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 شكر وتقدير
ً وقد انتهت هذه الدراسة أن تشكر هللا وتحمد فضله أوالً ثم  يسعد الباحثة حقا

تتقدم ببالغ االعتزاز وعظيم الشكر إلى األستاذ الدكتور/ صالح الدين محمود 

جامعة القاهرة والمشرف  –الزغبى أستاذ االجتماع الريفى المتفرغ بكلية الزراعة 

د كبيرة ومساعدات فعالة إشرافاً وتوجيهاً فى سبيل الرئيسى على ما بذله من جهو

عليها اآلن ، واألستاذ الدكتور/ محمد شفيق فى الصورة التى  دراسةال هإخراج هذ

والمشرف جامعة القاهرة  –كمال رئيس قسم االجتماع الريفى بكلية الزراعة 

لنهائية لهذا الثانى على الدراسة لما ابداه سيادته من مالحظات قيمة ابان مراجعته ا

البحث ، والدكتورة/ أمانى أحمد الشرنوبى أستاذ باحث مساعد بشعبة الدراسات 

مشرف الثالث على الدراسة لاالقتصادية واالجتماعية بمركز بحوث الصحراء وا

لما بذلته من جهود كبيرة طوال مدة إعداد هذه الدراسة ، كذلك تغتنم الباحثة هذه 

تدريس بالقسم إذ لم يرها إلى جميع أعضاء هيئة الالفرصة لتسجيل كل شكرها وتقد

بتوجيه النصح واإلرشاد إلى الباحثة خالل إعداد هذه  سيادتهم يبخل أحد من

الدراسة ، كما تقدم الباحثة امتنانها إلى جميع العاملين بالقسم ، وال يفوت الباحثة 

درس االجتماع أن تتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى الدكتور/ اسامة متولى محمد م

خالل المراحل الريفى بكلية الزراعة جامعة الفيوم لما قدمه من مساعدات كبيرة 

لدراسة ، واالستاذة الدكتورة/ زينات هاشم الشريف رئيس المختلفة إجراء هذه ا

قدمته من  شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية بمركز بحوث الصحراء لما

، واألستاذ الدكتور/ فاروق أحمد عبد العال وكيل  دراسةال همساعدة أثناء إعداد هذ

شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية بمركز بحوث الصحراء لما قدمه من 

إرشاد ونصح خالل إعداد هذه الدراسة ، والدكتور/ على فتحى أحمد رئيس قسم 

 هذا قدمه من مساعدة اثناء إعداد هاالجتماع الريفى بمركز بحوث الصحراء لم

هيم عبد اإبرماهر األستاذ/ ، كذلك تتقدم الباحثة بعظيم الشكر إلى كل من  دراسةال

كز بحوث المقصود الباحث المساعد بشعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية بمر

حسين محمد تهامى الباحث المساعد بشعبة الدراسات األستاذ/ ، والصحراء

اء لما قدماه من مساعدة فى جمع االقتصادية واالجتماعية بمركز بحوث الصحر

الدراسات شعبة مالء بالبيانات الميدانية ، وإلى كل اعضاء هيئة البحوث والز

بمركز بحوث الصحراء على ما قدموه من جهد ومساندة  االقتصادية واالجتماعية

إيجابية ، وعظيم الشكر إلى زوجى الجليل وبناتى األعزاء لما تحملوه معى من 

 إعداد هذه الدراسة. اءمشقة وعناء أثن

 الباحثة
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 المقدمـــة
 تمهـــيد:

التنى وواهنا الكمتكنع الك نر  يعتبر سوء التوزيع السكانى من  همنم مهنامر الكلنا   
% منن  مهكننالى السننكات حسنن  وعننأا  98.6وهحننأ همننم هسننباث ا حكننن وتر نن  ن ننو ب نن ع مامننع 

% منن  مهكننالى مسنناحع المك وويننع   ويعلننى 3.2فننى وا   اللكنن  والتننى وكحنن  مسنناحتا  1996
% فقن  من  مهكنالى السنكات يسنتوالوت اللسنبع البا كنع ه  منا يعنا   ن نو 1.4 ذلك هت حوالى

 (.5: 2001% م  الكساحع اإلهكالكع )الم از الكر    للتعبئع العامع واإلح اء   96.8

وانطال نننان مننن  سنننوء التوزينننع السنننكانى الكتوا ننن  منننع ال ينننا   السنننكانكع السنننريعع زا   
ونتكمننع هيًننان ل يننا   معننأة  ال مننر  الأا لكننع منن  ملننكلع البطالننع وم أو يننع فننر، العكنن    

الرينننل ملنننى ال ًنننر   ومنننأت وهنننو  سكاسنننا  فعالنننع ةسنننتةأات وووزينننع القنننو  البلنننريع ابقنننان 
الةلننك،   كالننع الك نناهر  بعننأ هزمننع متكننع   ومننو   همننأا   بكننر  منن  العلالحتكاهننا  ال علكننع للك

ع النننننأ و    والتوسنننننع فنننننى اسنننننتةأات واللهنننننر  الكتأنكنننننع للعكننننن  الكنننننأو    والت ننننناو  فنننننى ووزيننننن
التكلولوهكا والكككلع ال وامكع   ووطبكق ثرام، اإلصالح اة ت ا     وسكاسنع التعكنك  والتن ات 
الأولع ثتلغك  الةريمك  حتى ثأاينع الحكانكلكنا  من  القنرت الكا نى   ووسنل  اللنعوو بالكن   

وًننةم ملننكلع البطالننع فننى  واإلحبننال لللننباو   و ننأ وًننافر   نن  مننمؤ اةسننباو الك  يننع ملننى
  واوو ام نننا ثنننك  % مننن  مهكنننالى  نننو  العكننن 11.3حنننوالى م نننر   حكنننن ثلنننب معنننأ  البطالنننع 

 (.227-213: 2001)الةولى   % 24.1ث لت   ملى اإلنا

لما وعتبر ال  راء الكالذ الوحكنأ للتة كنم من  حنأ  الًنغ  السنكانى بالنألتا والنوا   
منما الًنغ  )همنانى  يكحن  م لنكم القنامر  الكبنر   كنعكن وبةاصع الكلااق ال ًريع مل ا   ح

 (.63: 1996اللرنوبى   

ملننننننى اةوا ننننننى المأوننننننأ  حأوحننننننع  –مننننننا    –ووقننننننات الكمتكعننننننا  الري كننننننع المأوننننننأ  
  ثنم 1959اةست الح واةست واع   ولملك فقأ هنل   الأولنع م سسنع وعككنر ال ن او  منات 

الك سسننننا    وونننم و نننع  طننن   كسننننكع نلننناء منننأ  مننن  بإهمكنننأ ولهنننكم هه ننن   اةست ننننالح 
 (.4: 1992اةوا ى بانت اء     طع  كسكع )هثو مأو   م   مساحعةست الح 

كةططننع هو موه ننع ووهك ننان سننلككان منن  الك  ننأ هت يكننوت ل ننا غكننر الوال يننا   السننكانكع 
و ثكر سلبى ملى معهم  طاما  الأولع فلمأ هن ا وبتلع    زيا   فى اإلنتاج ووستل ف معهم 
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 ,Shafikم ا و الحرو  الطبكعكع باإل افع ملى و ثكرما السكئ ملى مستو  الكعكلنع والنأ   )

1993: 20-21.) 

بةطط نننا الطكوحنننع بكلنننروما  التعككنننر واست نننالح اةوا نننى  الأولنننعلنننما سنننامك  
المأوأ  لةلق ممتكعا  هأوأ  وسامم فى ال أ م  التكأ  السكانى والعك  ملى مما   ووزيع 

 (.32: 1993    السكات )حبك

و انننننن  ثأاينننننع الةطننننن  الطكوحنننننع فنننننى مكلكنننننا  التلككنننننع اة ت نننننا يع منننننى مكلكنننننا  
است ننالح اةوا ننى واسننت وام ا وم امننع ممتكعننا  هأوننأ  و ننلي لن امننع واةسننتكطات   و ننأ 
ه   التنن ات الأولننع بسكاسننع التوككننم الكامنن  ملننى مم مننا فننى و قكننق مننما ال ننأف ملننى الكننأ  

لع البطالنننع ثنننك  الكتعلكنننك  وة وتملنننى  طنننوو  منننمؤ الهنننامر  فقننن  فنننى الطويننن  مكنننا هفنننرز ملنننك
حمك ننا الكت اوننأ ومنكننا هيًننان فننى نومكت ننا. فغالبكننع منن  ولننكل م كننامر  البطالننع ال الكننع مننم منن  

 (.67-66: 1996 ريمى المامعا  الك ريع )همانى اللرنوبى   

وننتم التعكننك  ملننى لننما وبلنن  الأولننع سكاسننع هأوننأ  فننى ووزيننع فننا   الةننريمك  ب كننن 
فر، حقكقكع   واللموء ملى مماة  هأوأ  ووفر فر، العك  الكتاحع ل ن ةء النأا لك  المنأ  
لسننوا العكنن  محنن  التوسننع فننى نلننال السننكاحع والكننأت المأوننأ  واست ننالح اةوا ننى وووزيع ننا 

)مبنأ   ملى الةريمك  وولمكع م ملى ال مر  ملك ا واةستقراو ث ا                         
  1989 :66.) 

ونهننران ةمككننع  واسننع مننما الكو ننوع و طوووننا فننى الونننع ال الكننع ملننى  نن  الكمتكننع 
الك ر    و  وو الأواسا  السابقع فى ولاو     هبعا ؤ   مكا  فع بالباححنع ملنى ولناو  منما 

 الكو وع بالأواسع والت لك .

بعنع هثنواو   وتلناو  الكقأمنع ملنكلع مهرا كان ملى الكقأمنع وهو  سكم ممؤ الرسالعو أ وم وق
الأواسع وهمأاف ا وهمككت ا وم أ او ا   ثكلكا وتلاو  الباو اةو  اإلاناو اللهنر  واةسنتعرا  

ويعننننر  فننننى هوبعننننع ف ننننو : اةو  يلننننك  الكمتكعننننا  المأوننننأ    والحننننانى ال مننننر  الكرهعننننى 
ر  ال مننر    ثكلكننا الرابننع بعنن  الكننأا   اللهريننع الك سننر  لهننامكعننر  الأا لكننع   همننا الحالننن ف

 يلتك  ملى الأواسا  السابقع وفرو  الأواسع الب حكع.
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همنا البناو الحنانى فكعننر  اةسنلوو الب حنى ويلنتك  ملننى الكمنا  البلنر  والمغرافننى 
للأواسننع   واللننناملع والعكلنننع   وهسنننالك  هكنننع البكانننا  وو لكل نننا   والكتغكنننرا  الب حكنننع وانننرا 

 اسع. كاس ا   ووصم مكلع الأو 

ثكلكننا ولننا ب البنناو الحالننن اللتننا ، الب حكننع فننى  كسننع ف ننو  اةو  اللتننا ، الكتعلقننع 
بعوامنن  المننمو   والحننانى اللتننا ، الكتعلقننع بعوامنن  الطننر    والحالننن اللتننا ، الكتعلقننع بالعوامنن  
الوسنننكطع   والرابنننع اللتننننا ، الكتعلقنننع بالعوامنننن  اللة نننكع   والةنننام  اةسننننباو التنننى  فعنننن  

الكب نننوثك  لل منننر  ملنننى الكمتكعنننا  المأونننأ  وهمنننم الكلنننكال  التنننى ونننواه  م فننننى مك  الةنننري
وه كران يعر  الباو الرابع ملا لع اللتا ،  ممتكع م المأوأ ومقترحا  حل ا م  وه ع نهرمم.

 والتوصكا .
 :دراسةمشكلة ال

ملنننكلع و اونننأ السنننكات والًنننغ  السنننكانى ملنننى الكنننواو  مقبنننع فنننى سنننبك  وقنننأملا وقنننم 
 ت ا   واةهتكامى   حكن هت اللكو السكانى السريع يعتبر العا ق اة بر لت قكنق التقنأت اة

ر نننننننننننع نكنننننننننننو الكنننننننننننواو  القومكنننننننننننع                          اة ت نننننننننننا   حكنننننننننننن وعنننننننننننوا حر نننننننننننع و اونننننننننننأ السنننننننننننكات ح
 (.75: 1990)سامكع هاثر   

كننع اة ت ننا يع ك وكحنن  ملننكلع اةن منناو السننكانى مقبننع هساسننكع همننات ه ننو  التلكلوبننم
واةهتكامكننع   مننما ملننى هاننن  هت لل يننا   السننكانكع بعننأان ه ننر فننى غايننع اةمككننع ويتكحنن  فننى 

من  الكسناحع الكلكنع  %4أ  وكر   السكات فى مساحع  كقع فى وا   اللكن  و لتناؤ   ة وتعن
  ى الكننأت الكبنر  نتكمنع لهننامر فن نافع ملنى الت ًننر السنريع   وزينا   التر نن  اللنأوأ لك نر م

ال مننر  الري كننع للكلننااق ال ًننريع   ومننا وترونن  ملننى ذلننك منن  ملننكال  مكرانكننع وا ت ننا يع 
 (.162: 1998واهتكامكع )حكا     

وعتبنننر ملنننكلع و اونننأ السنننكات والًنننغ  السنننكانى مننن  ه طنننر الكلنننا   التنننى وواه  نننا و 
 ننأ نمننم منن  مننمؤ ال يننا   الرمكبننع الكحكننر منن  الكلننكال  التننى وعننانى مل ننا الكمتكننع الك ننر  و 

الكمتكعننا  ال ًننريع فننى م ننر والعننالم اللننامى ب نن ع مامننع ومننى مننا وننلمم منن  ولننك ال يننا   
ب سننلوو ال كننا  فننى ولننك ملننا   وت نن  هو منن  اريننق ال مننر  الري كننع منن  الطبكعكننع للسننكات 

 ننننملك ابكعننننع ال كننننا  ال ًننننريع فننننى ثكئاو ننننا الكنننأت الكبننننر  محنننن  ملننننا   وريننننل ال ًننننر   و 
ث الكنننروو وال ننن ع فنننى ملننا   اللقننن  والكواصنننال  وحنننوا  الكةتل ننع   ووتكحننن  ولنننك الكلنننا  
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العامنننع واةز حنننات واإلسنننكات والكرافنننق والتلنننوث ... النننا مكنننا  نننات لنننا هثنننر  ننناو ملنننى حكنننا  
 (.165: 1998اإلنسات فى ممؤ الكأت الكبر  )حكا     

 منمنازا ال ينا   السنكانكع ممن  مت اونأ فنى الغنماء وغنم منا حنأث من   كا وترو  ملى 
ملككع فى مما  ال وامع   وما حققا السأ العالى م  ممكانكا  ما لع لل وامع الك ريع و أ وم 

يكحنن  اةمتكننا  ملننى اةسننتكرا  منن  الةنناوج لسننأ العمنن  فننى ال مننو  الغما كننع وة  ننك هت ذلننك 
"منن  ة يكلننك  بكقولننعأ مبننر  القكننا   السكاسننكع منن  ذلننك و أوننأ لنمنن  القننومى الك ننر . و نن

"   و ننأ ه   ذلنك ملنى و ككنن   نغ   بكنر منن  الككن ات التمناو  ومكنن ات غما نا ة يكلنك حريتنا
الكأفوما  الك ر     كا   أ  ممؤ ال تر  وًةم الكأت الك ريع نتكمع ال مر  من  الرينل 

  الوفننو  اللازحننع ملك ننا و ننأ ه   مننمؤ ملننى ال ًننر  وت هت وكننوت مننمؤ الكننأت مسننتعأ  ةسننتقبا
ر   نباث ا وملنى مل ناا  سناو  ا ت نا يع ث نا نتكمنع ملى حرمات الكلنااق الري كنع من   كن ال مر 

لكا هن ق ملك م م  هموا  وما ثم  مع م م  ه أ باإل افع ملنى الثناو المانبكنع اللاهكنع من  
السكات وبالتنالى انة نا  الكسنتو  الت احم بالكلااق ال ًريع   ومأت   ايع الةأما  ل  ةء 

الكعكلى لنفرا  ووأنى الة ا ص السكانكع نتكمنع الًنغ  الكسنتكر ملنى الكرافنق والةنأما  
 (.2: 2003)مسرات   

ووتنن ثر ممننر   ننباو الةننريمك  ملننى الكمتكعننا  ال نن راويع المأوننأ  ثننبع  العوامنن  
الطننر (   وموامنن  مروبطننع التننى يككنن  و ننلك  ا ملننى موامنن  مروبطننع بكلطقننع اةصنن  )موامنن  

الكلنتر ع ثنك  ملطقنع العوامن  م  الممو(   والعوام  الوسكطع ه  ولنك ابكلطقع الوصو  )مو 
 (.Evertt lee, 1970: 200-202اةص  والوصو    والعوام  اللة كع )

ومن  ملننا هنناء امتكننات الأواسننع ال الكننع بنالتعرف ملننى همننم العوامنن  الكنن ثر  ملننى ممننر  
ملى الكمتكعا  ال  راويع المأوأ    وذلك م   ال  اإلهابع ملى مأ  م   باو الةريمك  

التسنناتة  بعًنن ا وننتم اإلهابننع ملكننا منن   ننال  اإلانناو اللهننر  والأواسننا  السننابقع والننبع  
 ال ر ومك  ملا الأواسع الككأانكع   وممؤ التساتة  مى:

الكمتكعننا   مننا مننى موامنن  المننمو التننى ولننمع  ننباو الةننريمك  ملننى ال مننر  ملننى -1
 ال  راويع المأوأ  )ملطقع الوصو (؟

 نننباو الةنننريمك  ملنننى ونننر  هو ممنننر   موامننن  النننأفع هو الطنننر  التنننى  فعننن  منننا منننى -2
 ممتكعاو م اةصلكع )ملطقع اةص (؟
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 ما مى العوام  الوسكطع الكلتر ع ثك  ملطقع الوصو  وملطقع اةص ؟ -3

  ؟ما مى العوام  اللة كع التى وتكتع ث ا  باو الةريمك -4

 ما مى اةسباو التى  فع   باو الةريمك  لل مر  ملى الكمتكعا  المأوأ ؟ -5

 الةريمك  بالكمتكع المأوأ؟ وما مى همم الكلكال  والكعو ا  التى وواها  با -6

منا منى مقترحننا   نباو الةنريمك  للتغلنن  ملنى الكلنكال  التننى ونواه  م بننالكمتكع  -7
 المأوأ؟

 :أهداف الدراسة

 كسنننكع التعنننرف ملنننى العوامننن  الكننن ثر  ملنننى ممنننر   نننباو وسنننت أف الأواسنننع ب ننن ع و 
الةننريمك  ملننى الكمتكعننا  ال نن راويع المأوننأ  ولت قكننق مننما ال ننأف الر كسننى اسننتل ت اةمننر 

 صكاغع اةمأاف ال رمكع التالكع:
  و ننما وه ننع بالكلننااق المأوننأ  التعننرف ملننى الة ننا ص الكككنن   للةننريمك  الكب ننوثك   -1

  الممو وموام  الطر  بك  من  الكنوا  اةصنلى والكنوا  نهرمم فى مأ  ووافر موام
 المأوأ.

 الةريمك  ملى الكمتكع المأوأ.الكروبطع ث مر  التعرف ملى الكتغكرا   -2

 التعرف ملى اةسباو التى وأفع  باو الةريمك  لل مر  ملى الكمتكعا  المأوأ . -3

 م المأونأ   و نما بكمنتكعالتعنرف ملنى همنم الكلنكال  التنى وواهنا الةنريمك  الكب نوثك   -4
 كلكال .مقترحاو م لكواه ع ممؤ ال

 :أهمية الدراسة

 وتكح  همككع الأواسع فى  قك  هساسك  مكا:
 األهمية النظرية للدراسة: -أ

ووتكحنن  فننى الماننن  اللهننر  والكعرفننى الةننا، بننال مر  والكمتكعننا  المأوننأ  و ننباو 
باو الةنريمك  فنى الكمتكعنا  الةريمك  م  حكنن التعرينل ث نا   والكلنكال  التنى وواهنا  ن

 ال  راويع المأوأ .

 األهمية التطبيقية للدراسة: -ب
إلمنا   اللهنر ملنأ  م  نتا م نااةست ا   بكقكع للأواسع فى ويكك  ميماز اةمككع التط

وةطنننك  الكمتكعنننا  المأونننأ  وذلنننك مننن   نننال  ونننأمكم العوامننن  الماذبنننع التنننى ولنننمع  نننباو 
 لل مر . معالمع العوام  الكًا  ل مر  وم اولع الةريمك  ملى ا
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 :محددات الدراسة

مننننع اوسنننناع مسنننناحع اةوا ننننى الكست ننننل ع و حننننر  مننننأ  الكمتكعننننا  المأوننننأ  فك ننننا 
الكةتل نننع. منننما باإل نننافع ملنننى م نننر وا نننتالف هنكنننال الت مكنننر منننع انتلننناوما فنننى  طامنننا  

ااق . وتًنننني صنننعوبع مهننننراء ب ننننن  نننام  لكنننن  ملننننعم أو ينننع اإلمكانكننننا  الةاصنننع بالباححنننن
ملنننى ملطقنننع اللوباوينننع والتنننى ولنننتك  ملنننى سننن   الت مكنننر   لنننملك فقنننأ ا ت نننر  منننمؤ الأواسنننع

ع( حتننى بننكوغننرو اللوباويننع   واةنطننالا   وامرا بننا  )ثلمننر السننكر   والبسننتات   وال كننات   
وتسننلى ور كنن  الأواسننع فك ننا والتعكننق فننى مو ننوما  الب ننن  اصننع وهت مننمؤ الكلطقننع وعتبننر 

ع بعسننوالتننى وننم است ننالح ا ملننم حننوالى  ملننى اةوا ننى حأوحننع اةست ننالح نكوذهننان للتننواك 
ومنى منأ   افكنع للتعنرف ملنى العوامن  الكن ثر  ملنى واستكر  ل ترا  ما نكع  لكلنع ملر سلع 

ممر   باو الةريمك  ملك ا    كا ا ت ر  الأواسع ملنى التعنرف ملنى العوامن  الماذبنع التنى 
ملننى التعننرف ملننى الكلننكال  لننى الكلطقننع   باإل ننافع ولننمع  ننباو الةننريمك  ملننى ال مننر  م

التننى وواهننا  ننباو الةننريمك  حتننى يككنن  وملب ننا   وه كننران التعننرف ملننى ا تراحننا  الكب ننوثك  
 لت سك  كروف ال كا  والتغل  ملى ملكالو م فى الكمتكعا  المأوأ .
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