه  لى  خريمة مصر الصدور  تقىدل 

  ولاد  يددنج  مخدهمر االلتد اء لىدد  اارض اليراليدة فدد  الدوا   والدد لته 

 هل  م  ال رور  تيوي  الظهير الصيراو  الهلمرافق والخ مه .

 الثدرو  لد م ارد ار مدع المدوامني   ييه لىا خمرام  التا تمثل المالهنا يالةل -6

 الرقدهالا الد ور تفعيدل مدع الهلمىيدهرا  تقد ر والتا رن نيهم  الصهلية العقهرية

 الشروم الالنهء تىتيم لم والتا المخهلفة يالة لىمالهنااإل ياهمأ وتنفيه والقهنون 

 .النىيمة

 لىمالدهنا يالدةاإل تنفيده قدرارا  فدا لىالد ء ال ولدة قمهله  الي  جميع التننيق -7

 االجهي  تفعيل  ور مع  ال ولة را اأ لىا ترخيص تشيي ره ال و  تم التا

 جهي ااالعض  الفنه  فا لىق هء لىا الالنهء فا مجهل المتخصصة الرقهالية

 .اال ارية

التشدد ي  لىددا شددراه  ميدده  الشددر  والصددرل الصددي  والاهرالددهء العدد م  -3

جددراءا  ليددي  اتخددهه اإل مرافددق لاددل المالددهن  المخهلفددة نههايددهم  أ توصدديل 

   يتا ال يفهم هل  الؤن  لقرار م  ال ولة الهلو ع الرار .القهنونية تجهرهه
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 المراجا ::رابا عشر

 : المراجا العربٌة 

الي در  امد خل إلندت امة  –(  التاهمدل الريفد  3116الالهشه  منا  د .2

التنمية ف  الالى ا  النهميدة  فد : المدإتمر العرالد  االقىيمد : التدراالم الدي  

 ينمالر   الهياة العهمة لىتخميم العمراند     28-26ر   الريل والي 

 .25 -2القهرر   ص ص 

 الم   ف  الي رية التنمية (  انتراتيجية3111الالهق   د االراريم   لال  .3

 المعمهرية  القهرر . و التخميمية ال رانه  المصرية   مراي

 ظدهرر  (   تيىيدل3124  ورجيدر    ندعو    د   نويالده  لالدراريم .4

 االمتد ا  لد  الندانية النهجمدة لألييدهء واالجتمدهل  العمراند  يالتمدهي

 اآلثدهر : الدهلجياار  ند و  الوندعه   م يندة يهلدة :  راندة العشدواا 

    المندور  العراليدة  الم يندة الم يندة فد  العمراند  متد ا لال االجتمهلية

 . 37-2االريل   ص ص  21-8النعو ية   العرالية الممىاة

(  لجمهل  منهية اارا د  3124اي أالويمص داإل ار  اليرالية المر .5

 .41/7/3124المراي أالويمص الهلف ا  ين  الموقل ف  

(  التع يه  لىا اارا د  3124اإل ار  المرايية ليمهية اارا    د .6

 اليرالية المصر   ويار  اليرالة .

 المنت ام التخميم ونيهنه  (  انتراتيجيه 3116أ ريخ  مج  لمر  د .7

نهالى   رنهلة  م ينة ف  امه  اارا   والمواصال النتخ  والمتاهمل

 مهجنتير يير منشور    جهمعة النجهح الومنية   فىنمي  .

 االجتمهليدة االقتصده ية (  العوامدل3121  د  ميمد    ن دهل الخيد   .3

 الخرموم لقىيم لىا لألرض الهلتماليق الي ر  االنتخ ام لىا المإثر 

 فالراير. 27 الخرموم   ال رانه  العىيه  جهمعة الاالرى  مإتمر

 الم يندة ف  العمران  التيول (    ينهمياية3124رهشم  د   الار اليوم  .8

 اآلثدهر : القدهرر   ند و  م يندة يهلدة ارندة والتنالدإ:   القيده  - العراليدة

 / المندور  العراليدة  الم يندة الم يندة فد  العمراند  متد ا لال االجتمهليدة

 .33-2ل   ص ص االري 21 -8النعو ية   العرالية الممىاة
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(  لىم االجتمهر المعهصدر   االندان رية : 2221جهالر  نهمية ميم   د .2

  ار المعرفة الجهمعية.

(  الجريمددددة والقددددهنو  والمجتمددددع   2222جددددهالر   نددددهمية ميمدددد   د  .21

 االنان رية:  ار المعرفة الجهمعية.

(  االنيددرال والمجتمددع :  رانددة فدد  3114الخواجددة  ميمدد  يهنددر   د .22

 هر الجنها   منمه:  ار المصمفا لىنشر والتوييع.لىم االجتم

(   المخمددم االنددتراتيج  القددوم  لىتنميددة 3125راجدد    أالددو ييدد   د .23

العمرانيةالهياددة العهمددة لىتخمدديم العمراندد    ويار  االندداه  والمرافددق 

 والمجتمعه  العمرانية   القهرر  .

 فد  ةالريفيد النداهنية (  الجديرا 3118الريالد    ميمد  شدرتوح   د .24

 التراليدة الموصدل   مجىدة م يندة لىدا تماليقيدة الاالدرى :  راندة المد  

 .442 -423  ص ص  (1 ) الع   ( 15 ) المجى  - والعىم

 الدهلتمور ولالقتهده التي در (  خصدهاص3117صدالح   لدالء   د .25

ندهالى   رندهلة  لم يندة تيىيىيدة  راندة االقتصده   : والنمدو العمراند 

 فىنمي . نهالى   : الومنية النجهح مهجنتير يير منشور   جهمعة

 ادؤ ا  الي درية (  المراصد 3124الرشدي   د لالد  الرياق  لده ل لال  .26

 : العراليدة  ند و  الم يندة فد  العمراند  متد ا الاليايدة لال اآلثدهر لمعهلجدة

 العرال  العرالية  المعه  الم ينة ف  العمران  مت ا لال االجتمهلية اآلثهر

 لعرالية  الممىاة العرالية النعو ية: الم يندةا الم   الم    منظمة إلنمهء

 .43-2االريل  ص ص  21-8المنور    

 لىالندهء المنظمدة (    التشدريعه 3112يندنا  د الصدالور  مندهر لالد  .27

مهجندتير ييدر  رندهلة والتماليدق   النظريدة الدي  مصدر فد  والتشديي 

 . القهرر  جهمعة الهن نة  اىية منشور   

التعددد يه  لىدددا اارض اليراليدددة (   3123لالددد  المينددد    لىددد    د .23

وانعاهنددهتهه لىددا اامدد  الغددهاا  فدد  مصددر  معهدد  اليددوث االقتصدده  

 اليرال  مراي الاليوث اليرالية   القهرر .
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 و قيقدة ي يثدة أندهلي  (  نيدو3116لالد    نالدو   ونىيمه  أشدرل د .28

 مصدر  المدإتمر فد  العمرانيدة التجمعده  لمتد ا ا  مواقدع الختيدهر

 العمدهر  لىدا وتؤثيررده الرقميدة النده  : الثدور  الد ول  المعمدهر 

-2. ص ص  مهر  17-15أنيوم    جهمعة والعمرا   اىية الهن نة 

32. 

 لىدا وأثدر  العمراند  االمتد ا (   3116لالدراريم   د العدياو    ظدهفر .22

 الثددهن  يثددر   العدد   نهييددة فدد  اليراليددة اارض انددتعمهال 

 .34-62الفت    ص ص  والعشرو  مجىة

الي دإ  وتآادل االرض  االمتد ا (   3116الني   د ور   لالراريملنا .31

اليراليدددة :  راندددة تماليقيدددة لىدددا التجمدددع الي دددر  لىيقدددهييق  فددد  

المإتمر العرال  االقىيمد  :التدراالم الدي  الريدل والي در  مرجدع ندهالق  

 .288 -275ص ص 

(  ااالعدده  التنمويددة لىتشددريعه  العمرانيددة 3111لىد   لصددهم الدد ي    د .32

صدر  المددإتمر المعمدهر  الدد ول  الراالدع   اىيددة الهن ندة   جهمعددة فد  م

 .26 -2مهر   ص ص  41-38أنيوم    

(   القريددددة المصددددرية الددددي  الواقددددع 3117لىدددد    لصددددهم الدددد ي    د  .33

  22والمنتقالل   مجىة جهمعة المى  نعو  : العمهر  والتخميم  المجى  

 . 243 -24الع   ااول  ص ص 

العمراند   االمت ا (    3123وأالو هرر  اهمل   دالعيمهو    لنعي     .34

يدي  لىفتدر   لىدا اارا د  اليراليدة فد  ميهفظدة خده  يدون  القمدهر

  2لدد    25م  مجىددة جهمعددة اايرددر   يددي    مجىدد  3113 – 2283

 .34-2ص ص 

 تشدايل االجتمدهل  فد  العهمدل  ور (  3116ميمد   د لثمده  ينديم  .35

 – الندىم تي يد ره لم يندةو المعهصدر  الي درية الشخصدية مالمد 

-2ص ص    5-4  العد    28 مشدق  المجىد   جهمعدة اار    مجىدة

33. 

(  المشدددددهال االجتمهليدددددة والندددددىو  2288ييدددددث  ميمددددد  لدددددهمل د .36

 االنيراف   االنان رية:  ار المعرفة الجهمعية.
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( التجددهوي لىدددا 3118الفاليدد    ايمدد  و الميمددد    لالدد  الدددرايق  د .37

الفىوجدة  راندة تماليقيدة  مجىدة جهمعدة االنالدهر التصميم اانده  الم يندة 

 .361-348  ص ص  25لىعىوم اإلننهنية  المجى  الثهلث   الع   

 المندتوى لىددا العمرانيدة (   التيدد يه 3124القوي دا   يدهيم  د .33

العمرانيدة   والتنميدة التخمديم منظومدة لتمدوير الهيادة القدوما ورإيدة

االنددددداه  والمرافددددددق  الهيادددددة العهمدددددة لىتخمدددددديم العمرانددددد    ويار 

 والمجتمعه  العمرانية.

 لىا وأثرره التنظيمية الالنهء (   مخهلفه 3117لى   د الايىو   ميم  .38

 نىندىة) اإلندالمية الجهمعدة يدي   مجىدة قمدهر فد  العمرانيدة الاليادة

ااول  ص  والهن نية  ينهير المجى الراالع لشر الع   الماليعة ال رانه 

 214-34ص 

(  النيهنددده  3114واالجتمهليدددة لغرالددد  آنددديه   د الىجندددة االقتصددده ية .32

االناهنية والييهي  النانية والعقهرية ف  منمقة اإلناوا   اامم المتي   

 نوفمالر. 33  

الىجنة الومنية لىتنمية المندت امة   ويار  ال ولدة لشداو  الاليادة   راهندة  .41

(  نيددو انددتراتيجية ومنيددة لىتنميددة المنددت امة: 3118مجىدد  الددويراء د

وثيقددة امددهر االنددتراتيجية الومنيددة لىتنميددة المنددت امة ومنهجيددة للدد ا  

 المإشرا  لهه.

 الالىد يه  :  راندة أرا د  لىدا (   التعد  3122الميمدو   رشدهم  د .42

النعو     رنهلة مهجندتير ييدر منشدور     النظهم ف  تماليقية تؤصيىية

  ية .اامنية   الممىاة العرالية النعو لىعىوم العرالية نهيل جهمعة

المراي االلالم  ال ار االفتهء المصرية  التع   لىا اارض اليرالية  .43

 3125-5-27الهلالنهء يرام شرلهم   

http://www.dar-

alifta.org/Viewstatement.aspx?ID=2967&type=1 

 (  ميهفظة الاليير  .3123مراي المعىومه  واتخهه القرار   د .44

 .3124م ينة أالويمص   مراي المعىومه  و لم اتخهه القرار المجى   .45
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 العمرانيدة الهيهادل تمدوير (  3116الدريم   د لالد  ميمد  المادهو   .46

مصدر  فد    لتده فد  التجمعده  العدض يهلدة الريفيدة:  راندة لىتجمعده 

 28-26ي  الريددل والي ددر   المددإتمر العرالدد  االقىيمدد : التددراالم لالدد

 .38 -3  الهياة العهمة لىتخميم العمران    القهرر   ص ص  ينمالر 

 المندهمق وتنميدة تمدوير (  3113  نعمده    وآخدرو    د نظمدا .47

 يهلدة منمقدة  راندة مصدر فدا المتوافدق لانداه  انمدوه  العشدوااية

الهلقهرر    مجىة الهن ندة   جهمعدة اايردر  العد   الثدهن     نهصر منشؤ 

 .273-263المجى  الثهم    االريل   ص ص 

 المنا  وتفعيل تؤريل له  (  ل3113 خهل    وخورشي   خهل    د ريالة .43

 لصر ف  المصر  الريل تنمية مرتايا  اؤي  المنت  التقىي   الريف 

العولمة  مجىة الهن نة   جهمعة اايرر  المجى  الثدهن    العد   الثدهم    

 .483-433االريل   ص ص 

 (   مشددرور المخمددم3117العمراندد   د لىتخمدديم العهمددة الهياددة .48

المرجعدا  القدهرر :  العمدل المصدرية:  ليدل لىقريدة العدهم االندتراتيجا

 . العمرانية   ينهير والتنمية والمرافق االناه  ويار 

(  للده   ترنديم يد و  مصدر 3124العمراندا  د لىتخمديمٌ  العهمة الهيٌاة .42

العمرانيدٌة    والمرافدق والمجتمعده  اإلنداه  للدا أقدهليم تنمويدة  ويار 

 أينم .

العمراندددد  وأثددددر  لىددددا  متدددد ا االاتجهردددده   (3124يه     دوردددد ا   .51

اارا ددد  اليراليدددة فددد  ميهفظدددة موالددده    رندددهلة مهجندددتير ييدددر 

 .  جهمعة النجهح الومنية   نهالى منشور 

(  النددددىو  االجرامدددد  : 2222ويىيددددهم فراندددد    و ميشدددده  مددددهرلي  د  .52

النظريدددده   ترجمددددة : لدددد ل  النددددمر : االنددددان رية :  ار المعرفددددة 

 الجهمعية.
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