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  :مقدمة

شرعت في هذا العمل منذ عدة سـنوات "موسـوعة رسـائل علـم االجتمـاع  حينما

"طــاف بــذهنى ان االعمــال التوثيقيــة علــى الــرغم مــن اهميتهــا لكنهــا لــم تنــل بعــد مــا 

تستحقه من اعمال ، واالعمـال التوثيقيـة تنصـرف الـى شـكلين االول اعمـال توثيقيـة 

االم  معــةى اعمــال توثيقيــة تتعلــق باالعمــال ، والحقيقــة ان الجاتتعلــق بــاالفراد والثــان

جامعة القـاهرة وعلـى يـد عـدد مـن رواد علـم االجتمـاع فـي العـالم العربـى اعطـت فـي 

  الميدانين عطاء محسوبا ومرصودا وفاعال ومؤثرا 

الجماعــة العلميــة بقســم علــم االجتمــاع اعمــال متميــزة حملــت اســماء  فــانجزت

الجتمـــاع فـــي مصـــر فـــي مرحلـــة نشـــأة وتكـــوين علـــم االجتمـــاع اعـــالم مـــن علمـــاء ا

بالجامعات المصرية ،كما انجزت الجماعة العلمية بقسم علـم االجتمـاع بكليـة االداب 

وتحت اشراف االستاذ الدكتور محمد محمود الجوهرى واالستاذ الدكتور احمد عبداهللا 

ــم االجت ــاج العربــى فــي عل ــوثيقى الكبيــر "االنت مــاع ،وضــم هــذا العمــل زايــد العمــل الت

الجامعية والبحوث الميدانية التى انجزت حتى نهايـة القـرن العشـرين ، وهـو  الرسائل

االجتماعيــة  لدراســاتعمــل رائــع بــذل فيــه جهــد غيــر عــادى بفريــق عمــل مــن مركــز ا

  بكلية االداب الذى يضم الجماعة العلمية لعلم االجتماع بمصر 

ائل المجـازة فـي علـم االجتمـاع نفس الطريـق مضـيت فقمـت بجمـع الرسـ وعلى

بالجامعات المصرية وقمت على تصنيفها وفق فـروع العلـم ، غيـر ان قـدرتى كباحـث 

واحد حالت دون الوصول الى كل الرسائل ،وعمال بالحكمة القائلة ما ال يـدرك كلـه ال 

طريقة الثانيـة طريقتين للتوثيق االولى توثيق الرسائل في قوائم ،وال تذفاخيترك كله 

لرســالة ،واجتهــدت  فــي ظــل ظــروف عمــل تتطلــب منــى اوثيــق وعــرض لملحــص ت

اسبوعيا السفر الربعة ايام الى جامعتى بسوهاج وما بقـى مـن االسـبوع  قـد ال يكفـى 

  الستراحة الجسد من وعثاء السفر ،ولكن االحالم دوما تحتاج الى عزم وارادة وصبر 
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لــين اخــرين فــي ذات الموســوعة فــان عم وعانتهــى مــن اكتمــال كــل فــر  وحينمــا

  .االتجاه يحلم عقلى بانجازهم 

  )وليكن هذا هو العنوان  (اتذتنا ـــأس

  المكانات وااللقاب وبحفظ

 االول  الجيل •

 حســـن-عـــزت  عبـــدالعزيز-الخشـــاب  مصـــطفى-عبـــد الواحـــد وافـــى  علـــى

 مؤسس    احمد–اسالم الفار  على- سعوي السيد-الخشاب  احمد-الساعاتى 

 -المجـدوب  احمـداسمه ) سأتذكرحوث االجتماعية والجنائية (المركز القومى للب

-شـــوقى  عبـــدالمنعم-غيـــث  عـــاطف-عـــارف عثمـــان  محمـــد-ابوزيـــد  احمـــد

   ،واخرونعبدالباسط محمد حسن  لطفى  عبدالحميد

 الثانى  الجيل. •

- الحسينى السيد - على محمد محمد- محمود الجوهرى  محمد- نعيم  سمير

 فاروق–فاروق العادلى  - الجوهرى  عبدالهادى- شكرى  علياء- سعيد فرح  محمد

عبدالمنعم   –لطفى  سهير- محمود عودة- عبده محجوب  محمدمصطفى 

  وغيرهم ستضمهم القائمة  - ابوزيد  ،محمودالخشاب سامية- عبدالحى 

  الثالث  الجيل •

-عبــداهللا وايــد  احمــد-ليلــة  علــى-محمــود فهمــى الكــردى  –جلبــى  علــى

–لطفـى  طلعـت–حلمـى  اجالل–جابر  سامية-سامية الساعاتى  -عباس محمد

 عـدلى–المكاوى  على–مجدى حجازى  احمد–حامد فهمى  نهى– الوىالنك احمد

 ســـعادعبـــدالمعطى  عبدالباســـط–عبـــدالرحمن  فـــوزى–الخـــولى  حســـن–الســـمرى 

 عبدالهادى–عبدالبارى  اسماعيل–رافت عبدالجواد  احمد–التابعى  كمال–عثمان 

ــى و  ــل صــبحى  –عبدالحميــد الزيــات  كمــال–ال صــالح  -الســمالوطى  نبيــل–نبي

 .عبدالعزيز وغيرهم ستضمهم القائمة  سهير–منسى 
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ذكــرت اســماءهم وايضــا الــذين سيحضــرون وانــا  التــىاالجيــال الثالثــة  هــذه

يحدونى االمل في ان يكون الكتاب التالى بعد االنتهاء  ،اكتب ، سوف اتواصل ،

 . سيرة ذاتية موسوعة الكتاب القادم "اساتذتنا :من كل اجزاء ال

التوثيقى الثالث سيكون قـراءة فـي اعمـال المشـتغلين بعلـم االجتمـاع  العمل

عرض وتحليل العمال المتقدمين للجنة الحادية عشرة ،اكثر من خمسمائة بحـث 

تقدم بها اعضاء هيئة التدريس للترقية لدرجتى استاذ مساعد واستاذ ،حتى هـذه 

ظة لم استقر على طريقة تناولها ،ولكن حتى لو احتوى التنـاول علـى مجـرد اللح

اعتقــد انــه يكفــى لغــرض التوثيــق  ، مــع غيــر مصــادرة  فــانىالتصــنيف والعــرض 

 على التحليل 

هذا العمـل الـذى بـين ايـدينا فقـد تنـاول رسـائل علـم االجتمـاع الحضـرى  اما

)رسـالة  118وعـرض عـدد (والسكان والريفى ،وقـد بلغـت االعـداد مـابين توثيـق 

)رسـالة فـي علـم االجتمـاع الحضـرى ،وعـدد 47االجتماع الريفـى ،وعـدد( لمفي ع

 ) رسالة  في علم السكان 14(

مــا تمكنــت مــن الوقــوف عليــه ، جهــد باحــث واحــد فــي فــرع واحــد ، فــي  هــذا

والنقد لهذا  التحليلمرحلة التوثيق وان استمرت الحياه فسوف تلح ضرورة التناول ب

عمـال ،منهجيـة التحليـل لـم تختمـر فـي دمـاغى بعـد ، ولكـن الكبير من تلـك األ الكم

التحليــل  فكــرةالــدماغ لهــا قولهــا حينمــا تختمــر فيهــا االفكــار عندئــذ ســتطل عليهــا 

  .ميدانية ،كل يأتى في حينه  نتائج–نظرية  اطر– منهجا–عنوانا 

قبل ممــا فقدتــه ، ان خريطــة تشــكيل المســت كثيــرااالمــل ان تحقــق مصــر  كــل

تتشــكل فــي ضــوء االســتفادة ممــا ســبق ، وان تســبق البصــيرة البصــر ، وان يســبق 

ومصفاة التاريخ في العقل الجمعى ما زالت قادرة على الفرز كل في  الفكر اللسان ،

  .موقعه ومسئوليته 

  الضبع عبدالرءوف                   
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للعوامل المؤثره علي التغير االجتماعي مع التركيز علي تاثير دخول الكهرباء 
 .1976ري، في المجتمع القروي المص

 تجريبية دراسة: مصريتين قريتين في االجتماعي التغير. عبدالعال شحاتة يحي .28
 الكهرباء دخول تأثير علي التركيز مع األجتماعي التغير يعل المؤثرة للعوامل

 دكتوراه  واإلجتماع النفس علم اآلداب شمس عين. المصري القروي المجتمع في
   1977 دكتوراه واالجتماع النفس علم االداب1977

 تجريبيه دراسه مصريتين قريتين في االجتماعي التغير العال عبد شحاته يحيي .29
 الكهرباء دخول تاثير علي التركيز مع االجتماعي التغير ليع المؤثره للعوامل

 دكتوراه واالجتماع النفس علم االداب شمس عين. المصري القروي المجتمع في
1977   

 تجريبية دراسة: مصريتين قريتين في االجتماعي التغير. عبدالعال شحاتة يحي .30
 الكهرباء دخول رتأثي علي التركيز مع األجتماعي التغير علي المؤثرة للعوامل

 دكتوراة واإلجتماع النفس علم اآلداب شمس عين. المصري القروي المجتمع في
  1977 دكتوراه واالجتماع النفس علم االداب1977

دراسة تجريبية للعوامل  -"التغير االجتماعى فى قريتين مصريتين"  :يحيى شحاته .31
باء فى المجتمع المؤثرة على التغير االجتماعى مع التركيز على دخول الكهر 

  م.1977القروى المصرى، 
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أحمد كمال الشافعى: "دور التكنولوجيا فى تغير البناء االجتماعى للقرية  .32
  .1977، دراسة ميدانية فى قريتين مصريتين -المصرية" 

الصناعه في القريه مع بحث ميداني لتوطن  اثرالفتاح الششتاوي عبدربه  عبد .33
النفس  علم االدابشمس  عينيه. شيراملس غرب صناعه الكتان في قريه

  1977، ماجستيرواالجتماع 
 عيناإلجتماعي في القرية المصرية.  الضيطعاطف أحمد فؤادعبداللطيف.  .34

النفس واالجتماع  علم االدابشمس  عينالنفس واإلجتماع.  علم اآلدابشمس 
  1977 دكتوراه

 تجريبيه سهدرا مصريتين قريتين في االجتماعي التغير العال عبد شحاته يحيي .35
 الكهرباء دخول تاثير علي التركيز مع االجتماعي التغير علي المؤثره للعوامل

  1978، شمس عين. المصري القروي المجتمع في
دراسة  -فى عمليات التنمية الريفية"  لمرأةسلوى عبد الحميد الطويل: "دور ا .36

  م.1979ميدانية على احدى قرى مركز بلقاس، 
  .م1980 المصرية القرية في االجتماعية التنمية قاتمعو  الفولي إبراهيم صفا .37
عن العالقه بين التفوق الدراسي  لتعليمسوسيولوجيه ا فيسيد حافظ فرحات  محمد .38

شمس  عينوالتمايزات االجتماعيه االقتصاديه دراسه ميدانيه في قريه مصريه. 
    1980 ماجستير االجتماع االداب

لتعليم عن العالقه بين التفوق الدراسي سوسيولوجيه ا فيسيد حافظ فرحات  محمد .39
شمس  عينوالتمايزات االجتماعيه االقتصاديه دراسه ميدانيه في قريه مصريه. 

    1980 ماجستير االجتماع االداب
دراسة فى قرية  -زينت ابراهيم محمد النجار: "التخلف االجتماعى للمرأة الريفية"  .40

  م.1981قمرونة مركز مينا القمح محافظة الشرقية، 
  1982 المصرية القرية في اإلجتماعي الضيط. عبداللطيف فؤاد أحمد عاطف .41
 - الريفيه التنميه في واثارها االجتماعيه القيم: حبشي محمد مصطفي محمد .42

 االداب االداب اسيوط الجيزه بمحافظه - كرداسه قريه في ميدانيه دراسه
    1982 دكتوراه االجتماع
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 دراسه - الريفيه التنميه في واثارها جتماعيهاال القيم حبشي محمد مصطفي محمد .43
 االجتماع االداب االداب اسيوط  الجيزه بمحافظه - كرداسه قريه في ميدانيه
  1982 دكتوراه

ماهر محمد قناوى: "دور مؤسسات التنمية االهلية والحكومية فى تغير الريف  .44
  م.1982دراسة ميدانية فى قرية مصرية،  -المصرى" 

دراسة ميدانية  -سى: "التغير االجتماعى فى قرية مصرية" رفعت الشم أحمد .45
  م.1982على قرية شندويل، 

االجتماعيه واثارها في التنميه الريفيه دراسه  القيملطفي محمد حبشي  محمد .46
 دكتوراه االجتماع االداب اسيوطميدانيه في قريه كرداسه بمحافظه الجيزه. 

1982   
يه واثارها في التنميه الريفيه دراسه االجتماع القيملطفي محمد حبشي  محمد .47

 دكتوراه االجتماع االداب اسيوطميدانيه في قريه كرداسه بمحافظه الجيزه. 
1982   

 ماجستير رسالة المبكر الزواج وظاهرة االجتماعى التغير يوسف حامد محمد .48
  1983 اسيوط جامعة بسوهاج االداب كلية

 دراسه - االجتماعي التحول ونمط المعيشي االنتاج طوالن حلمي عزت اماني .49
  1984 ماجستير االجتماع علم االداب شمس عين مصريه قريه في ميدانيه

 دراسه - االجتماعي التحول ونمط المعيشي االنتاج طوالن حلمي عزت اماني .50
   1984 ماجستير االجتماع علم االداب شمس عين مصريه قريه في ميدانيه

 علي واثره السبعينيات في جتماعياال التغير: عمران الدين عز محمود انشاد .51
  1984، المنوفيه محافظه قري الحدي ميدانيه دراسه المصريه القرويه االسره

دراسة ميدانية على قرية  -على مكاوى:"لمعتقدان الشعبية والتغير االجتماعى"  .52
  م1984مصرية، 

دراسة  -أمانى عزت طوالن: "االنتاج المعيشى ونمط التحول االجتماعى"  .53
  م.1984ية فى قرية مصرية، ميدان
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 - النامية فى المجتمع القروى المصرى"  ريةعاطف صادق: "الخصائص الحض .54
دراسة فى علم االجتماع الريفى مع دراسة تطبيقية على محافظة المنوفية، 

  م.1984
"معوقات التنمية االجتماعية واالقتصادية فى دراسة الريف  محمد المسيرى: .55

  م.1984المصرى" دراسة مقارنة، 
  م.1984محمد حامد يوسف: "القيادة والتغير االجتماعى فى الريف المصرى"،  .56
دراسه  -المعيشي ونمط التحول االجتماعي  االنتاجعزت حلمي طوالن  اماني .57

 . 1984 ماجستيراالجتماع  علم االدابشمس  عينميدانيه في قريه مصريه 
 الهجره علي المترتبه فيهوالثقا البنائيه التغيرات الرحمن عبد حافظ السيد ماجده .58

 شمس عين" المصريه االسر من لمجموعه مقارنه دراسه"  الحضريه - الريفيه
  1985 دكتوراه االجتماع االداب

 المصنع مجتمع في الريفية المرأة دور على الريفية القيم أثر  عبدالاله رقية .59
  1985، اسيوط جامعة بسوهاج االداب كلية ماجستير رسالة(

ولى: "الفروق الريفية الحضرية فى بعض عناصر التراث الشعبى" حسن احمد الخ .60
دراسة فى الريف والحضر -دراسة إجتماعية عن االولياء والطب الشعبى  -

  م.1985
محمد عثمان المعصراوى: "اآلثار االجتماعية للتسويق الزراعى فى القرية  دسعي .61

  .1985، المصرية"
 ميدانيه دراسه مع( الريفيه لتنميها في التعليم اثر: السيد حسين مسعود جمال .62

 ماجستير االجتماع االداب شمس عين) المصري الريف قري من مجموعه علي
1986   

 دراسه( المجندين اتجاهات تغير علي التجنيد فتره اثر: العاص علي الدين عصام .63
 االجتماع االداب شمس عين) المصريين المجندين من فئات ثالث علي ميدانيه

   1986 ماجستير
 في االجتماعي التغير علي الخارجيه الهجره تاثير القصير احمد سيد احمد احمد .64

    1986 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين اليمنيه القريه
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 االجتماعيه التنميه في الريفيه المراه دور: العطار صبحي محمد عادل سهير .65
 عين مالفيو  محافظه - ترسا - مصريه قريه في ميداني بحث - واالقتصاديه

   1986 ماجستير االجتماع البنات شمس
 ميدانيه دراسه مع( الريفيه التنميه في التعليم اثر: السيد حسين مسعود جمال .66

 ماجستير االجتماع االداب شمس عين) المصري الريف قري من مجموعه علي
1986   

 ةدراس،المصرية القرية وتنمية المحلي الحكم:  السمالوطي األمير عبدالمنعم إقبال .67
  الدكتوراه درجة على للحصول مقدمة سالة الجيزة بمحافظة البراجيل بقرية ميدانية
 الدكتورمرزوق االستاذ االجتماع قسم بسوهاج اآلداب كلية أسيوط جامعة

 المنيا جامعة الزراعة بكلية الريفي االجتماع علم استاذ عارف عبدالرحيم
 اآلداب بكلية االجتماع علم مساعد استاذ عبدالكريم الغريب الدكتورمحمد

  م 1986 أسيوط جامعة بسوهاج
دراسة  -على العاصى "اثر فترة التجنيد على تغير اتجاهات المجندين"  عصام .68

  م.1986ميدانية على فئات ثالثة، 
 علي ومصاحباته الريفيه للمراه االجتماعي الدور تغير: العزبي ابراهيم زينب .69

 ريماجست االجتماع البنات شمس عين مصريه قريه في ميدانيه دراسه - االسره
1987  

 علي ومصاحباته الريفيه للمراه االجتماعي الدور تغير العزبي ابراهيم زينب .70
 ريماجست االجتماع البنات شمس عين مصريه قريه في ميدانيه دراسه - االسره

1987   
 للنمو المصاحبه واالجتماعيه الديموجرافيه الخصائص: ابراهيم منصور نعيمه .71

 االداب شمس عين) 1976 ــ 1947( نموذجا المنصوره مدينه - نيالسكا
  1987 ماجستير االجتماع

 بين مقارنة ميدانية دراسة  االجتماعى والتغير التكنولوجيا الضبع، عبدالرءوف .72
 اسيوط جامعة بسوهاج االداب كلية دكتوراه رسالة والجزائرى  المصرى الريف
  1987 الجوهرى عبدالهادى د ا اشراف
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دراسة ميدانية مقارنة  -د الرؤوف الضبع: "التكنولوجيا والتغير االجتماعى" عب .73
  م.1987بين الريف المصرى والجزائرى، 

دراسه  -المعيشي ونمط التحول االجتماعي  االنتاجاماني عزت حلمي طوالن  .74
  1987 ماجستيراالجتماع  علم االدابشمس  عينميدانيه في قريه مصريه 

ممارسه الخدمه  ليبرامج التدريب الميداني ع تقويممحمد قاسم  حسن .75
   1987 دبلوم االجتماع االداب االسكندريهاالجتماعيه. 

 االنتاج انماط في دراسه - المتغيره القرويه االسره سليم المنعم عبد محمد فايزه .76
  1988 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين مصريه قريه في واالستهالك

 االنتاج انماط في دراسه - المتغيره القرويه االسره سليم المنعم عبد محمد فايزه .77
  1988 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين مصريه قريه في واالستهالك

دراسة  -محمد انور محروس: "دور التكنولوجيا فى تحضر المجتمع الريفى"  .78
  م.1988ميدانية على قرية مصرية، 

مصريتين دراسه تجريبيه  االجتماعي في قريتين التغيرشحاته عبد العال  يحيي .79
للعوامل المؤثره علي التغير االجتماعي مع التركيز علي تاثير دخول الكهرباء 

   1988ري، في المجتمع القروي المص
التنقل الطبقي واساليبه في القريه المصريه في  انماطالرحمن احمد علي  عبد .80

 لنشرسنة ا اهدكتور السبعينات دراسه ميدانيه في قريه مصريه. الدرجة العلمية 
  ،  االداب،  االجتماعالزقازيقالقسم -الكلية-الجامعة1988

الثقافيه للتنميه الريفيه دراسه ميدانيه في قريه  المعوقاتياسر شبل الخواجه  محمد .81
    1988 ماجستير االجتماع االداب طنطامصريه. 

دراسة  -منصور احمد ابراهيم: "دور الفالحين فى التغير االجتماعى"  .82
  م.1989لوجية على قرية مصرية، سوسيو 

  م.1990دراسة ميدانية عن محافظة سوهاج،  -على عثمان: "المجتمع الريفى"  .83
 المصري الريف في لالستثمار االجتماعيه االصول الخواجه شبل ياسر محمد .84

   1991 دكتوراه االجتماع اآلداب طنطا). الغربيه محافظه في ميدانيه دراسه(
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 في ودوره االجتماع علم في المؤشرات منظور: نصار مصطفي فؤاد صافيناز .85
 االداب المنيا مصريتين قريتين في ميدانيه دراسه للتنميه االجتماعيه االثار تقويم

   1991 ماجستير االجتماع
 المصري الريف في لالستثمار االجتماعيه االصول: الخواجه شبل ياسر محمد .86

  1991 دكتوراه االجتماع اآلداب طنطا). الغربيه محافظه في ميدانيه دراسه(
 في الطبقي الوعي علي االجتماعي التغير تاثير: الشمعوط ابراهيم عبده الدسوقي .87

 طنطا). مصريه لقريه ميدانيه دراسه، (السبعينات فتره في المصريه القريه
   1991 ماجستير االجتماع اآلداب

 يف ودوره االجتماع علم في المؤشرات منظور نصار مصطفي فؤاد صافيناز .88
 االداب المنيا مصريتين قريتين في ميدانيه دراسه للتنميه االجتماعيه االثار تقويم

   1991 ماجستير االجتماع
في الريف المصري منذالسبعينات واثره علي  التغيرالقيميجاب اهللا السيد.  سيد .89

 سنةالنشر، دكتوارهالتنميه دراسه ميدانيه في بعض قري سوهاج،الدرجةالعلمية 
  ،  اآلداب،  األجتماعطنطاالقسم -الكلية-ةالجامع1991

 للعالقه تاريخيه بنائيه دراسه المحليه واالداره الفالحون طوالن عزت اماني .90
 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين مصر في والسلطه الفالحين بين المتغيره
1993  

 نمط لتغير والثقافيه االجتماعيه المصاحبات: حبيب العزيز عبد حلمي عاليه .91
 القري باحدي الوقت الستخدام متعمقه دراسه المصريه القريه في نتاجاال

    1993 دكتوراه االجتماع البنات شمس عين المنوفيه بمحافظه
 ميدانيه دراسه الريفيه التنميه في التكنولوجيا نقل دور غنيم محمد رشاد السيد .92

  1993 دكتوراه االجتماع اآلداب االسكندريه مقارنه
 للعالقه تاريخيه بنائيه دراسه المحليه واالداره الفالحون طوالن عزت اماني .93

 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين مصر في والسلطه الفالحين بين المتغيره
1993  
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 نمط لتغير والثقافيه االجتماعيه المصاحبات حبيب العزيز عبد حلمي عاليه .94
 القري يباحد الوقت الستخدام متعمقه دراسه المصريه القريه في االنتاج

  1993 دكتوراه االجتماع البنات شمس عين المنوفيه بمحافظه
 دراسه مع الحضريه االطراف علي والتحضر التصنيع اثر :ابراهيم منصور نعيمه .95

   1993 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين المنصوره مدينه الطراف ميدانيه
 المنتج للعمل يةاالجتماع القيمة: بعنوان: الماجستير  عساكر علي محمد إيمان .96

 ،المصرية القرى إلحدى ميداني بحث. المنتج المجتمع في التحول وقضايا
   اآلداب كلية شمس عين1994

المحلي وتنمية القرية المصرية  دراسة  الحكم: عبدالمنعم األمير السمالوطي إقبال .97
مقدمة للحصول على درجة  رسالة، ميدانية بقرية البراجيل بمحافظة الجيزة

  1995، اهالدكتور 
االجتماعيه واالقتصاديه للتغلغل الراسمالي  االثارعبد الحكيم حسن يوسف  محمد .98

 االدابشمس  عيندراسه بنائيه تاريخيه  1990 - 1970في قريه مصريه 
    1995 ماجستير االجتماع

االجتماعيه واالقتصاديه للتغلغل الراسمالي  االثارعبد الحكيم حسن يوسف  محمد .99
 االدابشمس  عيندراسه بنائيه تاريخيه  1990 - 1970في قريه مصريه 

   1995 ماجستير االجتماع
فى الريف المصرى  الفقر لمشكلة االجتماعية األبعادفياض.  علي أحمد رانيا .100

،  اآلداب،  اإلسكندريةالقسم -الكلية-الجامعة ماجستيرالعلمية  الدرجة
 / السيدالدكتور ستاذاأل الشراف. ا1995 ماجستير االجتماع االداب، االجتماع

  الرامخ محمد غنيم الدكتور / السيد رشاد
 علم أستاذة-حلمي إسماعيل إجالل/ د.أ: إشراف تحت1996 االجتماع علم قسم .101

  شمس عين اآلداب، بكلية المساعد االجتماع
 التاريخ بين المصري الريف في الطبقي البناء سالمة أحمد محمد على محمد .102

 رسالة 1952 يوليو ثورة وبعد قبل دندره قرية في نيةميدا دراسة االجتماع، وعلم
  م1996االجتماع علم اآلداب في الدكتوراه درجة على للحصول مقدمة
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على محمد أحمد سالمة البناء الطبقي في الريف المصري بين التاريخ  محمد .103
رسالة 1952يوليو  ةدراسة ميدانية في قرية دندره قبل وبعد ثور  وعلم االجتماع

  1996حصول على درجة الدكتوراه في اآلداب علم االجتماعمقدمة لل
 الريفاالجتماعيه للشرائح البينيه الطبقيه في  الخصائصزكي جابر  محمود .104

   1997 دكتوراه االجتماع االداب الزقازيقالمصري: دراسه حاله لقريه مصريه 
 لطبيعة دراسة المصرى الريف فى للفالحين السياسى السلوك سليم رأفت أسامة .105

 1999 دكتوراه االجتماع اآلداب المنوفية  والدولة الفالح بين العالقة
 شمس عين جامعة رئيس ونائب االجتماع أستاذ: عودة عباس على محمود/د0أ
 االجتماعية الخدمة كلية وعميد االجتماع أستاذ: حجازى مجدى أحمد/د0أ

 الواليات-يناكارول نورث جامعة-االجتماع أستاذ: أوبرشال آنتونى/د0أ بالفيوم
  األمريكية المتحدة

 متباينه اجتماعيه شرائح لدي االجتماعي التكيف انماط: السيد المؤمن عبد هدي .106
 األداب شمس عين رمضان من العاشر بمدينه ميدانيه دراسه الجديده المدن في

 رئيس( الملك عبد إسحق ثروت/  الدكتور األستاذ 2000 الدكتوراة االجتماع
 علم مدرس( حافظ ماجدة/  الدكتورة) شمس عين اببآد االجتماع قسم

  ) االجتماع
 والجماعات االصليه الجماعه بين الثقافي االتصال: بركات حسن محمد حسن .107

./ د.أ 2003 دكتوراه االجتماع االداب الزقازيق البحريه الواحات في الوافده
   دياب حافظ محمد

اهره الفقر في الريف االطفال وعالقاتها بظ عماله: حامد حسين شحاته غاده .108
  .د/ ثريا سيد عبد الجواد ا 2003 الماجستير االجتماع االداب المنوفيهالمصري. 

محمد حسن بركات االتصال الثقافي بين الجماعه االصليه والجماعات  حسن .109
.د./ أ 2003 دكتوراه االجتماع االداب الزقازيقالوافده في الواحات البحريه 

  محمد حافظ دياب 
االقتصاديه واالجتماعيه للعمال االجراء في  االوضاعن محمد كشك حسني حسنين .110

 عمالهشمس غاده حامد حسين شحاته  عينالقريه المصريه دراسه سوسيولوجيه 
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 االجتماع االداب المنوفيهاالطفال وعالقاتها بظاهره الفقر في الريف المصري. 
  .د/ ثريا سيد عبد الجواد ا 2003 الماجستير

 في الخريجين شباب قري بمشروع المنتفعين خصائص حسن هيمابرا حامد اماني .111
 البنات شمس عين بالبيئه االنسان لعالقه انثروبولوجيه دراسه- الفيوم محافظه

   شكرى علياء/اد 2004 دكتوراه االجتماع
 في الخريجين شباب قري بمشروع المنتفعين خصائص: حسن ابراهيم حامد اماني .112

 البنات شمس عين بالبيئه االنسان لعالقه ولوجيهانثروب دراسه- الفيوم محافظه
   شكرى علياء/اد 2004 دكتوراه االجتماع

،، ميدانيه دراسه المصري المجتمع في القيم تشكيل اليانت الشيخ كامل هدي .113
  حلوان)ماجستير(  2005/    ابراهيم علي، حسين مجدي جمال اشرف

 لبرنامج فسيولوجي تقةيم هالمصري القريه في التحويل اليات الشرتوني علي رحاب .114
  حلوان)ماجستير( 2005 السميع عبد غريب، الباسط عبد رفعت اشراف، شروق

 دراسة االقتصادى اإلصالح مرحلة فى االجتماعية التنمية  حسانين إمام مجدة .115
 اآلداب شمس عين) الحياة نوعية مؤشرات( االجتماعية للمؤشرات سوسيولوجية

  عودة محمود/  الدكتور ذاألستا 2007 دكتوراه االجتماع
 صعيد قرى في الريفية المجتمعات في التنمية معوقات: العزيز عبد محمد دعاء .116

 تحت] االجتماع علم[ اآلداب في الماجستير درجة على للحصول مصر
  2010إشراف

محمد عبد العزيز معوقات التنمية في المجتمعات الريفية في قرى صعيد  دعاء .117
الماجستير في  ، بعض قرى محافظة سوهاجدراسة ميدانية في 2010مصر 

  اآلداب [علم االجتماع]
محمد عبد العزيز معوقات التنمية في المجتمعات الريفية في قرى صعيد  دعاء .118

دراسة ميدانية في بعض قرى محافظة سوهاج للحصول على درجة 2010مصر 
  الماجستير في اآلداب [علم االجتماع
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 أ
ً
 ى:  رسائل علم االجتماع الريفوال

دراسة ميدانية في قرية  نماط االتصال والتغير االجتماعي:أ

   )1(مصرية..
االتصال كعملية تجري بين افراد وجماعات في مجتمع تقليدي يتميز  دراسة

ببناء خاص وثقافة معينة مع عقد مقارنات بين االتصال الجمعي واالتصال الشخصي 
هج التجريبي الذي قام علي وقد اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي الي جانب المن

طبقه الباحث علي أحد قري محافظة الغربية ومما  - إستبيان يعتمد علي اإلستبار
أوضحته نتائج الرسالة أن االستماع االذاعي نشاط عامل وشامل وهو منتشر بين 
مختلف الطبقات والمستويات التعليمية، وان األعمارالكبيرة أكثر قراءة للصحف التي 

المرتفعة بماتتضمنه من  ماعيةة جمهورها الي المكانة االقتصادية واالجتينتمي غالبي
مكانة تعليمية مرتفعة وتنتمي اغلبية جمهور الصحف في القرية الي طائفة المهن غير 
الزراعية. أما مشاهدة العروض السينمائية فهي نشاط إتصالي محدود النطاق بين 

مراكز الحضرية يغلب ان يكونوا منتمين ان االشخاص الذين يترددون علي ال،القرويين
  الي مكانة اقتصادية اجتماعية مرتفعة.

االجتماعي في مجتمع مخطط مع دراسة تطبيقية لمجتمع  التغير

  )2(مديرية التحرير. 
للتغير في مجتمع مديرية التحرير ومعروفة عوامله وعملياته وننتائجه،  دراسة 

ج فقد اعتمد علي المنهج التاريخي،والمنهج وقد اتبع الباحث في دراستة أكثر من منه
االحصائي والمالحظة المباشرة وتوصل الي نتائج منها:ان الذين انتفعوا واستفادوا من 

                                                           

محمــود علــي عبــاس عــوده. انمــاط االتصــال والتغيــر االجتماعي:دراســة ميدانيــة فــي قريــة مصــرية. عــين  )1(
 1969شمس رسالة دكتوراه كلية ا االداب جامهعة عين شمس.

حسن الورثاني.،التغير االجتماعي في مجتمع مخطط مع دراسة تطبيقية لمجتمع مديريـة التحريـر. القـاهرة  )2(
  1971تير اآلداب االجتماع ماجس
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، والمشروع الزراعي يمارسون نشاطهم اليومي كما لوكانوا في التحريرتجربة مديرية 
يما بينهم للوصول ويزداد تنافس من انتفعوا بملكية االرض ف،بيئتهم القروية االصلية

باالنتاج الزراعي للمحاصيل الي عائد متساو وخاصة وانهم يملكون مساحات متساوية 
وبينت نتائج الدراسة،ان الجهد المبذول من كل منتفع،والخبرة ،وادوات زراعية متماثلة

السابقة بالشئون الزراعية والحصول علي الجزاء الكافي تخطت نواحي التساوي في 
  اعية والتشابه في األدوات المستعملة في االنتاج وفي عملياته.الملكية الزر 

البناء الطبقي في القرية المصرية: دراسة اجتماعية ميدانية في  

  . )1(قريتين مصريتين.
عن التركيب الطبقي في القرية المصرية من خالل قضايا الوجود  الكشف

وقد  ،في القرية المصرية والوعي والصراع الطبقي وتحديد اشكال االستقالل واساليبه
علي المنهج التاريخي الي جانب المقابالت الجماعية التي عقدها في  حثاعتمد البا

قريتي الدالتون وكمشيش بمحافظة المنوفية وتوصل الي ان االساس االقتصادي هو 
المحور الرئيسي والجوهري في تكوين الطبقات االجتماعية في المجتمعات الريفية وانه 

علي القوي االجتماعية في الريف المصري تغيرات جذرية حيث أصحبت  قد طرأت
المنظمات الرسمية هي مصدر السلطة والسيطرة وان التعليم يلعب دورا بارزا في 

  ظهور وتشكيل الوعي االجتماعي نحو قضايا المجتمع القروي.
القيادة في قرية مصرية: دراسة ميدانية في إحدي قري محافظة 

  )2(المنوفية 
 - قرية شمباصس (وتشخيص ظاهرة القيادة في مجتمع قروي مصري  وصف 

وبين البناء االجتماعي  :وتحديد العالقات الدينامية من القيادة )الشهداء بالمنوفية ركزم
                                                           

احمــد مجمــدي محمــود حجــازي. البنــاء الطبقــي فــي القريــة المصــرية: دراســة اجتماعيــة ميدانيــة فــي قــريتين )1(
 1975مصريتين.  اآلداب. علم النفس واالجتماع. ماجستير. 

محمود علي عباس عـودة القيـادة فـي قريـة مصـرية: دراسـة ميدانيـة فـي إحـدي قـري محافظـة المنوفيـة عـين )2(
 1966داب. علم النفس واالجتماع. ماجستير شمس. اآل
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للقرية وذلك عن طريق تحليل البناء الفيزيقي واالجتماعي للقرية عن طريق تحليل 
وطرق  ،موقعها من المراكز الحضاريةلبناء الفيزيقي واالجتماعي وذلك من حيث 

المواصالت باالضافة الي تحليل البناء السكاني للقرية بإستخدام المنهج الوصفي 
نسق يحمل في داخله خصائص  ،وقد تبين ان نسق يالقيادة في القرية .التشخيصي

فهو نسق متكامل مع النسق العام وهو نتاج لتفاعل عوامل  ،النسق الكلي لهذه القرية
تقافة المجتمع المدروسة يليها عوامل ترتبط بشخصية فرد ما في موقف  :عددة أهمهامت

  .معين
  )1(اتاحة فرص التعيلم علي التغير االجتماعي في الفرية المصرية  ثرأ

التغير االجتماعي الذي يحدث نتيج زيادة درجة االتاحة من الفرص  قياس
هرتي اإلنفتاح علي العالم الخارجي خالل التركيز علي ظا نالتعليمية أوقلتها وذلك م

وتقبل وتبني االتجاهات الجديدة في قريتين من قري محافظة المنوفية أحدهما تتوفر 
لها درجة عالية من االتاحة واألخري التتوفر لها نفس الدرجة وقدإعتمد الباحث علي 

يلحة المنهج التجريبي وتبين أنه نتيجة إتاحة الفرص التعليمية في قرية كفر المص
أصبح افراد هذه القرية اكثر إنفتاحا وسماعا لإلذاعات ومعرفة بسمات المجتمع إ لي 
جانب زيادة عدد االفراد الذين يمتلكون التليفزيون والراديو، اما قرية كفر البتانون التي 

واالتجاه نحو اإلكتناز  االوالدتمثل النمط التقليدي تميز أفرادها باالتجاه نحو زيادة عدد 
أوعية تقليدية وقلة نسبة من يؤيدون تعليم البنت واشتغال المرأة واالتجاه نحو في 

  القيادة التقليدية المتمثلة في العمدة وكبار السن وأصحاب الثروة والهيبة.
  )2(الضيط اإلجتماعي في القرية المصرية.

هو التعرف علي وسائل الضيط في مواقف ومجاالت معينة في القرية  الهدف 
، وأثر بعض العوامل في هذه المواقف وقد اعتمد الباحث علي المنهج المصرية

                                                           

ســالم عبــدالعزيز محمــود. اثـــر اتاحــة فــرص التعـــيلم علــي التغيــر االجتمــاعي فـــي الفريــة المصــرية. عـــين  )1(
 .1971شمس. االداب علم النفس واالجتماع، رسالة ماجستير، كلية اآلداب جامعة عين شمس 

فــي القريــة المصــرية، رســالة ماجســتير، كليــة اآلداب عــاطف أحمــد فؤادعبــداللطيف. الضــيط اإلجتمــاعي  )2(
 .1971جامعة عين شمس 
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 ،الوصفي، كما اعتمد علي المقابالت الجماعية كأداة لجمع البيانات الخاصة بالدراسة
وقد خرج من دراسته بنتائج منها: ان الدين يحتل المرتبة االولي كوسيلة للضبط 

القانون الذي يأتي في المرتبة الثالثة، يليه العرف، ثم  لمصريةاإلجتماعي في القرية ا
وان هذه الوسائل يختلف ترتيبها من شخص الخر بأختالف وضعه االجتماعي 
كالملكية والتعليم وقراءة الجرائد اليومية، وان تفكير الشخص الريفي او الحضري 
الخاص أو النصف حضري الذي يتأثر بإتصال الريفيين بالمدن يؤثر في ترتيب هذه 

  ل.الوسائ
االجتماعي في قريتين مصريتين: دراسة تجريبية للعوامل  التغير

المؤثرة علي التغير األجتماعي مع التركيز علي تأثير دخول الكهرباء في 

  (*))1(المجتمع القروي المصري
بها القرية نتيجة  توتحديد بعض إشكال التغير االجتماعي التي مر  توضيح 

لمقارنة بين بعض القري التي أخذت بالتيار الدخال التيار الكهربائي فيها مع ا
وقد إعتمد الباحث في دراسته ،الكهربائي وبين بعض القري األخري التي لم تأخذ به

علي المنهج التجريبي الذي قام علي اإلستبيان وتوصل إلي أن العوامل االجتماعية 
ون تأثيرا مباشرا واالقتصادية المتمثلة في التعليم والدخل ودخول التيار الكهربائي يؤثر 

وأنها مسئولة مباشرة عن إنفتاح ،علي إتجاهات المبحوثين لألخذ بفكرة تنظيم األسرة
القروي وخروجه خارج حدود قريته الصغيرة كما انها تؤثر علي اإلتجاه نحو تعليم 

  وانها ذات تأثير علي سيادة نمط التفكير العلمي. الزوجاالبناء وكيفية اختيار 

                                                           

يحيي شحاته عبد العال العوامل االجتماعيه والثقافيه المـؤثره فـي حجـم االسـره بـين العـاملين فـي الصـناعه  )1(
مـع دراسـه ميدانيـه بـين العــاملين بمؤسسـه الكهربـاء. عـين شــمس االداب علـم الـنفس واالجتمـاع ماجســتير 

1969 
يحــي شــحاتة عبــدالعال. التغيــر االجتمــاعي فــي قــريتين مصــريتين: دراســة تجريبيــة للعوامــل المــؤثرة علــي  )*(

التغيــر األجتمــاعي مــع التركيــز علــي تــأثير دخــول الكهربــاء فــي المجتمــع القــروي المصــري. عــين شــمس 
 1977اه االداب علم النفس واالجتماع دكتور 1977اآلداب علم النفس واإلجتماع دكتوراة 
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دراسه ميدانيه في  -ي ونمط التحول االجتماعي المعيش االنتاج

   )1(قريه مصر
الباحثه النجاز هذه الدراسه الى عدد من التدابير منها االحصاءات  استندت

واالعتماد على االخباريين بجانب اعتمادها على صحفيه االستبيان التى طبقت على 
الت دراسه متعمقه عدد من الحا ةعينه قوامها مائه وخمسون مبحوثا الى جانب دراس

وكان قوامها خمسه عشرة حالة وقد قسمت الدراسة الى مقدمه منهجيه وعدة فصول 
واشتملت المقدمه علي أهميه الدراسه والهدف منها وتساؤالتها الرئيسيه كما شملت 
مجاالت الدراسة ومصادر جمع البيانات وأدواتها والخصائص االساسيه لعينه الدراسه 

تحليل وعرض النتائج وقد تناول الفصل االول موقف النظريه الميدانيه وخطه ال
السيولوجيه من التحول االجتماعى وبصفه خاصه نظريات التحديث الغربيه والنظريه 
الماركسيه ونظريه التبعيه ويناقش الفصل الثانى عوامل التحول ومصادره دراسة 

خاصه وانماط  والمجتمع القروى بصفه عامهتاريخيه فى المجتمع المصرى بصفه 
االنتاجيه وتتناول فيه الباحثه حقبه تاريخيه تبدأ من فترة محمد على وتنتهى فى 
السبعينيات من هذا القرن ويناقش الفصل الثالث بعض نماذج من الدراسات السابقه 
ويعرض الفصل الرابع لبنية القريه االجتماعيه االقتصاديه من خصائص جغرافيه 

... الخ وتناقش الباحثه فى الفصل الخامس .القريه الطبقى وسكانيه وتعليميه وتركيب
انماط االنتاج الحقلى والمنزلى المعيشى منها والنقدى لعينه الدراسه ويتناول الفصل 
السادس عالقة الفالحين بالدوله من خالل المؤسسات الرسميه فى القريه كما يتضمن 

الفصل السابع فيناقش ويحلل  االدارى وأوضاع القريه االجتماعيه أما مايضا النظا
أنماط االنتاج والعالقات االجتماعيه لعينه البحث ويعرض الفصل الثامن الثر االنفتاح 
على سوق العمل بالدول العربيه وعلى انماط االنتاج وأشكال اعادته أما الفصل التاسع 

                                                           

دراسـه ميدانيـه فـي قريـه مصـريه  -اماني عزت حلمي طوالن االنتاج المعيشـي ونمـط التحـول االجتمـاعي  )1(
 1984عين شمس االداب علم االجتماع ماجستير 
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فهو خاص بالتحليل والتعليق للحاالت المدروسه اما الفصل العاشر فقد خصص 
  ناقشة اهم نتائج الدراسه.لم

 دراسة: المصرية القرية في التقليدي المجتمع خصائص بعض
   )1(.القبلي الوجه قري بعض في ميدانية

 خالل من مصر في التقليدي القروي للمجتمع االساسية الخصائص تحديد
 بمركز الغربية الفنت قرية هما،القبلي الوجه قري من تقليديتين لقريتين ميدانية دراسة
 النسق من كل بتحليل ،بسوهاج المنشاة بمركز واالحايوغرب سويف ببني الفشن
 المقارن الوصفي المنهجين وباستخدام والسياسي والثقافي واالقتصادي القرابي

 ارتباطا بعائالتهم االفراد وارتباط الممتدة العائلة نمط انتشار سيادة لوحظ. والتحليلي
 اطار داخل تتم والمصاهرة الدم عالقات وأن، لةمستق أسرة تكوين حالة في حتي قويا
 القرابي اإلمتداد نطاق يحددها التي والتقاليد والعادات ،االجتماعية القيم من

 التكنولوجية الوسائل باستخدام المرتبط الزراعي االقتصادي النشاط وسيادة،والزواج
  .والمهني. والتخصص العمل تقسيم ظاهرة وضوح وعدم، التقليدية

المحلي وتنمية القرية المصرية  دراسة ميدانية بقرية  مالحك
  )2( البراجيل بمحافظة الجيزة

مصر يوضح لنا  ىوف –الفالحون الغالبية العظمي من الجنس البشري  يمثل
يمثل الثقل  قةابالبعد الديموجرافي إلى إن الريف المصري ظل طوال الفترة الس

اإلحصاءات  تشير إلى استمرار انخفاض  الديموجرافي األكبر في المجتمع وٕاذا كانت
  سكان الريف إلى بقية سكان مصر من تعداد إلى آخر. شبةتمنحنى 

                                                           

عبدالتواب أحمد محمد عبداهللا. بعض خصائص المجتمع التقليدي في القرية المصرية: دراسة ميدانية في  )1(
 1971لي. عين شمس اآلداب علم النفس واالجتماع ماجستير. بعض قري الوجه القب

إقبال عبدالمنعم األمير السمالوطي   الحكم المحلـي وتنميـة القريـة المصرية،دراسـة ميدانيـة بقريـة البراجيـل  )2(
بمحافظــة الجيــزة ســالة مقدمــة للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه  جامعــة أســيوط كليــة اآلداب بســوهاج قســم 

ســتاذ الـــدكتورمرزوق عبــدالرحيم عــارف اســـتاذ علــم االجتمــاع الريفـــي بكليــة الزراعــة جامعـــة االجتمــاع اال
المنياالدكتورمحمــد الغريــب عبدالكريماســتاذ مســاعد علــم االجتمــاع بكليــة اآلداب بســوهاج جامعــة أســيوط 

 م 1986
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العامل الرئيسي في ذلك هو الهجرة الداخلية في اتجاه واحد من الريف إلى  فإن
  المدينة نتيجة لتخلف الريف طوال معاناته من المشكالت المتباينة.

رية المصرية مازالت هي أساس المجتمع اإلشارة هنا إلي إن الق وتجدر
  المصري.
البعد االقتصادي في القرية المصرية يتمثل  في الزراعة التى  كانت وما  إن

زالت ركيزة أساسية االقتصاد المصري وعلى الرغم من الثقل الديموجرافي واالقتصادي 
  سياسية.بال وزن سياسي حقيقي له فيمختلف القرارات ال لللريف المصري إال إنه ظ

االعتبارات السابقة تتضح أهمية التنمية الريفية للتخلص من الفقر  ولكل
  عبر قرون غابرة. مصريوالتخلف والظلم الذى ورثه الريف ال

الحكم المحلي يرتبط بالتنمية ويعمل على تحقيق أهدافها حتى يسمح  فنظام
 ماترافق والخدللمواطنين في جميع أنحاء الدولة بالمشاركة في سير المصالح والم

  العامة.
ويعطي الفرصة للحلول الذاتية على أعلى  –على تحقيق الرفاهية  ويعمل

  مستوى.
من وسائل التنمية وهدف أساسي من  ةيعتبر الحكم المحلي وسيلة رئيسي كما

  أهدافها.

مصر نجد إن الدولة تسعى باستمرار إلى تطوير قوانين نظام الحكم  وفي
  مع متطلبات التنمية. المحلي على أمل أن يتمشى

  الدراسة: أهمية

االستفادة من هذه الدراسة في تدعيم دور مهنة الخدمة االجتماعية  يمكن
بالمجالس الشيعية المحلية باعتبارها المسئولة عن تنمية المجتمع والشكل القانوني 

  للمشاركة الشعبية.

ية تنمية الشيعية المحلية هي مسئولة عن تنمية المجتمعات المحل فالمجالس
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شاملة أساسها إمكانيات المجتمع المحلي ولما كانت الوحدة المحلية للقرية هي الوحدة 
األساسية التى ينطلق منها تنظيمات الحكم المحلي بالريف فقد تم اختيار الوحدة 

  المحلية بالبراجيل

  تضم (خمسة قرى) مجال مكانيًا إلجراء الدراسة الميدانية. والتى

  وفروضها  الدراسة تتساؤالت

  : تساؤالت الدراسةأوال

المحلي في التنمية تتحدد  الحكمضوء ما سبق من عرض ألهمية نظام  في
  مشكلة البحث في محاولة اإلجابة عل التساؤل التالي:

  هي العامل المؤثرة في أداء الحكم المحلي لدوره في التنمية الريفية؟ ما

عة من التساؤالت التى ذلك تستهدف هذه الدراسة اإلجابة على مجمو  وعلى
  تعالج مشكلة البحث

  ما هو الدور الفعلي لنظام الحكم المحلي في تحقيق التنمية الريفية؟-1
ما هي العوامل التىتؤثر إيجابيا وسلبيا على أداء نظام الحكم المحلي ودوره -2

  في التنمية الريفية؟
لميدانية ما هي المفترحات والتوصيات المستمدة من الدراسة النظرية وا-3

  والتى تأمل الباحثة أن تساهم في رفع أداء نظام الحكم المحلي ؟

  : تحديد فروض الدراسةثانيا

وقد وضعت في ضوء نتائج الدراسات  –هذه الدراسة فروض عالقية  فروض
  - السابقة وهي:

الرئيسي: توجد عوامل مؤثرة في أداء الحكم المحلي لدوره على التنمية  الفرض
  .هاقالريفية وتحقي
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  الفرعية هي: الفروض
توجد عالقة بين الخصائص االجتماعية والشخصية ألعضاء المجلس -1

  الشعبي المحلي للقرية وأدائهم لدورهم في التنمية.
توجد عالقة موجبة بين فهم أعضاء المجلس الشعبي المحلي للقرية لنظام -2

  الحكم المحلي ووضوحه لهم وبين أدائهم لدورهم في التنمية.
وجد عالقة موجبة بين دور نظام الحكم المحلي في إشباع احتياجات ت -3

  األهالي ومشاركتهم للنظام في جهود التنمية.
ال توجد توازن بين القرية األم والقري التوابع في توزيع جهود نظام الحكم -4

  المحلي للتنمية.
ق يرتبط نجاح نظام الحكم المحلي   في أداء دوره في التنمية بمدى تحقي-5

  الالمركزية.
  الميدانية الدراسة

  المجال الجغرافي للدراسة:- 

الوحدة المحلية لقرية البراجيل وهي تتكون من: قرية البراجيل كقرية أم  هي
  زاوية ثابت]. –الزيدية  –الكوم األحمر  –القري التوابع األربع وهي [مشنباري 

  تم اختيار هذه الوحدة المحلية لالعتبارات اآلتية:  وقد
هناك تمثال في أهداف واختصاصات جميع الوحدات المحلية بما فيها -أ

المجلس المحلي الشعبي وذلك في جميع أنحاء الجمهورية حيث إنها تلتزم بقانون 
وذلك يصلح العطاء مؤشرات الوحدات  79سنة  43الحكم المحلي األخير رقم 

  المحلية األخرى.
  رية على إجراء الدراسة بها.موافقة محافظة الجيزة والمجلس المحلي للق-ب
عدم اختيار الوحدة المحلية بالبراجيل في أي بحث عن نظام الحكم المحلي - حـ

  فيها من قبل.
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  القرب المكاني للوحدة المحلية. -د
  - هذا المجال البشري في جانبين أساسيين هما: ويتمثل

  األهالي.-ب   القيادات الشعبية والحكومية.-أ

  ستخدمة في الدراسة:: وحدة لعينة المثانيا
منطق طبيعة البحث وفي وحدة أهدافه حددت الباحثة وحدة المعاينة في  من
  - لعدة أسباب هي: ةرب األسر 

  إنه ممثل لرأي األسرة إلى حد كبير.-أ
  إنها ال تتطلب شروطًا محددة في خصائص العنية.-ب
  إنها ال تتطلب شروطًا محددة في خصائص العينة.- حـ
  أفراد ليس لهم حق التمثيل السياسي.قد تضم األسرة -د

  - : العينة حجمها وكيفية اختيارها:ثالثاً 

  تم  اختيار لعينة طبقا للمراحل التالية: ولقد
وقد  –قامت الباحثة بدراسة السجالت الخاصة بالجمعية التعاونية الزراعية -أ

  تبين إنها ال تصلح إطارًا للدراسة.
  وتبين إنها غير شاملة. –ل المدني قامت الباحثة للجؤ إلى دفاتر السج-ب
حيث توافرت فيه الكثير  –لم تجد الباحثة أنسب الطرق إال مكتب التموين - حـ

  من الدقة.
ثم حصر جميع بطاقات التموينية بمساعدة المسئولين بمكتب تموين أوسيم -د

  .البراجيلالتابع له الوحدة المحلية لقرية 
حيث  676البحث التى تصل إلى  % من مجتمع10تم سحب العينة بواقع - هـ

بطاقة إلى جانب أختيار عينة  6760كان عدد بطاقات التموين وقت إجراء الحصر 
  %.1بديلة احتياطية واقع 

تم توزيع هذا الحجم بالتناسب مع عدد األسرة في كل قرية [ القرية األم -و
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  والتوابع]. عن طريق العنية العشوائية.

  الدراسة العامة نتائج

  - مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس مؤداه: تتحدد
  هي العوامل المؤثرة في آداء نظام الحكم المحلي لدوره في التنمية الريفية؟ ما

  يلي تستعرض نتائج الدراسة في ضوء فروضها وأهدافها: وفيما
  األول: الفرض

عالقة بن الخصائص االجتماعية والشخصية ألعضاء المجلس الشعبي  هناك
  في التنمية: ورهمدائهم لدالمحلي بقرية وأ

  - أثبتت نتائج الدراسة عدم صحة الفرض األول للدراسة من حيث: ولقد
  قصور كفاءة أعضاء لمجلس ألدوارهم.-أ

  عدم انتظام غالبية أعضاء المجلس في حضور جلساته.-ب
  اهتزاز الثقة بين افراد العينة وأعضاء المجلس المحلي.- حـ

  ذلك:لم يثبت صحة الفرض األول و  وهذا
يجاب اختبار معامل ارتباط بيرسون والفرق بين المتوسطات ال توجد عالقة  ألن

  -إرتباطية بين كال من:
والسن وتكرار العضوية والدخل والمهنة وحضور الدورة التدريبية وآداء  التعليم
  العضو لدوره.

  الثاني: الفرض

ة لنظام للقري لمحليتوجد عالقة موجبة بين فهم أعضاء المجلس الشعبي ا 
  الحكم المحلي ووضوحه لهم وبين أدائهم لدورهم في التنمية.

  - أثبتت نتائج الدراسة عدم صحة الفرض الثاني من حيث: ولقد

  عدم كفاءة الدورات التدريبية.-أ
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إن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين كل من متغيرات التعليم وتكرار -ب
  العضوية وفهم األعضاء لنظام الحكم المحلي.

  .ال توجد عالقة بين سن العضو ومدى فهمه للنظام في الحكم المحلي نمابي

  الثالث: الفرض
عالقة موجبة بين دور نظام الحكم المحلي في إشباع احتياجات األهالي  توجد

  ومشاركتهم للنظام في جهود التنمية.

  - أثبتت الدراسة صحة الفرض بدرجة عالية من اليقين وذلك: ولقد
تباطية بين استثارة المبعوثين من خدمات لمجلس والمشاركة لوجود عالقة ار -أ

  في مشروعاته.
وجود عالقة ارتباطية موجبة تبين كل من قدرة المجلس الشعبي الملحي -ب

  على حل مشاكل القرية ومشاركة أفراد العينة في مشروعاته.
  - استنتاجات الدراسة المتصلة بمتغيران الفرض السابق: وأهم

كم المحلي في مواجهة مشاكل القرى وٕاشباع احتياجات أفراد قصور نظام الح-1
  المجتمع.

الشعبي المحلي لمفهوم المشاركة الشعبية  مجلسقصور إدراك أعضاء ال-2
  ووسائل استثارتها وتوجيهها.

  الرابع الفرض
يوجد توازن بين القرية األم والقري التوابع في توزيع جهود نظم الكم المحلي  ال
  للتنمية.

  أثبتت الدراسة صحة الفرض الرابع من خالل نتائج الدراسة وهي: ولقد
  األم والتوابع. ية(أ) اختالف استفادة أفراد العينة من خدمات المجلس بين القر 

  (ب)تفاوت نسبة من يعرفون المجلس العشبي المحلي في القرية األم.
  التوابع لها.(جـ)اختالف مستوى فهم أفراد العينة في القرية األم عنها في القري 
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(د) اختالف آراء أفراد العينة عن مدى سؤال أعضاء المجلس عن مشاكلهم 
  واحتياجاتهم.

  (هـ) افتقاد التوازن في توزيع األجهزة اإلدارية الرئيسية والمشروعات التنموية.
  (ى) تفاوت مراكز الثقل وتدرجها من القرية األم إلى المدينة العاصمة.

  الخامس الفرض
الحكم المحلي في آداء دوره في التنمية الريفية بمدي تحقيق  نظام يرتبط

  الالمركزية

أثبتت الدراسة صحة الفرض وقبوله وذلك عل الرغم م قدرة المستوى  ولقد
  وترتيب أولوياته واقتراح المشروعات. –المحلي الريفي عل تحديد احتياجاته 

 بعد موافقة الجهات إن قرارات الوحدة المحلية تظل غير قابلة للتنفيذ إال إال
  بشأن هذا الفرض هي كاآلتي: لباحثةويمكن توضيح أهم إستخالصات ا .الالمركزية

كفاءة المستوى المحلي إلى حد كبير في تحديد احتياجات المجتمع وترتب -أ
  أولوياته فيما بينها.

  وجد إن أولويات واحتياجات الري على قدر من االنفاق. قدل-ب

عبي المحلي شاملة لمختلف مجاالت عمل المجلس كما قرارات المجلس الش- حـ
  حددها القانون.

  - النتائج استنتاجات الدراسة السابقة من حيث: وتؤكد

  استمرارية المركزية-أ

  السلطة التنفيذية أقوى من الشعبية-ب

  توصيات الدراسة: أهم
  العمل على استثارة وتحقيق المشاركة الشعبية.-1
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  ي المحلي.اإلعالم عن المجلس الشعب-2
  كفاءة الدورة التدريبية.-3
  تحقيق التوازن بين القري فيما يتصل بالخدمات.-4
  رفع كفاءة المجلس التنفيذي.-6   تحقي جدية االنتخابات.-5
  دخول ألخصائي إلى التنظيمات الشعبية.-7
تفويض السلطات لالمركزية ورفع الوصايا المركزية وخاصة في مجال -8

  التمويل الخاص.   
راسة معوقات برامج التنمية الريفية  دراسة ميدانية في محافظة د

  )1( المنوفية
 على األجنبية المساعدات طريق عن المقدمة التنمية والمشروعات برامج تعد

 النتشار ونظرا للمجتمعات الثقافية الخلفية من تابعة التنموية واستراتيجيات مفاهيم
 من كبير عدد التنموية بمفهوماتها تأثر فقد القائمة التنمية المشروعات حققته الذى
  : الدراسة تهدف لذلك كافية ليست أنها إال التنمية أساليب أهمية ورقم التنمية جهود
 المعوقات إثارة إلى تؤدي التى والعوامل األسباب على التعرف محاولة - 

  .االجتماعية التنمية ومشروعات برامج أمام والمشكالت
 بمقتضاها يمكن التى والمقترحات التوصيات من عةمجمو  إلى التوصل محاولة - 

 تحقيق دون تحول معوقات بدون والمشروعات البرامج هذه مثل تطبيق إمكان
 .أهدافها

 :الدراسة أهمية-

 الدراسة إلى تضيف النظرية فالناحية والتطبيقية النظرية الناحيتين من أهمية للدراسة
 التى النتائج ضوء في الدراسة تحاول بيقيةالتط الناحية جديدة، إضافة الموجود التراث

  .التنمية برامج وتنفيذ لتخطيط خالله من مقترحا إطاراً  تضع أنها إليها توصلت
                                                           

محافظــة المنوفيــة، محمــد محمــد محمــد فتيحــه دراســة معوقــات بــرامج التنميــة الريفيــة  دراســة ميدانيــة فــي  )1( 
 .1986رسالة دكتوراه، كلية اآلداب بسوهاج، 
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  "الرئيسي الفرض: "الدراسة فروض

 االجتماعية الظروف مع االجتماعية التنمية تعارض بين إيجابية عالقة هناك
  .القرية لمجتمع والثقافية

  الفرعية الفروض
 برامج بأهمية األهالى امتناع بعدم االجتماعية التنمية معوقات ظهور طيرتب

  .التنمية

 في إيجابيا أثر القروي المحلي المجتمع في التنمية برامج في األهالي مشاركة
  .ألهدافها البرامج تحقيق

  الميدانية اسةر الد

 محافظة قرى بيت من عشوائيا اختيارها تم قرى ثالث على الدراسة طبقت
 في منهجين الدراسة استخدمت وقد قطاعات أربعة الدراسة استهدفت وقد نوفيةالم

 جمعيات دراسة بمقتضاها والذى االجتماعي المسح هو فالمنهج أدوات وأربعة البحث
 الدراسة وأدوات المطبقة التنمية ومشروعات برامج إلى باإلضافة الثالث التنمية

 .الميدانية المالحظة استخدم كذلك توحةالمف المقابلة ثم المقننة المقابلة تضمنت
  .تقريبا أشهر الدراسة واستغرقت
  :البحث منطقة اختيار - 

 واستثناء بال المنوفية محافظة وهي القاهرة المحافظات إحدى في طبقت الدراسة
 القرى اختيارات والتى تقليدية وأخرى جديدة برامج منها متشابه تنمية برامج بها ويوجد

  .مرحل أساس على عشوائيا الثالث الدراسة
  الدراسة عينة اختيار- 

  :الدراسة مجتمع في قطاعات أربعة الميدانية الدراسة خطة واستهدفت
 من قرية كل في األسرة ألرباب مختلفة عينة ويشمل األول القطاع - 

  .الثالث
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 .التنمية جمعيات إدارة مجالس أعضاء حصر تم: الثاني القطاع - 
 :ميدانيةال الدراسة أدوات وطرق منهج

 المسح أحدهما منهجين الميدانية الدراسة الجراء استخدم - 
 واتجاهاتهن معلوماتهن ،لمعرفة الثالث القري في األسر الرباب االجتماعي

 طرق من أنوع أربعة الدراسة استخدمت وقد االجتماعية التنمية البرامج نحو
*  مضمونال تحليل*  المفتوحة المقابلة*  المقننة المقابلة*  هي البحث

 .المالحظة
  :البيانات جمع أدوات تطبيق

 ما الفترة في متتالية أشهر ستة معينة فترة البيانات جميع في الدراسة استغرقت
 حضرية منطقة في الثقافات من اثنان الباحث عاون وقد 1981 نوفمبر شهر بين

  .قريبة
 من الصعوبات من بالعديد الباحث قوبل فقد المشروعات للدراسة وبالنسبة

  .المسئولين
  :النتائج ومناقشة عروض

 ومناقشة عرض خطة وصفت فقد تقيمية كدراسة الدراسة هذه لطبيعة نظرا
 نتيجة الدراسة قرى كل في حدة على برنامج بكل المتعلقة نتائج كافة تبرر النتائج
  .المختلفة الدراسة األدوات تضيق

  الدراسة قريب تنموية كمؤسسات التنمية بجميعات المتصلة المعوقات
  االجتماعية التنمية جمعية الدراسة قرى من قرية كل في توجد

 الدراسة أوضحت وقد القرية ألهالي  االجتماعي المستوى رفع إلى تهدف
 وحالت الجمعيات تلك اعترضت التى المعوقات أهم وأنشطتها، للجميعيات الميدانية

  .أهدافها تحقيق دون
 معوقات ويشمل التنمية لجميعات اسياألس بالبناء تتعلق معوقات وهناك

 اإلدارة مجلس – القرى واحتياجات الجمعية وخدمات وخدماتها بالجمعية  المعرفة
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  .وقيادتها التنمية الجمعيات
   العينة بقرى االجتماعية والشئون التنمية جمعيات ببرامج المتصلة المعوقات

 في المختلفة تنميةال برامج عن الدراسة إليها توصلت التى الصورة كانت لقد
 ولكن برنامج بكل الخاصة السجالت واقع من العينة قرى في المختلفة العينة قرى

 تماما مخالفة صورة أعطت الواقع في فعال تمارس كما البارمج لهذه الواقعية الدراسة
  .األولى للوهلة المشرفة للصورة

  .الحصانة مشروعات – األمية محو مشروع

  .األمهات مجلس – يالنسائ النادي مشروعات

  األسرة تنظيم وخدمات الحمل منع وسائل توزيع ببرنامج المتصلة المعوقات

 األسرة تنظيم وسائل توزيع ببرنامج المتصل المعوقات الفصل هذا في سنتناول
  -:ورئيسية جوانب أربعة من الموضع تتناول وسوف الحمل ومنع

 باإلطار وعالقتها العلماء اعليه يقوم التى والفلسفة البرامج في مقدمة: أوال
  .للدراسة النظري

  .خدماته على وحصولها  والبرامج العينة أفراد معرفة مدى مناقشة: ثانيا

  .لخدمات وممارستهم البرنامج هي العينة أفراد اتجاهات دراسة: ثالثا

 والتى تنفيذه وتم البرنامج أساسها على بنى التى الخاطئة القضايا إبراز: رابعا
  :وهي وثقافيا اجتماعيا المستهدفة وجماعاته المجتمع دوافع مع تعارضه إلى أدت

  .الفعلية بالممارسة األسرة التنظيم نحو االتجاهات مقانة عدم -1

 األهالي على تأثير لهم الذين  األفراد من الحقيقية القيادات معرفة عدم -2
 .األسرة تنظيم موضوع في

 رفض أو تقبل على يرتأث لها والتى المختلفة الجماعات معرفة عدم -3
 .وخدماته األسرة تنظيم برنامج
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اثر التعليم في التنميه الريفيه (مع دراسه ميدانيه علي مجموعه 

  )1(من قري الريف المصري)
   :هذه الدراسه الى تهدف

) الكشف عن الدور الذى يلعبه المتعلمون فى القرية بالدول الناميه والتى 1(
دفع عمليات التنميه الى التطور والتقدم  من بينها مصر على وجه الخصوص فى

  .وتحقيقها فى جميع المجاالت واالنشطه االنتاجيه واالجتماعيه والخدمات
) الكشف عن دور أرباب االسر فى تحقيق مشروعات وعمليات التنميه 2(

الريفيه ومدى تناسب النظام التعليمى مع متطلبات التنميه الريفيه فى ثالث قرى 
  .مصرية
شف عن دور المتعلمين االيجابى أو السلبى نحو القياده بقرى ) الك3(

  .الدراسة ودورهم فى المنظمات الجماعيه والمشروعات االنتاجيه
الريفيه وأصحاب المشروعات  ة) الكشف عن دور أرباب االسر والمرأ4(

االنتاجيه واتجاهاتهم نحو الهجره من القرية الى المدينه ودور المتعلمين من 
  .ن فى التنميه الريفيه فى قرى الدراسةالمهاجري
) الكشف عن وجهات نظر اآلباء واالمهات ورؤيتهم المستقبليه ومدى 5(

  .رغبتهم فى تعليم االوالد ودورهم ومشاركتهم فى تحقيق التنميه الريفيه
) الكشف عن وجهات نظر أرباب االسر المتعلمين فى فائدة المدارس 6(

  .على تحقيق التنميه الريفيه بالقرى الثالث وبرامج محو االميه وآثار ذلك
) الكشف عن وجهات نظر الريفيين المتعلمين واالميين وطموحاتهم 7(

فى اطار تنمية المجتمع الريفى كله  قدمهاالمستقبليه للنهوض بالقرية وتنميتها وت
بل وتنمية المجتمع المصرى وتقدمه وتطوره وعرض الحلول المناسبه للمشكالت 

ف عنها الدراسة الميدانيه وقد اعتمدت الدراسه فى كل مراحلها على التى تكش
                                                           

ــيم فــي التنميــه الريفيــه (مــع دراســه ميدانيــه علــي مجموعــه مــن قــري  )1( جمــال مســعود حســين الســيد،اثر التعل
  1986الريف المصري) عين شمس االداب االجتماع ماجستير 
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المنهج التاريخى واالسلوب االحصائى واالسلوب المقارن وقد استعان الباحث 
  باالدوات االتيه: 

  .والوثائق الرسميه -) االحصاءات 1(
  .) الدراسات السابقه2(
استبيان  - ة الريفيهاستبيان المرأ -استبيان أرباب االسر() االستبيانات 3(

أصحاب المصانع والمشروعات االنتاجيه) وقد تم اختيار ثالث عينات من ثالث 
فى ضوء ثالث محددات  لعشوائيهقرى منيا القميح بمحافظة الشرقيه بالطريقه ا

  وخصائص روعيت فى كل اختيار لكل عينه على حده.
 -ي الخصائص الديموجرافيه واالجتماعيه المصاحبه للنمو السكان

  )1() 1976ــ  1947مدينه المنصوره نموذجا (
   :هذه الدراسة الى تهدف

) كشف النقاب عن ظاهرة النمو السكانى فى المجتمع المصرى عامه ومدينة 1(
  .المنصورة خاصه

) التعرف على التغيرات االيكولوجيه التى شهدتها مدينة المنصورة وأيضا 2(
خصائصهم الديموجرافيه واالجتماعيه خالل التغيرات التى حدثت فى تركيب السكان و 

  .1976ــ  1947الفترة 
) التعرف على مدى التأثير والتفاعل بين الظواهر الديموجرافيه والظواهر 3(

  .االجتماعيه فى مدينة المنصورة
السكانى فى مدينة المنصورة  نمو) الكشف عن االثار المترتبه على ال4(

المشكالت االسريه ومعدالت الجريمه واالنحراف وخاصة فيما يتعلق بمشكلة السكان و 
وانتشار االحياء المختلفه. هذا وقد اعتمدت الدراسه على المنهج االحصائى والمنهج 
المقارن والمنهج الوصفى كما استعانت ايضا بمنهج دراسة المجتمع المحلى وتمثلت 

                                                           

مدينه المنصوره  -اعيه المصاحبه للنمو السكاني نعيمه منصور ابراهيم، الخصائص الديموجرافيه واالجتم )1(
 1987) عين شمس االداب االجتماع ماجستير 1976ــ  1947نموذجا (
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ءات الحيويه التعدادات السكانيه واالحصا :االدوات المستخدمه لجمع البيانات فى
  النتائج فهى:  والمالحظه ودراسة الحالة أما أبرز

) شهدت مدينه المنصورة نمو اسكانيا هائال فى القرن العشرين وخاصة 1(
النصف الثانى منه وتتمثل مصادر هذا النمو فى الزيادة الطبيعيه والهجره الريفيه 

  قليمى الحضريه وتعديل الحدود االدارية للمدينه واتساع المجال اال
تقدم وسائل النقل  :) يرجع نمو مدينة المنصورة فى القرن العشرين الى2(

  انشاء جامعة المنصورة  - الوظيفه االداريه للمدينه  -والمواصالت 
) صوبت ظاهرة النمو السكانى بالمنصوره بحدوث تغيرات فى الخصائص 3(

  حياء المختلفه...الخ) اال ،االسرة والوضع الزواجى، الحالة التعليميه"(االجتماعيه 
) اقترنت ظاهرة التزايد السكاني بالمنصورة بحدوث تغييرات فى ايكولوجيه 4(
  المدينه 
) ان الهرم السكانى بمدينه المنصورة يتميز بالتضخم واالرتفاع فى الفئه 5(

متوسط السن) (متوسط السن) واالنخفاض النسبى فى الفئة العمريه ( لعمريها
   صغار السن وكباره).(فى فئة واالنخفاض النسبى 

بين الريف  مقارنةميدانية  سةالتكنولوجيا والتغير االجتماعى،درا

  )1(ىالمصرى  والجزائر 
  الدراسة: مشكلة
كانت من نتاج  تيتبلورت مشكلة الدراسة في مجموعة من التساؤالت ال لقد

ثه، إلى اطالع الباحث على التراث النظري لعلم االجتماع فيما يتعلق بموضوع بح
جانب الدراسات السابقة ومالحظات الباحث لمجتمعي البحث المصري والجزائري 
ومعيشته فيهما. هذا باإلضافة إلى المناقشات المثمرة بين الباحث وزمالء له في 

                                                           

عبدالرءوف الضبع التكنولوجيا والتغير االجتماعى  دراسة ميدانية مقارنة بـين الريـف المصـرى  والجزائـرى  )1(
 1987د عبدالهادى الجوهرى  رسالة دكتوراه كلية االداب بسوهاج جامعة اسيوط اشراف ا
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  ميدان التخصص وٕارشاد وتوجيه من قبل أساتذته المشرفين.

والتغير  جاءت هذه األسئلة في ضوء تحديد مفهومي التكنولوجيا ولقد
االجتماعي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى في ضوء أهداف الدراسة وميدانها المقارن 

  بين مجتمع ريفي مصري ومجتمع ريفي جزائري.
  الدراسة التي تحدد مشكلتها: تساؤالت

أدى انتشار الراديو والتليفزيون والمسجل والفيديو والصحف ودخول  هل -1
صالت في المجتمع الريفي إلى الكهرباء ورصف الطرق وسهولة الموا

انفتاحه على المجتمع األكبر وتالشي عزلته؟ وهل يحدث ذلك في اتجاه 
واحد فقط بمعنى أن التأثير الحادث يؤدي إلى ذوبان الثقافة الفرعية 
للريف في ثقافة المجتمع األكبر أم أن التأثير مزدوج بمعنى خروج الثقافة 

  بظاهرة الريف المدن؟ الريفية إلى المدينة ليحدث ما يسمى
تلعب المتغيرات الفرعية مثل السن والمستوى التعليمي دورا في تحديد  هل -2

  ارجي؟درجة انفتاح القرويين على العالم الخ
المصري  البحثتحدث المتغيرات السابقة ذات التأثير في كل من مجتمع  هل -3

  والجزائري؟
عة في مجتمعي البحث في الزرا انيكيةمدى انتشار استخدام األدوات الميك ما -4

وما هي األسباب التي تقف وراء انتشار هذا االستخدام؟ أن كان قد 
  حدث.

هناك اتجاه نحو تالشي استخدام األدوات التقليدية في الزراعة؟ وان كان  هل -5
  هذا قد حدث فما هي قد حدث فما هي أسباب ذلك؟

بديال عن  يقف استخدام اآلالت الميكانيكية في الزراعة عند استخدامها هل -6
المجهود العضلي لإلنسان؟ أم أن هناك أثارا أخرى تتمثل في اكتساب 
مهارات جديدة من خالل التعامل مع اآلالت؟ وكيف يمكن للجهد 
اإلنسانى أن يطوع اآللة وفق متطلبات ظروفه؟ وهل يحدث ذلك بشكل 
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  مماثل في كل من مجتمعي البحث المصري والجزائري؟
 دواجنلوجي على الثروة الحيوانية ومشروعات اليؤثر التغير التكنو  كيف -7

  والمناحل؟  
  هناك اتجاه نحو التقليل من تربية الماشية؟ هل  -  أ

  كان ذلك قد حدث فما هي األسباب وراء ذلك؟ أن    
هل هناك جوانب إيجابية النتشار التكنولوجيا في الريف تؤثر -ب

  إيجابيا على تربية الماشية ومشروعات الدواجن والمناحل؟
ما هي العوامل المعوقة لالتجاه نحو مشروعات التنمية االقتصادية  - ج

  واالجتماعية؟
أسهمت اإلذاعة والتليفزيون في تبني تحديث الزراعة واالتجاه نحو  هل -1

مشروعات تنمية اقتصادية واجتماعية؟ وان كان هذا قد حدث فهل يحدث 
  والجزائري؟ يبنفس الدرجة في كل مجتمعي البحث المصر 

في العمل الزراعي؟  عهو متوسط حجم ساعات العمل التي يقضيها المزار  ما -2
وما هي اوجه النشاط التي يمضي فيها المزارع الوقت الذي ال يعمل فيه في 

  مجال الزراعة؟
هناك اتجاه نحو ترك مهنة الزراعة واالتجاه نحو مهن أخري من شأنها  هل -3

  أن تعيد تشكيل البناء المهني للمجتمع الريفي؟
  كان ما سبق قد حدث فما هو: نأ

  اإلذاعة والتليفزيون والصحافة واالتصال بالمدن فى ذلك؟ دور  - أ 
  هو دور استخدام الكهرباء فى ذلك؟ ما  - ب 
  هو دور استخدام اآلالت الميكانيكية فى الزراعة فى ذلك؟ ما  - ج 
  هو دور التعليم فى ذلك؟ ما  - د 
  هو دور سهولة المواصالت فى ذلك؟ ما  - ه 

  تحدث ذات اآلثار فى كل من مجتمعي البحث؟ المتغيرات السابقة هل -1
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لعبت اإلذاعة والتليفزيون وسهولة المواصالت واستخدام الكهرباء دورا فى  هل -2
انتشار التعليم فى الريف؟ وأن كان ذلك فكيف أسهمت هذه العوامل فى 
انتشار التعليم؟ وهل أحدثت ذات اآلثار فى كل من مجتمعي البحث 

  المصري والجزائري؟
ي انتشار التكنولوجيا فى الريف إلى انخفاض فى نسبة المواليد؟ وٕان كان أد هل -3

ذلك قد حدث فما هو دور اإلذاعة والتليفزيون والصحافة فى هذا؟ وما 
  هي العوائق التي تحول دون تبني اتجاهات تنظيم األسرة؟

تحولت األسرة الريفية من أسرة منتجة مكتفية ذاتيا إلى أسرة تشتري معظم  هل -4
  تستهلكه؟ما 

صاحب انتشار التكنولوجيا فى الريف تحول فى اتجاهات الجريمة  هل -5
  ومعدالتها؟

  تحدث التكنولوجيا ذات اآلثار كما ونوعا فى المجتمعات المختلفة؟ هل -6
  الدراسة: أهمية

 ىالدراسة موضوعا نال اهتمام كبير من قبل علماء االجتماع، وخاصة ف تتناول
فيه التكنولوجيا أن تحدث أثارا شملت كافة جوانب حياة  العالم المتقدم الذي استطاعت

اإلنسان. وأن كانت دول العالم المتقدم قد شهدت نموا تكنولوجيا على نطاق واسع، 
ومنذ فترات تاريخية سابقة، فان شعوب العالم الثالث تشهد نموا تكنولوجيا حديثا، 

عتبار أن استخدام وتسعي هذه الدول األخيرة إلى نشر التكنولوجيا بها على ا
التكنولوجيا فى المجاالت المختلفة يمكن من التغلب على المشكالت التي تعاني منها 
هذه البلدان، ومن ثم فان الدراسة تحتل أهمية نظرية إذ أنها تتناول موضوع يحتل 

ليس هذا فحسب بل أن طبيعة  واقعية،أهمية كبيرة فى الدراسات االجتماعية النظرية وال
التي تتناولها الدراسة تمثل جانبا أخر من جوانب أهمية هذه الدراسة إذ تتناول القضايا 

العالقة بين التكنولوجيا وتحديث الزراعة والتنمية االقتصادية، والتكنولوجيا والحراك 
االجتماعي، والتكنولوجيا والتعليم، والتكنولوجيا واقتصاد األسرة والتكنولوجيا وتنظيم 
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  ا والجريمة.األسرة، والتكنولوجي
التي تتناولها الدراسة يعكس مدي األهمية القومية التي  القضاياإلى هذه  بالنظر

تتضمنها الدراسة إذ أن كل قضية من هذه القضايا يرتبط ارتباطا مباشرا بسائر 
  عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ية فى مصر فان تطبيق الدراسة الميدانية من خالل المقارنة المكان وأخيرا
 جتماعوالجزائر يعطي للدراسة البعد الثالث فى األهمية، فلقد طالب كثير من علماء اال

باستخدام المقارنة كأساس فى الدراسات االجتماعية واعتبار أن المنهج المقارن هو 
  المنهج المالئم للدراسات االجتماعية.

  الدراسة: فروض

عالقة التكنولوجيا بالتغير افترضت الدراسة مجموعة من الفروض حول  لقد
  -االجتماعي وقد تمثلت هذه الفروض فيما يلي:

عالقة إيجابية بين نمو انتشار التكنولوجيا الحديثة وتحرر المجتمع الريفي  هناك -1
  من مظاهر العزلة الريفية.

عالقة إيجابية بين نمو انتشار التكنولوجيا وتحول المجتمع الريفي من  هناك -2
  إلى شكل المجتمع المعقد. شكل المجتمع البسيط

ارتباط إيجابى بين انتشار التكنولوجيا واستخدام األساليب الحديثة فى  هناك -3
  الزراعة والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

عالقة إيجابية بين انتشار التكنولوجيا وظواهر الحراك المهني فى  هناك -4
  المجتمع الريفي.

كنولوجيا وزيادة االتجاه نحو التعليم فى عالقة إيجابية بين نمو انتشار الت هناك -5
  المجتمع الريفي.

عالقة إيجابية بين نمو التكنولوجيا واالتجاه نحو تنظيم األسرة الريفية  هناك -6
  وتحول وظيفتها االقتصادية من أسرة منتجة إلى أسرة مستهلكة.

و عالقة إيجابية بين انتشار التكنولوجيا فى المجتمع الريفي واالتجاه نح هناك -7
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انخفاض جرائم العنف وزيادة اتجاه معدالت جرائم حديثة الوقوع فى 
  المجتمع الريفي.

تأثير التكنولوجيا من مجتمع إلى أخر حسب الظروف المختلفة  يختلف -8
  للمجتمعات.

  الدراسة: منهج

القول بأن المنهج المستخدم فى الدراسة هو المنهج المقارن ولقد كان  يمكننا
  - للدراسة هدفان:
.. هو دراسة العالقة بين التكنولوجيا وقضايا التغير االجتماعي، ومن لاألو 

فان الدراسة قد استخدمت المنهج المقارن وذلك بالوقوف على حالة مجتمعي 
البحث قبل انتشار التكنولوجيا وبعد انتشار التكنولوجيا. هذا من جانب. ثم الكشف 

استعانت الدراسة لتحقيق هذا  عن تغير االتجاهات فى ظل انتشار التكنولوجيا. وقد
  الهدف بالبيانات التاريخية واإلحصائية ومعامالت االرتباط اإلحصائية.

الهدف الثاني فقد كان التحقق إذ ما كانت التكنولوجيا قد أحدثت نفس اآلثار  أما
كما ونوعا فى كل من مجتمع البحث المصري ومجتمع البحث الجزائري. وفي تحقيق 

ت الدراسة المنهج المقارن إذ تقارن بين مجتمعين تعرضا لالنتشار هذا الهدف استخدم
والنظام السياسي والبناء  التاريخيالتكنولوجي ولكن االختالف قائم بينهما فى البناء 

  الثقافي واالجتماعي.
هو منهج الدراسة فى صورته العامة. ولكن مع التطبيق يحدث أن يستعين  هذا

هجية" أن جاز لنا استخدام هذه العبارة حتى يتمكن من الباحث باستخدام "تكتيكات من
التحكم فى موضوع بحثه، ولهذا فسوف نجد أن البحث قد استعان بجوانب تاريخية 

  .دافهوجوانب وصفية وتتبع إحصائى، لتحقيق البحث أله
  جمع البيانات: أدوات

اعتمدت الدراسة على أكثر من أداة لجمع البيانات عن مجتمعي البحث  لقد
  - :دواتوموضوع الدراسة. ولقد كانت هذه األ
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  .المقابلة -1
  والسجالت. اإلحصائيات -2
  بالمشاركة. المالحظة -3
  االستبيان. صحيفة -4

  المقابلة: - 1  
  -اإلحصائيات والسجالت: - 2

موضوع الدراسة يتناول التغير االجتماعى فى مجتمعين، ومن ثم فقد كان  أن
والسجالت الخاصة بتغير مجتمعى  من الضرورى الوقوف على كثير من اإلحصائيات

البحث فيما يتعلق بالسكان، وانتشار التكنولوجيا، ومعدالت الجريمة، واتجاهاتها، ومن 
ثم فقد استعانت الدراسة بهذه اإلحصائيات والسجالت للكشف عن حركة المجتمع 

  وتغيره.
   -المالحظة بالمشاركة: - 3

ة ومعنى ذلك تعدد وتشابك يميز الظواهر االجتماعية أنها ظواهر معقد مما
العوامل التى تؤدى إلى ظهور ظاهرة اجتماعية معينة، هذا من جانب ومن جانب 
آخر فإن هناك تشابك بين الظواهر االجتماعية إلى الدرجة التى تكون فيها الظاهرة 

 اناالجتماعية نتيجة وسبب فى آن واحد. ومن ثم فإن االقتصار على صحيفة االستبي
هل بعض الظروف التى تؤثر فى إحداث الظاهرة، وفى نفس الوقت يمكن أن يتجا

  يتميز موضوع التغير االجتماعى باالتساع الذى يلزم له أكثر من إدارة لجمع البيانات.
  -صحيفة االستبيان: - 

جانب األدوات السابقة فقد استعانت الدراسة بصحيفة استبيان تتناول  إلى
الجتماعى. وقد مرت صحيفة االستبيان بعدة مراحل العالقة بين التكنولوجيا والتغير ا

  كانت فى صورتها النهائية.
المرحلة األولى هى اإلطالع الدراسات السابقة التى تتناول موضوعات  كانت

وقد أفادت هذه الخطوة الدراسة من جوانب متعددة  حث،لها عالقة قريبة بموضوع الب
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  -منها:
  ًا للدراسة.حتى يكون مالئم مستخدمالمنهج ال تطوير  - أ 
  أكثر للفروض التى وضعتها الدراسة. تحديد  - ب 
  االستبيان وتحديد نوعية األسئلة. بناء  - ج 

  الثانية: المرحلة
  :االستطالعية الدراسة

خالل االطالع على الدراسات السابقة تبين أن موضوع التكنولوجيا والتغير  من
التى تعرضت لدراسة االجتماعى فى الريف لم ينل االهتمام الكافى به، وأن الدراسات 

الموضوع تناولت جوانب معينة منه، ومن ثم فقد كانت قضاياها التى أثارتها تحتاج 
إلى واقع مجتمعات البحث حتى يتبين مدى تعبيرها بالفعل عن طبيعة مجتمعى البحث 

  أم غير ذلك.
جانب هذا فإن الدراسة تتناول مجتمعًا غريبًا عن الباحث والباحث غريب  إلى

ن كانت الفترة التى قضاها الباحث فى مجتمع البحث الجزائرى (الحروش) قبل عنه، وأ
إال أنها لم تحدث نفس التأثير  عنه،بداية بحثه هذا قد خففت نهائيًا من غربة المجتمع 

فى مجتمع البحث، حيث كانت التعامالت دومًا فى ميدان التعامل الرسمى مع 
الذى تقتصر فيها العالقات على نمط الهيئات الحكومية وبعض المجاالت األخرى 

  العالقات الثانوية.
ثم فقد عمد الباحث إلى التعرف على مجتمع البحث الجزائرى بصورة أكثر  ومن

القضايا التى تناولتها  ةعمقًا من خالل مناقشة زمالئه وطالبه واألهالى عن طبيع
  الدراسة.

  كانت هذه الخطوة األولى فى الدراسة االستطالعية. وقد
الجزائرية ومعايشتها. وقد بدأت  سرةالخطوة الثانية فكانت النفاذ داخل األ أما

هذه الخطوة أيضًا من مجال عمل الباحث حيث بدأ بزيارة أسر طالب، وذلك أمر يقره 
ويطلبه قانون التعليم فى الجزائر حيث يوجب على األستاذ أن يزور تالميذه فى 
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قد بدأ الباحث بزيارة بعض أسر طالبه، وبعد منازلهم للتعرف على أحوالهم ومن ثم ف
ذلك وجد أن الطالب هم أنفسهم الذين يطلبون زيارته ألسرهم، وهكذا عايش الباحث 
األسرة الجزائرية وشاركها حياتها، وتلى ذلك لقاءات مع أولياء أمور الطالب فى أماكن 

  عملهم بالمزارع وغيرها من مجاالت العمل.
  يحضر كل مناسبة اجتماعية فى مجتمع البحث.حرص الباحث على أن  وقد
هذا بالنسبة للمجتمع الجزائرى وقد كانت الدراسة االستطالعية تهدف إلى  كان

  كشف المجهول وكسر العزلة.
كانت هناك أيضًا دراسة استطالعية لمجتمع البحث المصرى. وفى الحقيقة  وقد

سقط رأسه. ولكن كانت ال يمكن القول بأن المجتمع المصرى مجتمع للباحث فهو م
ضرورة هذه الدراسة باعثها أن الباحث كان قد ابتعد عن بلدته فترة من الزمن وكانت 
إقامته فيها لفترة قصيرة متباعدة. وقد شعر الباحث أن هناك تغيرات عديدة قد حدثت 

  .لماضيةفى (جهينة) خالل فترة العشرين سنة ا
دة يمون هدفها رصد التغيرات التى كانت هناك ضرورة لفترة إقامة ممت وبالتالى

حدثت، ولقد كانت الدراسة االستطالعية من أهم الخطوات فى الدراسة الميدانية التى 
كان من المتعذر على الدراسة أن تتم فى المجتمع الجزائرى دون إجراء الدراسة 
االستطالعية وفى الحقيقة نستطيع القول بأن الدراسة االستطالعية قد تضمنت أحد 

  سائل جمع البيانات وهى المالحظة بالمشاركة.و 
مكنت الدراسة االستطالعية والمالحظة بالمشاركة الباحث من تحقيق كثير  فقد

  من األهداف الضرورية إلتمام الدراسة نذكر منها أنها:
نوع من األلفة بين الباحث ومجتمع البحث وٕازالة عامك التشكك  خلقت -1

طات الجزائرية من الموافقة على والتعرف بموضوع البحث وموقف السل
  إجراء البحث.

  على الحياة االجتماعية واألسرية للمجتمع الجزائرى. التعرف -2
  على الحالة التكنولوجية لمجتمع البحث الجزائرى. التعرف -3
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  على أكثر اللهجة العامية لسكان مجتمع البحث. التعرف -4
مجتمع  هذه النقطة أهمية خاصة وذلك ألن مجتمع البحث معظمه وتمثل

  -أمى ومن ثم فإن اللهجة خليط من ثالثة مصادر:

فرنسية خضعت لقواعد اللغة العربية فى التذكير والتأنيث واإلفراد  ألفاظ  - أ 
والجمع وكذلك تحويل الفعل من ماضى إلى مضارع على نمط األفعال العربية 

  وصارت هذه األلفاظ جزءًا من اللهجة، كذلك األرقام الحسابية والشهور.
  من العربية الفصحى وهى نسبة قليلة. ظألفا  - ب 
  وعبارات بلهجة محلية عامية. ألفاظ  - ج 

العوامل المساعدة على تزايد  منكان اإلمام باللهجة العامية لمجتمع البحث  وقد
  األلفة وٕاجراء الدراسة الميدانية.

خالل الدراسة االستطالعية استطاع الباحث تحديد أكثر لقضايا البحث  من -1
  ضايا ذات أهمية فى مجتمع البحث.ومدى وجودها كق

الباحث من خالل دراسته االستطالع أن يحدد الصعوبات التى ستواجه  تمكن -2
إجراء الدراسة الميدانية، ومن ثم فقد عمل على حلها قبل إجراء الدراسة. 
أما بالنسبة للدراسة االستطالعية للمجتمع المصرى فلقد كان من أهم 

اضى المستصلحة والذى يعد مشروعًا ثمارها التعرف على مشروع األر 
  جديدًا من أثمر من ناحية:

هذه األراضى كانت لفترة سنوات قليلة ماضية صحراء جرداء غير  أن  - أ 
  مسكونة.

طبيعة الزراعة فيها تختلف عن األراضى الزراعية القديمة حيث  أن  - ب 
  تتطلب معاملة مختلفة عن األراضى الزراعية القديمة.

نولوجى المستحدث لحداثة األراضى على الجانب التك التعرف  - ج 
  واستصالحها وهو غير مستخدم فى األراضى القديمة.

جانب ما سبق فقد استطاع الباحث من خالل الدراسة االستطالعية فى  إلى
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مجتمع البحث المصرى تحديد أدق لقضايا البحث وتعرف على طبيعة المجتمع 
  .واقعمن خالل معايشة ال

  الثالثة: المرحلة
  ألولية لصحيفة االستبيان:ا الصورة

خالل ما تجمع من مالحظات الباحث فى مجتمعى البحث وتبلور مشكلة  من
نظرية ومعرفة ميدانية  ةالبحث من خالل التقاء ما تحصل عليه الباحث من معرف

  وضع صحيفة االستبيان فى صورتها األولية.
ألسئلة تضمنت الصورة األولية لصحيفة االستبيان خمس مجموعات من ا وقد

  كل مجموعة تتناول قضية من قضايا التغير االجتماعى ومدى تأثرها بالتكنولوجيا.
  كانت هذه المجموعات: وقد

أولى وتتناول بعض البيانات األولية وانتشار التكنولوجيا فى مجتمع  مجموعة
  البحث المصرى والجزائرى وحالة مجتمعى البحث االتصاليه.

شار التكنولوجيا وأثره على التحديث فى الزراعة الثانية وتتناول انت المجموعة
  والتنمية االقتصادية واالجتماعية.

الثالثة وتتناول أثر التكنولوجيا على ظواهر الحراك االجتماعى فى  المجموعة
  مجتمع البحث.

الرابعة وتتناول اثر التكنولوجيا على التعليم واتجاهاته فى المجتمع  المجموعة
  الريفي.

األسرة  يمامسة وتتناول تأثير التكنولوجيا على تبني اتجاهات تنظالخ المجموعة
الريفية ثم تناول اتجاه المجتمعات الريفية نحو االعتماد االقتصادي على المجتمع 

  األكبر بدال من االعتماد على االكتفاء الذاتي.
  الرابعة: المرحلة
  صحيفة االستبيان: اختبار

رة األولية لصحيفة االستبيان كان أمام وضع الصو  لةالمرحلة الثالثة مرح فى
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الباحث أن يكتب صحيفة باللهجة الجزائرية (الخليطة من العربية والفرنسية والعامية 
الجزائرية)، وأن يصمم صحيفة أخري باللهجة العامية المصرية الصعيدية. أو أن 

ار يصمم استمارة واحدة باللغة العربية الفصحى وتطبق على العينتين، على اعتب
أن الباحث نفسه هو الذي سيقوم بالمقابلة لجمع البيانات لالستمارة، وقد كان 

باللغة العربية، ومن  االستبيانالخيار األخير هو الذي تبناه الباحث، حيث وضع 
ثم فقد كانت هناك ضرورة أن يختبر الصحيفة، ويري إذا ما كانت تفي باألغراض 

تالفيه، ولم يكن ذلك الهدف الوحيد من  المطلوبة منها، أم أن هناك قصورا يمكن
  إجراء اختبار لصحيفة االستبيان وٕانما كانت هناك أهداف سنذكرها فيما بعد.

وضع صحيفة االستبيان فى صورتها األولية قام الباحث بنفسه باختبار  بعد
حالة من مجتمع البحث الجزائري، وفي مرحلة الحقة قام  20على عدد  لصحيفةا

  حالة من مجتمع البحث المصري.  20فة على باختبار الصحي

  - كانت أهداف االختبار تتمثل فى: وقد
لغة االستمارة وهل هي واضحة ال يجد الباحث مشكلة فى  اختبار -1

  تحويلها من لغة عربية فصحي إلى لهجة عامية جزائرية.
  الباحث على استخدام اللهجة الجزائرية بشكل محكم. تدريب -2
حث الجزائري وتزايد األلفة بين الباحث معرفة بمجتمع الب زيادة -3

  والمبحوثين.
  أدق للقضايا التي يتناولها البحث من خالل معايشة الواقع. تحديد -4
  من أن األسئلة واضحة وال تحمل أكثر من معني. التأكد -5

  - كان من نتائج اختبار صحيفة االستبيان ما يلي: ولقد
العبارات فى ضوء إتقان الباحث للهجة الجزائرية وتصحيح بعض  زيادة - 

  المعايشة الفعلية.
تعرف الباحث على مجتمع البحث وازدياد األلفة بينه وبين  زيادة - 
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  المبحوثين.
  أدق لقضايا البحث ومشكالته. تحديد - 
على الصعوبات التي تواجه إجراء البحث سواء فيما يتعلق  الوقوف - 

  بالمبحوثين أو موضوعات البحث وعالج ذلك.
  زها الواقع الميداني.أسئلة جديدة أفر  إضافة - 
  أسئلة أظهر الواقع الميداني عدم أهميتها أو عدم مالءمتها. حذف - 
  بعض األسئلة بإجابات من خالل الواقع الميداني. إقفال - 
البحث إلى الواقع، ومعرفة موضوعه وأهدافه من قبل مجتمع  ظهور - 

  البحث.
  الكامل إلجراء البحث. التمهيد - 

السابقة يخص مجتمع البحث الجزائري فقط،  وقد كان كثير من هذه النقاط هذا
أما بالنسبة لمجتمع البحث المصري فإن االختيار كان لصحيفة االستبيان فقط، أما 

  فلم تظهر مشكالت يعالجها االختيار لصحيفة االستبيان. هالباحث ومجتمع
  البحث وصورتها النهائية: استمارة

ثلت فى خمس استمارة البحث على مائة وخمسين سؤاال تم احتوت
  مجموعات تتناول كل مجموعة قضية من قضايا البحث.

  - كانت المجموعات كاألتى: وقد
  تتضمن البيانات األولية والحالة التكنولوجية للحالة المبحوثة. مجموعة -1
تتناول العالقة بين التكنولوجيا واألساليب الحديثة فى الزراعة وتربية  مجموعة -2

  الحيوان والمشروعات التنموية.
  تتناول العالقة بين التكنولوجيا والحراك المهني. جموعةم -3
  تتناول العالقة بين التكنولوجيا والتعليم. مجموعة -4
تتناول العالقة بين التكنولوجيا وتنظيم النسل والوظيفة االقتصادية  مجموعة -5

  لألسرة.
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  األولي: بيانات أولية والحالة التكنولوجية: المجموعة

وثالثين سؤاال تتساءل عن النقاط التالية السن ضمت هذه المجموعة تسع  وقد
الدخل الشهري ومصادره إذا ما كان المبحوث  –الحيازة الزراعية  –الحالة التعليمية  –

المدى  –واإلضاءة  –مصدر المياه  –يعمل فى مهن أخري بجانب عمله كمزارع 
المدى الزمني اقتناء األدوات الكهربائية والمنزلية و  –الزمني الستخدام الكهرباء 

االستماع لإلذاعة ومشاهدة التليفزيون ومدي االستماع والمشاهدة،  –الستخدامها 
ونوعية المادة المستمع إليها، والمشاهدة مدي استماع ومشاهدة أبناء المبحوثين للراديو 

ونوعية المادة المستمع إليها والمشاهدة، شراء الصحف وقراءتها، التردد  التليفزيون،و 
ينما لآلباء واألبناء، واتجاه اآلباء نحو تردد األبناء على السينما تردد اآلباء علي الس

  واألبناء على المدينة، وأسباب ذلك التردد على العاصمة، السفر لخارج البالد.
كانت أسئلة تتضمن مجموعة من المتغيرات الفرعية فى اإلجابة عليها  وقد

  يتطلب ذلك. السؤالعندما كان 
: التكنولوجيا وأساليب الزراعة الحديثة وتربية الحيوان انيةالث المجموعة

  ومشروعات التنمية:

  - تضمنت هذه المجموعة سبعة وثالثين سؤاال تناولت النقاط اآلتية: وقد
الميكنة فى الزراعة، مداها، نوعيتها وأسباب االستخدام أسباب عدم  استخدام

مل عليها التصرف عند عطلها، االستخدام، أسباب شراء اآلالت، المعرفة بها، الع
 –زراعة محاصيل جديدة. األسباب فى حالة السلب واإليجاب. سبل المعرفة بها 

استفادة الفالح من استخدام  –إمكانية تمكين اآلالت من زراعة محاصيل جديدة 
استفادة الفالح من اإلذاعة  –الميكنة فى الزراعة، االستفادة من الميكنة بصفة عامة 

تربية الحيوان وأسباب عدم تربيتها فى حالة  –ون فى شئون الزراعة والحيوان والتليفزي
اثر  –األسباب فى حالة السلب  –المعرفة بها  –تربية سالالت جديدة  –السلب 

  القيام بمشروع تنموي. –االستفادة من الطب البيطري  –الميكنة على تربية الحيوان 
  الفراغ. قتقضاء و  –مختلفة العمل فى الزراعة خالل الشهور ال فترات
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  :التكنولوجيا والحراك االجتماعي: الثالثة المجموعة

هذه المجموعة ثالثين سؤاال تناولت تتبع المهنة بين أجيال ثالثة، والد  تضمنت
المبحوث، المبحوث واخوته، أبناء المبحوث، اثر استخدام اآللة فى الزراعة، 

مدينة، واإلذاعة والتليفزيون، والكهرباء، على والمواصالت والسفر للخارج، واالتصال بال
  الحراك المهني، الحراك المكاني،ومهنة الزراعة واالتجاهات ونحوها.

  الرابعة: التكنولوجيا والتعليم: المجموعة

هذه المجموعة خمس عشر سؤاال تناولت عملية التعليم بين جيلين،  تضمنت
وث من ناحية أخري، تعليم المبحوث جيل المبحوثين واخوتهم من ناحية، وأبناء المبح

وسهولة  –ألبنائه بنين وبنات، أسباب عدم تعليم األبناء استخدام اآللة فى الزراعة 
المواصالت والكهرباء واإلذاعة والتليفزيون، واالتصال بالمدينة، واثر كل هذه 

  المتغيرات على تعليم األبناء بنين وبنات.
 ظيم النسل والوظيفة االقتصاديةالتكنولوجيا وتن: الخامسة المجموعة

  لألسرة:

هذه المجموعة عدد واحد وثالثين سؤاال تناولت مسألة تعدد الزوجات،  تضمنت
ومقارنة حجم األسرة بين أجيال ثالثة، عدد األخوة، عدد األبناء، العدد المناسب من 

لرجل األبناء، المعرفة بوسائل منع الحمل ومصادر ذلك، استخدام وسائل منع الحمل ل
والمرأة، أسباب السلب واإليجاب، اإلذاعة والتليفزيون األبناء، استخدام اآللة فى العمل 

النسل،ودراسة الوظيفة االقتصادية لألسرة  مالزراعي واثر هذه المتغيرات على تنظي
الريفية، وذلك من خالل مقارنة بين جيلين، جيل أسرة والد المبحوثين،وجيل أسرة 

األسر تنتجانه وتبيعان منه،وما كانت أسرة الوالد تشتريه، وما المبحوث فيما كانت 
تشتريه أسرة المبحوث،وماذا يمكن أن يكون من أسباب قد حولت األسرة الريفية 

  المعاصرة فى البلدان النامية من أسر منتجة إلى أسر مستهلكة.
 تنوعت أسئلة االستمارة فى صورة مختلفة حتى يمكنها أن تتعرض للجوانب وقد
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المختلفة للمتغيرات التي تسعي إلى دراستها، ولقد حاولت أن تضع أسئلة متكاملة 
  نتساءل بماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟

من جانب، من جانب أخر فقد تساءلت بعض األسئلة من كل مجموعة  هذا
 عرضعن الواقع الذي يوجد فى واقع البحث، مثل الحالة التعليمية، والحيازة، والت

  وجية وغير ذلك من التساؤالت التي تقرر ما هو واقع.للمتغيرات التكنول
قياس االتجاهات حول القضايا المختلفة للبحث، ثم الربط بين التكنولوجيا  تم

والقضايا المختلفة للبحث،وقد لجأت أحيانا إلى المقارنة بين جيلين أو أكثر فى بعض 
  نولوجيا.القضايا للوقوف على حالة المتغير قبل  التكنولوجيا وبعد التك

كانت الجريمة إحدى المتغيرات التي تسعي الدراسة إلى تحقيق العالقة بين  ولقد
التكنولوجيا وبينها،ولما كان بحث ذلك يتطلب عينه مختلفة، فان البحث اتجه إلى 
وسيلة أخرى لتحقيق هذه العالقة، وهي التتبع الزمني لمعدل الجريمة فى كل من 

  دأت التكنولوجيا تغزو فيها هذين المجتمعين.المجتمعين خالل الفترة التي ب
  الدراسة عينة

اختيار عينتين للدراسة عينة من مجتمع البحث المصري (جهينة) وعينة من  تم
مجمع البحث الجزائري (الحروش) وذلك لرصد أثار التكنولوجيا على قضايا التغير 

  الدراسة. ناولهااالجتماعي التي تت
  البحث المصرية: عينة

عينة الدراسة فى مجتمع البحث المصري من خالل كشوف الحيازات  اختيرت
التعاونية الزراعية بجهينة، وقد تم اختيار العينة على أساس أن  جمعيةالزراعية فى ال

يكون المبحوث أكبر من سن األربعين، وقد تحقق هذا الشرط األخير من خالل تقص 
المعرفة الشخصية للباحث  الباحث لسن المبحوثين عند اختيار العينة من خالل

  بالمبحوثين، ومعاونة العاملين بالجمعية التعاونية فى معرفة سن المبحوثين.
  البحث الجزائرية: عينة

عينة الدراسة فى مجتمع البحث الجزائري من خالل سجالت ديوان  اختيرت
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 وقد كان ذلك أمرا ن،الفالحة بوالية سكيكدة دائرة الحروش استنادا على متغير الس
ميسرا فى العينة الجزائرية حيث تحتوي سجالت الفالحة على بيانات متعددة من بينها 

  تاريخ ميالد المزارع.
  العينة: حجم

اختيار مائة حالة كعينة لمجتمع البحث المصري، ومائة حالة كعينة لمجتمع  تم
  البحث الجزائري.
  اختيار العينة: أسس

  -اختيار العينة على أساس: تم
  .حوثزراعية للمبحيازة  وجود -1
  يكون سنة فوق األربعين. أن -2

كان األساس الثاني نظرا ألن الدراسة تتناول متغيرات تعليم األبناء  وقد
الحرك المهني لألبناء ومن ثم فقد بدأ للباحث أن سن فوق األربعين يمكن أن 

  يتوافر فيه اختبار هذه المحركات.
بين أسر أباء أضفنا إلى ذلك أن الدراسة سعت إلى مقارنة  إذا

المبحوثين، وأسر المبحوثين فى بعض المتغيرات، من ثم فإن المبحوث الذي 
يزيد سنة عن األربعين يمكن أن يكون واعيا للتغير الذي حدث بين أسرة والده 

  وما يحدث فى أسرته.
فإن التقارب فى فئات السن يمكن أن يوفر نوعا من التجانس  وأخيرا

  ون جيال واحدا تقريبا.باعتبار أن المبحوثين يمثل
األساس المنهجي الذي اختيرت عليه العينة فقد تم على  أما -3

خطوتين الخطوة األولي اختيار عينة على أساس طبقي حيث تحددت 
طبقة المزارعين فى مجتمعي البحث وتم اختيار عينة عشوائية من 

  المزارعين فى كل من مجتمعي البحث.
  الزمني للدراسة: المجال
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  الستطالعية:ا الدراسة -1
  .1985إلى مايو  1985المجتمع الجزائري من فبراير  فى  - أ 
  .1986المجتمع المصري فى يوليو  فى  - ب 
  البحث المصري: مجتمع

إحدى مدن محافظة سوهاج. وقد كانت قرية تابعة لمركز طهطا حتى  جهينة
تحولت بقرار إداري إلى مركز ومدينة يضم  1986م. وفي نهاية عام 1968عام 

ك.م. 25س قري، تقع جهينة شمال غرب سوهاج وتبعد عنها بمسافة ثالث مجال
  ك.فى ناحية الجنوب الغربي.15وتبعد عن مدينة طهطا بمسافة 

  .)1(نسمة 59862عدد  1986عدد سكان جهينة فى عام  يبلغ
  البحث الجزائري. الحروش: مجتمع

وقد دائرة الحروش بوالية سكيكدة فى الشمال الشرقي لدولة الجزائر.  تقع
إلى  1970بلدية تابعة لوالية سكيكدة ثم تحولت فى عام  1970كانت حتى عام 

  .)2(دائرة تتبعها بعض البلديات

ك.م  50الحروش عن مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري مسافة  تبعد
فى الشمال الشرقي وتبعد عن مدينة عناية مسافة مائة كيلو متر فى الجنوب 

  ك.م فى الجنوب. 30سكيكدة مسافة الغربي وتبعد عن مدينة 

  .)3(نسمة 31642عدد  1986عدد سكان الحروش عام  بلغ

  المقارنة بين جهينة والحروش: أساس

كل من مجتمعي البحث هو ريف فى مرحلة التحول فكل منهما قرية  أن -1
  تحولت إلى مدينة بقرار إداري.

بلغ عدد سكان مجتمع البحث المصري ضعف سكان مجتمع  السكان، -2
  البحث الجزائري، وسكان مصر ضعف سكان الجزائر.

  اختيار مجتمعي البحث: أسباب
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تم اختيار مركز جهينة بمحافظة سوهاج كمجتمع بحث مصري ودائرة  لقد
هناك عدة اعتبارات وراء  كانتالحروش بوالية سكيكدة كمجتمع بحث جزائري ولقد 

  - هذا االختيار هي:

وش يمثالن المجتمع الريفي جهينة والحر  البحثكل من مجتمعي  إن -1
المتحضر أو الحضر المتريف. فمنذ سنوات قليلة مضت كان كل من 
مجتمعي البحث قرية تابعة لمركز أو بلدية تابعة لدائرة. ولقد تحول كل 
منهما إلى مدينة بقرار إدارى.و ومن شأن مجتمعين بهذا الحال أن يعبرا 

ما قبل انتشار التكنولوجيا  عن واقع التغيير الذي تتناوله الدراسة فحالة
الحديثة ما زالت غير بعيدة ويمكن الوقوف عليها واالستدالل بمؤشرات 
متعددة على حالتها وحالة انتشار التكنولوجيا حاضرة يمكن تناولها 

  بالدارسة.
معظم المجتمعات الريفية فى كثير من بلدان العالم الثالث ومنها مصر  أن -2

من  اسةهذه، ومن ثم فإن ما تصل إليه الدر  والجزائر تمر بمرحلة التحول
نتائج يمكن أن يكون صادقا على كثير من المجتمعات الريفية المتشابهة 

  فى كل من مصر والجزائر.
الحروش وهي مجتمع البحث الجزائري هي مكان إقامة الباحث ألربع  أن -3

سنوات األمر الذي مكنه من التعرف عليها أكثر من أي مكان بالجزائر، 
د عرف فى أثناء إقامته الكثير عن الدائرة األمر الذي ذلل له كثير من وق

مشكالت الدراسة، أما عن جهينة فإنها بلد الباحث ومسقط رأسه وقد 
عاصرها قبل أن يحدث بها االنتشار التكنولوجي، ومن ثم فإن الباحث قد 
كان مالحظا بالمشاركة فى كل من مجتمعي البحث، ولهذه االعتبارات 

  رها كان سبب اختيار جهينة والحروش كمجتمعي بحث.وغي
  مجتمع البحث الجزائرى: 

أن نتناول وصف مجتمع البحث الجزائرى نعطى صورة مختصرة عن  قبل 



  
  

  
  

  موضوعات علم اجتماع الريفي
 

  
 
 

- 53 -  

طبيعة المجتمع الريفى فى الجزائر، فمما يتميز به الريف الجزائرى أن الدولة تعمل 
نشره فى المناطق الريفية على تضييق الفروق الريفية الحضرية وذلك من خالل ما ت

  من المظاهر الحضرية. 
المخططون والمنفذون إعطاء القطاع الريفى نفس االهتمام الذى يمنح  فيراعى 

للقطاع الحضرى، فتسعى الدولة إلى ربط المناطق الريفية بشبكة مواصالت سواء من 
در الذى ناحية الطرق أو الوسائل بحيث يسهل التنقل من المناطق الريفية بنفس الق

يتاح للمناطق الحضرية وفى مجال الخدمات والمؤسسات الحكومية فإن المناطق 
  الريفية والحضرية تتقارب إلى حد بعيد. 

هذا فحسب، بل هناك كثير من النواحى االجتماعية التى يتقارب فيها  ليس 
ل الريف مع الحضر، ومن أمثلة ذلك أن الزى واحد فى الريف والمدينة، ومواعيد العم

 الحياةالحكومية واألهلية واحدة، ففى المجتمع الحضرى والريفى الجزائرى يبدأ العمل و 
مبكرا وتنتهى أيضا الحياة مبكرة، بعد غروب الشمس بقليل فتبدو المدن والقرى خاوية، 
وال تسمح الدولة بالسهر إال فى شهر رمضان عادت األمور إلى طبيعتها وتنتهى 

ة مع غروب الشمس، حتى الجزائر العاصمة مع حوالى الحياة فى المدينة والقري
التاسعة مساء تنتهى فيها الحياة والحركة. وال يسمح القانون الجزائرى بالتجوال فى 

  الشوارع بعد العاشرة مساء فى القرية والمدينة. 
حتى عام  1830بقيت الجزائر تحت االحتالل االستيطانى منذ عام  ولقد 
. وحدث تقسيم ()لت األرض الزراعية إلى سيطرة المعمرين. ومع االحتالل تحو 1962

جديد فى الزراعة الجزائرية حيث انقسمت إلى قطاعين أحدهما قطاع المعمرين واألخر 
وقد اخذ قطاع المعمرين أخصب األراضى وبقى لقطاع المسلمين  ()قطاع المسلمين

  . ()األجزاء الفقيرة من األراضى الزراعية
مالك ووصل  53200 ،1940لمالك الجزائريين فى عام وقد وصل عدد ا هذا 

  . ()مالك 250000عدد المعمرين 
 3028000مساحة  1954إلى  1850ملك العمرون فى الفترة ما بين  وقد 

هكتار استولوا عليها من الجزائريين خالل هذه الفترة، وبقيت بقية األراضى الفقيرة 
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   . للجزائريين
وحصول الجزائر على استقاللها عام  1954ئرية عام وبعد قيام الثورة الجزا هذا 
الزراعة فى الجزائر  مأعيد تقسي 1972وصدر قانون الثورة الزراعية عام  1962

لتضم قطاعين، القطاع األول، وهو ما يطلق عليه قطاع التيسير الذاتى وهو القطاع 
هكتار،  2332865المملوك للدولة وتبلغ المساحة التى يقوم بزراعتها هذا القطاع 

وهو القطاع الذى يعمل فيه الفالحون كموظفين من قبل الدولة لهم حقوق جميع 
الموظفين ويخضعون لقانون العامل الجزائرى، ويمتاز هذا القطاع بالتحديث أكثر من 

هكتار  5291400القطاع اآلخر وهو القطاع الخاص، الذى يقو على زراعة مساحة 
  . ()يثا وتطورا عن القطاع السابقويمتاز هذا القطاع بأنه أقل تحد

 سكانوتشير اإلحصائيات بخصوص السكان والقوى العاملة أن عدد ال هذا 
يقدر بحوالى ثمانية مليون نسمة وهو  1973الجزائريين الزراعيين فى الجزائر عام 

% من مجموع سكان القطر. ومن المتوقع أن تخصص هذه النسبة 56.7عدد يمثل 
مليون  22% فى الوقت الذى سيصل فيه عدد السكان إلى 47إلى نسبة  1985عام 
  . ()نسمة

المشكالت األساسية التى يعيشها الريف الجزائرى مشكلة البطالة سواء  ومن 
كانت بطالة موسمية طويلة حيث ظروف الزراعة التى تعتمد على المطر تجعل فترة 

مليون  1971ميا عام العمل الزراعى فترة قليلة إذ بلغ عدد المتعطلين تعطال موس
ألف متعطلين  750ونصف، هذا إلى جانب عدد يتراوح ما بين نصف مليون إلى 

ال يعملون فى مهنة، وينتشر هؤالء المتعطلون فى القطاع الزراعى  ()سافراً  عطالت
  الخاص ألن العاملين فى قطاع التيسير الذاتى هم موظفين فى الدولة. 

تى تواجه الزراعة فى مصر هى ضيق وٕان كانت المشكلة األولى ال هذا 
المساحة الزراعية، فإن الزراعة فى الجزائر ال تعانى  من مشكلة المساحة وٕانما 
المشكلة األساسية هى اعتماد الزراعة على المطر ال يمكن من زراعة األرض إال مرة 

  واحدة فى العام. 
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القدرة على تمثل مشكلة نقص المياه أساس المشكلة بل المشكلة هى عدم  وال 
استغالل المياه، وهو األمر الذى يحول دون زراعة األرض أكثر من مرة أو زراعة 
كافة األراضى الصالحة للزراعة، إذ أن هناك ضعفا فى التجهيز، إذ تبلغ كميات 

مليون  25مليار متر مكعب يخزن منها  65المطر إلى تنزل على الجزائر بمقدار 
اقى سدى إلى البحر أو باطن األرض أو يتبخر % ويذهب الب0.8متر مكعب بنسبة 

  . ()فى الهواء
فيما سبق بعض المؤشرات التى تعطى صورة عن طبيعة القطاع  قدمنا 

  الزراعى فى المجتمع الجزائرى ونتناول اآلن مجتمع البحث الجزائرى الحروش. 
  التطور اإلدارى والسكانى للحروش:  -أ
بعة لوالية سكيكنة وفى هذا العام بلدية تا 1970الحروش حتى عام  كانت 

تحولت إلى دائرة يتبع لها بعض البلديات وقد نمت الحروش سكانيا بصورة سريعة إذ 
إلى تسعة  1976سبعة آالف نسمة وصل فى عام  1966كان عدد سكانها فى عام 

عدد واحد وثالثون ألف نسمة. وال تعود  1986عشر ألف نسمة ووصلت فى عام 
ى النمو الطبيعى للسكان ولكن تعود بالدرجة األولى إلى الهجرة، فمن هذه الزيادات إل

واستمرت هذه  1954المعروف أن الجزائر مرت بمرحلة الثورة التى اندلعت فى عام 
هذه الفترة نزح كثير من السكان من المجتمعات  خاللو  1962الثورة حتى عام 

فيها والسيطرة عليها فلجأت  السكانية التى كانت القوات الفرنسية تتمكن من التحكم
  أعداد كبيرة إلى الجبال واستقرت بها. 

انتهاء الثورة بدأت هذه األعداد فى العودة إلى التجمعات السكنية الكبيرة،  وبعد 
وليس هذا فقط ولكن عندما تحولت الحروش إلى دائرة نزح الكثيرون إليها من 

فر ظروف الحياة أكثر بها، ومن ثم السكانية المتناثرة فى الجبال نظرا لتو  التجمعات
عندما استطاعت الحكومة  1985فقد تكونت أحياء قصديرية ظلت تنمو حتى عام 

بناء مساكن حديثة لهؤالء والقضاء على وجود هذه األحياء القصديرية ومع تحول 
الحروش من بلدية إلى دائرة حدثت هناك تغيرات كثيرة بها كانت بشكل أو بآخر نتاج 
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  حول.لهذا الت
مما يجدر اإلشارة إليه أن التغير الذى حدث فى الحروش تغير مخطط  ولكن 

من قبل الحكومة فى غالبيته، بعكس التغير الذى حدث فى جهينة فإن التأثير الشعبى 
  كان دائما مجاورا للتغير الذى تحدثه الحكومة. 

  اإلدارى بالحروش:  التغير

حروش تضم مدرسة متوسطة التحول من بلدية إلى دائرة كانت ال قبل 
  ومدرستين ابتدائيتين، ومستشفى صغير ونقطة للشرطة، ونقطة بريد. 

  فإن الحروش تضم:  1985عام  وفى
  وهى تقابل مجلس المدينة فى التقسيم المصرى.  دائرة - 
  وهى تقابل المجلس المحلى فى التقسيم المصرى.  بلدية - 
  اعى. إدارة للتأمين االجتم –مركز بريد  –شرطة  مركز - 
  من البنك الوطنى الجزائرى، سنترال للهاتف.  فرع - 
ثالثة مجمعات استهالكية تبيع كافة مستلزمات المنزل والسيارة  عدد - 

  قطع غيار سيارات.  –أثاث  –مالبس  –مواد غذائية  –أدوات منزلية  –
 –إلى جانب ذلك ثالث مستشفيات بها أقسام متخصصة  تضم - 
  أمراض باطنة.  –عظام  –نساء  –أطفال  –جراحة 

المدارس تضم ثالث مدارس للتعليم الثانوى وخمس مدارس  ومن - 
للتعليم اإلعدادى العام والفنى. ثمانى مدارس ابتدائية. إضافة إلى ذلك إدارة 

  للكهرباء والغاز وٕادارة للمياه وٕادارة للضمان االجتماعى ومحكمة ابتدائية. 
  ى: الزراعة والتغير فى مجتمع البحث الجزائر  -ب
الظروف الطبيعية دورا مؤثرا فى عالقة الفالح باألرض فى مجتمع  تلعب 

  البحث الجزائرى وفى غيره من المجتمعات. 
عالقة الفالح الجزائرى باألرض محدودة إذ يقو بتجهيز األرض للزراعة  إن 

ويتركها حتى ينزل المطر فينبت الزرع وتظل عالقة االنفصال بسبب استمرار األمطار 
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فصل الربيع حيث يبدأ الطقس فى التحسن، ويتم اللقاء الثانى بين الفالح حتى 
واألرض عند الحصاد ثم تعود العالقة إلى االنفصال حتى قبل بداية فصل األمطار 

  فى شهر أكتوبر. 
كان األمطار تحدد عالقة الفالح باألرض من ناحية فإن التضاريس هى  وٕاذا 

عالقة فإن طبيعة األرض فى الجزائر عبارة عن األخرى تلعب دورا فى تحديد هذه ال
مرتفعات ومنخفضات، وهذا يجعل قدرة الفالح على التحكم فى الزراعة محدودة فإذا 
أضفنا إلى ما سبق عامل أخر يلعب دورا فى تحديد عالقة الفالح باألرض وهو 

منذ العالقة التاريخية التى ربطت بين الفالح الجزائرى واألرض، فقد خضعت األرض 
شعار األرض  لدولة، فلما كان االستقالل رفعت ا1830االحتالل الفرنسى منذ عام 

لمن يزرعها وجاء الفالح لألرض، وهو ينظر إليها باعتبارها مصدر غناه وتعويضه 
عن الحرمان الذى عاشه فى ظل االحتالل، ولكن العالقة لم تكن قد توطدت بين 

رياح التغير بفتح مجاالت عديدة للعمل فى الفالح واألرض فى الوقت الذى هبت فيه 
الحكومة فلم يحدث تقدم فى القطاع الخاص الزراعى، بل يمكن القول إنها تدهورت 
كثيرا، وكان التغير الذى حدث هو االعتماد على اآلالت الميكانيكية بدل األدوات 

ثم فإن  التقليدية، والعمليات الزراعية محدودة بعمليتين هى الزراعة والحصاد، ومن
بالعمل الذى كان الفالح يقوم به،  القياماستخدام اآللة لم يحدث تطورا بل كان دوره 

ولكن هذا ال يغن عدم وجود تحديث فقد ظهر فى الفترات األخيرة زراعة صوبات 
الخضراوات واستخدام موتورات لرفع المياه للرى من بعض الوديان، ولكن هذه 

   مشروعات محدودة فى مجتمع البحث.
هنا فإن التغير الذى حدث بفعل التكنولوجيا فى الزراعة فى مجتمع  ومن 

ونذكر مرة أخرى بأن هذا هو حال  ضاريس،البحث تغير محدود بفعل الطقس والت
القطاع الزراعى الخاص بينما يختلف الحال كثيرا فى القطاع المسير ذاتيا حيث توجه 

وعا وتلعب اإلمكانيات المادية والفنية الدولة اهتماما كبيرا بتحديث الزراعة كما ون
  المتوفرة لدى الدولة الدور األساسى فى هذا التحديث. 
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  التطور العمرانى للحروش:  -ج

فيما سبق أن الحروش قد تضاعف عدد سكانها فى فترات وجيزة وقد  ذكرنا 
خلق مشكلة إسكان خطيرة حيث كان اكثر من أسرة تعيش فى منزل صغير إلى جانب 

ار األحياء القصديرية التى أحاطت بالحروش، وذلك ألن الدولة كانت هى التى انتش
  تتولى عملية البناء واإلسكان، ولم يكن مسموحا ألحد من األهالى بالبناء. 

إلحاح مشكلة اإلسكان وتزايدها فقد أطلقت الدولة حرية األفراد فى البناء،  ومع 
ية وقدمت لهم مواد البناء المدعمة ليس هذا فقط وٕانما منحتهم األرض بأسعار رمز 

  ماليا من قبل الدولة. 
هذه اإلجراءات أن امتدت الحروش غربا بمسافة كيلو متر  تائجكان من ن ولقد 

طول وعرض لنصف كيلو متر، وقام األهالى ببناء منازل على هذه المساحات تختلف 
كانت المنازل الجديدة عن تلك المنازل التقليدية ذات الطابق الواحد والسطح المثلث، ف

تتكون من طابقين أو أكثر وعلى نظام المنازل األوربية الريفية وقد كان هذا من جانب 
  األهالى. 
، ببناء 1986إلى  1982فقد قامت خالل الفترة ما بين  لحكومةجانب ا ومن 
وحدة سكنية جديدة يسكنها المغتربون جزائريون وأجانب إذ يوجد بالحروش  1206

المدرسين واألطباء األوربيين والعرب الذين يعملون فى حقل التعاون الفنى،  أعداد من
ويسكن هذه البنايات إلى جانب المغتربين الجزائريون الذين كانوا يعيشون فى األحياء 

  . ()القصديرية والحاالت الخاصة
  التغير فى االتصال والمواصالت والكهرباء:  -د
، وتستخدم معظم المنازل الكهرباء 1968الكهرباء إلى الحروش عام  دخلت 

  لإلضاءة واألغراض المنزلية األخرى. 
عدد  1972من ناحية االتصال. فقد كان عدد المشتركين فى التليفون عام  أما 

كان عدد  1970مشترك، وفى عام  3256، 1985مشتركا بلغ عددهم فى عام  82
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  سيارة.  183، 1985وصل عددها عام  راتسيارات األجرة فى الحروش خمسة سيا
لم يكن أحد من أهالى الحروش  1970للسيارات الخاصة ففى عام  وبالنسبة 

عدد  1985يمتلك سيارة خاصة ووصل أعداد السيارات المملوكة لسكان الحروش عام 
سيارات أصبحت  7سيارة، وبالنسبة لسيارات النقل ونصف النقل فقد كان عددها  642
فتتاح محطة سكة حديد الحروش على خط السكة تم ا 1983سيارة. وفى عام  96

  الحديد الذى يصل ما بين عنابة فى أقصى الشرق ومكان فى أقصى الغرب.
الحروش بشبكة طرق مرصوفة بسائر واليات الجزائر ويبعد عنها مطار  ترتبط 

ك. م، يبعد عنها مطار عنابة الدولى ومينائها مسافة  50قسطنطينية الدولى مسافة 
  ك.م.  30ويبعد عنها ميناء سكيكده البحرى مسافة ك.م،  100

لالتصال التليفونى فإن ساكن الحروش يمكنه االتصال مباشرة بكافة  وبالنسبة 
أنحاء الجزائر وبعض البلدان األوربية، ويتصل  غير مباشر بكافة أنحاء العالم، وتربط 

  الحروش شبكة سيارات نقل الركاب لكافة أنحاء الجزائر. 
  غير فى البناء المهنى للحروش: الت - هـ
الحروش قبل تحويلها إلى دائرة بلدية تقوم على الزراعة والرعى وكانت  كانت 

ومن ثم فقد كانت الزراعة هى المهنة  ،الزراعة وتربية الماشية هى مصادر العيش فيها
% للسكان والباقى يعملون فى تجارة البقالة، أما البناء المهنى 90السائدة بنسبة 

  اإلحصائيات التالية تعطى مؤشرات على مكوناته:  نعف 1985عام  لحروشل
  موظفا:  1532وعددهم  الموظفون -1

فى قطاع الخدمات فى المؤسسات الحكومية. وكل من يجيد القراءة  ويعملون
والكتابة يجد له مكانا فى العمل الحكومى، فمن حصل على الشهادة االبتدائية 

كان الطالب  1986مديرا لمؤسسة، وحتى عام  فى فترة سابقة قد يعمل اآلن
الذين يرسبون فى الشهادة الثانوية يعينون مدرسون فى التعليم اإلعدادى، 
وخالل فترة التدريس يحصلون على دبلوم، ويكون عملهم فى التعليم جزءا من 
دراستهم، وٕاذا نظرنا إلى قانون العامل فى الجزائر قد وضع الحد األدنى 
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  دينار شهريا زيادة على اإلعانات األخرى.  1500لألجور مبلغ 
  حرفيا:  496 هموعدد الحرفيين -2

التغير الذى حدث وجود أعداد كبيرة من الحرفيين فى المجاالت  تطلب
 منالمختلفة كإصالح السيارات والعمل على السيارات كسائقين وغير ذلك 

  الحرف التى جدت مع التغيرات التى شهدها مجتمع البحث. 
  تاجرًا:  359وعددهم  رالتجا -3

  التجارة فى مواد البقالة والخضر والفاكهة والمالبس.  وتتضمن
  مزارعًا:  1642وعددهم  المزارعون -4

هم الذين يقومون بزراعة األراضى التى يملكونها أو التى  وهؤالء
يستأجرونها من الدولة، واألفراد مقابل إيجار رمزى من الدولة ويزيد قليال عن 

  األفراد. اإليجار من 
  التغير فى األنشطة االقتصادية:  -و
تبع التغير فى البناء المهنى لمجتمع الحروش تغير فى األنشطة  لقد 

فاحتلت الوظائف الحكومية والعمل فى الشركات الوطنية اعلى اهتمام  صاديةاالقت
وخاصة أن العاملين فى الحكومة أو الشركات يحصلون على الرعاية الصحية 

ة وفى نفس الوقت تمنح الوظائف عائدا اقتصاديا مرتفعا كذلك الحال واالجتماعي
بالنسبة للحرفيين، وخاصة حرف السيارات والتجارة، وصار النشاط الزراعى هى اقل 
األنشطة دخال مما دفع الكثيرين إلى تركه والبحث عن عمل مربح بمرتب كبير 

  ومستقبل مؤمن له وألسرته. 
  ودورها:  التغير فى مكانة المرأة - ز
المرأة الجزائرية قبل التغير تلزم منزلها وال تخرج منه، ولكن مع حدوث  كان 

التغيرات فى مجتمع البحث صارت الفتاة تأخذ دورها فى التعليم وصارت عاملة فى 
أكبر من نسبة  وىالميادين المختلفة والجدير بالذكر أن نسبة الفتيات فى التعليم الثان

  ث. الذكور فى مجتمع البح
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اثر هذا التغير فى ارتفاع مكانة المرأة فقد صار من حقها اتخاذ قرار  ولقد 
االختيار فى الزواج واصبح لها استقالل اقتصادى مكنها من تقلص سلطة الرجل 

  عليها. 
  الدراسة  نتائج

أن نسبة األمية فى مجتمع البحث الجزائرى اكبر من نسبة األمية فى مجتمع  
شرنا إلى ذلك من قبل فإن هذا األمر يعود إلى ظروف كل من البحث المصرى وكما أ

البحث المختلفة، وبالنسبة للحيازة الزراعية فإن المتوسط الحسابى فى العينة  ىمجتمع
الجزائرية أكثر من ثالثة أضعافه فى العينة المصرية، ولكن مع هذا نجد أن المتوسط 

لك يعود إلى تنوع مصادر الدخل الحسابى للدخل فى العينتين يكاد يكون متساويا وذ
فى العينة المصرية التى تتميز بممارسة أنشطة غير زراعية فى حين أن العينة 

  الجزائرية تقتصر على القيام بنشاط الزراعة فقط ويغر ذلك من الظروف. 

 معظمتناولنا حالة انتشار التكنولوجيا فى مجتمعى البحث فإننا نجد أن  وٕاذا
دون على الكهرباء فى اإلضاءة واألغراض المنزلية كما يستخدم أفراد العينتين يعتم

معظم أفراد العينتين المياه النقية فى الشرب ولكن العينة المصرية تتفوق على العينة 
الجزائرية فى المدى الزمنى الستخدام الكهرباء. كما يالحظ أيضا انتشار األدوات 

العينة المصرية على العينة فى كل من مجتمعى البحث كما تتفوق  يةالتكنولوج
  الجزائري فى المدى الزمنى الستخدام األدوات التكنولوجية. 

تشير إلى أن  ةللنشاط االتصالى فى عينتى البحث فإن نتائج الدراس وبالنسبة 
نشاط االستماع إلى الراديو شائع فى مجتمعى البحث وكذلك الحال بالنسبة لنشاط 

جيل المبحوثين فقط ولكن فى جيل األبناء وبدرجة  مشاهدة التليفزيون، وهذا ليس فى
  اكبر. 

العينة المصرية على العينة الجزائرية فى ممارسة األنشطة السابقة فى  وتتفوق 
يعتبرا  يفزيونكل من جيل المبحوثين وأبنائهم كما يظهر من الدراسة أن الراديو والتل

العينة المصرية عن العينة  جهازين ترفيهيين بالدرجة األولى ويتفوق هذا النشاط فى
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الجزائرية باعتباره نشاطا ثقافيا وتعليميا، هذا وقد كان للتليفزيون فى العينة المصرية 
دورا إيجابيا أكثر بالنسبة الستفادة الفالح فى أمور الزراعة وتربية الحيوان، فى حين 

  كان هذا األثر ضعيفا فى العينة الجزائرية. 
نشاط مطالعة الصحف نشاط ضعيف فى العينتين الدراسة أن  جنتائ وتسجل 

واكثر ضعفا فى العينة الجزائرية، ولعل ذلك يرتبط بدرجة كبيرة بنسبة األمية فى كل 
من المجتمعين. أما عن نشاط التردد على السينما فإن الدراسة تبين أن هذا النشاط 

ولكن األمر  ضعيف فى العينة المصرية ولكنه نشاط شائع فى عينة البحث الجزائرى،
يختلف فى جيل أبناء المبحوثين إذ أن هذا النشاط نشاط شائع عند كل من أبناء 
العينة المصرية، التى ال تقتصر على التردد على السينما فقط ولكن تردد على نوادى 

 ىالفيديو المنتشرة فى مجتمع البحث أيضا، وفى نفس الوقت نجد نشاط التردد عل
  بناء العينة الجزائرية. السينما نشاط شائع عند أ

الجزائر) فيظهر  –بالنسبة لنشاط تردد المبحوثين على العاصمة (القاهرة  أما 
من الدراسة أنه نشاط شائع عند أفراد العينة المصرية وغير شائع عند أفراد العينة 
الجزائرية، وبالنسبة لنشاط التردد على المراكز الحضرية المجاورة فيظهر من الدراسة 

  نشاط شائع عند كل من أفراد عينتى البحث وأبنائهم. انه 
أخر أنشطة االتصال وهو نشاط السفر خارج الوطن فإنه نشاط ليس  وفى 

البحث الجزائرية وٕانما هو نشاط عام وقد أوضحنا تفسير ذلك من  عينهشائعا فقط فى 
ولكنه  قبل، كذلك الحال بالنسبة للعينة المصرية فقد ظهر أن هذا نشاط شائع أيضا

  بدرجة اقل من عينة البحث الجزائرية. 
  النشاط االتصالى بمجموعة من المتغيرات الفرعية:  ارتباط

النشاط االتصال سواء كان االستماع إلى اإلذاعة ومشاهدة التليفزيون  يرتبط 
  وقراءة الصحف والتردد على المدن بمجموعة من المتغيرات الفرعية وهى السن: 

  ميكانيكية فى الزراعةاآلالت ال استخدام - 
مما سبق أن نسبة استخدام اآلالت الميكانيكية فى الزراعة اكبر من  يظهر 
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نسبة استخدام األدوات التقليدية فى العينة المصرية والعينة الجزائرية وتتفوق العينة 
  المصرية على العينة الجزائرية فى مدى استخدامها لآلالت الميكانيكية. 

الت الميكانيكية فى العينة الجزائرية بكونها توفر المال استخدام اآل ويرتبط 
  . وتقوم به األدوات التقليدية إضافة إلى توفيرها لما سبق ذكره. قتوالجهد والو 

العينة المصرية ارتبط استخدام اآلالت الميكانيكية بتوفيرها للتكلفة والوقت  وفى 
  ما: والجهد إلى جانب عاملين اخرين يحتالن أهمية كبيرة وه

  االيدى العاملة.  ندرة - 
الفنى لهذه اآلالت حيث مكنت من التغلب على الظروف  االستخدام - 

  الطبيعية التى كانت تحول دون الزراعة. 
اآلالت الميكانيكية من استصالح األرض والتربة الرملية الصحراوية  فمكن

يكية هى لتكون صالحة للزراعة وكذلك التمكين من ريها، وذلك باستخدام آلة ميكان
  رشاشة الرى الوسيلة الوحيدة لرى األراضى الرملية. 

ارتبط استخدام األدوات التقليدية فى الزراعة فى كل العينة المصرية بوجود  وقد 
هذه األدوات التقليدية عند المزارع، ووجود الحيوان المدرب للعمل عليها، وضيق 

ل فى زراعته حتى ال يجد الحيازة الزراعية وحرص المزارع على أن يعمل فترة أطو 
نفسه بدون عمل، إلى جانب عدم وجود المال الستخدام األدوات الميكانيكية أو 

  . عضهاب
ارتبط عدم استخدام بعض اآلالت الميكانيكية عند العينة الجزائرية بعدم  كما 

  الحاجة إليها وذلك مثل ماكينة الرى وآالت تسوية األرض. 
معية فى تعريف العينة المصرية باآلالت أسهمت أساليب االتصال الج كما

الميكانيكية وشراءها فى حين أن الحكومة هى التى تقوم بشراء هذه األدوات فى العينة 
  الجزائرية.

اآلالت الميكانيكية فى الزراعة آثار كبيرة على العينة  خدامترك است ولقد
ة ومعرفة فنون المصرية من العينة الجزائرية، وذلك من خالل اكتساب مهارات جديد
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  جديدة فى عمل اآللة وتركيبها وأعطالها.
كانت نسبة القيام بزارعة محاصيل جديدة منخفضة عن العينتين ولكن تزيد  وقد

  العينة المصرية على العينة الجزائرية بمقدار ثالث أضعاف.
كما يعود عدم اإلقدام على زراعة المحاصيل الجديدة إلى العوامل االقتصادية   

عينة المصرية بقدر أكبر من العينة الجزائرية، حين كانت العوامل األكثر تأثيرًا عند ال
  فى العينة الجزائرية هى التعود وعدم معرفة المحاصيل الجديدة.

لعبت العوامل االقتصادية دورًا فى دفع العينة المصرية لزراعة المحاصيل  وقد
دورًا أكبر فى تعريف المزارعين  الزراعية الحديثة، كما لعبت أساليب االتصال الجمعية

بالمحاصيل الزراعية الجديدة فى العينة المصرية عنه فى العينة الجزائرية التى تتولى 
  الحكومة مباشرة القيام بإحضار المحاصيل الزراعية.

مكنت اآلالت الميكانيكية من زراعة محاصيل زراعية جديدة بنسبة ثالث  وقد
  نًا بالعينة الجزائرية.أضعاف عند العينة المصرية مقار 

% من العينة المصرية بزراعة بذور جديدة لمحاصيل قديمة 75قامت نسبة  كما
  % من العينة الجزائرية.69و

أسهمت أساليب االتصال الجمعية فى العينة المصرية بالتعريف بهذه  وقد
  البذور فى حين قامت الحكومة مباشرة بهذا الدور فى العينة الجزائرية.

استخدامه لآلالت  منمدى استفادة المزارع فى العينة المصرية أكبر كان  وقد
الميكانيكية فى الزراعة عن مدى استفادة المزارع الجزائرى. كما ظهر زيادة مدى 
استفادة المزارع فى العينة المصرية من استخدام اآلالت الميكانيكية الزراعية فى غير 

  ائرى من اآلالت فى غير مجال الزراعة.مجال الزراعة عن مدى استفادة المزارع الجز 
 ادةوسائل اإلعالم المصرية على مثيالتها الجزائرية فى مدى استف وتفوقت

المزارع منها فى شئونه فى الزراعة وتربية الحيوان، كما تفوقت العينة المصرية على 
  العينة الجزائرية فى مدى تربية الحيوان والماشية بمقدار أكثر من الضعف.

فى اإلقدام على تربية سالالت جديدة من الماشية. وقد أثرت اآللة  وكذلك
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الميكانيكية باستخدامها فى الزارعة وٕايجابًا على تربية الحيوان فأراحته من العمل 
معدالت تربيته، وقد استفاد المزارع المصرى من الطب البيطرى  منواألمراض، وقللت 

  ولم يحدث ذلك عند العينة الجزائرية.
بت العوامل االقتصادية دورًا أساسيًا عند العينة المصرية فى عدم القيام لع وقد

بمشروعات تنموية مثل تثمين الماشية وتربية الدواجن عند غالبية الذين لم يقيموا هذه 
  المشروعات.

ظهرت أيضًا أن نسبة القيام بمشروعات تنموية عند العينة المصرية أكبر  كما
  رية.من نسبتها فى العينة الجزائ

لعبت العوامل الغير اقتصادية دورًا أساسيًا فى عدم قيام العينة الجزائرية  وقد
  بمشروعات تنموية.

للخدمات  ركزاً المجتمع المحلى ليس فقط تجمع من الناس بل هو يعتبر م أن
بهدف إشباع حاجات أفراده وفى نفس الوقت يشكل كل فرد فيه عمًال معينًا ومن 

دد قوة العمل فى المجتمع ويرتبط بالبناء السكانى بحسب مجموع هذه األعمال تتح
السن وبحسب النوع إلى جانب قيام أنشطة مختلفة تتمثل فى الخدمات الصحية 
والترفيهية والتعليمية وخدمات االتصال وغيرها وهذا يفسر العالقة التبادلية بين 

  المهنة والمجتمع.

ة التى تعكس معانى معينة من أن اإلنسان يعمل دائمًا على تطوير الثقاف حيث
الشخصية الفردية والشخصية االجتماعية من خالل مهنته التى يجد فيها إشباعًا 
لرغباته ويتضامن عن طريقها مع زمالء المهنة الواحدة، وهذا يعنى أن المهنة تؤثر 

أنماط الحياة االجتماعية كما يؤثر المجتمع بدوره على سائر الحياة المهنية  ئرعلى سا
  .()العالقة هنا عالقة تبادلية فى كال االتجاهينف

ضوء ما سبق واستنادًا على نتائج الدراسة فغن الحراك المهنى الذى شهده  وفى
مجتمعى البحث من التحول عن مهنة الزراعة إلى مهن أخرى يمكن أن يؤثر فى 
خاصية أساسية من خصائص المجتمع الريفى التى عرف بها التراث النظرى لعلم 
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  جتماع وهر خاصية التجانس.اال
شأن كل مهنة أن تكسب صاحبها جوانب تميزه عن غيره من أصحاب  فمن

المهن األخرى ولكل مهنة ما يمكن أن تضيفه إلى ثقافة اإلنسان ومن ثم فإننا سنجد 
فى نهاية األمر أن مسالة التجانس فى المجتمع الريفى بدت تقل وتتالشى ليحل نحلها 

  خذ بالمجتمع إلى درجة أعلى على المتصل الريفى الحضرى.الالتجانس الذى يأ
جانب هذا ففى االتجاه األخر المتمثل فى تأثير المجتمع فى المهنة، وجدنا  إلى

من خالل الدراسة أن هناك مهن جديدة لم تكن موجودة فى المجتمع ومهن زاد االتجاه 
يزيد من حالة الالتجانس نحوها ومن ثم فإن المجتمع وٕافرازه لمهن جديدة من شانه أن 

فى المجتمع باإلضافة إلى دافع ثالث يسهم فى االتجاه نحو الالتجانس هذا وهو 
  عالقة النوع بالمهنة.

فترة ما قبل التكنولوجيا الحديثة كانت المرأة تعمل فى داخل البيت فقط ومع  ففى
عمل خارج التغيرات ظهرت المرأة فى مجال العمل خارج المنزل ومع خروج المرأة لل

المنزل سوف يحدث تغير كبير فى الدور الوظيفى للمرأة وكل ما يتعلق بهذا التغير 
فى الدور من قضايا متعلقة ببناء األسرة ووظائفها من جانب، وما يحدث من تغير فى 

  المجتمع من جانب أخر وخاصة القيم المتعلقة بعمل المرأة.
حالة التجانس التى كانت  شأن كل ما سبق أن يأخذ المجتمع الريفى من من

  تسوده إلى حالة من الالتجانس.
الريفى وهى االتجاه  معنقطة أخرى يثيرها ذلك التحول المهنى فى المجت ثمة

نحو هجر مهنة الزراعة وما يترتب على هذا من إهمال للزراعة والثروة الحيوانية التى 
خاصة فى المجتمع ظهرت اتجاهاته فى هذه الدراسة وما يمكن أن يترتب على ذلك 

المصرى الذى يقف فيه الحيازة وصغرها ودوام تفتتها بحكم نظام التوريث وهو األمر 
الذى يحول دون استخدام الميكنة الزراعية بصورة فعالة كما هو الحال فى بلدان أوربا 

  وأمريكا وروسيا.
كان صغر الحيازة الزراعية أحد األسباب األساسية التى تؤثر فى هجر  وان
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نة الزراعة وٕاهمال الثروة الحيوانية فنفس النتائج تكون فى مجتمع البحث الجزائرى مه
  مع عدم وجود عنصر صغر الحيازة ولكن ألسباب أخرى.

أن نستخلص مما سبق أن ظاهرة تعدد الزوجات ما زالت منتشرة فى  يمكن
بحث المجتمع الجزائرى وتندر فى المجتمع المصرى، واستنادًا على واقع عينات ال

هناك انخفاض ملحوظ فى عدد األبناء بالمقارنة بين جيل المبحوثين واخوتهم مع عدد 
تعرف وسائل منع الحمل فى حين أن نسبة  معد معاألبناء فى جيل أبناء المبحوثين 

  الثلث فقط فى العينة الجزائرية هى التى تعرفها.
ن خاللها أساليب االتصال الجمعية من أكثر المصادر التى عرف م وتعتبر

  المبحوثين وسائل منع الحمل وخاصة التليفزيون.
ظهر أن وسيلة منع الحمل التى يستعملها الرجل غير مستعملة فى حاالت  كما

العينتين المصرية والجزائرية، ويستخدم ثلث العينة المصرية من نساء المبحوثين 
  .% فقط8وسائل منع الحمل فى حين كانت نسبتهم فى العينة الجزائرية 

التى تحول دون استخدام وسائل منع الحمل الفهم الخاطئ  ألسبابأكثر ا ومن
للدين، عدم الثقة بالعلم والطب، القيم االجتماعية المتعلقة بمكانة األبناء الذكور 
وعددهم، انخفاض مكانة المرأة باعتبارها وسيلة لإلنجاب دون مراعاة تأثير ذلك على 

  صحتها.
لتى دعت إلى استخدام وسائل منع الحمل األسباب كانت أكثر األسباب ا وقد

  فى عدم استخدام أساليب منع الحمل ووسائله. ذكرهاهى نقيضه األسباب السابق 
لعبت اإلذاعة والتليفزيون دورًا فعاًال عند العينة المصرية فى جعل نسبة اقل  وقد

ال فى العينة من الثلث تستخدم وسائل منع الحمل بينما كان تأثيرها ضئيًال وغير فع
  الجزائرية.
كان تعليم األبناء فى العينة المصرية واحدًا من األسباب الهامة التى دفعت  وقد

ثلث أفراد العينة المصرية يستخدمون وسائل منع الحمل (زوجات المبحوثين)، فى 
حين أن تعليم األبناء لم يكن ذا تأثير على استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم األسرة 
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جتمع الجزائرى، وقد كان استخدام اآللة فى الزراعة سببًا يدعو إلى تنظيم فى الم
  األسرة فى العينة المصرية أكثر مما هو عند العينة الجزائرية.

القول بأن األسرة الريفية قد تحولت بين أسرة منتجة إلى أسرة مستهلكة  ويمكن
اج األسرة المصرية للمواد وذلك فى العينة المصرية والعينة الجزائرية، ولكن مازال إنت

  الغذائية أكثر من األسرة الجزائرية وشراءها للمواد الغذائية أقل من األسرة الجزائرية.
كان لهذا التحول أسبابًا متعددة تعود إلى التغير البنائى الوظيفى الذى لحق  كما

لظروف بالمجتمعات الريفية فى فترة من التغير السريع ويعود فى جانب كبير منه إلى ا
  السياسية.

كان لتيار الهجرة للعمل فى خارج الوطن أثره السلبى فى تحول األسرة  ولقد
مستهلكة فى العينة المصرية للبحث، فى حين أن ذلك األثر لم  ىالريفية من منتجة إل

  يكن موجودًا فى عينة البحث الجزائرية.
الث التى تعانى المشكلة السكانية من أخطر المشاكل فى دول العالم الث تعتبرو 

من معدالت نمو سكانى مرتفعة ونقص مستمر فى مواد الغذاء، األمر الذى يهدد 
واستقاللها، ولقد أتاحت التكنولوجيا الحديثة الوسائل التى تمكن اإلنسان من  بقائها

ممارسة حياته الطبيعية مع التحكم فى مسألة اإلنجاب، وحسب ما يرى كثير من 
أئمته السابقين والمعاصرين أن الدين اإلسالمى ال يحرم تنظيم علماء الدين اإلسالمى و 

النسل، وقد أتاحت أساليب االتصال الجمعية فرصة اإلعالن عن وسائل منع الحمل 
وٕاعالن وٕاعالم رأى اإلسالم فى هذه القضية، وتقدم الدولة فى مصر الخدمات الطبية 

واقع الدراسة عند نقطتين، من أجل حدث األسرة على تنظيم النسل، ومع هذا نقف من 
  - األولى:

انخفاض فى معدل المواليد بين جيل المبحوثين واخوتهم وجيل األبناء  هناك
  ولكن هذا االنخفاض بنسبة أقل مما يمكن تحقيق تنمية مطلوبة.

وسائل منع الحمل فى العينة  خدامالثانية أن هناك اتجاهًا نحو است النقطة
ل منع الحمل هن النساء ورغم هذين المؤشرين فما المصرية والالئى يستخدمن وسائ
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  زالت األغلبية ال تستخدم هذه الوسائل.
خالل الدراسة يظهر أن أكثر العوامل حدة فى عدم استخدام وسائل منع  ومن

  - الحمل وهى:
الخاطئ للدين فى مسألة الرزق وذلك باالعتقاد بأن رزق  الفهم  - أ 

تحكيم عقله، فيما يناسبه وماال  اإلنسان مسألة حتمية ال تستوجب سعيه وال
  يناسبه، فيما ينفعه وما يضره.

االجتماعية الخاصة بالعزوة وان مكانة الرجل تقدر بعدد  القضية  - ب 
يمنحونه القوة والفخر والتقدير، كذلك المكانة الخاصة بالولد الذكر فما  نأوالده الذي

نثى ظل وجهه مسودًا زال القرويين، كما قال القرآن الكريم "وٕاذا بشر أحدهم باأل
وهو كظيم"، ومكانة الذكر مرتبطة بمكانة األنثى التى هى فتاة ثم زوجة ثم أم 
التى تتمثل أهم واجباتها فى اإلنجاب، وال تنجب فقط بل تظل تنجب حتى يأتى 
الذكر، وال أهمية لدى لتأثرها بإرهاق الحمل، أو معاناة التربية، فالمرأة الريفية لم 

قوقها بعد فى السواد األعظم منهن، إلى جانب ذلك فإن عدم الثقة تنل شيئًا من ح
يحدث أال  وقدفى العلم والطب، إذ مازال الكثير يعتقد أن وسائل منع الحمل، 

تستخدم الوسيلة بطريقة غير صحيحة فيشاع أنه رغم استخدام وسائل منع الحمل 
  فإن الحمل قد حدث مما يفقد الثقة فى استخدام هذه الوسائل.

بعض وسائل منع الحمل إلى الطبيب ليقوم بتركها وغالبًا ما  تحتاج  - ج 
يخلو الريف من الطبيبات، ويتردد القروى ألف مرة قبل أن يصحب زوجته إلى 

  طبيب رجل حتى يقوم بتركيب وسيلة منع الحمل لها.
  استطاعت التكنولوجيا أن تحدث تغيرًا فى الموقف السابق. فهل

ب ولكن فى حدود، أساليب االتصال الجمعية على ذلك باإليجا اإلجابة
لإلذاعة والتليفزيون والصحافة المصرية يالحظ مدى اهتمامها بهذا  والمجتمع

الموضوع، وهذا يعنى أن جانبًا من الرسائل قد وصل المجتمع، أما بالنسبة للعينة 
  الجزائرية فإن الذين يعرفون وسائل تنظيمهم النسل أكثر من الثلث قليًال.
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خالل تبع الباحث لإلذاعة والتليفزيون والصحافة لم تكن هذه القضية تحتل  ومن
  حتى وقت قريب. هاتأدنى اهتمام من قبل هذه الج

العام الماضى فقط بدأت اإلشارة إليها بطريقة غير سافرة إذ ظهرت بعض  وفى
اإلعالنات فى التليفزيون تنبه إلى ضرورة أن يكون الفاصل الزمنى بين االتجاه 

األخر عامين حفاظًا على صحة األم والطفل، ومن ثم كانت نسبة المعرفة بوسائل و 
منع الحمل أقل كثيرًا عن العينة المصرية نظرًا لما يحتله الموضوع من أهمية عند 

  اإلعالم المصرية ووسائل اإلعالم الجزائرية. ئلوسا
عة والتليفزيون ظهر ذلك جليًا عند اإلجابة على سؤال عن كيفية تأثرًا اإلذا وقد

فى جعل الناس يفكرون فى تنظيم النسل إذ ارتفعت نسب إجابات العينة المصرية فى 
اإلجابات التى دارت حول دور هذين الجهازين فى إظهار أهمية تنظيم النسل كمشكلة 

على األب واألم واألوالد، بينما  لمشكلةتواجه الدولة وموقف الدين منها وانعكاس هذه ا
% على كثير من االفتراضات وهذا 0العينة الجزائرية ضعيفة تصل إلى  كانت إجابات

يؤكد أن أدوات االتصال الجمعية تحدث آثارها فى التغير استنادًا على مضمون 
  وسائلها.

كان االتجاه نحو تعليم األبناء دافعًا نحو التفكير فى تنظيم النسل عند  وقد
حولت األبناء من مصدر  تىادية الالعينة المصرية وتعليل ذلك بالعوامل االقتص

  للدخول إلى مصدر لإلنفاق.
فى العينة الجزائرية فقد تضاءل أثر هذا العامل فى جعل الناس يفكرون فى  أما

تنظيم النسل وذلك ألن التعليم فى الجزائر مازال مجانى فعليًا، بل زيادة على مجانيته 
لتالميذ والطالب كما أوضحنا فى الفعلية نجد الدولة تقوم بالدعم النقدى والعينى ل

صفحات سابقة، نلحظ كذلك أن استخدام العينة المصرية لآلالت فى الزراعة قد جعل 
%، فى حين أن ذلك العامل لم يكن 35المبحوثين يفكرون فى تنظيم النسل عند نسبة 

  مؤثرًا فى العينة الجزائرية.
لها، واألرض هى  ذلك إلى عالقة المزارع المصرى باألرض فهو أورث ويعود
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التى كانت تمنحه المكانة االجتماعية والقدرة االقتصادية، فى حين أن المجتمع 
عن معظم أراضيه التى كانت تحت السيطرة  ةالجزائرى قد مر بفترة غربة طويل

  الفرنسية.
هذا التعقيب بالقول أن أساليب االتصال تملك القدرة على تغير  نختتم

ل ولكن تبقى مشكلة األسلوب، فما زال للريف بثقافته االتجاهات نحو تنظيم النس
المتميزة والتى تحتاج إلى تعمق وتخليل علمى حتى يمكن أن تكون الرسائل الموجهة 

  عبر أساليب االتصال ذات فعالية كافية.
الثانية التى تكمل قضية ازدياد معدالت السكان هى إنتاج األسرة  القضية

  الريفية لغذائها.

  -د الحقائق التالية:فيها عن نقف
تحول فى وظيفة األسرة االقتصادية فى الريف من كونها أسرة منتجة  هناك

ومصدرة للغذاء من احتالل العينة المصرية درجة أعلى على المتصل الريفى الحضرى 
من العينة الجزائرية إال أنها مازالت أكثر إنتاجًا لغذاها واقل شراًء له وقد تفوقت العينة 

فى العامل الحاسم وهو الحيازة الزراعية ومع ذلك فمازال الواقع يقر بأن  الجزائرية
العينة المصرية أكثر إنتاجًا وأقل شراء لمتطلباتها الغذائية ولعل ذلك يعود إلى أكثر 

  - من عامل:
ميل لالستخدام الفنى للتكنولوجيا فى العينة المصرية أكثر مما هو  هناك  -  أ

  فى العينة الجزائرية.
ة الجزائرية تضع القرية والمدينة فى درجة اهتمام واحدة فما تقوم الدول أن  -  ب

به الدولة فى المدينة تقوم به فى القرية من خدمات متعددة، وٕان كان ذلك 
  قد حدث فى القرية المصرية فهو بصورة أقل.

الوقت الذى كانت التكنولوجيا من أهم العوامل التى مكنت المزارع  وفى
من مضاعفة اإلنتاج الزراعى والثورة الحيوانية كانت  فى دول العالم المتقدم

التكنولوجيا فى مجتمعى البحث أحد العوامل التى ساعدت فى إهمال الزراعة، 



  
  

  
  

  موضوعات علم اجتماع الريفي
 

  
 
 

- 72 -  

والقصد هنا ال ينصرف إلى التكنولوجيا الزراعية التى أسهمت إيجابيًا فى 
اإلنتاج خاصة عند العينة المصرية ولكن نقصد الجوانب األخرى للتكنولوجيا 
التى أسهمت بها فى تغير البناء االجتماعى للمجتمع الريفى فابتعد عن نمط 

  من نمط االستهالك الحضرى. واقترباإلنتاج الريفى 

  صفا إبراهيم الفولي معوقات التنمية االجتماعية في القرية المصرية

 مرض لعالج )1(المعوقات المتصلة ببرنامج التوعية الصحية  م.1980 

  العينة قرى في منه والوقاية الجفاف

 بالوحدات والعاملين االطار التدريب منها خطوات عدة اتبعت البرنامج ولتنفيذ
  .بالبرنامج المختلفة الجوانب على االجتماعيين واالخصائيين الصحية

 وبيان أنشطة إلى للدعوة الثالث بالقرى ندوات عدة بعقد البرنامجفي  قامت كما
 بمقاومة البرنامج هذا قوبل فقد ذلك من بالرغم أنه الإ الثالث القرى ألهالى أهدافها
  .األهالي من شديدة

 تلك تحقيق دون حالت التى والمشكالت المعوقات من بالعديد واصطدمت
  :موضوعات ثالثة على األهداف

  .منه األهالي وموقف العينة لقري المقدمة البرنامج خدمات -1

 .والثقافي عياالجتما الواقع الجوانب بعض مع البرنامج تعارض -2

 .االجتماعي الواقع مع تعارضه بسبب البرنامج واجهت التى المشكالت -3
   العينة قرى في معوقات بدون نمت التى التنمية برامج 

  الذاتية الجهود ومشروعات برامج

 من كان مشتركة سمات بعدة مناقشتها سبق التى التنمية البرامج تميزت

                                                           

المعوقـات المتصـلة ببرنـامج  م.1980صفا إبراهيم الفولي معوقات التنمية االجتماعية في القرية المصرية  )1(
 التوعية الصحية
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  :يلى ما أهمها

 تماما تختلف ثقافات من نابعة ونظرية فكرية ورجذ لها البرامج معظم أن -1
  .المجتمعات تلك تميز التى تلك عن

 تقدمها مساعدات طريق عن جزئيا أو كليا تمول البرامج هذه معظم أن -2
 شكل في فنية ومساعدات المادية المساعدات بجانب نقوم أجنبية هيئات
 .ومتابعتها البرامج تنفيذ على لإلشراف خبراء

 .اإلعداد سابقة نماذج شكل في نمطية بصورة تطبق امجالبر  معظم أن -3

 وسوف حكومية شبه أو حكومية رسمية هيئات تنفيذها البرامج معظم أن -4
 :تساؤالت وأربعة الموضوع نتناول

  المشروعات؟ بها انجزت التى الطريقة هي ما - 

 .المشروعات نحو األهالى اتجاهات هي ما - 

 نوعيتها؟ هي وما المشروعات، تلك هي ما - 

  .السابقة والبرامج المشروعات عن المشروعات تلك تختلف كيف - 

 المجتمعات من نماذج على مقارنة دراسة التنمية لتخطيط االجتماعية التحديات
  م1970 المحلية

 للتنمية برامج بعض تحديد أمكن إليها توصلت التى النتائج هذه ضوء وفي
  .الريفية

 ضرورة الدراسة ترى تنفيذها وأسلوب ةاالجتماعي التنمية البرامج لتوعية وبالنسبة
  .الريفية المناطق في للتنمية متكاملة استراتيجية وضع

  :المختلفة بأنواعها الدراسات هذه بإجراء يقوم من أن الدراسة وترى

  :االجتماعية التنمية مجال في االجنبية لمساعدات بالنسبة - 

 من يقدمه ما وتقبل الطرق بكل المساعدات تشجيع ضرورة الدراسة ترى - 
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 .العامة االستراتيجية ضوء في للدراسة تخضع بحيث وبرامج مشروعات

  .الدراسة تتناولها التى والمشروعات للبرامج بالنسبة - 

 تقدم أن للدراسة يمكن العينة قرى في الطبقة للبرامج التقيمية الدراسة واقع من
  .برنامج بكل الخاصة االقتراحات من مجموعة

  يةالتنم لجمعيات بالنسبة

 ممارسة عدم ضرورة هو الجميعات لهذه بالنسبة الدراسة به توصي ما أهم أن
  إنشاء إلى األهالي لدفع الجمعيات تلك على باإلشراف المختصة الحكومية الهيئة

  .القانون شكلها استكمال تنمية جمعيات

  األسرة تنظيم وبرامج الحضانة ودور األمية محو وصول

  الذاتية الجهاز ومشروعات الجفاف مرض لعالج الصحية التوعية برامج

  الريفي المجتمع في للمرأة االجتماعية االحتياجات بحث

  .م1980 القاهرة األزهر جامعة والتنمية المرأة الدراسات مركز
  

بحث  -دور المراه الريفيه في التنميه االجتماعيه واالقتصاديه 

   )1(محافظه الفيوم  -ترسا  -ميداني في قريه مصريه 
من الهدف النظرى لهذه الدراسه فى محاولة التعرف على الدور  منيك

االجتماعى واالقتصادى الذى تمارسه المرأة الريفيه وهذا من خالل تحليل احصائى 
  .من جانب آخر ريخىوصفى من جانب وتأصيل تا

أما الهدف التطبيقى فيتمثل فى محاولة الكشف عن العالقه بين أدوار المرأة 
ماعيه واالقتصاديه ومواقفها من القضايا التنمويه المطروحه ولقد تم الريفيه االجت

  .استخدام المنهج المسحى الشامل لجمهور الدراسة

                                                           

بحــث  -دور المــراه الريفيــه فــي التنميــه االجتماعيــه واالقتصــاديه  ،  ســهير عــادل محمــد صــبحي العطــار )1(
  1986محافظه الفيوم عين شمس البنات االجتماع ماجستير  -ترسا  -ميداني في قريه مصريه 
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ما الوسيله المستخدمه فى جمع البيانات فهى صحيفة االستبيان أما االداة أ
المستخدمه لتحقيق هذه الوسيله فكانت االستبار الشخصى وقد تم اختيار عينه الدراسة 

الفيوم ويرجع ذلك لكونها تجمع بين المجموعتين  ةمن قرية ترسا مركز سنورس محافظ
اللتين تمثالن عينة الدراسة بالقدر الكافى والذى يسمح باختيار فروض الدراسة وايجاد 

االولى من أسر زوجات الحائزين خمسه  :دالالت علميه وتكونت العينه من مجموعتين
عن طريق اجراء مسح شامل لجميع الحائزين لخمسة أفدنه وهذه العينه تم سحبها 

أفدنه فأكثر من واقع سجالت الحيازة بالجمعية الزراعيه بقرية ترسا وكان عدد 
حائزا وتم تحرير كشفا بهؤالء الحائزين حسب ورودهم  150الحائزين لخمسة أفدنه هو

  .فى سجالت الجمعيه
أسرة  ركريق سحب أسرتين وتولقد تم اختيار مائة أسرة حائرة لخمسة افدنه عن ط

% أما 67من واقع سجالت الحيازه وكانت نسبة العينه الى المجتمع الكلى حوالى 
المجموعة الثانيه فكانت عينه العامالت بأجر يومى لدى الغير فى االرض الزراعيه وقد 
تم حصرها بطريق رفع العزبه بمساعدة بعض من لهم خبرة طويلة بالقرية ومن سكانها 

م تسجيل أسماء هؤالء العامالت فى كشوف وقد وصل عدد العينه بعد الرفع الى وقد ت
% منها بنفس الطريقة المتبعة فى عينه الحائزين لخمسة أفدنه 67عامله وتم اختيار150

حالة بطريق المسح الشامل لجمهور 200وعلى ذلك يمكن اعتبار أن الدراسة تمت على 
  عشوائيه. بطريقهقد تم وعلى ذلك فأن اختيار العينه  .البحث

الفالحون واالداره المحليه دراسه بنائيه تاريخيه للعالقه المتغيره بين 

   )1(الفالحين والسلطه في مصر 

الدراسة العالقة بين الفالحين والسلطة من خالل عالقتهم باالدارة  تتناول
لتي طرأت المحلية بوصفها ممثلة للدولة في المجتمع المحلي والتعرف علي التغيرات ا

                                                           

اماني عزت طوالن الفالحون واالداره المحليه دراسه بنائيه تاريخيه للعالقه المتغيره بين الفالحين والسـلطه .)1(
 1993في مصر عين شمس االداب االجتماع دكتوراه 
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علي أوضاع أولئك الذين شغلوا السلطة وتمتعوا بالتأثير والنفوذ في الريف المصري 
  .عبر المراحل التاريخية المتتابعة

كذلك التعرف علي محددات السلطة االجتماعية بالريف ذوي السلطة والنفوذ 
والت بالقرية المصرية وتحديد طبيعة بناء السلطة في القرية المصرية علي أثر التح

  .المختلفة اعيةالتي طرأت علي عالقات االنتاج وأساليبه وعلي أوضاع الفئات االجتم

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط بين الحيازة والملكية واالستحواذ علي 
المناصب االدارية ويتجه كبار المالك من حيث طبيعة نمط االنتاج الي النمط 

الرتباط الوثيق بين الملكية ومساحة الحيازة الحديث في الزراعة مما يؤكد علي ا
  .الزراعية ونوع وطبيعة النمط المحصولي

وكما وجد أن هناك تفرقه في التكامل بين كبار الحائزين وصغارهم في عالقتهم 
  .بالمؤسسات الرسمية وأن العامل االقتصادي هو المحدد الرئيسي للهيكل االجتماعي

من  1952تشكيل البناء الطبقي فيما قبل وقد لعبت الدولة دورا رئيسيا في 
كبار االعيان وأن الدولة ذاتها هي التي قامت بعد سنة  صالحخالل تحيز إجراءاتها ل

بإعادة تشكيل البناء الطبقي في الريف المصري عن طريق إجراءات االصالح  1952
  الزراعي التي أنجزتها.

ري في اطار معوقات التنميه االجتماعيه في المجتمع الريفي المص

   )1(متغيرات النمط عند تالكوت بارسونز
هذه الدراسة للوقوف علي معوقات التنمية االجتماعية في الريف في  تسعي

إطار إختيار المقوالت النظرية التي اشتملت عليها نظرية متغيرات النمط لعالم 
  :ا هوالقول بأن للدراسة هدفا عام االجتماع األمريكي تالكوت بارسونز وهذا يمكن

                                                           

تماعيه في المجتمع الريفي المصـري فـي اطـار متغيـرات حمديه محمد الدمرداش نوارمعوقات التنميه االج  )1(
 1990النمط عند تالكوت بارسونز  المنيا االداب االجتماع دكتوراه 
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الكشف عن معوقات التنمية اإلجتماعية في المجتمع الريفي علي إعتبار أن  - 
معرفة هذه المعوقات والوقوف علي طبيعتها يساعد في رسم السياسات الكفيلة بالتغلب 

  :عليها ودفع عمليات التنمية قدما في مجتمعنا الريفي وترجع أهمية الدراسة إلي
خالل إختبار المقوالت النظرية واالفتراضات إثراء نظرية علم االجتماع من  - 

الرئيسية التي اشتملت عليها متغيرات النمط عند بارسونز من خالل دراسة ميدانية في 
قريتين من قري الريف المصري وبذلك ينتقل علم االجتماع في بالدنا من مرحلة النقل 

لي مرحلة النقد لهذه الجاهز للنظريات االجنبية الواردة من مجتمعات شرقية أو غربية إ
النظريات واالهتمام بالنظريات التي تتفق مع واقع ظروفنا وأوضاعنا الخاصة التاريخية 

 ظروفواالجتماعية والثقافية ورفض النظريات األخري التي ال تتفق مع هذه ال
واألوضاع وٕاثراء تراث علم االجتماع في مجال دراسات التنمية من خالل تناول اهتمام 

جتماع بدراسة ظاهرة التنمية والتحديث وما يعترض مسيرة التنمية من علماء اال
معوقات في المجتمع االنساني بوجه عام وفي الريف في المجتمع النامي بوجه خاص 
واإلسهام في فهم ديناميات التنمية وعملياتها في مجال الريف الذي يعيش فيه نسبة 

نمية الريف بالنسبة لهم حقا ومطلبا كبيرة من سكان المجتمع المصري والذين تعتبر ت
يستحق أن تكرس لها الدولة جهودها للوصول لتنمية متكاملة للمجتمع عموما من 

في داخل المجتمع النامي من  يةناحية ولتقليل الفجوة بينهما وبين المجتمعات الحضر 
  ناحية أخري.

 -تغير الدور االجتماعي للمراه الريفيه ومصاحباته علي االسره 

  )1(سه ميدانيه في قريه مصريه درا
الفصل االول من هذه الرسالة القضايا النظريه الموجهه لدراسة ادوار  تناول

المرأة القرويه وفيه تعرضت الدراسه لتصنيف االتجاهات الرئيسيه فى علم االجتماع 
وابرز أهم القضايا االساسيه في كل اتجاه وقد شمل التصنيف االتجاه الوظيفى البنائى 

                                                           

دراسـه ميدانيـه فـي  -زينب ابراهيم العزبي تغير الـدور االجتمـاعي للمـراه الريفيـه ومصـاحباته علـي االسـره  )1(
  1987قريه مصريه عين شمس البنات االجتماع ماجستر 
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المرأة القرويه ثم عرض المفاهيم االساسيه والقضايا النظرية التى  أدوارراسة ود
  .عكستها الدراسات االمبريقيه المجتزأه

كما تعرضت الدراسة لالتجاة المادى التاريخى لتوضيح فهمه ودراستة الدوار 
فى المرأة القرويه واشتمل الفصل الثانى على التناول المنهجى الدوار المرأة القرويه 

  .بحوث علم االجتماع
وقد تحدد هدفه بعرض وتحليل الخبرات المنهجيه للدراسات السابقه عالميا 

  .ومحليا وقد انتهت الدراسة فى هذا الفصل من تحديد اجراءاتها الميدانيه
وخصص الفصل الثالث لتناول أهم التغيرات االقتصاديه واالجتماعيه فى نمط 

والريف المصرى تحديدا وانعكاسات هذه التغيرات  امةاالنتاج فى المجتمع المصرى ع
على االدوار االقتصاديه للمرأة القرويه واوضاعها من خالل التركيز على ثالث فقرات 

، 1952تاريخيه لرصد أهم مالمح التغيرات البنائيه فى نمط االنتاج وهي الفترة عشية 
  .1970- 1952الفترة من 

الرابع باالوضاع الطبقيه المؤثره فى حتى االن وعنى الفصل  1970وأخيرا من 
ادوار المرأة على مستوى المجتمع المصرى والريف المصرى خالل الفترات الثالثة 
المذكورة وركز الفصل الخامس على أنماط المشاركه االجتماعيه والسياسيه للمرأة على 

القومى وجاء  معمستوى االسرة وعلي مستوى المجتمع المحلى وعلي مستوى المجت
الفصل السادس ليقف على أهم مالمح الوعى االجتماعى للمرأة ومؤشراته من خالل 
التركيز على الوعى االجتماعى للمرأة المصريه بشكل عام ثم وعى المرأة الريفيه بذاتها 

  .وأدوارها
وقد حددت الدراسة أهم العمليات المؤثره فى هذا الوعي من خالل الكتابات فى 

  ومن خالل فرصتها فى التعليم وأوضاعها الطبقيه. وسائل االعالم المختلفه
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المصاحبات االجتماعيه والثقافيه لتغير نمط االنتاج في القريه 

المصريه دراسه متعمقه الستخدام الوقت باحدي القري بمحافظه 

    )1(المنوفيه
الدراسة الي تحليل االنماط االنتاجية الزراعية المختلفة في القرية  تهدف
لي ماطرأ علي كل منها من تغيرات وخصائص كل نمط وهل هناك والتعرف ع

خصائص واضحة تميز كل نمط عن اآلخر أم أن هناك تداخال في الخصائص 
فرضتها طبيعة وخصوصية المجتمع الريفي المصري ومعرفة المتغيرات التي طرأت 

للوقت  دةعلى إستخدام الوقت داخل األنماط اإلنتاجية الجديدة واإلستخدامات الجدي
  .داخل القرية المصرية في ضوء تغير نمط اإلنتاج

وقد أسفرت الدراسة الميدانية أن هناك تغيرات كبيرة طرأت على نمط اإلنتاج 
بالقرية المصرية فقد حدث تطور في أدوات العمل الزراعي وتغير في نوعية التركيب 

في إستخدام  المحصولي وتحول في أشكال العمالة والعالقات اإلنتاجية أسفر عنه
الوقت داخل المجتمع الريفي وقد أدى توفير الوقت الناجم عن التغير في بعض 
عناصر االنتاج الى تغيرات في استخدام الوقت في القرية وان اختلفت طرق استخدام 

  .الوقت باختالف االنماط االنتاجية الشائع وجودها في القرية
ت على بعض االنشطة التي كما انعكس هذا التغير الذي شمل استخدام الوق

يمارسها االفراد دون غيرها كما طرأت تغيرات على قوى وعالقات االنتاج داخل 
المجتمع الريفي اسفرت عن وجود انماط واشكال انتاجية مختلفة لم يكن يألفها المجتمع 

  الريفي من قبل.

                                                           

عاليه حلمي عبد العزيز حبيب المصـاحبات االجتماعيـه والثقافيـه لتغيـر نمـط االنتـاج فـي القريـه المصـريه  )1(
دراســه متعمقــه الســتخدام الوقــت باحــدي القــري بمحافظــه المنوفيــه عــين شــمس البنــات االجتمــاع دكتــوراه 

1993 
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دراسه ميدانيه في  -القيم االجتماعيه واثارها في التنميه الريفيه 

    )1(بمحافظه الجيزه -كرداسه  قريه
هذا البحث الى الكشف عن أثر القيم االجتماعيه على التنميه الريفيه فى  يهدف

مجتمع قرية " كرداسة" وهو مجتمع تقليدى زراعى يأخذ فى التحول التدريجى نحو 
التحضر حيث من سمات تحول المجتمع من الزراعة الى أنشطة اقتصاديه أخرى 

تجاريه، وازدياد االقبال على التعليم بالنسبه للذكور واالناث وأيضا صناعيه وحرفيه و 
ارتفاع مستوى المعيشه وزيادة الدخول وتحول معظم المالك الزراعيين الى اصحاب 
أمالك على هيئة عقارات بعد بيع أراضيهم الزراعيه كذلك االتجاه نحو مشاركه المرأة فى 

دراسته بأداتين هما المالحظه والمقابله  العمل أو التنميه وقد استعان الباحث فى
الشخصيه، كما أكدت الدراسه دور العلم لخدمة المجتمع حيث اتجه الباحث مستخدما 
المنهج التحليلى النقدى فى عرض تراث هذا العلم من حيث تتبع هذا التراث وتحديد 

وآثارها فى  المفاهيم العلميه فيه واالسس النظرية التى أعطت تصورا للقيم االجتماعيه
  .التنميه الريفيه

كما اثبتت هذه الدراسه أن بعض القيم االجتماعيه تؤدى الى تغيير فى المهنه 
  وزياده فى الدخل والتى بدورها تؤدى الى التنميه الريفيه.

أثر فتره التجنيد علي تغير اتجاهات المجندين(دراسه ميدانيه علي 

االداب االجتماع ثالث فئات من المجندين المصريين) عين شمس 

   )2( 1986ماجستير 
  :هذه الدراسه الى تهدف

) التعرف على مدى تأثير الجيش بثقافاته الخاصه وتقاليده العسكريه على 1(
                                                           

دراســـه ميدانيـــه فـــي قريـــه  -لريفيــه محمــد مصـــطفي محمـــد حبشـــي القــيم االجتماعيـــه واثارهـــا فـــي التنميـــه ا )1(
 1982بمحافظه الجيزه اسيوط االداب االداب االجتماع دكتوراه  -كرداسه 

اثــر فتـره التجنيــد علـي تغيـر اتجاهــات المجندين(دراسـه ميدانيــه علـي ثــالث  /  عصـام الـدين علــي العـاص )2(
  1986فئات من المجندين المصريين) عين شمس االداب االجتماع ماجستير 
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اتجاهات المجندين نحو بعض المتغيرات الهامه مثل الوعى الثقافى وتحمل المسئوليه 
  العمل الزراعى  والنظره الي الحياة العسكرية والهجره الداخليه والرغبه فى

) الكشف عن مدى مساهمه الجيش فى التنميه بامكانياته الضخمه عن 2(
طريق تأهيل بعض المجندين ومحو اميتهم وتدريبهم على المهن المختلفه لسد النقص 

المصرى او عن طريق المساهمه  المجتمعالواضح فى العماله الفنيه الماهره فى 
  لحيويه فى المجتمع المباشره في تنفيذ بعض المشروعات ا

) الكشف عن المشكالت التى تواجه المجندين خالل فترة تجنيدهم ومدى 3(
تأثيرها على كفاءة العمل العسكرى وما تسببه من هروب بعض المجندين من الوحدات 
او الغياب عن المعسكرات بدون اذن وقد تم اختيار ثالثمائه مجند، مائه من ذوى 

وى التعليم المتوسط ومائه من االميين وتم تقسيمهم الى مائة من ذ ،التعليم العالى
مجموعتين المجموعه االولى تمثل المجندين الذين لم يمروا بعد بخبره التجنيد وعددهم 

اكتسبوا خبره التجنيد وعددهم  ينمجندا والمجموعه الثانيه تمثل المجندين الذ 150
وذلك لوصف وتشخيص مجندا وقد اتبع الباحث فى دراسته المنهج الوصفى 150

ظاهرة التجنيد وجمع الحقائق عنها وتفسيرها كما اتبع المنهج المقارن للمقارنه بين 
اوجه االتفاق واالختالف بين مجموعتي الدراسة أما االدوات المستخدمه فى جمع 

  البيانات فكانت استمارة االستبيان والمقابالت والمالحظه ودراسة الحاله.

  )1(هرة الزواج المبكرالتغير االجتماعى وظا

دافع اإلنسان في الزواج يبدأ من طفولته ويكون األشياء الى تؤدي بالزواج  إن
كالحب أو الرغبة في حياة المنزل أو المشاركة أو األمان االقتصادي أو الهروب من 

التي  سبابالوحدة أو إغراء المال أو وجود الصحبة والصداقة فهناك العديد من األ
  واج.تدفع إلى الز 

                                                           

محمد حامد يوسف التغير االجتماعى وظاهرة الزواج المبكر رسالة ماجستير كلية االداب بسوهاج جامعة  )1(
 1983اسيوط 
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  الزواج: هدف

هدف اجتماعي يعمر الكون وأساس لمنع تفكك المجتمع واختالله  فالزواج
واالنعدام في العواطف وروح التعاون في نظام األسرة وهو ضرورة من ضروريات 
الحالية فهو الذي ينظم الدافع الجنس وهو األمل المنشود لكل ذكر أو أنثى والزواج 

تظهر أهمية الزواج بين الجماعات ذات الحضارة  دافع لإلقدام والتحصيل وكذلك
  القديمة والزواج يربط بين عائلتين.

  الزواج: أغراض

الغريزة الجنسية ممارسة تنظيمية وحفظ النوع اإلنساني والتحقيق  ممارسة
االستقرار االجتماعي للفرد لتكوين األسرة وتحديد مسئولية بالنسبة للفرد وتحصين 

  .فظ النوع اإلنسانياإلنسان من الخطيئة وح

  الزواج: دوافع

في حياته من أهمها الغريزة الجنسية والتقليد  اإلنساندوافع كثيرة تدفع  للزواج
اآلخرين أو الدين بحكم بالزواج والضغط االجتماعي والضغط االقتصادي واالنجاب 

  األطفال والحب وٕايجاد عزوة.

  الزواج: أنواع

 :أنواع أربعة وهي منها للزواج
الجديد وهو زوج ثم ألول مرة بين زوجين ولو سبق ألحدهما  جالزوا - 

الزواج بين قبل وذلك زواجا جديدًا غير الزوج الذي يعود فيه الزوجين 
  المطلقين.

وهو التصادق وهو تسجيل زواج عرفي ثم بين زوجين  :الثاني النوع - 
 بتايخ حدوثة مهما طالت مدته لتكسب الزوجة حقوقها الشرعية.

استئناف الحياة بين زوجين سبق  هوث: وهو الزواج الرجعي و الثال النوع - 
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طالقهما رجعيا للمرة األولى ويتم مقرًا على الزوجة وبدون مهر جديد قبل 
  انقضاء ثالث دورات شهرية.

  الدراسة ومناقشتها نتائج

إذ هناك عالقة ارتباطية موجبة بين ظاهرة  :للفرض األول بالنسبة - 1
% 85.4ين ذلك من خالل األمية في كفر عمر مصطفى األمية والزواج المبكر وتب

% في "دمشقين" مع وجود نسب تعليم قليلة في "كفر عمر مصطفى" عنه 71مقابل 
في قرية "دمشقين" فإن التعليم ال يمثل لهم قيمة في نظر الفالح لألرض مع ارتباط 

  المهنة ارتباط شديد بظاهرة األمية.
القة ارتباطية بين الدخل بالفرض الثاني: إن هناك ع بالنسبة -2

وسن الزواج فكلما زاد الدخل قل سن الزواج وٕان هذا الغرض لم يتحقق على إن 
الحالة المالية ال تشكل قيمة للمبحوثين في الزواج مع  ميل اآلباء إلى زواج 
أبنائهم من أثار بهم حتى يتالشى المصاريف الباهظة فأي شخص يتزوج خارج 

وشبكة ومهر وتلعب وفرة المساكن دورًا في إتمام  القريتين عليه دفع مبالغ
 الزواج المبكر.

التمسك بالتقاليد والعادات االجتماعية  -للفرض الثالث: بالنسبة - 3
 اداتهو السبب في الزواج المبكر وقد تحقق الغرض الثالث على اعتبار أن الع
حيث  والتقاليد السائدة في المجتمع لها أثر على ارتفاع نسب الزواج المبكر

%" فإن الزيادة في القرنين أن 95" واألخرى% في قرية "دمشقين" 92كانت نسبة 
العادات ما زال يفتخرون بزواج أبنائهم في سن مبكرة كال من الجنسين كما تعتبر 

 "العزوة " أن لها صدى في اإلسراع بالزواج المبكر.

سى للفرض الرابع: يرتبط الزواج المبكر بحراك اجتماعي عك بالنسبة - 4
على أساس أن الزواج يتزوج مبكرًا بعد فترة ولم يتحقق الغرض بأن هناك حراكا 

  اجتماعيًا في قريتي البحث.
الخامس فإن الزواج المبكر من معوقات التنمية  والعرض - 
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  فيحقق الغرض الخامس بأن الزواج من أكثر معوقات خطط التنمية.
تحقق  اتجاهات إيجابيا لدى الريفيين في الزواج فقد هناك - 

  الغرض السادس المعامل أن هناك ميل للزواج المبكر لدى الريفيين.
  الزواج المبكر آثار

  متوسط إعداد الفرد في األسرة من الزوج والزوجة. زيادة -1
 تعليم األبناء لكثرتهم وعدم إدخالهم المدارس. إهمال -2
 عالج األبناء لوجود أعداد كبيرة من األبناء. إهمال -3
 في تحقيقه التنمية االجتماعية.المبكر عقبة  الزواج -4
 المبكر له أضرار صحية على حالة الزوجة. الزواج -5

 المبكر يؤدي إلى الزيادة السكانية الزواج

  )1(أثر القيم الريفية على دور المرأة الريفية في مجتمع المصنع
 منذ والمفكرين الفالسفة من الكثير اهتمام شغل قد القيم موضوع أن الحقيقة

  .سحيق زمن

  االجتماعية لقيما

 الفالسفة من كل نظر وجهة حسب مفهومها اختلف القيم أن نجد: القيم مفهوم
  .المثال سبيل وعلى

 والحق والخير الجمال هي القيم أن اعتبروا: الفالسفة نظر وجهة من القيم
  .والتقديس

 وحدهم االقتصاد علماء أن هرتزلر يقرر: االقتصاديين نظر وجهة من القيم
  القيم بدراسة بالذكر جدير اهتمام من أولوه بما االجتماعيين العلماء بين نم ينفردون

 القيمة يعرفون أنهم النفس علماء عند السائد: النفس علماء نظر وجهة من القيم
                                                           

أثر القيم الريفية على دور المـرأة الريفيـة فـي مجتمـع المصنع(رسـالة ماجسـتير كليـة االداب رقية عبدالاله   )1(
 بسوهاج جامعة اسيوط
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  والحاجات كاالتجاهات المختلفة المصطلحات بعض خالل من
 وتعبر يةنسب خصائص هي القيم أن يروا: االنثربولوجية النظر وجهة من القيم

  .عالقية بكلمة أحيانا عنها،
 في بارزاً  مكانا القيم دراسة تحتل: االجتماع علماء نظر وجهة من القيم

  .لها االهتمام وتطور القيم دراسة االجتماعية الدراسات
 على وعمل الفلسفي بالمعنى األلمانية باللغة القيمة لفظ استخدم من أول إن

 من االقتصاد علماء ويعتبر البي هو كسيولوجيااإل استخدم من أول وكان لوتز نشره
  .االجتماع علم في القيم دراسة رواد

  وأدواتها الميدانية الدراسة إجراءات

  :منها الخطوات من مجموعة إلى تنقسم الدراسة إجراءات أن ونجد
 التى الريفية القيم تأثير مدى في المشكلة تتركز: الدراسة مشكلة  - أ 
  .والريفية المرأة تعتنقها

 الريفية القيم أثر على التعرف األهداف هذه أهم ومن: الدراسة أهداف  - ب 
 بالرجل المرأة بعالقة المرتبطة

 منه عام فرض صاغت األهداف تلك ولتحقيق: الدراسة فروض  - ج 
  :هي الفرعية الفروض من مجموعة

  :للدراسة العام الفرض -1

  .العاملة الريفية المرأة دور على القيم تؤثر
  .التجريبي المنهج هو استخدم المنهج: الدراسة منهج

  .وغيرها االستبيان صحيفة: البيانات جمع أدوات

  .االستطالعية الدراسات - :المختلفة الدراسات

  .الميدانية الدراسة مجاالت

  .والسجائر الدخان مصنع لألدوية، سيد مصنع: الجغرافي المجال: أوال
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 العامالت على تهادراس الباحثة أجرت: للدراسة البشري المجال: ثانيا
  .والحضريات الريفيات

  الدراسة عينة وصف

  - :في الدراسة مجتمع خصائص الباحثة وتجمل

 المتزوجات نسبة أن نجد للعامالت االجتماعية للحالة بالنسبة -1
  .الكلي العامالت عدد إجمالى من% 97.75 تبلغ

 تقرأ الالئى نسبة بلغت للعامالت التعليمية للحالة بالنسبة -2
 %.80.52 حوالى مؤهالت على حاصالتال وتكتب

 عليهن ركزت الالئي العامالت جميع أن إلى باإلضافة -3
 تكون حيث أبناء ولديهن ومتزوجات االستنتاجية بالمسألة عامالت الدراسة

 على تعتنقها التى القيم تأثير مدى يوضح وهذا متعددة أدوار لها المرأة
 .بالمصنع إنتاجيتها

 والربط إحصائيا ومعالجتها الجداول عرض ضوء في وتفسيرها البيانات تحليل
  .الفصل هذا في النهائية النتيجة بطرح تقوم وسوف، النتائج بين

  وتحليل تعقيب

 التساؤل في البحث في المذكورة الجداول تحليل من الواردة الميدانية الدراسة من
  :والمرأة الرجل بين المساواة قيمة تأثير وهو للدراسة األول الفرعى الفرض من األول

  .والمرأة الرجل واه بما تعتقدن الحضريات العامالت أن -1
 المرأة مساهمة ومدى المساواة قيمة بين االرتباطية العالقة أن -2

  .إلخ.... االنتاجية العملية في
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  الثاني الفرعي الدراسة فرض مناقشة

  :تحليلى تعقيب

 الثاني الفرعى رضالف من الثالث للتساؤل بالنسبة الميدانية الدراسة أثبتت
  :باآلتي والحضرية الريفية المرأة مشاركة بمدى الخاص

 العمل في انتظامها ومدى المرأة اشتراك بين االرتباطية العالقة أن -1
  .الحفريات عن الريفيان العامالت بين أقوى

 االنتاج في مساهمتها ومدى المرأة اشتراك بين االرتباطية العالقة أن -2
 .يفياتالر  العامالت بين أقوى

 االشتراك في الهدف من والحضريات الريفيات العامالت بين فرق ال -3
 .بالمصنع العمالية الثقافة في

 تفصيل في والحضريات الريفيات العامالت بين فروق هناك أن -4
  .إلخ.... اإلنتاجية العمليات في األشخاص

  الثالث الفرعى الدراسة فرض مناقشة

 المرأة قيم أن وهي الخالصة بطرح متقو  سوف الجداول بدراسة قمنا أن بعد
 أنها حيث الحضرية العاملة المرأة من أثر عملها على تؤثر األسرة تجاه الريفية العاملة
  .وأوالدها منزلها متطلبات أداء تفضل

  :إلى الميدانية الدراسة ويتوصل

 بين أعلى عملهن على يؤثرون األبناء أن تعتقدن الالتي العامالت نسبة -1
  .العامالت

 ضيوف حضور العمل إلى تذهبن الالتي العامالت أن على النتائج سفرتأ -2
 .إلخ.... الريفيات عن الحضريات العامالت بين أعلى سببهن لهن
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  والتوصيات النتائج

 تلخصها سوف والتى الهامة النتائج من مجموعة بجزء قام البحث هذا أن نجد
  :يلى فيما

  النتائج تلخيص
  :بالرجل المرأة بعالقة طةالمرتب للقيم بالنسبة: أوال

  .بالرجل المرأة بعالقة المرتبطة القيم تأثير تؤكد الدراسة نتائج جاءت
 من أكثر بالمرأة الرجل بمساواة تعتقدن الالتي الحضريات العامالت نسبة أن -1

  .الريفيات العامالت نسبة
 بين أقوى العاملة دقة ومدى المساواة قيمة بين االرتباطية العالقة أن -2

  .الريفيات العامالت من الحضريات مالتالعا
   ظروف تحتملها الريفية العاملة المرأة بها تؤمن التى العالقات نوع أن -3

منظور المؤشرات في علم االجتماع ودوره في تقويم االثار 

   )1( االجتماعيه للتنميه دراسه ميدانيه في قريتين مصريتين
دات االجتماعية بوزارة الدراسة محاولة للوقوف علي مدي تحقيق الوح هذه

الشئون االجتماعية ألهدافها ورصد الصعوبات والمعوقات التي تقف في سبل ذلك 
وتحديد أهم الجوانب االيجابية والسلبية المتعلقة بمدي تحقيق هذه الوحدات 
ألهدافها ودراسة قضية المؤشرات االجتماعية بالقرية المصرية ومدي كفاءة 

هذا المواطن الريفي من خالل الوحدة االجتماعية وفعالية الخدمات المقدمة ل
وقياس التغير االجتماعي المصاحب للتنمية االجتماعية في األسرة الريفية 
واالستخدام الفعلي لهذه المؤشرات في رصد الوضع الحالي للتنمية وجوانبها 

                                                           

منظور المؤشـرات فـي علـم االجتمـاع ودوره فـي تقـويم االثـار االجتماعيـه   صافيناز فؤاد مصطفي نصار، )1(
   1991 1991للتنميه دراسه ميدانيه في قريتين مصريتين المنيا االداب االجتماع ماجستير 
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  .االجتماعية الهامة
لوحدات وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك تطور ملموس في حركة إنشاء ا

وهناك إهتمام واضح من المسئولين المعينين بالدور التنموي الهام لهذه الوحدات 
وتقوم هذه الوحدات بجانب صرف المساعدات الضمانية بخدمات أخري متكاملة 
مثل: دور الحضانة ومراكز تنظيم األسرة والنوادي المسائية وتهتم الدولة إهتماما 

كاملة في ظل تأثيرات المعادلة الصعبة والتي بجهود التنمية الشاملة المت فامكث
تتمثل في محدودية الموارد في مقابل تعاظم االحتياجات والتزايد المستمر 

  للتطلعات البشرية التي ال تقف عند حد.

االجتماعيه لالستثمار في الريف المصري (دراسه ميدانيه  االصول

    )1(1991 دكتوراه االجتماع اآلداب طنطافي محافظه الغربيه). 
هذا البحث بدراسة موضوع االستثمار ومجاالته في المجتمع المصري  يهتم

  :بشكل عام والمجتمع الريفي بشكل خاص للعوامل األتية
العمل على توضيح االتجاه نحو االستثمار لدى أفراد الطبقات  -1 

 االجتماعية المختلفة السائدة في المجتمع المصري والكشف عن اتجاه الرأسمالية
الزراعية نحو تحديث الزراعة وأهم المجاالت الجديدة لألستثمار من جانب كبار 

  . صصةمالك وأغنياء الفالحين ومدى اتجاهاتهم نحو األنشطة الرأسمالية المتخ
  العمل على أبراز أهمية األستثمار في عمليات التنمية. -2

ح على مستوى توضيح أثار لألستثمار سلبا أو أيجابا وماهي أهم أثار االنفتا -4
  القرية المصرية باعتبارها وحده انتاجية أساسية.

  
  

                                                           

محمـــد ياســـر شـــبل الخواجـــه االصـــول االجتماعيـــه لالســـتثمار فـــي الريـــف المصـــري (دراســـه ميدانيـــه فـــي  )1(
 1991ا اآلداب االجتماع دكتوراه محافظه الغربيه). طنط
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دراسه في انماط االنتاج واالستهالك في  -القرويه المتغيره  ةاالسر 

  )1(مصريه  قريه

ان النظام االجتماعى  :رحى الدراسة الراهنه حول المقوله التى مؤداها تدور 
ى دولة معينة يتحدد بواسطة كل الذى يعيش الناس فى ظله فى فترة تاريخيه معينه وف

من ناحيه ومرحلة تطور االسرة من الناحية االخرى " وتؤدى  ملمن " مرحلة تطور الع
هذه المقوله الى القول أن دراسة االوضاع االقتصاديه للمجتمع خالل الحقبه االخيره 

 - تفيد فى معرفة الوجه االخر للتشكيله االجتماعيه  - من مرحلة التطور السابقه 
االقتصاديه أى جانبها االجتماعى وبتعبير آخر تقود الى الكشف عن واقع االنماط 

  االسرية القائمه وعلى ذلك تهدف الدراسه الى التحقق من اآلتى: 
ان تغير االسرة القروية كوحده اساسيه فى االنتاج الى وحدة استهالكيه يرجع  - 

مجتمع ككل من النمط التقليدى فى المحل االول الى تغير نمط االنتاج السائد فى ال
  .التابع)(الى النمط المحيطى 

وذلك يعنى أنه مع تغير االنماط االنتاجيه القروية نتيجة تبنى النموذج الغربى 
فى التنميه والتكامل مع السوق الرأسمالية العالميه تتغير وظائف االسرة من االنتاج 

بطبيعة التكوين االقتصادى  الى االستهالك" وقد تم تحديد مجموعة تساؤالت خاصه
االجتماعى المصرى والوزن النسبى النماط االنتاج المختلفه داخل هذا التكوين وذلك 
من حيث سيادة أوهيمنه اى منها وايضا مجموعه تساؤالت خاصه باالسرة وبنيتها 
ونسق العالقات القائمه بين مكوناتها وأهم العمليات االجتماعيه القائمه فى نطاقها 

المختلفه وذلك داخل نطاق التكوين  االجتماعيهقاتها بغيرها من المؤسسات وعال
االقتصادى االجتماعى المصرى في اطار التغيرات الحادثه سواء على الصعيد 

  .العالمى او المحلي
وقد اعتمدت الدراسة على المنهجالعلمى وهى دراسة وصفيه استخدام فيها أكثر 

                                                           

دراســه فــي انمــاط االنتــاج واالســتهالك فــي قريــه  -فــايزه محمــد عبــد المــنعم ســليم االســره القرويــه المتغيــره  )1(
 1988مصريه عين شمس االداب االجتماع دكتوراه 
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   :ذلك كما يلى من مصدر وأداة لجمع البيانات وتم
المقابالت  -المالحظه السجالت والبيانات االحصائيه  - التتبع التاريخى 
  دراسة الحالة. - الجماعيه واالخباريون 

الحضريه  -التغيرات البنائيه والثقافيه المترتبه علي الهجره الريفيه 

    )1( " دراسه مقارنه لمجموعه من االسر المصريه"
عن طبيعة التغيرات البنائيه والثقافيه التى طرأت هذه الدراسة الكشف  تحاول

  .عشرون عاما)(على أسر المهاجرين المقيمين اقامة دائمه فى مدينه القاهره 
وتنحصر مجموعة االساليب المنهجيه التى كان لها عظيم االثر فى توضيح 

 ،، االخباريون المالحظه، دراسة الحالةلبحث فى: االسلوب االنثروبولوجىموضوع ا
  .االحصاء

وقد استعانت الباحثه بدليل المجتمعات بالقاهرة فى الحصول على أفراد العينه 
العينه وطبقا لذلك وقع االختيار على افراد عينه  افرادوطبقا لذلك وقع االختيار علي 

  .المهاجرين) من قريتى ميت عفيف " منوفيه " وأبناء الشعرانى " قنا"(الدراسة 
ف الدراسة قسم البحث الى سبعة فصول االول منها ولكى تحقق الباحثه أهدا

  .المنهج االدوات)(عن المقدمه المنهجيه 
الحضريه والتحضر فى العالم  - اما الفصل الثانى فهو عن الهجره الريفيه 

  .تحليل تاريخى)(الثالث 
دراسة تتبعيه) (الحضريه فى مصر  -ويتناول الفصل الثالث الهجره الريفيه

ابع التغيرات البنائيه داخل نسق االسرة المهاجرة اما الفصل الخامس ويعالج الفصل الر 
  .فموضوعه النسق االسرى وااليكولوجى للمهاجرين

ثم يأتى الفصل السادس ليتحدث عن التغيرات الثقافيه داخل نسق االسره 
  المهاجره وفى الفصل السابع واالخير تعرض الباحثه مناقشة نتائج البحث.

                                                           

الحضــريه "  -يفيــه ماجــده الســيد حــافظ عبــد الــرحمن التغيــرات البنائيــه والثقافيــه المترتبــه علــي الهجــره الر  )1(
 1985دراسه مقارنه لمجموعه من االسر المصريه" عين شمس االداب االجتماع دكتوراه 
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جتماعي علي الوعي الطبقي في القريه المصريه تاثير التغير اال

   )1(في فتره السبعينات، (دراسه ميدانيه لقريه مصريه).
أهداف البحث في محاولة الوصف إلى تفسير علمي لما حدث في  تتبلور

القرية المصرية من تغيرات في الحقبة األخيرة وخاصة فيما يتعلق بوعي الناس 
معنى ذلك أن تتضح ،اسية لمشاركتهك وفاعليتهم،باعتبار هذا الوعي المقدمة األس

  :أهداف البحث كمايلي
إستعراض التراث الخاص بدراسة التغيرات التي طرأت على القرية  :والأ - 

  المصرية وعالقتها بالوعي الطبقي.
  وصف أهم التغيرات التي طرأت على القرية المصرية وتفسيرها.  :ثانيا 

ي العام لدى الطبقات االجتماعية في وصف حالة الوعي االجتماع :ثالثا
  القرية وتفسير ما طرأ عليها من تغيرات والعوامل التى أحدثتها. 

معرفة وتحديد ماتحمله حالة الوعى من إمكانات إيجابية يمكن  :رابعا
  توظيفها في التخطيط العلمي السليم. 

وقد وقع إختيار الباحث على قرية (خرسيت) إحدى قرى محافظة الغربية 
الباحث  ٕاستخدمالتى تقع في الشمال الغربي لمدينة طنطا عاصمة الغربية. و 

المنهج التاريخي لتحليل التغيرات التى تعرضت لها القرية خالل مراحل مختلفة 
لمقارنتها بالتغيرات التى حدثت خالل فترة الدراسة وحتى اآلن، كما استعان 

  لجوانب الفعلية.بالمنهج الوصفي لدراسة ووصف الواقع االجتماعي وا

                                                           

الدسوقي عبده ابراهيم الشمعوط، تاثير التغير االجتماعي علي الوعي الطبقي في القريه المصريه في فتره  )1(
  1991جستير السبعينات، (دراسه ميدانيه لقريه مصريه). طنطا اآلداب االجتماع ما
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التغير االجتماعي في السبعينيات واثره علي االسره القرويه 

  )1(المصريه دراسه ميدانيه الحدي قري محافظه المنوفيه 
مجتمعات العالم الثالث بظروفها التاريخية وتكويناتها االجتماعية  شهدت

زمة ومتكررة تحوالت اجتماعية واقتصادية ملموسة ولقد غدت مسألة التحوالت سمه مال
في هذه المجتمعات ومن هنا تركت آثارها وانعكاساتها علي البناء االسري ولقد 
تعرضت االسرة الريفية خالل الحقبة االخيرة لمجموعة من التغيرات كان ابرزها التحول 

  .كةفي شكل االسرة من ممتدة الي نووية ومن منتجة الي مستهل
مصرية بوصفها مجتمعا ضمن مجتمع ذلك تعرضت الدراسة للقرية ال ىوبناء عل

قوميا له ظروفه التاريخية واالجتماعية التي تتأثر سلبا وٕايجابا بالنظام الرأسمالي 
  .العالمي وبموقعه المحيطي

كما سعت الدراسة الي رصد التغيرات االجتماعية التي تعرضت لها القرية 
  .هاالمصرية في الحقب االخيرة في إطار تغلغل الرأسمالية وسيطرت

كما تهدف الدراسة الي تقديم إطار نظري يتناول بالدراسة االسرة في المجتمعات 
النامية ويستفيد من المداخل النظرية التي تعرضت لها وتناولت الدراسة ايضا نظريات 

والرديكالية  لتقليديةالتغير االجتماعي في علم االجتماع مع عرض لالتجاهات ا
دية في مصر في السبعينيات واثرها علي االسرة والتغيرات االجتماعية واالقتصا

  .القروية المصرية
وقد ركزت الدراسة علي فترة السبعينيات وحرصت الباحثة علي اختيار عينة 
عشوائية ممثلة لالسر في مجتمع البحث لرصد الحادث في قرية الدراسة وانعكاساته 

  .علي االسرة القروية
راء الدراسة الميدانية في قرية "بتيس" رب أسرة كما تم إج 31وتم اختيار عدد 

التي تقع ضمن النطاق االداري لمحافظة المنوفية وتشير نتائج الدراسة الي ان 
                                                           

انشــاد محمــود عــز الــدين عمــران، التغيــر االجتمــاعي فــي الســبعينيات واثــره علــي االســره القرويــه المصــريه  )1(
 دراسه ميدانيه الحدي قري محافظه المنوفيه
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االزدواجية والتمفصل هما سمه النمط السائد في قرية الدراسة وعلي صعيد النشاط 
  .البشري

سة علي ان بطبيعة االنشطة االنتاجية بقرية الدراسة كما تؤكد الدرا يتعلقوفيما 
المحور االقتصادي بعناصره االنتاجية واالستهالكية كان أهم المحاور التي تعكس 

الصغيرة  رطبيعة عالقات االنتاج السائد في المجتمع والتي أثرت علي أعضاء االس
  وأعضاء النسق القرابي.

السيد رشاد محمد غنيم دور نقل التكنولوجيا في التنميه الريفيه 

    )1(ارنه دراسه ميدانيه مق
هذه الدراسة التعرف على دور نقل التكنولوجيا وبخاصة التكنولوجيا  تحاول

الزراعية في التنمية الريفية واالثار االقتصادية واالجتماعية التي تركتها استراتيجية نقل 
التكنولوجيا على الريف المصري والوقوف على االسلوب المقترح لتنمية القرية 

نولوجيا ثم اختيار ثالثة انواع من القرى كعينة للدراسة الميدانية المصرية في مجال التك
   :موزعة كاآلتي
  تعتمد على تكنولوجيا بسيطة أو تقليدية.  :قليديةقرية ت

قامت اساسا على  :توافرت لها التكنولوجيا الحديثة. قرية جديدة :قرية مستحدثة
القرى الجديدة إلى نوعين قرية التكنولوجيا وتعتمد عليها في مراحلها المختلفة وتنقسم 

  خريجين وقرية منتفعين. 
وقد اسفرت نتائج الدراسة عن ان دور التعليم في تشكيل الوعي التكنولوجي 
داخل القرية المصرية جاء دورا هامشيا بالقياس لدور وسائل اإلعالم التي لعبت دورا 

بالجيران وان الغالبية محوريا في تشكيل هذا الوعي تليها الجمعية الزراعية والعالقة 
العظمى من السكان على مستوى قرى الدراسة يحرصون على استخدام التكنولوجيا وان 
اعلى نسبة تتمثل في القرية المستحدثة وقد ارتبط حجم الحيازة ارتباطا وثيقا بملكية 

                                                           

السيد رشاد محمد غنـيم دور نقـل التكنولوجيـا فـي التنميـه الريفيـه دراسـه ميدانيـه مقارنـه االسـكندريه اآلداب  )1(
 1993ماع دكتوراه االجت
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   العينه قد تم بطريقه عشوائيه. اختيار  االدوات التكنولوجية الحديثة.
عية بنظام الميراث اإلسالمي في النسق القرابي مع اآلثار االجتما

  .)1(دراسة ميدانية بقرية مصرية 
  الدراسة  اهداف
  :األول الهدف

توضيح معايير نظام الميراث اإلسالمي أي قواعده و  األول هو بيان الهدف
الباب ( 1943لسنة  77الشرعية المقننة كما هي مذكورة في قانون المواريث رقم 

ذلك امتثاال واستجابه لألحاديث ). و نون األحوال الشخصية الموحد حالياالرابع من قا
 - النسائي عن ابن مسعود و  أخرج أحمد .–صلى اهللا عليه وسلم  -الواردة عن النبي 
علموه و  " تعلموا القرآن :قال - صلى اهللا عليه وسلم  –أن النبي  –رضي اهللا عنه 

ويشك أن  ،العلم مرفوعو  ي امرؤ مقبوضوتعلموا الفرائض وعلموها الناس فان ،الناس
وروى الدارقطني عن أبي هريرة  .يختلف اثنان في الفريضة فال يجدان أحدا يخبرهما "

الفرائض وعلمها الناس فانه  موا" تعل :قال –صلى اهللا عليه وسلم  –أن رسول اهللا 
وهذا هو السبب  .هو أول شئ ينزع من أمتي "و  نصف العلم وهو أول شئ ينسى

  .لديني وراء هذا الهدفا
أما أسبابه العلمية فمنها أن الباحث يعتقد أن فهم السبب الديني وراء هذا الهدف 

الحقوق و  أما أسبابه العلمية فمنها أن الباحث يعتقد أن فهم القواعد الشرعية للميراث
شرط ضروري الجراء بحث عن اآلثار االجتماعية للميراث في  ،الدينية لألقارب

   .في قرية مصريةاألقارب 
ولهذا  .كما أن دراسة هذا الموضوع تعني دراسة جوانب الثقافة اإلسالمية

  . اقعياآلخر و و  الجانب وجهان كوجهي العملة الواحدة أحدهما معياري
الفعلية لآلثار االجتماعية للميراث في و  من أهداف البحث الدارسة الواقعيةو 

                                                           

عبدالرحيم على مرسى اآلثار االجتماعية بنظام الميراث اإلسالمي في النسـق القرابـي _ مـع دراسـة ميدانيـة )1(
 1988بقرية مصرية، رسالة ماجستير كلية االداب بسوهاج قسم االجتماع 
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ليال أو كثيرا عن النمط المعياري للسلوك في والنمط الواقعي قد يختف ق .النسق القرابى
   فال بد من معرفة المعايير قبل معرفة السلوك الواقعي. .هذا المجال

لقد حاول الباحث تحقيق هذا الهدف األول من أهداف هذه الدراسة في القسم و 
وهو يتكون من  )الميراث ـ مدخل إسالميو  القرابة(الثاني من الرسالة وهو بعنوان 

   .الرابعو  هما الثالثفصلين 
 ـ )الميراثو  خصائص النظام اإلسالمي في القرابة(فأما الفصل الثالث فعنوانه 

ثم خصائص النظام اإلسالمي عموما ثم خصائص  فاهيمقد بين فيه الباحث المو 
   .خصائص الميراث اإلسالميو  القرابة بين المسلمين ثم تطور الميراث

 )نظام الميراث اإلسالمي أو قواعد الشرعية معايير(أما الفصل الرابع فعنوانه 
وهو مكون من خمسة مباحث اشتملت على القواعد الشرعية للميراث كما وردت في 

الموافقة عليه الدكتور عبد الرحمن محمد محمد و  وقد قام بمراجعة هذا الفصل(القانون 
  ).عبد القادر مدرس الشريعة اإلسالمية في كلية الحقوق بجامعة أسيوط

فإذا  .المكمل للهدف األولو  الهدف الثاني لهذا البحث فهو الهدف المقابل اأم
القرابة فان و  تحليل نمط السلوك المعياري في الميراثو  كان الهدف األول هو فهم

القائم في قرية مصرية و  الواقعيو  الهدف الثاني هو فهم وتحليل نمط السلوك الفعلي
لتحقيق هذا . و في المجتمع المصري العام يمكن أن تؤخذ كمثال أو نموذج لما يحدث

الهدف قام الباحث بعمل بحث ميداني لدراسة السلوك الواقعي للعائالت في مسألة 
أي انتقالها من المورث بعد  .أشخاص آخرين ىتوزيع التركات  انتقالها من شخص إل

  .وفاته إلى الورثة األحياء
 متالصقتين هما قرية الرويجاتاختار الباحث إلجراء بحثه الميداني قريتين  وقد

عمدتها مسلم ثم قرية و  جميع سكانها مسلمونو  ـ )فرد 1500(أسرة  200تعدادها و 
  .وجميع سكانها بما فيهم عمدتها نصارى )فرد 2000(أسرة  250تعداداها و  دير تاسا
العينة المختارة للبحث تتكون من جميع العائالت كبيرة العدد في القريتين  و

وبحصرهم أصبحت العينة خمسين عائلة من  ).أفراد فاكثر 9 واحدةالعائة ال عدد أفراد(
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على ذلك فجملة العينة مائة عائلة هي وحدات الدراسة ورب العائلة هو و  كل قرية
  وجهت إليه المسألة االستبيان. يوحدة البحث أي هو المبحوث الذ

  .دراسةال تساؤالت

سرة الممتدة المتضامنة في القرية األول ـ إلى أي مدى ينتشر نمط األ التساؤل
  يرتبط بالبدنة األساسية لها ؟، و المصرية

 الثاني ـ إلى أي مدى ينتشر نظام الزواج من الداخل بين األسر التساؤل
  العائالت في القرية المصرية ؟و 

الثالث ـ إلى أي مدى تقترب األنماط الواقعية للسلوك في توزيع التركات  التساؤل
  صرية من األنماط المثالية لذلك ؟في القرية الم

الرابع ـ هل توجد مخالفات واقعية للقواعد الشرعية اإلسالمية في  التساؤل
  أشكالها ؟و  ما هي صورهاو  ما مداهاو  الميراث ؟

الخامس ـ ما هي اآلثار االجتماعية ـ ايجابية أو سلبية أو ضارة ـ  التساؤل
  .ة المصريةالتركات في القري توزيعلألساليب الواقعية ل

  خلصت الدراسة   وقد
البحث في قريتين متجاورتين هما الرويجات وديرتاسا مركز ساحل  أجري -1

سليم محافظة أسيوط. وجميع سكان األولي مسلمون وجميع سكان الثانية 
  مسيحيون ياستثاء قليل جدا. 

العظمي من أرباب األسر المبحوثة وهم الذين وجهت اليهم أسئلة  األغلبية -2
فالحون أميون متزوجون يزيد عمر كل واحد منهم عن أربعين  نيااالستب

 عاما. وثالثة أخماسهم عمر كل منهم عن خمسين عاما. 
البحث مائه عائلة كبيرة العدد. خمسون من الرويحات وخمسون من  عينة -3

 دير تاسا.
يقل عدد أفراد أي عائلة من العائالت المبحوثة عن تسعة أفراد وقد يزيد  ال -4

 فردا.  25علي 
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خمس العائالت المبحوثة تتكون كل منها من أسرة واحدة وأكثر من أربعة   -5
أخماس هذا العائالت وأوالده ومعه أبناؤه المتزوجون وأوالدهم أو إخوته 

 المتزوجون وأوالدهم أو مجموعة من األوالد واألخوة. 
ثلثي العائالت المبحوثة يعيشون في بيت واحد ويقومون بزراعة  حوالي -6

 ركة وأكثر قليال من نصفهم معا.مشت
 ابةوهذه النتائج الثالثة األخيرة تجيب على التساؤل األول للبحث باالج  -7

 التاليةـ 
الممتدة ما زالت موجودة بالقرية المصرية إلى حد كبير وهي على  العائلة -8

صلة بالبنية األساسية لها كما ان األسر المكونة لكل عائلة ممتدة يوجد 
من المشاركة في السكن أو الحياة االقتصادية أو  بينها قدر كبير

 االجتماعية.
  : النتائج الخاصة بالزواج من القريبات:ثانيا

العائالت أو  بأرباع زوجات المبحوثين المتزوجين سواء كانوا من أربا ثالث
أفرادها من نفس عائلة الزوج ويغلب أن تكون بنت عمه وذلك في القريتين معا. ويؤكد 

ه إجابات السؤالين الرابع والخامس فاألغلبية العظمى من المبحوثين ذلك ويعزز 
بالقريتين يفضلون زواج األقارب من نفس العائلة بصفة عامة ومن بنت العم بصفة 
خاصة. وهذه نتائج أيضا تتأكد من إجابات السؤالين الثامن والعاشر حيث أن األغلبية 

بان بنت العم تحمل اليهم وتلم الشمل العظمى من المبحوثين يرون صحة المثل القائل 
كما قالوا بان العالقة حسنة بين األقارب وأنهم يتزاورون ويجامل بعضهم بعضا. ولكن 

أي منذ ثالثين عام مثال أما بقاء أفراد العائلة  قريبيقد اقل من العائلة في الماضي ال
يل أكثر المبحوثين معا في معيشة واحدة أو خالطين معا فهذا ما لم يثبته البحث بل يم

إلى القول بأنهم يعزلون أو على االقل إلى الشك في بقائهم مختلطين. ولعل السبب 
في ذلك ضيق الساكن وتنوع المهن وعدم الوفاق بين الزوجات. كما ان المودة والبر 

  والتعاطف من الممكن ان تقوم بين الذين ال يقيمون في مسكن واحد وال يتجاورون.
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فقد بينت إجاباتهما بصفة عامة أهم سمات العائلة  13 ،12 أما السؤاالن و
المعاصرة وهي كثرة المال وقلة المحبة بين األفراد النشغال كل واحد بنفسه. أما 
العائلة في الماضي فقد كانت تتميز بالفقر والمحبة وقد عبر بعضهم عن ذلك بلغته 

كان الكبير يمشي  :وقال ثان. )كانوا يأكلون في صحن واحد(تعبيرا بليغا فقال احدهم 
على الصغير زمان أما دلوقتي فكل واحد عامل قرقار ومحدش قادر يمشي حتى على 

كانت العائلة كلها تشاور شخصا واحدا هو كبير العائلة أما اآلن  :ولده. وقال ثالث
واحد أي تعدد الرؤساء في العائلة الواحدة وفي عزبة الحبابشة التابعة  يشاورفكل بيت 

تنتشر بكثرة كما قال  ،رية دير تاسا والتي يبلغ سكانها نصف سكان القرية تقريبالق
االخباريون عادة الزواج من بنت العم بل ان هذه القرية تقطنها بدنة واحدة يتم الزواج 
بين افرداها فقط وال يتزوجون من خارج بدنتهم. ولكن احد اإلخباريين من كبار السن 

ه البدنة قد زاد في الوقت الحاضر بشكل وأتضح عن عدد قال ان عدد البنات في هذ
األوالد فيها مما اجبر اآلباء من هذه البدنة على تزويج بناتهم من شبان من خارج 

  البدنة.
خالصة القول من كل هذه النتائج أنها تجيب على التساؤل الثاني من البحث  و

كدت ان الزواج بين بين كما تجيب على التساؤل األول أيضا. أي ان نتائج البحث أ
األقارب ال سيما بين أبناء العمومة منتشرة إلى حد كبير في القرية المصرية. كما 
اثبت البحث أيضا ان العائلة الممتدة أو المعقدة ما زالت فيها بعض صور التضامن 

النتائج أجابت على  هذهوالتعاون والتشاور حتى وان تباعدت الساكن إلى حد ما. ف
األول والثاني وعلى ذلك فهذه النتائج تتفق مع نتائج البحث الذي إجراء  التساؤلين

  صالح الدين عبد المتعال.
  نتائج  البحث الخاصية بالوصية: ـ  :ثالثا

%  من المبحوثين في القريتين نفوا أن أحدا من عائال تهم عمل  100 -1
 . )19س (وسبة تتغذ بعد وفاته 

فوا أن أحدا من أهل قريته ترك ./. من المبحوثين في القريتين ن100 -2
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  )21س (وصية 
./. من المبحوثين في كل قرية قرروا أنه ليس في نيتهم عمل 98 -3

 . )22س (وصية قبل وفاتهم ألي أحد أو غرض 
./. من مجموع المبحوثين في القريتين قالوا أنهم ال يوافقون علي 86 -4

به في أن يوصي أحدهم ألحد أوالده بشيء من التركة زيارة علي نصي
./. فقط من المبحوثين بالقريتين معا ونفس 12). 35س (الميراث 

النسبة بكل قرية وافقوا علي زيادة نصيب أحد أوالدهم عن ميراثه عن 
 طريق الوصية. 

  من ذلك إلي النتيجة العامة التالية:  وأخلص

من قانون  37توجد وصايا في قريتي البحث وال يوجد مستفيدون من المادة  ال
التي تجيز الوصية للوارث بدون إجازة بقية الورثة ونفس  1946ية  رقم الوص

يوافقون على زيادة  نهمالنتيجة أكدها االخباريون. والذين قالوا من المبحوثين أنهم أ
. وهم )% 12(نصيب احد أوالدهم عن ميراثه عن طريق الوصية هم قليلون 

تنفيذ وهذه النتيجة العامة عن موافقون على ذلك كفكرة فقط لم يضعوها بعد موضع ال
الوصايا التي انتهى إليها هذا البحث والتي تفيد عدم وجود وصية في القريتين 

  جميعا. هذه النتيجة تخالف أو تناقض 
االجتماعية التي تحدث عنها الباحث الذي درس الميراث في اندونيسيا  الواقعة

منتشرة بين المسلمين في والذي قال في بحثه ان الوصية باألموال الخير والبر 
اندونيسيا ويمكن تفسير ظاهرة عدم وجود الوصايا في قريتي البحث وربما في المجتمع 

  :العام باألسباب التالية
الممتلكات والدخول مما ال يسمح بعمل وصايا. وهذا تصرف تقبله الشريعة  قلة -1

 :عليهم فيه ألن الرسول عليه الصالة والسالم أوصى بقاعدة هامة فال تثريب
  ـ " ألن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس ".

األمية مما يجعلهم في جهل بمعنى الوصية ومعناها وشروطها وكيفية  انتشار -2
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 عملها.
 في ذلك. في ان يعملوا ما يريدون في حياتهم وامتداد األمل بهم طمعهم -3
المعتاد في أداء ما يكون على اإلنسان من حقوق هللا تعالى أو ألعمال  التسويف -4

 الخير والبر.
 على قيام الورثة دونهم بأدائها وكثيرا ما يصاب هذا الرجاء بخيبة أمل. اتكالهم -5
 نظام الوقف الخيري وهو نوع من الوصية له نظام خاص.  وجود -6

في ترك  صيرتمعة في تفسير التقهذه األسباب تصلح منفردة أو مج كل
الوصايا إذا جاز تعميم نتيجة عدم وجود وصايا بقرية البحث علي المجتمع 

  المصري العام. وهي إذا لم تكن مؤكدة فهي متوقعة أو محتملة. 
   :مدى التنفيذ الواقعي ألحكام الشريعة اإلسالمية في الميراث :رابعا
ابوا بأن الناس في القريتين ينفذون من ثلثي المبحوثين في القريتين أج أكثر
  الشريعة. 
الميراث كاملة ولكن النسبة اختلفت في قرية المسلمين عنها في قرية  في

المسيحيين. فاألغلبية العظمى من المبحوثين في القرية األولى قالوا بذلك أي قالوا 
ي قرية الناس للشريعة في الميراث ولكن النصف المبحوثين أو أكثر قليال ف نفيذبت

  المسيحيين هم فقط الذين قالوا بذلك.
يمكن تفسير هذا االختالف بان المسلمين يتحرجون من التصريح  و

بمخالفة الشريعة وان خالفوها عمال وسرا لما في النفس البشرية من ضعف  ولما 
في الطبيعة اإلنسانية من نفص وقصور. وقد الحظ الباحث ان قولهم أو ان قول 

  لشريعة بان ا يرينالكث
في الميراث مطبقة تماما إنما المقصود منه أنها ينبغي أن تكون  اإلسالمية

كذلك وٕان قصروا في التنفيذ وأنها جديرة بكل احترام واتباع. أما اخواننا المسيحيون 
ال يعطي البنت شيئا بل إن االخباريين في عزبة الحبايشه  بأنهفأكثرهم كان يعترف 

كلنا (ال نورث البنت ونزوجها من ابن عمها ". وقال أحدهم  وهم مسيحيون قالوا " إننا
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ولعل المسيحي كان أكثر صراحة أو لعله اجلس  )رايحين جهنم ألننا ال نورث البنات
اإلسالمية  :نفسه على كرسي االعتراف ألنه بعدم توريث البنات يخالف الشريعتين

لمسيحية ممثلة في التي تمنح البنت نصف نصيب االبن من الميراث. والشريعة ا
قانون األحوال الشخصية للمسيحيين االرثوذكس الذي ينص على أن البنت تأخذ مثل 
نصيب االبن والزوجة ترث في الزوج إما النصف إن لم يكن له ولد وأما الربع إذا كان 
له ولد ـ وهو ميراث مماثل لميراثه منها في نفس الظروف أي ان عدم توريث البنت أو 

  ها مخالف لإلسالم والمسيحية معا.االجحاف بحق
قد قام الباحث بسؤال الذين أجابوا بان الناس يخالفون الشريعة في الميراث  و

فسألهم وما نوع هذه المخالفات وٕاعطائهم  ،الذين أجابوا بال على السؤال السابق أي
ا نماذج لإلجابة يختارون منها. وقد تبين وجود إجماع على ان أهم المخالفات وأكثره

  شيوعا هو حرمان البنات من كل الميراث أو من بعضه.
الطريقة التي يراها المبحوثون أنسب للتوريث فهي تقسيم التركة وتوزيعها  أما

. وقد وافقت على ذلك األغلبية ياتهحسب الشريعة بعد وفاة المورث وليس في ح
ملة حوالي والج ،العظمى من المبحوثين المسلمين وخمسان من المبحوثين المسيحيين

  ثلثي المبحوثين في القريتين معا.
يظهر هنا اختالف في النتائج بين المبحوثين المسلمين والمسيحيين ولعل  و

سبب ذلك هو معرفة المسلم بأن الميراث اإلسالمي اجباري عن الوارث والمورث 
يك على مستحقيها ميراثا يعتبر أقرب إلى التمل ثجميعا. وتوزيع الثروة في حياة المور 

عن طريق البيع أو الهبة أو العطية وليس توريثا بالمعنى اإلسالمي للكلمة. ولعل 
الميراث في ذهن المسيحي اقرب إلى العمل االختياري الذي تتحكم فيه ارادته ومشيئته 

  كما هو واقع في اغلب القوانين االوربية واالمريكية.
هللا أو  صيلحقوق على المو الوصية فلم يذكرها ولم يفكر فيها ابراء أو اداء  أما

لوطن أو لجماعات المواطنين. ويبدو للباحث ان امثل طريق لتنفيذ احكام الشريعة في 
الميراث هي ان يترك المورث التركة للورثة يقتسمونها حسب الشريعة بعد وفاته مع 
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ايصائهم بإعطاء كل ذي حق حقه. ومن المستحسن والمستحب ترك وصية ألعمال 
  ذا كان مقدار التركة يسمح بذلك وال ينجم عن الوصية ضرر بالورثة.الخير والبر إ

تجيب على التساؤل الثالث عن مدى موافقة التطبيق العملي لقواعد  تائجالن وهذه
الميراث مع نصوص هذه القواعد الشرعية القانونية. فالتطبيقات متفقة مع المعايير إلى 

 تعرض على القضاء ألنه شرع لها حد كبير جدا. ومما يؤكد ذلك أن المخالفات ال
ولو عرضت عليه لوضع األمور في نصابها ولرد الحقوق إلى اصحابها  ،جزاءات

ومن ذلك مثال أنه من النادر أن ترفع امرأة دعوى على اخوتها أو ابنائها تطالبهم فيها 
بميراثها كامال ويتضح من ذلك ان احكام الشريعة تصبح اوجب في تنفيذها عندما 

بل ينكرونها أو  ةقانونا وحتى عند مخالفتها ال يجاهر المخالفون بهذه المخالف تصبح
  يكتمونها.

  ـ  :الميراث لدى المسيحيين :خامسا
مطبقة على  ميالمبحوثين من كل قرية قالوا بأن قواعد الميراث اإلسال ثلثا

مائة ما عدا أربعة في ال )ال أعرف(المسيحيين في مصر والثلث الباقي أجاب بقوله 
. وثالثة أرباع المبحوثين وحوالي نصف المبحوثين المسيحيين قالوا أنهم ال )ال(قالوا 

ولكن  ،يعرفون إن كان يوجد في الكتاب عند المسيحيين في مصر قواعد للميراث أم ال
من المعروف انه توجد قواعد للميراث في قوانين األحوال الشخصية لدى المسيحيين 

دها المجلس المقدس ولديهم الحرية في األخذ بها وهي األرثوذكس في مصر اعتم
  تسوي بين الذكر واألنثى في الميراث.

يفضل المسيحي قواعد الميراث اإلسالمي على أي قواعد أخرى للميراث  هل
وما السبب ؟ هذا هو السؤال قبل األخير وقد اضطربت اإلجابات حوله وتراوحت بين 

قرية وفي القريتين معا. فحوالي نصف  مناصفة في كل )ال أعرف(وبين  )نعم(
. فأما عدم المعرفة )ال أعرف(والنصف الثاني قال  )نعم(المبحوثين في كل قرية قالوا 

فهي إجابة نسبة كبيرة من المبحوثين في القريتين على هذا السؤال وعلى السؤالين 
ثين فضال % بين المبحو  76وال غرابة في ذلك ألن نسبة األمية  اشرةالسابقين له مب
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عن أن المسلم يتردد في الحكم على موقف اخوانه المسيحيين كما ان المبحوثين 
المسيحيين ربما يترددون في االعتراف بتفضيلهم ألحكام الشريعة اإلسالمية في 
الميراث على غيرها ألن التفضيل ربما يعتبر اعترافا منهم بالقصور في التشريعات 

  المسيحية.
الميراث اإلسالمي فقد ذكرت في االستبيان  لقواعدحي سبب تفضيل المسي أما

ثالثة إجابات يختار المبحوث واحدا منها واألغلبية العظمى من المبحوثين المسيحيين 
قالوا بأنها عادلة أما المبحوثون المسلمون فقد أكدوا أنها من عند اهللا ولذلك فهي 

اعتراف المسيحيين بعد أله  االعدل وهي التي ال يرضى المسلم بديال عنها ويالحظ أن
قواعد الميراث اإلسالمي أنما هو تأكيد منهم للموافقة على أن يكون نصيب الذكر 
ضعف نصيب البنت في الميراث وتلك هي السمة البارزة والمشهورة عن التشريع 
اإلسالمي في الميراث والتي يتخذها األعداء والخصوم مغمزا فيه وهي في الحقيقة 

اإللهية ودليل العدلة الحقيقية ومظهر الرعاية الكاملة للمرأة ألنها الحكمة  ةعالم
عرض تجب صيانته وضعيفة ينبغي حمايتها حيث أنها ترث نصف الرجل مع أن 

  الرجل ملزم باعالتها سواء كان ابا أو زوجا أو ابنا أو اخا ما دام قادرا على ذلك.
  ـ :اث اإلسالميتوزيع التركات ومعلومات المبحوثين عن المير  :سادسا

نتائج الدراسة ان كل عائلة أو أسرة تقوم بمعرفتها بتوزيع التركة على  بينت -1
فاذا اختلفوا أو لم يعرفوا. وهذه قليل أو تادر ـ لجأوا إلى كبار السن  ،الورثة

مأذونها. فحوالي ثالثة أرباع  ومن نفس العائلة أو إلى عمدة القرية أ
من نصف المبحوثين المسيحيين أجابوا بان  المبحوثين المسلمين وأكثر قليال

وحوالي النصف من المسيحيين قالوا  ،الورثة هم الذين يوزعون التركة
  ثم كبار السن أو العمدة. )المأذون(. أما المسلمون فقالوا )العمدة(

أرباع المبحوثين من القريتين معا األغلبية العظمى من المبحوثين  ثالثة -2
ال يستطيعون توزيع تركة على الورثة. وأفاد هؤالء بأنهم  واالمسيحيين أفاد

أنفسهم بأنهم يلجأون لتوزيع التركات إلى المأذون أو العمدة أو كبار السن. 
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بالنسبة للمبحوثين المسيحيين  ،ويمثل العمدة أهم شخص يساعد في ذلك
ولعل سبب ذلك هو أن الميراث قانون والعمدة هو حاكم القرية وهو منفذ 

 ارسه فيها.القانون وح
بأن لديهم  لمسيحييننصف المبحوثين المسلمين وربع المبحوثين ا أجاب -3

معلومات عن الميراث اإلسالمي وأهم معلومة لديهم كما وردت في تحليل 
هي أن البنت تأخذ نصف االبن في الميراث أو ان المرأة  10السؤال رقم 

قية يجهلون بصفة عامة ترث نصف الرجل في األغلب األعم. وهم في الحقي
 حاالت االستثناء لهذه القاعدة مثل تساوي األخ ألم واألخت ألم في الميراث.

مصدر هذه المعلومات عن الميراث فأهمها السماع من العلماء بخاصة  فأما
ومن الناس عموما. والقراءة في كتب الدين تمثل أحد هذه المصادر بعد السماع. وقد 

أنهم كانوا في المدرسة يقرأون كتب الدين وفيها قال بعض المبحوثين من المسيحيين ب
  بعض معلومات عن الميراث اإلسالمي.

  ـ :خالصة النتائج المستفادة من إجابات هذه األسئلة ما يلي و
ـ ال يوجد أحد مكلف رسميا بتوزيع التركات سوى قاضي المحكمة إذا لجأ  أ

تطوع ال يأخذ عليه أجر اال الورثة إليه أما عمل المأذون أو عالم الدين في ذلك فهو 
  إذا شاء الورثة ان يعطوه منحه.

  ـ يوزع الورثة التركة بمعرفتهم أو بمساعدة أحد كبار السن العارفين.  ب
ـ توجد معلومات عامة من الميراث اإلسالمي لدى نصف المبحوثين  جـ

  المسلمين وربع المبحوثين المسيحيين ومصدرها السماع في األغلب األعم.
  رغم دعاوي المبحوثين بالمعرفة. ،ذه المعلومات قليلة في الحقيقة ومشوشةـ ه د
لكي تجعل معظمهم يستطيعون توزيع التركات.  يـ هذه المعلومات ال تكف هـ

ولكن الواقع أن الورثة في أغلب حاالت التوريث أوالد وبنات وقد توجد معهم زوجة 
الغالبة سهل ميسور على أكثر المورث أوال توجد وتوزيع التركة في هذه الحاالت 

  الناس.
 ،ـ هذه المعلومات  عن الميراث عند المسلمين أكثر منها عند المسيحيين و
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  وهذا أمر طبيعي ألن صاحب البيت أدرى بما فيه.

  : الممتلكات وأنواعها والتركات وتوزيعها: ـ سابعا
  ـ :ـ من تحليل المشاهدات الميدانية الخاصة بالتركات يتضح أن أ

األغلبية العظمى من المبحوثين في القريتين معا يملكون أرضا  -  1
. والذين )% 94نسبتهم (أما الميراث أو بالشراء  )ولو بضعة قراريط(

  % من المبحوثين. 80يملكون أرضا بالميراث فقط نسبتهم 
% من العائالت المبحوثة في القريتين معا ال تملك أرضا ال  6 – 2

  بالميراث وال بالشراء.
معا ال تملك أرضا  لقريتين% من العائالت المبحوثة في ا 14 – 3
  % منها ال تملك أرضا بالشراء. 28 ،بالميراث
أقل ملكية ستة قراريط وأكبر ملكية تسعة أفدنة في العينة  – 4

  المبحوثة.
  :ـ من تحليل المشاهدات الميدانية الخاصة باألسر يتضح أن ب

 ،الحاالت من أسرتين أو أكثرعائالت لعينة تتكون في اغلب  – 1
أسرة رب المتزوج وأوالده أو أسرة أخيه المتزوج وأوالده وقد تتعدد اسر 

  األبناء أو اسر اإلخوة أو هم جميعا.
جملة عدد العائالت التي تتكون من أسرة واحدة عشرون عائلة.  – 2

 عائلة مكونة من ثمانونوجملة عدد العائالت التي تتكون من أسرتين فأكثر 
أسرة ثلثهم أسر إخوة والخمسان منهم أسر أبناء والباقي أسر ألبناء  224

  مع أسر االخوة لرب العائلة.
أكثر من ثلث العائالت مكون من أسرتين وأكثر من الربع مكون  -3

من ثالث أسر وحوالي السدس مكون من أربع أسر فأكثر وخمس العائالت 
  ذلك في القريتين معا. مكون من أسرة واحدة هي أسرة رب العائلة. و 

من حيث توزيع التركة علي الورثة أو بقائها بدون تقسيم بين  -4
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البحث أن ثلث التركات في القريتين إما أن لكل منها وارث واحد أو أنها 
اقتصرت علي منزل بقي مشتركا بين الورثة وثلث العائالت المسلمة لم 

ة كذلك. أما العائالت وسدس العائالت المسيحي ،توزع التركة علي الورثة
التي وزعت عليها التركة فهي حوالي الثلث في قرية المسلمين والثلثين في 

  األخرى.  لقريةا
% فقط من العائالت أعطت وسلمت  10تبين من البحث أن  -5

% من العائالت سجل المورث األرض لألوالد  8البنات ميراثهن في حين 
%  14مع أخواتهن. وفي  % من العائالت بقي نصيب البنات 42وفي 

%  6 ،الورثة أوالد فقط وفي الخمس كانت التركة منزال مشتركا بين الجميع
فيها بنت أو أكثر نصيبها وبقي نصيب األخريات مع  أخذتمن العائالت 

  إخوتهن.
  :مسألة توريث البنات :ثامنا
  ـ :تحليل المشاهدات الميدانية في توريث البنات يتبين أن من

 ،خماس المبحوثين في القريتين قالوا أن أهل القريةأربعة أ -  1
يعطون البنات ميراثا. وثلثا المبحوثين فيهما قالوا ان البنت تأخذ كل 
نصيبها في الميراث وخمسهم قال أنها تأخذ بعض نصيبها فقط والذين قالوا 
أنها تأخذ بعض نصيبها فقط فهم خمس المبحوثون ولم يقل احد من 

أنها ال تأخذ شيئا من الميراث بينما قال ربع المبحوثين  المبحوثين المسلين
وكذلك  ،ميراثها تأخذمن المسيحيين ذلك. فاألغلبية تؤكد أن البنت 

  االخباريون.
األغلبية العظمى من المبحوثين في كل قرية وفي القريتين معا  -  2

يؤكد أن هناك طريقة واحدة لحرمان البنات من الميراث حرمانا كامال هي 
. وٕاذا قصد المورث )الذكورأي األوالد (تابة كل األرض باسم األبناء ك

حرمان البنت من بعض ميراثها كتب بعض األرض للذكور وترك بعض 



  
  

  
  

  موضوعات علم اجتماع الريفي
 

  
 
 

- 108 -  

بيع (األرض ميراثا. والمورث يكتب األرض ويسجلها على أنها مباعة 
  لألبناء. )صوري
ن في القريتين معا أو أكثر م ناألغلبية العظمى من المبحوثي – 3 

  ـ  :أربعة أخماسهم في الحقيقة قرروا في إجاباتهم ثالثة معلومات هامة هي
أن والد أي واحد منهم لم يكتب األرض قبل وفاته ألبنائه  – أ

  ألوالده الذكور. أو
أن أحدا منهم أي من المبحوثين أنفسهم ال ينوي بيع  – ب

  وتسجيل األرض ألوالده الذكور.
يوافقون علىأن  )ى ن المبحوثينالعظم غلبيةأي األ(أنهم  - جـ

  تأخذ البنت كل نصيبها في الميراث.
بالمقارنة بين إجابات المسلمين والمسيحيين من المبحوثين  – د

ورأيه في توريث البنات  ،عن نية كل منهم في كتابة أمالكه لألبناء
يتضح ان إجابات المبحوثين المسلمين أكثر موافقة للشريعة 

  المسيحيين.اإلسالمية من إجابات 
بالنسبة إلجابة المبحوثين على سؤال عما إذا كانت أخته أخذت نصيبها من  و

تركة أبيها ؟ فلو استبعدنا المبحوثين الذين ليس لديهم أخوات وللذين لم يترك آباؤهم 
بأن أختهم أو  واتركه أو ميراث ويبلغون ربع المبحوثين لوجدنا أن عدد الذين قال

إذا قورن بعدد الذين قالوا أنهن أخذن كل النصيب أو بعضه  أخواتهم لم يأخذن شيئا
بأنه يساوي تقريبا الضعف بين المبحوثين المسلمين ويساوي المثل بين المسيحيين 
ومعنى ذلك أن نسبة كبيرة من المبحوثين في القريتين قالوا بأن أخواتهن لم يأخذن 

لية أكدوا حق البنات في شيئا ن تركة آبائهم مع أنهم في إجاباتهم على أسئلة تا
الميراث وفي كل نصيبهن وأنهم ال ينوون حرمانهن ولم يسبق آلبائهم كتابة األرض 

  ـ  :لألوالد. ويمكن تفسير ذلك التناقض بما يلي
عندما يقول المبحوث المسلم أن أخته لم تأخذ شيئا من تركة أبيه فهو  -1
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ر مع المبحوثين ومع يعني كما ال حظ الباحث وتبين من المناقشات والحوا
اإلخباريين أنه يعني أنها لم تستلمه ولكنه محفوظ لها مع أخوتها تأخذ إيجاره أي أن 

نصيب األخوات مع األخوة يزرعونه ويدفعون لهن  لاألرض ظلت شركة لم تقسم وظ
إيجاره. وأحيانا بعني أن بيته مفتوح لها وأنه يعطيها من المجامالت والزيارات ما يزيد 

  بها في الميراث.عن نصي
المبحوثين المسيحيون فكثير منهم ال سيما في عزبة الحبايشة اعترف  أما 

بعدم اعطاء البنت ميراثا على علمهم بأن األنثى ترث مثل نصيب الذكر في أعرافهم 
  .لشخصيةوقوانين أحوالهم ا

تصريح المبحوث بان أخته لم تأخذ نصيبها في الميراث يبدو منعارضا  – 2
قضا مع تأييده وقناعته بان تأخذ البنت ميراثها كامال. ولعل سبب هذا أو متنا

التعارض بين االجابتين هو ان اإلجابة االولى تمثل الواقع بصراحة أما اإلجابات 
األخرى فتمثل المثاليات النظرية عند المواطن المتدين. وهذه ظاهرة شائعة في 

ناء يؤمنون ـ على سبيل الثال ـ حيث نجد أن لجميع بال استث متدينةالمجتمعات ال
بضرورة أداء الصلوات الخمس في المسجد يوميا أو الصالة في الكنيسة يوم االحد 

  لكن نسبة من يفعلون ذلك بالنسبة للمجموع ليست بالتأكيد مائة في المائة.
  ـ :قضايا الميراث :تاسعا

ن ومن األ أهم أهداف البحث معرفة قضايا الميراث بالقريتين من المبحوثي من
خباريين فيهما. وكذلك معرفة قضايا الميراث في القري المجاورة من نفس المبحوثين 
واال خباريين. وقد وجه الباحث إلي المبحوثين واالخباريين أيضا سؤالين  أحد هما 

 ،أقاربه أو أهل بلده بسبب الميراث نيطلب منه فيه أن يروي له قضية أونزاع بي
أو نزاع رآه سمع عنه وحدث في أي بلد الجمهورية وكان  والسؤل الثاني عن قضية

  -  :سببه الميراث ومن تحليل إجابات المبحوثين تتضح النتيجة التالية
% من كل المبحوثين حكوا عن قضية ميراث في بلدهم كان سببها الميراث. 4

 نتيوهم جميعا مسيحيون وتحدثوا عن قضية واحدة في ديرتاسا يعرفها الجميع في القري
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وهي قضية رجل فالح قتل أخاه األعزب الطالب في التعليم المتوسط بأسيوط ليرث 
عنه أرض يملكها هذا الطالب ميراثا من والده. وأثبتت التحريات ارتكابه للجريمة فحكم 
عليه بالسجن عشر سنوات وحرم من الميراث أما بالنسبة لقضايا الميراث في البالد 

خمس المبحوثين المسلمين وثمانية في المائة من  األخري من الجمهورية فقد حكي
المبحوثين المسيحيين حكايات عن قضايا ومنازعات الميراث في قري أخري ومن 
المالحظ أن قضية الميرات المشار إليها أنفا حكاها بعض المبحوثين المسلمين 

تين فلم في القري لجميعباعتبارها حادثة في غير قريتهم. ومع أن هذه القضية يعرفها ا
  يحكها منهم اال القليل جدا من المبحوثين. 

يلي تفاصيل بعض القضايا والمنازعات التي كان سببها الميراث والتي  وفيما
حكاها بعض المبحوثين أو بعض االخباري. ويالحظ أن جميع المبحوثين سواء في 

ي قرية الرويجات أو ديرتاسا لم يذكروا قضية واحدة سببها الميراث حدثت بين أهال
رددوا قضية واحدة مشهورة في قرية  يتينالرويجات ولكن بعض المبحوثين في القر 

  ديرتاسا وهي القضية الشار إليها آنفا. 
   -:تلخيص القضايا التي ذكرها المبحوثون واالخباريون فيما يلي ويمكن
هي القضية السابق ذكرها عن الفالح الذي قتل آخاه ليأخذ  :األولي القضية

  يراثا. أرضه م
تتلخص في أن رجال في ديرتاسا رفع دعوي ضد اخوة زوجته  :الثانية القضية

وباسمها بعد أخذ توكيل منها ليطالبهم فيها بميراثها من أبيها، وقد كسب الدعوي 
  واستلمت زوجته ميراثها. 

كانت توجد إمراه متزوجة في ديرتاسا ولكنها تنتمي هي وأسرتها  :الثالثة القضية
أخري قريبة. وكانت قد تركت في حيازة اخيها قطعة أرض ورثتها من أبيها  إلي قرية

وكان أخوها يزرعها فأرادت أن تستلم األرض فرفض فباعتهاآلخر اشتراها منها ولما 
فقام أوالد المشتري  ،ذهب هذا المشتري ال ستالم األرض تعرض له أوالد أخيها فقتلوه

  مقتولين.  تريمات أخوها والمش أو أخوته بقتل أختها. فبسبب هذه األرض
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كان يوجد رجل في قرية بمركز آخر ملك قطعة رض وهو  :الرابعة القضية
موظف بالمعاش وكان معه ولدان موظفان بالحكومه وزوجه وبنتان كبيران في السن 
وغير متزوجتين. فقام هذا الرجل قبل وفاته بتسجيل األرض باسم البنتين فقط وحرم 

وحجته فيما فعل أنه ربي االبنين وعلمهما ثم  ،رك للزوجة المعاشالولدين تماما وت
ولم يعلم البنتين وكانتا تخدمانه طوال حياته في الصحة والمرض وليس  اهتزوجا وترك

  لهما مصدر للرزق سوي هذه األرض. 
حدث في احدي قري مركز آخر مجاور أن أبا قام بتوزيع  :الخامسة القضية

علي أوالده الذكور وذ رياتهم ولم يعط بناته شيئا وترك بعد أرضه الكثيرة في حياته 
هذا  بينوفاته ميراثا قليال أخذت البنات نصيبا فيه ولكن ذلك لم يرضهم فحدث خالف 

وكان الخال يزرع األرض ويقوم أوالد األخت بمعاونته  ،المورث وبين أوالد احدي بناته
هم من أرضة فطالبه أوالد األخت في اإلشراف علي الزراعة ثم دب خالف بينهم فطرد

بأرض أمهم فلم يعترف لهم بأي حق وقامت فتنة أذكر نارها بعض االشرار. كان لهذا 
الخال ابن يشاركه في زراعته فقام النزاع بينه وبين أوالد عمته وأصبح بعضهم يتربص 
الدوائر ببعض والفتتة تعمل وحدث اطالق للرصاص مقصود اكان أو غير مقصود 

  هذا االبن فمات مقتوال بهد أحد أوالد عمته وترك زوجة وعددا من البنات.  فأصاب
ورثت امرأة فالحة. قيراطا من زوجها وأعطتها بااليجار ال  :السادسة القضية

خيها الذي قام بتزوير عقد بيع هذه األرض منها له. ولما عرفت هي ذلك رفعت 
طاع أن يكسب المحامي إلي دعوي ضد أخيها ووكلت فيها محاميا ولكن أخاها است

صفة فتخلي عنها. ولكن معونة اهللا ساعدتها وهيأت لها األسباب التي أثبتت للقاضي 
 اضيتزوير العقد فحكمت المحكمة لصالحها وكسبت هذه المرأة القضية وحكم الق

بالجس علي أخيها وبالغرامة علي محاميها. وقالت هذه المرأة جملة مأثورة أمام 
  ظها في أخيها لطمعه ومحاميها لتدليه. القاضي تندب ح

تريك كافر  ،خد تك أخويا ولد أمي وعملتك عقد لولي(الشكية هذه الجملة  قالت
  . )ودومي حتى الدوا زغلولي
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الراوي هذه العبارة فقال أنها تقصد بذلك أنها اعتبرت أخاها سندها ثم  وشرح
دواء ها فوجدته كالحمام اكتشفت أنه عدو لها وداء تتدواى منه وظنت أن المحامي 
  الطائر أو الهواء أو الهباء المنثور ال نفع فيه وال جدوي منه. 

هي أهم قضايا الميراث التي ذكرها بعض المبحوثين واالخباربين وهي  هذه
قضايا قليلة ولكتها تبين بعض المنازعات حول الميراث إلي وصلت إلي القضاء. 

نازعات بسبب الميراث تنتهي بالمصالحة ولكن من الطبيعي أن توجد خالفات أو م
دون لجوء إلي المحاكم ومن المعروف أن الورثة إذا اختلفوا حول توزيع احدي التركات 
فأنهم يلجأون إلي المحكمة بعد تقديم أعالم وراثة وبيان بالتركة فيقوم قاضي المحكمة 

  باصدار حكم بالتوزيع الشرعي للتركة. 
ماتت إلي رحمة اهللا احدي السيدات الكريمات  حدث أثناء هذا البحث أن وقد

وتركت ما يقرب من ثالثة أفدنة وتركت ما يقرب من ثالثة أفدنة وتركت من أقاربها 
وأبناء أخ األم آخر ولم تترك أوالدا وال أبوين. وأفتي  ،زوجا وأخا الم ثالث أخوات ألب

خوات ألب الثلثان الم المأزون وكبار السن والورثة أنفسهم بأن للزوج النصف ولأل
ولألخ ألم السدس وقد قام الباحث بتوزيع هذه التركة وبين للجميع أن المسألة فيها 

    8- 3عول وان الزوج له 
وليس ألوالد األخ ألم الثاني شئ   ،8- 1لهن النصف واألخ ألم له  واألخوات

باحث وعند ما عرض الورثة الموضوع علي القضاء كان حكمه موافقا تماما لتوزيع ال
لهذه التركة. واستطرادا حول قضايا الميراث سوف يذكر الباحث قضيتين هامتين 

  -  :وعامتين المصدر الوحيد لهما هو الصحف ولعل ذكر هما ال يخلو من فائدة وهما
/  7/ 2بتاريخ السبت الموافق  35265صحيفة األهرام في عددها رقم  نشرت -1

ما  )ركة تبحث عن وريثألف ت 13(في صفحتها الثالثة تحت عنوان  83
   -  :يلي

تركة مات أصحابها دون وريث واحد  12746" وصل حجم التركات الشاغرة 
يواجه صنوفا من التحايل يبذ لها محترفوا التالعب  )بيت المال(يستحقها وأصبح 
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" وخالصة الموضوع أن العدد المذكور من التركات مات  لتركاتلخطف هذه ا
نها الدولة في الصحف ليتقدم من يستحقها من الورثة أصحابها دون وريث فأعلنت ع

ألخذها طبقا للقانون. والذي حدث هو أن محتالين كثيرين تقدموا بمستندات مزورة 
تثبت قرابتهم للمتوفي. وال يثبت حق الدولة في هذه التركات إال بعد رحلة مضنية من 

  مزورين. المتاعب تثبت فيها الدولة بطالن دعاوى الورثة الكاذ بين ال
/  9/ 10بتاريخ  2028األخرىنشرتها جريدة أخبار اليوم في العدد  والقضية -2

وعادت تركاة العشرة ماليين إلي (تحت عنوان  14في الصفحة  1983
. وخالصة القضية هي أن تاجرا كبيرا مات عن عشرة ماليين )الشقيقات

اجر المتوفي هي كل ورثته. فتقدم رجل بمستند يثبت بنوته للت ،وأربع شقيقات
وحجب األخوات عن  كةوبناء عليه أخذ كل التر  –بناء علي إقرار منه 

الميراث حجب حرمان. وبقيت التركة في حوزته عشر سنوات عند ما صدر 
وذلك لظهور أوراق رسمية تثبت أن االبن  ،حكم المحكمة ببطالن إقرار البنوة

ي حين زواجه سنة وٕال 28له أب معروف ظل ينتسب إليه لمدة تزيد علي 
وتجنيده في الجيش. ومن ثم حكمت المحكمة بأنه ليس إبنا للتاجرو أن إقرار 

  بنوته باطل شرعا وعادت الماليين العشرة إلي األخوات الشقيقات. 
مزايا وفوائد الميراث اإلسالمي عند المبحوثين ورأيهم في تطبيق كل أحكام  :عاشرا

  ـ  :الشريعة في مصر
تتضح  موضوعبحوثين عن األسئلة الخاصة بهذا التحليل إجابات الم من

  ـ :النتائج التالية
ميزة للميراث اإلسالمي كما بها نصف المبحوثين المسلمين  وما يقرب  أهم -1

 رمن نصف المبحوثين المسيحيين هي أنه يعطي كل ذي حق حقه وقال أكث
ذين من الريح من المبحوثين المسلمين أنه شرع ربنا.وبلغ عدد المبحوثين ال

  ما يقرب من نصف المسيحيين وخمس المسلمين.  )ال نعرف(قالوا 
فيائد الميراث اإلسالمي كما ذكرها المبحوثين في القريتين هي كاآلتي  أهم -2
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  -  :مرتبة ترتيبا تنازليا حسب عدد من ذكرها من المبحوثين بالقريتين وهي
ك أكثر من قال بذل –ثروة للورثة خصوصا لألبناء القصر والنساء  الميراث  - أ 

  المسيحيين.  ثلثنصف المسلمين وأكثر من 
قال بذلك ثلث المبحوثين من المسلمين  –الميراث اإلسالمي يمنع المشاكل    - ب 

 وسدس المسيحيين. 
قال بذلك خمس المبحوثين من  –الميراث دافع لكظاح الرجل من أجل أسرته   - ج 

  المسلمين ومثلهم من المسيحيين. 
قال بذلك سدس المبحوثين  –الة والمساواة الميراث اإلسالمي يحقق العد  - د 

  المسلمين فقط. 
  نصف المبحوثين المسيحيين وخمس المسلمين قالوا ال نعرف.   - ه 

كل ذلك يتبين أن أهم مزايا الميراث اإلسالمي أنه يعطي كل ذي حق حقه  ومن
فوائده أنه ثروة ال سيما للضعفاء وأنه يمنع الخالفات وأنه يدفع إلي  أهموأن 

  وأنه عادل.  الكفاح
   -  :اإلجابات علي السؤال األخير من اإلستبار وهو أما -3

  توافق علي تطبيق كل أحكام الشريعة اإلسالمية في مصر ؟  هل
ا الباحث إلي المسلمين والمسيحيين. جميعا من عينة البحث هوجه فقد

  وكانت اإلجابات عليه والفتة لالنتباه بحق. فقد وافق علي ذلك جميع المبحوثين.
بدون إستثناء  وبكل ترحيب من كل واحد منهم كما أن ثالثة  المسلمين

أرياع المبحوثين المسيحيين وافقوا علي تطبيق كل الشرع اإلسالمي في مصر 
أن ذلك سيأتي المسيحيين لم لوا بأصواتهم في هذا االستفتاء وقال كل  واعتبروا

  % قالوا ال.         4كما أن  – )ال أعرف(منهم 
معا وافقوا  تينلخالصة هي أن األغلبية العظمي من المبحوثين في القريوا    

علي تطبيق كل أحكام الشريعة اإلسالمي في مصر مما يدل داللة قاطعة علي قناعة 
  الجميع بها كمصدر للعدل والمساواة. 
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من ناحية إجابات البحث الميداني علي تساؤالنه فيمكن بيان ذلك في النقاط  أما
   -التالية:

البحث إجابة وافية علي التساؤلين األول والثاني وأفاد أن  أجاب - 
األسرة الممتدة والزواج من الداخل ظاهرتان موجود تأن إلي حد كبير في قرية 
البحث. كما أثبت هذا البحث الميداني أن العائلة الكبيرة العدد والتي تتكون من 

ى وان لم يظلهما سقف أسرتين فأكثر تعيشان معا وتتعاونان في كل الظروف حت
واحد أو تجمع بينهما في كل الوجبات مائدة طعام واحدة. فا لعائلة الممتدة وهي 
المكونة من مجموعة أسر موجودة في قرية البحث سواء سمينا عائلة ممتدة معدلة 
كما فعل صالح الدين عبد المتعال في رسالته أو سمينا األسرة النووية غير المنعزلة 

لخولي. فحتى عند ما تكون العائلة الكبيرة منقسمة إلي أسر صغيرة سمتها سناء ا
لكل منها رب أسرة وسكن مستقل فأن عالقة التضامن والتعاون موجودة بشكل ما 

  بين هذه األسر. وهذا ما أثبتته نتائج هذا البحث. 
أثبت هذا البحث ما البحثان السابقان الذكوران آنفا من أن الزواج من  وكذلك

ب ال سيما من بنت العم مازال منتشرا في القرية المصرية إلي حد كبير. وقد األقار 
 ،أثبت هذا البحث أن األغلبية الكبيرة من المبحوثين متزوجون من قريبات لهم

وذلك للمحافظة علي الروابط العائلية  غيرهويشجعون زواج األقارب ويفضلونه علي 
قات المصاهرة. وهذا ما يحرص عليه ألن القرابة النسبية تقوي وتزداد وتمتد بعال

لكي يحقق استمرار البدنة في الوجود وتما سكها. وقد تبين  والقرويالمواطن الريفي 
من البحوث االجتماعية المتعددة أن الزواج الداخلي مؤشر صحيح ذود إللة قوية 

الزواج الخارجي يدل علي  نعلي ترابط العائلة وتناسق البدنة والتحامها. كما أ
  عف تماسك وترابط أسر البدنة الواحدة. ض

  بالنسبة للتساؤلين األول الثاني من تساؤالت البحث وهما عن العائلة  هذا
بالنسبة للتساؤل الثالث من تساؤالت البحث وهو عن مدي مطابقة السلوك  أما - 

فهذا  ،الواقعي في توزيع التركات وتقسيم المواريث للسلوك الشرعي المطلوب
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ابات المبحوثين علي االستبار وما أفاد به االخباريون. فمعظمهم ما أثبتته إج
إجابات بأن أحدا ال يستطيع أن يخالف القواعد المرسومة ألنها شرع وقانون. 

البحث هي  يومن المالحظات العامة التي يجب لالشارة إليها بالنسبة لقريت
كبير جدا  أنهما مجتمع هادئ ساكن معزول ومتدين وملتزم بالقوانين إلي حد

ومما يستدل به علي صحة ذلك الشواهد التالية الموجودة في الوقت الحاضر 
   -  :وهي

حدوث جرائم جنح من أي نوع اال نادر أو مما يؤكد  عدم -1
  ذلك استمرار نظام العدية القريتين جميعا. 

يوجد في قرية الرويجات سوي غير واحد وفي القرية  ال -2
  األخرى غير للقرية وآخر للكنيسة.

يدل علي تدين المسلمين بقرية الرويجات أنه خالل شهر  مما -3
ثالث عشرة  13هـ كان يوجد بالقرية عدد 1403رمضان الماضي سنة 

سهرة أي قارئ للقرآن في ليالي رمضان في مضايف العائالت بينما لم يكن 
يوجد في قرية بويط سوي سهرة واحدة وفي قرية تاما سوي سهرتين وذلك 

 بويط أو تاما يبلغ عدة أضعاف تعداد قرية الرويجات. رغم أن تعداد 
العائلي في كل قرية والتعاون الحالي المستمر بين  التماسك -4

 سكان القريتين. 
هذه األسباب تصلح مبررات ودالئل علي النتائج التي أدي إليها  واعلن

ر المواريث بالقريتين قريب إلي حد كبي يعالبحث وهي أن السلوك الواقعي في توز 
من السلوك المعياري أو الشرعي المطلوب وأن المخالفات لذلك قليلة وغير 
واضحة وغير مفصلة وغير معترف بها في معظم األحيان وأن الدوافع غير 
الشرعية للمخالفات قليلة ونادرة وأثبت البحث أن القليل من المخالفات لقواعد 

ريتين أو محليا وال تصل المواريث والخالفات تنشأ بسبب ذلك تحل عائليا في الق
إلي القضاء اال نادرا جدا. وعلي ذلك فقد أثبت أن قريتي البحث تمثالن في 
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الحقيقة نموذجا مطيعا للقوانين وليس مخالفا لها وقد إحتاط الباحث لهذه النتيجة 
واال خباريين أن يذكروا له قضايا  ينعند وضع أسئلة اال ستبار فطلب من المبحوث

حدثت بين أقاربهم أو في نفس قريتهم أو في أي مكان آخر من  أو مشاكل ميراث
جمهورية مصر العربية ولم يذكر أحد من هؤالء قضية واحدة وصلت إلي 

ولكنهم ذكروا قضايا في قري مجاورة كما أن  ،المحكمة وكان سببها الميراث
يا أو ال يوجد عند هم قضا )دير تاسا(المبحوثين واال خباريين في قرية المسيحيين 

منازعات سببها الميراث وحتى القضية الوحيدة المشهورة هناك وهي قضية الفالح 
الذي قتل أخاه الطالب خنقا ليرثه أو ليأخذ منه نصيبه في ميراث أبيهما. هذه 
القضية لم يذكرها اال عدد جدا من المبحوثين. وبدا كأنهم جميعا نسوها أو علي 

  ميراث. األصح أنها قضية سببها الطمع في ال
ذلك فلو أخذنا عدم وصول أي خالف علي الميراث إلي المحاكم  وعلي

مقياسا ال لترام الناس يقو اعد الميراث اإلسالمي لتأكد من ذلك أن السلوك 
الواقعي يمائل أو يقارب إلي حد كبير جدا السلوك المعياري والمطلوب شرعا 

ي مبحوث عن المخالفات يسأل أ ثوقانونا في قريتي البحث. وعند ما كان الباح
فمن النادر أن يؤكد وجود ها بل يذهب ألي أنها غير موجودة ألن الميراث قانون 

ولذلك قال يوجد  ،وال يستطيع أحد أن يخرج عليه كما يقول واال تعرف للعقاب
وان هذه النتيجة تجيب علي التساؤل الثالث وهو التساؤل عن مدي  ،خروج علية

  في الميراث للسلوك الشرعي والقانوني.مطابقة السلوك الواقعي 
الدراسة أن السلوك الواقعي قريب جدا من السلوك الشرعي  هذهأثبتت  لقد

أن المخالفات ودوافعها غير الشرعية  ،في قريتي البحث ال سيما المسلمين
  المختفية وراء ها قليلة جدا وغير ظاهرة أو واضحة أو مفصلة. 

مخالفات للشريعة والقانون في الميراث هل معني ذلك أنه ال توجد  ولكن
من  مااإلسالمي بين المسلمين أو بين المسيحيين في قربتي البحث أو في غير ه

من المتوقع ومما اعترف به بعض المبحوثين بعض االخباريين في و  القرى والمدن
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القريتين ومما استبان من قضايا الميراث التي ذكروها والتي حدثت في قري أخري 
د بعض المخالفات للقواعد الشرعية للميراث اإلسالمي وال سيما في ميراث وجو  –

  النساء سواء كن أمهات أو أخولت أو بنات. 
الشرعية في توزيع  دوقد إتضح من البحث أنه توجد مخالفات للقواع- 

وأن لم تكن واضحة النكار  – )قرية الرويجات(المواريث في قرية المسلمين 
الخباريين تحدثوا عنها وهي تتمثل أساسا في حرمان معظم المبحوثين لها ولكن ا

والبنات بصفة خاصة من كل ميراثهن أومن بعضه. أما في  ،النساء بصفة عامة
قرية المسيحيين فقد اعترف بالمخالفات بعض المبحوثين بعض االخباريين ال 

قرية % من سكان ديرتاسا وتتميز هذه ال 45سيما في غربة الحبايشة التي يقطنها 
بسمتين شائعتين هما الزواج من داخل البدنة التي تسمي  –كما أفاد االخباريين  –

والسمة الثانية بالقرية هي عدم  ،بدنة جيش. فالولد يتزوج من بنت عمه غالبا
توريث البنات بمعني أن كل أب يعطي أو يزوج ابنته من إين أخيه بمهر قليل 

لممتلكات لديهم ولوجود هذا الزواج وذلك لقلة ا ،يعطيها نصيبا في الميراث
الداخلي عند هم وانتشارهذا العرف بينهم وقد عبر عن ذلك أحد االخباريين بقوله 

  بأسلوب ضاحك. 
. وعلي )البنات ميراث ديشإحنا في القرية دي كلنا رايحين جهنم ألننا مبن(

و حرمان ذلك فالمخالفة التي بينها البحث لقواعد الميراث الشرعي في القريتين ه
البنات من الميراث. ولكن البحث لم يبين شيوع هذه المخالفة وانتشارها بقدر ما 
بين وجود ها بصورة مختفية وغير واضحة وغير مفصلة في قرية الرويجات ولكن 

في ديرتاست وٕاذا كان البحث الميداني لم يبن غير هذه المخالفة  وضحبصورة أ
لفات أخرى في قري أخرى. وقد تبين ذلك في قريتي البحث فأنه قد بين وجود مخا

من قضايا الميراث التي ذكرها المبحوثون. وسوف يكتفي الباحث بتحليلي ظاهرة 
حرمان البنات من الميراث في قريتي البحث دون غيرها من المخالفات األخرى 
الموجودة في قري أخرى والتي ذكرها المبحوثون. والتي سوف يذكرها الباحث 
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رها في الفصل التالي إن شاء اهللا. وعلي ذلك فحرمان البنات من ويحللها ويفس
الميراث كله أو بعضه له ال لته علي مخالفة السلوك الواقعي في الميراث وانحرافه 

   :الشرعي الطلوب. وهذه المخالفة تتم بطريقتين هما السلوكعن 
رب األسرة في حياته وقبل وفاته األرض العقار أو  يقوم -1

ويكون هذا البيع  اريل ألوالده الذكور. ويسجل ذلك بالشهر العقتسليم األموا
صوريا في الحقيقة. وبذلك يحرم البنات من الميراث حرمانا كامالويسد 
أمامهن كل طريق للمطالبة به بعد وظفته. وأحييانا يقوم رب األسرة بإعطاء 

  البنت في حياته نصيبا قليال من ماله. 
وم رب األسرة بتوزيع الثروة في الثانية وفيها ال يق الطريقة -2

في  هنحياته وبذلك يترك الباب مفتوحا أمام البنات للمطالبة القانونية بنصي
الميراث ولكن اإلخوة الذكور يستولون علي كل الثروة وال يعطون البنات شيئا 

 علي اإلطالق أو يعطونهن بعض نصيبهن أو إيجارا له علي سبيل المثال 
يمكن استخالص أن حرمان البنات أو بعضهن من كل  ومن نتائج هذا البحث 

أو بعض ميراثهن الشرعي المستحق لهن ظاهرة اجتماعية منتشرة في كثير من القرى 
كما أنها ظاهرة موجود بقريتي البحث. ولكن المبحوثين ال يقرون كونها  ،المصرية

  مخالفة للقواعد. 
 ،يبا في األرض أو العقارألنهم يؤكد ون ان البنت_ وان لم تستلم نص الشرعية

اال أنها تأخذ من أخوتها اتجار األرض أو العقار الذي ورثت نصيبها فيه وأنهم 
يعطونها أكثر مما لها عن طريق الهدايا في المناسبات.وكذلك يقول االخباريون أن 
البنات راضيات قانعات بذلك وأن الدليل علي هذا  الرضا هوا أن البنت تستطيع أن 

  المحكمة ألخذ حقها ولكنها ال تفعل ذلك يمحض رضاها. تلجأ السي
الباحث يود لو استطاع ن يخاطب عينة من سيدات قريتي البحث  وكان

استبار لهن لهذا الغرض ليعرف منهن _  ارةلسؤالهن في هذا الموضوع وعمل استم
وليس من أقاربهن من الرجال _ هل اخذ ن نصيبهن كامال في الميراث أم تنازلن عنه 
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  كله أو بعضه؟
كان هذا التنازل عن رضا أم عن اضطرار ؟ ولكن تعذ ر ذلك بل استحال  وهل

   -  :تماما أداؤه لألسباب اآلتية
صعيدية قروية ال تسمح بلقاء رجل غريب بالسيدات  البيئة -1

ألي غرض. والرجال ال يسمحون بهذا ال سيما في قرية ريفية منعزلة كقرية 
  جتماعي سببا معقوال أو مقبوال لذلك. وال يرون البحث اال –البحث 

المتوقع أن السيدات القرويات أنفسهن حتى لو تمكن  من -2
كن سيمتنعن عن أعضاء البيانات ،الباحث من أستفتائهن  في هذا الموضوع

 الصحيحة بسبب الجهل أوالحرج أو الخوف من الرجال 
ال توجد باحثة من نفس المركز توافق وتستطيع عمل  -3

باحثة من المحافظة تقبل الحضور إلى القرية  لكي تساعد في  االستفتاء أو
_"ما هو موقف البنات أو :عمل هذا االستفتاء. وما زال التساؤل قائما وهو

النساء من عملية التوارث  من وجهة نظرهن ظ وما مدي حرمانهن منه ؟ 
وما مدى رضاهن أو إستنكارهن لذلك ؟ وما مدى المخالفات الشرعية في 

 ه ؟؟.هذا كل
والتي لم ،التساول ما زال قائما. وهو من القضايا التي أثارتها الدراسة هذا

يستطيع الباحث اإلجابة عليها.ومن ثم يمكن إعتبار المعلومات التي أفاد بها 
والمجامالت أكثر من حقهن. فإجابات المبحوثين ومعلومات  الهداياالمبحوثون 

شرعية وراء عدم تسليم البنات نصيبهن في اإلخباريين تفيد أنه ال توجد دوافع غير 
األرض بل دوافع اجتماعية تقوم على التراضي وعلى أن الذكور أقدر علي 
الزراعية من البنات وأن من األفضل الألسرة  بقاء األرض المورثة بدون تقسيم 
وتوزيع مشاركة بين الذكور كما أن المنزل الموروث يبقي شركة بين الوراثة 

اناثا  وال يقسم ويظل من حق البنات اللجؤ إليه اإلقامة فيه عند جميعها ذكور 
  وفي أي وقت. فهي تبدو أسبابا إجتماعية تقوم على  وماللز 
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التراضي والتفاهم بين الوراثة ذكور واناثا وبالنسبة لقرية دير تاسا فان  
نفسي المخالفة وهى حرمان البنات من الميراث السيما في عزبة الحبايشة تقوم 
على عرف شائع ال بقاء األرض غير مقسمة وفي حوزة المزارعين من األبناء 

في هذه القرية  ئعالذكور، ويقوم األب بتزويج البنت من أبن عمها وهو عرف شا
فد واقع هذه المخالفة في قريتي البحث تبدو في نظر األهالي طبيعة وتوافقية أي 

أثار ضارة بدليل أنه ال توجد بالتوافق بين األطراف  المعينة وال تنجم عنها 
مخالفات وصلت إلي القضاء أو إلى اعتداء أحد على أحد. فكان نتائج هذا 
البحث تنفي اآلثار الضارة ألنها ال تعترف بالمخالفات. هذا هو موقف نتائج 
البحث من التساؤل الخامس بالنسبة لما هو واقع فعال في قريتى البحث من أثار 

بالنسبة لما  هو حادث في القرى األخرى والذي أتضح من ضارة ومخالفات _ أما 
لقواعد  مخالفاتقضايا الميراث التي حكاها  المبحوثون فيبدو ومنها أن مجال ال

الشرعية اإلسالمية في الميراث أوسع وأكثر عددا كما تتعدد وتنوع دوافع غير 
تالي إن الشرعية وأثار الضارة أو السلبية وسوف يتضح ذلك كله في الفصل ال

  شاء اهللا.
كل ذلك يتضح أن هذا البحث أنتهي إلى اإلجابة على جميع   ومن

التسؤالت أو _القضايا الموضوعة مسبقا بداللة وٕارشاد اإلنطاعات العامة  
والمالحظات المتكررة في المجتمع وباالستفادة من الدراسات السابقة ويمكن 

في علم االجتماع وهي أكثر  باالستعانة بمسلمات النظرية البنائية الوظيفية
نظريات علم االجتماع شيوعا وانتشارا. وهوي نظرية ال تنتمي آليد يولوجية  معينة 
وأن اتهمت أحيانا بأنها تخدم األيديولوجية األمريكية والغربية يمكن باالستعانة 
بمسلمات هذه النظرية البنائية الوظيفية تحديد ما يمكن أن يسمى (منظورا 

_ وهو عبارة عن نظرة اجتماعية أو  )لنظام الميراث اإلسالمي سوسيولوجيا
وظائفه واألسلوب السليم و سوسيولجية بيديها الباحث عن نظام الميراث اإلسالمي 

  لفهمه ومقارنته بالنظم المناظرة له في المجتمعات األخرى.
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يمكن تلخيص هذا المنظور السوسيولوجي للميراث اإلسالمي في النقاط  و
  ـ  :التالية

ـ المعرفة الواعية والصحيحة بنظام الميراث اإلسالمي تستوجب النظر إليه  :أوال
  ـ  :من زاويتين هما

من زاوية أنه كل يتكون من أجواء أو مجموعة عناصر كثيرة مترابطة  – أ
ومن ثم فالبد من معرفة وفهم العناصر وفهم الكل الذي يجمعها.  ،تتساند وظيفيا

لنظام مفصال. وهذه النظرية لهذا النظام تعتبر مسلمات ويغير ذلك يكون فهم ا
بهذه النظرية هو من أسباب دراسته  باحثالبنائية الوظيفية لعلم االجتماع وٕايمان ال

التفصيلية لقواعد الميراث الشرعية. لذلك نجد الترابط الكامل بين الحقوق المتعلقة 
بذلك. كما أن قيمة وقدر بالتركة بعضها ببعض كما سبق بيانه في المبحث الخاص 

ميراث أي وارث يتعين بمعرفة نوع وعدد وصفة أو درجة قرابة الورثة اآلخرين ـ كما 
  هو مبين ـ في مبحث الورثة األساسيين وأحوالهم في الميراث.

ـ من زاوية أن نظام الميراث كله عناصره ليس جزءا من كل هو مجموعة  ب
أو بعبارة أخرى البناء االجتماعي اإلسالمي  النظم االجتماعية الموجودة في المجتمع

فالبد أن يفهم الميراث في عالقته بالقرابة وبالنظام االقتصادي وغيره من النظم 
األخرى فمثال قاعدة للذكر مثل حظ االنثيين في الميراث اإلسالمي متصلة أقوى 

بيانه ـ اتصال بنظامه االقتصادي والقرابى وال تفهم اال في ضوء ذلك ـ  كما سبق 
فهذه القاعدة المميزة للميراث اإلسالمي مكملة تماما ونتيجة طبيعية لقاعدة أخرى في 

على االناث أمرا  إلنفاقالنظام االقتصادي اإلسالمي وهي أن الذكور يقومون با
وتكليفا والعكس ال يكون اال تطوعا. وهذا التساند والتكامل الوظيفي بين النظم 

  ت البنائية الوظيفية في علم االجتماع. االجتماعية هو أحد مسلما
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: يتميز نظام الميراث اإلسالمي بجوانبه اإلنسانية االجتماعية العامة  ثانيا
  وأهمها ما يلي: ـ 

تقوم قواعد الميراث على أمور أربعة هي الحب والعشرة والنصرة   -1
زوج واألكثر حاجة وهم ال قربينوالعطف. ومن ثم جعل الميراث حقا لخمسة من األ

  واألبناء والبنات واألب واألم. 
حصر اإلسالم اإلرث في المال ولم يتعداه إلى الزوجة كما كان عند   -2

لم يتعداه إلي القوامة والوصاية والرئاسة كما كان في بعض  ،العرب قبل اإلسالم
 الشرائع القديمة اال في حاالت ناقصي  األهلية لمصلحتهم وبشروط معينة. 

والتساند مع أنظمة التكافل االجتماعي األخرى والترابط  التكامل -3
كالزكاة والضرائب والصدقات والهبات وغيرها مما يحقق أعلي درجة من الرعاية 

 االجتماعية لألفراد في المجتمع. 
المقارنة الصحيحة بين نظام الميراث اإلسالمي والمطبق حاليا   - : ثالثا

ام للميراث في أي مجتمع في مصر وغيرها من الدول اإلسالمية وبين أي نظ
  آخر يستوجب القاء سؤالين هما: ـ

ـ أي النظامين أكثر تكامال وتوافقا وظيفيا مع البناء  :األول السؤال
  االجتماعي الكلي للمجتمع الذي يوجد فيه ؟؟

ـ أي المجتمعين أقرب في مثاله ومعاييره االجتماعية إلى  :الثاني السؤال
وايهما اقرب إلى العدالة االجتماعية وٕالى الخير  ةيمحقوق اإلنسان السليمة والقو 

  العام ؟؟
الباحث يجيب من وجهة النظر االجتماعية البحتة على هذين السؤالين بأن  و

النظم اإلسالمية األخرى  عنظام الوراثة اإلسالمي في غاية التساند والتكامل والتوافق م
  في المجتمع اإلسالمي الصحيح.

إلسالمي بالنسبة لنظم الميراث األخرى السابقة عليه يمثل نظام الميراث ا و
والمعاصرة له ثورة تصحيح وتظهير وعدالة اجتماعية حقه وتكافل اجتماعي أفضل 
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سبق ميثاق االمم المتحدة في حقوق اإلنسان. أما بالنسبة لنظم الميراث غير 
يال للفهم مثاال فريدا أص تبراإلسالمي في الشرق والغرب فان الميراث اإلسالمي يع

  والتقليد واالقتداء.
إذا كانت هناك دول إسالمية قليلة مثل تركيا وتونس والصومال. قد أخذت  و

وهي  ،بقاعدة قديمة في التوريث. كانت موجودة عند قدماء المصريين وعند الرومان
التسوية بين الذكر واالنثى وبين االبن والبنت في الميراث. وهي قاعدة عتيقة بالية 

  ايتكارا غريبا حديثا يبهر األلباب.وليست 
بل  ،المشرعون الذين نقلوا هذه القاعدة نقال لم ينحرفوا عن اإلسالم فحسب و

انحرفوا أيضا عن مسلمات علم االجتماع وأصول االصالح االجتماعي التي تحذر 
من نقل القواعد واألفكار واستيرادها ألن إصالح اية ناحية من نواحي النظم 

  ـ :ال يمكن أن يتحقق اال بشرطيناالجتماعية 
ـ أن يكون متسقا مع سائر النظم األخرى التي يدين بها الشعب وتميز  :أحدهما

  شخصيته ومتفقا معها في طبيعته ووجهته.
ـ أن يكون تعبيرا عن اتجاه جديد وتطور مقبل اعنقه الضمير الجمعي  :ثانيهما

  وهيأ له وسائل الظهور. مةلأل
الشرطان أخفق هذا التجديد الفردي المفروض وأصبحت  لم يتحقق هذان فإذا

وربما أدت إلى استيراد عناصر فكرية غريبة  ،القاعدة عنصرا غريبا في حياة األمة
بالنسبة له  )تخلف ثقافي(عن اإلسالم هي  لغربيةأخرى وال ريب في أن هذه القاعدة ا

االجتماعية. ثم ازدياد  وال يصلح ذلك اال وعي المسلم بدينه ويمثاله الثقافي وبنظمه
َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َوَأما َما َينَفُع الناَس  :المد اإلسالمي فيتحقق قوله تعالى ا الزَفَأم }

  َفَيْمُكُث ِفي اَألْرِض }.
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الصيغ الثقافيه وانعكاسها علي انماط القرابه دراسه مقارنه في 

  االيكولوجيا الثقافيه 
فعالية المنظور االيكولوجي الثقافي في الدراسة  هذه الدراسة اختبار هدف

الميدانية التي قام بها الباحث في ثالث مجتمعات مختلفة لكل منها خصائصه 
الجغرافية وصيغته الثقافية الخاصة وهي منطقة بهيج علي الساحل الشمالي 

البدوي وقرية شنوان  مجتمعالغربي لجمهورية مصر العربية باعتبارها نموذجا لل
ي من قري محافظة المنوفية الواقعة وسط الدلتا باعتبارها نموذجا للمجتمع وه

القروي ومنطقة لوران التي تقع في شرق مدينة االسكندرية كنموذج للمجتمع 
الحضري للوصول الي طبيعة العالقة بين الصيغ الثقافية وارتباطها بالمكان وتأثير 

ل ابناء الثقافة بيئتهم من اجل ذلك علي االنماط والروابط القرابية وكيف يستغ
البقاء واالستمرار والي اي مدي تستغل الثقافة الموارد المتاحة لتوفير الطعام 

  .والمسكن البنائها
وتبين من الدراسة ان العالقة بين االنسان والمكان تملي اسلوبا خاصا 

جية، وتشمل هذه العالقة التسهيالت االيكولو  ةالستغالل الموارد البيئية المتاح
الموقع الجغرافي وطبيعة االرض ومساحتها ومصادر المياة واالحوال الجوية 
والمناخية من ناحية واستخدام االنسان لهذه المقومات لتوفير المأكل والمسكن له 
والسرته وان التكنولوجيا المستخدمة في اسلوب استغالل البيئة تؤدي من خالل 

ينة يترتب عليها تقسيم العمل بين افراد العمل البشري الي قيام نظم اجتماعية مع
  المجتمع وفقا لنظام معين.
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   )1(تشكيل القيم في المجتمع المصري دراسه ميدانيه
  مشكلة الدراسة: :أوال

يعود تعثر خطط التنمية في مصر خالل العقود السابقة إلي تدني االهتمام    
خالل المرحلة التالية حتى الموجه للريف لذا تحاول الحكومة جاهدة تدارك هذا الوضع 

فقد  ،المجتمع المصري وتقل الفجوة بين الريف والحضر فييمكن تحقيق تنميه حقيقة 
أبدت الدولة اهتماما فائقا لتنمية الريف من خالل برنامج تنموي يسعي لعبور هذه 
الفجوة إال وهو برنامج الشروق للتنمية الريفية المتكاملة والذي يهدف إلي تحقيق: 

  ضمان مشاركتهم مشاركة فعالة. –تقاء في المستوي المعيشي االر 
المصرية تقويم سيكولوجي  ةوربما أن موضوع هو آليات التحول في القري   

لبرنامج شروق فقد كانت القضية المحورية والمشكلة األساسية التي تدور حولها 
ج في تحقيق الدراسة هو تقيم هذا البرنامج من خالل معرفة مدي نجاح هذا البرنام

  األهداف المنشودة منه وخاصة في مجال المشاركة.
ولترجمة هذه المشكلة إلي واقع عمل فقد قامت الباحثة بإجراء دراسة تقيم    

التي تقوم بها لجان شروق بالوحدة المحلية القروية  ربرنامج شروق لمعرفة األدوا
مدي مشاركتها في العملية وتقدير حجم وطبيعة المشاركة الشعبية وكذالك دور المرأة و 

  التنموية.
  :أهداف الدراسة:ثانيا

تقيم برنامج شروق في مدي تحقيقه ألهدافه االسترتيجية وهي التقدم - 1       
  االرتقاء بمستوي مشاركتهم. –المستمر في نوعية الحياة 

  تقييم كفاءة دور اآلليات التي يعمل بها البرنامج.- 2       
وتنقية أعضاء لجان شروق ولجان المرأة بالوحدات إعادة تشكيل - 3       

  المحلية القروية.
                                                           

جمال مجدي حسـين،  هدي كامل الشيخ اليانت تشكيل القيم في المجتمع المصري دراسه ميدانيه،، اشرف )1(
 (ماجيتير)حلوان  2005علي ابراهيم   / 
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  التعرف علي أراء بعض في مجال التنمية الريفية.- 4       
  التوصل إلي بعض النتائج التي يمكن لباحثين اختبار صحتها.- 5       

  تساؤالت الدراسة: :ثالثا

  القرية ؟ما مدي االهتمام بانتقاء أعضاء لجنة شروق في - 1       
  هل يعمل أعضاء لجنة شروق وفق فلسفة ؟- 2       
هل احدث برنامج شروق من خالل آليات العمل به أثار مباشرة أو - 3       

  االستفادة من المشروعات ؟ –المرأة  –غير مباشرة علي درجة مشاركة األهالي 
علوية هل تم تفعيل دور لجان العمل بالقرية وربطها بالمستويات ال- 4       

  خالل عقد االجتماع ؟
  ما هي عوامل نجاح ومعوقات برنامج شروق ؟- 5       

  :مفاهيم الدراسة:رابعا

هي اإلشارة ال أي بناء متعاقب وتسلسل األفعال والستجابات  :) آليات1(
واالتجاهات واألنماط الثقافية واألوضاع االجتماعية ويكون من شانها تسهيل انجاز 

ائف أو حاجات أو عمليات بغض النظر عما إذا كانت قائمة في أهداف بعينها أو وظ
  طبيعة األشياء أو مختارة عن طريق من يقومون بالفعل.

عملية مستمرة لدراسة التغيرات التي حدثت أثناء تطبيق البرنامج  :) التقويم2(
وبعد تطبيقه وذلك للوقوف علي الجوانب الفعالة وغير الفعالة من خالل ما يمكن ان 

  دمه التغذية المرتدة وتقويم النتائج.تق
  : اإلجراءات المنهجية:خامسا

منهج الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج الكمي المتعمد علي االستبيان    
  والبيانات الكمية ولقد اهتمت الباحثة باستخدام المنهج التاريخي.

  قرية بهيج. –قرية أبو صير  –قرية العزب بنات  :) البعد الجغرافي1(
  من أعضاء اللجان لبرنامج الشروق. :) البعد البشري2(
   :) البعد الزمني3(
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  : نتائج الدراسة:دساسا

إن نسبة الذكور في هذه اللجنة في ثالث قري  ،نتائج خاصة بلجنة شروق  -1
  .تفوق نسبة اإلناث

أما بالنسبة للسن فقد أظهرت الدراسة تنوع الفئات العمرية وكان اغلبها من  -2
وتفاوتت النسب مابين الفئات العمرية االخري ولم توج  ،سنة 45- 35الواقعة بين  الفئة

عنصر الشباب لم يتواجد في هذه  أنسنة ومعني هذا  25أي فئة مابين اقل من 
  اللجنة وهذا بالرغم من أهميته.

أثبتت الدراسة أن الغالبية العظمي من المتعلمين فكانت الغلبة للحاصلين  -3
  يين ثم تالها الثانوية ثم الجامعين.علي إعداد فن

أما بالنسبة الختيار المشروعات وتنفيذها في القري فتقع مسئولية ذلك علي  -4
  لجنة الشروق وهذا ما أثبتته الدراسة.

% قالوا أنهم يعملون 77بشأن أعضاء لجنة الشروق ألدوارهم في القري إن  -5
علي وجود بعض نواحي القصور  بكفاءة داخل القرية وهذا بعد وجود مؤشر مبدئيا

  اللجنة. أعضاءلدي بعض 
  أثبتت الدراسة إن المشاركة زادت عن السابق. -6
ضعيفة  لأما بالنسبة لمشاركة المرأة في المشروعات التنمية الريفية ما تزا -7

  جدا.
أثبتت الدراسة أن اوجة االستفادة كانت متمثلة في مشروعات البنية -8

ر بالنسبة الختيار أولويات المشروعات المنفذة وان لقاءات األساسية أن هناك تصو 
  واجتماعات مع أعضاء لجنة تتصف بالديمقراطية واالهتمام برأي األغلبية.

أما بالنسبة للدورات التدريبية تبين أن أعضاء لجنة لم يحصلوا علي أي  -9
  االعتمادات. زيادة –أهم عوامل النجاح ظهرت في التوعية اإلعالمية  ،دورات تدريبية
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اليات التحويل في القريه المصريه تقةيم فسيولوجي لبرنامج 

  )1(شروق
  مشكلة الدراسة: أوال

قيم األفراد من مجموعة المعلومات والسلوكيات التي تنقلها من اآلليات  تتشكل
التنشئة االجتماعية  ةمؤسس –فأولى اآلليات هي األسرة  ،والوسائل التربوية والتعليمية

لسلوك األفراد وترجع أهمية وخطورة هذه المؤسسة بان كل ما يتنقله الفرد أو  األولى
ثاني مؤسسة هي المدرسة فتتسع دائرة  ،الطفل يأخذه بشكل مسلم دون مجال للشك

المعارف والمعلومات وكثيرا ما يجد تعارض وتناقض بين ما يتنقله من األسرة وما 
لدين مصدرا هاما لقيم الفرد فقد يزداد حدة يتعلمه من المدرسة باإلضافة إلى اعتبار ا

التناقضات بين هذه اآلليات الثالث وفي نفس الوقت وسائل اإلعالم التي تلعب دورا 
هاما في تدعيم وتشكيل قيم األفراد كما تدور مشكلة الدراسة في معرفة الدور الذي 

  مها لقيم الدراسة.لقيم األفراد وهي معرفة كيفية تدعي دعيمهاتقوم به كل آلية أثناء ت
  :دراسةأهداف ال ثانيا

  ) األهداف النظرية:1(
  التعرف على تحديد مفهوم اآلليات التي تشكل القيم موضوع الدراسة - 1       

  محاولة استخدام مدخل نظري جديد لدراسة القيم. - 2        
واقع التعرف على تأثير اآلليات على األفراد أثناء أداءها لدورها في  - 3       

  من خالل دراسة ميدانية.  صريالمجتمع الم
  ) األهداف التطبيقية:2(

  التعرف على دور كل آلية من آليات الدراسة. - 1      
  التعرف على كيفية أداء هذا الدور من اآلليات على األفراد - 2      
  التعرف على تأثير هذه اآلليات على قيم األفراد. - 3      

                                                           

رحاب علي الشرتوني اليات التحويل في القريه المصريه تقـةيم فسـيولوجي لبرنـامج شـروق، اشـراف رفعـت  )1(
 (ماجيستير)حلوان 2005عبد الباسط، غريب عبد السميع 
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  التساوالت: ثالثا

  ما دور كل آلية من اآلليات في تدعيم وتشكيل القيم ؟ :التساول الرئيسي )1(
   :) األسئلة الفرعية2(

  ما دور األسرة لتدعيم القيم هل يتم تدعيمها بشكل ايجابي أم سلبي ؟   - 1        
م التي تلقنها األسرة ما دور المدرسة في تبني هذه القيم فهل تدعم القي - 2        
  ؟أم تناقضها
  هل للمسجد دور في تدعيم هذه القيم عند األفراد ؟ - 3        
  ما دور اإلعالم وما يبثه التلفاز في تدعيم القيم ؟  - 4        

ما أكثر القيم التي تحظى بتدعيم وتشجيع من تلك اآلليات؟ وما أكثر  - 5         
  اآلليات تأثيرا على األفراد ؟

  : النتائج: رابعا

تأثير دور الوالدين في تدعيم وحدة الترابط والتقارب بين األسرة: يتضح -1
المسؤولية وحتمية  ملاألهل وتدعيم قيمة العمل وتشجيع أبنائهما على العمل وتح

  التعلم والقراءة 
المدرسة: إن دور المدرس ال يقتصر على القواعد الدراسية بل يشجع  -2

ويشجعون على أهمية التعلم عن األبناء على تحمل ابسط األمور واحترام األكبر سنا 
  العمل 

  .المسجد: ودعا إلى تدعيم قيمة الترابط األسري والعلم والتعلم -3



  
  

  
  

  موضوعات علم اجتماع الريفي
 

  
 
 

- 131 -  

القيمة االجتماعية للعمل المنتج وقضايا التحول في المجتمع 

  )1(المنتج. بحث ميداني إلحدى القرى المصرية

  مقدمة

 النظام ذلك في ودخوله الخارجي العالم على المصري المجتمع انفتاح يعتبر
 منذ تعاظم الذي واالقتصادية، السياسية التحوالت عن فضالً  العمل لتقسيم العالمي

 العمل وقيم عام بوجه القيم نسق على وسلبية إيجابية أفعال ردود إلى أدى السبعينات،
 أثر مما. المستحدثة والقيم األصلية القيم بين الجمع إلى أقضى بشكل خاص، بوجه
 العمل قيمة احتلت فلقد. المصري المجتمع في المختلفة جتماعيةاال الفئات على

 القيم تكاثر المصري المجتمع في المالحظ ولكن مختلف، بين المتميز موقعها المنتج
 أبناء من الفالحين قطاع معظم بين يومًيا سلوًكا أصبحت التي التفاخرية، االستهالكية

  . المصري الشعب

 المصري الريفي المجتمع يشهدها التي والتنمية ثالتحدي عمليات نتأمل فعندما
 من قوتها تستمد التي التقليدية القيم بين تناقض حدوث إلى تشير قوية دالالت نجد

 عمليات تدعمها التي القيم تلك وبين الدينية، القيم ومن التقليدية الثقافة ومن التراث،
 من سواء األخرى لمجتمعاتبا الثقافي االتصال عن فضالً  والتحضر والتصنيع التنمية
  . الصناعية واألقمار المعلومات ثورة أو الخارجية الهجرة أو الرأسمالي التغلغل خالل

 جديدة لقيم الفرد اكتساب إن: للقيم النسبية األهمية في تغير إلى ذلك أدى وقد
 الترويح قيم المصري المجتمع في انتشر فقد. القديمة القيم ترتيب إعادة يستلزم

                                                           

ماعيــة للعمــل المنــتج وقضــايا التحــول فــي بعنــوان: القيمــة االجت/  إيمــان محمــد علــي عســاكر  الماجســتير  )1(
  المجتمع المنتج. بحث ميداني إلحدى القرى المصرية م    عين شمس كلية اآلداب 

أســتاذة علــم االجتمــاع المســاعد ،  أ.د/ إجــالل إســماعيل حلمــي  تحــت إشــراف: - 1996قســم علــم االجتمــاع 
  . بكلية اآلداب، عين شمس
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 االقتصادي والجانب. واالنتماء واإلنتاج العمل قيم حساب على والالمباالة لبيةوالس
 تظهر ومعها جديدة، سلع من دائًما الرأسمالي المجتمع يخلقه فيما يتمثل للمشكلة
 التي األصلية قيمهم األفراد يفقد الرغبات هذه ولتحقيق. جديدة وحاجات رغبات

 قيم عن البحث إلى الحاجة وتظهر الجديد، االقتصادي الواقع وهذا تتفق ال أصبحت
  . الواقع وهذا تتفق

 غير استهالكية إلى المنتجة البشرية القوى تحولت المضادة، القيم انتشار ومع
 اإلنتاجية انخفضت كما المباشر، والمنتج الزراعية األرض حال تدهور ولقد. منتجة

 وجود من وبرغم اعية،الزر  األرض في والمتزايد الخطير التفتيت إلى باإلضافة
 األهداف مع تتناسب وال كافية غير أنها إال األوضاع، هذه إلصالح محاوالت

 الزراعية المدخالت وربط الصرف مشروعات في تخلف وجود فنالحظ المنشودة،
  .الخارجية بالتبعية

 من المصري المجتمع تحول في دوًرا النفطية الدول إلى الهجرة لعبت ولقد
 بالعائدين الخاصة األموال واستثمار. اإلنتاجية قليل ريعي مجتمع لىإ إنتاجي مجتمع

 وتنويع األرض لتطوير الزراعية الميكنة واستخدام الزراعية، األرض تجريف في
  . المحصول

  : البحث مشكلة صياغة* 

 وبخاصة االجتماعية القيم تتغير كيف: مؤداه تساؤل الباحثة تثير سبق مما
 تغير بذلك وأعني محددة؟ تاريخية مراحل في الريفي، المجتمع في المنتج العمل قيمة
  . ذلك قبل عليه كان عما والثمانينيات السبعينات في العمل قيمة

 في بحثية مشكلة تثير التي القضايا من مجموعة إلى التساؤل هذا ويقودنا
 الخاص االقتصادي االجتماعي السياق اعتباره في تأخذ متعمقة، دراسة إلى حاجة

  . القائمة الدولية االقتصادية العالقات إطار في المصري الريفي المجتمعب

 على طرأت التي والثقافية واالقتصادية االجتماعية التحوالت ألهمية ونظًرا
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 على يركز الحالي البحث فإن مصر، في الرئيسي القطاع يمثل الذي الزراعي، القطاع
 تواجه التي المشكالت إحدى تبارهاباع المصري الريف في المنتج العمل قيمة مشكلة
  . المصري المجتمع في الشاملة التنمية

 االجتماعي( التاريخي الواقع دراسة في الراهن البحث أهداف وتتمثل
 العمل قيمة دراسة على والتركيز) المصري الريفي المجتمع في والثقافي واالقتصادي

 ،)والثمانينيات والسبعينيات اتالستين( محددة تاريخية مراحل في تحوله وكيفية المنتج
 قيم إلى إنتاجية قيم من المنتج العمل قيمة تحول على ساعدت التي األسباب ودراسة

 هذا في الرأسمالية للدول والتبعية النفط بلدان إلى الهجرة من كالً  ودور استهالكية،
 نحو ينةالع أفراد توجهات في والتباين االتساق أوجه على التعرف على فضالً . المجال

  . والحيازة العمل وطبيعة للنوع وفًقا المنتج العمل قيمة

 تساعد ألنها التبعية؛ نظرية خالل من بصددها نحن التي الدراسة وتنطلق
 في المصري المجتمع إدماج على يترتب ما لفهم موضوعية رؤية تقديم على الباحثة
 ودراسة. والنمو التطور عن الوطنية اإلنتاج قوى إعاقة من العالمي الرأسمالي النسق
 في المنتج العمل قيمة وخاصة والثمانينيات السبعينات فترة في االجتماعية القيم تحول

 تراث في العلمية المصادر بتحديد الباحثة قامت أن وبعد. المصري الريفي المجتمع
 إعداد تم الدراسة موضوع بالمنطقة والمرتبطة المتاحة واإلحصائيات االجتماع علم
 والمقدام األشراف تفهنا قريتي في الميدانية الدراسة أجريت فلقد المنهجية، جراءاتاإل

 ،"عمدية" بطريقة العينة اختيار تم حيث الدقهلية، محافظة غمر، ميت لمركز التابعين
 ودراسة والمقابلة االستبيان استمارة الباحثة واستخدامت مفردة، 190 العينة وتضم
  . المتغيرات بعض بين للعالقة اإلحصائي والتحليل كةبالمشار  والمالحظة الحالة

  : فصول سبعة على الدراسة هذه وتشتمل

 السوسيولوجي التراث في القيم لموضوع عامة رؤية األول الفصل يتضمن
 المرتبطة والقضايا القيم موضوع تعالج التي الكالسيكية النظريات من لنماذج ومناقشة
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 تناولت التي المعاصرة للنظريات الباحثة عرضتت ثم. االجتماع علم رواد عند به
 الذي التصوري اإلطار وأخيًرا التبعية، ونظرية المحدثة الوضعية وأهمها القيم موضوع

 من المصري الريفي المجتمع خصوصية ومن ناحية من الدراسة موضوع مع يتالئم
  . التبعية نظرية مسلمات على معتمدة أخرى ناحية

 ظل في المنتج العمل وقيمة الرأسمالي التغلغل بدراسة الثاني الفصل وينفرد
 إلى العمومية من فيه المعالجة وتتدرج. المصري الريفي المجتمع في قضايا

 والعوامل المصري المجتمع في الرأسمالي التغلغل مظاهر تناول حيث من الخصوصية
 التي والتغيرات عملال قيمة لموضوع الباحثة انتقلت ثم إليه، المؤدية والداخلية الخارجية

 الريفي، المجتمع لها تعرض التي واالقتصادية السياسية للتحوالت نتيجة لها تعرض
 فروضه وصياغة للبحث المطلوبة البيانات نوعية تحديد في المرحلة هذه أفادت وقد

  . األساسية

 قيمة تتناول دراسات إلى وتنقسم السابقة، الدراسات الثالث الفصل يتضمن
 وأخيًرا عام، بوجه االجتماعية القيم أنساق تتناول ودراسات والتحليل، راسةبالد العمل

 كما. المصري الريف في واالجتماعية االقتصادية التحوالت على تركز دراسات
  . السابقة الدراسات من الراهنة الدراسة لموقف الباحثة تعرضت

 البيانات وجمع للدراسة والمنهجي النظري اإلطار إعداد بعد الرابع الفصل
   . الدراسة موضوع بالمنطقة واإلحصائيات التاريخية والوثائق

 قريتي خصائص على التركيز مع الميدانية للدراسة الخامس الفصل وخصص
 والحالة والنوع السن حيث من البحث وعينة للسكان الديموجرافية والبيانات الدراسة،
 يتعلق فيما المهاجرين وغير جرينالمها عدد بين المقارنة مع واالجتماعية، التعليمية
  . لديهم المنتج العمل قيمة بمالمح

 والهجرة الرأسمالي التغلغل مظاهر السادس الفصل في الباحثة وتستعرض
 وقيم العمل قيمة عن التحول عوامل من باعتبارها الدراسة، مجتمع في الخارجية
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 القروض دور برازإ مع. السريع والربح االستهالك قيم محلها حل التي االنتماء
 المشرفة القيم وبث ناحية من القرية وتنمية تحديث عملية في الدولي والبنك الخارجية

 الريف في االجتماعي التحول لقضايا السابع الفصل وخصص أخرى، ناحية من
 الدراسة موضوع حولها يدور التي األساسية بالقضية القضايا هذه وعالقة المصري،

 هذه الباحثة تستعرض سوف المصري، الريف في المنتج للعمل االجتماعية القيمة وهو
 تابع كمجتمع المصري الريفي المجتمع واندماج التبعية منظور خالل من القضايا
 التشكيلة داخل اإلنتاج أنماط بين تفصالً  عليه يترتب مما العالمي الرأسمالي للسوق

 في والتحول سلبية، ستهالكيةا قيمة إلى المنتج العمل قيمة تحول ودراسة االجتماعية،
 الصناعة إلى الزراعة من والتحول العمل تقسيم في والتحول واإلنتاج العمل أدوات

 العمل في والتحول ألبنائهم المبحوثين تعليم نحو واالتجاه التعليم قيمة في والتحول
   . سلبي إلى إيجابي من المنتج

 ومقارنتها التساؤالت ضوء يف النتائج أهم بمناقشة الباحثة تقوم النهاية وفي
 تحليل خالل من القرية في المنتج العمل لقيمة المستقبلية والرؤية السابقة بالدراسات

 مالحق عرض وأخيًرا. المصرية القرية لتنمية مشروع تضمنها التي الجوانب بعض
  . الدراسة

  : للدراسة المنهجية اإلجراءات* 
  : الدراسة أهداف: أوالً 

 في أركز وسوف) والثقافي واالقتصادي االجتماعي( تاريخيال الواقع دراسة •
  . وتغيره المنتج بالعمل متعلق هو ما على الدراسة

 المجتمع في المنتج العمل قيمة وخاصة االجتماعية القيم تتحول كيف دراسة •
 ). والثمانينيات السبعينيات( محددة تاريخية مراحل في المصري

 قيمة إلى المنتج العمل قيمة ولتح على ساعدت التي األسباب دراسة •
 تأثير( على وأركز الخارجية، األسباب أو الداخلية األسباب سواء استهالكية،
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 الزراعية، األراضي مالك سيطرة االقتصادي، االنفتاح تأثير النفطي، المال
 ). الدولة تدخل

 . النفط بلدان إلى الهجرة دور دراسة •

  : الدراسة فروض: ثانًيا

 القيم وبث الرأسمالي التغلغل بين عالقة توجد أنه السابقة اساتالدر  من أتضح 
 البناء في حدثت التي االجتماعية التغيرات وبين المصري المجتمع في الغربية

 إلى للهجرة كان كما المصري، الريف في المنتج العمل وبخاصة والثقافي االجتماعي
 من وينبثق ريعية، دخول إلى إنتاجية دخول من الدخول تحول في دوًرا النفط دول
  : اآلتية الفروض ذلك

 قيم وبين المصري المجتمع في الرأسمالي التغلغل بين عكسية عالقة توجد •
  . المصري الريفي المجتمع في المنتج العمل

 العمل قيمة في التحول وبين الزراعيين العمال هجرة بين عكسية عالقة توجد •
 . المنتج

 في األموال توظيف وبين والهجرة الرأسمالي لالتغلغ بين إيجابية عالقة توجد •
 الفيديو مثل الكمالية السلع وشراء األرض وتجريف استثمارية مشروعات إقامة

 . الكهربية والغسالة الملون والتليفزيون

  : الدراسة مجاالت: ثالثًا
  : الجغرافي المجال -أ

 ميت مركز ًعاتب المقدام، وقرية األشراف، تفهنا في الميدانية الدراسة أجريت
 محافظة الشرق ومن القليوبية، محافظة الشمال من يحدها الدقهلية، بمحافظة غمر

  . الغربية محافظة الغرب ومن الشرقية،
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  : البشري المجال -ب

 بقريتي الموجودة الفئات جميع تشمل لكي عمدية بطريقة العينة اختيار تم 
 وجرى المهاجرين عدد من مفردة 93 بين مقسمة مفردة، 190 تضم وهي الدراسة،

 تفهنا قرية من مفردة 100 أساس على مفردة 190 واإلجمالي العدد هذا توزيع
  . المقدام قرية من مفردة 90 األشراف،

  : الزمني المجال - جـ

 النظرية العلمية المادة وجمع للدراسة والمنهجي النظري اإلطار إعداد تم 
 يوليه ومنذ ،91 يوليه حتى 87 بتمبرس بين الفترة في الدراسة بموضوع المرتبطة

، الرسمية األجازات فترة في الدراسة قريتي على التردد تم م1995 يوليه حتى م1991
 في حدثت التي التغيرات أهم على الوقوف للباحثة يتسنى حتى متقاربة فترات وفي

  . الدراسة قريتي

  . األسرة:  الدراسة تحليل وحدة وتعتبر

  : سةالدرا نتائج مناقشة* 

  : البحث لعينة واالقتصادية واالجتماعية الديموجرافية الخصائص: أوالً 

 المهاجرين، لغير سنة 40 مقابل في سنة، 30 المهاجرين عمر متوسط بلغ) 1
 بالنسبة السن كبار نسبة تزداد حيث والهجرة السن بين العكسية العالقة يتضح كما

  . المهاجرين لغير

 مقابل في%) 72( متزوجين مهاجرين وغير ينمهاجر  العينة أفراد أغلب) 2
 أن يوضح يتزوجوا لم الذين المهاجرين غير نسبة زيادة إن. يتزوجوا لم تقريًبا%) 25(

 الزراعي، العمل من المادي العائد انخفاض إلى يرجع المبكر الزواج على إقبالهم عدم
  . عمرهم انخفاض إلى يرجع زواجهم فعدم المهاجرين أما

 الذين المهاجرين غير أعداد تزايد مقابل في التعليمية بالحالة علقيت فيما) 3
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 داللة ذات المهاجرين وغير المهاجرين بين الفروق فإن ولذلك. والكتابة القراءة يعرفون
  . التعليم لمتغير بالنسبة

 5 من أكثر مقابل في أبناء، 3 المهاجرين أسر في األبناء عدد متوسط بلغ) 4
  . رينالمهاج لغير أبناء

 أسر في يعيشون المهاجرين غير أغلب أن تبين األسرة بنمط يتعلق فيما) 5
 أسر في المعيشة على المهاجرين يقبل بينما واألبناء، والزوجة الزوج من تتكون نووية
 وذلك المتزوجين، وغير األرامل من وغيرهم واألحفاد واألبناء األجداد من تتكون ممتدة

  . سفرهم خالل الممتدة ئلةالعا وسط عليهم لالطمئنان

 وغير المهاجرين أغلب أن تبين العينة أفراد عمل بطبيعة يتعلق فيما) 6
 مأجورين أو لألرض حائزين كانوا سواء الزراعي العمل على يقبلون المهاجرين

 عدد يزداد بينما حرفة يشغلون الذين المهاجرين أعداد زيادة تبين كما. فيها ويعملون
  . واالستثمار بالتجارة يشتغلون ذينال المهاجرين غير

 أن الزراعية، والحيازة الهجرة متغيري حسب الدراسة عينة توزيع من تبين) 7
  . زراعية حيازة لديهم اإلجمالية العينة أفراد من% 74

 أفراد من% 52 أن تبين إيجار، أو ملك سواء الزراعية الحيازة حجم وعن) 8
 المهاجرين غير لدى بين تزداد النسبة بأن ًماعل أفدنة، 5:3 بين ما لديهم العينة

62 .%  

 أو دائم اإليجار وهل الزراعية، لألرض اإليجار نمط بمتغير يتعلق وفيما) 9
 58 وعددهم األرض يؤجرون الذين العينة أفراد ثلثي أن تبين بالمشاركة؟ أو بالزرعة

 وال بالمشاركة، إليجارا وأخيًرا بالزرعة اإليجار يليها الدائم، اإليجار يفضلون مفردة
  . الزراعية لألرض المأجرين المهاجرين وغير المهاجرين بين معنوية فروق توجد
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  : فيها التحول ومظاهر العينة أفراد لدى المنتج العمل قيمة مالمح: ثانًيا

 في تتمثل أساسية، جوانب أربعة الباحثة طبقته الذي العمل قيم مقياس تضمن 
 االقتصادية والقيمة العمل، في األفضلية وقيمة العمل، في واالندماج الفخر، قيمة

 مبرزين منها بكل تتعلق التي النتائج ألهم نتعرض وسوف للعمل، واالجتماعية
  : وجدت إن فيها التحول مظاهر

  : يلي ما الدراسة أوضحت: بالعمل واالندماج بالفخر يتعلق فيما. 1

 المهاجرين غير نظر وجهة من الزراعي بالعمل واالعتزاز الفخر قيمة - 
  . الزراعي بالعمل بالفخر يشعرون ال الذين المهاجرين مقابل في

 الزراعي العمل أن إلى المهاجرين غير لدى الفخر قيمة أسباب ترجع - 
 عن متوارث وهو محترم عمل أنه كما وألسرهم، لهم الوحيد الرزق مورد يمثل

  . غيره يعرفوا وال األجداد

 بعدم المهاجرين لغير بالنسبة بالعمل واالندماج رالفخ قيمة ترتبط - 
 ال الذين المهاجرين عكس على العمل أثناء بهم المحيطة بالمشاكل اهتمامهم
 غير ألنهم إنتاجيتهم؛ على يؤثر مما الزراعي، العمل في االندماج في يرغبون
 إن حيث أكبر، مادي عائد ذو آخر عمل أي ويفضلون عملهم عن راضين
 ونوعية الموسمي بالعمل ويرتبط ثابت غير الزراعة من ماديال العائد

  . المحصول

  : الزراعي العمل تفضيل بقيمة يتعلق فيما. 2

 العمل يفضلون السن كبار فئة يمثلون الذين المهاجرين غير عدد أن تبين
 فال المهاجرين أما. شأًنا وأرفعها األعمال أجل من ويعتبرونه ويقدسونه الزراعي
 نظرهم، وجهة من ومكانة شأًنا األعمال أجل من يعد لم ألنه الزراعي؛ عملال يفضلون

 االقتصادية واألنشطة األعمال من متنوع كم على تشتمل أصبحت القرية إن حيث



  
  

  
  

  موضوعات علم اجتماع الريفي
 

  
 
 

- 140 -  

  . التجارة أو الصناعة مجال في سواء واالستثمارية والرأسمالية التقليدية

 أنها اجرين،المه نظر وجهة من الزراعة تفضيل عدم أسباب أهم أن - 
  . عليها ينفق لمن تحتاج ولكنها مربحة، غير

  . العينة أفراد لدى السهل السريع الكسب وقيمة المادية النزعة وسيطرة - 

  : التالية النتائج من فتتضح للعمل االقتصادية القيمة أما. 3

 نظًرا بالرضا يشعر المهاجر وغير المهاجر الزراعي العامل من كالً  أن - 
 أن المهاجرين غير ويضيف. الماضي في عليه كان عما الزراعي العمل رأج الرتفاع
 العمال على زاد اإلقبال أن كما. مريحة عيش يعيش كان عما الزراعي العامل

  . الخارجية الهجرة بسبب عددهم النخفاض نتيجة الزراعيين

 ووفرة للمهاجرين بالنسبة الزراعي للعمل االقتصادية األهمية تناقض أن - 
 الزراعة غير أخرى مجاالت في أموالهم استثمار على يقبلون جعلهم لديهم دخراتالم

  . مريح غير عمالً  أصبحت التي الزراعة من بدالً 

 المهاجرين أقبل التقليدية، المحاصيل زراعة من البسيط المادي للعائد نتيجة - 
  . بينهم يجمع بعضهم كان وٕان النقدية المحاصيل زراعة على المهاجرين وغير

  : يلي ما تبين الزراعي المنتج للعمل االجتماعية بالقيمة يتعلق فيما. 4

 بالملل يشعرون المهاجرين أصبح أن للزراعة االجتماعية المكانة تقلص أدى - 
 حتى محدودة لساعات العمل ويفضلون اليوم طوال الزراعي العمل أداء من والضيق
  . يونالتليفز  ومشاهدة االجتماعية للعالقات يتفرغون

 للعمال الخارجية الهجرة أدت حيث العمل تقسيم نظام في خلل حدوث - 
  . الحديثة الميكانيكية باآلالت واالستعانة العمل إلى واألطفال المرأة خروج إلى الزراعية

 مستقبل يؤمنوا حتى أبنائهم تعليم إلى المهاجرين وغير المهاجرين اتجاه أن - 
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 يفرق الفالح يعد لم حيث الزراعي للعمل تماعيةاالج المكانة تقلص يوضح أبنائهم،
  . التعليم في والبنت الولد بين

 مفهوم أن الزراعي، العمل قيمة محو العينة أفراد توجهات عرض من يتضح 
 الثقافي لالحتكاك نتيجة المصري الريف في جديدة وأبعاد مختلفة معاني اكتسب العمل
  . الخارجي العالم على واإلعالمي قتصادياال واالنفتاح الخارجية الهجرة عن الناتج

  : يلي فيما أعرضها وسوف
 المكانة تراجع أتضح الزراعي للعمل النسبية لألهمية بالنسبة - 

 تجاه بالمسئولية اإلحساس وتدني بها يتمتع كان التي المتميزة االجتماعية
  . األرض

 مثل إيجابي بعضها جديدة قيًما القرية في العمل مفهوم اكتسب - 
 السريع الكسب مثل سلبي اآلخر والبعض واالدخار، واالستثمار واإلنجاز وحالطم
 الفردية وقيم االستهالك قيم وانتشار األرض قيمة ورفض الجهد بذل وعدم

 . والالنتماء
 في التقليدية العمل لقيمة المساند االجتماعي الضبط نسق تدهور - 

 المشتغلين واألطفال ساءالن أعداد وتزايد الخارجية الهجرة بسبب المصري الريف
 . الزراعية باألرض
 القيمة تقلص إلى أدى الفالحين على المادية النزعة سيطرة - 

 اآلباء على األبناء يتوارثه نشاًطا كان أن بعد الزراعي للعمل االجتماعية
 . واألجداد

  ): والمعنوي المادي( الثقافي البناء على الرأسمالي التغلغل تأثير: ثالثًا
 عكسية عالقة توجد أنه: "يتضمن الذي األول الفرض تحقق الراهنة سةالدرا في 

  ". المصري الريفي المجتمع في المنتج العمل قيمة تغير وبين الرأسمالي التغلغل بين
 انحسار إلى أدى المصرية القرية في الرأسمالي التغلغل زيادة أن ونستخلص

 للعمل واألفضلية والرضا لفخرا يتضمن الذي المنتج العمل لقيمة التقليدي المفهوم
  . العالية واالجتماعية االقتصادي القيمة ذو الزراعي
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اثر التصنيع والتحضر علي االطراف الحضريه مع دراسه ميدانيه 

  )1(الطراف مدينه المنصوره 

هذه الدراسة لعمليتي التصنيع والتحضر واثرهما في مجتمعات  تتعرض 
اجزاء من المدينة وامتدادا طبيعيا لها  باعتبار أنها تمثل ضريةاالطراف الح

وتتكامل معها وتحاول الدراسة ابراز أهم خصائص التصنيع والتحضر بهذه 
المناطق وٕالقاء الضوء علي آثارها في البنية االجتماعية بمجتمعين محليين يمثالن 
نموذجا لمجتمعات االطراف ويختلف أخذهما بالتصنيع والتحضر وتفاعلهما مع 

جتماعي لهما وهي مجتمع (سندوب وكفر المناصرة) ومجتمع ميت البناء اال
  .طلخا)

وقد أظهرت الدراسة الميدانية أن مجتمعات االطراف الحضرية تشهد تزايدا 
هائال في حجم السكان وارتفاع في معدل التزايد السكاني بها نظرا لنزوح العديد 

  .فية المجاورة لهاالمناطق الداخلية بالمدينة والمناطق الري نمن السكان م
كما أوضحت الدراسة أن العالقة بين التصنيع والتحضر في بلدان العالم 
الثالث تختلف الي درجة بعيدة عن مثيلتها في بلدان العالم المتقدم صناعيا وأن 
العالقة بينهما ليست بسيطة وٕانما هي في جوهرها معقدة ومازال التصنيع في 

ا ثانويا أو هامشيا في هذه المناطق فهو لم مجتمعات العالم الثالث يؤدي دور 
يساعد علي خلق الطبقة الوسطي أو تزايد معدل العاملين في الصناعة أو في 

 .خلق المراكز الحضرية بنفس الصورة التي تشهدها البلدان المتقدمة صناعيا

                                                           

صنيع والتحضر علي االطراف الحضريه مع دراسه ميدانيـه الطـراف مدينـه نعيمه منصور ابراهيم: اثر الت )1(
  1993المنصوره عين شمس االداب االجتماع دكتوراه 
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البناء الطبقي في الريف المصري بين التاريخ وعلم االجتماع دراسة 

  )1(1952دندره قبل وبعد ثورة يوليو  ميدانية في قرية

شهد المجتمع المصري منذ الخمسينيات من هذا القرن تغيرات شتى ربما  لقد
م، والتي حملت مع التغير السياسي تغيرات اجتماعية 1952يوليو  23أبرزها ثورة 

واقتصادية إعالن تشكيل بناء المجتمع المصري بما فيه من قوى عمل وٕانتاج مختلفة، 
وشاملة وسريعة، ليس نقطة تحول  وعيةتمثل الثورة وما تحدثه من تغيرات نلذلك 

تاريخية في حياةالمجتمع فقط، وٕانما تنطوي على دراما شخصية داخل كل فرد من 
  أفراد الجيل الذي يعاصرها 

م  1952*ويمكن تقدير التحول الهائل الذي حدث في مصر بقيام ثورة يوليو 
  فيما يلي:

قمة السلطة في مصر ألول مرة، عناصر من غير الطبقة لقد وصل إلى  -1
  العليا.

أحدثت نوعا" هائال من الحراك االجتماعي، فقد انخفضت الطبقات العليا،  -2
  وارتفعت الطبقات الدنيا، وأصبح البناء الطبقي مفتوحا، يتصف 

  حتى منتصف الستينيات. 1952هائلة من السيولة منذ  بدرجة

بقة البرجوازية الكبيرة بعدما أممت ملكيتها وسائل ضعفت أو اختفت الط -3
ملكية الشعب تديرها الدول. من خالل  لىاإلنتاج الصناعي والتجاري وتحولت إ

  القطاع العام.

اختار الباحث موضوع "البناء الطبقي في الريف المصري بين التاريخ وعلم  وقد

                                                           

محمــد علــى محمــد أحمــد ســالمة البنــاء الطبقــي فــي الريــف المصــري بــين التــاريخ وعلــم االجتماع،دراســة  )1(
دمــة للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه فــي رســالة مق 1952ميدانيــة فــي قريــة دنــدره قبــل وبعــد ثــورة يوليــو 

 م1996اآلداب علم االجتماع، 
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م" وقد اختار 1952يوليو  23دراسة ميدانية في قرية دندرة قبل وبعد ثورة  –االجتماع 
الباحث نقطة الصفر، وهي النقطة التي يعتمد الباحث أن المجتمع قد تغير عندها 

بين فترتي االستقرار والمتغير والمسمى بنقطة  لتغيرات ملموسة، ويثير الحد الفاص
الصفر صعوبات متعددة لدى الباحث ألن المجتمعات ال تكون في أي مرحلة من 

  لة ثبات تام، بل إن التغير فيها ضرورةتاريخها في حا

** وتدور هذه الدراسة حول التعرف على البناء والوضع الطبقي في الريف 
المصري وذلك بهدف الوصول إلى مجموعة من الحقائق والنتائج التي تفيد المجتمع 

  االجتماعية. طبقاتفي مجال ال

في الريف المصري  الدراسة إلى تقديم دراسة مسحية عن البناء الطبقي وتهدف
وهو محاولة إلضافة إلى التراث العلمي في مجال علم االجتماعي التاريخي والريفي 

  بصفة خاصة.

للوصول إلى تحديد أبعاد الوضع الطبقي وأثاره على المجتمع وذلك  ولمحاولة
  لمعرفة إلى أي مدى يمكن استخدام نتائج الدراسة في خدمة المجتمع.

ا الفصل مشكلة  البحث وأسباب اخيارها والهدف الباحث من خالل هذ ويعف
من الدراسة، ويعرض الباحث أيضا فروض الدراسة وتساؤالتها ومنهج الدراسة 

  وأدواتها، كذلك يعرض عينة الدراسة وطرق اختيارها ومجاالت الدراسة، ونوع الدراسة.

  : مشكلة البحث وأسباب اختيارهاأوال

ي الريف المصري بين التاريخ وعلم بالبناء الطبقي ف دراسةهذه ال تهتم
االجتماع، ويمكن القول أن موضوع الطبقات االجتماعية حظي باهتمام من جانب 
الباحث والمفكرين االجتماعيين باعتباره موضوعا هاما في الدراسات االقتصادية 

وعلى الرغم من كثرة الكتابات التي ظهرت في  ،والسسيولوجية والسياسية والتاريخية
لمجال إال أنه يكتسب أهميته العلمية إال بعد ظهور النظرية الماركسية التي هذا ا

  عالجت الموضوع من خالل منظور تاريخي.
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االجتماعية بمفهومها العلمي عشرة من عشرات الفكر الماركسي وقد  فالطبقات
كانت تلك الفكرة الماركسية باعثا لظهور نظريات ومحاولة أخرى مقابلة على الجانب 

  ر، وهي البورجوازية من العالماألخ

 الحضراألسس التي يقوم عليها البناء الطبقي في الريف عنها في  وتختلف
  ألسباب عديدة منها:

  الطبقات االجتماعية في الريف أقل منها في الحضر. عدد -1

االجتماعي ليس كبيرا في المجتمع الريفي مثلما هو  التباعد -2
 في الحضر.

جتماعية في الريف ال يحدث التناوب بين الطبقات اال أن -3
 تطرفا بين الفقراء واألغنياء.

نظام الطبقات في الريف جامدا على عكس ما هو في  أن -4
 الحضر.

الريفي إلى طبقات حسب الملكية الزراعية وملكية  جتمع** ويمكن تقسيم الم
  - وسائل الزراعة الحديثة لألفراد إلى:

 ضي زراعية.المعدمون: واليملكون أية جزء من أرا الفالحون -1

  الفقراء: ويحوزون أقل من فدانين. الفالحيون -2

 ) فدانا.5 – 2الفالحين: ويحوزون من ( صغار -3

 ) فدان.20 – 5الفالحين: ويجوزن من ( متوسطو -4

) فدان ويمتلكون 50 – 20الفالحين: ويجوزون من ( أغنياء -5
 بعض وسائل الرفاهية والراحة واالكتفاء الذاتي

  ة وأسباب اختيارها إلى األسباب التالية:أهمية موضوع الدراس وترجع
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الباحث أن البناء الطبقي في ا لريف المصري وعالقته  اعتقاد -1
بالتاريخ وعلم االجتماع لم يدرس دراسة سسيولوجية حتى اآلن رغم العاقة الوثيقة 

  بين التاريخ والمجتمع.
الباحث أن التاريخ كان  له تأثيرا ملحوظا في تناوله للريف  الحظ -2

 صري، وخاصة فيما يتعلق بالطبقات أو البناء الطبقي في الريف المصري.الم
يحتاج إلى دراسة البناء الطبقي في الريف بين التاريخ وعلم  األمر -3

االجتماع وتقسم هذه الدراسة ألنها ظاهرة ال يمكن أن تترك بدون دراسة وتقييم 
 ألهميتها في حياة أفراد المجتمع المصري.

   -مشكلة دراسته في السؤال التالي:* وقد حدد الباحث 
  "هل ال تزال طبقة المالك تكون الطبقة الحاكمة في الريف المصري؟

  : أهداف الدراسة:ثانيا

الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على البناء الطبقي في الريف  إن
  م وذلك من خالل األهداف التالية:1952يوليو  23المصري قبل وبعد ثورة 

يسولوجي للتاريخ من خالل بعض اآلحداث س تحليل -1
التاريخية التي تناول البناء الطبقي في الريف المصري من وجهة نظر علم 

  االجتماع والتاريخ.
على البناء الطبقي في الريف المصري ومراحل  التعرف -2

 تطور القرية المصرية.
  على التركيب الطبقي للقرية المصرية. التعرف -3

  دراسة: فروض وتساؤالت الثالثا
" أدت ثورة يوليو  -صاغ الباحث فرض الدراسة الرئيسي والذي جاء: وقد

م، والتغيرات المصاحبة لها إلى إحداث تغيير في البناء الطبقي بالريف 1952
المصري والقضاء على طبقة كبار المالك بصدور قوانين اإلصالح الزراعي وٕالى 

  ظهور طبقات اجتماعية جديدة.
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  - حقيق هذا الفرض من خالل بعض التساؤالت وهي:* وقد حاول الباحث ت
هل مازال للملكية الزراعية عالقة في اكتساب الفرد مكانة اجتماعية مرتفعة  -1

  وانتماءه لطبقة اجتماعية معينة في المجتمع الريفي.
هل للتعلم عالقة في اكتساب الفرد مكانه اجتماعية مرتفعة وانتماءه لطبقة  -2

  اجتماعية معينة.
هل للعائلة واالنتماء إليها عالقة في اكتساب الفرد مكانة اجتماعية معينة  -3

  في الريف.
  هل حدث بالريف تغير اجتماعي خالل النصف الثاني من القرن العشرين. -4

  الدراسة مجاالت
المجال الجغرافي: ويقصد به المنطقة الجغرافية التي سوف تشملها الدراسة، -1

راسة الحالية" قرية دندرة" كمجال جغرافي االجراء الدراسة ويتمثل هذا المجال في الد
  التابعة لمركز ومدينة قنا. –الميدانية 
 المجال البشري:-2

المجال البشري لهذه الدراسة في عدد األشخاص الذين تم اختيارهما من  ويتمثل
  الفئات المختلفة لمجتمع الدراسة، وكانت وحدة التحليل هي الفرد.

  ني:المجال الزم -3
فترة جمع البيانات من الميدان حوالي عشرة شهور بما في ذلك فترة  استغرقت

المعايشة التي تواجه فيها الباحث داخل القرية قبل سفره لمقر بعثته بفرنسا وبعد 
  عودته.

  الدراسة وتوصياتها: نتائج
القرية المصرية مجموعة من التغيرات االجتماعية واالقتصادية أثرت  شهدت -1

  النمط اإلنتاجي السائد فيها. ولا االجتماعية نتيجة لتحفي بنيته

 العاملون بالزراعة في القرية نحو األنشطة الخدمية والهامشية. توجه -2

 هناك انحياز رسمي في القرية المصرية نحو كبار الحائزين أن -3
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فاعلية آليات التفتيت بالنسبة لألرض الزراعية والذي تقع وطآته  استمرار -4
الفالحين فتنحدر بهم إلى الفالحين المعدمين ولوال حجرة  األشد على فقراء

العمال الريفية اآلن بأعداد كاسحة إلى البالد العربية لكان زلزال العمال 
 الفائضة مدمرا.

هناك كثيرا من التحوالت الواقعية التي تبتعد كثيرا عن انجازات اإلصالح  أن -5
من األراضي ألصحابها  الزراعي، هناك حل لكثير من الحراسات وعودة كثيرا

 ونحن نعرف قدرة كبار المالك على المراوغة والتحايل.

القرية المصرية اآلن التي أرادها اإلصالح الزراعي وحدة منتجه توفر  أن -6
 فائض الحاصالت الزراعية والغذائية.

وضع األساس المادي للخدمات الالزمة للنشاط الزراعي بالنسبة للترع  تدهور -7
 حر والمصارف.وما تعانيه من ن

توفر بعض المدخالت الزراعية والحيوية وخاصة المستورد منها  عدم -8
كالمبيدات أو توافرها بشروط تزيد من تكلفة إعادة اإلنتاج أو يزيد عن قدرة 
صغار الفالحين مما يؤدي إلى تدهور اإلنتاج الزراعي بل وتوقفه عند صغار 

 الفالحين.

اب الشخص للمكانة االجتماعية معيار الملكية الزراعية في اكتس ضعف -9
معينة في الريف المصري عما كان عليه  اعيةالمرتفعة وانتمائه لطبقة اجتم

 الحال خالل فترة قبل فترة.

الريفيين بالوضع االقتصادي للتمايز الطبقي القائم على الكسب  اهتمام -10
 المادي السريع.

ي كمحدد معيار القرابة أو العائلة القائمة على التعصب العائل ضعف -11
للوضع الطبقي بالريف خالل الفترة األخيرة بسبب انتشار التعليم بين أبناء 

 الريف.
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 ثقة الفالح بالحكومة وممثلى الحكومة نتيجة التباعد المسافات بينها. عدم -12

توجد مشاركة كاملة بين الحكومة والفالحين في صنع القرار الخاص  ال -13
اإلصالح التي تقوم به بالشعب وترتب على ذلك عدم تحمس لمشروعات 

الحكومة فهو يعمل أنها لن تخدمه هو وٕانما سوف تخدم غيره من كبار 
 المالك.

حراك اجتماعي بالريف قائم على التغير في مهن أبناء الريف  صوت -14
  وتحسن الظروف المادية لمعظم األسر الفقيرة بها.

  والدراسة التوصيات

ية واالجتماعية في الريف الدراسة بضرورة تكثيف األبحاث االقتصاد توصي -1
  المصري.

الدراسة بضرورة تنمية الريف المصري ويجب أن تكون هذه التنمية  توصى -2
 هدفا لجميع الهيئات والمؤسسات المتصلة بالريف المصري.

الدراسة بضرورة التركيز على فقراء الريف وتوفيرها فتر حافزا لسكان  توصي -3
 الريف. 

 ط الشامل والحرية االقتصادية.التنسيق الكامل بين التخطي ضرورة -4

إلى دراسات جادة متعمقة حول كافة جوانب المسألة الزراعية في  الدعوة -5
 مصر.

 إنارة الشكل األمثل لحيازة األرض الزراعية بمصر. ضرورة -6

 التغيير في المجتمع الريفي باستخدام األسلوب التكاملي في التنمية. ضرورة -7

الريف المصري عن طريق األعالم  التركيز على أحداث التغيير في ضرورة -8
 الريفي.
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 الدراسة بضرورة فتح المدارس على اختالف أنواعها ودرجاتها. توصي -9

الباحث ضرورة إجراء دراسات أخرى حول الريف في محافظة قنا ألنه  يقترح -10
 قطاع 

انماط التكيف االجتماعي لدي شرائح اجتماعيه متباينه في 

  )1(نه العاشر من رمضان المدن الجديده دراسه ميدانيه بمدي
إهتمام الدراسة الراهنة على موضوع المدن الجديدة والتكيف  ينصب

االجتماعى داخل المجتمعات الجديدة، فاالنتقال إلى المجتمع الجديد تثير الكثير 
وتحقيقها ألهدافها  ،الجديدة لمجتمعاتحيث أن نجاح هذه ا ،من مشاكل االستقرار

فمقدرة  ،إلى حد كبير على العنصر البشرىالذى وضعت من أجلها يتوقف 
المهاجرين لإلقامة بالمدن الجديدة واستعداداتهم للتكيف مع ظروف المجتمع 

والتى تتضح بشكل  ،الجديد تلقى ضوءًا هامًا على وظيفة التكيف اإلجتماعى
خاص عندما ينتقل اإلنسان من بيئته التى ولد ونشأ بها إلى بيئة أخرى تختلف 

وبقدر تكيف األفراد المهاجرين إلىالمجتمع  ،الثقافية وبنائها اإلجتماعى فى أنماطها
الجديد بقدر ما يساعد على تنمية المجتمع وقدرته على تحقيق األهداف التى 

التكيف اإلجتماعى لدى  أنماطأنشئ من أجلها ولذلك أهتمت الباحثة بدراسة 
ينة العاشر من رمضان شرائح إجتماعية متباينة فى المدن الجديدة واختارت مد

تسعى الدراسة إلى  :أهداف الدراسة وتساؤالتها .إلجراء الدراسة الميدانية بها
   :الكشف عن األبعاد التالية

الكشف عن مالمح وأشكال التكيف اإلجتماعى لدى الشرائح المقيمة  -1
   ).مدينة العاشر من رمضان(فى المدينة الجديدة 

                                                           

هدي عبد المؤمن السيد: انماط التكيف االجتماعي لدي شرائح اجتماعيه متباينه في المدن الجديده دراسـه  )1(
األستاذ الدكتور / ثـروت  200ميدانيه بمدينه العاشر من رمضان عين شمس األداب االجتماع الدكتوراة 

ـــم إســـحق  عبـــد الملـــك (رئـــيس قســـم االجتمـــاع بـــآداب عـــين شـــمس) الـــدكتورة / ماجـــدة حـــافظ (مـــدرس عل
 االجتماع) 
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المساعدة على إحداث التكيف لدى الكشف عن العوامل المعوقة و  -2
الشرائح اإلجتماعية المقيمة فى المدينة الجديدة والكشف عن العالقة بين السن 

   .والجنس ألفراد تلك الشرائح وبين قدرتهم على التكيف اإلجتماعى
التعرف على العالقة بين المستوى اإلجتماعى واإلقتصادى، لتلك  -3

   .الشرائح ومدى تكيفهم اإلجتماعى
المشكالت الناتجة عن عدم تكيف تلك الشرائح اإلجتماعية المقيمة فى  -4

   :المدن الجديدة أما عن تساؤالت الدراسة فكانت
ما هى مظاهر التكيف المادى للشرائح المقيمة فى العاشر من   - أ 

ما هى مظاهر التكيف اإلقتصادى للشرائح المقيمة  - 2رمضان ؟ 
  فى العاشر من رمضان ؟ 

التكيف اإلجتماعى للشرائح المقيمة فى العاشر من  ما هى مظاهر  - ب 
  رمضان ؟ 

ما هى العوامل المساعدة والمعوقة لتكيف الشرائح اإلجتماعية   - ج 
  ؟  نالمقيمة فى مدينة العاشر من رمضا

ما هى المشكالت الناتجة عن عدم تكيف تلك الشرائح المقيمة فى   - د 
  مدينة العاشر من رمضان ؟ 

لحل مشاكل عدم التكيف من وجهة نظر  ما هى الحلول واإلقتراحات  - ه 
  الشرائح المقيمة فى العاشر ؟ 

  اإلجراءات المنهجية للدراسة: 

وقد استخدمت الباحثة فى دراستها األسلوب الوضعى حيث أن هذه الدراسة تهتم 
بوصف مظاهر التكيف اإلجتماعى فى المدن الجديدة واألسلوب اإلحصائى واألسلوب 

ثة فى جميع البيانات استمارة االستبيان حيث طبقت على المقارن واستخدمت الباح
مبحوثًا  50شريحة الموظفين  ،مبحوثًا مقسمة إلى ثالث شرائح 150عينة قوامها 

وكذلك  ،مبحوثاً  50مبحوثًا وشريحة المديرين وأصحاب األعمال  50لعمال  ةوشريح
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حالة  15ا وكانت استخدمت الباحثة المقابالت المتعمقة للحاالت التى قامت بدراسته
   .حاالت لكل شريحة 5شملت الثالث شرائح بواقع 
   :فقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج منها :أما عن نتائج الدراسة

إن من مظاهر التكيف المادى للشرائح اإلجتماعية المقيمة فى مدينة  -1
اعية الشرائح االجتم العاشر من رمضان هو أن الظروف السكنية المناسبة للسكن لدى

المقيمة فى مدينة العاشر من رمضان يتناسب مع مستوى كل شريحة فشريحة العمال 
هى التى تعانى من ظروف سكنية غير مناسبة أكثر من الشرائح اإلجتماعية األخرى 
من الموظفين والمديرين وأصحاب األعمال الذين يسكنون فى فيال أو مسكن مناسب 

بالتالى نجد أن نسبة عدم الرضا عن السكن اإلجتماعى لهم و و  للمستوى اإلقتصادى
% وفى شريحة المديرين ال 10% بينما فى شريحة الموظفين 26لدى شريحة العمال 

   .توجد
إن الرضا عن العمل وبالتالى الرضا عن الدخل يؤثر على التكيف  -2

اإلقتصادى للشرائح المقيمة فى المجتمعات الجديدة فقد وجدت الباحثة أن معدل 
عن الدخل والعمل نسبة مرتفعة لدى المديرين وأصحاب األعمال عنها فى الرضا 

شريحة العمال والموظفين وكان ذلك مؤشرًا لمدى تكيفهم اإلقتصادى فى المدينة 
   .الجديدة

أما عدا مظاهر التكيف اإلجتماعى فقد ظهرت عالقات الجيرة لدى الشرائح  -3
 ،ى واقتصرت على عدد من الجيراناإلجتماعية ولكنها اختلفت من شريحة إلى أخر 

وكذلك عالقات الصداقة فنجدها فى شريحة الموظفين والعمال عندهم صداقة فى 
العمل فقط أما شريحة المديرين وأصحاب األعمال فكانت هناك عالقات صداقة قوية 

   .خارج نطاق العمل
ح هناك مشكالت سكنية وصحية وتعليمية وترفيهية وأمنية تقابلها الشرائ -4

اإلجتماعية المقيمة فى مدينة العاشر من رمضان وكانت من العوامل المعوقة لتكيف 
   .تلك الشرائح
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أما عن العوامل المساعدة على تكيف الشرائح اإلجتماعية فى مدينة  -5
الرضا عن العمل  –ومدة اإلقامة  –التعليم  –السن ( :العاشر من رمضان فكانت منها

  .)وتوفير الخدمات فى المدينة
خصائص المنتفعين بمشروع قري شباب الخريجين في محافظه 

  )1(دراسه انثروبولوجيه لعالقه االنسان بالبيئه -الفيوم 
لمشروع قرى الخريجين،  منتفعينموضوع الدراسة حول خصائص ال يدور
ي استقرارهم تلك األن ي ماط التي تخلق بيئة اجتماعية ثقافية تساهم ف وأنماطهم،

، وحاولت الدراسة الكشف عن عالقتهم بالبيئة وتفاعالتهم لجديدةداخل البيئة ا
  .وتوقعاتهم االجتماعية ونماذج من تنظيماتهم

يتبع إقامة المنتفعين داخل األراضي المستصلحة  :وتبلورت مشكلة الدراسة في
  .والبيئات الجديدة

مادية والصعوبات المتمثلة في قلة اإلمكانيات ال،وفي ظل التعقيدات اإلدارية –
تأثير  وجود عالقات –وقصور بعض الخدمات االجتماعية والزراعية ونقص الموارد 

، تظهرها وتكشف عنها طبيعة الحياة اليومية داخل المجتمع متبادل بينهم وبين البيئة
وأنماطهم ومن هنا تأتي أهمية  ،ونحن هنا بصدد دراسة عالقة المنتفعين بالبيئة،الجديد
   .الدراسة

  :اسةأهمية الدر 

تكمن أهمية الدراسة في أن معظم الدراسات التي تناولت دراسة األراضي 
المستصلحة بوجه عام واألراضي الموزعة على شباب الخريجين بوجه الخصوص 
أنصب على دراسة المشكالت الزراعية والخدمية في هذه األراضي ومدى نجاح أو 

تول اهتمامها بخصائص ولم  ،فشل المنتفع في استصالح األرض واالستفادة منها
 اهتماموتكيفهم مع البيئة الجديدة ؛ وعلى الرغم مما يبدو من  ،وأنماط هؤالء المنتفعين

                                                           

دراسـه -اماني حامد ابراهيم حسن: خصائص المنتفعين بمشروع قري شباب الخريجين في محافظه الفيوم  )1(
 علياء شكرى اد/ 2004انثروبولوجيه لعالقه االنسان بالبيئه عين شمس البنات االجتماع دكتوراه 
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بعض هذه الدراسات بوضع تقييم اقتصادي لهذه المشروعات إال أنها لم تبرز هذا 
مما دعا الباحثة إلي  ،فضال عن إغفال تقييم هذا المشروع اجتماعيا ،الجانب بوضوح

  ي اهتماما بهذا الجانب ؛ لما يمثله من أهمية في دراسة مثل هذه المشروعاتأن تول
معوقات التنمية في المجتمعات الريفية في قرى صعيد مصر دراسة 

  )1(ميدانية في بعض قرى محافظة سوهاج 

  : مشكلة الدراسة: أوال

بحث غالبًا ما ترتبط بموقف غامض غير محدد يحيط به  أيمشكلة  إن
لتالي فإن عملية البحث في جوهرها تدور حول جمع الحقائق والمعلومات الغموض وبا

التي تساعد علي إزالة الغموض الذي يحيط بالظاهرة ومحاولة الوصول إلي تفسيرات 
   .عملية تتعلق بموضوع الدراسة

فإن تحديد مشكلة البحث تحتل أهمية خاصة بين خطوات البحث حيث  ولذلك 
جميع إجراءات البحث وخطواته حيث يتوقف عليها اختيار تؤثر تأثيرًا كبيرًا علي 

المنهج المالئم للبحث وكذلك األدوات المالئمة لجمع البيانات ونوع المعلومات التي 
  .سيتم الحصول عليها وما يمكن أن تسهم به في تقدم المعرفة

  الدراسة:  أهداف

ة علمية البحث العلمي إلى تحقيق أهداف عامة غير شخصية ذات قيم يتجه 
   .ودالله اجتماعية

هذه الدراسة إلى التعرف على أهم "معوقات التنمية في المجتمعات  وتهدف 
  وأثر بعض هذه المعوقات السيوسولوجية على التنمية.  .الريفية"

   :من هذا الهدف بعض األهداف الفرعية التي تتلخص في اآلتي وينبثق 
                                                           

دعــاء محمــد عبــد العزيز،معوقــات التنميــة فــي المجتمعــات الريفيــة فــي قــرى صــعيد مصــر للحصــول علــى  )1(
 2010درجة الماجستير في اآلداب [علم االجتماع] تحت إشراف
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    .إلقاء الضوء على مفهوم التنمية -1

   .تعرف على أهم المعوقات االجتماعية للتنمية الريفيةال -2

  .التعرف على أهم المعوقات االقتصادية للتنمية الريفية -3

   .التعرف على أهم المعوقات اإلدارية للتنمية الريفية -4

  .التعرف على أهم المعوقات السياسية للتنمية الريفية -5

بالتنمية الريفية داخل قرى التعرف على أهم المقترحات والحلول للنهوض  -6
   .صعيد مصر

  : تساؤالت الدراسة: رابعاً 

في الحقيقة أسئلة تدور حول مشكلة البحث وال يكون في ذهن الباحث أية  هي 
فهي فكرة وقضية مبدئية في عقل الباحث ويسعي إلثبات صدقها  .إجابات مؤكد عليها

   .والتحقق منها

  :ة تساؤالت الدراسة علي النحو التاليضوء ما تقدم من أهداف يمكن بلور  ففي 

  ما مدي فهم أفراد القرية بمفهوم التنمية ؟ -1

ما هي أهم المعوقات االجتماعية التي تعوق عمليات التنمية في المجتمع  -2
  الريفي ؟

ما هي أهم المعوقات االقتصادية التي تعوق عمليات التنمية في المجتمع  -3
  الريفي ؟

ت اإلدارية التي تعوق عمليات التنمية في المجتمع ما هي أهم المعوقا -4
  الريفي؟

  ما هي أهم المعوقات السياسية التي تعوق التنمية في المجتمع الريفي؟ -5
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  ما هي التحديات التي تواجه القرية المصرية في ظل التنمية البشرية؟ -6

ما هي أهم الحلول والمقترحات التي يمكن عن طريقها التغلب علي  -7
  ات التنمية الريفية التي تواجه المجتمع الريفي ؟معوق

  : مجاالت الدراسة: 
  المجال البشري:  -
في مجموعة األفراد الذين ستجرى عليهم الدراسة ويتضمن المجال  ويتمثل 

البشري في الدراسة عينة تتكون من مجموعة من أرباب وربات األسر الذين يختصون 
كون العينة ممثلة لجميع المستويات في تلك وقد تم مراعاة أن ت لبحثفي منطقة ا

المنطقة بحيث شملت أرباب وربات األسر المتعلمين واألميين واألرامل والمطلقين 
والعاملين في مختلف المهن وأرباب األسر وربات األسر ذوي المستويات االقتصادية 

   .العالية والمنخفضة
  المجال الزمني:  -

ي استغرقتها عملية جمع البيانات عن مجتمع في الفترة الزمنية الت ويتمثل 
شهور  4الدراسة وتطبيق الجانب الميداني من الدراسة وقد استغرقت هذه الفترة حوالي 

   .2009إلى شهر فبراير  2008من أول نوفمبر 
  المجال الجغرافي:  -

به تلك المنطقة الجغرافية التي طبقت فيها الباحثة دراستها ولقد وقع  ويقصد 
ر الباحثة على قريتين في محافظة سوهاج وهما قرية الديابات وقرية جزيرة اختيا

   .شندويل
  : نتائج الدراسة:

 ،وتحليل الباحثة للدراسات والبحوث السابقة ،علي اإلطار النظري للدراسة بناء 
ونتائج الدراسة الميدانية أرادت الباحثة في هذا الفصل ربط النتائج التي انتهت إليها 

الفصول  نبعد أن جاءت متفرقة بي ،بشقيها النظري والميداني في إطار متصل الدراسة
 ،تلك النتائج التي اعتمدت أساسًا علي مقدمات وتحليالت الدراسة النظرية ،السابقة
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ومن خالل العمل الميداني والبيانات الميدانية  .ومعطيات وشواهد الدراسة الميدانية
تمكنت الدراسة من الوصول  ،ومعالجتها إحصائياً التي تم جمعها وتحليلها وتفسيرها 

   :يلي فيماإلي النتائج التي يمكن عرضها 

  نتائج تحليل جداول عينة الدراسة: -أ

  : البيانات األساسية:أوال

كشفت الدراسة أن التركيب العمري ألصحاب األسر من قري جنوب  - 
%) 34لي (حيث اتضح أن أكثر من حوا ،صعيد ترتفع به فئات السن الشابة

  ).سنة 30 – 20تتراوح أعمارهم ما بين (

أي أنهم من الفئات الشابة والتي يرجح أنهم نالوا قسطًا من التعلم وهذا  ●
  .يدل علي ارتفاع نسبة الزواج المبكر في قوي مجتمع البحث

%) من أفراد العينة ذو مؤهالت 38أوضحت الدراسة بأن حوالي ( - 
%) أميون 21ي بها نسبة تعليم جيدة وأن حوالي (متوسطة وهذا يوضح أن هذه القر 

%) فوق المتوسط وحوالي نسبة قليلة جدًا مؤهل جامعي حيث لم 20وأن نسبة (
%) من أفراد العينة مما يدل علي ارتفاع نسبة التعليم المتوسط وٕاهمال 8.5تتعدي (

  .التعليم الجامعي

انت حوالي كشفت الدراسة أن أكثر من ثلثي العينة متزوجين حيث ك - 
%) مما يؤكد علي مصدقيه النتيجة الخاصة بارتفاع نسبة الزواج المبكر داخل 79(

القري عينة البحث وقد كشفت الدراسة أيضا علي انخفاض نسبة األرامل والمطلقين 
%) 7%) أما األرامل فلن تتعدي نسبتهم عن (14فقد كانت نسبة المطلقين حوالي (
والذي  .الزيادة السكانية داخل هذه القري ارتفاعح وهذه نسبة قليلة جدًا مما يوض

  .يعد من أحد األسباب التي تؤدي إلي عدم تحقيق التنمية

أوضحت بيانات الدراسة أن معظم األزواج يعملون في مهن مختلفة ما  - 
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%)  فقط وٕان 53بين مزارع وعامل وموظف حكومي أو ارزقي وقد بلغت نسبتهم (
  .زواج يزاولون المهن الهامشية المؤقتةكانت النسبة الكبيرة من األ

كشفت الدراسة ارتفاع متوسط عدد أفراد األسرة في القري عينة البحث  - 
  .أفراد 6حيث تبين أن أكثر من نصف أفراد العينة يبلغ عدد أفراد أسرهم أكثر من 

كشفت الدراسة أن معظم أفراد العينة كانوا من الرجال حيث كانت نسبتهم  - 
%) كانوا من النساء 39) أي أكثر من نصف العينة وأن حوالي (%61حوالي (

ويرجع ذلك إلي عدم تجاوب ربات األسر مع الباحثة فقد كان هناك صعوبة 
لتجاوب النساء مع الباحثة خوفًا من الزوج ونظرا للعادات والتقاليد الموجودة في 

 .جودة داخل القريةالقرية التي تمنع المرأة من مزاولة حقها في جميع األنشطة المو 
   .مما يدل علي انخفاض مستوي التنمية في القرية

  : النتائج الخاصة بمفهوم التنمية ومعوقتها االجتماعية:ثانيا

كشفت الدراسة الميدانية عن أن أكثر من ثلثي عينة الدراسة ليس لديهم  - 
%) وهذه نسبة خطيرة 79.5أدني وعي عن التنمية حيث كانت نسبتهم حوالي (

%) من أفراد العينة هو الذي كان لديه خبرة 23.5نت العدد المتبقي وهو حوالي (كا
عن مفهوم التنمية فعلي الرغم من أن أكثر أفراد العينة كانوا متعلمين إال أنهم ليس 

  .لديهم أدني اهتمام بتنمية القرية

 اتضح من الدراسة الميدانية أن النسبة الضئيلة التي لها خبرة بالتنمية أن - 
التنمية من وجهه نظرهم هي أقامة المشروعات الصغيرة التي تخدم القرية حيث 

  .%)53.19كانت نسبتهم أكثر من نصف العينة حيث بلغت نسبتهم حوالي (

كشفت الدراسة أن كل أفراد حيث الدراسة بال استثناء ال تشاركون في  - 
  .%)100تنمية القرية فقد كانت النسبة (

انية أن أهم األسباب التي لم تجعل األفراد يشاركون كشفت الدراسة الميد - 
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%) 82في تنمية قريتهم هي زيادة األمية وقله التعليم حيث كانت نسبتهم حوالي (
أفراد العينة كانوا متعلمين إال انه ال  اغلبأي أكثر من ثلثي العينة فعلي الرغم من 

  مية داخل القرية.يزال من وجهه نظرهم أن هناك قصور في التعليم وانتشار األ

كشفت الدراسة الميدانية أن من أهم األسباب التي جعلت زيادة األمية وقله  - 
التعليم من معوقات التنمية هي أن الشخص األمي ال يفهم معني التنمية وأهميتها 

%) أي أكثر من نصف العينة 63.41بالنسبة لقريته حيث بلغت نسبتهم حوالي (
ى قريتين تحتاج إلي نشر التعليم واالهتمام به بين مما يشير إلي أن الدراسة عل

  .أفرادها

كشفت الدراسة أن اغلب عينة الدراسة رأت أن التكنولوجيا غير مفيدة  - 
وأنها من أهم األسباب التي تقف حائل في تحقيق التنمية حيث كانت نسبتهم 

ا %) أي أن الغالبية العظمي رأت ذلك وهذا مؤشر خطير جدًا مم90.5حوالي (
علي وعي األفراد داخل القرية في توظيف هذه التكنولوجيا  عمليستدعي أن ال

  .بطريقة جيدة بحيث يعود عليهم بالنفع وليس بالضرر

كشفت الدراسة الميدانية أن من أهم األسباب التي كانت تجعل التكنولوجيا  - 
غير مفيدة هي أنها تجعل الشباب يغيرون من عاداتهم وتقاليدهم بنسبة 

  .%) ومن ثم فسوف ال يكون هناك تنمية علي اإلطالق96.13(

كشفت الدراسة الميدانية أن من أهم العوامل التي تجعل رب األسرة ال  - 
يشارك في تنمية قريته هي العوامل المرتبطة بضعف الخدمات الموجودة داخل 

%) وهذا يوضح عدم اهتمام الحكومة بتقديم 44القرية فقد كانت نسبتهم حوالي (
وكان أيضا من  .لخدمات الالزمة في القرية حيث إن االهتمام األكبر بالمدينة فقطا

  .ضمن العوامل هي العوامل المرتبطة بإهدار الوقت

فقد كشفت الدراسة أن معظم أفراد العينة يقضون وقتهم علي القهوة ذلك  - 
التفكير في البحث عن عمل إضافي لتزويد دخله وبالتالي هذا يؤكد علي عدم 
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حيث كانت نسبة هؤالء  .مشاركة رب األسرة في أي مشروع تنموي داخل القرية
  .%) أي أكثر من ثلثي العينة وهذه نسبة خطيرة73.01األفراد حوالي (

أوضحت الدراسة الميدانية أن الرجل هو الذي يشارك أكثر في تنمية قريته  - 
  .%) أي معظم الدراسة أجمعت علي ذلك91بنسبة (

سة انه من أهم األسباب التي تجعل الرجل يشارك أكثر في أوضحت الدرا - 
تنمية القرية هو أن العادات والتقاليد الموجودة في القرية تمنع المرأة من العمل 

%) أي أكثر من نصف 52.74خارج بينها حيث كانت نسبة الذين قالوا ذلك (
التي تعطل مسيرة العينة وهذا يؤكد أن عادات وتقاليد القرية من أهم واقوي األسباب 

  .التنمية داخل القرية

ومن النتيجة السابقة كشفت الدراسة الميدانية أن حوالي أكثر من نصف  - 
%) رأت أن العادات والتقاليد الموجودة في القرية معقدة مما 56العينة أي بنسبة (

يدل علي أن الريف المصري ال يزال متمسك بالعادات والتقاليد القديمة وأنه ال زال 
  .متأخرًا في تطوره وتقدمه

أوضحت الدراسة الميدانية أن عادات وتقاليد القري من أهم األسباب التي  - 
تعوق التنمية داخل القرية فقد كان حوالي أكثر من ثلثي عينة الدراسة أي نسبة 

ولذلك فالبد من تطوير وتوعيه الفكر لدي أفراد القرية  .%) هذا الرأي87.5(
ر وعدم التمسك بهذه العادات والتقاليد التي معظمها يؤدي ومحاولة مواكبه العص

  .إلي تدهور الريف إلي الخلف ومن ثم تدهور التنمية الريفية بالطبع

كشفت الدراسة الميدانية بأن من أهم هذه العادات والتقاليد التي تقف حائل  - 
  .صرفي تحقيق التنمية يتمثل في األخذ بالثار ال تزال موجودة في قري صعيد م

أوضحت الدراسة الميدانية أن من أهم األسباب التي تجعل األخذ بالثار  - 
في سن اإلنتاج  عليهممن أهم معوقات التنمية هو فقد عدد كبير من المجني 

  %) أي أكثر من نصف العينة.54.32والقدرة علي العمل بنسبة (
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  : أهم المعوقات االقتصادية للتنمية:ثالثا

ة أن معظم أرباب األسر دخلهم ضعيف جدًا حيث أوضحت بيانات الدراس - 
العينة وهذا يدل  اع%) أي حوالي ثالثة أرب74جنيه بنسبة ( 100كان ال يتعدي 

  .علي تدني المستوي االقتصادي ألسر أفراد العينة

أوضحت معظم أفراد العينة من المبحوثين بأن الدخل ال يكفي احتياجات  - 
انعكاس للحالة المهنية ألفراد العينة حيث إن %) وهذا بالطبع 81األسرة بنسبة (

  .معظم األفراد يشتغلون باألعمال الهامشية كما أوضحت نتائج الدراسة من قبل

أوضحت معظم أفراد العينة أنه عندما ال يكفي الدخل ال يكفي نجده يعتمد  - 
%) وهذا يؤكد 25.30علي مصدر رزق أخر من إيجار أرض أو سكن بنسبة (

أرباب األسر ال يبحث عن عمل إضافي بعد الظهر أي انه ال يفكر  علي أن معظم
  .أبدًا في أنه يشارك في أي مشروع في تنمية قريته

أوضحت الدراسة الميدانية أن قله الدخل من أهم األسباب التي تجعل  - 
  .%) أي أن معظم عينة الدراسة تؤيد ذلك91الفرد ال يشارك في تنمية قريته (

%) أكدوا علي قله الصناعة 71.5لميدانية بأن حوالي (كشفت الدراسة ا - 
   .قرب الدراسة يفي قريتي الدراسة أو ف

كشفت الدراسة أن معظم أفراد العينة أكدت أن الصناعة الموجودة في  - 
%) وهذا يؤكد بعدم وجود التطور التكنولوجي 30.76القرية صناعة يدوية بنسبة (

  .يةفي القرية الذي يعد من مؤشرات التنم

أكدت الدراسة أن قله الصناعة في قرب الدراسة من أهم معوقات التنمية  - 
%) أي أكثر من ثالثة أرباع العينة أكدوا 87.41من الناحية االقتصادية بنسبة (

  .علي هذا الرأي وذلك يؤكد علي عدم اهتمام الحكومة بالصناعة داخل القرية

قله الصناعة من أهم تجعل  لتيكشفت الدراسة أن من أهم األسباب ا - 
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معوقات التنمية هي أن دخل الفرد في المهن الهامشية يكون قليل جدا كما 
%) أي 60.8أوضحت النتيجة الخاصة بدخل الفرد حيث كانت نسبتهم حوالي (

أكثر من نصف العينة يعمل في المهن الهامشية التي ال ال تدر دخًال وفيرًا بل 
  .ة في القرية وبالتالي قله التنميةضعيفًا جدًا وذلك يؤكد قله الصناع

%) من عينة الدراسة تري أن 97الدراسة أن حوالي ( اتأوضحت بيان - 
   .عدم عمل الفرد في مجال تخصصه من أهم معوقات التنمية االقتصادية في القرية

كشفت الدراسة الميدانية أن اغلب عينة الدراسة ال تعمل في مجال  - 
بة مرتفعة جدًا مما يوضح عدم اهتمام الحكومة %) وهذه نس85تخصصها بنسبة (

يؤكد  يربأن تضع كل فرد في مجال تخصصه الذي يناسب مؤهله وهذا مؤشر خط
  .علي عدم وجود التنمية في قري صعيد مصر

تبين من الدراسة الميدانية أن أكثر من ثالثة أرباع العينة أي بنسبة  - 
ان السبب الرئيسي في وك .%) يفضلون العمل في القطاع الحكومي86.5(

تفضيلهم للعمل الحكومي هو ضمان أنه ال يمكن أن يترك الشغل أبدًا ألي سبب 
 العاداتما وهذا يؤكد علي أن األسر المصرية في جنوب الصعيد ال تزال متمسكة ب

  والتقاليد التي منها التمسك في العمل الحكومي.

لت في العمل الخاص كشفت الدراسة الميدانية أيضًا أن النسبة التي فض - 
%) وهذا السبب الرئيسي في تفضيلهم 13.5كانت قليلة جدًا حيث كانت حوالي (

  .بالعمل الخاص هي ارتفاع نسبة المرتبات في القطاع الخاص عن الحكومي

أوضحت الدراسة الميدانية أن معظم أفراد العينة تري أن العمل في  - 
نمية قريته عنه في العمل في القطاع الحكومي يجعل الفرد يشارك أكثر في ت

 ذلك%) وكان 71القطاع الخاص حيث كانت نسبة الذين أيدوا هذا الرأي حوالي (
  :لألسباب اآلتية

  .لضمان المعاش -1
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  .لوجود تأمين صحي ألفراد األسرة كلها -2

أن العمل في القطاع الحكومي يضمن للفرد أنه ال يمكن ترك العمل ألي  - 3
  سبب ما.

سة الميدانية أن كل أفراد العينة بال استثناء أي بنسبة كشفت الدرا - 
أن كل ما تزيد المشروعات االستثمارية في القرية كل ما  لي%) اجمعوا ع100(

تزيد مشاركة الفرد في التنمية والمشاركة في هذه المشروعات التي ترفع من مستوي 
  .القرية

عل الفرد يشارك في أوضحت الدراسة الميدانية أن السبب الرئيسي الذي يج - 
تنمية القرية كل ما تزيد المشروعات االستثمارية هي أن هذه المشروعات ترفع من 

قله دخل أسر هذه القري وذلك بنسبة  ثبتتوان الدراسة أ ،دخل الفرد خاصةً 
  .%) أي أكثر من نصف العينة56.5(

  : أهم المعوقات اإلدارية للتنمية:رابعا

ن معظم الموظفين في الوحدة المحلية بالقرية أوضحت الدراسة الميدانية أ - 
%) وهذا يؤكد علي إهمال الحكومة في 94.5وذلك بنسبة ( .مهملون في عملهم

  .االهتمام بالقرية

أكدت الدراسة الميدانية أن إهمال الموظفين في عملهم من أهم معوقات  - 
  .%) من أفراد العينة أكدوا ذلك31.81تنمية القرية حيث إن حوالي (

كشفت الدراسة الميدانية من أهم األسباب التي جعلت إهمال الموظفين  - 
للعمل من إحدث معوقات التنمية يتمثل في وجود الروتين داخل اإلدارة وذلك بنسبة 

%) أي أكثر من نصف العينة وهذا يؤكد علي إهمال الحكومة للقرى 58.08(
  .المصرية وخاصًة قري صعيد مصر

%) من أفراد عينة الدراسة 92.5ة أن حوالي (أكدت الدراسة الميداني - 
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يؤكدون علي أن هناك فرق كبير جدًا في الخدمات التي تقدمها الحكومة للقرية عن 
...........الخ  .تدهور األحوال االقتصادية واالجتماعية إليالمدنية مما يؤدي 

  .داخل القرية

لمرافق األساسية كشفت الدراسة الميدانية أن هذا الفرق تتمثل عن توفير ا - 
الالزمة لألفراد القرية والمتمثلة في الوحدات الصحية والمستشفيات واألماكن 

  .%)38.5الترفيهية وكان بنسبة (

أوضحت الدراسة الميدانية أن الفرق في الخدمات التي تقدمها الحكومة  - 
 للقرية عن المدنية من أهم األسباب التي تجعل الفرد ال يشارك في تنمية قريته

%) انه إذا كانت الحكومة ال تهتم بتوفير الخدمات 62.162حيث أكد حوالي (
  .الالزمة لنا فأنه بالتأكيد سوف ال يشاركوا في تنمية قريتهم

%) من أفراد العينة أكدوا علي 57.5كشفت الدراسة الميدانية أن حوالي ( - 
   .أن إنتاج الريف قليل جدًا بالمقارنة بالسنوات السابقة

ن أهم األسباب التي جعلت إنتاج الريف يقل هو هجرة الشباب من م وكان 
الريف إلي المدينة حيث إن الدراسة أكدت من قبل أن معظم أفراد العينة ال يعملون 
في مجال تخصصهم وأن الحكومة ال توفر لهم فرص عمل ولذلك فقد هاجروا من 

   .القرية بحثاً 

  %).36.30ي حوالي (الرزق وكانت نسبة الذين أيدوا هذا الرأ عن

%) من عينة الدراسة تؤكد 82.5أوضحت الدراسة الميدانية أن حوالي ( - 
  :لألسباب اآلتية وذلكعلي أنهم سوف يشاركون في أي مشروع لتطوير القرية 

  .تحسين وتطوير قريتهم -1

  .شغل أوقات الفراغ لدي الفرد في عمل يخدم قريته -2

  .إلي المدينة جههمتو توفير فرص عمل للشباب بدًال من  -3
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  .تحسين دخل الفرد -4

كما كشفت الدراسة أن النسبة القليلة المتبقية التي أكدت على عدم  - 
%) كان 17.5مشاركتها في أي مشروع لتطوير القرية حيث كانت نسبتهم حوالي (

السبب الرئيسي في عدم مشاركتهم هو وجود الروتين داخل اإلدارة كما أوضحت 
  .الميدانية السابق ذكرهانتائج الدراسة 

%) 96.5الميدانية أن معظم أفراد العينة أي حوالي ( اسةأوضحت الدر  - 
أكدت أن إهمال الموظفين في الوحدة المحلية بمشاريع التنمية الخاصة بالقرية من 

  أهم األسباب التي تقف عائق أمام تحقيق التنمية داخل القرية.

هذا اإلهمال هو وجود  كما أوضحت الدراسة أن من أهم مظاهر - 
 رأياختالسات وسرقة في ميزانية هذه المشاريع حيث كانت نسبة الذين أيدوا هذا ال

%) من افرد العينة وهذا يدل علي عدم نزاهة الموظفين داخل 42.70حوالي (
  .اإلدارة المحلية الخاصة بالقرية

ي %) تر 97مبحوث أي بنسبة ( 294كشفت الدراسة الميدانية أن حوالي  - 
  .أن اإلدارة ال توفر ألبناء القرية الخدمات الالزمة لهم

تبين من الدراسة الميدانية أن من أهم المشكالت التي تواجه الشباب في  - 
القرية هو عدم اهتمام الحكومة بإنشاء مشروعات تنمية داخل الريف مثل (رصف 

  ......الخ).وحدات صحية –الطرق 

%) أي 59.73جود هذه المشكلة حوالي (كانت نسبة الذين أكدوا علي و  حيث 
وهذا يؤكد عن اهتمام الحكومة بقري مصر بصفة عامة وقري  .أكثر من نصف العينة

  .صعيد مصر بصفة خاصة علي اإلطالق

) مفردة أي 200) مفردة من (184أظهرت شواهد الدراسة أن حوالي ( - 
ات وانتشار %) أكدت علي أن عدم نزاهة الموظفين ووجود االختالس92بنسبة (
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  .الفساد من احد معوقات التنمية داخل القرية

من أهم مظاهر هذا الفساد هو عدم نزاهة بعض الحكام والقيادات حيث  وكان 
%) أي أكثر من نصف العينة وهذا يؤكد 67.93كانت نسبة الذين أيدوا الرأي (

  .بالفعل علي سوء اإلدارة والحكومة داخل القري

دانية أن معظم أفراد العينة تري عن عدم توفير تبين من الدراسة المي - 
ميزانية كافية للمشروعات التنموية داخل القرية من أهم األسباب التي تجعل هذا 

  .%)58.63المشاريع يصاحبها الفشل وكان ذلك بنسبة (

ذلك نستنتج أن سوء اإلدارة وعدم نزاهة الموظفين واالختالسات الموجودة  ومن 
  .ية من أهم معوقات التنمية اإلدارية داخل القريةداخل الوحدات المحل

  : أهم المعوقات السياسية للتنمية:خامسا

من الضروري بأن تستعين الباحثة بأداء المبحوثين في التعرف علي أهم  كان
كشفت شواهد  حيث ،المعوقات السياسية التي تعوق التنمية في قري صعيد مصر

  :الدراسة النتائج التالية

%) ليس لديهم 64مفردة أي بنسبة ( 128دراسة أن حوالي أظهرت ال - 
  .بطاقة انتخابية

كشفت الدراسة الميدانية تدني نسبة األفراد الذين يشاركون في انتخابات  - 
%) والنسبة 30.5فرد فقط أي بنسبة ( 61المجلس المحلي حيث كان حوالي 

سياسية علي الباقية ال تشارك وهذا يؤكد علي عدم اهتمام أرباب األسر بال
  اإلطالق.

كشفت الدراسة الميدانية أن النسبة القليلة التي تشارك في االنتخابات  - 
المجلس المحلي كانت تشارك فقط في الدعاية االنتخابية حيث اقل من ثلثي العينة 

  .وهذا يدل أيضا علي عدم الوعي السياسي داخل القرية علي اإلطالق
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ض نسبة الذين يشاركون في الندوات التي تبين من الدراسة الميدانية انخفا - 
%) وهذه نسبة قليلة جدًا وكان 24يعدها المجلس القروي حيث كانت نسبتهم (
  .سبب ذلك هو عدم وجود وقت لديهم للمشاركة

%) غير 56.5( ةمفردة أي بنسب 193كشفت الدراسة الميدانية أن حوالي  - 
روف االقتصادية واالجتماعية أعضاء في المجالس المحلية وربما هذا ناتج عن الظ

  .المتدهورة التي يعيش في ظلها أفراد القرية

يمارسه العضو داخل المجلس  يأوضحت الدراسة الميدانية أن النشاط الذ - 
أفراد فقط من عينة الدراسة هم الذين  7هو االشتراك في الندوات حيث كان حوالي 

يمارسونه هو أما دفع اشتراك  كانوا أعضاء في المجلس القروي والنشاط الذي كانوا
العضوية أو االشتراك في الندوات وكلتا لنشاطين ليس لهم أي فاعلية داخل 

  .المجلس وهذا يؤكد علي تدني المستوي السياسي داخل قري مجتمع البحث

شواهد الدراسة أن السبب الرئيسي في عدم انضمام األفراد  وضحتأ - 
سر ليس لديهم أي اهتمامات سياسية للمجلس المحلي هو أن أصحاب هؤالء األ

وهذا يؤكد أن التنمية في ظل هذا النظام السياسي المتدهور سوف ال تتحقق علي 
  .اإلطالق

ومن النتائج السابقة نستنتج أن معظم قري الريف المصري تفتقد المناخ  - 
%) أي معظم 91أيدوا هذا الرأي ( ذينالسياسي من قبل أفراده حيث كانت نسبة ال

  د العينة.أفرا

%) أي أكثر من ثلث العينة 76.92كشفت الدراسة الميدانية أن حوالي ( - 
رأت أن الذي يترتب علي افتقاد المناخ السياسي داخل القرية هو عدم مشاركة 

  .األبناء في اتخاذ القرار ومن ثم مشاركتهم في التنمية

ن ضعف تبين من الدراسة الميدانية ارتفاع نسبة األفراد التي أبدت أ - 
المشاركة السياسية وضعف مستوى الثقافة السياسية من أهم المعوقات السياسية 
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  .%) أي أكثر من ثالثة أرباع العينة87حوالي ( مللتنمية حيث كانت نسبته

من أهم هذه المعوقات السياسية التي تعوق التنمية سيطرة الصفوة  وكان
أكدت علي عدم  لتيلنتيجة االحاكمة باتخاذ القرار دون منافس وهذا يؤكد صدق ا

  .مشاركة األبناء في اتخاذ القرار

* ومن خالل النتائج السابقة كشفت الدراسة عن أهم المقترحات والحلول 
وكان من أهم هذه  نةللتغلب علي هذه المشكلة وكان ذلك من وجهه نظر أفراد العي

  :يلي ماالمقترحات 

  .ةاهتمام الحكومة بالقرية مثلها مثل المدني -1

  .توفير فرص عمل للشباب للحد من هجرتهم من الريف إلي المدنية -2

  .تقديم الخدمات الالزمة ألبناء القرية -3

  .نزاهة الحكام والموظفين داخل اإلدارة المحلية -4

أعمدة  –االهتمام بالمشروعات التنموية للقرية مثل (الصرف الصحي  - 5
  ...............الخ).المستشفيات –اإلنارة 

   .توعية أفراد األسرة بأهمية التنمية داخل القرية - 6

  .االهتمام بسياسة الوعي السياسي داخل القرية - 7

وعدم انفراد الصفوة الحاكمة في اتخاذ  .مشاركة األبناء في اتخاذ القرار -8
  .القرار

االهتمام بالمرأة وخروجها للمشاركة في تنمية القرية والقضاء علي  -9
  .يد السيئة التي تعوق التنميةالعادات والتقال

  .عمل كل فرد في مجال تخصصه - 10

   :توصيات الدراسة :ثانيا
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خالل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج لهذه الدراسة والتي يمكن اعتبارها  من 
تجسيد لواقع المجتمع وذلك من منطلق أن البحث العلمي البد وان يقدم فهمًا مناسبًا 

شكل توصيات لرسم واقع جديد وأفضل لصالح الفرد للظاهرات التي تدرس في 
  .والمجتمع

الباحثة من وضع تلك التوصيات أمام المسئولين والقائمين علي أمر  أمكن 
التوصيات تمثلت في  وهذه ،التنمية الريفية في المجتمع وترجمتها إلي الواقع الفعلي

  :األتي

  تصادية التوصيات التي تهتم بحل لمعوقات االجتماعية واالق -أ

  القضاء علي األمية واالهتمام بمستوي التعليم داخل قري صعيد مصر. - 1

  وتوعية األفراد بأهمية تنظيم األسرة لرفع مستوي المعيشة داخل القرية.  - 2

  .االهتمام بالزراعة واستخدام اآلالت الحديثة فيها - 3

ة التي تعود توعية األفراد باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالطريقة الصحيح - 4
  .عليهم بالنفع وليس بالضرر

  .الحث علي مشاركة األفراد في تنمية قريتهم - 5

النهوض بالمرأة الريفية وتشجيعها علي الخروج للعمل والمشاركة في  - 6
  .تنمية القرية

القضاء علي العادات والتقاليد السيئة التي تقف حائل في تحقيق التنمية  - 7
  .تنشئة متساوية في القيم والوعيوالسعي إلي تنشئة األبناء 

القضاء علي ظاهرة الثأر وتوعية الشباب بمدي خطورتها عليهم وعلي  - 8
  أسرهم.

ضرورة إنشاء األجهزة الحكومية القادرة علي تنظيم وترشيد عمليات  - 9
  .الخصخصة وتصحيح مسارها عند الضرورة
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ة البد من أن تضع الدولة في مصر ضوابط للحرية االقتصادي - 10
وذلك حتي ال تقع مصر في فخ االستثمارات الخاصة واالحتكارات األجنبية 

ويمكن في ذلك االستفادة من التجارب  ،للسوق وما يواكبها من آثار سلبية
التنموية الناجحة مثل التجربة الصينية التي تتسم بالتوظيف الجيد لكافة الموارد 

ذات واالنفتاح علي العالم المتاحة وبالتوازن بين االعتماد علي ال شريةالب
  .الخارجي

ضرورة تشجيع القطاعين الخاص والعام علي االستثمار في  - 11
المشروعات ذات الكثافة العالية في العمالة لتوفير فرص عمل للشباب وخاصة 

   .في قرب الصعيد

ضرورة إقامة مزيد من الفرص للشباب لاللتحاق ببعض القطاعات  - 12
  مشاركتهم ضعيفة مثل قطاع الصناعة وقطاع الزراعة. االقتصادية التي مازالت

ضرورة تشجيع البنوك وكافة المؤسسات االئتمانية علي التوسع في  - 13
واالستفادة من  ،تقديم الفروض ألرباب األسر وخاصًة في قري جنوب الصعيد

  .تجارب الدول االخري في التسهيالت االئتمانية المقدمة لألسر الفقيرة

افز مادية ومعنوية لمؤسسات القطاع الخاص التي تقوم تقديم حو  - 14
بتشغيل الشباب بنسبة كبيرة وتسعي لتوفير مستوي جيد من الخدمات لهم 

   .وخاصة في قرب الصعيد

ضرورة التوسع في إنشاء مزيد من مدارس المجتمع في قري جنوب  - 15
يم الصعيد وذلك لتشجيع مزيد من األسر المصرية في هذه القري علي تعل

  .أبنائهم

جنوب الصعيد  قريضرورة تحريك الوجدان الديني لدي الناس في  - 16
لصالح تعليم اإلناث ومحو أميتهن وذلك بالتأكيد علي حرص األديان السماوية 

  .ومنها اإلسالم الذي جعل العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة
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 منح بعض االمتيازات أو المزايا لمؤسسات القطاع الخاص التي - 17
  .تهتم بإعادة تدريب العاملين ورفع مستوي الكفاءة الفنية لديهم

حث الحكومة علي ضرورة إنشاء مشروعات استثمارية في القرية  - 18
  .للحث علي مشاركة األفراد في تنمية قريتهم

البد من العمل علي زيادة المشروعات الصناعية داخل القرية سواء  - 19
حديثة حيث إن هذه الصناعات تدر دخل الصناعات اليدوية أو الصناعات ال

 .علي األسرة وتعمل علي رفع مستوي معيشتهم

   :التوصيات التي تهتم بحل المعوقات اإلدارية والسياسية -ب

  .معاقبة الموظفين الذين يهملون في عملهم داخل الوحدة المحلية -1

االهتمام بالقرية والنهوض بها من قبل الحكومة وتوفير الخدمات  -2
  .الزمة ألهل هذه القريال

القضاء علي الروتين داخل اإلدارات المحلية والعمل بجديه في تحقيق  -3
  .المشروعات التنموية التي تساعد علي النهوض بالقرية المصرية

  .وضع كل فرد في المكان الذي يناسبه -4

القضاء علي الفساد واالختالسات الموجودة داخل اإلدارات المحلية  -5
  .يزانية كل مشروعالخاصة بم

متابعة الحكومة الموظفين القائمين علي المشروعات التنموية ومدي  -6
  .جديتهم في مسيرة هذه المشاريع

  .عدم التستر علي األخطاء الموجودة داخل المشروعات التنموية -7

توفير الحكومة الميزانية الكافية إلقامة المشروعات التنموية داخل  -8
  القرية.
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علي  ززيع الخدمات الصحية الموجهة في مصر مع التركيإعادة تو  -9
  .المناطق المحرومة منها مثل مناطق قري جنوب الصعيد

ضرورة إنشاء مكاتب الستخراج بطاقات االنتخاب خارج مراكز  - 10
  .الشرطة

تنظيم برامج تدريب سياسي للشباب يتم من خاللها غرس مشاعر  - 11
  .مشاركة السياسيةاالنتماء للوطن وتبصيرهم بأهمية ال

ضرورة مشاركة أرباب األسر في المجالس المحلية المختلفة  - 12
كما أن دخول أرباب  .أن المحليات هي المدخل إلي قلب السياسية تبارباع

األسر إلي تلك المجالس المحلية ينمي لديهم مهارات القيادة والمسئولية والقدرة 
  .علي التفاوض

بالنهوض  وليناهتمام من المسئ توصي الدراسة بضرورة وجود - 13
حيث البد أن تكون برامج التطوير في إطار  ،بقري جنوب الصعيد وتطويرها

  .األهداف العامة بخطة الدولة بكونها جزء عضوي في المجتمع ككل

مشاركة األبناء في المشاركة في اتخاذ القرار وعدم سيطرة الصفوة  - 14
  .الحاكمة في اتخاذ القرار

لية القري بأهمية السياسية وحثهم علي المشاركة السياسية توعية أه - 15
  .للنهوض بالقري المصرية في كافة مستويات الحياة

البد من وجود تواصل بين الناخب والمنتخب واهتمام أعضاء  - 16
ألهالي القرية وحرصهم علي حل  الالزمةالمجالس القرية بتوفير كافة الخدمات 

  .مشاكلهم

  .رأة في المجالس المحليةضرورة إشراك الم - 17

نهاية هذا العرض لنتائج وتوصيات الدراسة البد من اإلشارة إلي وجود  وفي 
بعض القضايا التي تحتاج إلي مزيد من التحليل والبحث السوسيولوجي والي اهتمام 
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  :هذه القضايا ما يلي ومن .الباحثين في علم االجتماع بفحصها ودراستها

  مصر وآثاره علي دور المرأة في التنمية الريفية. تطور الفكر الديني في -1

  دور األحزاب السياسية في التنمية السياسية بصعيد مصر. -2

  المرأة في تحقيق التنمية الريفية. دور -3

  )1(التغير االجتماعي في قرية مصرية بصعيد مصر

  الدراسة وٕاجراءاتها إطار

  : مشكلة البحث وأهميته: أوال

الحكومي في عمليات التغير  درسيي إبراز دور التعليم المأهمية البحث ف ترجع
االجتماعي، حيث أنه لو توصلنا إلى أن التعليم عامل هام من عوامل التغير 
االجتماعي، فإننا سوف نعمل جاهدين على أن يكون أيضا عامال هام من عوامل 

  التنمية االجتماعية واالقتصادية في الريف على وجه الخصوص.

التغير نتيجة للتعليم  حدوثأنه إذا تمكنا من التعرف على كيفية  آخر بمعنى
  فإنه يمكننا بالتالي أن نتناول قضية التنمية بكفاءة أكبر.

  : الهدف من الدراسة:ثانيا

على التغيرات األساسية التي حدثت في النظم االجتماعية  التعرف -1
و النظام االقتصادي أو الرئيسية ي القرية سواء كانت في نطاق النظام العائلي أ

  الثقافي. ظامالن
  التعليم المدرسي الحكومي في إحداث مثل هذه التغيرات. دور -2

  : فروض الدراسة:ثالثا
  الرئيسي: الفرض

التعليم المدرسي الحكومي إلى تغيرات أساسية في النظم االجتماعية  يؤدي

                                                           

  .1984، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة سوهاج، رفعت الشمسي أحمد )1(
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  الرئيسية للقرية.
  من الفرض الرئيسي ثالث فروض فرعية: ويتفرع

  التعليم المدرسي الحكومي إلى تغيرات أساسية في النظام العائلي للقرية. يؤدي -1
التعليم المدرسي الحكومي إلى تغيرات أساسية في النظام االقتصادي  يؤدي -2

  للقرية.
  التعليم المدرسي الحكومي إلى تغيرات أساسية في النظام الثقافي للقرية. يؤدي -3

  : مجاالت الدراسة:رابعا

المجال الجغرافي: تم إجراء الدراسة في قرية جزيرة شندويل وهي إحدى -1
قرى مركز سوهاج وتبعد عن مدينة سوهاج بمسافة عشرة كيلو مترات من ناحية 

  الشمال.
المجال البشرى: تم إجراء الدراسة على أهال قرية جزية شندويل بمحافظة  -2
  سوهاج.
، 1979دراسة في ديسمبر عام المجال الزمني: تم جمع الجزء النظري لل -3

وخالل نفس العام تم إجراء الدراسة  1980ثم بدأت مرحلة جمع البيانات عام 
  الميدانية وتحرير االستبار وتفريغ البيانات.

ثم بدأت المرحلة األخيرة من البحث وهي كتابة التقرير الذي بدأ في شهر  - 
  وانتهى في آخره. 1981مايو 

  نتائج الدراسة: -

التغير في العائلة والحياة االقتصادية والثقافية والمادية تغير كمي أكثر أن  -1
  من كيفي.
  إن التغير يؤدي إلى النمو الالمتجانس. -2

ديوب بدراسة لقرية شاميريت وذلك لمعرفة الجوانب المختلفة للحياة في  قام
  القرية ولقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي.
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  الدراسة: نتائج

إن قرية لشاميريت قد تعرضت لتغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية  -1
  وسياسية ويرى أن التغيرات التي حدثت بالقرية بدأت بالمباني.

إن التغيرات البنائية تمثلت في التغيرات التي حدثت في األسرة حيث نمت  -2
  الفردية وازدادت الهجرة.

  : فيما يتعلق بالفرض األول:أوال
  العائلي للقرية لنظامم المدرسي الحكومي إلى تغيرات أساسية في االتعلي يؤدي

تحقق هذا الفرض بوجود العالقة الطردية الموجبة بني التغير في  لقد
  النظام العائلي وارتفاع درجة التعليم كان من مظاهر التغير ما يلى:

  نسبة تعدد الزوجات. انخفاض -1
  ارتفاع سن الزواج.-2
  ي االختيار للزواج.قل تدخل العائلة ف-3
  تغير الطابع التقليدي للزواج. -4

  : فيا يتعلق بالفرض الثانيثانيا
التعليم المدرسي الحكومي إلى تغيرات أساسية في النظام  يؤدي

  االقتصادي للقرية.
لقد تحقق هذا الفرض بوجود العالقة الطردية الموجبة بين التغير في - 

  التعليم. ومن أهم مظاهره:النواحي االقتصادية وارتفاع في درجة 
  تغير النظرية إلى األرض الزراعية. -1
  المعيشة وقلة دخل العلميات الزراعية. ليفازدياد تكا -2
  األجيال الحديثة أصبحت أكثر مشاركة في تحمل نفقات زواجها.-3

  : فيما يتعلق بالفرض الثالث:ثالثا
لنظام الثقافي التعليم المدرسي الحكومي إلى تغيرات أساسية في ا يؤدي

  للقرية.
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  تحقق هذا الفرض بوجود عالقة طردية موجبة: لقد
  كبيرة من إجابات المبحوثين توافق على تنظيم األسرة. نسبة -1
  المالبس واألزياء القروية وتنوعت. تغيرت -2

األوضاع اإلقتصادية اإلجتماعية للعمال األجراء في القرية المصرية 

  )1( شكالت األجتماعية "في الم –دراسة سوسيولوجية  –
  البحث: مشكلة

قسمًا أهم  يمثلونتكمن مشكلة البحث في العمال الزراعيون األجراء حيث  -   
أقسام المنتجين المباشرين في الزراعة المصرية وهم يتكونون من العمال المعدمين 
الذين ال يملكون إال قوة عملهم، والفالحين الفقراء الحائزين لمساحات قزمية من 
األرض الزراعية التي ال تكفي للوفاء بإعادة إنتاج معيشتهم هم وأسرهم فيضطرون 
غلي بيع قوة عملهم في أوقات ذروة الطلب علي العمل الزراعي المأجور وتهدف هذة 

األجتماعية للعمال  –الدراسة إلي التوصيف السيوسولوجي لألوضاع األقتصادية 
   :وجود األجتماعي لهم مثلالزراعين األجراء، وتحديد بعض جوانب ال

العمل واألجد انه تتفق دراسات كثيرة، سوسيولوجية واقتصادية،علي  أوضاع
كبر وحدة التفاوتات بين الفئات الطبقية، كما تتفق هذة الدراسات علي أن العمال 

أو الذين  ،الزراعين األجراء (سواء الذين ال يملكون إال قوة عملهم وهم المعدمون
ويضطرون لبيع قوة  ،رض الزراعية ما ال يكفي لمعيشتهم هم وأسرهميحوزون من األ

  ريةعملهم، وهم الفالحون الفقراء) ويعتبرون هم أفقر فقراء القرية المص
حيث ظل التفاوت كبيرًا وحادًا بين دخل العمال األجراء وفقراء وصغار  - 

نين اإلصالح وبين دخل كبار ومتوسطي المالكين بعد صدور قوا ،الفالحين من ناحية
  .الوزراعي

                                                           

 –ع اإلقتصــادية اإلجتماعيــة للعمــال األجــراء فــي القريــة المصــرية حســنين حســنين محمــد كشــك: األوضــا )1(
م قســــم 5/1996فــــي المشــــكالت األجتماعيــــة"، ماجســــتير فــــي علــــم األجتمــــاع،  –دراســــة سوســــيولوجية 

 جامعة عين شمس –كلية اآلداب  –األجتماع 
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) عن عدم كفاية الحيازات 1992حيث تكشف دراسة ميدانية إجريت عام ( - 
فال يتجاوز الدخل من األنتاج  ،الزراعية التي تقل عن فدانين لتوفير إحتياجات األسرة

  .% من الدخل الموازي لخط الفقر35حيواني) نحو  –الزراعي (نباتي 
في األوضاع األقتصادية واألجتماعية  ومن ثم فان مشكلة البحث تكمن - 

  .األجراء في الف قرية المصرية ك دراسة سوسيولوجية مالللع
إيمانًا وٕاقتناعًا باهيمة دراسة أوضاع الطبقة العاملة الزراعية من أجل  وذلك

   .الوصول إلي معرفى علمية كشرط وجودها الموضوعية والذاتية
  - أهداف وأهمية الدراسة: -

إلي تقديم توصيف سوسيولوجي لألوضاع األقتصادية  الدراسة تهدف
وإلنجاز هذا الهدف حدد الباحث عددًا من  ،األجتماعية للعمال األجراء في القرية

  :التساؤالت واألهداف التي تنظم ذلك علي النحو اآلتي
  . ما الخصائص الديموجرافية للعمال األجراء في القرية المصرية - 
  .الوجود األجتماعي للعمال الزراعين األجراءما أوضاع إعادة إنتاج  -2
ما أهم آليات المحافظة علي بقاء وأستمرار وجود العمال األجراء في القرية  -3
  .المصرية
  .ما أهم مالمح الوعي األجتماعي للعمال األجراء في القرية المصرية -4
  :نتائج البحث - 
ستوي الدراسة تتمثل نتائج الدراسة علي المستوي الريفي ككل وعلي م - 

  -:الميدانية في النتائج اآلتية
الوعي األجتماعي لديهم كأدراك وممارسة في آن واحد كالوعي النقابي  -د

  واألجتماعي واألنتخابي والوعي باألحزاب
ويتمثل في تضائل الوزن النسبي لألجور  ،العملية بعدًا موضوعياً  ههذ وتتضمنم

ؤدي إستمرار التمايز علي أسس الراسمالية ي -1،األنتاج الفائض الذي يخلقة العمال
التابعة، كما تؤدي بعض عناصر البنية الفوقية (مثل قواعد الميراث) إلي تدهور أقسام 
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  .من الفالحين الصغار وهو مايؤدي إلي بيع قوة عملهم للوفاء بأحتياجاتهم وأسرهم
  :ثلويتسم العمال الزراعيون األجراء بعدد من الخصائص الديموجرافية م - 

عدد أفراد األسرة، حيث تصل نسبة أسر العمال المعدمين التي تزيد عن  أرتفاع
  .% من مجموع اسرهم60افراد إلي نحو  6

 ،إشتغال النساء واألطفال في سوق العمل المأجور أو في العمل العائلي ومثل
% من عينة الدراسة، ومثل 21فتصل نسبة العامالت الزراعيات األجيرات غلي 

% بين عينة الدراسة كما تبرز ظاهرة عدم تعليم بعض 77نسبة األمية إلي إرتفاع 
% 87األبناء أو تسربهم من التعليم، كما ترتفع نسبة األعمار الشابة والمتوسطة إلي 

  .من العينة
قد ترتفع األجور النقدية للعمال الزراعين األجراء، إال أن متوسط األجور  -2

  .الحقيقية يتجة نحو اإلنخفاض
وتمثل البطالة الكاملة والصريحة والبطالة الموسمية أحد عناصر اإلفقار  - 

  .للعمال الزراعين األجراء
تتدهور أوضاع إعادة إنتاج الوجود األجتماعي للعمال األجراء، فقد بلغ  -3

م وبلغ 1992% من الدخل الموازي لخط الفقر في عام 37.2دخل العمال المعدمين 
  .% من الدخل الموازي لخط الفقر في نفس العام60.3دخل الحائزين األجراء 

ذلك تدهور أوضاع التغذية والصحة والسكن والتعليم وغيرها من  ويعني
  .أحتياجات الوجود األجتماعي للعمال الزراعين األجراء

وتوضح الدراسة الميدانية أن السر تستهلك كميات محددة من الحم األحمر  - 
أنواع الخضار  صض، كما تستخدم تلك األسر أرخواألبيض واألسماك واللبن والبي

  .والفاكهة
وبالنسبة ألوضاع السكن تكاد تكون بيوت العمال األجراء مجرد ماوى ليس  - 

  .له شئ من مقومات الحياة المتمثلة في مياة نقية أو مجاري
أما بالنسبة ألوضاع التعليم فترتفع نسبة األمية بين سكان الريف وتصل  -4
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% والتي تنتج عن ارتفاع نسبتي عدم األستيعاب والتسرب وهما 61.5إلي نحو 
يتركزان في أفقر الفئات األفئات األجتماعية في الريف، حيث ترتفع تكاليف التعليم 
وتفوق نسبة الزيادة في تكلفة التعليم كًال من زيادة نسبة األسعار ونسبة اإلنفاق 

  .السنوي لدي فئات الريف
ناء وتشغيلهم مصدرًا من مصادر المحافظة علي بقاء يمثل عدم تعليم األب كما
  .هذة الفئات

من مجموع العينة "المشاركة" في  415كما تبين نتائج الدراسة عزوف  - 
% من اولئك 52األنتخابات، بعدم إستخراج البطاقة األنتخابية وتزيد هذة النسبة ألن 

  .الذين لديهم هذة البطاقة ال يشاركون في األنتخابات
ك السياسى للفالحين فى الريف المصرى دراسة لطبيعة السلو 

   )1(العالقة بين الفالح والدولة 
هذه الدراسة حول طبيعة العالقة بين الفالح والدولة وهى محاولة للتعرف  تدور

على ما هى أهم العوامل البنائية فى الريف المصرى التى تسهم فى تحديد مالمح 
مصريين، والذى يشكل هذا السلوك إنعكاسا حقيقيا السلوك السياسى لفالحين ال عةوطبي

لسمات ثقافية وسياسية خاصة بجماعات الفالحين المصريين وذلك بهدف التعرف 
على ما هى ردود أفعال وتصرفات الفالحين وٕاستجاباتهم تجاه كافة السياسات الزراعية 

ركزنا على أهم وللتوصل إلى هذا الهدف  .المتغيرة والتى تتخذها الدولة من حين آلخر
المنظورات السوسيولوجية التى ركزت االهتمام على دراسة الثقافة السياسية الريفية 
والسلوك االجتماعى والسياسى للفالحين، ومنها، المنظور السيكولوجى واالتجاه 

                                                           

قـــة بـــين الفـــالح أســـامة رأفـــت ســـليم الســـلوك السياســـى للفالحـــين فـــى الريـــف المصـــرى دراســـة لطبيعـــة العال )1(
د/محمـــود علـــى عبـــاس عـــودة: أســـتاذ االجتمـــاع 0أ 1999والدولـــة،  المنوفيـــة اآلداب االجتمـــاع دكتـــوراه 

د/أحمــــد مجـــدى حجــــازى: أســـتاذ االجتمـــاع وعميــــد كليـــة الخدمــــة 0ونائـــب رئـــيس جامعــــة عـــين شـــمس أ
الواليـــات المتحـــدة -جامعـــة نـــورث كارولينـــا-د/آنتـــونى أوبرشـــال: أســـتاذ االجتمـــاع0االجتماعيـــة بـــالفيوم أ
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ومحاولة دراسة  والسياسيةاالقتصادى الحديث ووجهة نظر األنثروبولوجيا االجتماعية 
كذلك عرضنا ألهم تحليالت ووجهات نظر مفكرى االتجاه  0لفالحينالسلوك السياسى ل

البنائى الحديث وخاصة الماركسية ومنظرى التبعية وآرائهم حول السلوك السياسى 
  .للفالحين فى المجتمع الريفى، وذلك متضمنا فى الباب األول من الدراسة
لثقافة السياسية وتناولت الدراسة السلوك السياسى للفالحين المصريين فى إطار ا

الريفية، وذلك من خالل محاولة التعرف على أبعاد ومحددات الثقافة السياسية 
ثم تناولت أيضا أهم المحددات البنائية للسلوك السياسى للفالحين وذلك من  0الريفية

اإلقتصاد المعنوى وعقالنية الفالح  لمدخلىخالل عرض أهم المفاهيم واألبعاد النظرية 
لفالحين وشكهم وثقتهم فى الحكومة وكيفية تعاملهم مع المؤسسات حول تخيالت ا

السياسية والرسمية بالقرية، مع عدم إغفال الخصوصية المجتمعية والثقافية والسياسية 
  .للفالحين والريف المصرى

وتم العرض ألهم الدراسات العالمية والمحلية حول السلوك السياسى للفالحين 
ك من وجهة نظر نقدية، مع محاولة عرض لرؤية نظرية فى المجتمعات الريفية وذل

جديدة والتى يمكن من خاللها تحديد طبيعة العالقة بين الفالحين والدولة وفقا 
  .لخصوصية المجتمع المصرى وريفه بصفة خاصة

  

االجتماعية فى مرحلة اإلصالح االقتصادى دراسة  التنمية

  )1(ة الحياة) سوسيولوجية للمؤشرات االجتماعية (مؤشرات نوعي
التنمية االجتماعية بمراحل عديدة بعد الحرب العالمية الثانية وحصول  مرت  

العديد من الدول على إستقاللها من االستعمار، حيث بدأت تتجه نحو التنمية بإتباع 
  مناهج مختلفة وفقا لأليديولوجية التى تبنتها كل دولة. 

عظم الدول النامية تركز فى ولكن كانت هناك مسارات شبه عامة حيث بدأت م
                                                           

مجـدة إمـام حسـانين )التنميـة االجتماعيـة فــى مرحلـة اإلصـالح االقتصـادى دراسـة سوسـيولوجية للمؤشــرات  )1(
األســـتاذ الـــدكتور /  2007االجتماعيـــة (مؤشـــرات نوعيـــة الحيـــاة) عـــين شـــمس اآلداب االجتمـــاع دكتـــوراه 
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واستمرت  ،البداية على التنمية اإلقتصادية فقط، من خالل معدل النمو اإلقتصادى لها
فشل معدل النمو االقتصادي في تحقيق التنمية  لماو  ،هذه المرحلة فترة من الزمن

االقتصادية المنشودة بدأ يظهر تجاه جديد للتنمية من خالل تلبية الحاجات األساسية 
   .ألفراد المجتمع من مأكل ومسكن ورعاية صحية

وظهر اتجاه لدى بعض العلماء يناقش ويجادل حول الحاجات األساسية، وهل 
ثم ظهر مفهوم نوعية الحياة .هى الحاجات المادية دون المعنوية، أم االثنان معا ؟

ن، بأبعاده المختلفة ومداخله المتعددة، وفى مرحلة التسعينيات من القرن العشري
وتحديدا فى بدايتها إهتمت التنمية بشعار جديد اتخذته األمم المتحدة هدفا للتنمية وهو 

   ." التنمية البشرية "
ذلك أن صار االهتمام بالتنمية فى وقتنا المعاصر من خالل  ىولقد ترتب عل

والتى ترتبط اآلن  ،التنمية البشرية وربطها بحقوق اإلنسان وحقوق المواطنة والحوكمة
وتعتبر التنمية االجتماعية من أهم القضايا  .فاهيم اإلصالح السياسي والديموقراطيبم

لمواجهة المطالب الملحة لرفع مستوى المعيشة  ،التى تواجه مصر فى الفترة الراهنة
فمع تزايد أزمة المديونية منذ منتصف الثمانينيات  ،فى ظل المتغيرات العالمية والمحلية

تالالت االقتصادية الكلية مثل عجز الموازنة وعجز ميزان وتفاقم العديد من االخ
المدفوعات وتزايد فجوة الموارد المحلية وتدهور أسعار الجنيه المصرى وتزايد معدالت 

إلى تطبيق برنامج لإلصالح  1991لجأت الحكومة المصرية بدءا من عام  ،البطالة
نامج االصالح الذي أأصطلح على تسميته بر  - االقتصادى والتكيف الهيكلي

   .بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى - االقتصادي
وٕاستهدف البرنامج عالج تلك االختالالت من أجل إعادة الجدارة االئتمانية 
لالقتصاد المصرى وزيادة قدرته التنافسية فى األسواق العالمية خاصة فى ظل االتجاه 

فاءة وما تشترطه من التزام بقواعد السوق نحو العولمة االقتصادية وما تتطلبه من ك
آثار عديدة على  حالحرة من تعظيم لدور القطاع الخاص.وقد كان لهذا اإلصال

   .المستوى االقتصادي واالجتماعي وعلى البنية المجتمعية ككل
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ومن هنا بدأت دراستنا التى اهتمت باآلثار االجتماعية لهذه السياسات على 
لمعرفة آثارها  )مستويات التنمية البشرية المختلفة(توياتهمختلف فئات المجتمع ومس

حيث إهتمت معظم  ،االقتصادى على مستوى معيشتهم بعد تطبيق سياسات االصالح
ولم تهتم  ،الدراسات التى تناولت هذا الموضوع بالجانب االقتصادى ومؤشراته الكمية

يعد اإلصالح  .بنفس القدر بالبعد االجتماعى وبتصورات الفئات المختلفة له
المرغوب  االقتصادىمن أهم القضايا التى تبنتها الدولة لتحقيق النمو  ،االقتصادي

فالبد من تناوله من خالل رؤية سوسيولوجية  ،لتنمية المجتمع وتحقيق آماله وطموحاته
وما يعكسه من آثار مباشرة وغير مباشرة على المجتمع  ،لتقييم أبعاده االجتماعية

تركيز على مؤشرات نوعية الحياة وتقييمها من وجهة نظر أفراد مع ال ،المصرى
تعددت الدراسات حول سلبيات وٕايجابيات تطبيق سياسة  :مشكلة الدراسة .المجتمع

؛ حيث تركز معظم  1990اإلصالح اإلقتصادى التى بدأ تطبيقها فى مصر منذ عام 
البعد اإلجتماعى إال  هذه الدراسات على البعد اإلقتصادى والسياسى دون التطرق إلى

فى التعرف على التداعيات اإلجتماعية  لدراسةوهنا تتحدد مشكلة ا .بالقدر اليسير
وذلك من خالل البعد الذاتى لشرائح المجتمع المختلفة من  ،آلثار تطبيق هذه السياسة

حيث تسعى  ،الذين تعرضوا لتلك السياسات والذين تطبق هذه السياسات من أجلهم
رصد التداعيات االجتماعية الناتجة عن تطبيق برامج اإلصالح  الدراسة إلى

من خالل الرؤية الذاتية لشرائح المجتمع وآثارها على نوعيـة  ،االقتصادى وتقييمها
وذلك من خالل دراسة مؤشرات  )،اإلسكان، األمن ،الدخل ،الصحة ،التعليم(حياتهم 

 هةوتقييم هذه المؤشرات من وج )،يةالمادية والمعنو (نوعية الحياة الذاتية والموضوعية 
ماهى  :وبإيجاز تتلخص مشكلة الدراسة فى اإلجابة على تساؤل أساس هو .نظرهم

التداعيات االجتماعية لسياسات وبرامج اإلصالح االقتصادى على مؤشرات نوعية 
الحياة كما تراها شرائح المجتمع المصرى المختلفة. وما تقييمهم لها ؟ وما رؤيتهم 

  قبليـة لها ؟ المست
 ،بما أن البشر هم الثروة الحقيقية ألى مجتمع وهم محور التنمية :أهمية الدراسة
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فالهدف األساس للتنمية هو إيجاد بيئة تمكن الناس من التمتع بحياة طويلة خالية من 
إذن فمعرفة وجهة نظرهم فى القضايا  ،العلل واكتساب المعرفة والتمتع بمعيشة كريمة

فإدراك الجماهير  ،المهمة التى البد من تناولها لياتى تهمهم من اآلالتنموية الت
وقناعتها بالتنمية يؤدى إلى مواقف وسلوكيات تسهم فى سيرورة عملية التنمية تخطيطًا 

   .وتنفيذا ومشاركة فى الثمار الناتجة من خاللها
حيث  ،هويرجع إختيارنا لهذا الموضوع إلى قلة الدراسات االجتماعية التى تناولت

تم تناوله من االقتصاديين والسياسيين أكثر مما تناوله االجتماعيون رغم آثاره 
وقد تم إختيارنا لمؤشر نوعية الحياة حتى نستطيع  .االجتماعية التى تستحق الدراسة

من خالله تقييم البعد االجتماعى للتنمية من خالل تصورات أفراد المجتمع عنه 
أن  :Angus Cambellوكما يقول كامبل  ،للمجتمع يةقللتعبيرعن المتطلبات الحقي

المجتمع الذى يشعر بالمسئولية يجب أن يراعى المشاعر الذاتية لجودة الحياة بالنسبة 
وينصب اهتمام الدراسة الراهنة  .وأن يتضمنها فى قياسه للمؤشرات االجتماعية ،ألفراده

ت برامج اإلصالح على رصد التداعيات االجتماعية الناتجة عن تطبيق سياسا
مؤشرات نوعية الحياة وتقييمهم لها من خالل تصورات أفراد المجتمع  علىاالقتصادى 

حيث أن رؤيتهم هذه سوف تعطى لنا وقائع حقيقية ورؤى عميقة. وتنبع أهمية  ،نحوها
هذه الدراسة أيضا من أنها سوف تسهم فى تقييم برامج وسياسات اإلصالح 

   .جتماعىاالقتصادى من المنظور اإل
بينما تكمن األهمية التطبيقية لهذه الدراسة فى أنها سوف تسهم فى مساعدة 
صانعى القرار فى إختيار السياسات التنموية التى تستجيب لمتطلبات وتطلعات شرائح 

من أجل أن تعكس هذه السياسات تأثيراتها االيجابية على  ،المجتمع المختلفة
وتطلعات شرائح المجتمع  ياراتفى ضوء اخت مع وضع الخطط المستقبلية ،المجتمع

   .مما يساعد على بناء قدراتهم وتوسيع فرصهم فى مجتمعاتهم المحلية والقومية
تهدف الدراسة إلى رصد تصورات شرائح المجتمع المختلفة  :أهداف الدراسة

حول حالة التنمية االجتماعية بعد تطبيق سياسات وبرامج اإلصالح اإلقتصادى بعقد 
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عقد من الزمن من خالل معرفة تصوراتهم وتقييمهم آلثار تطبيق هذه  ونصف
   .وتصوراتهم عن مؤشرات نوعية الحياة الكيفية ،السياسات والبرامج على نوعية حياتهم

باإلضافة إلى التعرف على مستقبـل مؤشرات نوعية الحياة التى يرغبون فى 
، ألن اية برامج التنمية البشريةغ هوفإدراك الفرد وشعوره بأى تطور تنموى  ،تحقيقها

الفرد عندما يدرك التطور التنموى الذى يحدث من أجله يسعى إلى تطويره من خالل 
   .إنتاجه وعمله الدائم على تحقيق ذلك

ويمكن ترجمة هذه األهداف إلى عدد من التساؤالت التى يمكن من خاللها 
   :تحقيق أهداف الدراسة وذلك على النحو التالى

ماتصورات أفراد المجتمع عن سياسات وبرامج اإلصالح  :ل األولالتساؤ 
  االقتصادى وما مدى الرضاء عنها ؟ 

ماتصورات أفراد المجتمع عن التنمية االجتماعية فى فترة  :التساؤل الثانى
   :اإلصالح اإلقتصادى ؟ وينبثق من هذا التساؤل التساؤالن الفرعيان اآلتيان

  ع عن دور الدولة فى توفير متطلباتهم ؟ أفراد المجتم وراتتص ما – 1
ماتصورات أفراد المجتمع عن دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى ؟  -  2

ماالتداعيات االجتماعية لتطبيق سياسات وبرامج اإلصالح  :التساؤل الثالث
االقتصادى على مؤشرات نوعية الحياة المادية والمعنوية ؟ وينقسم هذا التساؤل إلى 

   :فرعية هىتساؤالت 
  ما مستوى الرضاء عن الدخل ؟  - 1
  ما مستوى الرضاء عن الصحة ؟  - 2
  ما مستوى الرضاء عن التعليم ؟  - 3
  ما مستوى الرضاء عن العمل ؟  - 4
  ما مستوى الرضاء عن اإلسكان ؟  -5
  ما مستوى الرضاء عن البيئة ؟  - 6
  ؟  منما مستوى الرضاء عن األ - 7
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  اء عن األمان ؟ ما مستوى الرض - 8
  ما مستوى الرضاء عن الحرية ؟  - 9

  ما التطلعات والطموحات التى يرغبون فى تحقيقها ؟  -  10
ما تصورات  :ما مستوى الرضاء عن الحياة اإلجتماعية ؟ التساؤل الرابع – 11

  شرائح المجتمع المختلفة عن مستقبل مؤشرات نوعية الحياة التى يرغبون فى تحقيقها ؟ 
هذه الدراسة وصفية تحليلية مقارنة تستهدف وصف حالة  :الدراسة أسلوب

وسوف نقوم بتحليل آثار  ،التنمية االجتماعية فى مرحلة اإلصالح االقتصادى
 ،اإلصالح االقتصادى على المؤشرات االجتماعية وبخاصة مؤشرات نوعية الحياة

مستويات (مختلفة هذه اآلثار على المستويات االجتماعية ال نةباإلضافة إلى مقار 
   ).التنمية البشرية

   :إعتمدت الدراسة على أدوات مختلفة لجمع البيانات وهى :أدوات جمع البيانات

  اإلحصاءات  - 1

  دليل نوعية الحياة  -2

أجريت الدراسة على عينة  :الجزء األول :المقابلة المقننة عينة الدراسة -3
وقد  ،ة من المقيمين فى أحياء القاهرةمفرد )300طبقية عمدية بلـغ حجمها ثالثمائة (

تم تقسيم العينة وفقا لمستويات التنمية البشرية كما وردت فى تقرير التنمية البشرية 
مفردة من حى النزهة، الذي يمثل األحياء ذات  100 :وكانت كالتالى 2003لعام 

األحياء  مفردة من حى مدينة السالم الذي يمثل 100 .البشرية المرتفع ميةمستوى التن
مفردة من حى منشأة ناصر الذي يمثل  100ذات مستوى التنمية البشرية المتوسط. 

  األحياء ذات مستوى التنمية البشرية المنخفض. 

والجزء الثاني من العينة يحتوى على ثمانية من الخبراء المتخصصين في 
  مجاالت الدراسة للتعقيب على النتائج وٕاصدار أحكامهم التقديرية لها. 

   :تحتوى أى دراسة على ثالثة مجاالت أساسية هى :مجاالت الدراسة
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  المجال البشرى  - 1

  المجال الجغرافى  – 2

  المجال الزمنى  – 3

على عينة  لدراسةحيث أجريت ا ،ويتمثل فى عينة الدراسة :المجال البشرى -1
 ،السالممدينة  ،النزهة(بلغ حجمها ثالث مائة مفردة من المقيمين بأحياء الدراسة 

   )منشأة ناصر

 ،ويقصد به المجال الذى تمت فى نطاقه الدراسة :المجال الجغرافى - 2
وتمت الدراسة الميدانية باختيار ثالثة أحياء من أحياء  ،ومجال دراستنا محافظة القاهرة

  .ى منشأة ناصرالقاهرة وهى حى النزهة وحى مدينة السالم وح

) أي 2006- 1989الفترة الزمنية من (اهتمت الدراسة ب :المجال الزمنى - 3
قبل وبعد تطبيق اإلصالح االقتصادي على مستوى الدراسة النظرية، بينما أجريت 

. يتضمن تقرير 2006 أبريلحتى  2005الدراسـة الميدانية فى الفترة من أغسطس 
   :هذه الدراسة مقدمة وبابين أساسيين (ثمانية فصول)

الباب  .ول تمثل اإلطار النظري للدراسةيحتوى على ثالثة فص :الباب األول
يحتوى على خمسة فصول تشمل اإلجراءات المنهجية للدراسة ونتائج الدراسة  :الثاني

 :الباب األول :وسوف نعرض تفصيالت هذا التقرير على النحو التالى ،الميدانية
  .التنمية االجتماعية ومؤشراتها فى مرحلة اإلصالح االقتصادى

   .ناول مفاهيم الدراسة والدراسات السابقةيت :الفصل األول

   .يدور حول المداخل النظرية المختلفة للدراسة وٕاتجاهاتها :الفصل الثانى

من خالل ،يرصد ويصف سياسات وبرامـج اإلصالح االقتصادى :الفصل الثالث
   .تحليل سوسيولوجي آلثارها على المؤشرات االجتماعية ومؤشرات نوعية الحياة
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يتناول اإلجراءات المنهجية للدارسة ونتائج الدراسة الخاصة  :ىالباب الثان
بمؤشرات نوعية الحياة المادية والمعنوية من الواقع اإلمبيريقى ويحتوى هذا الباب على 

   :خمسة فصول تم توزيعها على النحو التالى

يتناول إجراءات الدراسة الميدانية من خالل عرض أهداف  :الفصل الرابع
العينة بمجاالتها وأدواتها المختلفة مع عرض وصفى لخصائص و  دراسةوتساؤالت ال

   ....الخ.المهنة ،التعليم ،النوع ،عينة الدراسة من حيث السن

يتناول تصورات وٕادراكات أفراد المجتمع حــول سياسات  :الفصل الخامس
رحاتهم وبـرامج اإلصالح االقتصادي، وتقييم هذه السياسات والبرامج، باإلضافة إلى مقت

   .المستقبلية لها

الفصل السادس: يحتـوى على تقييـم لمؤشرات نوعيـة الحياة المادية قبل تطبيق 
  سياسات اإلصالح االقتصادى وبعد التطبيق. 

الفصل السابع: يدور حول مؤشرات نوعية الحياة الذاتيـة، ومـدى الرضاء عــن 
فى  ،هم النتائج ومناقشتهاعرض أل :الحياة المجتمعية التى نعيشها. الفصل الثامن

  ضوء الـدراسات السابقــة وفى ضوء موقعها من البناء االجتماعي.
  

رؤية الشابات الريفيات لقضايهن في الحاضر والمستقبل (دراسة 

  )1(انثروبيلوجية في قريه مصريه)
الشابات  ةيالعكس من بعض دراسات المرأة، فإن موضوع رؤ  على •

ا ينسب بيوقت قر  حتى–ور المعرفي قد ظل من المنظ اهنيلقضا اتيفيالر 
. فلقد الحظت الباحثة أنه على الرغم من تعدد نيعن اهتمام الباحث دايبع

 وجديالمرأة والمجتمع، إال أنه ال  ايالتي تناولت قضا ةيميالدراسات األكاد
                                                           

يفيات لقضـايهن فـي الحاضـر والمسـتقبل (دراسـة انثروبيلوجيـة فـي قريـه رؤية الشابات الر  /) هانم الكرداسي 1(
 عين شمس،   جامعة- 2012 – ماجستيررسالة  –ة مصري
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خاصة، وأنما معظم هذه  اتيفيوالر  اتيدراسات مكثفة كرست للشابات المصر 
عام أو  وجهب ةيعن المرأة المصر  ثيالحد اقيالشابات في س الدراسات تناولت

 عن الشباب المصري. ثيالحد

في أغلبها عن  دةيالشباب فلقد كانت بع ايفي تناولهم لقضا حتى
. وتهدف هيالمعمقة للموضوع المتوجهة إل ةيبالرؤ  تهتمالتي  ةيفيالدراسات الك
من خالل  ة،يفيالشابة الر  ريالتي تشغل تفك ايإلى معرفة القضا ةيالدراسة الحال

 ة،يوالمستقبل ةيالواقع اهايوالتعمق في فهم قضا ة،يعلى خبرتها الذات زيالترك
الذات العارفة  نيالعالقة القائمة ب عةيكما تؤلها من خالل الكشف عن طب

من قوى تحدد وتشكل  هيحتو يوواقعها وما  ة،يمن ناح ةيفيمتمثلة في الشابة الر 
 سبقيالعقل والفعل وال  نيمركبة ب ةيأخرى، فهي عمل ةيناحمن  اراتهايمن اخت

الناس من خالله  جديالتفاعل االجتماعي الذي  ةيأحدهما اآلخر أثناء عمل
أنفسهم. ووفًقا لالعتبارات السابقة تأتي الدراسة  ةيقيإلى حق توصلونيعالمهم و 

 ريغل تفكالتي تش ةيوالمستقبل ةيالحال ايالتي تركز على أهم القضا ةيالحال
  إدراكها  ةيفيوك ة،يفيالشابة الر 
 ريدور الشابات في التغ(الساعاتي  ةي) ونتفق في ذلك مع سام1

ومصدر معرفتها بها،  ،) االجتماعي)والواقع خييالتار  اقيالس نياالجتماعي ب
على  ريوناتج هذا التفك ها،يتفكر ف فيوك ة،يواألبعاد المؤثرة في تلك الرؤ 

من خالل ثالث  تهايأهم ةيالدراسة الحال ستمدتو  بها. طيذاتها والعالم المح
أحدهم بموضوع الدراسة، والثاني بالمنظور الذي نتناول  تعلقي ةيمحاور أساس

 ةياإلنسان حةيبالشر  تعلقيمن خالله موضوع الدراسة، أما المحور الثالث ف
كمن إنما ت ةيبموضوع الدراسة فاألهم تعلقي مايالدراسة. ف هايالتي تجري عل

 ةيفياالهتمام بالمرأة عامة والشابة الر  ةيقض ةوهييمحور  ةيفي تناوله لقض
السائدة في المجتمع  راتيالمتغ عيجم هايوعل هايتنعكس ف ثيخاصة، ح

تأخره أو تقدمه، انغالقه أو انفتاحه،  ثيوالممثلة لظروفه الخاصة من ح
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تلك  عابيفي است ضايالموضوع أ ةيكما تكمن أهم .تهيأو عصر  تهيديتقل
على الشابة  رهايوتأث ة،يوتفاعلها مع بعضها البعض من ناح رات،يالمتغ

 ثيالذات والثقافة، ح نيأخرى من خالل دراسة العالقة ب ةيمن ناح ةيفيالر 
 ة،يالشعور والوجدان والعاطفة، والنفس والشخص لمث دةيفتحت لنا جوانب جد

  وعالقاتها بالثقافة. 
الشابة خاصة في  ةيفيعامة والمرأة الر بعدما خضعت موضوعات المرأة 

 هايالمجتمع عل ادةيوركزت على س ة،يمعظمها على الجوانب الموضوع
 ةيلمقوماتها الشخص كونيواعتبارها مستقبل سلبي منفذ إلرادته دون أن 

الشخصي، أو حتى في مشاعرها وانفعاالتها.  نهايأي دور في تكو  ةيوالذات
الشابة  ايقضا تناوليدراسة في المنظور الذي لهذه ال ةيالثان ةيوتكمن األهم

  ومن وجهة نظر النساء أنفسهن.  دة،يبصورة جد ةيفيالر 
  

في إطار تفاعلها  اتيفي: االقتراب من الواقع المعاش للشابات الر ايوثان
أو من منظور ما  نة،يهذا التفاعل من مالمح مع خلقهياالجتماعي سواء ما 

طلق إصالحي فوقي، ولكن انطالقا من من من سيتعكسه هي عن نفسها. "ل
  واقعهم" ليمشاركتهم لتشك ليالشباب وتفع نيتمك تبغي هيمقاربة تفهم

الدراسة وهي تلك  هايالتي تجري عل ةياإلنسان حةيالشر  ثيأما من ح
لمفهوم  دةيأنها تتبنى األبعاد الجد ثيالثالثة للدراسة. ح ةيالتي تبرز األهم

لعوالم  ةيوالتفهم ةيلياإلحاطة التحل تطلبي،مما الشباب باعتباره فاعل تنموي
  خطابات ومواقف وأفكار وتطلعات الشباب.

  

كمجرد مرحلة  ستيل ة،يلتلك الفترة العمر  رةيهنا مغا ةيفالنظرة والرؤ 
في  جعلنايمما  ة،ياالجتماع تهايفاعل اقيفي س تهايسالبة، بل رؤ  ةيانتقال

في  لةيجي الذي ساد لفتر ات طو حاجة إلى استبدال اإلطار النظري، والمنه
 همايأن كل ثيح ة،يكيفي صورتها الكالس ةيفيوالوظ ةيالماركس نيظل المدرست
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دور األفراد  نيمتجاهل ة،يديالمجتمع أو الطبقة بصورة تجر  ةياعتمدا على رؤ 
المقاومة التي أوضحت  اتياالجتماعي من خالل التفاعل واستراتج ريفي التغ

 ريالواقع. وبالفعل استعانت الدراسة في التفس رييفي تغ تهايالبحوث مدى فاعل
الدور االجتماعي،  ةيونظر  ة،يالتأول ةيواالنثروبولوج ةيالرمز  ةيالتفاعل ليوالتحل
سكوت. وبم أن الباحثة واحدة من أبناء تلك الثقافة  مسيالمقاومة لج ةيونظر 

في نفس  انيمن األح ريوقد تشترك معهن في كث ة،يومن نفس الفئة العمر 
"الكاملة ولفترة شةيفالدراسة قائمة على "المعا رهن،يالتي تشغل تفك ايالقضا

 ةيأن الدراسة تتوجه إلى قر  ثيمفرادات البحث. وح نيوب نيالباحث نيب ةيكاف
ولكنها في نفس الوقت  ة،يمن قرى مصر، فهي دراسة حالة لهذه القر 

حاالت البحث  نيرنة بلتجري دراسة مقا ةيستستخدم دراسة الحالة كأداة بحث
المالحظة  وٕاجراء ة،يوالجماع ةيمن الشابات، وتستخدم كذلك المقابالت الفرد

 ليستحي ةيوميال اةيالموقف، ففي خضم الح ليكما استخدم تحل ،بأنواعها
 حملهايالتي  راتيغمن الت نبعيالتحكم في الموقف أو في الناس، ألن السلوك 

للدراسة:  ليياإلطار التحل ل التفاعل. أماالناس إلى الموقف والتي تتعدل خال
كما تراها  ةيالخطوة األولي هي فهم القض ن؛يتيمتتال نياتخذ البحث خطوت

 Thick،هو طيتصبح فالعرض البس ةي. أما الخطوة التالاتيفيالشابات الر 
Description بالوصف  كتفيي" عرض هذه الفكر عرضا مكثفا الذي

 اقيالفعل في الس(إدراك مغذى هذا  السطحي ولكن العرض المكثف هو
  الثقافي المركب". نيالثقافي باعتبارها جزء من التكو 

  

هذا العمل، من خالل  ميتصم نايولبلوغ هذا الهدف كان لزاما عل
. دانييالبحث التي اشتملت على مقدمة، وجانب نظري، وأخر م ةيجياسترات

ص لإلطار العام عشرة فصول، الفصل األول مخص ةيوتحتوى الدراسة الحال
وأسباب وأهداف هذا  ةيألهم حيللدراسة تم عرض مشكلة البحث، وتوض

لتجنب أي  ميبعض المفاه حيالموضوع، ثم قامت في الفصل الثاني بتوض
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اإلطار النظري  ميالمستعملة في الدراسة، ثم تقد ميلبس في معنى المفاه
الضوء على أهم ضمن معالجة لهذا الفصل، وفي الفصل الثالث ألقت الباحثة 

 راتيالمتغ تناولي. أما الفصل الرابع: ايالدراسات السابقة وقسمتها موضوع
ت التي طرأت على  ريوتعرضالفصل الخامس لتلغ ة،يميواإلقل ةيالعالم

 وفي الفصل السادس عرضت الباحثة ر،يالمجتمع المصري وقوى واتجاه التغ
 دانييالعمل الم تيهو بدالفصل السابع و  هيلي. دانييالعمل الم ةيجيإسترات

ثم في الفصل  ا،يبنائ انوبطح ةيالذي انصب على دراسة الواقع المحلي لقر 
في مجتمع الدراسة،  ةيلألبعاد الثقاف ايتناولت الباحثة عرضا اثنوجراف الثامن

للمادة التي تم جمعها  ليمن التحل نييمستو  عرضيأما الفصل التاسع 
 ريالتى تشغل تفك ايتحت مسمى القضا ةيدانيمن األدوات الم ديبإستخدام العد

المؤسس  ريي. وفيالفصل العاشر تم استخالص البناء التنظاتيفيالشابات الر 
من  ةيلمنهج نظر  قايتطب ةيدانيالم grounded theoryعلى الدراسة تحت 

الخاتمة التي  رايوأخ اتيفيالشابات الر  ايقضا ليمسمى تحل دانييالواقع الم
 بيثة إلى أي مدى استطاعت أن تحقق أهداف الدراسة وتجالباح هايف نتيب

االهتمام  تميعلى أساسها أن  مكني ةيمستقبل ةيرؤ على تساؤالتها، كما أدرجت 
عن آمالها  ريمساحة لها للتعب احةوا ت نها،يلتمك ايوثقاف ايميتعل ةيفيبالشابة الر 

 .قهايوأحالمها، والعمل على تحق
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  افية بموضوعات: قائمة ببيوجرانياً ث

  الحضري علم االجتماع
  

" ممفورد لويس ضوء فى القاهرة لمدينة الحضرى النمط: "النكالوى منصور أحمد .1
  .م1971

 دراسه الطبقي التدرج دراسه في السوسيولوجي االتجاه. احمد سيد محمد محمد غريب .2
-الجامعة، 1971 النشر دكتوراسنة العلمية الدرجة.والحضر الريف بين مقارنه
  واالجتماعيه الفلسفيه الدراسات،  اداب،  االسكندريه  القسم-الكلية

 دراسه الطبقي التدرج دراسه في السوسيولوجي االتجاه :احمد سيد محمد محمد غريب .3
- الجامعة1971 النشر سنة دكتوراه العلمية الدرجة.. والحضر الريف بين مقارنه
  واالجتماعيه الفلسفيه الدراسات،  اداب،  االسكندريه  لقسما-الكلية

 .م1973 بالحوامدية، إجتماعية دراسة -" المتحضرة القرية: "فهمى حامد السيد نهى .4
  اسكندرية

 الحضري االجتماع علم في دراسه للمدينه العشوائي النمو  جالل احمد جالل ايمان .5
 النشر ماجستيرسنة العلمية القاهرهالدرجة مدينه امتداد علي التطبيق مع

 واالجتماع االجتماعفس،  االداب،  شمس عين  القسم-الكلية-الجامعة1992
  1973 دكتوراه

 شمس عين. بالحوامديه اجتماعيه دراسه مع المتحضره القريه فهمي حامد السيد نهي .6
  1973 دكتوراه واالجتماع النفس علم االداب

 -" الحضرى لالستقطاب االجتماعية اتالتأثير : "الكردى الحميد عبد فهمى محمود .7
 مصر جمهورية فى الحضرى النمو مراكز بعض على تطبيقية تحليلية دراسة

  .م1974 العربية،
  .م1981 ،"الحضرى والمجتمع االتفاق واتجاهات االجتماعى البناء:"حافظ السيد درية .8
" به متربطةال السوسيولوجية والمتغيرات السريع الحضرى النمو: "الكريمى محمد اسعد .9

  .م1983 أسيوط، مدينة على ميدانية دراسة -



  
  

  
  

  الحضريموضوعات علم ا�جتماع 
 

  
 
 

- 196 -  

 في دراسه -  االسماعيليه مدينه في االجتماعيه الحياه. النبالوي الفتاح عبد فؤاد عايده .10
 النشر سنة، ماجستير العلمية الدرجة. - الحضري االجتماع علم

  االجتماع،  البنات،  شمس عين  القسم-الكلية-الجامعة1984
 في دراسه -  االسماعيليه مدينه في االجتماعيه الحياه. النبالوي الفتاح بدع فؤاد عايده .11

 النشر سنة، ماجستير العلمية الدرجة. - الحضري االجتماع علم
  االجتماع،  البنات،  شمس عين  القسم-الكلية-الجامعة1984

 لألسرة االجتماعي البناء على وأثره الضبع التحضر محمد احمد الرءوف عبد .12
 الجوهرى الهادى عبد د ا: اشراف  والحضر الريف في ميدانية دراسة  ،المصرية
  .1984، مصر. أسيوط جامعة ماجستير، رسالة

 في دراسه -  االسماعيليه مدينه في االجتماعيه الحياه: النبالوي الفتاح عبد فؤاد عايده .13
  1984 ماجستير االجتماع البنات شمس عين - الحضري االجتماع علم

 دراسة -" القاهرة مدينة فى المقابر وسكن الحضرى التضخم: "راهيمإب جاد محمود .14
 للمسلمين، الشرقية والقرافة الشافعى االمام مقابر سكان على سوسيوانثربولوجية

  .م1985
 عينة على ميدانية دراسة -" االجتماعى والحراك التحضر: "على احمد الرحمن عبد .15

  .م1985 الزقازيق، لمدينة المهاجرين من
 بنائية دراسة -" المصرية المدينة فى الحضرى النمو مشكالت: "هالل محمد ناجى .16

  .م1985 الزقازيق، مدينة على تاريخية
 القاهرة التحضر، نشأة فى دراسة -" االسالمية المدينة: "ناصف محمد أمين سعيد .17

  .م1986، 1517 - 969 نموجًا،
 االسره في المراه نهمكا تغير في التحضر اثر البسيوني جاد اهللا عبد البسيوني .18

 والحضر الريف في السيدات من عينه علي ميدانيه دراسه - المعاصره المصريه
  1986 ماجستير االجتماع االداب الزقازيق الشرقيه بمحافظه

 القاهره - التحضر نشاه في دراسه االسالميه المدينه ناصف محمد امين سعيد .19
  1986 ماجستير االجتماع االداب شمس عين) م1517/  969( نموذجا
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 -" المصرى المجتمع فى العمالة تحول على التحضر أثر: "ابراهيم الرازق عبد على .20
 الحضرية، الخدمات قطاع إلى الزارعية العمالة تحول على ميدانية دراسة
  .م1987

 من لمجموعة تطبيقية دراسة -" االسرى والتماسك التحضر" :محمد الحميد عبد حنان .21
  .م1988 ة،المهاجر  الريفية االسر

 االجتماعية للمشكالت دراسة -" البيئة وتلوث الحضرى النمو:"الفتاح عبد سلوى .22
  .م1988 ،"القاهرة منطقة فى البيئة لتلوث

 - " المصرية االسرة فى المرأة مكان تغير فى التحضر أثر: "جاد اهللا عبد بسيونى .23
  .م1988 ميدانية، دراسة

 مع الحضري االجتماع علم في دراسه للمدينه العشوائي النمو احمد جالل ايمان .24
 1992 النشر سنة ماجستير العلمية الدرجة القاهره مدينه امتداد علي التطبيق
  .االجتماع،  االداب،  شمس عين القسم-الكلية-الجامعة

 مع الحضري االجتماع علم في دراسه للمدينه العشوائي النمو جالل احمد جالل ايمان .25
 النشر سنة ماجستير العلمية الدرجة. قاهرهال مدينه امتداد علي التطبيق
  االجتماع،  االداب،  شمس عين  القسم-الكلية-الجامعة1992

 الحضري االجتماع علم في دراسه للمدينه العشوائي النمو: جالل احمد جالل ايمان .26
 ماجستير االجتماع االداب شمس عين القاهره مدينه امتداد علي التطبيق مع

1992  
 الحضري االجتماع علم في دراسه للمدينه العشوائي النمو: جالل احمد جالل ايمان .27

 ماجستير االجتماع االداب شمس عين القاهرة مدينه امتداد علي التطبيق مع
1992  

 المصري المجتمع في ودينامياته الطبقي البناء محددات الرامخ السيد محمد السيد .28
 االداب ريهاالسكند) 1981 - 1952 من الفتره في سوسيولوجي تحليل(

  1993 دكتوراه االجتماع
 دراسه الجديده للمدن والتنقل االقتصادي االنفتاح سياسه: هال الحميد عبد محمود .29

 االداب طنطا رمضان من والعاشر االسكندريه مدينتي بين مقارنه ميدانيه
  1995 دكتوراه االجتماع
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 دراسه الجديده نللمد والتنقل االقتصادي االنفتاح سياسه: هالل الحميد عبد محمود .30
 االداب طنطا رمضان من والعاشر االسكندريه مدينتي بين مقارنه ميدانيه

  1995 دكتوراه االجتماع
 في االجتماعيه بالمتغيرات وعالقتها الحضريه االيكولوجيا زيد ابو احمد منصور .31

 اآلداب شمس عين مصريه حضريه لمنطقه سوسيولوجيه دراسه المدينه
  1996 الدكتوراه االجتماع

 الوسطى الطبقة نبيه عل األجتماعية التحوالت أثر: محمود إبراهيم الحميد عبد محمد .32
 قسم دكتوراه رسالة)1990 -1970( من الفترة خالل المصرية بالمدينة
  1996: القاهرة جامعة االداب كلية االجتماع

 يف االجتماعيه بالمتغيرات وعالقتها الحضريه االيكولوجيا: زيد ابو احمد منصور .33
 اآلداب شمس عين مصريه حضريه لمنطقه سوسيولوجيه دراسه المدينه

 االجتماع علم أستاذ الحسيني السيد/  الدكتور األستاذ 1996 الدكتوراه االجتماع
  شمس عين جامعة - اآلداب كلية والطالب التعليم لشئون الكلية ووكيل -

 في االجتماعيه يراتبالمتغ وعالقتها الحضريه االيكولوجيا: زيد ابو احمد منصور .34
 اآلداب شمس عين مصريه حضريه لمنطقه سوسيولوجيه دراسه المدينه

 االجتماع علم أستاذ الحسيني السيد/  الدكتور األستاذ 1996 الدكتوراه االجتماع
   شمس عين جامعة - اآلداب كلية والطالب التعليم لشئون الكلية ووكيل -

 الوسطى الطبقة نبيه عل األجتماعية تحوالتال أثر: محمود إبراهيم الحميد عبد محمد .35
 االجتماع قسم دكتوراه رسالة)1990 -1970( من الفترة خالل المصرية بالمدينة

 1996: القاهرة جامعة االداب كلية

 وبعض العشوائيه المناطق في االطفال اقامه بين العالقه الدياسطي السعيد باهر رشا .36
 العلمية الدرجة، العشوائيه المناطق اطفال من عينه لدي النفسيه المتغيرات
 معهد،  شمس عين  القسم-الكلية-الجامعة2000 النشر سنة ماجستير
 األستاذ االشراف، اإلجتماعيةو  النفسية الدراسات،  للطفولة العليا الدراسات
 عين جامعة - التربية كلية التربوى النفس علم أستاذ داود حنا عزيز/  الدكتور
  شمس
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 وبعض العشوائيه المناطق في االطفال اقامه بين العالقه الدياسطي دالسعي باهر رشا .37
 العلمية الدرجة. العشوائيه المناطق اطفال من عينه لدي النفسيه المتغيرات
 معهد،  شمس عين  القسم-الكلية-الجامعة2000 النشر سنة ماجستير
 ألستاذا االشراف واإلجتماعية النفسية الدراسات،  للطفولة العليا الدراسات
 عين جامعة - التربية كلية التربوى النفس علم أستاذ داود حنا عزيز/  الدكتور
  .شمس

 في متباينه اجتماعيه شرائح لدي االجتماعي التكيف انماط السيد المؤمن عبد هدي .38
 األداب شمس رمضانعين من العاشر بمدينه ميدانيه دراسه الجديده المدن

 قسم رئيس( الملك عبد إسحق ثروت/  لدكتورا األستاذ2000 الدكتوراة االجتماع
  )االجتماع علم مدرس( حافظ ماجدة/  الدكتورة) شمس عين بآداب االجتماع

 الحضر وفقراء االقتصادي االصالح سياسات القصبي البديع عبد الدين عليّ  .39
 عين التكيف وميكانيزمات المواجهه آليات في سوسيولوجيه دراسه المصري
 االجتماع علم أستاذ قناوى على شادية 2001 الدكتوراه االجتماع اآلداب شمس
  شمس عين جامعة – اآلداب كلية

 في دراسة الغنى وباآلخر بالذات الوعى بين الحضر فقراء. حسين بكر محمد جميلة .40
-الجامعة2003 النشر سنة دكتوراه القاهرةالدرجةالعلمية بمدينة محلى مجتمع
 االشراف االجتماع،  والتربية والعلوم بلآلدا البنات،  شمس عين القسم-الكلية

  اسماعيل عبدالرحمن فوزى./د عبدالمعطى محمد عبدالباسط/د.أ
 فى ميدانية دراسة، االستهالك وثقافة الحضرية األسر: محمود على الزهراء فاطمة .41

، اآلداب كلية االجتماع، قسم، منشورة غير ماجستير رسالة، سويف بنى مدينة
  .2003 مدبولى جمال. د إشراف، القاهرة جامعة

 فى ميدانية دراسة، االستهالك وثقافة الحضرية األسر: محمود على الزهراء فاطمة .42
، اآلداب كلية، االجتماع قسم، منشورة غير ماجستير رسالة، سويف بنى مدينة
  .2003 مدبولى جمال. د إشراف، القاهرة جامعة
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 الجامعيات على لحضاريةا ألثر دراسة، التحضر مشكالت:  صالح أحمد جابر حسام .43
 كلية،  االجتماع قسم،  منشورة غير دكتوراه رسالة، سويف بنى مدينة فى األولية
  .  2004، الزيات الحميد عبد كمال. د إشراف،  القاهرة جامعة،  اآلداب

 الجامعيات على الحضارية ألثر دراسة، التحضر مشكالت:  صالح أحمد جابر حسام .44
 كلية،  االجتماع قسم  منشورة، غير دكتوراه رسالة، يفسو  بنى مدينة فى األولية
  . 2004، الزيات الحميد عبد كمال. د إشراف،  القاهرة جامعة،  اآلداب

 دراسة العشوائية المناطق سكان لدى االجتماعية القيم فرغلى العال عبد فرغلى نجالء .45
 ماجستير اعاالجتم اآلداب القاهرة ناصر بمنشأة"  الرزاز"  منطقة على ميدانية
 محمد./ د واألنثروبولوجيا االجتماع علم أستاذ العادلى محمد فاروق/ د.أ 2005
  المساعد االجتماع علم أستاذ سليم التابعى كمال

 دراسة – واالنعزال االندماج الحضربين في البدوية الجماعات. محمد السيد سنية .46
-الجامعة2007 رالنش سنة دكتوراه العلمية الدرجة بمحافظةالقاهرة ميدانية
 شكرى على علياء/ د.أ االشراف، االجتماع،  البنات،  شمس عين القسم-الكلية

  شمس جامعةعين شمس عين جامعة البنات كلية عبدالحميد آمال/ د.أ
 دراسة – واالنعزال االندماج بين الحضر فى البدوية الجماعات. محمد السيد سنية .47

-الجامعة2007 النشر سنة دكتوراه العلمية الدرجة القاهرة بمحافظة ميدانية
 شكرى على علياء/ د.أ االشراف، االجتماع،  البنات،  شمس عين القسم-الكلية

 بكلية االجتماع أستاذ البنات كلية االجتماع أستاذ محمد عبدالحميد آمال/ د.أ
  .شمس عين جامعة البنات
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  علم االجتماع احلضريثانيا : رسائل 
  

دراسة  -بناء االجتماعي لألسرة المصرية التحضر وأثره على ال

  )1( ميدانية في الريف والحضر

  .: فروض الدراسةأوالً 

افترض الباحث مجموعة من الفروض التي استقاها من التراث النظري  لقد
وتدور هذه الفروض حول تحديد أثر التحضر  .والدراسات السابقة والمالحظات العلمية

بصفة عامة والبناء االجتماعي لألسرة المصرية بصفة على البناءة االجتماعي لألسرة 
  .خاصة

األول: يمضي التحضر باألسرة المصرية إلى تقلص وجود األسرة  الفرض
الممتدة وسيادة نمط األسرة النووية التي تظل محتفظة بعالقاتها قوية وكثيفة بأقاربها 

  .النوويين ولن يؤدي التحضر إلى انعزال األسرة النووية
لثاني: يؤدي التحضر إلى ضيق دائرة األقارب ولكن ال يحدث ضعفًا ا الفرض

  .في العالقات القرابية داخل هذه الدائرة بل تبقى هذه العالقات قوية وكثيفة
الثالث: يؤدي التحضر إلى صغر حجم األسرة النووية وتقارب دور  الفرض

  .الزوجين وسلطتها داخل األسرة وارتفاع في مكانة الفتاة
لرابع: يؤدي التحضر إلى زيادة واتساع دائرة االختيار للزواج لتشمل ا الفرض

دائرة الزمالة والجيرة إلى جانب دائرة األقارب ويؤدي التحضر إلى ارتفاع سن الزواج 
  .عند الجنسين
  الدراسة: مجاالت

وقد كانت  .كانت القاهرة مجاًال جغرافيًا اختار منه الباحث العينة الحضرية لقد

                                                           

ضر وأثره علـى البنـاء االجتمـاعي لألسـرة المصـرية،  دراسـة ميدانيـة فـي الريـف والحضـر  اعداد/عبـد ) التح1(
 الرءوف احمد محمد الضبع اشراف: ا د عبد الهادى الجوهرى رسالة ماجستير، جامعة أسيوط. مصر.



  
  

  
  

  الحضريموضوعات علم ا�جتماع 
 

  
 
 

- 202 -  

وكلها تابعة لمركز المراغة  .لخضير ـ القرية - إسماعيل نجع عبد الرسول  قرى أوالد
  .جغرافيًا للعينة الريفية التابع لمحافظة سوهاج مجاالً 

  : المجال البشري:ثالثا

المكتملة هي المجال البشري للدراسة واألسرة المكتملة هي التي  األسرة كانت
رب األسرة هو النائب عن األسرة في  وقد كان .تحتوي على األب ــ األم ــ األوالد

  .البحث لكونه هو المبحوث
  الدراسة نتائج

نتائج الدراسة على أهدافها وفروضها وٕاذا ما كانت النتائج قد توافقت مع  تتوقف
  فروض الدراسة أم ال. 

  :احتوت الدراسة على أربعة فروض أساسية وقد
لدراسة أن التحضر الفرض األول نمط األسرة وحجمها وقد افترضت ا تناول

يؤدي إلى تقلص وجود نمط األسرة الممتدة وسيادة نمط األسرة النووية وصغر حجم 
  األسرة.

األمبريقية صحة ذلك الفرض إذ أن العينة قد أجريت على  دراسةأثبتت ال وقد
مائة أسرة ريفية ومائة أسرة حضرية تبين من دراسة هاتين العينتين، أن العينة الريفية 

أسرة نووية وقد كانت نسبة األسرة  13أسرة ممتدة وعلى عدد  87ى عدد تحتوي عل
%، واحتوت  13% ونسبة األسرة النووية  87نووية وقد كانت نسبة األسرة الممتدة 

أسرة نووية، وقد كانت نسبة  89أسرة ممتدة وعدد  11العينة الحضرية على عدد 
  العينة الحضرية.% في  89% ونسبة األسر النووية  11األسر الممتدة 

عن األسباب التي تقف وراء تباين نسبة األسرة الممتدة واألسرة النووية في  أما
  العينة الريفية والحضرية فقد كانت كما أبرزتها الدراسة.

  أسباب سيادة نمط األسرة الممتدة في الريف. :أوالً 

  والتقاليد. العادات -1

 باألمان في المعيشة مع بقية العائلة. اإلحساس -2
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 المالية على فتح بيت مستقل. لقدرةا -3

 الملكية المشتركة  وجود -4

 رضى بقية العائلة على السكن المستقل. عدم -5

  أسباب سيادة نمط األسرة النووية في الحضر. ثانياً 

  وجود ملكية مشتركة بين الفرد وبقية عائلته. عدم -1
 لكل فرد دخل خاص مستقل به  إن -2
 المساكن من العمل ومدارس األوالد  قرب -3
 المستقل ضرورة تحتمها الحياة الستقرارها  السكن -4
 المالية على فتح بيت مستقل القدرة -5

كان الجزء الثاني من الفرض أن التحضر يؤدي إلى صغر حجم األسرة،  وقد
ومن خالل الدراسة قد تحقق هذا الفرض أيضًا فقد كان متوسط عدد األبناء في األسرة 

وفي قياس  3 ،66في األسرة الحضرية  وكان متوسط عدد األبناء 4 ،9الريفية 
والعينة  4 ،09االتجاه نحو عدد األبناء المناسب كان رأي العينة الريفية في متوسطه 

، ويتضح من هذا زيادة متوسط عدد األبناء في األسرة 2 ،8الحضرية في متوسطه 
  الريفية عن األسرة الحضرية بمقدار.

  رة الريفية فقد كان:عن أسباب زيادة عدد األبناء في األس أما

  أن تنظيم النسل حرام  اعتقاد -1
 ممارسة تنظيم النسل بنسبة مرتفعة  عدم -2
 أن األبناء عزوة ألبيهم  اعتقاد -3
 بأن األبناء ينفعوا أبويهم عندما يكبران  االعتقاد -4
 األبناء ألبيهم في عمله  مساعدة -5
 األبناء مفخرة للعائلة  كثرة -6
ء إرهاق لألم، وٕارهاق في وعي الريفيين بأن كثرة األبنا عدم -7
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التربية، عدم وجود مشكلة وجود مشكلة سكن األم ال تعمل خارج 
المنزل، عدم إدراك أن كثرة األبناء يمثل إسهاما في مشكلة زيادة 

  السكان والخدمات، وعدم الثقة في وسائل منع الحمل.

   :عن أسباب نقص عدد أبناء األسرة الحضرية فقد كانت أما
  األبناء إرهاق لألم صحيًا وٕارهاق في تربيتهم  أن كثرة إدراك -1
المساكن وعمل األم وارتفاع تكاليف التعليم وتكاليف  أزمة -2
 الحياة.
 مشكلة زيادة السكان ودور زيادة النسل فيها. إدراك -3
 أثر زيادة النسل في كفاءة الخدمات. إدراك -4
 تدخل أهل الزوج والزوجة في مسألة اإلنجاب  عدم -5
 وسائل منع الحمل واستخدامها  في جدوى االعتقاد -6

األسرة  اتعن الفرض الثاني فقد كان متعلقًا بأثر التحضر على عالق أما
  النووية باألقارب النوويين والعالقات القرابية الممتدة.

البحث أن التحضر ال يحقق فكرة انعزال األسرة النووية ومعه تبقى  وافترض
ن. وقد حققت الدراسة هذا الفرض، إذ عالقاتها قوية وكثيفة مع األقارب النوويي

اعتمدت الدراسة على استخدام مجموعة من المحكات القابلة للقياس الكمي للداللة 
  - :في قوتها وكثافتها وقد كانت هذه المحكات عالقاتعلى نوعية ال

  المساعدات المتبادلة  – ب  ـ الزيارات المتبادلة  أ

  المتبادلة: التشاورات

عن كثافة العالقات وقوتها من خالل القياس الكمي لهذه كشفت الدراسة  وقد
  المحكات الثالث.

ذات الوقت فقد كان هناك تقارب في إجابات كل من العينة الريفية والعينة  وفي
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الحضرية األمر الذي يبين ضعف تأثير التحضر على طبيعة البناء االجتماعي 
يهات القيمية التي تلعب دورًا للمجتمع المصري الذي يسهم الدين بقسط وافر من التوج
  يمتاز بالثبات النسبي في اتجاهات وسلوك أفراد المجتمع.

عن العالقات القرابية الممتدة. فقد افترض البحث أن التحضر يؤثر فيها من  أما
ناحية الكم وليس من ناحية الكيف، فقد تبين أن التحضر قد أحدث أثرًا في ضيق 

ديده بهؤالء الذين لهم عالقات دائمة أو شبه دائمة، النسق القرابي وذلك من خالل تح
وقد تبين الفارق بين العينتين في تحديد رقم ترتيب الجد الذي يربط الفرد باآلخرين في 

  عالقات قرابية دائمة أو شبه دائمة.

   6كانت إجابات العينة الريفية في متوسطها تنتهي عند الجد رقم  فقد

   3ن متوسط إجاباتها ينتهي عند الجد رقم عن العينة الحضرية فقد كا أما

من خالل هذه اإلجابات يتبين صدق الفرض الذي وضعته الدراسة وهو  وبذلك
  تقلص النسق القرابي بفعل التحضر.

الشق الثاني من الفرض والمتعلق بأن التحضر يبقي عىل العالقات القرابية  وفي
أثير التحضر وبقى في الريف الممتدة قوية وكثيفة في نطاق النسق الذي يتقلص بت

متسعًا. وقد يعود ذلك إلى االختالف البين بين المجتمع الحضري الذي تسهم فيه 
منظمات رسمية بأداء الدور الذي يلعبه النسق القرابي في المجتمع الريفي لطبيعته 

  المتباينة عن المجتمع الحضري.

جتماعية بين اعتمد البحث على متغيرات المشاركة في المناسبات اال وقد
األقارب للداللة على طبيعة العالقات القرابية، وقد كانت هذه المتغيرات المشاركة في 

  األفراح واألكراة.

اختالف اتساع نسق القرابة في الريف وضيقه في الحضر فقد كانت  ومع
  اإلجابات في كل من العينة الريفية والحضرية متقاربة.

المكانات واألدوار داخل األسرة النووية. إذا وقد كان الفرض الثالث متعلق ب هذا
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  افترضت الدراسة أن التحضر يؤدي إلى تقارب دور الزوجين وارتفاع مكانه الفتاة. 

عن الفرض األخير والمتعلق بالتحضر والزواج، والذي افترض أن التحضر  أما
اسة يؤدي إلى ارتفاع سن الزواج واتساع دائرة االختيار، فقد تبين من خالل الدر 
 26الميدانية ما يؤيد ذلك حيث أن متوسط سن الزواج للرجل في العينة الريفية كان 

سنة تقريبًا ومتوسط سن الزواج في العينة الحضرية فقد كان سن الزواج للفتاة في 
سنة تقريبا، أما بالنسبة للفتاة في العينة الريفية فقد كان متوسط سن  29 ،5متوسطه 
بًا، أما بالنسبة للفتاة في العينة الحضرية فقد كان سن الزواج سنة تقري 19 ,3الزواج  

  سنة تقريبًا. 22 ,5للفتاة في متوسطه 

الفرضية القائلة بأن التحضر يؤدي إلى اتساع دائرة االختيار فقد كانت  وعن
% في حين أن نسبة زواج األقارب في العينة  86نسبة زواج األقارب في العينة 

 14في حين أن نسبة زواج األقارب في العينة الريفية كانت %،  26الحضرية كانت 
%،  14%، الجيرة  34%، وفي العينة الحضرية كانت نسبة الزواج من دائرة الزمالة 

  .%  26معرفة 

  خالل هذا يتحقق الفرض الخاص بدائرة الزواج. ومن
ن % عن طريق الوالدي48عن طريقة االختيار فقد كانت في العينة الريفية  أما

% االختيار الفرد بنفسه، في حين أن العينة الحضرية كان االختيار عن 52واألخوات، 
  %.82 سه% اختيار الفرد بنف7%، الزمالء واألصدقاء 11طريق الوالدين واألخوة بنسبة 

  )1(المدينه االسالميه دراسه في نشاه التحضر 
   :هذه الدراسة الى تهدف 
تماعيه واالقتصاديه للمدينه االسالميه ) التعرف على طبيعة البنيه االج1(

عامة ومدينة القاهرة خاصة ومن ثم نمط العالقات االجتماعيه فضال عن نسق 

                                                           

/  969القــــاهره نموذجــــا ( -ســــعيد امــــين محمــــد ناصــــف المدينــــه االســــالميه دراســــه فــــي نشــــاه التحضــــر  )1(
 .1986م) عين شمس االداب االجتماع ماجستير 1517
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  الضبط االجتماعى السائد فى المدينه 
طائفة () الكشف عن نمط السلطه السياسيه ودور الجماعات السياسيه 2(

  ى التي تضمها المدينه الحكام) والعالقه بينها وبين الجماعات االجتماعيه االخر 
) تحديد المتغيرات الفاعله التى تلعب دورا في توزيع السكان على 3(

خريطه المدينه وكذلك محددات المكانه االجتماعيه مع التركيز على الدور الذى 
   :يلعبه الدين االسالمى فى هذا المجال وقد توصلت الدراسه الى النتائج االتيه

سياسيه واالقتصاديه والتجاريه والعسكريه قد ) اذا كانت المتغيرات ال1(
لعبت دورا حاسما في نشأة وتطور المدن بشكل عام فان المتغير الدينى كان له 
تأثيرا ايضا فى هذا المجال فثمه نموذج للمدن يمكن ان يطلق عليه " المدينه 
االسالميه" نشأت وتطورت مع ظهور االسالم وانتشاره خاصه فى المجتمعات 

العربيه وتعتبر مدن دمشق والكوفه والبصره وبغداد  يرهه فى شبه الجز العربي
  والمدينه المنوره نماذج للمدن التى كان لالسالم اثرا واضحافى نشأتها وتطورها 

) اوضحت الدراسة ايضا تأثير االسالم على تخطيط المدينه وتوزيع 2(
ات بين الحكام السكان ومن ثم على طبيعة العالقات االجتماعيه سواء العالق

  االقليات الدينيه) خاصه (والمحكومين عامه والذميين 
) تبين ايضا ان المدينه االسالميه فى العصور الوسطى كانت مقر 3(

االقامه طائفه كبار الحكام وكبار موظفى الدوله الذين يسيطرون على المجتمع 
حيث  زياركوكان نظام الحكم االسالمى فى العصور المبكره لالسالم نظاما الم

كانت الدوله مقسمه الى واليات وأقاليم لكل منها حاكما مفروضا من قبل الخلفيه 
يعاونه جهاز ادارى مكون من قضاه ورجال دين وجباة خراج وجهاز 
للشرطه....الخ بينما اختلف الوضع بالنسبه للمجتمع المصرى مجتمعا نهريا يعتمد 

القاهرة العاصمه المركزيه مقرا اقتصاده اساسا على الزراعه ومن ثم اعتبرت 
القامة طائفة الحكام وكبار موظفى الدوله الذين يمثلون جهازها االدارى بجناحيه 
المدنى الذى يمثله القضاه والعلماء وجباة الضرائب وجهاز الشرطه والجناح 
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العسكرى والمتمثل فى الجيش وكانت هذه المدينه تعتمد فى اقتصادها على فائض 
راعى القروى المتحصل من الفالحين على شكل خراج فضال عن الز  النتاجا

 الضرائب التى كانت تحصل من الحرفيين والتجار فى المدينه.

 -اثر التحضر في تغير مكانه المراه في االسره المصريه المعاصره 

دراسه ميدانيه علي عينه من السيدات في الريف والحضر بمحافظه 

  )1(الشرقيه
أن العامل االقتصادى ليس هو العامل الوحيد الذى تتحدد الدراسة  أظهرت) 1(

  فى ضوئه المكانه فى ظل مجتمعى البحث 
) توصلت الدراسة الى أن العوامل التى تحدد المكانه هى عوامل ذاتيه 2(

وموضوعيه ورغم أنها تتباين من مجتمع الخر زمانا ومكانا اال ان الباحث يرى أنه 
دورها بالتناوب مع العوامل الموضوعيه برغم كل ما يقال  التزال العوامل الذاتيه تلعب

ويمكن فهم ذلك فى ضوء البناء االجتماعى التاريخى والمعاصر لمجتمعات العالم 
  الثالث وطبيعه القوى االجتماعيه فيها 

المصرى يشهد  المجتمع) تتفق الدراسة الراهنه مع رؤية علياء شكرى فى ان 3(
ين واضافة امتيازات جديده لالطفال وهو ما يمثل استجابه االن تراجعا لسلطة الوالد

  طبيعيه لتغير المجتمع مما يؤثر فى مكانه المرأة داخل االسرة بل ويتأثر بها 
) فيما يتعلق بعمل المرأة فان الدراسه تؤكد على أن اسهام المرأة االقتصادى 4(

ره شموليه حيث " اليمكن أن يقيم فى ضوء العمل الرسمى فقط ولكن يتطلب ذلك نظ
  الحياة والمعيشه المنزليه" 

) أما فيما يتعلق بالتعليم كمتغير أساسى فى صياغه الظروف االجتماعيه 5(

                                                           

 -البســيوني عبــد اهللا جــاد البســيوني اثــر التحضــر فــي تغيــر مكانــه المــراه فــي االســره المصــريه المعاصــره  )1(
دراسه ميدانيه علي عينه مـن السـيدات فـي الريـف والحضـر بمحافظـه الشـرقيه الزقـازيق االداب االجتمـاع 

 1986ماجستير 



  
  

  
  

  الحضريموضوعات علم ا�جتماع 
 

  
 
 

- 209 -  

فان نتائج الدراسة الراهنه ال تعلق كل االهميه على هذا المتغير بل أن هناك مجموعة 
  متغيرات اخرى ذاتيه وموضوعيه 

عها فى االسرة وفى المجتمع تتفق ) وفيما يتعلق بعالقة عمل المرأة بوض6(
الدراسة الراهنه مع دراسة سابقه فى أن هناك عالقه بين خروج المرأة فى مجال العمل 

  وبين تغير أسلوب مساهمتها فى االسرة 
) وفيما يتعلق بعالقة المرأة بالرجل أختا أو أما أو زوجا فان الدراسة تميل 7(

  ثوب الذكوره واالنوثه بكل معانيها. الى القول بأن هذه المسألة التزال تأخذ
) تؤكد نتائج الدراسة الراهنه فيما يتعلق باالشتراك فى النشاط االجتماعى 8(

االختيارى لدى المرأة أن هناك احجاما من قبل السيدات عن االشتراك فى تلك 
  االنشطه.

النمو العشوائي للمدينه دراسه في علم االجتماع الحضري مع 

   )1(داد مدينه القاهرهالتطبيق علي امت
هذه الدراسة إلي التعرف علي مالمح النمو العشوائي في مدينة القاهرة  تهدف

االقتصادية لتلك المناطق وأختيرت منطقة  ،االجتماعية ،والخصائص االيكولوجية
 ،"عزبة الهجانة" لفهم هذا التجمع البشري كيف نشأ وكيف تطور وفي ظل أي ظروف

ونوا هذا التجمع من أين أتوا وأسباب حراكهم وخصائصهم نوعية السكان الذين ك
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ونوعية التنظيم االجتماعي االقتصادي الذي تمكنوا 

نوعية الحياة التي  ،الخدمات التي تمكنوا من توفيرها لهم وألبنائهم ،من إقامته سويا
وضحت الدراسة ان مشكلة توفرت لهم واهم المشاكل التي يعانون منها وقد أ

المستوطنات العشوائية في المدينة ليست مشكلة فنية يمكن حلها بتصميمات معمارية 
بتدبير مزيد من  اافضل وتكنولوجيا اكثر تقدما أو مشكلة إقتصادية يمكن مواجهته

االستثمارات العامة في مجال االسكان الحضري ولكنها مشكلة معقدة تتداخل في 
                                                           

مـان جــالل احمـد جــالل: النمــو العشـوائي للمدينــه دراسـه فــي علــم االجتمـاع الحضــري مـع التطبيــق علــي اي )1(
 1992امتداد مدينه القاهره عين شمس االداب االجتماع ماجستير 
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من العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والفنية  تعقيدها العديد
  والمكانية.

محددات البناء الطبقي ودينامياته في المجتمع المصري (تحليل 

   )1() 1981 - 1952سوسيولوجي في الفتره من 
هذه الدراسة محددات البناء الطبقي في المجتمع المصري منذ قيام ثورة  تتناول

والعوامل التي اسهمت دون غيرها في تغير مالمح  1981حتي عام و  1952يوليو 
البنية الطبقية بالمجتمع المصري خالل هذه الفترة والخصائص أو الظروف السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية التي تتميز بها المجتمعات النامية عن غيرها من المجتمعات 

كيل معالم محددة لمكونات هذه الظروف في تش تالصناعية المتقدمة وكيف أسهم
البناء الطبقي في هذه المجتمعات النامية وقد اظهرت نتائج الدراسة ان الطبقة 
االجتماعية تعتبر بمثابة مفهوم واداة تحليلية للكشف عن تغير المجتمع وتحديد جذوره 
البنائية وانه من الصعوبة وضع أو تحديد خطوط تصورية أو واقعية تفصل بين 

جتماعية في المجتمع االنساني وان ما يحدث من تطور اقتصادي الطبقات اال
واجتماعي وسياسي وغيره في المجتمعات النامية بصفة عامة هو امر يتوقف علي 
طبيعة السلطة السياسية القائمة بها ودورها وتوجها في الداخل والخارج وتتسم العالقات 

ية بانها اكثر تعقيدا وتشابكا واقل الطبقي بالمجتمعات النام البناءالطبقية بين مكونات 
  بلورة ونضجا عن غيرها بالمجتمعات الصناعية.

                                                           

السـيد محمــد الســيد الــرامخ محـددات البنــاء الطبقــي ودينامياتــه فـي المجتمــع المصــري (تحليــل سوســيولوجي  )1(
 1993) االسكندريه االداب االجتماع دكتوراه 1981 - 1952في الفتره من 
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دراسه في علم  -الحياه االجتماعيه في مدينه االسماعيليه 

   )1(االجتماع الحضري
هدف عام يتعلق بمدى أهمية دراسة المدن المصريه  -الدراسة هدفان  لهذه

ين ان يسارعوا الى دراستها قبل فوات حيث أنها تتغير بسرعة لذا يجب على الباحث
االوان ولالسف الشديد فان ما لدينا من دراسات ميدانيه عن المدن المصريه يعتبر 

وهدف خاص يتعلق بمحاولة الكشف عن مالمح الحياة االجتماعيه لمجتمع  - قليال 
المدينة من حياة المدينه وهى التى تبدأ منذ انشاء  االولىمدينة االسماعيليه فى الفترة 

وذلك من خالل دراسة كاملة لكافة النظم االساسيه المكونه للبناء  1967حتى سنة 
االجتماعي لمجتمع المدينه ثم دراسة مالمح الحياة االجتماعيه فى الفترة الثانيه التى 

حيث عودة الحياة الطبيعيه الى المدينه حتى وقتنا الحاضر وهى  1974تبدأ من سنة 
لنظم االجتماعيه بالمدينه ومن خالل عرض لمالمح الحياة أيضا دراسة لكافة ا

االجتماعيه فى الفترتين تحاول هذه الدراسة الوقوف على مالمح التغير فى حياة 
 ةالمدينه واستخالص أهم النتائج ودراستها دراسة مستفيضه وقد أثارت هذه الدراس

   :عديدا من التساؤالت فى الصورة التاليه
رات حدثت فى الظروف السكنيه لالسرة فى الفترة الثانيه (اوال) هل هناك تغي

  بالمقارنه بالفترة االولى من حياة المدينه؟
هل هناك تغيرات فى ظروف حياة االسرة فى الفترة الثانيه بالمقارنه  )(ثانيا

  بالفترة االولى؟ 
(ثالثا) هل هناك تغيرات حدثت فى ميزانيه االسره فى الفتره الثانيه بالمقارنه 

  بالفترة االولى ؟
(رابعا) هل هناك تغيرات حدثت في ظروف حياة المرأة العامله فى الفترة الثانيه 

  بالمقارنه بالفترة االولى ؟ 
                                                           

دراســه فــي علــم االجتمــاع  -الحيــاه االجتماعيــه فــي مدينــه االســماعيليه /  عايـده فــؤاد عبــد الفتــاح النــبالوي )1(
 1984عين شمس البنات االجتماع ماجستير  -الحضري 
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(خامسا) هل هناك تغيرات حدثت فى العالقات مع الجيران فى الفترة الثانيه 
لهدف من هذه يتحقق ا التبالمقارنه بالفتره االولى؟ وبمحاوله االجابة على هذه التساؤ 

  الدراسة.
النمو العشوائي للمدينه دراسه في علم االجتماع الحضري مع 

    )1( التطبيق علي امتداد مدينه القاهره
 لقاهرةهذه الدراسة إلي التعرف علي مالمح النمو العشوائي في مدينة ا تهدف

 االقتصادية لتلك المناطق وأختيرت منطقة ،االجتماعية ،والخصائص االيكولوجية
 ،"عزبة الهجانة" لفهم هذا التجمع البشري كيف نشأ وكيف تطور وفي ظل أي ظروف

نوعية السكان الذين كونوا هذا التجمع من أين أتوا وأسباب حراكهم وخصائصهم 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ونوعية التنظيم االجتماعي االقتصادي الذي تمكنوا 

نوعية الحياة التي  ،نوا من توفيرها لهم وألبنائهمالخدمات التي تمك ،من إقامته سويا
توفرت لهم واهم المشاكل التي يعانون منها وقد أوضحت الدراسة ان مشكلة 

يمكن حلها بتصميمات معمارية  ةالمستوطنات العشوائية في المدينة ليست مشكلة فني
مزيد من افضل وتكنولوجيا اكثر تقدما أو مشكلة إقتصادية يمكن مواجهتها بتدبير 

االستثمارات العامة في مجال االسكان الحضري ولكنها مشكلة معقدة تتداخل في 
تعقيدها العديد من العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والفنية 

 والمكانية.

                                                           

م االجتمـاع الحضــري مـع التطبيــق علــي ايمـان جــالل احمـد جــالل: النمــو العشـوائي للمدينــه دراسـه فــي علــ )1(
 1992امتداد مدينه القاهره عين شمس االداب االجتماع ماجستير 
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االيكولوجيا الحضريه وعالقتها بالمتغيرات االجتماعيه في المدينه 

  )1(ريه مصريه دراسه سوسيولوجيه لمنطقه حض
يتحدد موضوع الدراسة في دراسة البناء  :موضوع الدراسة وأهميته وأهدافه حول

للوصلول إلى معرفة  ،االيكولوجي للمدينة في ضوء المتغيرات اإلجتماعية المختلفة
وتكمن أهمية الدراسة  .واقع التغيرات التي أصابت المناطق الداخلية للمدينة وسكانها

نظري وتطبيقي وينتمي إلى الجهود العلمية التي بذلت  عه طابفي معالجة موضوع ل
في الربع األخير من القرن العشرين في مجاالت كل من الدراسات الحضرية 

والتي لها أهمية خاصة فيما يتعلق بالنمو الحضري  ،وااليكولوجية والديموجرافية
ضيف إلى المنهج الحديث وكمادة علمية وصوًال إلى نظرية علمية متكاملة يمكن أن ت

وتهدف هذه  .العلمي المالئم لدراسات من هذا النوع خاصة في المدن الصناعية
   :الدراسة إلى
 ،اإلجتماعية ،اإلقتصادية ،العمرانية ،التعرف على كل من الظروف البيئية - أ 
   .االدارية

تحديد اآلليات الرئيسية التي أدت إلى نمو المدينة وجعلها من كبرى مدن  -ب 
   .الصناعية مصر

تطور  ،سكان المدينة :مجتمعة على كل من )ب ،أ(تأثير تلك العوامل  -جـ 
الخدمات الحضرية وعدم مالحقتها للنمو  ،المشاكل الحضرية ،وظائف المدينة

إقتراح تخطيط المدينة كوحدة فيزيقية ومكان للعمل واالقامة والخدمات  - د  .السكاني
   ... الخ.الحضرية
وإلنجاز هذه الدراسة فقد رأى الباحث أن  :المنهجية للدراسةاإلجراءات  -  2

                                                           

منصــــور احمــــد ابــــو زيــــد: االيكولوجيــــا الحضــــريه وعالقتهــــا بــــالمتغيرات االجتماعيــــه فــــي المدينــــه دراســــه  )1(
تاذ الــدكتور / األسـ 1996سوسـيولوجيه لمنطقـه حضـريه مصـريه عــين شـمس اآلداب االجتمـاع الـدكتوراه 

جامعـة عـين  -ووكيل الكلية لشئون التعلـيم والطـالب كليـة اآلداب  -السيد الحسيني أستاذ علم االجتماع 
 شمس.
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" هناك عالقة بين كل من مكونات النمو  :الفرض األول :يوجهها الفروض التاليه
والنمو االيكولوجي  )الهجرة الريفية الحضرية والزيادة الطبيعية للسكان(الحضري 
المدينة من المؤثرات األساسية " يعد البناء االقتصادي داخل  :الثاني فرضال .للمدينة "

"  :الفرض الثالث .والحراك اإلجتماعي للسكان " )المناطق(في تحديد مستوى األحياء 
وبينهم وبين الدولة على  ،تؤثر العالقات التفاعلية بين السكان بعضهم البعض

وقد إتبع الباحث كل  ،المشاكل والخدمات الحضرية داخل البناء االيكولوجي للمدينة "
   .منهج المسح اإلجتماعي بالعينة ،المنهج الوصفي ،المنهج التاريخي :نم

المالحظة  :فقد إستخدم الباحث كل من ،وأما فيما يتعلق بأدوات جمع البيانات
الخرائط الجغرافية  ،يةالسجالت والمصادر اإلحصائ ،المقابلة المباشرة ،المباشرة
 .الرئيسية للمحور الثالث للدراسة الميدانيةوٕاستمارة البحث التي تعتبر األداة  ،والهندسية

   :أما مجاالت الدراسة فقد تحددت في كل من
وهي  ،وهو مدينة " المحله الكبرى " كمنطقة حضرية :المجال الجغرافي - أ 

الكتلة العمرانية التي تشمل جميع مناطق المدينة طبقًا للخريطة التي توضح هذه 
  .الحدود

رب  420(ي عينة الدراسة الميدانية والتي بلغت تحدد ف :المجال البشري - ب 
تم إختيارها لتمثل مجتمع المدينة من خالل المناطق  ،كعينة عشوائية منتظمة )اسرة

   .الراقيه والشعبية واالمتداد العمراني
 - 1993وقد أجريت الدراسة الميدانية فيما بين عامي  :المجال الزمني -جـ 
1994.   
) فصًال عدا 14ويتضمن تقرير الدراسة ( :تقرير الدراسةاألقسام األساسية ل -  3

أولهما ضم ستة فصول وثانيهما ثمانية  ،مقدمةويمكن تقسيمها بصورة عامه إلى بابين
   :كانت كما يلي ،فصول

 :ويدور حول االطار المنهجي والتوجهات النظرية للدراسة :الباب األول - أ 
موضوع  ،منهجي للدراسة وشمل كل مناإلطار ال :األول :ويتكون من ستة فصول هي
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 .المجاالت ،المنهج ،نوع الدراسة ،التساؤالت ،الفروض ،األهداف ،األهمية ،الدراسة
تناول األسس المختلفة  :الثالث .تصنيفها - نموها  - نشأتها  :إختص بالمدينة :الثاني

االحصائي  ،الوظيفي ،الجغرافي ،األساس التاريخي :في تعريف المدينة وهي
أسلوب الحياه ودرجة  ،االيكولوجي ،المظهر الخارجي ،االداري القانوني ،ديموجرافيال

إنفرد باالتجاهات  :الرابع .التعريف االجرائي ،أسس متنوعة ،السوسيولوجي ،التحضر
المقابلة بين القرية  ،االتجاه االيكولوجي :النظرية المختلفة في دراسة المدينة وهي

الحتمية  ،الحتمية الثقافية، القوة ،الديموجرافي ،يميالتنظ ،التاريخي ،والمدينة
مراحل التطور  :وشمل ةااليكولوجيا الحضري :الخامس .التكنولوجي ،االقتصادية

 ،االيكولوجيا الحضرية مدخل لدراسة المدينة ،واإلهتمام بااليكولوجيا الحضرية
التعريف  ،االنظريات االيكولوجية المفسرة للتنظيم االيكولوجي للمدينة ونموه

 :المفاهيم والقضايا األساسية للدراسة وشمل :السادس .بااليكولوجيا الحضرية كمفهوم
التحضر والحضرية ونمط المدينة في الدول  ،المنطقة الحضرية ،المتغيرات اإلجتماعية

  المتقدمة والنامية 
ويحلل الباحث في إطارها معطيات  :الدراسة الميدانية :الباب الثاني - ب 

 .إنفرد بالدراسات السابقه :السابع: اسة الميدانية وتتكون من ثمانية فصول هيالدر 
إختص  :التاسع .إشتمل على إستراتيجية الدراسة الميدانية وخصائص العينة :الثامن
 .“المحلة الكبرى “ الخصائص االيكولوجية لمدينة  :العاشر .“المحله الكبرى “ بمدينة 

الثاني  .و الحضري والنمو االيكولوجي في المدينةالعالقة بين النم :الحادي عشر
الثالث  .البناء االقتصادي ودوره في تحديد مستوى األحياء الداخلية في المدينة :عشر
خالصة  :الرابع عشر .أثر العالقات التفاعلية في البناء االيكولوجي للمدينة :عشر

   .نتائج ومقترحات وتوصيات الدراسة
أجريت الدراسة الميدانية والتي ركزت على  :دانيةمحاور الدراسة المي -  4

إستقصاء ظاهرة النمو الحضري وٕانعكاساتها على البناء اإلجتماعية وااليكولوجي 
   :لمدينة " المحله الكبرى " في إطار محاور أساسية كانت كما يلي
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المحله “ وقد إختص بما يتعلق في مدينة  ):تاسعالفصل ال(المحور األول  - أ 
مراحل نشأتها ونموها وتطورها  ،تطورها االداري ،الظروف البيئية :من“  الكبرى

وكانت عوامل النمو  ،العمراني وعوامله خالل العصور القديمة والوسطى والحديثة
العمراني والتغير االيكولوجي هي آليات التحضر الرئيسية في المدينة عبر المراحل 

ئط الجغرافية التي تصور كل مرحلة وفقًا الخمسة والتي حددتها الدراسة في ضوء الخرا
وايضًا الوثائق والسجالت والمصادر االحصائية  ،لتاريخ صدورها والملحقه بالرسالة

   .الرسمية والقادة وأهل الخبرة وكبار السن
وقد ضم الخصائص االيكولوجية لمدينة  ):الفصل العاشر(المحور الثاني  - ب 

المناطق  ،منطقة التجارة واألعمال المركزية :" المحله الكبرى " والتي تمثلت في
األنماط االيكولوجية  ،مناطق الضواحي واألطراف ،المناطق السكنيه ،الصناعية
 :(الفصول :المحور الثالث - جـ  .النموذج االيكولوجي النظري للمدينة ،المتميزة

ى وقد تركز الجهد في هذه الفصول عل :،الثالث عشر) ،الثاني عشر ،الحادي عشر
وذلك من خالل أسئلة إستمارة  ،تحليل عالقة متغيرات الدراسة بأيكولوجية المدينة

وذلك وفقًا لإلطار  ،مابين مفتوحًا ومقفوالً  )سؤاالً  88(البحث والتي بلغت عدد 
الفصل  :وٕاختصت تلك الفصول بما يلي .والفروض الثالث الرئيسية للدراسة نهجيالم

بيانات مراحل النمو  ،من خالل كل من ،ة األولبإختبار فرض الدراس :الحادي عشر
 ،العمراني وتطور النمو السكاني للمدينة من واقع كل من اإلحصاءات الرسمية

الفصل الثاني  .“المتغيرات الديموجرافية “ والمجموعة األولى من أسئلة إستمارة البحث 
الثانية من خالل كل من أسئلة المجموعة  ،بإختبار فرض الدراسة الثاني :عشر

 .“الحراك اإلجتماعي “ والمجموعة الثالثه  ،“الظروف السكنيه “ بإستمارة البحث 
كل من أسئلة المجموعة  خاللبإختبار فرض الدراسة الثالث من  :الفصل الثالث عشر

والمجموعة  ،“الخدمات الحضرية “ والمجموعة الخامسة  ،”الرابعة "المشاكل الحضرية
والمجموعة السابعة " التفاعل  ،والدولة داخل المدينة " عالقة المواطن“ السادسة 

الفصل الرابع  .بإستمارة البحث )،الجيرة والعالقات اإلجتماعية -القرابة (الحضري " 
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وقد جاءت نتائج الدراسة  ،وٕانفرد بملخص نتائج ومقترحات وتوصيات الدراسة :عشر
ر التصوري للدراسة من بصورة واضحة مؤيدة لجميع الفروض التي إنبثقت عن االطا

خالل المحاور التي تبنتها للتحقق من تلك الفروض والتي قامت عليها التحليالت 
  .المحاور بإستمارة البحث تلكالمختلفة وفقًا ل

دراسه  -عواملها واثارها  -ازمه االسكان كمشكله اجتماعيه 

   )1(ميدانيه علي مدينه القاهره 
   :هذا البحث الى يهدف

على حجم االزمه االسكانيه فى المجتمع المصرى ويتضح ذلك من ) التعرف 1(
خالل التركيز على الصورة الواقعيه للخدمه االسكانيه وبصفه أدعى الى الخصوصيه 
فى مدينه القاهره وينطوى هذا على اعتبارين أساسيين أولهما من الناحية الكميه 

ن واقع األرقام والمقصود به تقديم صورة واضحه لحجم االزمه االسكانيه م
بمعنى حجم المعروض من الوحدات السكنيه مع مقارنه باالحتياجات  حصاءاتواال

الفعلية بالنسبة لعدد السكان وبصفة خاصة األسر الجديدة وثانيهما من الناحيه الكيفيه 
أى من حيث نوعية المعروض من الوحدات السكنية والمسكون منها بالفعل بالمقارنه 

النواحى والظروف الصحية، المواصفات  ،لعوامل االجتماعيةبالدخل الشهرى، ا
الهندسية، نوعية الفئات االجتماعية التى تعانى من األزمة واختالف درجة المعاناة 

  .تبعا الختالف األوضاع االجتماعية واالقتصادية لتلك الفئات
) التعرف على طبيعة العوامل المباشرة لألزمه االسكانية فى المجتمع 2(

أفرزته من عوامل غير مباشرة تمثلت فى الظواهر المرتبطة باألزمة  اصرى ومالم
  كخلو الرجل المقدم والسكن المفروش والتمليك 

) التعرف على موقف الدولة من األزمه االسكانية ودور المسئولين فى هذا 3(
  المضمار 

                                                           

دراسـه ميدانيـه علـي  -عواملها واثارها  -مني السيد حافظ عبد الرحمن: ازمه االسكان كمشكله اجتماعيه  )1(
 ، كلية اآلداب، جامعة عين شمس. مدينه القاهره عين شمس االداب االجتماع ماجستير
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ه، ) التعرف على نوعية اآلثار بمختلف مستوياتها االجتماعيه، االقتصادي4(
.الخ التى تركتها االزمه االسكانيه ونتائجها الحقيقيه على مجتمع .الثقافيه سياسيه،ال

  البحث 
) التعرف على الحلول المطروحه لالزمه االسكانيه من وجهه نظر عينة 5(

  .مبحوثا 793البحث التى بلغت 
أثر التحوالت األجتماعية عل نبيه الطبقة الوسطى بالمدينة 

  )1()1990 -1970رة من (المصرية خالل الفت
  للدراسة  جيالمنه األطار

قضية الطبقة الوسطى عن القضايا األشكالية سواء على مستوى طرحها  تعد
نظريًا داخل تراث علم األجتماع أو على مستوى التعريف األجرائي لها وتحديد الفئات 

   .االجتماعية الداخلة عدادها
ي اعتبارنا طبيعة التكوين هذا الطابع األشكالي أذا أخذنا ف ويتضاعف

خاصة إذا كان هذا  –االجتماعي الذي نبحث عن معالم طبقة وسط حضرية داخله 
التكوين يتم بالسيوله والميوعة ويشهر زافًال صعب فصله بين الفئات االجتماعية 
(الطبقية) التي تشكل قوام البناء الطبقي لهذا التكوين وتبدو أيه محاوله لتقديم ترسيم 

   .هذا البناء محاولة األتخلو من المجازفةطبقي ل
  الدراسة  اشكاليه

فهو تكوين  .التكوين االجتماعي المصري حاله نموذجية في هذا الصدد بعد
الزال يشهد تجاورًا وتعايشًا بين انماط أنتاج متنوعة األمر الذي ينعكس على عملية 

 ،السياسي ،ديالتشكل الطبق داخله كما ينعكس على طبيعة المستوى (األقتصا
   .األيديولوجي) الفاعل في هذه العملية

ضوء هذه الصعوبات سعت الدراسة إلى الكشف عن تأثير التحوالت  وفي
                                                           

محمد عبد الحميد إبراهيم محمود: أثـر التحـوالت األجتماعيـة عـل نبيـه الطبقـة الوسـطى بالمدينـة المصـرية  )1(
 1996)رسالة دكتوراه قسم االجتماع كلية االداب جامعة القاهرة: 1990 -1970خالل الفترة من (
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) على نسبة 1990- 1970المجتمعية التي خبره المجتمع المصري خالل الفترة من (
المتوسطة الحضرية عبر الدرسة الميدانية لمدينتين مصر تيين ألن هذه الطبقة 

توسطة كانت فيما يرى الباحث من أكثر الطبقات التي تأثرت بالتحوالت التي الم
   .تعرض لها التكوين األجتماعي المصري خالل تلك الفترة

هذا الهدف حول الباحث أن يؤصل على المستوى النظري لكيفية طرح  ولتحقيق
على أشكالية الطبقة الوسطى داخل النظرية السوسيولوجية المعاصرة عبر التعرف 

المحاوالت النظرية اليت تطورت داخل هذه النظرية وسعت إلى فهم وتوصيف طبيعة 
أن  .الموقع الطبقي الذي تحتله هذه الطبقة وتكشف للباحث في ثنايًا هذا العرض

التغيرات البنائية التي أدت إلى أتساع قاعدة الفئات األجتماعية التي تشكل نبيه الطبقة 
ها سلسة من المراجعات وأعادة النظر في بعض المسلمات الوسطى (الجديدة) قد واكب

الخاصة بالتحليل الطبق داخل نظرية السوسيولوجية الكالسيكية بشقيها الوظيف 
والماركس كي تكون كل نظرية أقدر من وجهه نظر مؤيديها على التعامل مع الوقائع 

بقة الوسطى التي لم النبائية المستجدة وتستطيع أن تقول " شيئًا جيدًا " في قضية الط
تكن موجودة بهذه الكيفية من قبل بحيث أفقي ذلك فيما يتعلق بقضية الطبقة الوسطى 
إلى تبلور إتجاهات تنظير جديدة تختص بفهم وتحديد طبيعة الموقع الطبقي الخاص 

   .األطار النظري وصياغة الفروض .بهذه الطبقة
   -:النتائج - 
   -:ت الطبقة المتوسطة الحضريةفي مدى تمثيل العينة لجماعا أوالً 

الباحث من هذا المعيار في تحديد جماعة أساسية من الجماعات التي  أستفاد
تنتمي للطبقة المتوسطة الحضرية وهي فئة أصحاب المشروعات الخاصة وقد شكلت 

مفردة)  500% من اجمالي العينة الكلية للدراسة (38مفردة بواقع  190هذه الفئة 
% من أجمالي عينة مدينة بني 35.2نة على مدينتي البحث بواقع وتوزعت هذه العي

% من أجمالي عينة مدينة دمياط وقد تقاطع هذا المعيار (معيار الملكية) 40سويف 
داخل  هذه العينة مع معيار حجم العمالة المستخدم داخل المشروع ليميز لنا داخل 
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   .فئة أصحاب المشروعات بين
% من أجمالي عينه 67.1(يستخدمون عماًال  المشروعات الذين ال أصحاب •

% من أجمالي عينة 50 ،أصحاب المشروعات داخل مدينة بني سويف
   .أصحاب المشروعات داخل مدينة دمياط

% من أجمالي 30.7(عمال  5: 1المشروعات الذين يستخدمون من  أصحاب •
% من 36.3 ،ويفعينة أصحاب المشروعات داخل مدينة بني س

  .حاب المشروعات داخل مدينة دمياطأجمالي عينة أص
على ما سبق فأن معيار الملكية أو الموقع من وسائئل األنتاج قد شكل اء وبن •

معيارُا أساسيًا من المعايير التي أستخدمها الباحث في التحديد األجرائي 
الجماعة أساسية من الجماعات التي تدخل في عداد الطبقة المتوسطة 

  .مشروعات الخاصةالحرية وهي فئة أصحاب ال

   -:مؤشرات تدهور الوضع الطبقي :الطبقة المتوسطة الحضرية :ثانياً 

أهم الشرائح التي شكلت البينة للطبق المتوسطة الحضرية ويترى هذا  أن
الكساد  –التدهور من واقع المادة الميدانية وبعطى الحاالت التي قابلها الباحث هي 

لحوظ بين متوسطي وصغار أصحاب ومعدالت األفالس التي تزايدت بشكل م
المشروعات والعاملين لحسابهم األمر الذي دفع بعضهم أما إلى العمل لدى الغير 

أو التحول من العمل المنتج لحساب النفسي إلى  )بإجراء (األنضام إلى الطبقة العاملة
ورش  ،العمل المنتج لحساب الغير أو العمل بالوساطة والسمرة بعد أن تحولت ورشهم

معارض لحساب الغير والزال الباحث يذكر تلك التصيفه الداله التي  لىنتاجية إأ
سمعها من أحد أصحاب المشروعات (صاحب ورشة موبيليات) بمدينة دمياط وهو 
يصف وٕاحدث بهذه الفئة خالل السنوات األخيرة حيث صنفهم إلى ثالثة فئات " فئة 

عليها الديون ولسه بتعافر لكنها  تعرضت لألفالس وأغلقت ورشها وفئة ثانية تراكمت
تفكر جديًا في تحويل نشاطها وفئة ثالثة أصبحت تعمل لحساب كبار أصحاب 
المشروعات بعد أن كانت تعمل لحسابها الخاص كما قابل الباحث بعض اصحاب 
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المشروعات الذين تحولت ورسهم إلى معارض تعرض لحساب كبار أصحاب 
له أنا لما أعرض حاجة لحد تاني من الورشة المشروعات وقد برر أحدهم ذلك بقو 

بتعني فأنا خصائص مكسب أو عموله ممكن تكون أكثر من المكسب اللي ممكن 
الحسبه لو قعدت أشتغل شهر أو شهرين دة أذا كان مصابة أصًال فلوس أجيب بيها 

   .خامات وأنا ال أستطيع ذلك ألن الخامات أصبحت غالية جدًا وفوق طاقة أمثالي

   .الطبقياأليديولوجيا ونبيه الوعي  :الطبقة الوسطى الحضرية :ثالثاً 

الماة إلى التحقق األمبيريقي من الفرض الدراسة عبر التعرف على أهم  تهدف
مالمح الوعي الطبقي لدى جماعات الطبقة المتوسطة الحضرية وتصورهم لطبيعة 

ن وجهه نظرهم الفوارق الطبيقة الموجودة داخل المجتمع وأسباب هذه الفوارق م
وأتجاهها خالل الفترة الماضية وطبيعة الفئات األجتماعية التي تحسنت أوضاعها 
وتلك التي ساءت أوضاعها وتصورهم عن طبيعة أنتمائهم الطبقى وكذا التعرف على 
أهم أنساق القيم الشائعة لدى جماعات الطبقة الوسطى الحضرية وماطرأ عليها من 

كيز على قيم بعينها لمعرف وجهه نظر عينه الدراسة في أعادة ترتيب وسوف يتم التر 
هذه القيم وارتباط ذلك بالتحوالت األجتمعية التي خبرها المجتمع المصري خالل فترة 

   .الدراسة
المتاح أمام القوى السياسية (االيديولوجية)  راطيإلى ذلك أن الحيز الديمق أضف

قبول النظام الحاكم  ،دًا أذا على الرغمواألجتماعية لممارسة فعلها السياسي الزال محدو 
لطبيعة التعدد الحزبي والتحول الديمقراطي فأنه يقترب في الواقع من طبيعة الحزب 
الواحد حيث يتم بوجود حزب واحد مهمني هو حزب الحكومة يتولى رئاسته رئيس 
م الدولة ذاته صاحب السلطة المطلقة كما أن الحزب يهيمني بدوره على وسائل األعال

   .وعلى أعلب مقاعد المجالس التشريعية سواء على المستوى القوى أو المحلي
  .الوعي بأسباب الفوارق الطبيقية وأتجاهها :المتوسطة الحضرية الطبقة -1

الثروة والنفوذ هي السبب األساسي الذي يؤدي حسما ترى الغالبية الغطى  أن
دت إلى أزدياد حدة الفوارق إلى وجود تمايز طبقى بين أفراد المجتمع وأن المصري أ
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   .الطبقية داخل المجتمع
لوضع األقتصادي األجتماعي (الطبقى) لبعض فئات لس اتم لىأدت إ كما

القانين وأن هذه الفئات و  المجتمع مثل أصحاب المشروعات األستثمارية وكبار التجار
اعات هي التي تشكل جماعات الطبقة العليا كما أدت إلى تدهور الوضع الطبقي لجم

أجتماعية أخرى مثل غالبية الموظفين والحرفين والعمالة وأن هذه الفئات هي الي 
تشكل جماعات الطبقة الوسطى والدينا وأن أغلب أفراد العينة على وعي بأنهم ينتمون 
إلى الطبقة الوسطى والدينا وقد شكل الدخل ومستوى المعيشة المعيار االساسي الذي 

 ألنتماءقى بني عليه غالبية أفراد العينة تصورهم لطبيعة ايض إلى وجود الثماير الطب
الطبقي للفئات االجتماعية األخرى الموجودة داخل المجتمع وتراجعة في ظل ذلك 
معايير أخرى مثل التعليم أو الوظيفة كأسس للتمايز األجتماعي (الطبقى) بين أفراد 

داخل المجتمع كا أن المجتمع أو كمعايير للحصول على مكانة أجتماعية مرتفعة 
الحصول على الثروة لم يعد يرتبط بالعمل وال باألنتاج وتوضح هذه االستنتاجات 
طبيعة ومالمح الوعي الطبقي لدى جماعات الطبقة المتوسطة الحضرية فمن شملهم 
الدراسة وحدود هذا الوعي ذلك الوعي الذي تشكل في سياق التحوالت المجتمعية التي 

صري خالل عقدية الماضيين وفي ظل مناخ ثقافي سائد تواكب مع خبرها المجتمع الم
هذه التحوالت يساعد ويعمل على أبتعاد قيم بعينها يغلب عليها الطابع المشوه 
والمتناقص ويدعم في الوقت نفسه من خاصية عدم تجانسب نبيه الوعي الطبقي لدى 

   .الحضريةمختلف الشرائح االجتماعية التي تشكل بنية الطبقة المتوسطة 
   .طبيعة أنسان القيم الشائعة وخصائصها :الطبقة المتوسطة الحضرية -2

هذه النقطة إلى توضيح أهم أنساق القيم الشائعة لدى جماعات الطبقة  تسعى
المتوسطة الحضرية وطبيعة هذه القيم وخصائصها ومدى شيوعها بين عينة الدراسة 

ها المجتمع المصري خالل فترة الدراسة وأرتباط ذلك بالتموالت األجتماعية التي خبر 
   - :وسوف يتم التركيز على قيم بعينها هذه القيم هي

القيم الرتبطة بالدافعية  –القيم المرتبطة بالعمل  –المرتبطة  بالتعليم  القيم



  
  

  
  

  الحضريموضوعات علم ا�جتماع 
 

  
 
 

- 223 -  

القيم المرتبطة بالنظر إلى الستقبل وتم أخيار عبارات يعينها دالة على هذه  –لألنجاز 
   .هه نظر أفراد العينة في هذه العبارات من حيث الموافقةالقيم لمعرفة وج
  خاتمة:

التكوين " غير المتجانس " سمه أساسية من السمات التي تم بنية الطبقة  بعد
الوسطى الحضرية سواء من حيث طبيعة االيديولوجيا ونسق القيم السائدة بين هذه 

قع الذي تحتله هذه الطبقة الفئات وترتد هذه السمة في جانب منها إلى أشكالية المو 
االنتاج من ناحية وعالقتها برأس المال والعمل من ناحية أخرى حيث  ائلعالقتها بوس

تضم في عضويتها جماعات اجتماعية يتحدد وضعها بناء على ملكيتها لوسائل 
كما تضم فئات أخرى يتحدد  .االنتاج مثل صغار ومتوسطي أصحاب المشروعات

   .داخل أجهزة الدولة المختلفة موقعها بناء على وضعها
عن  عزلهذه السمة (ال تجانس بنية الطبقة الوسطى الحضرية) ال تفهم بم لكن

أعني الطابع الخاص للتكوين األجتماعي المصري في مجمله ذلك  .جذرها النبيوي
التكوين الذي لم يشهد طوال تاريخه الحديث والمعاصر سيادة لنمط أنتاج بعينه على 

بل أن التطورات التي خبرها التكوين األ<تماعي  .تاج األخرى الكائنه داخلهانماط األن
المصري فضًال عن أنها لم تفض إلى سيادة نمط أنتاج بعينه فأنها كانت تقضي إلى 

 طواألهم أن األنما .تعايش وتجاور أنماط متنوعة لألنتاج منها القديم ومنها الجديد
ط القديمة بقدر ما عنت عبر التالؤم معها الجديدة لم تنم على حساب كسر األنما

بحيث نجد من ثم تعايشًا غير متساوق بين التقنيات األنتاجية األكثر حدثه والتقنيات 
   .التي عذت قديمة
كل ذلك بطبيعة الحال على عملية التشكل الطبقي الحاصلة داخل هذا  وينعكس

 –توى (األقتصادي التكوين من ناحية كما ينعكس بالقدر نفسه على طبيعة المس
االيديولوجي) الفاعل في هذه العملية من ناحية أخرى والواقع أن هاتين  -السياسي 

العمليتين االتساع وتخش الوضع الطبقي من ناحية وانكماش هذا الوضع وتدهوره من 
ناحية أخرى قد أرتبطنا بالطابع االص لحضور الدولة داخل الميدان األقتصادي 
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رجعة لقد أصبت الدولة منذ أواخر الخمسينيات واوائل الستينيات واألجتماعي في كل م
هي القائد لعملية التطور الرأسمالي بعد أن حلت محل الرأسمالية التقليدية والقطاع 
الخاص وسيطرت سيطرة شبه كاملة على أدوات األنتاج مجسدة بذلك نموذج رأسمالية 

األقتصادي والأجتماعي تأثيرها  دانميالدولة وكان للسياسات التي أتخذتها الدولة في ال
الفاعل في تقليص النفوذ السياسي واألجتماعي لكبار المالك وأصحاب رؤوس األموال 
الكبيرة لصالح أتساع قاعدة الطبقة الوسطى الحضرية خاصة تلك الفئات التي يتحدد 

ذلك  .وضعها الطبقي داخل هذه الطبقة بناء على موقعها داخل أجهزة الدولة المختلة
الموقع الذي تحول في ظروف أقتصادي وأجتماعي (تاريخي) خاص إلى مصدر ن 
مصادر تراكم الثورة والنفوذ وهو الظروف الذي تحقق في ظل عمليات التحول 

   .األقتصادي واألجتماعي والسياسي
المقابل أتسعت قاعدة بقية الشرائح الوسطى في الريف والحضر بموجب  وفي

التعليم التي أنتهجتها الدولة  –التوظف  –األصالح الزراعي  –سياسات توزيع الدخل 
   .طوال الخمسينيات والستينيات

األول من السبعينيات محاوالت حثيثة لتبرير األخذ بسياسة  نصفال وشهد
ى أساس أنها سياسة تتم في حدود األستقالل الوطني وال عل .األنفتاح األقتصادي

يخش منها على المكاسب االشتراكية وأنها ال تمثل تراجعًا من األشتراكية وأنما تدعيمًا 
لها كما أن هذه السياسة تتم ن أجل تعبئة الموادر األجنبية لتشغيل الطاقات العاطلة 

لكن المحصلة النهائية  .قتصاديوأن القطاع العام سوف يزدهر في ظل األنفتاح اال
لسياسة األنفتاح األقتصادي لم تكن كذلك على طول الخط حيث بدأت الدولة في 

   .التخلي عن التخطيط المركزي كأسلوب للتنمية األقتصادية الشاملة
حصار الدور القيادي للقطاع العام وتراجع دور الدولة في تحقيق التراكم  وتم

دولة ذاتها قد بدأت في صوغ األساسي التشريعي والقانوني بل أن ال .وتعبئة الفائض
الغاء بمصير البنوك أو تأميمها تغيير عالقات الملكية تفكيك  –إلغاء الحراسات 

الخادم لمصلحة الفئات األجتماعية الجديرة (البرجوازية  )وحدات القطاع العام
ا فواه الرأسمالية التجارية منتفى القطاع العام ومقاولي الباطن الذين شكلو  ةالبيروقراطي
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   .ورجال األعمال الجدر فضًال عن قدامن الرأسماليين الذين بعثوا من جديد)
ذلك تراجع الدولة عن الكثير ن السياسات االقتصادية واألجتماعية التي  تواكب

لعبت خالل الخمسينات والستينات دورًا فاعًال في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى 
ضعها الطبقى وترتب على تراجع الدولة في الميدان االقتصادي الحضرية وتحسن و 

واألجتماعي (عدم االلتزام بسياسة التوظف التي كانت متبعة من قبل ارتفاع عدالت 
البطالة ين المتعلمين من ابناء الطبقة الوسطى الغاء الدعم وارتفاع نسبة التضخم تبين 

الجديدة أنحار الكثير من شروط  سياسات التوزيع الدخل لصالح الفئات االجتماعية
الوجود األجتماعي التي كانت فاعله عن تدعيم األوضاع الطبقة للطبقة الوسطى 
الحضرية مما أدى إلى غلق الكثير من فرص الحراك التي كانت مفتوحة أمام أبناء 

األمر الذي ترتب عليه ازدياد معدالت األفقار  .هذه الطبقة خالل تاريخها السابق
شرائح الطبقة الوسطى الحضرية خاصة صغار ومتوسطى الموظفين  ضبعداخل 

والقائمين باألعمال الخدمية والكتابية الذين يتم أستيعادهم بشل مطروهم عملية صنع 
   .القرار السياسي واألجتماعي

الحديث عن مستقبل هذه الطبقة الوسطى مرهون بطابع التطور األقتصادي  أن
صري في الوقت الحالي ذل التطور الذي يبني عن االجتماعي داخل المجتمع الم

وغير منظم للدلة من الميدان االجتماعي واألقتصادي وتسارع عملية  عأنسحاب متسار 
   .التكيف والتثبيت الهيكلي والبيع المطرد لوحدات القطاع العام

على ما سبق يتقع الباحث أن تزاد حدة التمايزات االجتماعية (الطبقية) بين  بناء
ئات االجتماعية (الطبقية) داخل المجتمع المصري بشكل عام وداخل الطبقة الف

متزايد لغالبية الفئات  رالوسطى الحضرية بشكل خاص أزديادًا ينبئ عن افقا
االجتماعية داخل الطبقة الوسطى الحضرية لتنظيم إلى مصاف الفقراء كما ينبئ عن 

مصاف الطبقة العليا وسوف  ثراء لقله من الفئات األخرى يرشحها لألنضمام إلى
يتعمق هذا الظروف من ظل طبيعة التحالفات االجتماعية والسياسية القائمة بين 
الفئات العليا من الطبقة الوسطى والصفوة الحاكمه وأن ذلك سوف يقضى إلى اعادة 
أنتاج التمايزات االجتماعية (الطبقية) داخل المجتمع المصري بصورة استقطابية تتم 

ذات وزن أقتصادي  –قليلة العدد  –طبقة عليا  :بوجود طبقيت أساسيتينمعالمها 
  .تضم طائفة واسع ناوسياسي مؤثر وطبقة دي
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أثر التصنيع والتحضر على األطراف الحضارية مع دراسة ميدانية 

  )1(ألطراف مدينة المنصورة
  : راسة* أهداف الد    

  هذه الدراسة إلى ما يلي:  تهدف
ص المميزة للتصنيع والتحضر في مجتمعي البحث، عن الخصائ الكشف -1

  (ميت طلخا). و وهما (سندوب وكفر المناصرة)
نمط العالقة بين التصنيع والتحضر في مجتمعي البحث من ناحية   إبراز -2

وأثرهما على بعض األنساق الفرعية المكونة للبنية االجتماعية بمجتمعي البحث من 
  ناحية أخرى. 

العالقة بين مدينة المنصورة (األم) ومجتمع البحث  على نمط التعرف -3
  (األطراف). 

  * مجاالت الدراسة: 

  المجال الجغرافي والبشري والزمني:  - 
  اختيار كل األطراف المحيطة بمدينة المنصورة وُروعي اعتبار اآلتي:  تم

  تتفق والتعريف المتفق عليه علمًيا لمناطق األطراف الحضرية.  أن .1

  تحت تأثير التحضر والتصنيع. تقع  أن .2

  جغرافًيا متكامًال وممثًال نسبًيا ألطراف المدينة.  توزيًعايحقق اختيارها  أن .3

تتمايز فيما بينهما في بعض المتغيرات التي يفترض أن يؤدي تفاوتها  أن .4
.. .واختالفها إلى نتائج هامة في خصائص المجتمع الديموجرافية واالجتماعية والثقافية

  غيرها. و 

                                                           

ر علـى األطـراف الحضـاريةمع دراسـة ميدانيـة ألطـراف مدينـة نعيمة منصور إبـراهيم ثـر التصـنيع والتحضـ )1(
 المنصورة رسالة دكتوراه جامعة  عين شمس  كلية اآلداب/ قسم اجتماع
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  * تساؤالت الدراسة: 

  األهداف من الدارسة تم وضع التساؤالت اآلتية:  لتحقيق
هي الخصائص المميزة للتصنيع والتحضر في (سندوب وكفر  ما -1
  (ميت طلخا)؟  و المناصرة)
هناك عالقة بين التصنيع والتحضر في األطراف، وما هي التحوالت  هل -2

  مجتمعي البحث في ضوء األخذ بالتصنيع والتحضر؟  التي شهدتها النظم واألنساق في
هو نمط أو طبيعة العالقة بين مدينة المنصورة ومناطق األطراف بها   ما -3

  (مجتمعي البحث)؟ 
  * المنهج المستخدم وأدوات جمع البيانات: 

المنهج المالئم؛ لبحث الموضوع من أهم الخطوات التي يترتب عليها  اختيار 
  شله في تحقيق الهدف الذي يسعى من أجله. نجاح البحث أو ف

باعتبار أنه الطريق الذي يؤدي  ياستخدمت الدراسة الراهنة المنهج العلم وقد 
إلى كشف حقيقة الظاهرة بحيث تحدد العالقات بين المتغيرات الرئيسية التي تتكون 

  منها الظاهرة. 
مستوى التحليل  اتسعت اإلستراتيجية المنهجية لهذا  البحث لتجمع بين ولقد 

الكمي والتحليل الكيفي، وذلك على نحو يحقق التكامل بين المستويات واألدوات 
  المستخدمة فيهما. 

يتصل بالتحليل الكمي اعتمد الباحث على صحيفة االستبيان، وال بد من  وفيما 
مراعاة البنود المكونة للصحيفة، وأن تكون هذه البنود مترابطة األجزاء بشكٍل يضمن 

  تمالها على جميع النواحي المحققة ألهداف الدراسة. اش
استخدمت الباحثة التعدادات العامة للسكان ودليل دراسة الحالة، كما  كما 

  استخدمت المقابالت الجماعية والمالحظة واإلخباريين.  
  * التصنيع: 

علماء االجتماع إلى أن التصنيع ظاهرة اجتماعية يمكن إخضاعها  يذهب 
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لسيولوجية إذ من الضروري أن يصاحب تبني سياسية التصنيع أو انتشار للتحاليل ا
الصناعة في المجتمع آثار أو نتائج على عناصر البناء االجتماعي ومكونات الثقافة 
ومقومات الشخصية، فاالتجاه نحو الصناعة لم يكن مجرد عملية بسيطة يتم 

   بمقتضاها  التحول من نشاط اقتصادي معين إلى نشاط آخر.
أنه يقتضي بالضرورة إدخال تعديالت جوهرية في النظم االجتماعية  كما 

وأنساق القيم السائدة في المجتمع بحيث تتالءم مع األوضاع الجديدة المرتبطة 
  بالصناعة. 

  * التحضر: 

الصناعة ترتبط ارتباًطا وثيًقا بظاهرة التحضر، وعلى الرغم من أن ظاهرة  إن 
ناعية، إال أن الصناعة تعتبر إحدى العوامل التي تسهم التحضر سابقة الثورة الص

بدور فعال في نشأة بعض المدن أو نموها مساحة وسكان، وقد ربطت الكثير من 
  الدراسات بين أثر التصنيع والتحضير  والبيروقراطية وقيام النقابات العمالية. 

تأثرت في أن الصناعة تأثير على النظم االجتماعية، فاألسرة مثًال قد  كما 
أكثر من جانب من جوانب حياتها االجتماعية بنائًيا ووظيفًيا من جانب من جوانب 

  حياتها االجتماعية. 
  سة وتوصياتها: ا* استخالصات الدر 

تشهد مجتمعات األطراف الحضرية تزايًدا هائًال في حجم السكان وارتفاع  -1
نزوح العديد من السكان من  في معدل التزايد السكاني بها في اآلونة األخيرة في ضوء

تسهم الهجرة  ليالمناطق الداخلية بالمدينة، وأيًضا المناطق الريفية المجاورة لها. وبالتا
  الوافدة إلى منطقة األطراف بدور فعاٍل في عملية التزايد السكاني فيها. 

أن نموذج البناء األيكولوجي لمجتمعات األطراف الحضرية غالًبا ما يختلف  -2
نماذج التصورية لمدينة ما قبل الصناعة حيث يشهد البناء األيكولوجي هنا عن ال

ازدواجية واضحة، وذلك في ضوء التنوع الطبقي والمهني وعدم التجانس في 
الخصائص االجتماعية والسكانية إذ يالحظ أن هناك العديد من األفراد أصحاب 
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رتفع يقيمون في منطقة المركز المهن الفنية العليا والمستوى االجتماعي االقتصادي الم
  وحول المجاري المائية، وبالتالي لم تفقد هذه المنطقة أهميتها. 

أن العالقة بين التصنيع والتحضر في بلدان العالم الثالث تختلف إلى درجة  -3
بعيدة عن مثيلتها في بلدان العالم المتقدم والعالقة بينهم ليست بسيطة إنما في جوهرها 

  معقدة. 
زال التصنيع في مجتمعات العالم الثالث يؤدي دوًرا ثانوًيا فهو لم يساعد ما -4

العاملين في الصناعة أو في خلق المراكز  دلعلى خلق الطبقة الوسطى أو تزايد مع
  الحضرية بنفس الصورة التي تشهدها البلدان أن المتقدمة صناعًيا. 

ة فضًال عن المناطق تزايد االتصال والتفاعل بين مجتمع األطراف والمدين -5
  الريفية المجاورة لها عن طريق رحلة العمل اليومية من مقر اإلقامة إلى مقر العمل. 

  * توصى الدراسة بالتالي: 

إعادة النظر في التسليم بالقضايا واآلراء التي يتضمنها تراث علم االجتماع  -1
راء وأفكار وتطبيقها الغربي وعدم االكتفاء بمجرد أخذ كل ما يحتويه هذا التراث من آ

الثالث نظر الختالف طبيعة الواقع االجتماعي من هذه  لعالمفي مجتمعات ا
  المجتمعات. 

األخرى المتقدمة، وبالتالي فإن الدارسة توصي بالوقوف من  والمجتمعات 
النظرية الغربية موقًفا ناقًدا فاحًصا لها تنتقي منها ما يتفق وطبيعة الواقع االجتماعي 

النامية من ناحية مع بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى نظرية حضرية بديلة بالدول 
  . والتحضرتتناول دراسة الحضر 

تعد دراسة مناطق األطراف مجاًال خصًبا للدراسة الميدانية باعتباراتها تثير  -2
بعض المواقف االجتماعية التي تستأهل البحث والدارسة مثل عمليات االحتكاك 

ي من العناصر الرئيسية والحضرية، وما يرتبط بها من عمليات واالتصال الثقاف
للتمثيل واالكتساب، وبالتالي تفيد الدراسة في تطوير إطار نظري متكامل وفرصة 

  النظرية وٕاثراء للنظرية في علم االجتماع الحضري.  لقضاياللتحقق من بعض ا
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السكان  يعتبر النقص في المرافق العامة من أهم المشاكل التي تهدد -3
المياه)  –بمنطقة األطراف فهي في حاجة إلى المزيد من مرافق (الصرف الصحي 

  ناهيك عن زيادة التيار الكهربائي الذي تأثر بزيادة معدالت االستهالك. 
توصي الباحثة بضرورة إمداد مناطق األطراف بالمزيد من المؤسسات  -4

ت المتزايدة مع التزايد الهائل والخدمات في المجاالت المتنوعة لمواجهة االحتياجا
والسريع في معدالت النمو السكاني بمناطق األطراف وخاصة وأن تطور البنية 

  الحضرية األساسية في هذه المناطق ال يسير متوازًيا مع التزايد السكاني بها. 
يجب االهتمام بوسائل وأساليب الضبط الرسمي والعمل على دعم  -5

راف حتى تتمكن من عملية الردع أو التصدي للمشاكل مؤسساتها في مجتمعات األط
  وبعض مظاهر االنحراف التي تشهدها هذه المناطق في اآلونة األخيرة. 

إلى حد كبير على المنشآت والمباني بمجتمعات  لعشوائيةتسيطر سمة ا -6
األطراف، ولذا يوصي الباحث بضرورة االلتزام ومراعاة قواعد التخطيط واألخذ بأسس 

ظيم في إقامة المنشآت والوحدات السكنية ومراقبة ذلك من جانب الجهات التن
  المسئولة. 

انماط التكيف االجتماعي لدي شرائح اجتماعيه متباينه في المدن 

   )1(الجديده دراسه ميدانيه بمدينه العاشر من رمضان
إهتمام الدراسة الراهنة على موضوع المدن الجديدة والتكيف االجتماعى  ينصب

فاالنتقال إلى المجتمع الجديد تثير الكثير من مشاكل  ،خل المجتمعات الجديدةدا
وتحقيقها ألهدافها الذى وضعت  ،حيث أن نجاح هذه المجتمعات الجديدة ،االستقرار

فمقدرة المهاجرين لإلقامة  ،ىمن أجلها يتوقف إلى حد كبير على العنصر البشر 

                                                           

هدي عبد المؤمن السيد انماط التكيف االجتماعي لدي شرائح اجتماعيه متباينـه فـي المـدن الجديـده دراسـه  )1(
األســتاذ الــدكتور / ثــروت 200ب االجتمــاع الــدكتوراة ميدانيــه بمدينــه العاشــر مــن رمضــانعين شــمس األدا

إســـحق عبـــد الملـــك (رئـــيس قســـم االجتمـــاع بـــآداب عـــين شـــمس) الـــدكتورة / ماجـــدة حـــافظ (مـــدرس علـــم 
 االجتماع)
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روف المجتمع الجديد تلقى ضوءًا هامًا على بالمدن الجديدة واستعداداتهم للتكيف مع ظ
والتى تتضح بشكل خاص عندما ينتقل اإلنسان من بيئته  ،وظيفة التكيف اإلجتماعى

 ،التى ولد ونشأ بها إلى بيئة أخرى تختلف فى أنماطها الثقافية وبنائها اإلجتماعى
نمية المجتمع وبقدر تكيف األفراد المهاجرين إلىالمجتمع الجديد بقدر ما يساعد على ت

وقدرته على تحقيق األهداف التى أنشئ من أجلها ولذلك أهتمت الباحثة بدراسة أنماط 
التكيف اإلجتماعى لدى شرائح إجتماعية متباينة فى المدن الجديدة واختارت مدينة 

تسعى  :أهداف الدراسة وتساؤالتها .العاشر من رمضان إلجراء الدراسة الميدانية بها
   :كشف عن األبعاد التاليةالدراسة إلى ال
الكشف عن مالمح وأشكال التكيف اإلجتماعى لدى الشرائح المقيمة فى  -1

   ).مدينة العاشر من رمضان(المدينة الجديدة 
الكشف عن العوامل المعوقة والمساعدة على إحداث التكيف لدى  -2

ين السن الشرائح اإلجتماعية المقيمة فى المدينة الجديدة والكشف عن العالقة ب
   .والجنس ألفراد تلك الشرائح وبين قدرتهم على التكيف اإلجتماعى

التعرف على العالقة بين المستوى اإلجتماعى واإلقتصادى، لتلك  -3
   .ىالشرائح ومدى تكيفهم اإلجتماع

المشكالت الناتجة عن عدم تكيف تلك الشرائح اإلجتماعية المقيمة فى  -4
   :الدراسة فكانت المدن الجديدة أما عن تساؤالت

  ؟ رائح المقيمة فى العاشر من رمضانما هى مظاهر التكيف المادى للش -1
ما هى مظاهر التكيف اإلقتصادى للشرائح المقيمة فى العاشر من  -2
  رمضان ؟ 
ما هى مظاهر التكيف اإلجتماعى للشرائح المقيمة فى العاشر من  -3
  رمضان ؟ 
ة لتكيف الشرائح اإلجتماعية المقيمة ما هى العوامل المساعدة والمعوق -4

  فى مدينة العاشر من رمضان ؟ 
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ما هى المشكالت الناتجة عن عدم تكيف تلك الشرائح المقيمة فى مدينة  -5
  العاشر من رمضان ؟

ما هى الحلول واإلقتراحات لحل مشاكل عدم التكيف من وجهة نظر  -6 
وقد استخدمت الباحثة فى  :للدراسة الشرائح المقيمة فى العاشر ؟ اإلجراءات المنهجية

دراستها األسلوب الوضعى حيث أن هذه الدراسة تهتم بوصف مظاهر التكيف 
اإلجتماعى فى المدن الجديدة واألسلوب اإلحصائى واألسلوب المقارن واستخدمت 

 150الباحثة فى جميع البيانات استمارة االستبيان حيث طبقت على عينة قوامها 
 50مبحوثًا وشريحة لعمال  50شريحة الموظفين  ،لى ثالث شرائحمبحوثًا مقسمة إ

وكذلك استخدمت الباحثة  ،مبحوثاً  50مبحوثًا وشريحة المديرين وأصحاب األعمال 
حالة شملت الثالث  15المتعمقة للحاالت التى قامت بدراستها وكانت  بالتالمقا

قد توصلت الباحثة إلى ف :أما عن نتائج الدراسة .حاالت لكل شريحة 5شرائح بواقع 
   :عدة نتائج منها

من مظاهر التكيف المادى للشرائح اإلجتماعية المقيمة  إن -1
فى مدينة العاشر من رمضان هو أن الظروف السكنية المناسبة للسكن 
لدىالشرائح االجتماعية المقيمة فى مدينة العاشر من رمضان يتناسب مع 

انى من ظروف سكنية غير مستوى كل شريحة فشريحة العمال هى التى تع
مناسبة أكثر من الشرائح اإلجتماعية األخرى من الموظفين والمديرين 
وأصحاب األعمال الذين يسكنون فى فيال أو مسكن مناسب للمستوى 

اإلجتماعى لهم وبالتالى نجد أن نسبة عدم الرضا عن السكن و  ادىاإلقتص
وفى شريحة  %10% بينما فى شريحة الموظفين 26لدى شريحة العمال 

 .المديرين ال توجد

إن الرضا عن العمل وبالتالى الرضا عن الدخل يؤثر على   -2
التكيف اإلقتصادى للشرائح المقيمة فى المجتمعات الجديدة فقد وجدت الباحثة 
أن معدل الرضا عن الدخل والعمل نسبة مرتفعة لدى المديرين وأصحاب 
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ن ذلك مؤشرًا لمدى تكيفهم األعمال عنها فى شريحة العمال والموظفين وكا
   .اإلقتصادى فى المدينة الجديدة

أما عدا مظاهر التكيف اإلجتماعى فقد ظهرت عالقات  -3
الجيرة لدى الشرائح اإلجتماعية ولكنها اختلفت من شريحة إلى أخرى 

وكذلك عالقات الصداقة فنجدها فى شريحة  ،واقتصرت على عدد من الجيران
المديرين  ريحةقة فى العمل فقط أما شالموظفين والعمال عندهم صدا

 .وأصحاب األعمال فكانت هناك عالقات صداقة قوية خارج نطاق العمل

هناك مشكالت سكنية وصحية وتعليمية وترفيهية وأمنية  -4
تقابلها الشرائح اإلجتماعية المقيمة فى مدينة العاشر من رمضان وكانت من 

 .العوامل المعوقة لتكيف تلك الشرائح

العوامل المساعدة على تكيف الشرائح اإلجتماعية أما عن  -5
ومدة اإلقامة  –التعليم  –السن ( :فى مدينة العاشر من رمضان فكانت منها

  .الرضا عن العمل وتوفير الخدمات فى المدينة) –

القيم االجتماعية لدى سكان المناطق العشوائية دراسة ميدانية على 

  )1(منطقة " الرزاز " بمنشأة ناصر
فهى  ،القيم االجتماعية بالتنوع واالختالف من مجتمع بشرى الى آخر سمتت  

قيم نسبية تختلف باختالف الجماعات اإلنسانية ونماذجها وأبنيتها االجتماعية وما 
تشتمل عليه هذه األبنية من أنساق ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية 

حيث ترتبط التركيبة االقتصادية  وغيرها. فكذلك الحال في المناطق العشوائية،

                                                           

نجالء فرغلى عبد العال فرغلى القيم االجتماعية لدى سكان المناطق العشوائية دراسة ميدانية على منطقة  )1(
أ.د/ فاروق محمـد العـادلى أسـتاذ علـم  2005ناصر القاهرة اآلداب االجتماع ماجستير " الرزاز " بمنشأة 

 االجتماع واألنثروبولوجيا د./ محمد كمال التابعى سليم أستاذ علم االجتماع المساعد
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الفيزيقية في هذه المناطق بمجموعة من القيم  -االجتماعية، أيضا العمرانية 
والمتدنية في المنطقة  ديةاالجتماعية ولنقل نسق قيمى مرتبط بكل األوضاع المتر 

العشوائية. فسكان هذه المناطق نتيجة النخفاض مستوياتهم االقتصادية، والتعليمية، 
فالبد أن تكون هذه الطبيعة  ،يشتهم بداخل مساكن مزدحمة سيئة فيزيقيا وعمرانياومع

االقتصادية االجتماعية االيكولوجية قد صاحبيتا مجموعة قيم بعينها. ولكن هذا ال 
ألن سكان العشوائيات ليسوا في  ،يعنى أن تلك القيم تنفصل عن قيم المجتمع الكبير

ر، بل هم جزء من كل. فليس المقصود هنا بالقيم عزلة اجتماعية عن المجتمع األكب
االجتماعية الخاصة بهم هو االنغالق على نسق قيمى معين ومختلف تماما عن 

المصرى، ولكن المقصود بها هو أن هناك قيما معينة  تمعالنسق العام للقيم في المج
وقيما تبرز دون األخرى،  - قد تكون اقتصادية أو أسرية أو سياسية أو تعليمية  - 

بذاتها تحتل مكانة أعلى، ويتم التأكيد عليها الى حد بعيد وبشكل واضح دون غيرها. 
لذا فإن موضوع هذه الدراسة هو دراسة القيم االجتماعية المرتبطة بظروف وأوضاع 
التدنى العام للمنطقة العشوائية، لدى ساكنى هذه المناطق. فخصائص وسمات 

أثير على وجود أو تغير أهمية بعض القيم. فاالرتقاء المنطقة العشوائية قد تكون ذات ت
 حيةبالمناطق العشوائية وتطويرها لن يتم وبمجرد اكتمال المرافق، وتقديم الخدمات الص

والتعليمية والترويحية وغيرها لسكان هذه المناطق. خاصة عندما يرتكز هذا التطوير 
الثقافى لهذه  - الجتماعى على االرتقاء والنهوض بنوعية الحياة. وخاصة الجانب ا

  الحياة.
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األسر الحضرية وثقافة االستهالك دراسة ميدانية فى مدينة بنى 

  )1(سويف 
خلفتها أوضاع وتطورات  ،عالمنا المعاصر ميول حادة نحو االستهالك يسود

متتالية فى مجاالت اإلنتاج والتوزيع واالحتكار واالتصال واإلعالن ولم تعد النزعة 
مقصورة على العالم الصناعى المتقدم فقط بل طالت إرجاء أخرى عديدة  واالستهالكية

   .من العالم الفقير والنامى
جانب للثقافة من  مثلفاالستهالك يعد من الموضوعات الهامة التى ت ولذا

الصعب تجاهله. فنمط االستهالك واتجاهات األفراد تجاه األنفاق أو االدخار تلقى 
ن هؤالء األفراد من وعى وقيم وتصورات انتقلت إليهم الضوء على مدى ما يسود بي

خالل التنشئة االجتماعية وما يتضح لديهم من رشد وعقالنية فى ممارسات االستهالك 
   .المختلفة أو من بذخ وترف وتظاهر

وتطبيقية فى آن واحد فمن الناحية  ظريةالباحثة أن لهذه الدراسة أهمية ن وترى
وع اقتصادى فى المقام األول وعلى ذلك يسعى الباحث النظرية يعد االستهالك موض

إلى دراسة تطور االستهالك لدى االقتصاديين من موضوع يدرسونه فى إطار علم 
االقتصاد فحسب إلى أخذهم باألبعاد االجتماعية عند دراستهم له وذلك لفهم أحوال 

المدرسة فى  المستهلكين وأذواقهم وظروفهم والتغييرات التى تطرأ عليها خرجت هذه
  بابين يتضمن

  ] أهداف الدراسة: 1

الدراسة إلى التعرف على دور المتغيرات االجتماعية  تهدف -1
وأثرها فى تحديد  )واالقتصادية مثل (الدخل والتعليم والمهنة والسفر إلى الخارج

  .الفروق فى الثقافة االستهالكية كما
                                                           

فاطمـة الزهــراء علــى محمـود: األســر الحضــرية وثقافــة االسـتهالك، دراســة ميدانيــة فـى مدينــة بنــى ســويف،  )1(
اجســتير غيــر منشــورة، قســم االجتمــاع، كليــة اآلداب، جامعــة القــاهرة، إشــراف د. جمــال مــدبولى رســالة م
2003. 
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ثل فى رصد كم إلى تحديد الثقافة المادية لالستهالك التى تتم تهدف -2
الممتلكات ونوعيتها ومعرفة أى بنود االستهالك تحظى باألولوية لدى األسر وكذا 

  .والضرورى من السلع الىمعرفة الكم
إلى معرفة نمط استهالك كل من الغذاء والمسكن والملبس  تهدف -3

  .والعالج والتعليم والسفر والترفيه
ستهالك التى تتمثل فى الالمادية لال ةالدراسة إلى تحديد الثقاف تهدف -4

قياس قيم المكانة االجتماعية وقيم المظهرية والعادات االجتماعية والتبذير وقيم 
   .االدخار ومعرفة التطلعات االستهالكية لدى األسر

  ] تساؤالت الدراسة: 2

 تزداد قائمة السلع الضرورية بزيادة دخل األسرة ؟  هل -1
 الكها ؟ هناك عالقة بين دخل األسرة ومعدل استه هل -2
توجد عالقة بين عمر الحياة الزوجية وحرص األسرة على  هل -3

 العادات االستهالكية ؟ 
 توجد عالقة بين مهنة الزوج ونمط استهالكه ؟  هل -4
 هناك عالقة بين سفر األسرة للخارج وتبنيها للقيم المادية ؟  هل -5
 يزداد اإلدخار بزيادة دخل األسرة ؟  هل -6
رة للخارج وزيادة التطلعات هناك عالقة بين سفر األس هل -7

  ؟  لألسرةاالستهالكية 
  ] المفهومات األساسية للدراسة: 3

   :] مجاالت الدراسة1
   :المجال الجغرافى )أ
مجال الدراسة الجغرافى على مدينة "بنى سويف " عاصمة محافظة بنى  يقتصر

يل وهى مدينة تقع وسط المحافظة تقريبًا وعلى الشاطئ الغربى لنهر الن ،سويف
ويحدها من الشمال مركز " ناجر" ومن الجنوب مركز "ببا" ومن الغرب الشق الهضبة 
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   .كم 124تبعد ميدنة بنى سوف عن القاهرة بحوالى و  الشرقية
   :) المجال البشرى للدراسةب

  المجال البشرى للدراسة على بعض األسر المقيمة فى مدينة بنى سويف  اقتصر
   :لدراسة) المجال الزمنى لجـ

عملية جمع المادة الميدانية الالزمة للدراسة حوالى ستة شهور اعتبارًا  استغرقت
   .م 2001وحتى آخر أغسطس  2001من أول مارس عام 

   :) عينة الدراسة2
الباحث صعوبات عند اختيار العينة تتمثل فى عدم توافر بيانات موثقة  واجه

قامة والدخل وحجم األسرة عن المجتمعى البنى سيوفى خاصة متغيرات التعليم واإل
وايضا لم يحدد الباحث أية دراسة سابقة يمكن االعتماد عليها فى هذا الموضوع حيث 
كان للباحث يرغب فى االعتماد على العينة الطبقية واحد نسبة من كل طبقة بنسبة 

   .وجودها فى المجتمع األصلى
  وضروريات الحياة:  األسرة

قة وثيقة بين دخل األسرة وبين قائمة السلع نتائج الدراسة أن هناك عال أثبتت
التى تسئ الستهالك بحيث تنتهز تلك القائمة على الوفاء بضروريات الحياه كلما كان 

  دخلها متوسطًا أو بسيطًا مثل امتالئها الثالجة وبالبوتوجاز وغيره
أن ضروريات الحياة لدى األسرة تتسع لتشمل سلع كالتليفون والمحمول  ويتضح

   .الة وغيرهاوالغس
فيها مما  وريةأنه كلما زاد دخل األسرة كلما زادت قائمة السلع الضر  ويتضح

يجب عن التساؤل األول للدراسة وهو حل يوجد عالقة بين الدخل وبين زيادة 
   .الضروريات فى األسرة

  وأنماط االستهالك:  األسرة

يليه  ،العينة الدراسة أن الطعام يعد البند األول فى بنود إنفاق اسر أوضحت
المسكن فالتعليم فالمالبس فالمواصالت ويوضح عالقة ارتباط قوية بين حجم األسرة 
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   .وبين أهم بنود اإلنفاق فيها
الدراسة عن أن دخل األسرة يؤثر تأثيرًا واضحًا فى معدالت االستهالك  كشفت

أو بساطته  بثباته وتقللدى أسر العينة بحيث تزداد تلك المعدالت بزيادة دخل األسرة 
وهو ما أوضحته الدراسة إذ وجدت أن زيادة دخل األسرة يجعلها تزيد من أنماط 

   .استهالكها
وجود عالقة قوية بين دخل األسرة وبين معدل استهالكها ما يجيب عن  اتضح

هل يوجد عالقة بين دخل األسرة وبين معدل  :التساؤل الثانى لهذه الدراسة وهو
   .استهالكها

ة عن وجود عالقة قوية بين عمر الحياة الزوجية وبين حرصها الدراس كشفت
على العادات االستهالكية كاالحتفال بأعياد الميالد وعمل كعك عيد الفطر واألضحية 
فى عيد األضحى حيث أوضحت أنه كلما كان عمر الحياة الزوجية حديثًا كلما قل 

ثالث لهذه الدراسة وهو حرصها على العادات االستهالكية مما يجيب على التساؤل ال
 هل يوجد عالقة بين عمر الحياة الزوجية وبين حرص األسرة على العادات

   .االستهالكية
  وثقافة االستهالك  األسرة

نتائج الدراسة أن األوالد هم أكثر أفراد األسرة استهالكا يليه الزوجات  كشفت
ت نتائج الدراسة أن كما تبين أن الزوج هو المسئول عن تنظيم ميزانية األسرة وكشف

غالبية األبناء ينفقون النقود التى تقدم لهم فى المناسبات الخاصة وتنحصر هذه الفئة 
عن األسر محدودة الدخل وكذلك األسر ميسورة الدخل فى مقابل نسبة قليلة من 

   .األبناء هى التى تدخر نقودها وتتركز هذه النسبة فى األسر ذات الدخل المتوسط
خل األسرة زادت بالتالى مطالب األبناء إلى  ددراسة أنه كلما زاكذلك ال كشفت

المالبس وٕالى الفسح والرحالت والمصيف وٕالى اللعب إذا كانوا صغارا فزيد مطالبهم 
إلى السيارة والتليفون المحمول إذا كانوا كبارًا كما أشارت الدراسة أيضًا إلى أن أسباب 

   .عدم شعور األبناء بالحرمان والتطلع لآلخرين تلبية األسرة لمطالب األبناء يتمثل فى
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  وتطلعاتها االستهالكية:  ةاألسر  قيم
الدراسة إلى تنامى ظهور قيم المظهرية لدى أسر العينة وكذلك قيم  أشارت

التبذير والعالقات االجتماعية ولسفر األسرة وعالقة قوية جدًا فى التأثير على هذه 
مس وهو هل يوجد عالقة بين سفر األسر للخارج القيم مما يجيب على التساؤل الخا

   .وبين تبنيها للقيم المادية
كذلك أنه كلما زاد دخل األسرة كلما زاد الحرص على االدخار فهناك  أتضح

عالقة طردية بين الدخل واالدخار مما يجب على التساؤل السادس لهذه الدراسة وهو 
  هل يوجد عالقة بين الدخل وبين االدخار ؟ 

الدراسة لكثير من التطلعات التى تتطلع إليها األسر مثل تطلعها للعمل  تأشار 
والوظيفة والوضع االقتصادى والمكانة االجتماعية والتعليم وما تطمح فى امتالكه 
وبنيت الدراسة أن تلك التطلعات موجودة لدى كل األسر وليست مرتبطة بأسر بعينها 

   .ى تلك التطلعاتوسفر األسرة للخارج ليس له تأثير قوى عل
  ] األسرة وضروريات الحياة: 1

أثبتت الدراسة أن هناك عالقة وثيقة بين دخل األسرة وبين قائمة السلع  حيث
التى تسعى المتالكها بحيث تقتصر تلك القائمة على الوفاء بضروريات الحياة كلما 

   .أو بسيطًا مثل امتالكها للثالجة وغيرها سطاً كانت دخلها متو 
نه كلما زاد دخل األسرة كلما زادت قائمة السلع الضرورية فيها مما أ ويتضح

يجب عن التساؤل األول للدراسة وهو هل يوجد عالقة بين الدخل وبين زيادة 
  الضروريات فى األسرة ؟ 

  ] األسرة وأنماط االستهالك: 2

الدراسة أن الطعام يعد البند األول فى بنود إنفاق اسر العينة يليه  أوضحت
   .سكن فالتعليم فالمالبس فالمواصالتالم

وجود عالقة قوية بين دخل األسرة وبين معدل استهالكها مما يجيب  يتضح
عن التساؤل الثانى لهذه الدراسة وهو هل يوجد عالقة بين دخل األسرة وبين معدل 

  استهالكها ؟ 
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الدراسة عن وجود عالقة قوية بين عمر الحياة الزوجية وبين حرصها  كشفت
   .العادات االستهالكية كاالحتفال بأعياد الميالد على

  ] األسرة وثقافة االستهالك: 3

األسرة استهالكًا يليه الزوجات  أفرادنتائج الدراسة أن األوالد هم أكثر  كشفت
   .كما تبين أيضًا أن الزوج هو المسئول األول عن تنظيم ميزانية األسرة

ادت بالتالى مطالب األبناء إلى الدراسة أنه كلما زاد دخل األسرة ز  كشفت
   .المالبس وٕالى الفسح والرحالت والمصيف

  ] قيم األسرة وتطلعاتها االستهالكية: 4

زاد دخل األسرة كلما زاد الحرص على االدخار فهناك عالقة طردية بين  كلما
الدخل واالدخار مما يجب على التساؤل السادس لهذه الدراسة وهو هل يوجد عالقة 

  ل واالدخار ؟ بين الدخ
  التوصيات

الدراسة ضرورة توعية األباء واألمهات بالمظاهر السلبية المنتشرة  ترى -1
  :فى تربية األبناء اليوم منها

   .حةالتساهل فى تربية األبناء وعدم تنشئتهم التنشئة الدينية الصحي – أ
   .المصروف الكبير الذى يحصل عليه األبناء مع تركهم بدون حساب – ب
  .اليةدم مشاركة األباء ألبنائهم فى أوضاع األسرة المع - جـ

الدراسة على وجوب العمل والتعاون بين أجهزة اإلعالم وبين  تؤكد -2
  .مراكز ثقافة الطفل

الدراسة إلى وجود توعية األسر إلعادة النظر فى أمر العادة  تشير -3
  .االجتماعية التى تحرص عليها بما يتناسب مع إمكانيات األسر ودخلها

بمزيد من البحوث والدراسات عن أثر الهجرة للخارج على  القيام -4
النقاط كالدولة التى يسافر إليها وعدد  ضالثقافة االستهالكية بالتركيز على بع

   .سنوات الهجرة والغرض من السفر
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شكالت التحضر دراسة ألثر التحضر على الجماعات األولية فى م

  )1(مدينة بنى سويف
  : المقدمة

ة التحضر من أهم العمليات التى أدت إلى حدوث تغيرات جماعية عملي تعد
وٕاذا كانت هذه العملية قد بدأت منذ فترة طويلة نسبيًا  ،كبيرة خالل القرنين الماضيين

ومع ذلك  ،إال أنها بدأت حديثًا فى الدول النامية ،فى المجتمعات الصناعية المتقدمة
من معدالت النمو الحضرى فى الدول  نجد أن هذه الدول األخيرة تنمو بشكل أسرع

   .الصناعية المتقدمة
إحصاءات السكان غلى أن معدل النمو الحضرى فى الدول النامية حاليًا  وتشير

ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان الحضريين  ،يبلغ ضعف معدل نمو الدول المتقدمة
كما يتوقع  ،عاماً  25فى أفريقيا على سبيل المثال ثالثة أضعاف عددهم الحالى خالل 

أن يتضاعف عدد سكان المدن فى أمريكا الالتينية خالل نفس الفترة الزمنية وقد أدت 
مرحلة التحول االجتماعى االقتصادى التى تسود الوطن العربى بجوانبها المتشابكة 

الزمنية  ترةكما يتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدن فى أمريكا الالتينية خالل نفس الف
مرحلة التحول االجتماعى االقتصادى التى تسود الوطن العربى بجوانبها  وقد أدت

المتشابكة كما يتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدن فى أمريكا الالتينية خالل نفس 
الفترة الزمنية وقد أدت مرحلة التحول االجتماعى االقتصادى التى تسود الوطن العربى 

 ،لسكن فى المراكز الحضرية والمدن الكبرىبجوانبها المتشابكة إلى زيادة معدالت ا
مما قد يؤدى إلى ظهور بعض المشكالت الحضرية فى تلك المدن والتى تتمثل بشكل 

باإلضافة  ،عام فى ازدحام المواصالت والسكان والبطالة والضغط على المرافق العامة

                                                           

حسام جابر أحمد صـالح : مشـكالت التحضـر، دراسـة ألثـر الحضـارية علـى الجامعيـات األوليـة فـى مدينـة )1(
رة،  إشــراف د. بنــى ســويف، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة،  قســم االجتمــاع،  كليــة اآلداب،  جامعــة القــاه

  . 2004كمال عبد الحميد الزيات، 
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  المناسبة لكافة السكان.  لخدماتإلى عجز الهيئات الحكومية عن تقديم ا
  الرئيسية للدراسة:  هدافاأل

الكشف عن العالقة بين التحضر وظهور بعض المشكالت االجتماعية -1
   .المرتبطة به فى مدينة بنى سويف

التعرف على أثر التحضر والحضرية على العالقات األسرية والقرابية فى  -2
  مدينة بنى سويف

دينة بنى التعرف على أثر التحضر والحضرية على عالقات الجيرة فى م -3
   .سويف

   :تسعى الدراسة الحالية إلى محاولة اإلجابة على التساؤالت الرئيسية التالية كما
وٕاذا كانت  ،تعانى مدينة بنى سويف من مشكالت التحضر هل -1

   .الناجمة عن عملية التحضر تماعيةفما هى أهم المشكالت االج ،اإلجابة بنعم
  .مدينة بنى سويف مدى تأثر العالقات القرابية بالتحضر فى ما -2
 ؟ اربيؤدى التحضر إلى زيادة التشتت المكانى لألق هل -3
 تأثرت وظائف الوحدة القرابية بالتحضر فى مدينة بنى سويف؟  هل -4
هناك عالقة بين إنخفاض درجة المشاركة االجتماعية بين  هل -5

 ؟الجيران وضعف عالقات الجوار 
 بين الجيران؟هناك عالقة بين التحضر وانخفاض معدل التزاور  هل -6
تتأثر عالقات الجوار بمدى وجود عالقات شخصية غير عالقات  هل -7
 الجوار؟
  ] أوًال: مدينة بنى سويف تاريخيًا: 2
وتشير الدالئل  ،العديد من العلماء المؤرخين بدراسة نشأة المدن وتطورها أهم

 ،إلى أن المدن قد نشأت فى مصر على ضفاف النيل منذ أكثر من خمسة أالف عام
   .ثم انتقلت بعد ذلك إلى باقى بقاع العالم

المراكز الحضرية األولى التى ظهرت فى  نالدراسات التاريخية على أ وتؤكد
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مصر كانت تضم مساحات ضخمة من األراضى الزراعية التى كانت تكفى لمعيشة 
كما تؤكد هذه الدراسات أيضًا على أن  ،أعداد كبيرة من السكان فى الظروف الطبيعية

صور الذى طرأ على نظام الرى ونمو التجارة فى مناطق العالم القديم كان له دور الت
   .كبير فى ظهور بدايات التحضر

من ضفاف النيل شأنها فى ذلك شأن  بالقربنشأت مدينة بنى سويف  وقد
معظم مدن الوجه القبلى وكانت هذه المدينة فى بدايتها إحدى القرى المصرية القديمة 

   .لشاطئ الغربى لنهر النيل وكما تسمى (بوفيسيا)الواقعة على ا
كان القطر المصرى يتكون من  1805تولى محمد على والية مصر عام  ولما

   .ثالث عشر والية عشرة والية وكانت البهنساوية إحدى واليات الوجه القبلى الست
بنى سويف قرية من قرى والية البهنساوية ونظرًا التساع دائرة بعض  وكانت

 ،1236اليات انتهز محمد على فرصة إعادة مسح األطيان بالوجه القبلى عم الو 
  م.  1821
  ] ثانيًا: التطور العمرانى للمدينة: 3

   :) المدينة القديمة1
كل العصور بسبب التغيرات التى يحث  ىتحتل قرية (بوفيسيا) موقعًا ثابتًا ف لم

سويف على منطقة مرتفعة  وقد بينت مدينة بنى ،مجرى النيل فى زحفة تجاه الشرق
   .لحمايتها من فيضان النيل

قامت بنى سويف على الضفة الغربية للنيل كان خور بنى سويف هو  وحين
   .المجرى األصلى للنيل فى العصور القديمة

البلدة القديمة تشغل على وجه التحديد حى الرحبة الحالى ودرب العيد  وكانت
الخور ومن الشمال ترعة اإلبراهيمية ومن وكان يحدها من الجنوب  ،ودرب المالح

وكانت البلدة محاطه بسور له  ،الشرق ميدان حارث ومن الغرب مدافن محيى الدين
ثمانية أبواب كبيرة يقام كل باب على رأسى حارة بها مجموعة من المنازل تغلق عند 

   .غروب شمس وتفتح عند شروقها تظل مفتوحة طوال النهار
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   :عمرانى للمدينة) اتجاهات النمو ال2
   :النمو العمرانى تجاه الجنوب -أ

تهدم السور كانت هناك بقايا بركة بنى سويف القديمة شرق ميدان فاروق  بعد
تم أخذ النيل بردمها برواسبه حتى تحولت إلى أرض زراعية وانتشرت بها الحدائق 

   .واستحوذت عليها الدائرة السنية وبدأت تبيع منها لألتراك والمماليك
   :باشا أقيم على تلك األرض مبنيان ىعهد محمد عل وفى

مصنع الغزل والنسيج الكتان قد بنيت على أنقاضه فيما بعد المدرسة  :األول
   .االبتدائية األميرية التى تحتل مبناها اآلن مدرسة النيل الثانوية العسكرية

أحيانا  فكان قصرا كبيرا يطل على خور النيل وكان ينزل فيه الوالى :الثانى
   .فى الصيف

   :النمو العمرانى تجاه الشمال -ب
النمو العمرانى للمدينة تجاه الشمال بمجموعة من العوامل التى ساعدت  ارتبط

فقد كان  ،على زيادة معدالته خاصة النمو تجاه الشمال الشرقى والشمال الغربى
دور  1874 امإلنشاء خط السكك الحديدية للوجه القبلى لربط القاهرة بأسوان فى ع

هام فى زحف العمران نحو الشمال الشرقى وبالتالى امتداد العمران على طول شريط 
ونتج عن ذلك ظهور حى مقبل الجديد الذى يعد امتدادج لحى مقبل  ،السكك الحديدية

فظهر حى الزهراء فى اقصى  ،القديم وقد تبع ذلك زحف عمرانى تجاه األطراف
   .من األحياء الحديثة المخططةالشمال الشرقى ويعد هذا الحى 

  لمجتمع البحث:  جرافية] ثالثًا: الخصائص الديمو 4

   :حجم النمو الحضرى لمدينة بنى سويف -أ
 تزادت السما ،حجم المجتمع بظاهرة التحضر فكلما زاد حجم المجتمع يرتبط

 وعلى هذا فإن التعرف على حجم المجتمع ونسب النمو السنوية له .الحضرية انتشاراً 
من شأنه أن يوضح لنا تغير الحجم الكلى للمدينة وبالتالى يسهل الكشف عن السمات 

   .الخاصة بالتحضر فى هذه المدينة



  
  

  
  

  الحضريموضوعات علم ا�جتماع 
 

  
 
 

- 245 -  

ظاهرة التحضر فى مدينة بنى سويف قد مرت بثالث مراحل على النحو  أن
   :التالى

إلى  1882وتمثل الفترة من  ،وهى مرحلة المدينة الصغيرة :] المرحلة األولى1
وقد اتسمت هذه المرحلة بنمو سكانى سريع حيث تراوحت نسبة النمو السنوية  1917
% سنويًا وقد ضمنت المدينة فى هذه المرحلة أقل من  3.7% سنويًا إلى 4.3من 

   .خمسين ألف نسمة
وهى مرحلة المدينة متوسطة الحجم وتمثل هذه المرحلة  :] المرحلة الثانية2
ذه المرحلة بنمو حضرى منتظم حيث لم تتجاوز وتتسم ه 1960إلى  1927الفترة من 

سنويًا وكانت تضم المدينة فى هذه المرحلة  2.95نسبة النمو السكانى فى تلك الفترة 
   .خمسين ألف نسمة فأكثر

 1976وهى مرحلة المدينة الكبيرة وهى تمثل الفترة من عام  :الثالثة ة] المرحل3
لنمو السكانى نسبيًا حيث بلغت نسبة وتتسم هذه المرحلة بانخفاض ا 1996إلى عام 

 1986% سنويًا فى عام 2.9% سنويًا ثم انخفضت إلى  3.1 1976النمو فى عام 
ومن المتوقع أن  .1996% سنويًا عام  1.3ثم أخذت فى االنخفاض حيث بلغت 

وتضم  2001% سنويًا حسب التعداد التقديرى لعام  2.3ترتفع هذه النسبة إلى 
ألف نسمة فأكثر أى أنها أصبحت مدينة مائة ألفية وأن  100لمرحلة المدينة فى هذه ا

   .مدينة بنى سويف أكثر تحضرًا من المراكز الحضرية األخرى
   :التقسيم اإلدارى والكثافة السكانية – ب
  ) التقسيم اإلدارى 1

وحتى  1882وحدة توزيع السكان من تعداد إلى آخر فمنذ أول تعداد  تختلف
ينظر إلى مدينة بنى سويف على أنها وحدة واحدة غير منفصلة  كان 1927تعداد 

   .عن مركز بنى سويف
انفصلت مأمورية بنى سويف عن المراكز وأصبح اسمها بندر بنى سويف  وقد
   :إلى أربعة أقسام هى 1937كما قسمت المدينة عام  1935فى عام 
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   .ويضم الغمراوى وسوق الخضار والرحبة :بندر قسم أول – أ
   .ويضم بنى عطية ومقبل ومولد النبى :بندر قسم ثانى – ب
   .ويضم المرماح والغرب :بندر قسم ثالث - جـ
   .يشمل الجزيزرة الغربية :خارج الكردون – د

إلى ثمانية شياخات هى المرماح  1960قسمت المدينة فى هذا التعداد  وقد
والجبال وسوق  ،لرحبةوا ،والغمراوى ،مقبل ،الجزيرة الغربية ومولد النبى ،والغرب

   .الخضار وبنى عطية
  ) الكثافة السكانية 2

إلى أن هناك اختالفًا واضحًا فى حجم  1996إحصاءات السكان لعام  تشير
وبحساب الكثافة السكانية  .سويف نىالسكان بين الشياخات الموجودة فى مدينة ب

مرتبة األولى من تبين أن شياخة مولد النبى تأتى فى ال ،بالشياخات داخل المدينة
ويلى  )فردًا فى الكيلو متر مربع 84503حيث ارتفاع الكثافة السكانية حيث بلغت (

فردًا فى  333690(هذه الشياخة على الترتيب الشياخات التالية الرحبة والجبالى 
   ).الكيلو متر مربع

ثم المرماح والغرب  )فى الكيلو متر مربع فراداً  27378(الجزيرة الغربية  ثم
فردًا فى الكيلو متر  19850ثم سوق الخضار ( )فردًا فى الكيلو متر مربع 20077(

   ).فردًا فى الكيلو متر مربع 445ثم أخيرًا بن عطية ( )مربع
   :متوسط حجم األسرة ودرجة التزاحم - جـ

حيث يسهم حجم األسرة فى  ،حجم األسرة بالتحضر ارتباطًا واضحاً  يرتبط
   .توضيح درجة تحضر مجمع ما

درجة التزاحم فهى بمثابة أحد المؤشرات الهامة التى تشرح وضع السكان  أما
فى مجمع ما ويقصد بدرجة التزاحم أحد المقاييس التى تبين العالقة بين عدد السكان 

   .من ناحية وعدد الغرف التى يعيشون فيها من ناحية أخرى
 1947تعداد  التزاحم فى انخفاض ملحوظ حيث بلغت فردين للغرفة فى ودرجة
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 1976فردًا للغرفة فى تعداد  1.7بينما بلغت  1960فردًا للغرفة فى تعداد  1.9ثم 
لويدل هذا االنخفاض فى درجة التزاحم  996فردًا للغرفة فى تعداد  1.2كما بلغت 

بنى سويف فكلما قل عدد األفراد فى الغرفة  ةعلى ارتفاع مستوى المعيشة فى مدين
   .رتفاع مستوى الدخل والمعيشةالواحدة دل ذلك على ا

   :الحالة التعليمية للسكان -د
التعليمية على مدى تحضر المجتمع وبالتالى فإن التعرف على  حالةال تدل

الحالة التعليمية لسكان مدينة بنى سويف من شأنه أن يوضح لنا درجة تحضر مجتمع 
   .مدينة بنى سويف

  التعليمية  الحالة
التعدادات المختلفة فى مدينة بنى  نسبة األمية خالل انخفضت -1
% 34.1ثم انخفضت إلى نسبة  ،1960% فى تعداد  5.2حيث بلغت  ،سويف

 20.8وأخيرًا انخفضت إلى نسبة  1986% فى تعداد  30، ثم 1976فى تعداد 
   .1996% فى تعداد 

انخفاض واضح فى نسبة الملون بالقراءة والكتابة حيث بلغت  هناك -2
% فى 24.3ثم تراجعت هذه النسبة إلى  1960داد % فى تع 13.6نسبتهم 
 13.4وأخيرًا بلغت  1986% فى تعداد  17.6ثم انخفضت إلى  1976تعداد 

أما الحاصلون على االبتدائية فلم يتم حصرهم فى تعداد  1996% فى تعداد 
1960.  
   :النشاط المهنى للسكان -  هـ

اخل مدينة بنى سويف أن هناك ارتفاعًا واضحًا فى معدالت التحضر د يتضح
وسيحاول الباحث فى الباب الثانى من هذه الدراسة التعرف على واقع التحضر 

وآثاره على الجماعات األولية وذلك من خالل الفصول من الخامس إلى  هومشكالت
   .الثامن
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   :] الفروض العلمية1
العلمية لهذه الدراسة فى ضوء نتائج  لفروضقام الباحث بصياغة بعض ا قد

لدراسات السابقة التى تناولت موضوع التحضر ومشكالته بوجه عام وفى ضوء ا
   :وذلك على النحو التالى ،نظريات التحضر
ارتفاع معدالت التحضر إلى حدوث بعض المشكالت  يؤدى -1

  .الحضرية فى المدينة
ارتفاع معدالت التحضر إلى ضعف العالقات القرابية الممتدة  يؤدى -2

 .المدينة فى المناطق الجديدة من
التحضر زادت احتماالت التشتت المكانى  التزادت معد كلما -3
  .لألقارب
ارتفاع معدالت التحضر إلى تقلص وظائف الوحدة القرابية  يؤدى -4

  .داخل المدينة
االقتصادى زادت احتماالت عدم  جتماعىارتفع المستوى اال كلما -5

  .اللجؤ لألقارب فى المجتمع الحضرى
لتحضر إلى انخفاض معدل التزاور بين ارتفاع معدالت ا يؤدى -6

  .الجيران فى المناطق الجديدة عن المناطق القديمة
انخفضت درجة المشاركة االجتماعية بين الجيران زادت  كلما -7

  .احتماالت ضعف عالقات الجوار
قلت فرص وجود عالقات شخصية غير عالقات الجوار زادت  كلما -8

   .احتماالت ضعف عالقات الجوار
   :ت الدراسة] مجاال2

 ،المجال البشرى ،المجال الجغرافى :إلى ثالثة أقسام سةمجاالت الدرا تنقسم
   .المجال الزمنى

يقتصر المجال الجغرافى لهذه الدراسة على مدينة بنى  :) المجال الجغرافى1



  
  

  
  

  الحضريموضوعات علم ا�جتماع 
 

  
 
 

- 249 -  

وتتوسط هذه المدينة المحافظة تقريبًا وتقع على  ،سويف عاصمة محافظة بنى سويف
نهر النيل ويحدها من الشمال مركز ناصر ومن الجنوب مركز ببا الشاطئ الغربى ال

الشرق الهضبة الشرقية وتبعد مدينة بنى سويف عن  نومن الغرب مركز إهناسيا وم
كم كما تبعد عن الفيوم حوالى  123كم وتبعد عن المنيا حوالى  124القاهرة حوالى 

   .كم 44
جميع األسر داخل  ،لدراسةويشمل المجال البشرى لهذه ا :) المجال البشرى2

   .الشياختين السابق اإلشارة إليها والتى تم اختيارها من شياخات مدينة بنى سويف
فقد استغرقت عملية جمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة  :) المجال الزمنى3

إلى نهاية شهر إبريل عام  2002حوالى خمسة أشهر بدءًا من أول ديسمبر عام 
2003.   

  اسة الدر  نتائج

  :] التحضر ومشكلة اإلسكان1
نتائج الدراسة عن أن هناك معاناة فى الحصول على مسكن باإلضافة  كشفت

إلى عدم مناسبة أسعار المسكن بالنسبة للشباب كما كشفت نتائج دراسة الحاالت عن 
حدوث تحول واضح فى أسعار المساكن فى المدينة وبالتالى أصبحت هناك صعوبة 

   .كن ما يشير إلى ازدياد حدة مشكلة اإلسكان فى المدينةفى الحصول على مس
   :] التحضر ومشكلة البطالة2
أتضح من الدراسة أن المدنية تعانى من البطالة وقد تمثلت مظاهر تلك  كما

المشكلة فى عدم وجود فرص مناسبة للعمل وانخفاض العمالة أو عدم وجود فرص 
نة ويتفق هذا مع ما أشارت إليه حاالت ومشروعات كبرى تستوعب قوة العمل فى المدي

الدراسة فى الشياختين وقد ازدات حدة مشكلة البطالة فى المدينة مع زيادة ظاهرة 
الحراك المهنى التى تمثلت فى التحول من العمل فى األنشطة الزراعية إلى العمل فى 

   .سكانىاألنشطة الخدمية والصناعية باإلضافة إلى ارتفاع معدالت النمو ال
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   :] التحضر ومشكلة القصور فى الخدمات العامة3
كشفت الدراسة عن ارتفاع معدالت التحضر قد صاحبها مشكلة القصور  كما

العامة فى المدينة وذلك فى عدة مجاالت منها مجال الخدمات الصحية  الخدماتفى 
والذى تمثلت أوجه القصور فيه فى انخفاض مستوى الوحدات الصحية التى تقدم 

مة الصحية للمواطنين ونقص األدوية والتجهيزات بتلك لوحدات وتتفق هذه النتيجة الخد
مع ما كشفت عنه دراسة الحاالت فى الشياختين حيث أشارت الحاالت إلى كافة أوجه 

   .القصور السابقة فيما يتعلق بالخدمات الصحية
   :] التحضر والمشكالت البيئية داخل الحلى4
ف شأنها فى ذلك شأن أى مدينة تعانى من بعض يتضح أن مدينة بنى سوي  

المشكالت المصاحبة لزيادة النمو السكانى والكثافة السكانية ويظهر ذلك بوضوح فى 
ازدياد حدة مشكلة اإلسكان وارتفاع معدالت البطالة نتيجة الرتفاع معدالت الهجرة 

نتيجة ضغط مشكلة القصور فى الخدمات العامة  ظهوروزيادة الحراك المهنى وكذلك 
السكان على المرافق األساسية والحيوية فى المدينة باإلضافة لظهور بعض المشكالت 
البيئية داخل األحياء مما يؤكد صحة الفرض الذى مؤداة ارتفاع معدالت التحضر إلى 

   .حدوث بعض المشكالت الحضرية المدنية
   :] التحضر والعالقات األسرية1

األسرية لم تتأثر بارتفاع معدالت التحضر الدراسة عن أن العالقات  كشفت
حيث كشفت الدراسة عن وجود التعاون المتبادل بين أعضاء األسرة فى مختلف 

فقد كشفت  ،كما تبين أن التحضر قد أسهم فى تغير الدور التقليدى للمرأة .المواقف
رات الدارسة عن أن الزوجة تسهم فى تحمل نفقات األسرة وتسهم أيضًا فى اتخاذ القرا

كما  لفتاةداخل األسرة كما أوضحت الدراسة أن التحضر قد أدى إلى ارتفاع مكانة ا
فقد أتضح  ،تبين أن التحضر قد أدى إلى حدوث تحول فى العادات والتقاليد القديمة

   .أن غالبية أفراد العينة فى الشياختين ال يشجعون أبنائهم على الزواج من األقارب
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   :رابية] التحضر والعالقات الق2
من الدراسة أن هناك انخفاضًا واضحًا فى معدل زيادة األقارب غير  أتضح

النوويين إال أن نسبة القيام بزيارة األقارب غير النوويين فى الشياخة الجديدة تنخفض 
   .عن مثيلتها فى الشياخة القديمة

الذى يشير غلى أن هناك عالقة بين ضعف العالقات فى الشياخة  األمر
   .وارتفاع معدالت التحضر الجديدة

كشفت الدراسة عن ارتفاع معدل االتصال التليفونى باألقارب فى المناسبات  وقد
الدينية واألعياد بشكل يفوق تبادل الزيارة فى هذه المناسبات وقد أوضحت الدراسة أن 

باإلضافة إلى زيادة التشتت المكانى لألقارب قد جعل أفراد  المدينةزيادة اتساع حجم 
لعينة يفضلون االتصال تليفونيًا فى هذه المناسبات على القيام بالزيارات مما أدى إلى ا

   .اختفاء عالقة الوجه للوجه بين األقارب داخل المدينة
   :] التحضر ووظائف الوحدة القرابية3

نتائج الدراسة عن انخفاض معدل اللجوء لألقارب عند الحاجة بوجه  كشفت
ن ارتفاع نسبة من يلجأ لألقارب فى حاالت األزمات كما كشفت الدراسة ع ،عام

والمرضى دون الظروف األخرى وتشير حاالت الشياخة الجديدة إلى عدم لجوئهم 
فى حين أشارت حاالت الشياخة القديمة إلى ذلك باستثناء حالة  ،لألقارب عند الحاجة

ك عالقة بين واحدة مازالت تلجأ لألقارب عند الحاجة األمر الذى يشير إلى أن هنا
   .التحضر وتقلص وظائف الوحدة القرابية

   :] عالقة الجيرة فى مجتمع البحث1
نتائج دراسة الحاالت أن الشياخة القديمة ما تزال تحتفظ بطابعها  توضح

الخاص الذى يميزها عن الشياخة الجديدة حيث ظلت عالقات الجيرة فى تلك الشياخة 
ى حرص الجيران على تبادل الزيارات والمجامالت تتسم بالكثافة والقوة وقد ظهر ذلك ف

فى كافة المناسبات االجتماعية والدينية فى حين نجد أن عالقات الجيرة فى الشياخة 
   .الجديدة تكاد أن تختفى بسبب االنشغال بأمور الحياة وعدم المعرفة الكاملة بالجيران
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   :لعالقات الجيرة ة] السمات المميز 2
حاالت عن ارتفاع درجة المشاركة االجتماعية بين الجيران نتائج دراسة ال كشفت

داخل الشياخة القديمة حيث ظهر ذلك فى تعداد صور التعاون بين الجيران داخل 
   .الشياخة سواء فى األزمات أو فى تقديم المساعدات بصورها المختلفة

راك تكشف نتائج الدراسة دراسة الحاالت فى الشياخة الجديدة عن عدم اشت بينما
   .األفراد فى أى صورة من صور التعاون داخل الشياخة

   :] العوالم المجتمعية المؤثرة فى عالقات الجيرة3
الدراسة عن أن االرتباط بعالقات شخصية غير عالقات الجوار مثل  كشفت

القرابة أو الزمالة فى العمل أو الصداقة فى النادى تؤدى إلى تدعيم عالقات الجوار 
م وجود مثل هذه العالقات إلى ضعف عالقات الجوار فى المناطق بينما تؤدى عد

الحضرية الجديدة ويتفق هذا مع ما كشفت عنه نتائج دراسة الحاالت فى الشياختين 
 يركلما قلت فرص وجود عالقات شخصية غ(مما يؤكد صحة الفرض الذى مؤداة 

   ).زادت احتماالت ضعف عالقات الجوار ،عالقات الجوار



  ضوعات مو

 اجتماع السكانعلم 
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  افية بموضوعاتقائمة ببيوجر

  اجتماع السكانعلم 
  

 ميدانية دراسة -" والحضر الريف بين االجتماعى التكامل: "الرحمن دعب إبراهيم حمدأ .1
  .م1968 القاهرة، إلى والنازحين فيها المقيمين دراو ابناء على مقارنه

 على تطبيقه مع -" االجتماعى التغير فى الديمغرافى العامل اثر" :برسوم حبيب كرم .2
  .م1969 الدوار، كفر لمدينة العمرانى البناء تغير

 شمس عين. النسل تنظيم نحو باالتجاه وعالقتها االجتماعيه القيم سليمان حليم هنادي .3
  1970 ماجستير واالجتماع النفس علم اداب

 وأثرها القربه خشم منطقة إلى النوبيين تهجير عملية: "البدراوى حسين محمد محاسن .4
  .م1972 ،"االجتماعية حياتهم فى

 للمهاجرين إجتماعية دراسة -" القاهرة إلى القرويين هجرة:"الملك عبد اسحق ثروت .5
  .م1972 سنبل، ابو قرية من القاهرة إلى القرويين

 التحرير، مديرية معسكرات -" سيناء من المهاجرون: "الكريم عبد الغريب محمد .6
  .م1972

 ،"أبيس امتداد بمجتمع والتوطين التهجير عمليات وتقويم دراسة: "أحمد خليل سنية .7
  .م1973

 ،"العاملة المرأة خصوبة فى المؤثرة االجتماعية العوامل: "قصمر  سلمان وداد .8
  .م1973

 شمس عين  بالحوامدية اجتماعية دراسة مع المتحضرة القرية فهمي حامد السيد نهي .9
  1973 دكتوراة واالجتماع النفس علم االداب

  .م1974 ،"الخصوبة على المؤثرة والنفسية االجتماعية العوامل: "سليمان حليم نادية .10
 جامعة .م1974 ،"المصرى المجتمع فى االسرة تنظيم: "يعقوب شكرى نادية .11

  :دكتوراه رسائل - اآلداب كلية - االسكندرية
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 شمس عين. الخصوبه علي المؤثره النفسيه االجتماعيه العوامل سليمان حليم ناديه .12
  1974 دكتوراه واالجتماع النفس علم االداب

 للمجتمع مقارنه ميدانيه دراسه المصري مجتمعال في االسره تنظيم يعقوب شكري ناديه .13
 شمس عين. الجيزه محافظه من قري ثالث الريفي المجتمعو  القاهره الحضري
  1974 دكتوراه واالجتماع النفس علم االداب

 شمس عين. الخصوبه علي المؤثره النفسيه االجتماعيه العوامل سليمان حليم ناديه .14
  1974 دكتوراه واالجتماع النفس علم اداب

 شمس عين. الخصوبة علي المؤثرة النفسية االجتماعية العوامل .سليمان حليم ناديه .15
  1974. دكتوراة واالجتماع النفس علم اآلداب

 شمس عين.الخصوبة علي المؤثرة النفسية االجتماعية العوامل.سليمان حليم ناديه .16
  1974. دكتوراة واالجتماع النفس علم اآلداب

 النوبيين للمهاجرين اجتماعيه دراسه القاهره الي رهالنوبيينهج الملك عبد اسحق ثروت .17
 ماجستير واالجتماع النفس علم اداب شمس عين. ابوسنبل قريه من القاهره الي

1975  
 النوبيين للمهاجرين اجتماعية دراسة القاهرة الي النوبيين هجرة عبدالملك اسحاق ثروت .18

 ماجستير واالجتماع النفس لمع االداب شمس عين ابوسنبل قرية من القاهرة الي
1975  

 للمهاجرين اجتماعية دراسة القاهرة الي النوبيين هجرة الملك عبد اسحاق ثروت .19
 واالجتماع النفس علم االداب شمس عين ابوسنبل قرية من القاهرة الي النوبيين
  1975 ماجستير

  .م1976 ،"ودوافعها آثارها الداخلية الهجرة: "الكريم عبد الغريب محمد .20
 ميدانيه دراسه ودوافعها اثارها الداخليه الهجره عطيه الكريم عبد الغريب حمدم .21

 علم اداب شمس عين. القاهره الي مشيرف قريه من المهاجرين لخصائص
  1976  واالجتماع النفس
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 ميدانيه دراسه ودوافعها اثارها الداخليه الهجره عطيه الكريم عبد الغريب محمد .22
 علم االداب شمس عين. القاهره الي شيرفم قريه من المهاجرين لخصائص

  1976  واالجتماع النفس
 ميدانية دراسة :ودوافعها آثارها.الداخلية الهجرة عطية عبدالكريم الغريب محمد .23

 علم االداب شمس عين القاهرة الي مشيرف قرية من المهاجرين لخصائص
   1976 دكتوراة واالجتماع النفس

 ميدانية دراسة :ودوافعها آثارها.الداخلية رةالهج عطية عبدالكريم الغريب محمد .24
 علم االداب شمس عين، القاهرة الي مشيرف قرية من المهاجرين لخصائص

  1976 دكتوراة واالجتماع النفس
 على واثرها الخارج فى المصريين للطالب الصيفية العمالة: "زكى شفيق محمد محمد .25

  .م1977 ،"واتجاهاتهم قيمهم
 شمس عين. النسل تنظيم نحو باالتجاه وعالقتها االجتماعية قيمال .سليمان حليم ناديه .26

   1977. ماجستير واالجتماع النفس علم اآلداب
 شمس عين.النسل تنظيم نحو باالتجاه وعالقتها اإلجتماعية القيم.سليمان حليم ناديه .27

  1977. ماجستير واإلجتماع النفس علم اآلداب
 المجتمع فى االجتماعى التدرج لدراسة الديموجرافى المدخل: "مرقص سليمان وداد .28

  .م1978 ،"القروى
 بحث -" والحضر الريف فى الخصوبة اتجاهات: "المقصود عبد زكريا محمد .29

  .م1978 مقارن، اجتماعى
 عن مدنية دراسة بالقاهرة النصر باب المقابر أفنية سكان خصائص حافظ حمدى .30

  م1978 الدكتوراه درجة على للحصول  المقابر أفنية مجتمع
 عن مدنية دراسة بالقاهرة النصر باب المقابر أفنية سكان خصائص حافظ حمدى .31

  م1978 الدكتوراه درجة على للحصول  المقابر أفنية مجتمع
 للجالية ميدانية دراسة -" الالتينية الجماعات بين الثقافى االتصال:"دياب حافظ محمد .32

  .م1979 بفرنسا، مرسليا بمدينة الجزائرية
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 دراسة -" التعليم بمستوى وعالقته االيجابى السلوك: "رسالن ميدالح عبد يسرى .33
  .م1979 المنيا، ومحافظة ومركز بندر على تطبيقية

  .م1980 ،"المستحدثة المجتمعات فى االجتماعى والتغير التوطين: "قناوى ماهر .34
 قرية على إجتماعية ديموجرافية دراسة -" السكانى والنمو المهنة: "الطحاوى جمال .35

  .م1981 المنيا، نةومدي
 دوافعها" بالخارج للعمل التدريس هيئة اعضاء هجرة: "زكى شفيق محمد محمد .36

  .م1982 وآثارها،
 بالخارج للعمل الجامعات في اتدريس هيئه اعضاء هجره  زكي شفيق محمد محمد .37

  1982 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين واثارها دوافعها
 بالخارج للعمل الجامعات في اتدريس يئهه اعضاء هجره  زكي شفيق محمد محمد .38

  1982 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين واثارها دوافعها
" مصر فى السكانية بالمشكلة المتصلة الشعبى التراث انماط: "لؤلؤ مصطفى اهللا عبد .39

  .م1983 مصريتين، لقريتين ميدانية دراسة مع -
  .م1983 ،"المحلى المجتمع فى الخارجية الهجرة دور  ىى:الدردير العال عبد أحمد .40
  .م1983 ،"مصر فى بالتنمية وعالقتها المصرية العقول هجرة" :ابراهيم رفعت .41
  .م1983 ،"االنجابى والسلوك الفقر: "الجواد عبد خليل مصطفى .42
 مصر من العلمية العقول هجرة لظاهرة سوسيولوجية دراسة: "صالح الوهاب عبد سنية .43

 ودراسة تاريخى تحليل -" المجتمع على وآثارها الشقيقة العربية المجتمعات إلى
  .م1984 ميدانية،

 في دراسه - االسماعيليه مدينه في االجتماعيه الحياه  النبالوي الفتاح عبد فؤاد عايده .44
   1984 ماجستير االجتماع البنات شمس عين - الحضري االجتماع علم

 التنمية على خارجال إلى المصرية العاملة القوى انتقال اثر:"مرقص فهيم وفاء .45
  .م1985 ،"بمصر الصناعية

 والنتائج، والدوافع التكيف فى دراسة -" الخارجية الريفية الهجرة: "فرج عطا سعاد .46
  .م1985
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 الهجرة على المترتبة والثقافية البنائية التغيرات: " الرحمن عبد حافظ السيد ماجده .47
  .م1985 رية،المص االسر من لمجموعة مقارنه دراسة -" الحضرية الريفية

  .م1985 ،"االجتماعى التغير احداث على واثرها الخارجية الهجرة: "ربه عبد صابر .48
 الديمجرافية الخصائص بعض لتغير سوسيولوجى تحليل: "الطحاوى اسماعيل جمال .49

 الريفية، الهجرة آلثار مقارنة دراسة -" المحلى المجتمع لسكان واالجتماعية
  .م1985

 والتكيف الدوافع في دراسه - الخارجيه ريفيهال الهجره. فرج عطا سعاد .50
 عين  القسم-الكلية-الجامعة1985 النشر سنة ماجستر العلمية الدرجة.،والنتائج
  االجتماع  ،االداب  ،شمس

 عين والنتائج والتكيف الدوافع في دراسه -  الخارجيه الريفيه الهجره فرج عطا سعاد .51
    1985 ماجستر االجتماع االداب شمس

  الريفيه الهجره علي المترتبه والثقافيه البنائيه التغيرات الرحمن عبد حافظ لسيدا ماجده .52
 االداب شمس عين" المصريه االسر من لمجموعه مقارنه دراسه"  الحضريه
   1985 دكتوراه االجتماع

 التحرير جنوب لقطاع اجتماعيه انثروبولوجيه دراسه  مدحت الدين كمال محمد مني .53
 ماجستير االجتماع البنات االداب شمس عين ربيهالع مصر جمهوريه في

1985    
 االجتماعي التغير إحداث على وأثرها الخارجية الهجرة م1985 عبدربه محمد صابر .54

  سوهاج محافظة" المشاودة" بقرية سوسيوأنثربولجية دراسة مصرية قرية في
 عين لنتائجوا والتكيف الدوافع في دراسه -  الخارجيه الريفيه الهجره فرج عطا سعاد .55

  1985 ماجستر االجتماع االداب شمس
 الريفيه الهجره علي المترتبه والثقافيه البنائيه التغيرات الرحمن عبد حافظ السيد ماجده .56

 االداب شمس عين" المصريه االسر من لمجموعه مقارنه دراسه"  الحضريه -
  1985 دكتوراه االجتماع
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 التحرير جنوب لقطاع اجتماعيه يهانثروبولوج دراسه مدحت الدين كمال محمد مني .57
 ماجستير االجتماع البنات االداب شمس عين العربيه مصر جمهوريه في

1985  
 قرية في االجتماعي التغير إحداث على وأثرها الخارجية الهجرة عبدربه محمد صابر .58

 رسالة سوهاجـ محافظة" المشاودة" بقرية سوسيوأنثربولجية دراسة، مصرية
  م1985. / اسيوط، جامعة بسوهاج اباالد كلية،ماجستير

 -" واالجتماعية االقتصادية والتحوالت الخارجية الهجرة: "سيف حسن مدكور محمد .59
  .م1986 مصرية، لقرية دراسة

  .م1986 ،"الجريمة على واثرها الداخلية الهجرة:عسكر السيد محمد أحمد .60
 ،"االنجابى لوكالس على واثرها مصر فى السكانية السياسة: "الدمرداش محمد نعمات .61

  .م1986
 االسره في المراه مكانه تغير في التحضر اثر  البسيوني جاد اهللا عبد البسيوني .62

 والحضر الريف في السيدات من عينه علي ميدانيه دراسه - المعاصره المصريه
    1986 ماجستير االجتماع االداب الزقازيق الشرقيه بمحافظه

 القاهره - التحضر نشاه في دراسه يهاالسالم المدينه ناصف محمد امين سعيد .63
  1986 ماجستير االجتماع االداب شمس عين )م1517/  969( نموذجا

 عين واالجتماعيه االقتصاديه والتحوالت الخارجيه الهجره سيف حسن منصور محمد .64
   1986 ماجستير االجتماع االداب شمس

 على أثرهاو  مصر في السكانية السياسية م1986 حسان، الدمرداش محمد نعمات .65
  الجيزة بمحافظ االخصاص قرية على ميدانية دراسة االنجابي السلوك

 على ميدانية دراسة الجريمة على وأثرها الداخلية الهجرة عبدربه محمد صابر .66
 عسكر أمام السيد محمد أحمد./ د القاهرة سوهاج محافظة من المهاجرين
  م1986

 عين واالجتماعيه االقتصاديه والتحوالت الخارجيه الهجره سيف حسن منصور محمد .67
  1986 ماجستير االجتماع االداب شمس
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 السلوك على وأثرها مصر في السكانية السياسية حسان الدمرداش محمد نعمات .68
 االداب الجيزة،كلية بمحافظ االخصاص قرية على ميدانية دراسة، االنجابي
  م1986 ،-اسيوط جامعة– بسوهاج

 ميدانية دراسة، الجريمة على وأثرها الداخلية الهجرة عسكر، أمام السيد محمد أحمد .69
 االداب كلية،ماجستير القاهرة،رسالة سوهاج محافظة من المهاجرين على

  م1986 اسيوط جامعة،بسوهاج
  .م1987 ،"االجتماعية التنشئة على الخارجية الهجرة تأثير:"مصطفى احمد شادية .70
  .م1987 ،"المقابر ابنته مجتمع عن دراسة: "حافظ حسن حمدى .71
 لهجرة ميدانية دراسة -" االجتماعى والتغير الخارجية الهجرة: "حسن ابراهيم حسن .72

  .م1987 للخارج، مصرية قرية فى الفالحين
 الجامعات فى المغتربات للطالبات االجتماعية المشكالت حسن محمد فاطمة .73

  القسم-الكلية-الجامعة1987 النشر سنة ماجستير العلمية الدرجة، المصرية
 سيدة السمالوطى توفيق نبيل االشراف، االجتماع  ،االنسانية الدراسات  ،األزهر
  سعد ابراهيم

 1407االجتماعية التنشئة على الخارجية الهجرة تأثيرات مصطفى أحمد شادية./ د .74
  م1987/ هـ

 رسالة االجتماعية التنشئة على الخارجية الهجرة مصطفى،تأثيرات أحمد شادية .75
  م1987/ هـ 1407 اسيوط جامعة جبسوها االدب كلية ماجستير

 في ميدانيه دراسه االيديولوجي االنتماء في واثارها الخارجيه الهجره :محمود صبرة .76
  1987، سوهاج بمحافظه قريه

 ميدانية دراسة -" النسل تحديد مجال فى القرار اتخاذ: "الرحمن عبد شوقى بدرية .77
  .م1979 المنيا، بندر االهلية االسرة تنظيم لمركز

 المجتمع فى السكانى التزايد بظاهرة وعالقتها االجتماعية القيم: "فيداوى زكى هيمإبرا .78
  .م1989 مصر، لصعيد مصريتين قريتين فى ميدانية دراسة -" الريفى

 -" المصرى الريف فى الرضع االطفال ووفيات الفقر: "الجواد عبد خلف مصطفى .79
  .م1989 مصرية، قرية فى مقارنه ميدانية دراسة
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 كلية - أسيوط جامعة .م1991 ،"الديموغرافى والتحول السكانية السياسة:"يفهخل أحمد .80
  :الماجستير رسائل - بسوهاج اآلداب

 ،"المصرى المجتمع فى السكانى والحراك الطبقى البناء: "عثمان حسين عثمان .81
  .م1991

 الي المهجرين تكيف علي المؤثره والثقافيه االجتماعيه العوامل احمد محمد رضا .82
 العلمية الدرجة. محلي كمجتمع الصالحيه حاله دراسه الجديده تمعاتالمج

  ،االداب  ،الزقازيق  القسم-الكلية-الجامعة 1992 النشر سنة، ماجستير
  االجتماع

 مع الحضري االجتماع علم في دراسه للمدينه العشوائي النمو جالل احمد جالل ايمان .83
   1992 ماجستير االجتماع داباال شمس عين القاهره مدينه امتداد علي التطبيق

 مع الحضري االجتماع علم في دراسه للمدينه العشوائي النمو جالل احمد جالل ايمان .84
  1992 ماجستير االجتماع االداب شمس عين القاهره مدينه امتداد علي التطبيق

 االثار في دراسه النفطيه الدول من المصريه العماله عوده. فرج عطا سعاد .85
-الجامعة1993 النشر سنة دكتوراه العلمية الدرجة. قتصاديهواال االجتماعيه

  .االجتماع  ،االداب  ،شمس عين  القسم-الكلية
 المصري المجتمع في ودينامياته الطبقي البناء محددات  الرامخ السيد محمد السيد .86

 االداب االسكندريه) 1981 - 1952 من الفتره في سوسيولوجي تحليل(
   1993 دكتوراه االجتماع

 االجتماعيه االثار في دراسه النفطيه الدول من المصريه العماله عوده فرج عطا سعاد .87
  1993 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين واالقتصاديه

 النفطيه والثقافه المصريه الثقافه بين التفاعل انماط الرحمن عبد حافظ السيد مني .88
 دكتوراه الجتماعا االداب شمس عين الثقافي والتغلغل االندماج في دراسه
1993   

 دراسه االيديولوجي االنتماء في واثارها الخارجيه الهجره: بهوق احمد محمود صبره .89
 االداب اسيوط  جامعة بسوهاج االداب كلية، سوهاج بمحافظه قريه في ميدانيه

   1993 ماجستير االجتماع
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 االجتماعيه راالثا في دراسه النفطيه الدول من المصريه العماله عوده فرج عطا سعاد .90
  1993 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين واالقتصاديه

 النفطيه والثقافه المصريه الثقافه بين التفاعل نماطأ :الرحمن عبد حافظ السيد مني .91
 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين، الثقافي والتغلغل االندماج في دراسه

1993  
 دراسه الجديده للمدن والتنقل ادياالقتص االنفتاح سياسه هالل الحميد عبد محمود .92

 االداب طنطا رمضان من والعاشر االسكندريه مدينتي بين مقارنه ميدانيه
  1995 دكتوراه االجتماع

 كيفيه حول بحث االجتماعيه والعداله االقتصادي االنفتاح سيف حسن منصور محمد .93
 اهدكتور  االجتماع االداب شمس عين المصري المجتمع في الحياه فرص توزيع
1995  

 نظريات ضوء في الداخلية للهجرة السوسيولوجي التحليل على أحمد على عبدالناصر .94
  1995. / د القاهرة إلى أسوان محافظة من للمهاجرين ميدانية دراسة المسافة

 كيفيه حول بحث االجتماعيه والعداله االقتصادي االنفتاح سيف حسن منصور محمد .95
 دكتوراه االجتماع االداب شمس عين، يالمصر  المجتمع في الحياه فرص توزيع

1995  
 نظريات ضوء في الداخلية للهجرة السوسيولوجي التحليل على أحمد على عبدالناصر .96

 دكتوراه رسالة القاهرة إلى أسوان محافظة من للمهاجرين ميدانية دراسة المسافة
  1995 اسيوط جامعة بسوهاج االداب كلية

 - واثارها عواملها - اجتماعيه كمشكله السكانا ازمه: الرحمن عبد حافظ السيد مني .97
   1995، ماجستير االجتماع االداب شمس عين القاهره مدينه علي ميدانيه دراسه

 في االجتماعيه بالمتغيرات وعالقتها الحضريه االيكولوجيا  زيد ابو احمد منصور .98
 اآلداب شمس عين مصريه حضريه لمنطقه سوسيولوجيه دراسه المدينه

 االجتماع علم أستاذ الحسيني السيد/  الدكتور األستاذ 1996 الدكتوراه االجتماع
   شمس عين جامعة - اآلداب كلية والطالب التعليم لشئون الكلية ووكيل -
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 دراسة مع الحضارية األطراف على والتحضر التصنيع ثر إبراهيم منصور نعيمة .99
 كلية  شمس عين  جامعة دكتوراه رسالة المنصورة مدينة ألطراف ميدانية
  1996، اجتماع قسم/ اآلداب

 - واثارها عواملها - اجتماعيه كمشكله االسكان ازمه الرحمن عبد حافظ السيد مني .100
، ماجستير االجتماع االداب شمس عين القاهره مدينه علي ميدانيه دراسه
1997  

 دراسة مع الحضارية األطراف على والتحضر التصنيع ثر إبراهيم منصور نعيمة .101
 كلية  شمس عين  جامعة دكتوراه رسالة المنصورة مدينة ألطراف ميدانية
  1998، اجتماع قسم/ اآلداب

"  المراه قبل من للطفل االجتماعيه التنشئهو  التحضر  احمد المهدي محمد سلوي .102
 االداب الوادي جنوب"  قنا بمحافظه الريفو  الحضر بين مقارنه ميدانيه دراسه

    1998 د االجتماع
 في متباينه اجتماعيه شرائح لدي االجتماعي التكيف انماط السيد منالمؤ  عبد هدي .103

 األداب شمس عين رمضان من العاشر بمدينه ميدانيه دراسه الجديده المدن
 رئيس( الملك عبد إسحق ثروت/  الدكتور األستاذ 2000 الدكتوراة االجتماع

 علم مدرس( حافظ ماجدة/  الدكتورة) شمس عين بآداب االجتماع قسم
  )االجتماع

 الطبقه من لعينه االجتماعي والحراك النفطيه الدول الي الهجره سالم احمد عفت .104
 االجتماع البنات شمس عين القاهره مدينه في ميدانيه دراسه المصريه الوسطي

   المعطى عبد الباسط عبد/ د.أ 2003 الماجستير
 الطبقه من نهلعي االجتماعي والحراك النفطيه الدول الي الهجره سالم احمد عفت .105

 االجتماع البنات شمس عين القاهره مدينه في ميدانيه دراسه المصريه الوسطي
  المعطى عبد الباسط عبد/ د.أ 2003 الماجستير

 بتغير عالقتهاو  االقتصاديهو  االجتماعيه التحوالت"  عماره الوارث عبد محمد مني .106
 التلفزيوني العالنا لتاثير ميدانيه دراسه المصريه القريه في االستهالك انماط
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 احمد ماجدة./ د عبدالجواد ثريا./ د.ا 2004  االجتماع االداب المنوفيه
   القاضي

 بتغير عالقتهاو  االقتصاديهو  االجتماعيه التحوالت :عماره الوارث عبد محمد مني .107
 التلفزيوني االعالن لتاثير ميدانيه دراسه المصريه القريه في االستهالك انماط

  القاضي احمد ماجدة./ د عبدالجواد ثريا./ د.ا 2004  االجتماع االداب المنوفيه
 الي الريفيين المصريين لهجره والثقافيه االجتماعيه صالحاالبعاد كردي كمال ربيع .108

 العلمية الدرجة  الفيوم بمحافظه" تطون" قريه في انثروبولوجيه دراسه: ايطاليا
  ،البنات  ،شمس نعي  القسم-الكلية-الجامعة 2005 النشر سنة دكتوراه

  أحمد عثمان سعاد/ د.أ شكرى على علياء/ د.  أ االشراف االجتماع
 الي الريفيين المصريين لهجره والثقافيه االجتماعيه االبعاد. صالح كردي كمال ربيع .109

 العلمية الدرجة. الفيوم بمحافظه" تطون" قريه في انثروبولوجيه دراسه: ايطاليا
  ،البنات  ،شمس عين  القسم-الكلية-معةالجا2005 النشر سنة، دكتوراه

  أحمد عثمان سعاد/ د.أ شكرى على علياء/ د.  أ االشراف، االجتماع
 دراسة العشوائية المناطق سكان لدى االجتماعية القيم فرغلى العال عبد فرغلى نجالء .110

 ماجستير االجتماع اآلداب القاهرة ناصر بمنشأة"  الرزاز"  منطقة على ميدانية
 محمد./ د واألنثروبولوجيا االجتماع علم أستاذ العادلى محمد فاروق/ د.أ 2005
  المساعد االجتماع علم أستاذ سليم التابعى كمال
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  السكانعلم اجتماع موضوعات الثا : ث

هجرة النوبيين الي القاهر دراسة اجتماعية للمهاجرين النوبيين الي 

       )1(القاهرة من قرية ابوسنبل

 المهاجرون هؤالء اليها نزرح التي المدن بعض الي النوبيين هجرة عوامل
 قرية من النوبيين لهجرة الدراسة عرضت كما بها تركزهم الي ادت التي الجذب وعوامل
 استبيان جانب الي االستطالعي الوصفي المنهج علي الباحث اعتمد وقد ابوسنبل
 التي االجزاء في او المدينة وسط في تركزهم يزداد المدن في النوبيين ان الي وتوصل
 الي النوبية القرية من والجذب الطرد عوامل ان ،بها الحديدية السكك نع كثيرا التبعد

 وهي فقط االقتصادية الصيغة ذات العوامل علي قاصرة غير وهي متكاملة العاصمة
 المهاجرين حياة في هاما دورا تلعب منطقتي في واقتصادية اجتماعية اثار تتضمن

 وبصفة العاصمة الي لمهاجرينا حياة في هاما دورا تلعب القرابية العاصمة الي
 الثقافي التكيف عملية وان بالقرية واالتصال االهل ومساعدة الزواج في خاصة

 في المقيمين للنوبيين بالنسبة التختلف والقيم االتجاهات وان ببطء تتم للمهاجرين
  .والمدينة القرية

 لخصائص ميدانية دراسة:  ودوافعها آثارها.الداخلية الهجرة

  )2(القاهرة الي مشيرف قرية من المهاجرين

 ،الداخلية للهجرة والنفسية واالقتصادية االجتماعية والدوافع اآلثار علي التعرف
 والتعرف ،القاهرة في وحياتهم والكوامل مشيرف قريتي من المهاجرين احوال ووصف
، والمهنية التعليميةو  الزواجية وحالتهم ،السن وفئات النوع ناحية من خصائصهم علي

                                                           

مـن  ثروت اسحاق عبـداللملك هجـرة النـوبيين الـي القـاهرة دراسـة اجتماعيـة للمهـاجرين النـوبيين الـي القـاهرة )1(
 1975قرية ابوسنبل عين شمس االداب علم النفس واالجتماع ماجستير 

محمد الغريب عبدالكريم عطية الهجرة الداخلية.آثارها ودوافعها: دراسـة ميدانيـة لخصـائص المهـاجرين مـن  )2(
 1976قرية مشيرف الي القاهرة، عين شمس االداب علم النفس واالجتماع دكتوراة 
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 الهجرة دوافع ان تبين وقد، والمالحظة الحالة ودراسة التجريبي المنهج أستخدامب
 والرغبة، العمل بفرص تتعلق التي االقتصادية الدوافع من مجموعة تتحددفي الداخلية

 بين العالقة انهيار عن تكشف التي االجتماعية الدوافع ومجموعة ،المنتظم االجر في
 درجتي بارتفاع تتعلق التي النفسية الدوافع ععومجمو  ،االصلي وموطنه المهاجر
  .طارد مجتمع الريفي المجتمع وان ،الحضر الي الريف من الهجرة نحو االتجاه

  )1(.الخصوبة علي المؤثرة النفسية االجتماعية العوامل

 علي النفسية االجتماعية العوامل من مجموعة تأثير علي التعرف هو الهدف
 وعالج، التجريبي المنهج علي الباحثة اعتمدت وقد. ع. م. ج في الخصوبة معدالت
 الخصوبة ان - :منها نتائج الي وتوصلت، االحصائي باالسلوب عنه الناتجة البيانات
 وأن، المهنة ونوع،االقتصادي االجتماعي والمستوي التعليم من بكل مباشر بشكل تتأثر

 خصوبة والتسامح ةالتقدمي صاحب بينما عالية خصوبة يصحبها والتسلط المحافظة
 يتميزون الريف مواليد الن والخصوبة الريفية المناطق بين عالقة هناك وأن، مخفضة
 في مجتمعين االقارب ووجود ،الكبيرة العائلة مع المعيشة ويفضلون، المبكر بالزواج
 الكبر في يأخذ، العليا المهن ذوي ألسر بالنسبة يقل االسرة حجم وأن، واحد مكان
 والمتوسطة العليا المهن ذوي وأن، فنيين الغير للعمال بالنسبة منتهاه إلي يصل حتي
  .للزوجة إحتراما وأكثر االبناء بتعليم اهتماما أكثر

 (2) .النسل تنظيم نحو باالتجاه وعالقتها اإلجتماعية القيم 
 النسل تنظيم نحو واتجاهه الفرد قيم بين العالقة علي التعرف الي الرسالة تهدف

 البيانات عالج مع التجريبي جانب الي والتحليلي الوصفي المنهج علي الباحث داعتم وقد
 أنهم يرون العينة افراد جميع ان البحث وقدأظهر اإلحصائي باالسلوب عنه الناتجة

                                                           

.العوامل االجتماعيــة النفســية المــؤثرة علــي الخصــوبة.عين شــمس اآلداب علــم الــنفس ناديــه حلــيم ســليمان )1(
 1974واالجتماع دكتوراة. 

ناديــه حلــيم ســليمان.القيم اإلجتماعيــة وعالقتهــا باالتجــاه نحــو تنظــيم النســل.عين شــمس اآلداب علــم الــنفس )2(
 1977واإلجتماع ماجستير. 
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 كثرة اسباب أن البحث نتائج وأوضحت أقل أو أطفال ثالثة بإنجاب حاال أسعد يكونون
 الموت من األبناء علي والخوف اهللا لقضاء رضوخال هي العمال رآى في األطفال انجاب
 العمال من% 54.5 وأن الطالق من والخوف الحصة علي الخوف العامالت رأي وفي
 البحث من اتضح وقد%، 90 الي العامالت بين النسبة وترتفع النسل لتحديد المؤيدين من
 لديهم ظهر فمن النسل تنظيم نحو باالتجاه واضح ارتباط والدينية السسياسية للقيميتين ان
 مؤيد إتجاه أيضا لديهم أن ظهر القيم باقي من أعلي مستوي تحتل السسياسية القيمة ان

  .الدينية للقيمة بالنسبة العكس حدث بينما النسل لتنطيم بشدة

تدريس في الجامعات للعمل بالخارج لاعضاء هيئه ا ةهجر 

    )1(دوافعها واثارها

ة أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات للعمل هذه الدراسة موضوع هجر  تتناول
بالخارج بهدف التعرف على مالمح هذه الظاهره ودوافعها لدى أعضاء هيئة التدريس 

سواء على منفذيها من النواحى االقتصاديه  هاباالضافه الى محاولة التعرف على آثار 
الجامعى واالجتماعيه والصحيه أو على المجتمع المصرى من حيث التنميه والتعليم 

منه وكان من نتائج هذا البحث أنه تبين أن الدافع الرئيسى لهجرة أعضاء هيئة 
التدريس للعمل بالخارج هو دافع اقتصادى وذلك مع عدم اغفال لباقى الدوافع 
االخرى. وقد اتضح ايضا وجود تباين فى أتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو الرغبه 

تالف تخصصاتهم وكذلك فقد تبين أن الهجره فى الهجره للعمل بالخارج تبعا الخ
تحدث العضاء هيئة الترديس حركا صاعدا الى أعلى من الناحيه االقتصاديه وفى 

هابطا الى اسفل من الناحيه االجتماعيه باالضافه  كاذات الوقت فهى تحدث لهم حرا
بيه الى آثار الهجره الضاره على الحالة الصحيه، واخيرا تبين أن للهجره آثار سل

  وأخرى ايجابيه على التنميه فى مصر.

                                                           

ه اتـدريس فـي الجامعـات للعمـل بالخـارج دوافعهـا واثارهـا عـين محمد محمد شفيق زكي  هجره اعضاء هيئـ )1(
 1982شمس االداب االجتماع دكتوراه 
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الحضريه  -التغيرات البنائيه والثقافيه المترتبه علي الهجره الريفيه 

         )1(" دراسه مقارنه لمجموعه من االسر المصريه"

هذه الدراسة الكشف عن طبيعة التغيرات البنائيه والثقافيه التى طرأت  تحاول
عشرون عاما) وتنحصر (مة دائمه فى مدينه القاهره على أسر المهاجرين المقيمين اقا

مجموعة االساليب المنهجيه التى كان لها عظيم االثر فى توضيح موضوع البحث 
االحصاء وقد  ،االخباريون المالحظه، دراسة الحالة ،االسلوب االنثروبولوجى :فى

ه وطبقا لذلك استعانت الباحثه بدليل المجتمعات بالقاهرة فى الحصول على أفراد العين
وقع االختيار علي افراد العينه وطبقا لذلك وقع االختيار على افراد عينه الدراسة 

المهاجرين) من قريتى ميت عفيف " منوفيه " وأبناء الشعرانى " قنا" ولكى تحقق (
الباحثه أهداف الدراسة قسم البحث الى سبعة فصول االول منها عن المقدمه المنهجيه 

الحضريه والتحضر فى  - ) اما الفصل الثانى فهو عن الهجره الريفيه المنهج االدوات(
الحضريه فى  - تحليل تاريخى) ويتناول الفصل الثالث الهجره الريفيه(العالم الثالث 

دراسة تتبعيه) ويعالج الفصل الرابع التغيرات البنائيه داخل نسق االسرة (مصر 
ثم  اجرينرى وااليكولوجى للمهالمهاجرة اما الفصل الخامس فموضوعه النسق االس

يأتى الفصل السادس ليتحدث عن التغيرات الثقافيه داخل نسق االسره المهاجره وفى 
  الباحثه مناقشة نتائج البحث. عرضالفصل السابع واالخير ت

  )2(دراسه في الدوافع والتكيف والنتائج  -الهجره الريفيه الخارجيه 

حوال الفالحين المصريين الذين هذه الدراسه الى متابعة ظروف وا تهدف
هاجروا للعمل بالدول النفطيه ونتائج تلك الهجرة الفرديه والمجتمعيه ويجرى ذلك على 

                                                           

الحضــريه "  -ماجــده الســيد حــافظ عبــد الــرحمن التغيــرات البنائيــه والثقافيــه المترتبــه علــي الهجــره الريفيــه  )1(
 1985اه دراسه مقارنه لمجموعه من االسر المصريه" عين شمس االداب االجتماع دكتور 

ـــه  )2( ـــدوافع والتكيـــف والنتـــائج عـــين شـــمس االداب  -ســـعاد عطـــا فـــرج الهجـــره الريفيـــه الخارجي دراســـه فـــي ال
 1985االجتماع ماجستر 
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ثالث مراحل تهدف المرحلة االولى الى التعرف على الخصائص والسمات االقتصاديه 
التى واالجتماعيه لهؤالء المهاجرين قبل الهجره ومن ثم التعرف على الدوافع االساسيه 

تكمن وراء عمليه الهجره ودور الظروف الديموغرافيه واالقتصاديه والسياسيه 
الثانيه فتهدف الى التعرف على احوال هؤالء  المرحلهواالجتماعيه فى احداثها أما 

المهاجرين في المجتمع النفضى من حيث معايشتهم لتجربة جديده عليهم وماهيه 
خارج الوطن وعالقتهم بمواطن المجتمع العمل الجديد وعالقتهم ببعضهم البعض 

النفطى ثم نوعيه المشكالت التى قد يعانون منها هناك اما المرحله الثالثه فتهدف الى 
التعرف على النتائج االجتماعيه واالقتصاديه للهجرة الريفيه الخارجيه سواء أكانت 

ن ثم على نتائج شخصيه تعود على الشخص المهاجر وأسرته أم على القريه نفسها وم
المجتمع المصرى عامه وقد اختارت الباحثه قرية بخريج التابعه لمركز بسيون محافظة 

لدراسة الظاهرة بها نظرا الرتفاع حجم الهجرة بها حيث بلغت نسبة قوة العمل  بيهالغر 
% من اجمالي قوة العمل الزراعيه الموجوده بالقريه فى عام 55ر1المهاجره 
هاجرين الزراعيين بالقرية بشرط قظائهم سنه على االقل وقد تم حصر جميع الم1983

مهاجرا طبقت عليهم صحائف استبيان فى موقف 283ببلد المهجر وبلغ عددهم 
استبيارى كما قامت الباحثه بتطبيق منهج دراسة الحالة على بعض الحاالت التى 

 9’حاالت من قرية الدراسة  7مكثت فترات طويله بمجتمع المهجر وكان عددها 
فى  سعوديهالمملكه العربيه ال(حاالت قامت الباحثه بمقابلتهم فى احدى بلدان المهجر

منطق جده والطائف والحويه) وينتمون الى محافظات وقرى مصريه مختلفه هذا 
حاالت من قرية الدراسة من المهاجرين الذين لم يمكثوا ببلدان  3باالضافه الى مقابله 

حاالت من أسر  4لم تتعدى السنه الواحده ومقابلة  المهجر سوى أشهر قليله معدوده
زواجاتهم واوالدهم) كما اجريت مقابالت مع بعض اهالى القريه (المهاجرين بالقريه 

 5للتعرف على نتائج الهجرة االجتماعيه واالقتصاديه بالقرية وأخيرا مقابالت مع 
  هجره.مزارعين من اهالى القريه لم يهاجروا للتعرف على اسباب عدم ال
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في االثار  ةدراس ةمن الدول النفطي ةالمصري ةالعمال ةعود

  )1( ةواالقتصادي ةاالجتماعي

حقبة الثمانينات دالئل مرحلة معاكسة لسنوات رواج هجرة العمالة  شهدت  
المصرية الي الدول النفطية تمثلت في إنحسار الطلب علي العمالة الوافدة بتلك الدول 

يرة منها نتيجة النتهاء المشروعات التحديثية التي تم إستقدام واالستغناء عن اعداد كث
تلك العمالة من اجل تنفيذها ومن ثم فقد بدأت عودة اعداد كبيرة من العمالة المصرية 

، 1986م حيث قد بلغ متوسط العودة الصافية في كل من عامي 1985منذ عام 
تتوافر لتلك االجهزة مشتغل سنويا وعلي الرغم من انه ال  180ر000حوالي  1987

عن حجم تلك العودة إال أن هناك الكثير من الدراسات التي  دقيقةالمختصة تقديرات 
أهتمت بظاهرة العودة وما سوف يترتب عليها من آثار إجتماعية واقتصادية وقد قدمت 
تلك الدراسات مجموعة من االفتراضات والتوقعات تتعلق بعوامل العودة وآثارها 

االقتصادية ولكن اي من تلك الدراسات لم تخضع تلك االفتراضات االجتماعية و 
لالختبار االمبيريقي لذا هدفت الباحثة من إجراء تلك الدراسة الي االختبار األمبيريقي 
المايكروسوسيولوجي لمجموعة االفتراضات والتوقعات التي وردت بتلك الدراسات وقد 

ضوء  يصرية الي الدول النفطية فتناولت الدراسة اتجاهات إنتقال العمالة الم
المتغيرات الدولية واالقليمية والمحلية ومؤشرات وعوامل عودة العمالة المصرية واالثار 
االجتماعية واالقتصادية لعودة العمالة ويمكن تلخيص اهم نتائج الدراسة فيما يلي إن 

ات شكل كل من تغير االوضاع االقتصادية لدول النفط وٕانتهاء معظم المشروع
التحديثية العاميالن الرئيسيان لعودة العمالة المصرية ويرتفع حماس العائدين من 
العمالة المؤهلة الداء اعمالهم في مشروعاتهم الخاصة بينما يتراخي لدي العائدين 
لوظائفهم الحكومية كما أهتم المزارعون العائدون باراضيهم الزراعية كما اتجه البعض 

  رية وخدمية.منهم لممارسة أنشطة تجا

                                                           

سعاد عطا فرج عوده العماله المصريه من الدول النفطيه دراسه فـي االثـار االجتماعيـه واالقتصـاديه عـين  )1(
 1993شمس االداب االجتماع دكتوراه 
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لقطاع جنوب التحرير في جمهوريه  ةاجتماعي ةدراسه انثروبولوجي

       )1(ةمصر العربي

الباحثه بدراسة احد المجتمعات الريفيه المستحدثه فى جمهورية مصر  قامت
العربيه دراسة تكامليه شامله لكافة الجوانب االساسيه فى الحياة االجتماعيه مع االهتمام 

 ائيهح اثر هذه التجربه علي مجتمعنا المصرى وهذه الدراسة بنبصفة خاصه بايضا
وظيفيه تهتم بدراسة البناء االجتماعى فى قطاع جنوب التحرير فالباحثه تنظر الى 
المجتمع كوحده متكامله متماسكه تتمتع بدرجه عاليه من االستمرار في الوجود وينقسم 

ا وظيفيا لتكفل المحافظه على كيان من الداخل الى وحدات صغيره تتفاعل وتتساند تساند
المجتمع واستمرار بنائه وقد رجعت الباحثه الى العديد من الوثائق والمستندات ومن ذلك 
بيانات التعداد، السجالت الخاصه بالمنطقه وكتب التاريخ...الخ وقد اقامت الباحثه لفتره 

ه الى المخبرين طويله بالمنطقه واعتمدت على المالحظه والمشاركه وتوجيه االسئل
ادوات البحث االجتماعى التي تم االعتماد عليها فى هذه  هموتعتبر المقابله كذلك من أ

الدراسه كما استعانت الباحثه بالمسنين من االهالى للحصول على بيانات عن االحداث 
الماضيه وتقع هذه الدراسه فى سبعة عشر فصال تناولت: موضوع البحث وأهدافه 

عرض لبعض الدراسات الميدانيه التى أجريت عن  - واجهت الباحثه والصعوبات التى
 - اهداف المشروع والمشكالت فى المراحل االولى للتنفيذ  - المجتمعات الريفيه 

الحرف  - المسكن والنمو السكانى بالمنطقه الزراعيه والثروة الحيوانيه - االيكولوجيا
 تماعيهالهيئات االج - لحالة الصحيه ا - الحالة التعليميه  - الحاله الدينيه  - والصناعات

 - الحكم المحلى  - الموت وشعائر الجنازات  - وسائل الترفيه فى مجتمع البحث  - 
عالقة جنوب التحرير بالمناطق االخري  - العوامل التى تؤثر في تضمن مجتمع البحث
  الخاتمه والمقترحات. فى جمهورية مصر العربيه ثم فى النهاية تأتى

                                                           

مني محمد كمال الدين مدحت دراسه انثروبولوجيـه اجتماعيـه لقطـاع جنـوب التحريـر فـي جمهوريـه مصـر  )1(
 1985العربيه عين شمس االداب البنات االجتماع ماجستير 
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دراسة  -نية في مصر وأثرها على السلوك االنجابيالسياسية السكا

  )1(الجيزة ةميدانية على قرية االخصاص بمحافظ

بالرغم  ،المفكرون بقضايا السكان منذ زمن بعيد وتناولوها بالدراسة والتحليل أهتم
  من أن المشكلة السكانية لم تكن تمثل خطرًا في ذلك الوقت.

أن نطلق عليها دراسة علمية كانت أن أول دراسة عن السكان يمكن  والواقع
على يد رجل األعمال البريطاني "جون جرونت" عندما فكر في اخضاع قوائم 

للتحليل، وخرج بنتائجه وتحليالته بكتيب نشر عام  –السوفيات التى تعد وتنشر 
  الوفيات". وائمم بعنوان "تأمالت طبيعية وسياسية عن ق1662

المشكلة السكانية.. وتقف عقبه أمام حل وفي البالد النامية حيث تتفاقم  - 
. ما زالت الحاجة ملحة إلى تأصيل نظرية سيسولوجية، تدرس قضاياها .قضايا التنمية

في تشابكاتها وتعقيداتها المختلفة، على المستوى االقتصادي، والثقافي واالجتماعي 
بهدف  ،والميثولوجي، وعلى هديها يمكن رسم سياسات أكثر قدرة على التعامل معها

  قضايا التنمية والتقدم. زانجا

  الدراسة وأسباب اختيار المشكلة. أهمية

أهمية الدراسة إلى ما تعانيه جمهورية مصر العربية من مشكالت ترتبط  ترجع
وثيقا بالنمو السكاني المضطرد غير المخطط والذي يقف عقبه في سبيل  رتباطاا

الذى يحتم وضع وتنفيذ سياسة سكانية  تحقيق النتائج المرغوبة لبرامج التنمية األمر
متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين معدالت النمو السكاني ومعدالت النمو 

  االقتصادي واالجتماعي.

تتضح أهمية السياسات السكانية لمواجهة مشكالت النمو السكاني  وبذلك

                                                           

نعمات محمد الدمرداش حسان السياسية السكانية في مصـر وأثرهـا علـى السـلوك االنجـابي، دراسـة ميدانيـة )1(
 م1986، -جامعة اسيوط–ظ الجيزة،كلية االداب بسوهاج على قرية االخصاص بمحاف
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ة دقيقة المتزايد وخاصة في الريف المصري، والتى البد وأن تعتمد على ركائز علمي
مستمدة من البيانات التفصيلية، والتى تقوم بتوفيرها الدراسات النظرية والتطبيقية لهذا 
كان اختيار أثر تنفيذ برامج السياسة السكانية على السلوك االنجابي مجاال لهذه 

هذا إلى جانب تخصص الباحثة في التخطيط االجتماعي، الذى يرتبط  .الدراسة
  كالت المجتمع وأساليب مواجهتها.بصورة مباشرة بدراسة مش

  الدراسة: أهداف

: التعرف على أثر تنفيذ برامج السياسية القومية للسكان وتنظيم ألساسيا الهدف
  األسرة في أحداث تغيير في اتجاهات السكان نحو االنجاب.

  تقسم هذا الهدف إلى أهداف فرعية هي: ويمكن
  لسكان لتنظيم األسرة.التعرف على مدى التغير في معرفة وممارسة ا -1
التعرف على مردرد تنفيذ السياسة القومية للسكان وتنظيم االسرة كما وكيفا  -2

  العمل". - الصحة  - في بعض مجاالت الخدمات "التعليم 
محاولة التعرف على أثر الموقف السكاني في الخطط القومية للتنمية  -3

  م.1986 –م 1982االجتماعية واالقتصادية خاصة الخطة الخمسية 
محاولة التوصل إلى مجموعة من التوصيات واالقتراحات التى تفيد في  -4

  وضع السياسات السكانية وأساليب تنفيذها.

  الدراسة: فروض

يوجد ارتباط بين برامج السياسة القومية للسكان وتنظيم األسرة  ال -1
  المنفذة حاليا، وبين السلوك اإلنجابي الحالى للسكان.

 .اببين تقدم المجتمع وبين معدالت االنج ارتباط عكسي يوجد -2
ارتباط إيجابي بين القيم التي يتمسك بها أفراد المجتمع الريفي  يوجد -3

 وبين معدالت اإلنجاب.
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  الدراسة: مجاالت

  ) المجال الجغرافي:1(
الباحثة قرية االخصاص التابعة لمركز امبابة بمحافظة الجيزة إلجراء  اختارت
  الدراسة عليها.

  جال البشري:) الم2(
في األسرة المكتملة أي التى تتكون من األب واألم واألبناء مستبعدا  يتمثل

األسر غير المكتملة أي التى تفقد أحد مكوناتها سواء بسبب الهجر أو الطالق أو 
الوفاة أو عدم االنجاب، وذلك لطبيعة الدراسة التى تبحث ظاهرة االنجاب والعوامل 

  المؤثرة فيها.
  سة:الدرا وحدة

الباحثة وحدة المعاينة في "الزوجة األم" لتعتمد عليها وتجعلها محور  حددت
  بياناتها.

  :العينة

أسرة بعد استيعاب واألسر غير  1002عدد األسرة المكتملة بالقرية  بلغ
  أسرة. 89المكتملة وعددها 

  % من إجمالي األسر.50سحب عينة عشوائية بسيطة بنسبة  وتم
  :نيةأدوات الدراسة الميدا: منهجية وطرق و ثانيا

كان الهدف األساسي للدراسة هو التعرف على مدى تأثر اتجاهات السكان  لما
لإلنجاب بما نفذ من برامج السياسة القومية للسكان وتنظيم األسرة هو ما يجعلها 

  .ليليةضمن دائرة الدراسات الوصفية التح

لعينة والمنهج استخدمت الباحثة منهج المسح االجتماعي عن طريق ا وقد
التاريخي، كما استخدمت بعض األساليب اإلحصائية واستخدمت الباحثة االستبار 
"استمارة المقابلة" كأداة الجمع البيانات، واستعانت الباحثة أيضا بإدارة أخرى وهي 

  المالحظة.
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  الزمني للدراسة: المجال

بر اكتو  1985عملية جمع البيانات فترة ست شهور منذ إبريل  استغرقت
1985.  

  الدراسة الميدانية: نتائج

ضوء طبيعة الدراسة وضعت الباحثة خطة عرض ومناقشة النتائج  على
  - خالل الفصول القادمة على الوجه التالى:

  النتائج الدراسة وفقا للبنود والمتغيرات األساسية بها. تقسيم -1
من متغيرات  متغيرنتائج الدراسة الميدانية الخاصة بكل  عرض -2
 استخدام أدوات جمع البيانات.الدراسة ب
 نتائج الدراسة ننتائج الدراسات السابقة. مقارنة -3
 التوصيات المرتبطة بالمتغيرات. استخالص -4

  خصائص المجتمع
  : خصائص أفراد العينة:أوال
% من مواليد 98من خالل توزيع أفراد العينة حسن محل الميالد أن نسبة  تبين

  البحث ال تعد من مناطق الجذب. قرية االخصاص وبذلك تعد القرية موضع

  توزيع أفراد العينة حسب فئات السن ومعاصرة السياسة السكانية.- 

  %.1سنة لم تزد عن  16 – 14أن نسبة من هن في سن - 
سنة  74 – 66ولم يصل إلى سن  ،%67سنة بلغت  36 – 16نسبة  وأن

  %.2سوى 
  الحالة التعليمية ومعاصرة السياسة السكانية:- 

% وتبين أن نسبة 6ومن يقرأن ويكتبن  ،%87سبة األمية بلغت أن ن تبين
تلك السياسة تتقارب  يعاصرناألمية بين من عصرن السياسة السكانية ومن لم 

  % على التوالى.88 ،875بوضوح إذ تبلغ 
توزيع األبناء في سن الزواج حسب الحالة، الزواجية ومعاصرة أفراد العينة - 
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  للسياسة السكانية:
فأكثر، قد تزوجوا  15% من جملة األبناء البالغين سن الزواج 58أن  تبين

) 20 –15وهي نسبة عالية إذا أخذ في االعتبار أن نسبة من هم في الفئة العمرية (
) 20 –15وأن الفئة التي لم تتزوج تقع في الفئة العمرية من ( ،%42سنة تبلغ حوالي 

ج لمن عاصرن السياسة % من األبناء في سن الزوا64سنة وكذلك تبين  أن 
  %.56ولم يعاصرنها بلغت نسبتهم  ،السكانية
  توزيع أزواج أفراد العينة حسب الحالة التعليمية:- 

% وأن من 63أن نسبة األمية بين أزواج افراد مجتمع البحث بلغت  تبين
% وتزيد 11حصل منهم على تعليم من المستوى االعدادي حتى الجامعي لم تزد عن 

نسبة األمية بين الذكور على مستوى ريف  الجمهورية حيث تبلغ  ه النسبة عن1ه
  م.1976% حسب تعداد 55

  مؤشرات السياسة السكانية
  التعليم:- 
  - توزيع أفراد العينة حسب الحالة التعليمية وعدد األبناء:- 

من البيانات أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما انخفض معدل  يالحظ
% من األميات قد أنجبن أربعة أبناء 54مبحوثه نسبة  232اإلنجاب حيث نجد أن 

% قد أنجبن أربعة أبناء فأكثر، والحاصالت على 31فأكثر وأن من يقرأن ويكتبن نسبة 
أبناء فأكثر، وأن الحاصالت على  5مبحوثات قد أنجبن  8الشهادة االبتدائية عددهن 

  م ينجبن أكثر من ثالثة أبناء.مبحوثه ل 23الشهادتين اإلعدادية ودبلوم التجارة وعددهن 
توزيع أفراد العينة حسب المفاضلة بين استمرار اإلناث في التعليم أو الزواج - 

  ومعاصره السياسة السكانية.
أن من لديهن أبناء في التعليم لديهم اتجاهات نحو تعليم اإلناث بلغت  تبين

  %، والالئي لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة.76نسبة 
زواجهن على استمرارهن في التعليم، في حين تبلغ نسبة من يفضلن  فضلني
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% منهن لم يتخذن قرارًا وتركن القرار 10وأن  ،%14استمرار بناتهن في التعليم 
  للفتاة.

% ممن عاصرن السياسة السكانية من مفردات العينة يرين 72أيضا أن  وتبين
لم يعصرن السياسة السكانية من  % ممن85أن الزواج أفضل من تعليم اإلناث مقابل 

  .% ممن لم يعتبرن9مفردات العينة يرين أن المدرسة أفضل مقابل 
  السكانية: السياسة

توزيع أفراد العينة الالتي ال يعملن حاليا حسب رغبتهن في االلتحاق بعمل - 
  مناسب.

% من أفراد العينة أبدين رغبتهن في االلتحاق بعمل 19من البيانات أن  تبين
وتعد نسبة غير الراغبات في االلتحاق بعلم نسبة عالية إذ  .ا أتيحت لهن الفرصةإذ

  % من أفراد البحث من غي العامالت.91بلغت 
الصحة: توزيع أفراد العينة حسب تصرفهن في حالة تتحب أحد افراد األسرة - 

  وحسب معاصرة السياسة السكانية.
ن تصرفا صحيحا في حالة أن النسبة العالية من أفراد البحث تبصر م تبين

وحيث يلجأن إلى الطبيب الخاصة  ،%61تعب أحد أفراد األسرة فقد بلغت هذه النسبة 
 لبحث% من جملة مفردات ا79أو المستشفي الحكومي، وهناك نسبة عالية وهي 

  تلجأن لالجزخانة.

  المعيشة: مستوى

  أفراد العينة حسب ملكية السكن الحالي: توزيع
% يقمن 2ردات البحث يقمن في مساكن ملك وأن نسبة % من مف98أن  تبين

  في مساكن أيجار.
  توزيع أفراد العينة حسب مدى استغالل السكن.- 

% يقمن في سمن مشترك بجمع اآلباء واالبنة أي نمط األسرة  57أن  تبين
  % سكن مستقل.43الممتدة.. وأن نسبة 
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  االنجابي الفعلى السلوك
لعوامل المؤثرة على رفع معدالت اإلنجاب في هذا الفصل من الدراسة ا يتناول

  مجتمع البحث وتبين ذلك على الوجه التالي.

  : الزواج المبكر:أوال

% من أفراد عينة 24من الدراسة سيادة نظام الزواج المبكر فقد تبين أن  تبين
 – 14% منهن قد تزوجن من سن (52سنة، وأن  )14 – 10من ( جنالبحث قد تزو 

الزواج كلما ارتفعت عدد األبناء يؤكد  5دراسة أنه كلما طالت من وتبين من ال ،)18
ذلك ارتفاع متوسط عدد مرات الحمل لدى من لم يعاصرن السياسة السكانية حيث 

مرة حمل لمن عاصرن هذه السياسة االمر  4.69مدة حمل مقابل  9.72ومثل إلى 
  ة.الذى يؤكد على عدم فاعلية البرامج المنفذة للسياسة السكاني

  ارتفاع معدالت الفاقد من األطفال:- 

% من أفراد العينة قد توفي لهن األطفال رضع في سن 39من الدراسة أن  تبين
% 53أقل من سنة، وأن هذه النسبة ترتفع بين من لم يعاصرن السياسة السكانية إلى 

  % بين سن لم يعاصرن هذه السياسة.33مقابل 

ة وصلت نسبة من توفي لديهن أطفال من لوفيات االبنة األكبر من سن وبالنسبة
% مقابل 51وارتفعت لدى من لم يعاصره السياسة السكانية إلى  335هذه الفئة 

  % لدى من عاصرن هذه السياسة.24

  تحبيذ االتساع بين مرات الحمل: عدم

من الدراسة حرص أفراد العينة على اإلنجاب نرو الزواج وأن ذلك يحدث  تبني
% من أفراد العينة قد أنجبن بعد سنة 63ب قهرى فقد تبين أن ما لم يحصل دونه سب

واحدة من الزواج وتنخفض هذه النسبة بين من لم يعملون السياسة السكانية إلى 
% مما يؤكد اتجاه مجتمع البحث إلى 69% بينما ترتفع لدى من عاصرنها إلى 48
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  تجنيد اإلنجاب الفوري بعد الزواج.

الزمنية بين أنجاب الطفل األول الثاني قد وصلت تبين أن متوسط الفترة  كما
  سنة وهي فترة محدودة للغاية إذا ما أسقطنا حساب مدة الحمل. 1.849إلى 

% فقط ممن عاصرن السياسة السكانية قد مضى على آخر 22أن  وتبين
  إنجاب لهن ثالث سنوات.

  نحو اإلنجاب وتنظيم األسرة االتجاهات

دراسة عن اتجاهات السكان بمجتمع البحث بيانات هذا الفصل من ال تكشف
  نحو اإلنجاب وتنظيم األسرة وبرزت هذه االتجاهات على النحو التالى:

  تحبيذ إنجاب أكبر عدد من األبناء مع تفضيل الذكور على اإلناث. - 

% من أفراد البحث يرين أن العدد المناسب من األبناء 54من الدراسة أن  تبين
 بين% ت41% على اإلناث 59ة أبناء مع تفضيلهن للذكور يتراوح من أربعة وثماني

% من أفراد عينة البحث قدر رأين صحة موقف األسرة التى تكتفى 80من الدراسة أن 
  بطفلين فقط وهي موافقة تتعلق بموقف اآلخرين.

  الفصل بين المعرفة بتنظيم األسرة والممارسة:- 

يستخدمن وسائل تنظيم  % من أفراد عينة البحث ال55من الدراسة أن  تبين
% منهن يستخدمن وسائل شعبية أو يعتمدن على الرضاعة لتحقيق فترة 7األسرة وأن 

  اتساع بين األبناء.

% من أفراد البحث ال يعملن بوجود مركز تنظيم أسرة بالقرية 38أن  وتبين
مباشر مع  كل% ممن يمارسن طرق تنظيم األسرة ال يتعاملن بش76ويدعم ذلك أن 

% ممن يتعاملن مع المركز يقررن بأن المركز ال يقوم بمتابعة حاالت 85وأن  المركز
  االنقطاع.
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  مجتمع البحث إلى الرغبة في التحضر: اتجاه

تكشف الدراسة عن رغبة سكان القرية في توصيل المزيد من الخدمات إلى  
و القرية وهي خدمات في مجملها وطبقا ألولويتها تشير إلى الرغبة في التغير نح

  التحضر.

أن هذه الرغبة في التغير لو أحسن استثمارها من جانب واضعي  والشك
ومنفذي السياسة السكانية فإنه يمكن أن تحقق نجاحات على طريقة التطبيق اإليجابي 

  وهو األمر المعتقد حتى اآلن.

  العامة  النتائج

  تبين مما سبق: فقد

تنظيم األسرة عن البرامج المنفذة للسياسة القومية السكانية و  عجز )1
سلوكية مجندة تخفض  طإحداث تغيرات فعالة أو في تشكيل اتجاهات فكرية وأنما
 معدالت اإلنجاب لدى سكان المجتمع، وخاصة في الريف.

تجاوب السكان وخاصة في الريف مع البرامج المنفذة للسياسة  عدم )2
علية لمتطلباتهم كما القومية للسان وتنظيم األسرة، نتيجة الحساسهم بعدم استجابتها الف

يرجع ذلك أيضا إلى عدم مشاركتهم اإليجابية في وضعها أو في تنفيذها مما أدي إلى 
 عزلتها وفقدها لفاعليتها.

 – 1983/ 82الخطة الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية  أن )3
 لم ترصد االعتمادات الكافية للمجاالت الرئيسية القادرة على التأثير على 87/  86

 )المستوى المعيشى –الصحة  –العمل  –التعليم (اتجاهات السلوك اإلنجابي للسكان. 
 مما أدي إلى تحجيم فاعليتها في هذا المجال.

عدم قدرة السياسة القومية للسكان وخطة التنمية الخمسية في  أن )4
إحداث تغيرات إيجابية مقصودة في اتجاه تعديل السلوك اإلنجابي للسكان أدي إلى 
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  تغيرات تلقائية في اتجاهات معاكسة وخاصة في الريف. حدوث

  التوصيات االقتراحات

الباحثة قبل تقديم التوصيات  هاهناك بعض المنطلقات التى تود أن تعرض- 
  - وهي:

ترى الباحثة أن وضع برامج ومشروعات لمواجهة مشكلة التزايد السكاني  -1
 مصر على تحديد األهداف ورسمن خالل األجهزة المركزية المتخصصة، يتعين أن نقت

  الخطوط العامة.
ضرورة االنطالق من مفهوم أساس مؤداة أن خفض معدالت النمو  -2

السكاني ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه أحد المحاور التى تساهم في اإلسراع بمعدالت 
  التنمية ورفع المستوى المعيشي للسكان.

عات الريفية على أنها عدم التمسك باألفكار التى تنظر إلى المجتم -3
  مجتمعات مغلقة وتعيش في عزلة وأنها تقاوم التغيير لذاته.

يضمن مشاركة غالبيته السكان  .الحرص على إيجاد مناخ ديمقراطي عام-4
  بمختلف فئاتهم.

ومن خالل هذه األسس والمنطلقات يمكن وضع التصور التالي لتوصيات  - 
  -الدراسة:

  في تنمية مجتمعاتها المحلية. المشاركة الفعالة للجامعات -1
  رسم خطة زمنية محددة للقضاء نهائيا على مشكلة األمية. -2
  قانون برفع سن الزواج. رإصدا -3
  التحكم في األسعار وضبطها بما يتألم مع مستوى األجور. -4
  اإلسراع في تنفيذ خطة تصنيع الريف. -5
  اإلسراع يمكنه الريف. -6
  جتماعي وزيادة فاعلية.تصميم نظام التأمين اال -7
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قصر دور المجلس القومي للسكان على رسم السياسة السكانية في خطوطها -8
العريضة وأهدافها العامة وتوفير االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذها من خالل األجهزة 
والهيئات المحلية المختلفة مع الحد من ميزانية اإلعالم بعد أن ثبت أن غالبية السكان 

معوا عن مشروع تنظيم األسرة وأن المشكلة أصبحت تكمن في الممارسة ال في قد س
  المعرفة.

خصائص سكان أفنية مقابر باب النصر بالقاهرة دراسة مدنية عن 

  .)1(مجتمع أفنية المقابر  

مشكلة اإلسكان أصبحت من المشكالت الضاغطة في مدن الدول النامية  إن
الدول النامية عن تلبية مطالب اإلسكان المتزايد وبخاصة الدول الكبرى وقد أدى عجز 

إلى اتساع رقعة اإلحياء ومما ال شك فيه أن ظاهرة سكنى المقابر من الظواهر الفتة 
  النظر في اآلونة األخيرة.

  - البحث: مشكلة

تعد المرحلة الختيار مشكلة البحث من المراحل الهامة فإن االختيار )  1(
ر في البحث ذاته فإن مجتمع سكان أحواش المقابر السيم لموضوع البحث أثر كبي

بالقاهرة في صورته غير الطبيعية يعتبر من أحد الظواهر النادرة التى حدثت في 
  المجتمع المصرى وكان لزما أن يطرقها أحد الباحثين المتخصصين

) وٕان هذا النوع من المجتمعات غير الطبيعية يبدو متماسكا على أساس 2(
  اك أمراءه من اآلالم واآلمال وهذا النراه من تلك الجماعات.نفسي بسبب اشتر 

) والمقصود بالمجتمعات غير الطبيعية هو تلك التجمعات اإلنسانية التى 3(
تنشأ بطريقة تلقائيه نتيجة للعوامل الموروفولوجية التى تتصل بناحية بيئة المجتمع 

  وتكوينه.
                                                           

حمدى حافظ خصائص سـكان أفنيـة المقـابر بـاب النصـر بالقـاهرة دراسـة مدنيـة عـن مجتمـع أفنيـة المقـابر   )1(
 م1978للحصول على درجة الدكتوراه 
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  البحث: منهج

رورة المزواجية بين المزايا المنهجية فرض موضوع البحث على الباحث ض لقد
للبحث السيوسيولوجي والمزايا المنهجية للبحث االنثروبولوجي والمنهج المتبع في 
الدراسة هو منهج دراسة الحالة وهذا المنهج يستخدم في البحوث االجتماعية 
 واالنثربولوجية وعن طريق هذا المنهج مهم الخبرة اإلنسانية واالتجاهات التى تشكل

  الواقع االجتماعي.
الحقيقية للظواهر، وكانت الباحث قد اختار الحاالت المدروسة  سباباأل ومعرفة

فليس كل الحاالت للدراسة فيختار حاالت نموذجية ممثلة بحيث يكون دراسة مقيدة في 
  التعميم.

كذلك أن موضوع البحث فرض على الباحث استخدام أكثر من منهج فلقد 
نهجية تسمح لنا الحصول على مزايا التى يحققها منهج دراسة استخدم استراتيجية م

الحالة والمنهج المقارن، وينظر أسكارلويس أن مثل هذه الدراسات أنها تعتبر جزء من 
  دراسة صفية وتفسيرية أكبر ولكن ال توصف على أنها دراسة تجريبية

  البحث أهداف

قابر وغيرهم من هذا البحث في التعرف على االختالف بين سكان الم يهدف
سكان المناطق األخرى بغرض بلورة عدد في التوصيات العقلية والفروض العلمية فإن 

  هدف البحث كما يلى:
  االختالف في البناء االجتماعي لسكان المقابر. تحديد - 
  عدد من الفروض التى تصلح للبحث مستقبال. بلورة - 

  :التساؤالت

  - تحديد صياغة التساؤل الرئيسي كما يلى: يمكن
تختلف البناء االجتماعي لسكان أفنية المقابر من البناء االجتماعي لسكان  هل

  المناطق األخرى؟
هنا رأي الباحث تقسيم التساؤل الرئيسي إلى مجموعة من التساؤالت  ومن
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  اآلتية:
هل هناك اختالف في القيم الدينية، لدى سكان المقابر عن سكان المناطق  - 
  اآلخرى؟
في المشكالت التى يواجهها سكان أفنية المقابر عن هل هناك اختالف  - 

  سكان المناطق األخرى؟
هل هناك اختالف في األعمال المكتسبة لدى مكان أفنية المقابر عن سكان  - 

  المناطق األخرى؟
  - البحث: مجاالت

  - * المجال الجغرافي:

به المنطقة الجغرافية المحدودة التى سوف يجرى على سكانها البحث  يقصد
  منطقة المقابر بباب النصر القاهرة. وهي

  -* المجال البشرى:

به أي فئات من البشر سوف يجرى عليهم البحث وسوف يجرى البحث  يقصد
  -هنا على:

  األسر القاطنة في مقابر باب النصر. بعض
 األسر القاطنة في شياخة البير بالقدار. بعض

  * المجال الزمنى:

ت الزمني. ولقد مرت بهذا البحث مراحل به كل مرحلة في المراحل بالتقي يقصد
  متعددة منه القيام بالزيارات، وجمع المادة النظرية واإلقامة بالمقابر مراجعة البيانات.

على النتائج التى تم التوصل إليها يمكن القول أن ظاهرة سكنى المقابر من  بناء
  للمجتمع المصرى.الظواهر التى ساعد في نشأتها التراكم التاريخي والتكوين البنائي 

كانت منطقة سكنى المقابر بالقاهرة تمثل نموذجا يمكن أن يندرج ضمن  وٕاذا
مايسمى "المناطق المتخلفة بالمدينة فإنها قد اكتسبت هذه الصفة نتيجة الظروف التى 

  أحاطت بها فهى متسقة في خصائصها.
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نتعرف  كانت مسألة الموت هي المميز لهذه المناطق فإنه حتى المقيد أن وٕان
  على إجابة السؤال اآلتي:

يختلف البناء االجتماعي لسكان المقابر من البناء االجتماعي لسكان  هل
  المناطق األخرى؟

اختار الباحث هذه النقاط القيام ببحثها والباحث لم يجد أي من الباحثين  ولقد
فترة بحث هذه النقاط ولقد جاءت هذه النقاط نتيجة مالحظة الباحث لسكان المقابر 

طويلة وٕاحساسه بأن هؤالء السكان يختلفون عن سكان المناطق األخرى في هذه 
  النواصي لذلك أحد الباحث على بحث هذه التساؤالت ألنها تنبع من الواقع الفعلي.

  جاءت نتيجة الدراسة بالرد على هذه التساؤالت: ولقد
  أتضح أن سكان المقابر ال يشعرون باألمن واألمان.- 
  كان المقابر يعامون من انتشار األمراض.اتضح أن س- 
اتضح أن سكان المقابر مشاركة مشاركة جزئية في المواقف التى تشكل  - 

  خطر على األسرة.
  اتضح أن سكان غيروا من أعمالهم اإلنتاجية والحرفية. - 

ال يزيد عن أنه محاولة أولية قام بها الباحث وٕان  بحثبالذكر أن هذا ال جدير
م التوصل إليها التمس إال السطح وأن النقاط التى تناولها البحث لم تبلغ النتائج التى ت

سوى لنقطة االبتداء التى تصلح كنقطة انطالق أبحاث تالية فقد وضعتنا هذه الدراسة 
أمام قضية هامة تتمثل في أن هناك أفراد في المجتمع القاهرى يسكنون منطقة 

  معزولة أو نائية بالمعنى المكاني.وهي ليست مناطق مغلقة أو هامشية  ،المقابر

الناس يختلفون في القيم والمشاكل والمشاركة واألعمال عن بقية سكان  هؤالء
القاهرة ولقد توصل الباحث إلى هذه النتيجة من الحاالت االثنى عشر التى درسها 
بالتفصيل ومع ذلك فإن الباحث يعتقد أن طريقة دراسة الحالة وتسمح مهما كان عدد 

الت بالوصول إلى تعميمات أو مبادئ أو قواعد مؤكدة ولكل ما يمكن بأن نقوله الحا
أن هذا البحث قد ألقى الضوء على جوانب لم يطرقها أحد من قبل بهذه الصورة ولكن 
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ومن هذا  .لكي يتم هذا البحث يجب عليها أن نتابعه ببحوث أخرى تتناول زوايا أخرى
قضايا التى يثيرها البحث ويكفى هنا أن تعمد أن يعرض ألهم ال احثالمنطلق رأي الب

إلى مجرد لفت التطور والتنبيه إلى أهمية تدارس القضايا التالية والتى يمكن تلخيصها 
  كما يلى:

  لألطفال وتربيتهم. جتماعيةدراسات عن التنشئة اال إجراء -1

دراسات عن دور سكان المقابر في التنمية وهل هو دور سلبي  إجراء -2
 ي.أم دور إيجاب

دراسات الرعاية الصحية واالجتماعية لسكان المقابر وعن  إجراء -3
 جميع القيم التى تعتقد فيها السكان.

دراسات من العالقات االجتماعية من سكان المقابر وطبيعة  إجراء -4
القارات الطبيعية واإليجابية والمنحرفة لم وجوده في منطقة المقابر وكيفية االستفادة 

 م.منها في تحسين أحواله

استطاع الباحث في ضوء النتائج أن ينتهى إلى مجموعة من التوصيات  لقد
وفي الحقيقة أن التوصيات وفي الحقيقة أن التوصيات في علم االجتماع أصبحت من 
األمور المقبولة خاصة بعد نهاية النصف األول من القرن العشرين وأصبح علم 

ا تستهدف إلى خدمة المجتمع االجتماع ليس علما نظريا فقط ولكنه أيضا تطبيقي
  باالستعانة بنتائج محدثة ويمكن ترتيب هذه التوصيات كاآلتي:

: نقل هؤالء السكان فورا إلى مساكن اإليواء العاجل وٕاذ لم تتمكن ضرورة - 
  الحكومة من تنفيذ هذا فعليها االعتراف بهؤالء السكان.

طريق تعيين واعظ توعية سكان المقابر بالقيم الدينية في اإلسالم عن  ضرورة - 
 على مستوى عالى من الخبرة.

عدد األخصائيين االجتماعيين بالمدارس والمستشفيات ووحدات الشئون  زيادة - 
 االجتماعية والنوادي بالمنطقة وأن تكونوا على مستوى جيد من الخبرة والكفاءة.
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جمعية لتنمية المجتمع معاونة مع الحكومة يندب لها مثمن اجتماعي  إنشاء - 
 ستوى عالى من الخبرة والعلم ليقوم بأعمال التنمية بالمنطقة.على م
وحدة صحية تقوم بأعمال الوقاية والتطعيم وعالج سكان المنطقة وتقوم  إنشاء - 

بإجراء دراسات من أنواع األمراض المنتشرة بالمنطقة ووضع الحلول المناسبة للقضاء 
 عليها والقيام برش المنطقة بالمبيدات.

 السكان للمشاركة التطوعية في حل المشاكل التى تواجههم. هؤالء استثماره - 
هؤالء السكان على تكوين الجمعيات الخيرية بالجهود الذاتية واالشتراك  تشجيع - 

 في النوادي والنقابات وكافة التنظيمات.
األحزاب السياسية القيام بالتوعية في هذه المنطقة وأن تدخل في خططها  على - 

 ء السكان.بالنهوض لهؤال مجهاوبرا
يزور هؤالء السكان مندوب من التأمينات االجتماعية إليضاح أهمية  إن - 

 التأمينات وأن يتبع األسلوب الحديث.
وخاصة في ناحية شياخة البر قرار وشياخة  نصرسوء لمقابر باب ال إنشاء - 

 الخواص وذلك لمنع األشقياء في الهروب.
لجرائم أو إنشاء فرع من إنشاء نقطة شرطة بالمنطقة وذلك للحد من ا ضرورة - 
 الشرطة.
استمرار شرطة الخيالة من مراقبة منطقة مقابر باب النصر في أوقات  ضرورة - 
 متقاربة.
 إنارة منطقة مقابر باب النصر بكشافات قوية لمنع حدوث الجرائم. ضرورة - 
للسكان المنطقة الدخول الكهرباء بالطرق المشروعة بدال من سرقتها  السماح - 

 ارة العامة لو مد سلك من المنطقة المجاورة.في أعمدة اإلن
 مركز إطفاء للحريق الخاص بمنطقة مقابر باب النصر. إنشاء - 
إدارة الجبانات بالمحافظة بالكفاءات العلمية والموظفين الالزمين  تدعيم - 

 والتنسيق مع األمن العام.



  
  

  
  
  اجتماع السكانموضوعات علم 

 

  
 
 

- 290 -  

تليفونات عامة وذلك لسرعة االتصال باألجهزة المعينة في حاالت  تركيب - 
 طوارئ وخاصة حاالت الطوارئ.ال

القيام رئاسة الحي موضع خزانات لتجميع المياه القذرة والفضالت  ضرورة - 
حتى يستطيع سكان المقابر التخلص من الفضالت بطريقة صحيحة وعدم اضطرارهم 

 لرشها على سطح األرض أمام سكنهم.
 مركز لثقافة للطفل بالمنطقة. إنشاء - 
اليدوية التى تدريجيا كبيرا على الفرد وذلك  مركز للتدريب على الحرف إنشاء - 

 لتدريب الصبية على هذه األعمال االنتاجية.
وضع هذه المنطقة في خطة الحمالت التى تقوم بها الحكومة على  ضرورة - 

 األحياء العادية كحمالت شرطة المرافق.
مكتب بريد في أول المنطقة لحفظ الخطابات الخاصة بسكان المقابر  إنشاء - 
 يحضروا الستالمها. إلى أن
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الهجرة الخارجية وأثرها على إحداث التغير االجتماعي في قرية 

  )1(دراسة سوسيوأنثربولجية بقرية "المشاودة" محافظة سوهاج -مصرية 

  نظري تحليلي الهجرة

  :الخارجية الهجرة موضوع أهمية

  - :العالمي المستوى على -أ

 من بتكلفة الدولية الهجرة مشروع  قيام كذلك العالمي االهتمام مظاهر من
 الشرق منطقة في الهجرة واتجاهات أنماط حول دراسة بإجراء الدولي العمل مكتب
 دراسة" كتابة ثم حده على كل للبالد دقيق فحص إجراء طريق عن وذلك األوسط
  .م1978 عام العربية مصر جمهورية حالة دراسة تم ود منها، كل عن" حالة

  .التغير دراسة من لهدفا لتوضيح النقاط أهم أن- 
 واضحة صورة تكوين أجل من وذلك وعوامله التغير أسباب على الوقوف -1

  .وأبعاده واتجاهاته التغير مسيرة عن
 التغير مسيرة في التأثير يمن طريقه من علمى أسلوب إلى الوصول محاولة -2
  .وتوجيهه فيه والتحكم

  .التغير عن تنجم التى االجتماعية المشكالت تفادي محاولة-3
 طريقها عن يمكن التى والنتائج الحقائق من مجموعة إلى الوصول محاولة-4
  .للمستقبل التخطيط في اإلسهام
  :االجتماعي التغير نظريات 

  التغير وتفسير الوظيفية النظرية- 

                                                           

رية، دراســة صــابر محمــد عبدربــه الهجــرة الخارجيــة وأثرهــا علــى إحــداث التغيــر االجتمــاعي فــي قريــة مصــ )1(
سوسيوأنثربولجية بقرية "المشاودة" محافظة سوهاجـرسالة ماجسـتير،كلية االداب بسـوهاج جامعـة اسـيوط،. 

 م1985/ 
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 اهتمت أنها من الوظيفية النظرية إلى وجهت التى االنتقاءات من  الرغم على
 أنه يرى الباحث أن إال االجتماعي التغير بقضية االهتمام لتوأغف والتوازن بالثبات

  .التغير في الوظيفة نظر وجهة عرض الضروري من

  :البحث مشكلة - 
  ". مصرية قرية في االجتماعي التغير أحداث على وأثرها الخارجية الهجرة"

  .سوهاج محافظة" المشاودة بقرية" سوسيوانثروبولوجية دراسة
  :البحث أهمية-2
  .سوهاج من الهجرة حركة تزايد ببسب
 جانب من تبذل التى العلمية الجهود في االسهام محاولة: العلمية الهجرة أما
 النتائج من مجموعة إلى التوصل محاولة الخارجية، الهجرة ظاهرة لدراسة الباحثين

  .والتوصيات
   الدراسة من الهدف-3

 في تغير وحدوث ةالخارجي الهجرة بين عالقة هناك كانت إذا عما التعرف
 الخارجية الهجرة بين عالقة هناك كان إذا عما والتعرف. القرية في العائلى النظام
  .القرية في االقتصادي النظام في وحدوث

  :الدراسة فروض-4
  .االقتصادي النظام في والتغير الخارجية الهجرة بين عالقة هناك 

  .العائلى النظام في والتغير الخارجية الهجرة بين عالقة وهناك
 مجموع البشرى والمجال المشاودة بقرية أجريت: البشري: الدراسة مجال-5

  .منها واستعدوا للقرية عادوا ثم القرية أبناء من للخارج المهاجرين

 البيانات جمع فترة استغرقت: الزمنى  -  بسوهاج المشاودة قرية: الجغرافي-   
 .شهور 6

  االقتصادي النظام وتغير الهجرة  -6
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  :العينة ئصخصا

 أقل إلى 35 العمرية الفئة في المهاجرين من نسبة أعلى أن يتضح الجداول من
 50 من أقل إلى 45فئة ثم%  22.22 بنسبة 32 المهاجرين بلغ حيث 40 من

 نسبة 30 من ألل إلى 25 ومن ،%15.28  45 من أقل إلى 40 وفئة،%  19.45
8.33.%  

  :الستون قبل المهنة حسب المهاجرين توزيع- 

 من نسبة وأقل ،41.66 بلغت حيث المزارعين من المهاجرين نسبة أعلى أن
  %.4.17 بلغت األخرى المهن

  العائلي النظام وتغير الهجرة

  واألسرة الخارجية الهجرة

 من ونسبة% 63.89الهجرة قبل عائالتهم مع يعيشون الذين نسبة بلغت حيث
 13.89 عائالتهم مع يعيشون ينالذ نسبة: الهجرة بعد أما، % 20.83 مستقلين كانوا
  %.63.89 ومستقلين% 

 والوالدين الزوجة أن نسبة بلغت:  الزوج غياب أثناء األرض شئون مراعاة
  %.5.63 واألقارب% 28.57 فقط والوالدين ،% 26.78

 زواج يفضلون% 11.11 أن الجداول أوضحت العائلية العالقات التغير مدى
  .ضيئلة نسبة وهي األقارب

  عايشةم تقرير

  :االنثرسولوجية الدراسات في المعايشة أهمية

 هذه استخدام يستلزم السوسيولوجية الدراسة هذه في الميداني العمل طبيعة أن
  .واالنثربولوجية االجتماعية الدراسات في بحثى كأسلوب األداة
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  . تزييف دون الحقيقة على يحصل أن للباحث يمكن حتى

  :يشةالمعا مرحلة من المستفادة الدروس

  .لها األهالي وتقبل القرية في البحث  فكرة نشر في الباحث ساعدت -1

 .القرية وأهل الباحث بين األلفة زيادة على ساعدت -2

 .االستبيان استمارة اسئلة تصور في الباحث ساعدت -3

 وصوال الذين معرفرة في يساعد القرية أهالي من الكثيرين صعاب -4
 .الميدانية الدراسة اجراء أثناء للقرية

 .المبحوثين إجابات من التأكد في الباحث اعدتس -5

  ومقترحاتها الدراسة نتائج

  .وأسرهم للمهاجرين المعيشة مستوى رفع إلى الهجرة أدت -1

 أدي مما للمهاجرين المهنى التغير أحداث على ساعدت الهجرة أن -2
 .للقرية جديدة مهن دخول إلى

 .بكثرة الخارج من األحوال رؤس تدفق إلى أدت -3

 أدت حيث بالمدينة القرية عالقة في تغيرا الخارجية رةالهج أحدثت -4
 .االستهالك زيادة إلى الدخل زيادة

 قرية داخل التنمية من نوعا أحداث على الخارجية الهجرة ساعدت -5
 العملة أسعار وارتفاع للمهاجرين المعيشى المستوى رفع إلى أدت حيث الدراسة
 .واآلثار نزلالم على تحسينات وادخال المعمرة السلع وٕادخال

 األسرة فخلت األسرة حجم شكل في التغير إلى الخارجية الهجرة إدت -6
 .الممتدة األسرة محل النووية

 الزوج غياب نتيجة الريفية المرأة ومسئوليات أعمال زيادة إلى الهجرة أدت - 7
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 .الخارج في
 نحو االتجاه تغير فقد والزوج باألسرة المرتبطة القيم في تغيرا أحدثت - 8
  .لمبكرا الزواج

  :الدراسة توصيات

 األعالم أجهزة طريق عن االستهالك ترشيد االهتمام ضرورة -1
  .المختلفة
 جديدة مجاالت فتح طريق عن الريف في االستثمار تشجيع -2
 .لالستثمار
 تنمية في المشاركة على للقرية عودتهم بعد المهاجرين حيث ضرورة -3
 .القرية

 مجاالت في والهمأم استثمار إلى عودتهم بعد المهاجرين توجيه -4
 .األراضى  استصالح
  .والتربوية التعليمية بالعملية االهتمام ضرورة -5

  

  )1(تأثيرات الهجرة الخارجية على التنشئة االجتماعية

  مقدمة 

 اجتماعي تعلم عملية هي العام مضمونها في االجتماعية التنشئة عملية وٕان
 مع والتوافق البناء تساقا في لالندماج فالراشد الصبي ثم الطفل إعداد إلى تهدف

 عملية في أهميتها تبلور خصائص بعده األسرة وتتميز المقبولة االجتماعية المعايير
 وسيط أول هي األهم أن النفس وعلم االجتماع علماء ويتفق االجتماعية التنشئة
 والرعاية العناية طريق من الطفل يقابله للمجتمع ممثل أول فهى االجتماعية للتنشئة
  .االجتماعية التنشئة عملية في هاما دورا لألب وأن الطفل بها تمد التى

                                                           

شــادية أحمــد مصــطفى،تأثيرات الهجــرة الخارجيــة علــى التنشــئة االجتماعيــة رســالة ماجســتير كليــة االدب  )1(
 م1987هـ/  1407بسوهاج جامعة اسيوط 
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  :يلى فيما تبلورت البحث مشكلة

 أخذ خالل من وذلك"  االجتماعية التنشئة على الخارجية الهجرة تأثير دراسة"
  .بالدراسة خاصة تحليل كوحدة الخارج إلى أزواجهن سافر الالئى الزوجات من عينة

 سوهاج بمحافظة البلينا لمركز التابعة"  دوس أبي بةعرا" قرية اختيار وتم
  الدراسة تلك ألجراء كميدان

  :المشكلة اختيار أسباب
 لجمهورية العام التعداد من%  56.0 نسبة يمثل الريفي القطاع أن -1
  .العربية مصر

 مستوى على للسكان الطاردة القرى أكبر من يعتبر الدراسة مجتمع أن -2
 المحافظة
 الهجرة ظاهرة حول أجريت التى السابقة الدراسات من العديد هناك -3
 .الخارجية
 دور على طرأ الذى التغير مدة الى باإلشارة سابقة دراسة أي تقم لم -4
 كيان على المحافظة على بخاصها ومدى الخارج إلى زوجها هاجر التى المرأة
 .الزوج غياب أثناء في األسرة

 قرية وهي البحث تمعالمج داخل ترجى دراسة أول الدراسة تلك تعتبر -5
 ".دوس أبي عرابة"

 التى التوصيات بعض منطلقة من المشكلة تلك باختيار الباحثة قامت -6
  .السابقة الدراسات في جاءت
  البحث أهمية

 مستوى على للسكان الطاردة المحافظات أكبر من سوهاج محافظة تعتبر حيث
 بالنسبة االب أهمية عليها تكون التى الدرجة إلى البحث ذلك أهمية وترقي الجمهورية

 االجتماعية اآلثار مدى على للوقوف بها القيام ضرورة الباحثة رأت كما ألبنائه



  
  

  
  
  اجتماع السكانموضوعات علم 

 

  
 
 

- 297 -  

 كونها من الدراسة هذه أهمية تأتي كما .األسرة عن الزوج تغيب عن الناتجة والنفسية
 المسئولية لها وترك الخارج إلى زوجها سافر التى المرأة دور بدراسة تهتم دراسة أول
  .بها كلفت التى المهمة بهذه القيام في نجحت فهل

  :الدراسة أهداف

 إلى التوصل مجرد هي هنا الباحثة رغبة وتكون: العملي الهدف -1
  .البحث العلمي البحث أو فحسب العلمية المعرفة

 أن أي التطبيقي أو العلمي الهدف يسمى ما وهو الثاني الهدف -2
 التى المشكلة حل إلى بها للوصول اوتطبيقه نتائجه استخدام هو الرئيسي الهدف

  .بدراستها الباحث قام
  :يلى ما إلى تهدف الحالية الدراسة فإن ذلك على وبناء

 وتقلص الخارجية الهجرة بين عالقة هناك كانت إذا عما التعرف -1
  .الريفية األسرة داخل األبوية السلطة
 وأساليب الخارجية الهجرة بين عالقة هناك كانت إذا عما التعرف -2
 .الريفية األسرة وداخل االستقاللية التنشئة
 قيمة وادخال الخارجية الهجرة بين عالقة هناك كان إذا عما التعرف -3
 .األسرة أبناء لدى وتنظيمة الوقت احترام

 وضعت الخارجية الهجرة بين عالقة هناك كانت إذا عما التعرف -4
  .األسرة داخل لألبناء األولية الضوابط

  :الدراسة فروض

  األول الفرض

 األسرة داخل األبوية السلطة وتقلص الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك
  .الريفية

  :اآلتية التساؤالت على الفرض هذا وتشتمل
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  .الممتدة العائلة واختفاء الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل -1

 في الزوجة وتحكم الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل -2
 .المنزل فمصرو 

  : الثاني الفرض

 لألبناء االستقاللية التنشئة وأساليب الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك
  :اآلتية التساؤالت على ويشتمل"  األسرة داخل

 األطفال تدريب وأسلوب الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل -1
 .الطعام تناول عملية في النفس على واالعتماد

 األطفال تدريب وأسلوب الهجرة بين جابيةإي عالقة هناك هل -2
  .المذاكرة علمية في النفس على واالعتماد

  :الثالث الفرض
 وتنظيمة الوقت احترام قيمة وادخال الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك

  ".اآلتية التساؤالت على وتشتمل"
  .النوم وقت وتنظيم الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل-1

  الرابع الفرض
 لألبناء األولية الضوابط وضعف الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك

  :اآلتية التساؤالت على ويشتمل األسرة، داخل
  التعليم؟ من والتسرب الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل -1
 شلل إلى واالنضمام الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل -2
 السوء؟

 للمكيفات االوالد وشرب الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة ناكه هل -3
  ؟"السجائر"
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  :الدراسة مجاالت

 على دوس أبي عرابة قرية في الدراسة أجريت: البشرى المجال -1
  .العربية البالد إلى القرية من أزواجهن هاجر الالئي الزوجات

 بمحافظة االبلين لمركز التابعة دوس أبي عرابة قرية :الجغرافي المجال -2
 .سوهاج

 المعايشة فترات ذلك في بما شهور 8 مدة في تتمثل: الزمنى المجال -3
  .القرية داخل الباحثة فيها تواجد التى

  .سنوات ثالث استغرق فقد للدارسة النظري لألطار بالنسبة أما

  :وأدواتها: الدراسة منهج

  .نالمقار  والمنهج،للدراسة مسلكا التجريبي المنهج الباحثة استخدمت

  :البيانات جمع أدوات

  االحصائية المعالجات االستبيان، صحيفة

 صحيفة تطبيقه وتم للدراسة كعينة سيدة 250 اختيار تم: الدراسة عينة- 
  .عليهن االستبيان

  :الدراسة وانتماءات نوع

 ظاهرة عن الكافية البيانات على الحصول إلي تهدف تحليلية وصفية دراسة هي
  .االجتماعية التنشئة بعملية هاوعالقت الخارجية الهجرة

 الهجرة ظاهرة حيث من السكان اجتماع علم إلى تنتمى: الدراسة انتماءات
  .االجتماعية التنشئة دراسة تهتم حيث االجتماعي النفس علم إلى وتنتمى الخارجية

 علم إلى والبشرى الجغرافي التطبيق مجال حيث من الدراسة هذه نتمى وأخيرا
  .الريفي االجتماع
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  : للزوجة بالنسبة أوال: السن- 

 عدد بلغ حيث 30 - 25 العمرية الفئة من العينة سيدات من عدد أكبر جاء-1
  %.32 بنسبة سيده 80 حوالي الزوجات

 الفئة تلك حيث القرية داخل للفتاة بالنسبة الزواج سن صغر على النسبة وتدل
  .سنوات 5 عن تقل ال فترة من متزوجة

  .العينة أفراد من%  24 نسبة 40 – 35 العمرية الفئة بلغت -2

  .العينة أفراد من% 20 نسبة 45 – 40 العمرية الفئة بلغت -3

  .الرابعة المرتبة في 25-  20 العمرية الفئة بلغت -4

  :للزوج بالنسبة: ثانيا

 وبدل% 32 بنسبة 45 – 40 الفئة في المهاجرين األزواج من عدد أكبر كان -1
 النشاط سن هو األربعين أن حيث العطاء سن في يهاجرون الرجال أن على

   والعمل؟

 األمين المهاجرين الرجال بين وجدت األكبر النسبة أن وجد - :التعليمية الحالة -2
 %. 39.2 بنسبة فردا 98 حوالي األمية نسبة بلغت حيث

 وأما% 7.6والسيدات 17.2 بنسبة الرجال من متوسط مؤهل على الحاصلين ونسبة
 %.4 بنسبة كان الرجال نبي الجامعية الشهادة

 يعملون من مهنة تنعدم تكادج أنه نجد للخارج السفر قبل الزوج مهنة -3
  %.66 الحرفية المهنة وأن .القرية لطبيعة بالصناعة

  .والزوجة للزوج األصلى الوطن 

 الرجال من% 100 نسبة وتمثلت القرية أهل من الرجال جميع أن نجد
 داخل الزواج إلى يرجع وذلك القرية داخل من%  69.2 بنسبة السيدات أما المسافرين
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  %. 30.8 بنسبة الحضر من للزوجات أما. الواحدة العائلة

 بنسبة طفال 103 هو 6 – 4 من الفئة في األطفال عدد أن: األوالد عدد -5
  %. 3.8 بنسبة سيدات 8 هن 10-  8 الفئة أما% 41.2

  .الهجرة وبعد قبل لألسرة المعيشية األحوال: ثانيا

   الهجرة قبل: أوال: السكن نوع-1

 أما% 16.4 مسلح وطوب%  8306 بلغت نبئ الطوب من السكن الفئة أن
 فئة في 11.6 نسبة وبلغت ملح طوب% 86.8 ،نيئ طوب% 1.6 بلغت الهجرة بعد
 .جديد ال

  :المنزل داخل األثاث نوعية-2

 وفئة% 65.2 ودوالب سرير فئة في العينة نسبة بلغت: الهجرة قبل -1
  %.4.8 يرسر 

 إضافات فئة بلغت. الهجرة بعد األثاث نوعية في التغير: الهجرة بعد -2
 %.60 بنسبة إلضافات وفئة% 40 بنسبة

  :المنزلية واألجهزة األدوات-3

  %  86.8 يوجد ال وفئة ،% 13.2 يوجد فئة بلغت: الهجرة قبل: أوال

  %.8.4 يوجد ال وفئة ،% 91.9 يوجد بلغت: الهجرة بعد

  : وتشتمل لألسرة االقتصادية لةالحا: ثالثا

  .االدخار- 3   .االستهالك- 2  . الدخل -1

  .الشهر في جنيه 150 – 100 من األسرة دخل متوسط: الدخل-1

  : على ويشتمل: االستهالك-2
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  .السكن-د  .العالج- حـ  . المأكل- ب  . الملبس-أ

  %1.6 فاخرة ،%98.4 الهجرة قبل عادية: الملبس-أ

  %80.4 فاخرة ،5 19.6 عادية: جرةاله بعد           

  %3.6 فاخر ،%96.4 عادى :الهجرة قبل :المأكل-ب

  % 77.2 فاخر ،%22.8 عادى :الهجرة بعد           

  : العالج - حـ

% 30 خاص ودكتور ،%50 نسبة الصحية الوحدة فئة بلغت :الهجرة قبل
  %20 شعبية وأدوية

 وأدوية% 96.8 خاص توردك ،%1.6 الصحية الوحدة فئة بلغت : الهجرة بعد
  %1.6 شعبية

  :توجيهه وكيفية االدخار-د

 بناء% 8.8 بنك وٕايداع %0.8 ذهب شراء ،%2.8 أرض شراء نسبة بلغت
 الزواج ،% 18.4 خاصة مشاريع%  26.8 األوالد المنزل مصاريف ،%80 المنزل

0.8.%  

  :السكن - هـ

  %.1.2 إيجار%  98.8 ملك نسبة وجدت السكن نوعية حيث من

  :البحث مجتمع في مالحظاتها أهم عن الباحثة قريرت-

  :االقتصادية الحالة-1

 في أهلها إقامة لطول نظرا القرية هذه داخل المعيشة مستوى ارتفاع الحظت
 فهناك المنزل داخل واألجهزة األرض، من كبيرة مساحة في بنى المنزل وشكل. الخارج
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 األقمشة أفخر يرتدون القرية أهل ظمفمع المالبس ونوعية والفيديو الملون التليفزيون
  .جدا مرتفع القرية داخل اإلنفاق ومستوى وأثمنها،

  :االجتماعية الحالة-2

 والحياة القرية أهل جميع بين والحب النفوس صفاء ظاهرة الباحثة الحظت
  .سهلة بسيطة المنازل داخل

  .جدا فاخرة فهى اآلكل نوعية أن والحظت

  الدراسة فروض مناقشة

 :األول الدراسة فرض مناقشة

 األبوية السلطة وتقلص الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك" :الفرض
  .الريفية األسرة داخل

 األب أن نجد الدراسة هذه وفي األبوي النوع من الريفية األسرة في السلطة أن
 لىإ تنتقل التى السلطة هل :هو قياسه تريد والذى الخارج في للعمل االسرة عن يتغيب
   شكلية؟ سلطة حقيقية؟ سلطة هي األم

  :األول التساؤل
 وجاءت. الممتدة العائلة واختفاء الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل
  :يلى كما المبحوثات إجابات

 واألوالد الزواج مع وفئة ،%78 بنسبة كبيرة عائلة مع يعيش الذين: الهجرة قبل
22.%  

 من وللتأكد% 63.6 واألبناء الزوج ومع%  36.4 ةبنسب العائلة مع: الهجرة بعد
 داخل المعيشة حال كان كيف: مثل أسئلة عدة المبحوثات إلى وجهت اإلجابات صحة
 مالبسها في تتدخل الزوج أم وٕان" ظلم كلها" أنها اإلجابات وكانت الكبيرة األسرة

 تدور جاباتاإل معظم كانت بمفردهن اإلقامة بعد التغير مدى عن وبسؤالهم الخاصة
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  .السعادة تمام في وأصبحن لهن الحرية كامل ذلك في

 الزوجة وتحكم الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل: الثاني التساؤل
  .األسرة ميزانية في

 هو الزوج بأن 5 80.8 ،الميزانية بتدبير تقوم بأنها 85 إجابات: الهجرة قبل
  .الجدة أو للجد وتابعين مسئولين هم بناءواأل والزوجة الزوج بأن 5 11.2 ،المسئول

  .الكبيرة للعائلة تابعة األسرة بأن% 12 نسبة: الهجرة بعد

  .المنزل أمور جميع بتدبير قائمات أصبحن أنهن% 88 ونسبة

  .المنزل عن المسئولة هي الزوجة أصبح وبذلك

  : الثالث التساؤل

 القرار اتخاذ على لزوجةا وقدرة الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل"
  .والمنزل أبنائها احتياجات شراء في

  :الهجرة قبل يلى كما إلجابات ا وجاءت

 يقمن النار بأن%  22.4 ،بالشراء يقوم من هو الزوج بأن%  48.4 نسبة
  ".الهجرة بعد بذلك يقومان العم أو الجد بأن%  29.2 ،االحتياجات بشراء

  .الشراء من والتمسئ أصبحن أنهن%  16.6 نسبة أصابت

 أو العم بأن% 24.8 ونسبة بالشراء، قائما مازالت الجد أن% 13.6 ونسبة
  .األب غياب في المسئول هو األكبر االبن أو الخال

  : الرابع التساؤل

 مشاكل في الزوجة رأي وأخذ الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل
  .األبناء زواج األسود
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  :كالتالي اإلجابات وكانت

 في آرائهم يأخذون أزواجهن أن% 40 بنسبة سيدة 100 أصابت: الهجرة قبل
 آرائهن يأخذوا لم أزواجهن أن% 60 نسبة وأصابت ،المعقول حدود في ولكن شئ كل
  .نوع أي في

 ونسبة ،آرائهن يأخذوا ال مازالوا أزواجهن أن%  5.2 نسبة أصابت: الهجرة بعد
  .المنزل أمور كافة في ئهنآرا أخذ في بدأوا أزواجهن أن%  94.8

 األب لغياب كنتيجة أو الخارج إلى لسفره المهاجر قيم تغير إلى ذلك ويرجع
  .السلطة الزوجة وتولى طويلة لفترات

  :الخامس التساؤل

 للعقاب فرص على الزوجة وقدرة الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل
  الهجرة قبل: أبنائها على

  %.74.8 بنسبة وال ،%25.2 بنسبة نعم اإلجابات وكانت

  %.44 بنسبة وال ،% 56 بنسبة نعم الهجرة بعد- 

 وأوضحت السليم الطريق إلى أبنائها توجيه على قادرة األم تصبح وبذلك
  .األب غياب في انضباطا أكثر يكونوا األبناء أن المبحوثات

  :األول الفرض نتائج على التعقيب- 

 تعديل إلى أدى مما األسرة داخل سلطته انكمشت األب بهجرة أن لنا يتضح
 السلطة وتقلدت االسرة حياة جوانب جميع عن مسئولة وأصبحت المرأة دور في شامل
  .األسرة داخل الكاملة

  :الثاني الفرض مناقشة

  .األستقاللية التنشئة وأساليب الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك: الفرض
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  :تساؤالت صياغة تم صالفر  صحة من للتأكد أو ولإلجابة

  :األول التساؤالت

 االعتماد األطفال تدريب وأسلوب الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل
  :اإلجابات وجاءت  الطعام؟ تناول عملية في النفس على

  %  72.7 بنسبة وال ،% 27.2 بنسبة نعم الهجرة قبل 

  %13.2 بنسبة وال ،%86.8 بنسبة نعم: الهجرة بعد

  :الثاني اؤلالتس

 االعتماد األطفال تدريب وأسلوب الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل
  :المالبس أو ارتداد عملية في النفس على

  :يلى كما اإلجابات وجاءت

  % 76.4 وال،% 23.6 نعم: الهجرة قبل

  % 15.6 وال ،% 84.4 نعم: الهجرة بعد

 الجد وجود تأثير – األبناء على الخوف – األبناء سنة صغر إلى ذلك ويرجع
  .األبناء حياة في شئ بكل الزوجة قيام على وٕامدادهم والجدة

  :الثالث التساؤل

 االعتماد األبناء تدريب وأسلوب الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل
  :يلي كما اإلجابات وجاءت دروسهم؟ استذكار في النفس على

  .% 21.4 وال ،% 78.4 نعم الهجرة قبل

  % 85.6 وال ،% 14.4 نعم الهجرة بعد

 الدراسة فرص به جاء ما العكس تثبت التساؤل لذلك النهائية المحصلة وأن
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 كل وأصبح الخارج في للعمل األب لهجرة نتيجة تماما انعكس األبناء وضع أن حيث
  .الخصوصية الدروس على االعتماد

  :الرابع التساؤل
  .األسرة مشاكل في األبناء رأي واحد الهجرة بين إيجابية عالقة هناك هل

  :يلى كما التساؤالت هذا عن اإلجابة وجاءت
  %. 94.8 وال،% 5.2 نعم فئة نسبة كانت: الهجرة قبل- 
  %.52 وال ،.%48 نعم فئة نسبة كانت: الهجرة بعد- 
  :الثاني الفرض نتائج على التعقيب- 
 وتغير الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة وجود:" هي الفرض هذا نتيجة أن
  ".المعدية األسرة داخل لألبناء االجتماعية التنشئة أساليب

 نحو الصغار لتوجيه أبوي التزام هي االجتماعية التنشئة أن لنا يتضح وبذلك
 المجتمع في تحدث التى واالجتماعية االقتصادية بالتغيرات ذلك في وتتأثر المستقبل
  .الستمراره ضروري أمر ناءالب في االجتماعية التنشئة أساليب وتغير

  الدراسة وصعوبات ومقترحاتها وتوصياتها نتائج

  :الدراسة نتائج
  :يلى فيما الدراسة نتائج أهم بلورة ويمكن

 الخارجية الهجرة بين إيجابية  عالقة هناك أن لتؤكد الدراسة نتائج جاءت: أوال
  .األسرة داخل األبوية السلطة وتقلص

  :يلى ما زوجها غياب فترة في الدور ذلك الزوجة تولي على وترتب
  .النووية العائلة وظهور الممتدة العائلة أضغط -1
 .األسرة داخل المنزل معروف في المتحكمة  هي أصبحت الزوجة أن -2
 .الخارجية الهجرة عملية بعد األسرة داخل الزوجة مكان ارتفعت -3
 هناك مازالت أنه إال أبنائها مشاكل في الزوجة رأي أخذ من بالرغم -4
 .فقط األب رأي على قاصرة األسرة داخل األمور بعض
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 .أبنائها على العقاب فرض على قادرة الزوجة أصبحت -5
 أشياء شراء في القرار اتخاذ على الزوجة قدرة عدم الدراسة أثبتت -6
  .الزوج غياب فترات في لألسرة إضافية
 خارجيةال الهجرة بين إيجابية عالقة هناك أن تؤكد الدراسة نتائج جاءت: ثانيا
  .األسرة داخل االستقاللية التنشئة وأساليب

  :اآلتية االستقاللية األساليب غرس على حرصت الزوجة نجد حيث
 الطعام تناول عملية في النفس على االعتماد أبنائها بتدريب قامت -1
  .بمفردهم
 . بمفردهم المالبس بارتداء القيام على ساعدتهم -2
 مستلزماتهم لشراء ذلكو  المنزل من الخروج عملية على تدريبهم -3
 .الخاصة
  .المشاكل بعض في أبنائها رأي آخذ بدأت -4
 الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك أن تؤكد الدراسة نتائج جاءت: ثالثا

  .األبناء لدى وتنظيمه الوقت احترام قيمة وادخال
  : في ذلك ويظهر
  .األبناء لدى النوم وقت تنظيم في الزوجة نجحت -1

 .أبنائها لدى المذاكرة أوقات متنظي في نجحت -2

  .أبنائها عند التليفزيون مشاهدة وقت تنظيم في تنجح لم أنها إال -3

 الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك أن الدراسة النتائج أثبتت: رابعا
  .لألسرة هل لألبناء األولية الضوابط وضعف

  - :يلى فيما ذلك ويتضح

 األبناء وتسرب الهجرة بين يةإيجاب عالقة هناك أن الدراسة أوضحت -1
  .التعليم من
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 وانضمام الهجرة بين إيجابية عالقة هناك أن الدراسة أوضحت -2
 .السوء شلل إلى وتسرب
 وشرب الهجرة بين إيجابية عالقة هناك أن تفيد الدراسة نتائج جاءت -3
 .للمكيفات األوالد

  .والتمرد األمهات طوع عن األبناء خروج إلى أدي ذلك كل -4
 الخارجية الهجرة بين إيجابية عالقة هناك أن تؤكد الدراسة نتائج اءتج: خامسا

  .الجوانب كافة في القرية داخل المعيشة مستوى وارتفاع
  :يلى فيما ذلك ويتضح
 الهجرة بعد أما النيئ بالطوب البيوت معظم كانت: للسكن بالنسبة )1(
  .حديثا بناءا عينة القرية مساكن أصبحت
 عليه للنوم الحصير سوى تحتوى تكن لم جرةاله قبل: لألثاث بالنسبة )2(

 .مستورد الموكيت من فاخرة بأنواع مفروشة المنازل أصبحت الهجرة بعد أما
 تمتلك األسر تكن لم الهجرة قبل: الحديثة الكهربائية لألدوات بالنسبة )3(
 .بأنواعها الكهربائية األجهزة كثرت الهجرة بعد أما صغير الراديو مجرد سوى

 يلبسن والفتيات فالسيدات القرية، داخل العام المعيشة وىلمست بالنسبة )4(
 .الهجرة بعد الثياب أفخر

 طريق عن ألبنائها الصحى الوعي زيادة إلى الهجرة ساهمت كما )5(
  .للعالج طلبا سعراً  وأغالهم األطباء أشهر إلى اللجو

  -:ومقترحاتها الدراسة توصيات
 التى لمشاكلا أهم من التوعية من نوعا األمهات أعطاء ضرورة -1
  .وحلها عليها التغلب وكيفية األب، سفر بعد تقابلها سوف

 .االجتماعية التنشئة أساليب بأهم توعيتهم -2
 طويلة لفترات الغياب بعدم حضورهم فترات في لآلباء توعية عمل -3
 .األسرة على سيئة واجتماعية نفسية آثار من لذلك لما المهجر، بلد داخل
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 .المشاكل مواجهة في ةالممتد األسرة مشاركة ضرورة -4
 قطاع في بخاصة الريفي مواجهة في الممتدة الدراسات إجراء ضرورة -5
 .الصعيد
 االستغالل نحو المهاجرين األفراد التوعية المسئولين جهود تكثيف -6
 .الخارج من عليها حصلوا التى لألسوال األمثال
 عن تنبع التى األسرية المشكالت أهم عن تبحث دراسة قيام ضرورة -7

 .الخارجية الهجرة رةظاه
 وتعتبر الخارجية الهجرة بين العالقة مدى تبحث دراسة قيام ضرورة -8
 .األسرة داخل واالنثى الذكر بين المساواة قيمة مثل األسرة، داخل القيم بعض

 القرية داخل االجتماعية التنشئة عملية في مستفيضة دراسات قيام -9
 .المصرية

  :البحث بمجتمع خاصة توصيات: ثانيا
 يوجد لما التاريخية ألهميتها دوس أبو عرابة بقرية االهتمام رورةض -1

  .آثار من بها
 . القرية داخل الثقافي بالجانب االهتمام ضرورة -2
 الخدمات وتوفير القرية البناء الصحية الناحية من االهتمام ضرورة -3
 .البنائها الصحية
 القرية داخل المدارس من العديد بإنشاء االهتمام ضرورة -4
 .نوع أي من مواصالت بخط البلينا بمركز القرية ربط ضرورة -5
 .التعليم من الشربات وخاصة القرية داخل بالفتيات االهتمام ضرورة -6
 من العديد القرية أبناء لتعليم القرية داخل المهني للتدريب مركز إقامة -7
 .وغيرها.. .والحدادة والسباكة كالتجارة المهن
  : الدراسة صعوبات -

 إلى أدي مما جاهالت العينة من% 95 نسبة كانت: العينة علنو  بالنسبة -1
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  .معهن التعامل وصعوبة للباحثة المبحوثات من استقبال سوء
 من أنهما القرية أهالى السيدتان وأوهمت سيدتان الباحثة حضور سبق -2
 األهالي مؤخرة فترة بعد ثم منازلهم إلى دخولهم إلى أدى مما األسرة تنظيم جهاز

 جميع على باهظة رسوم بفرض الضرائب هيئة من المنازل جميعل بخطابات
  .للباحثة استقبالهم على انعكس مما. ممتلكاتهم
 استقبال على سئ أثر البالد خارج العامل على الضرائب لفرض كان -3
  .المنزل إلى الباحثة دخول رفض إلى أدى الباحثة

 وأنها االجتماعية الشئون لوزارة ممثلة الباحثة أن تظن القرية داخل السيدات -4
 ذلك إظهار في تبالغن المبحوثات فكانت. الفقيرة لألسرة المساعدات بتقديم تقوم

 البيانات ملء سرعة على يؤثر مما المساعدات على الحصول في طمعا الجانب
  .منهم المطلوبة
 أنها أي األسرة تنظيم من الباحثة يعتقدن كن السيدات من العديد وهناك-5
 والوالدة الحمل بخصوص متاعبهن لها تذكرن أن من البد ذلك على ناءوب طبيبة
  .االستمارات أحدى بملئ تفوز لكي المشكالت تلك إلى تستمع أن البد الباحثة وكانت

 تأثير الكامنة البيانات لديها القرية داخل مسئولة  جهة أي وجود لعدم كان-6
  .الخاص مجهودها على دتاعتم حيث العلمية بمهمتها الباحثة قيام على كبير

 قيامها في كبير تأثير بسوهاج الباحثة إقامة ومكان القرية بين المسافة لبعد -7
 لمتاعب  تفاديا القرية داخل الباحثة إقامة ضرورة إلى أدى مما المهمة بتلك

  .اليومية المواصالت
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في  ةميداني ةواثارها في االنتماء االيديولوجي دراس ةالهجره الخارجي

   )1(بمحافظه سوهاج ةقري

 الهجرة وخاصة الخارجية الهجرة عن الناتجة االثار توضيح الدراسة هذه تحاول
 االفكار من اكتسب وقد االصلي موطنه الي المهاجر بعدها يعود التي المؤقتة
 موطنه في السائدة والثقافة والعادات االفكار عن يختلف قد ما والثقافة والعادات
 مختلف علي والتعرف الوطن لهذا انتمائه علي االمور هذه كل اثر ومعرفة االصلي
 في واالقتصادية واالجتماعية األيديولوجية النواحي علي الهجرة تحدثها التي التغيرات
 الي للمهاجرين السياسي الوعي في الخارجية الهجرة اثر ومعرفة المصرية القرية
 من يكونون بالخارج للعمل المهاجرين اغلب ان الي الدراسة نتائج وتشير الخارج
 الشابة الفئات هذه بالخارج العمل سوق تتطلب حيث العمل علي القادرة العمدية الفئات

 العمل سوق اختالل الي يؤدي الذي االمر والعمل العطاء علي قدراتها من لالستفادة
 من المهارات اصحاب في عجزا تواجة للعمالة المصدرة المجتمعات أن كما بالداخل

 المحلية االجور وزيادة العمالة سوق في االختالل الي يؤدي مما المدربة العمالة ويالق
 وأوضحت للعمالة المصدرة البالد في التنمية علي سلبي بشكل يؤثر قد مما وارتفاعها
 مجملها في تؤدي اقتصادية تغيرات احداث في الخارجية الهجرة اهمية كذلك الدراسة

 هذه بين المعيشة مستوي وتحسين المهاجرين السر يةاالقتصاد االوضاع تحسين الي
 .االصلي لمجتمعهم المهاجرين انتماء درجة ارتفاع الي ذلك كل ويؤدي االسر

                                                           

 الهجره الخارجيه واثارها في االنتماء االيديولوجي دراسه ميدانيه في قريه بمحافظه سوهاجصبرة محمود:   )1(
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 على ميدانية دراسة - الجريمة على وأثرها الداخلية الهجرة

  )1(القاهرة سوهاج محافظة من المهاجرين

  :الدراسة مشكلة
 للمهاجرين االجرامي السلوك معدالت دةزيا أسباب حول الدراسة مشكلة تدور

 إلى سوهاج محافظة المهاجرين في ممثلين الحضرية  المدن إلى الريفية المنطقة من
  .القاهرة

  :الدراسة أهداف

 للمجتمع الثقافية االجتماعية الطبيعة تلعبه الذى الدور عن الكشف إلى تهدف
 في لهم المتاحة حياةال وفرص وطبيعة أنفسهم المهاجرين وخصائص منه المهاجر
 الجرائم لهذه الخاصة الطبيعة وعلى الجرائم ارتكابهم في وقوعهم على الهجرة مجتمع
  .وأنواعها

  :الدراسة أهمية

 نظر وجهة من  للمهاجرين االجرامي للسلوك تناولها إلى الدراسة أهمية ترجع
 األبعاد ضوء في للمهاجرين االجرامي السلوك تفسير على التركيز مع سوسيولوجية

 المجتمع وطبيعة نفسه المهاجر وخصائص منه المهاجر بالمجتمع الخاصة الثالثة
  .إليه المهاجر
  :الدراسة فروض  

 درجة باختالف المهاجرين من مرتكبيها ونسبة الجريمة طبيعة اختالف -1
  .كبيرة مدينة،صغيرة مدين قرية، األصلى موطنهم حضرية

 مستوياتهم باختالف المهاجرين من رتكبيهام ونسبة الجريمة، طبيعة اختالف-2
  .دراستهم وظروف التعليمية

                                                           

أحمد محمد السيد أمام عسكر، الهجرة الداخلية وأثرهـا علـى الجريمـة، دراسـة ميدانيـة علـى المهـاجرين مـن  )1(
 م1986محافظة سوهاج القاهرة،رسالة ماجستير،كلية االداب بسوهاج،جامعة اسيوط 
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 فرص باختالف المهاجرين من مرتكبيها ونسبة الجريمة طبيعة اختالف -3
  .الهجرة مجتمع في لهم المتاح االقتصادي والمستوى العمل

 طبيعة باختالف المهاجرين من مرتكبيها ونسبة الجريمة طبيعة اختالف -4
  .إليه المهاجر المجتمع في فيها يقيمون التى االجتماعية لعالقاتوا الحياة

  :البيانات جمع وأدوات الدراسة منهج

 جمع في المقابلة واستمارة واإلحصائي، المقارن، المنهج الباحث استخدام
  البيانات

  :الدراسة عينة

 لكل الشامل المسح طريق عن المجرمين المهاجرين عينة الباحث اختار
 سجون في وأودعوا جرائم وارتكبوا هاجروا الذين سوهاج مواليد من جودالس مودعي
  .القاهرة

  :والبشرى الجغرافي المجال

 سواء القاهرة في المقيمون سوهاج أبناء من المهاجرون هو: البشرى اإلطار يعد
  :الدراسة إجراء وقت المجرمين غير أو السجون في المودعون

  :وأهميتها الدراسة أهداف

 أبناء من المهاجرين بين االجرامي السلوك طبيعة على الضوء إلقاء إلى تهدف
  .القاهرة مدينة وهو حضرى مجتمع إلى سوهاج

 العلمي البناء صرح في متواضعة لينة أنها إلى الدراسة لهذه األكاديمية واألهمية
  .االجرامي السلوك لتفسير

  :الدراسة فروض

 طبيعة باختالف اجرينالمه من مرتكبي ونسبة الجريمة طبيعة تختلف -1
  ".كبيرة مدينة متغيرة، مدينة ،قرية" األصلى موطنهم

 المهاجرين من الجريمة مرتكبي ونسبة الجريمة طبيعة تختلف -2
 .التعليمية مستوياتهم باختالف
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 المهاجرين من الجريمة مرتكبي ونسبة الجريمة طبيعة تختلف -3
  .إليه المهاجر المجتمع في توافرهم ومدى لهم المتاحة العمل فرص نوع باختالف

  :الدراسة عينة

 من جرائم بارتكاب المدانين من أحداهما فئتين من بحثه الباحث اختار
 المهاجرين من والثانية سجونها في ومودعين القاهرة في جرائم ارتكبوا الذين المهاجرين

  .الجريمة بارتكاب مهتمين الغير

  :الدراسة مجاالت-

  :البشري المجاالت- 

 الذين القاهرة إلى سوهاج محافظة من المهاجرين من عينتين على ويشتمل
  .بالقاهرة وجودهم فترة خالل جرائم ارتكبوا

  :زعبل أبو وليمان طره ليمان سجن: الجغرافي المجال

 بدا م1985 أكتوبر شهر نهاية إلى 1985 إبريل أول من: الزمني المجال
  .اناتالبي جمع وعملية الميدانية الدراسة اجراءات الباحث

  : البيانات جمع وأدوات المنهج

  المقارن والمنهج االحصائي المنهج على اعتمد

 وعلى الباحث عليها اعتمد التى هي االحصائية المصادر فكانت األدوات أما
  .المقابلة واستمارة ،الداخلية بوزارة العام األمن مصلحة تقارير

  :الباحث واجهها التى الصعوبات- 

 وٕانما الباحث واجهها التى الوحيدة الصعوبة هي داريةاإل االجراءات تكن لم
  :يلى فيما اجمالها يمكن صعوبات عدة هناك كانت

 الداخلية  الهجرة بين العالقة على أجريت التى الميدانية الدراسات قلة -1
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  .االجرامي والسلوك
 إلى يوجه ما مع واألمنية السكانية االحصائية البيانات دقة عدم -2
 .شديد نقدا من حصائيةاال الجريمة بيانات

 مما عليه بناء المهاجرين عينة اختيار يمكن مرجعى إطار وجود عدم -3
 .الصفة أسلوب استخدام إلى الباحث دعى

 وأن خاصة للبحث التفرغ على قدرته لعدم نظراً  المتاح الوقت ضيق -4
 .الدراسة واهتمام نطاق عن يختلف مهنى عمل وله الخارج من يدرس الباحث
 بالبحث المهتمة المهنية الكفاءات ونقص الكبيرة ماليةال التكاليف -5
 .العلمي

 الخصائص مجموعة إلى عموما الميدانية الدراسة في األساسية البيانات تشير
  .أوسلوكياتهم الدراسة عينة لمفردات واالجتماعية االقتصادية

 هو المجرمين للمهاجرين العمرية الفئات توزيع في يالحظ ما وأول - 
 تحتل حيث  والثالثين التاسع إلى الثالثين العمر فئة في منهم سبةن أعلى وقوع
 من نسبة التنازلي الترتيب في ويليها المجرمين المهاجرين إجمالي من% 42 نسبة
 في المجرمين المهاجرين نسبة وتتجه. والعشرين والتاسع العشرين سن بين يقعون

 .فأكثر األربعين سن من بدءا االنخفاض

 المهاجرين العينة أفراد من المجرمين وغير للمجرمين يةالزواج الحالة - 
 ومتزوج% 20 بلغت المجرمين المهاجرين بين أعزب نسبة أن البيانات أوضحت

 ومتزوج ،%3.1 أعزب نسبة بلغت المجرمين غير المهاجرين في أما ،80%
96.9.% 

 :االجرامي والتاريخ الجريمة توصيف بيانات - 

 القتل جرائم هي وقعت جرائم نسبة أعلى أن البيانات أوضحت - 
 المرتبة في يليها% 42 حوالي نسبتها بلغت حيث المجرمين للمهاجرين بالنسبة
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 حوالي بلغت السرقة يليها ثم% 20 نسبتها بلغت التى المخدرات جرائم نسبة
 %.9 الموت أو العاهدة إلى المفضي الضرب ،14%

 الجريمة وعوق وقت تغيرت لو التى الظروف حول المبحوثين بيانات - 
 ".نظرة وجهة من فيه الوقوع المهاجرين منعت كانت

 أن رأوا الذين المجرمين المهاجرين نسبة زيادة عن البيانات تكشفت - 
 هذه بلغت وقد للثأر االجتماعية الضغوط ظروف هو الجريمة الرتكاب الدافع
 دقة عدم نتيجة تمت قد إدانتهم أن يعتبرون من نسبة يليها% 24.6 النبة
 التى هي القاسية المادية الظروف أن اعتبروا من ثم ،%23 القضائية جراءاتاإل

  عدم إلى الجريمة في وقوعهم عزوا من أما ،%21.5 للجريمة ارتكابهم وراء كانت
 فجاءت الدينى الوعي لنقص أو النفس وضبط االنفعالي االتزان على القدرة
 %10 ،%12 التوالي على نسبتهم

 %. 4.6 السؤ رفقاء تأثير إلى للجريمة بهمارتكا ارجعوا من أما - 

  :والتوصيات النتائج

  :التالي النحو على تحققت قد الفروض أن على والنتائج البيانات دلت لقد

 المجرمين المهاجرين بين فروق توجد ال أنه الدراسة أثبتت: األول الفرض -1
  .األصلي موطنهم حيث من المجرمين وغير

 المجرمين المهاجرين بين فروق توجد ال أنه دراسةال أثبتت: الثاني الفرض-2
  .تعليمهم مستويات في المجرمين وغير

 واالقتصادية المهنية الظروف بني فروق وجود الدراسة أثبتت: الثالث الفرض-3
  .المجرمين وغير المجرمين للمهاجرين

 العالقات طبيعة في فروق وجود عدم الدراسة أثبتت: الرابع الفرض-4
  .المجرمين وغير المجرمين وبين المهجر في للمهاجرين ةاالجتماعي
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  :الدراسة توصيات-

 مؤشرا يلعبه الذى الدور وضوح بعدم أفادت قد البحث هنا نتائج  كانت لما - 1
 الدور حول الدراسات من مزيد إجراء يتطلب األمر فإن نوعها أو الجرائم حجم في التعليم
 بصفة االجتماعية حياتنا وفي اإلجرامي وكالسل في خاصة بصفة التعليم يلعبه الذي
  .عامة

 إلى ترد الجدد المهاجرين وقود والزالت كبيرة نسبة القاهرة إلى المهاجرون -2
 ويقصدون معروفة طرد محافظات من أكبر بنسب يأتون وهم بالسكان المكتظة القاهرة
 ضمننا األصلية مواطنهم في متطلباتهم توفير استطعت فإذا عمل فرص الغالب في

  .المهاجرين عدد تناقص

 طابع سيادة على المساعدة الثقافية العناصر وتفسير لفهم الدراسات من مزيد إجراء - 3
 هذه مواجهة في اإلعالم وسائل دور تدعيم إلى باإلضافة. سوهاج محافظة في العنف
  .الظاهرة

 سةالدرا أجراء يمكن الذى المجتمعي اإلطار افتقاد الباحث دراسة واجهت -4
  .ضوئه في العينة وسحب

 ميدانية دراسة إلجراء الالزمة المالية والمصروفات اإلدارية اإلجراءات إن -5
 جريدة ثم واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز موافقات فمن جداً   ومعقدة مكلفة
 وهي السجون ومديري السجون بمودعي يتعلق األمر كان لو والسيما الرسمية الوقائع
 البحث لطالب اإلجراء هذه من جزء اختصار األمر يتطلب الصعوبة بالغة اتإجراء
  .مسئولة أكاديمية جهات خالل من تقدموا إذا خاصة العلمي
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  )1(ةواالجتماعي ةوالتحوالت االقتصادي ةالخارجي ةالهجر 

هذه الدراسة الى التعرف على ظاهرة هجرة العماله الزراعيه المصريه  تهدف 
دول العربيه البتروليه من حيث اسبابها وعواملها البنائيه التاريخيه المؤقته الى ال

والتحوالت االقتصاديه واالجتماعيه المترتبه عليها وأثرها على بنية المجتمع المصرى 
بشكل عام والقريه موضوع الدراسه بشكل خاص ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث 

ابعه لمركز شبين القناطر محافظة باجراء دراسة ميدانيه على قرية عرب جهينه الت
البحوث  لىالقليوبيه وقد استعان الباحث بعدة أساليب منهجيه منها االطالع ع

والدرسات السابقه واعادة تحليل الماده االجتماعية واالقتصادية عن المجتمع المصرى 
وذلك للكشف عن العوامل واالسباب التى أدت الى ظهور فائض من قوة العمل الزراعيه 
وشكلت جيش المهاجرين الى المراكز الحضريه ومن حيث المهاجرين الى الدول العربيه 
كما استعان الباحث بالوثائق التاريخيه واالحصاءات الزراعيه واالخباريين من كبار 
السن من أهل القريه كما استعان بأسلوب المالحظه ودراسة الحالة ثم قام بجمع بيانات 

مبحوث من أهل القرية منهم  200تطبيقها على حوالى  عن طريق صحيفة استبيان ثم
والذين كانوا يعملون فى الزراعة قبل الهجرة،  رجمن المهاجرين العائدين من الخا150
مبحوث من المزارعين أو الذين يعملون بالزراعة ولم يهاجروا الى الخارج وقد  50

  استغرقت الدراسه الميرانيه بجميع مراحلها حوالى خمس سنوات.

في  ةدراس ةالنفطي ةوالثقاف ةالمصري ةنماط التفاعل بين الثقافأ

  )2(االندماج والتغلغل الثقافي 

 وذجاهذا البحث بدراسة انماط التفاعل بين مصر والسعودية باعتبارها نم يهتم 
للمجتمعات الخليجية البترولية وما يرتبط بذلك من تبادل السمات والعناصر والمركبات 

                                                           

محمـــد منصـــور حســـن ســـيف الهجـــره الخارجيـــه والتحـــوالت االقتصـــاديه واالجتماعيـــه عـــين شـــمس االداب  )1(
 1986االجتماع ماجستير 

منــي الســيد حــافظ عبــد الــرحمن انمــاط التفاعــل بــين الثقافــه المصــريه والثقافــه النفطيــه دراســه فــي االنــدماج  )2(
 1993والتغلغل الثقافي، عين شمس االداب االجتماع دكتوراه 
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تلف المجاالت االجتماعية والظواهر والمشكالت الثقافية التي تتصل الثقافية في مخ
بذلك والتعرف علي آليات التفاعل بين ثقافة المجتمع المصري والسعودي ومظاهر 
الثبات والتغير التاريخي فيما يتعلق بهذه اآلليات وأظهرت الدراسة أن هناك تحسن 

لمصري والسعودي نتيجة الخذ ملحوظ في االوضاع االقتصادية في كل من المجتمع ا
كل من المجتمعين باسلوب التحديث في كافة فروع النشاط االقتصادي وهناك ارتفاع 

من المجتمعين نتيجة  لملحوظ في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في ك
للتغيرات االقتصادية التي تعرضا لها كالثراء النفطي وارتفاع اسعارة في المجتمع 

فتاح االقتصادي والهجرة المصرية الي السعودية االمر الذي يترتب عليه السعودي واالن
تأثر افراد المجتمعين بقيم وعادات وتقاليد وسلوكيات بعضهما البعض وقد أدي 
التفاعل الثقافي واالجتماعي بين المجتمعين الي درجة عالية من التقارب االمر الذي 

عربية أو االحساس باالنتماء القومي سوف تكون له انعكاساته علي قضايا الوحدة ال
وتعتبر االليات االقتصادية الهجرة، االستثمار، التعليم من أبرز االليات التي تلعب 

  التفاعل بين المجتمعين في مختلف المجاالت. طبيعةدورا محوريا في تحديد 

   )1(نظريات المسافةالتحليل السوسيولوجي للهجرة الداخلية في ضوء 

  لدراسةا مشكلة: أوال

  .المسافة نظريات ضوء في الداخلية للهجرة السوسيولوجي التحليل

  الدراسة أهداف: ثانيا

 آثار من تحدثه وما الخارجية الهجرة دراسة مجال في العلمي االسهام -1
  .الدراسة مجتمع على

 بناء في تفيد التى العلمية الحقائق من مجموعة إلى الوصول محاولة -2
                                                           

عبدالناصــر علــى أحمــد علــى التحليــل السوســيولوجي للهجــرة الداخليــة فــي ضــوء نظريــات المســافة دراســة )1(
ميدانيــة للمهــاجرين مــن محافظــة أســوان إلــى القــاهرة رســالة دكتــوراه كليــة االداب بســوهاج جامعــة اســيوط 

1995 
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 .جرةاله ظاهرة حول شاملة نظرية

 .النظريات بعض صحة اختيار محاولة -3

 إلى دعت التى واألسباب الدوافع وحقيقة المهاجرين خصائص معرفة -4
 .هجرتهم

  :الدراسة تساؤالت: ثالثا

  انتقالية؟ هجرة هي القاهرة إلى أسوان من الداخلية الهجرة هل -1

 تؤثر وهل قصيرة مسافات إلى يهاجرون المهاجرين معظم هل -2
 . جذبال قوة على المسافة

 .معاكس تيار لها المهاجرين من موجه كل هل -3

 .الهجرة وآثار المسافة بين أرتباطية عالقة هناك هل -4

  : الدراسة عينة: سادسا

 من" 200" وقدرها البحث لمجتمع ممثلة منتظمة عشوائية عينة الباحث اختار
  .القاهرة إلى أسوان من المهاجرين

  :الدراسة مجاالت: سابعا

 أسوان من المهاجرين من البحث لمجتمع ممثلة مختارة عينة: البشري المجال- 
  .القاهرة إلى

 أسوان من المهاجرون فيها يسكن التى القاهرة أحياء بعض: الجغرافي المجال - 
  .القاهرة إلى

 فبراير أول – 1993 يونية أول من شهور 8 استغرقت: الزمني المجال - 
  .م1994
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  :الدراسة أهداف

 والعادات القيم على الخارجية الهجرة أحدثتها التى آلثارا أهم معرفة محاولة -1
  .للمهاجرين بالنسبة والتقاليد

 من كل على الخارجية الهجرة أحدثتها التى اآلثار أهم معرفة محاولة -2
  ".الطرد ومنطقة الجذب منطقة"

  :الدراسة مناهج

  .االجتماعي المسح منهج الحالة، دراسة منهج
   -:البيانات جمع أدوات

  .الرسمية السجالت المقابلة، استمارة اإلخباريين، لمقابلة،ا
  -:الدراسة إليها توصلت التى النتائج

 هذه حول االجتماع علماء مختلف بقبول يحظى نظري إطار هناك ليس-1
  .الظاهرة

 من هاجروا الذين الفالحين فئات أكثر هم الحائزين وصغار األرض في معد-2
  .الدراسة مجتمع

  .الهجرة لسلوك وتكرارا هجرة الفئات أكثر ينالمستأجر  -3
  .للخارج الفالحين هجرة بمعدل وثيقة عالقة لها الحيازة استقرار -4

  :الدراسة تلك من الراهنة الدراسة مكانه
 بها الخاص الفصل في الهجرة نظريات عن كتابته تم ما مع الدراسة هذه تتفق

  .بالظاهرة الخاصة الجوانب من يدللعد تقدمه تفسير لها ليس الهجرة نظريات أن في

  الداخلية الهجرة خصائص

   انتقالية هجرة القاهرة إلى أسوان من

  "المهاجرين وخصائص المسافة طول بين العالقة"

  :النوع حسب العينة توزيع بين- 
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  .الدراسة عينة من% 95.5 الذكور فئة" األولى الفئة جاء

  .الدراسة نةعي من%  4.50" اإلناث فئة" الثانية الفئة جاء

  .وبعدها الهجرة قبل التعليمية الحالة حسب العينة توزيع- 

 المتوسط من أقل ،%31 ويكتب يقرأ ،%21.5 أمي نسبة بلغت الهجرة قبل
  %.1.5 جامعي مؤهل ،%38.5 متوسط مؤهل% 7.5

 من أقل% 33 ويكتب يقرأ ،%19 أمي نسبة بلغت: الهجرة بعد أما
  %.13 جامعي لمؤه ،%30 متوسط مؤهل ،%5المتوسط

  "بالمسافة الهجرة عالقة

 تؤثر وهل قصيرة مسافة إلى يهاجرون المهاجرين معظم هل مؤداه والذى
  .النوع حسب الجب قسوة على المسافة

 من الرغم على للقاهرة حضوره قبل به كان الذى للمكان المبحوثين ترك سبب
  .المكان ذلك في عمل وجود

 وأن% 33.33 نسبته بلغت" للشغل رأكث فرص وجود" سبب أن الجدول يبين
 أن سبب ونسبة%  29.17" أفضل القاهرة في األجر" السبب أن ذكروا من نسبة

 دايم هنا الشغل" أن سبب ونسبة% 20.83" معاهم واشتغل بلدياتي وسط هنا علشان"
"16.67.%  

  والمسافة؟ األجر بين عالقة هناك هل

 كبير وبأجر بلدهم عن دةالبعي العمل فرصة يفضلون من أن الجدول يبين
  %.39 قليل بأجل بدلهم عن القريبة العمل فرص يفضلون ومن% 61

 الصناعية المناطق إلى دائما يتجه الداخلية الهجرة تيار هل" مؤداه والذى
  ".الكبرى والتجارية
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  :الهاجر المبحوث لدى المفضل العمل نوعية- 

 في العمل ثم ،% 36.5 الحكومي العمل فضلوا الذين األولى المرتبة في
 ،%9 الحرفي العمل ،%23.5 التجارة في العمل ،%28.5 الثابت الخاص القطاع
 القاهرة في كمحام العمل يفضل أنه مبحوث فأجاب% 1.5 تذكر أخرى وأعمال
 العمل يفضلوا الذين السياحة، مجال في العمل يفضالن أنها آخران اثنان وأصاب
  %.1 يومية كعمال

  الهجرة قبل عمله نم المبحوث رضا مدى- 

  %65 وال ،%35 بنسبة بنعم المبحوثين أجاب

  .أخرى أماكن في أو التجارة في العمل المبحوث تفضيل مدى- 

 مجال في العمل يفضل ،5 89.5 التجارة في العمل يفضل نسبة بلغت
  %10.5آخر

  ".معاكس تيار لها المهاجرين من موجه كل هل" مؤداه الذى

 مدة فيها واالستقرار أسوان إلى الرجوع حوثينالمب رفض أو موافقة نسبة- 
   -:أخرى

  .أسوان إلى الرجوع من المبحوثين موقف- 

  %37.5 ال ونسبة ،% 62.5 نعم نسبة بلغت

  .ألسوان الرجوع في المبحوثين بعض تفكير أسباب- 

 هناك مشروع وهأفتح قرشين كونت علشان" بالسبب أصابوا الذين نسبة بلغت
 السبب ونسبة ،%23.02" المعاش على هاطلع علشان" السبب ونسبة ،52.38%

 لتوفر أو واألهل، للبلد الحنين بسبب الرجوع يريد من فهناك% 18.25" تذكر أخرى"
 ألن السبب نسبة وبلغت أسوان، في والمعاهد الكليات وفتح أسوان، في حاليا الخدمات
  %.6.35 تعليمهم كملوا األوالد
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  الخامس الدراسة تساؤل مناقشة

  الهجرة افعدو 

  .بالمسافة عالقتها وما الهجرة وأسباب دوافع أهم هي ما مؤداه والذى

  بمفرده أو األسرة مع كانت هل الهجرة قبل المبحوثين إقامة يبين جدول- 

 مع أسرف مع ونسبة ،% 12.5" لوحدى منزل في مستقل" لوحدى بلغت
  %8.75" العائلة

 بلغت تغير يحدث لم أو بعدها أو الهجرة قبل أفضل المعيشى الوضع هل- 
  %.7.5 تغير يحدث ولم ،%82 أفضل الهجرة وبعد ،%10 أفضل الهجرة قبل نسبة

  السادس الدراسة تساؤل مناقشة

  للهجرة االجتماعية اآلثار

  ".الهجرة وآثار المسافة بين ارتباطية عالقة هناك هل: مؤداه والذى

 نسبة بلغت أوال لهجرةا قبل كانت كما وبلدة المبحوث بين موجودة العالقة هل
  %.3 وال ،%97 نعم

 وحل وأحزنه أفراحهم أسوان في وجبرانهم أهلهم المبحوثين مشاركة مدى
  %0.5 وال ،%99.5 نعم نسبة بلغت. مشاكلهم

 الهجرة بعد أسوان في المحتاجين وجيرانهم ألقاربهم المبحوثين مساعدة مدى
  %10 وال ،%90 نسبة بلغت

  هاومستخلصات الدراسة نتائج

  %4.5 واإلناث%  95.5 كانت الذكور فئة أن- 1-أ

 العامل بسبب مهنهم غيروا من أن أتضح المهنة تغير للمحجبات بالنسبة-2
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  % 0.50 وثابت دائم الحكومي العمل وأن ،%65.53 االقتصادي

 الشابة العمرية الفئات من المهاجرين أغلب أن العمرية للفئات بالنسبة أما-3
  .العمل على القادرة

  : الثاني التساؤل نتائج أما-ب

 من% 86 كانت مباشرة القاهرة إلى حضروا الذين المبحوثين نسبة أن -1
  .العينة

% 72 نسبة بلغت غيرها دون معينة مناطق في العمل المبحوثين وفضل -2
 في العمل فضلوا% 19 ونسبة والصناعية، التجارية المنطقة في العمل فضلوا الذين

   الزراعية المنطقة في العمل فضلوا% 9 السياحية، المنطقة

  :الثالث التساؤل نتائج- حـ

 عن راضين غير أنهم% 65 أحساب المبحوثين بها يقوم التي األعمال -1
  .األعمال هذه عن راضون أنهم% 35 األعمال

  :الرابع التساؤل نتائج-د

 في يستقرون والنجوع القرى أهل جعلت األسباب من مجموعة هناك كانت- 
 مكانهم يشتغلوا وهم مصر سافرت ناسا أن أصابوا الدراسة عينة من% 50 أسوان

 اشتروا الناس أن% 43.56 كثير، فلوس بيدخل أسوان في العمل أن%  33.66
  .قراهم إلى الرجوع ورفضوا نفسها أسوان في بيوت

  :الخامس التساؤل نتائج- هـ

 أو أسرة ،%87.5 األسرة مع كانت المبحوثين إلقامة بالنسبة -1
  %.12.5 مستقل لمنز 

 خاصا مسكنا يملكون% 21 أن تبين السكن ملكية عن أما -2
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 منازل يملكون ال% 12.5 واألب، األخوة مع مسكنا يملكون% 66.5 بهم،
 .باإليجار منازل في ويقيمون

 مساكن في يقيمون% 76.5 القاهرة في المنزل ملكية أما -3
  .ملك مساكن في% 23.5 باإليجار،

  - :السادس الدراسة تساؤل-و

 أن% 97 بلغت ال، أم موجودة هل وبلده المبحوث بين العالقة مدى عن-1
  .تغيرت العالقة أن% 3 الهجرة، قبل كانت كما موجودة العالقة

  .ال% 0.5 نعم،%  99.5 أسوان في األهل مساعدة أما-2

  :الدراسة توصيات

 الداخلية الهجرة عن المستفيضة بالدراسات القيام على العمل -1
  .المختلفة جمهوريةال مناطق في

 حتى الكبيرة المدن في للهجرة مكاتب إنشاء على العمل -2
 .المختلفة الصناعية المشروعات في الخالية باحث أي يستطيع

 المهاجرين إرشاد وهي العمل مكتب إلى جديدة وظيفة إضافة -3
 .المختلفة الصناعية المشروعات في الخالية الوظائف إلى

 .والخدمات لترفيهيةا الناحية من بالريف االهتمام -4

 طريق من الريف في البشرية الثروة من االستفادة على العمل -5
 .الجديد والوادي سيناء إلى تهجيرها

 على العمل يمكننها حتى األهلية الروابط ومساندة تشجيع -6
 .للمهاجر الالزمة المساعدات تقديم

 .الزراعي بالقطاع االهتمام ضرورة -7
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  :الدراسة صعوبات

 الخاصة والروابط الجمعيات من العظمى يةالغالب وجود عدم -1
  .األهلية الجمعيات بإدارة الموجودة بالعناوين القاهرة في أسوان بأبناء

 أعضائها بين االتصال عملية تتم الجمعيات هذه أغلب أن -2
 – أعضائها أحد وفاة أو أعضائها أحد زواج عند"  المناسبات في إال يفتح ال

 .يةالجمع إدارة مجلس أعضاء اجتماع

 متعلما كان إذا إال جمعية أي إدارة مجلس رئيس تعيين األهم -3
 .ومثقفا

 حتى الجمعيات هذه من جمعية لكل سكرتير تعين يتم أن -4
 على األهلية الجمعيات إدارة من متابعة هناك تكون وأن يوميا مفتوحة تظل
 .ذلك

 ةمن الطبق ةوالحراك االجتماعي لعين ةالي الدول النفطي ةالهجر 

        )1( ةالقاهر  ةفي مدين ةميداني ةدراس ةالمصريالوسطي 

ضوء األهداف والتساؤالت التى طرحتها الدراسة والتحليل الميدانى للنتائج  فى
  :يمكن أن نجمل أهم االستخالصات التى توصلت إليها الدراسة إلحصائيةا

ور تشير بيانات الدراسة المتعلقة بنوع المهاجرين إلى غلبة المهاجرين الذك -1
% بينما تصل نسبة االناث الى 80و81عن اإلناث حيث تصل نسبة الذكور الى 

   .% فقط19.2
توضح بيانات الحالة االجتماعية للمهاجرين أن غالبيتهم من المتزوجين أو  -2

  .%87.7من مر بخبرة الزواج حيث نسبتهم الى 

                                                           

ه من الطبقه الوسطي المصريه دراسه عفت احمد سالم الهجره الي الدول النفطيه والحراك االجتماعي لعين )1(
 أ.د/ عبد الباسط عبد المعطى 2003ميدانيه في مدينه القاهره عين شمس البنات االجتماع الماجستير 
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 ،بلغ النصف، على تغيير مسكنهم ،ساعدت الهجرة كثير من المهاجرين -3
إما عن طريق تدبير مدخرات كافية تساعدهم فى شراء أو حيازة سكن خاص ومستقل، 

والسكن ليصبحا غير مالئمين ألوضاع  منطقةكما ساعدت الهجرة على تغيير النظرة لل
   .المهاجرين بعد الهجرة

ساهمت الهجرة فى إحداث تأثيرات إيجابية اتضحت فى تغيير األوضاع  -4
   .السكنية السيئة

لعبت الهجرة دورا هاما ومحوريا فى خلق ثقافة استهالكية بين المهاجرين  -5
بعد العودة، تمثلت فى حيازة السلع المعمرة والترفيهية وتبنى أنماط استهالكية 

لم تكن موجودة قبل الهجرة فعل سبيل المثال زادت نسبة السفر فى االجازات ،متنوعة
  % 27.6 % يليه العضوية فى النوادى بنسبة35وبلغت 
أثرت فى تحسين مستويات معيشة كثير من المهاجرين مما يمكن معه  -6

 - 7الطبقة الوسطى خالل فترة الدراسة.  حراكالقول أن الهجرة قد ساهمت فى 
أوضحت الدراسة عزوف عينة الدراسة عن المشاركة السياسية واالجتماعية ويعود ذلك 

والعزوف عن المشاركة الجماعية واعتبار  إلى ما سببته الهجرة من سيادة للقيم الفردية
ففى الحزب الوطنى .المشاكل الفردية هى محور االهتمام فى حياة المهاجرين

   .%7.4انخفضت نسبة االعضاء الى 
فى تفكك  ،أفادت بيانات الدراسة أن الهجرة قد لعبت دورا، وٕان كان محدودا -8
ساسية فى المجتمع المصرى وأصبحت ظاهرة تأنيث األسرة من المعالم األ ،األسر

  خالل تلك الفترة. 
خاصة ما يتعلق بوضع  اتغيرت نظرة المهاجرين نحو كثير من القضاي -9

المرأة حيث اتسمت رؤيتهم للمرأة بالتقليدية والبعد عن الحداثة ويعود ذلك باألساس إلى 
   .البيئة المحافظة التى عاش فيها المهاجرون أثناء الهجرة

ة فى حدوث حراك مهنى أثناء الهجرة وبعدها حيث أوضحت ساهمت الهجر - 10
البيانات حدوث حراك مهنى واضح لدى المهاجرين من حيث نوعية المهن أو عددها 



  
  

  
  
  اجتماع السكانموضوعات علم 

 

  
 
 

- 330 -  

وطبيعة العائد منها. كما ساعدت الهجرة على حدوث حراك واضح بين العمل فى 
 القطاع الحكومى والحر حيث أفادت الدراسة إلى رغبة بل وممارسة كثير من

   .المهاجرين للعمل الحر كما نتاج لتوفر مدخرات من الهجرة
وأسباب كل من  ،فى تشكل رؤية المهاجرين للغنى والفقر ورالعبت الهجرة د- 11

والالفت للنظر أن رؤيتهم الفئات الغنية وأسباب  ،والفئات الغنية والفقيرة ،الغنى والفقر
لقيمة من تصورات فى الغنى تمحورت حول قيمة المال وما يدور حول هذه ا

% من المهاجرين ان اصحاب 42الحياة.ويرون ان التجار هم من الفئات الغنية ويرى 
  %33.5االمالك هم الفئة الغنية يليهم المشتغلون بالمهن الحرة عند 
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  لريفيارسائل علم االجتماع 
  

   الصفحة  الرسالةعنوان   م

 تطبيقية دراسة مع مخطط مجتمع في ا�جتماعي التغير: الورثاني حسن .1
   1971 ماجستير ا�جتماع ا,داب القاھرة. التحرير مديرية لمجتمع

15  

 راسةد:ا�جتماعي والتغير ا�تصال انماط. عوده عباس علي محمود .2
   ميدانية

  جامعة ا�داب كلية دكتوراه رسالة شمس عين. مصرية قرية في
     1969.شمس عين 

15  

 دراسة: المصرية القرية في الطبقي البناء. حجازي محمود مجدي احمد .3
. وا�جتماع النفس علم. ا,داب.  مصريتين قريتين في ميدانية اجتماعية
  1970. ماجستير

16  

 إحدي في ميدانية دراسة: مصرية قرية في القيادة عودة عباس علي محمود .4
 ماجستير. وا�جتماع النفس علم. ا,داب. شمس عين المنوفية محافظة قري

1966     

16  

 في ا�جتماعي التغير علي التعيلم فرص اتاحة اثر. محمود عبدالعزيز سالم .5
. ماجستير وا�جتماع النفس علم ا�داب. شمس عين. المصرية الفرية
1971  

17  

 عيناIجتماعي في القرية المصرية.  الضيطأحمد فؤادعبداللطيف.  عاطف .6
شمس  عين. ري 1971 ماجستيرالنفس واIجتماع  علم ا,دابشمس 
  1977 دكتوراهالنفس وا�جتماع  علم ا�داب

17  

ا�جتماعي في قريتين مصريتين دراسه  التغير العالشحاته عبد  يحيي .7
علي التغير ا�جتماعي مع التركيز علي تاثير  تجريبيه للعوامل المؤثره

  .1976ري، دخول الكھرباء في المجتمع القروي المص

18  

 - ا�جتماعي التحول ونمط المعيشي ا�نتاج طو�ن حلمي عزت اماني .8
 ماجستير ا�جتماع علم ا�داب شمس عين مصريه قريه في ميدانيه دراسه
1984  

19  

المحلي وتنمية القرية المصرية   الحكم: الوطيعبدالمنعم اSمير السم إقبال .9
مقدمة للحصول  رسالة، دراسة ميدانية بقرية البراجيل بمحافظة الجيزة

  1995، على درجة الدكتوراه

21  

 القرية في التقليدي المجتمع خصائص بعض. عبدهللا محمد أحمد عبدالتواب .10
 ا,داب مسش عين. القبلي الوجه قري بعض في ميدانية دراسة: المصرية

  1971. ماجستير وا�جتماع النفس علم

21  

./محمد محمد محمد فتيحه دراسة معوقات برامج التنمية الريفية  دراسة د .11
  1976ة، ميدانية في محافظة المنوفي

28  

 دراسه مع( الريفيه التنميه في التعليم اثر: السيد حسين مسعود جمال .12
 ا�داب شمس عين )المصري الريف قري من مجموعه علي ميدانيه

   1986 ماجستير ا�جتماع

32  
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 المصاحبه وا�جتماعيه الديموجرافيه الخصائص: ابراھيم منصور نعيمه .13
 شمس عين) 1976 ــ 1947( نموذجا المنصوره مدينه - السكاني للنمو
  1987 ماجستير ا�جتماع ا�داب

33  

 مقارنة ميدانية دراسة  ا�جتماعى والتغير التكنولوجيا الضبع، عبدالرءوف .14
 بسوھاج ا�داب كلية دكتوراه رسالة والجزائرى  المصرى الريف بين

  1987 الجوھرى عبدالھادى د ا اشراف اسيوط جامعة

34  

 المصرية القرية في ا�جتماعية التنمية معوقات الفولي إبراھيم صفا .15
  .م1980

72  

 يهالتنم في الريفيه المراه دور: العطار صبحي محمد عادل سھير .16
 محافظه - ترسا - مصريه قريه في ميداني بحث -  وا�قتصاديه ا�جتماعيه

   1986 ماجستير ا�جتماع البنات شمس عين الفيوم

74  

 تاريخيه بنائيه دراسه المحليه وا�داره الفbحون طو�ن عزت اماني .17
 ا�داب شمس عين مصر في والسلطه الفbحين بين المتغيره للعbقه

  1993 اهدكتور ا�جتماع

75  

حمديه محمد الدمرداش نوارمعوقات التنميه االجتماعيه في المجتمع الريفي المصري في  .18

  1990اطار متغيرات النمط عند تالكوت بارسونز  المنيا االداب االجتماع دكتوراه 

76  

 ومصاحباته الريفيه للمراه ا�جتماعي الدور تغير: العزبي ابراھيم زينب .19
 ا�جتماع البنات شمس عين مصريه قريه في ميدانيه دراسه - ا�سره علي

  1987 ريماجست

77  

 لتغير والثقافيه ا�جتماعيه المصاحبات: حبيب العزيز عبد حلمي عاليه .20
 باحدي الوقت �ستخدام متعمقه دراسه المصريه القريه في ا�نتاج نمط

    1993 دكتوراه ا�جتماع البنات شمس عين المنوفيه بمحافظه القري

79  

 المجندين اتجاھات تغير علي التجنيد فتره اثر: العاص علي الدين عصام .21
 شمس عين) المصريين المجندين من فئات ثbث علي ميدانيه دراسه(

   1986 ماجستير ا�جتماع ا�داب

80  

 -  الريفيه التنميه في واثارھا ا�جتماعيه القيم: حبشي محمد مصطفي محمد .22
 ا�داب ا�داب اسيوط الجيزه بمحافظه - داسهكر قريه في ميدانيه دراسه

    1982 دكتوراه ا�جتماع

80  

 رسالة المبكر الزواج وظاھرة ا�جتماعى التغير يوسف حامد محمد .23
  1983 اسيوط جامعة بسوھاج ا�داب كلية ماجستير

81  

 المصنع مجتمع في الريفية المرأة دور على الريفية القيم أثر  عبدالbه رقية .24
  1985، اسيوط جامعة بسوھاج ا�داب كلية ماجستير ةرسال(

84  

 ودوره ا�جتماع علم في المؤشرات منظور: نصار مصطفي فؤاد صافيناز .25
 مصريتين قريتين في ميدانيه دراسه للتنميه ا�جتماعيه ا�ثار تقويم في

   1991 ماجستير ا�جتماع ا�داب المنيا
  

88  

 الريف في لbستثمار جتماعيها� ا�صول الخواجه شبل ياسر محمد .26
 ا�جتماع ا,داب طنطا). الغربيه محافظه في ميدانيه دراسه( المصري
   1991 دكتوراه

89  
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 انماط في دراسه -  المتغيره القرويه ا�سره سليم المنعم عبد محمد فايزه .27
 دكتوراه ا�جتماع ا�داب شمس عين مصريه قريه في وا�ستھbك ا�نتاج
1988  

90  

 علي المترتبه والثقافيه البنائيه التغيرات الرحمن عبد حافظ السيد هماجد .28
 ا�سر من لمجموعه مقارنه دراسه"  الحضريه - الريفيه الھجره

  1985 دكتوراه ا�جتماع ا�داب شمس عين" المصريه

91  

 الوعي علي ا�جتماعي التغير تاثير: الشمعوط ابراھيم عبده الدسوقي .29
 لقريه ميدانيه دراسه، (السبعينات فتره في صريهالم القريه في الطبقي
   1991 ماجستير ا�جتماع ا,داب طنطا). مصريه

92  

 واثره السبعينيات في ا�جتماعي التغير: عمران الدين عز محمود انشاد .30
 محافظه قري �حدي ميدانيه دراسه المصريه القرويه ا�سره علي

  1984، المنوفيه

93  

 دراسه الريفيه التنميه في التكنولوجيا نقل دور غنيم محمد رشاد السيد .31
  1993 دكتوراه ا�جتماع ا,داب ا�سكندريه مقارنه ميدانيه

  

94  

عبدالرحيم على مرسى ا,ثار ا�جتماعية بنظام الميراث اIسbمي في  .32
النسق القرابي _ مع دراسة ميدانية بقرية مصرية، رسالة ماجستير كلية 

  1988تماع ا�داب بسوھاج قسم ا�ج

95  

 دراسه المصري المجتمع في القيم تشكيل اليانت الشيخ كامل ھدي .33
  2005/    ابراھيم علي، حسين مجدي جمال اشرف،، ميدانيه

  حلوان)ماجستير(

126  

 فسيولوجي تقةيم المصريه القريه في التحويل اليات الشرتوني علي رحاب .34
 2005 السميع دعب غريب، الباسط عبد رفعت اشراف، شروق لبرنامج

  حلوان)ماجستير(

129  

 للعمل ا�جتماعية القيمة: بعنوان: الماجستير  عساكر علي محمد إيمان .35
 القرى Iحدى ميداني بحث. المنتج المجتمع في التحول وقضايا المنتج

   ا,داب كلية شمس عين1994 ،المصرية

131  

 الحضريه ا�طراف علي والتحضر التصنيع اثر :ابراھيم منصور نعيمه .36
 ا�جتماع ا�داب شمس عين المنصوره مدينه �طراف ميدانيه دراسه مع

   1993 دكتوراه

142  

 بين المصري الريف في الطبقي البناء سbمة أحمد محمد على محمد .37
 يوليو ثورة وبعد قبل دندره قرية في ميدانية دراسة ا�جتماع، وعلم التاريخ
 علم ا,داب في دكتوراهال درجة على للحصول مقدمة رسالة 1952

  م1996ا�جتماع

143  

 اجتماعيه شرائح لدي ا�جتماعي التكيف انماط: السيد المؤمن عبد ھدي .38
 عين رمضان من العاشر بمدينه ميدانيه دراسه الجديده المدن في متباينه
  2000 الدكتوراة ا�جتماع اSداب شمس

150  

 شباب قري وعبمشر المنتفعين خصائص حسن ابراھيم حامد اماني .39
 بالبيئه ا�نسان لعbقه انثروبولوجيه دراسه- الفيوم محافظه في الخريجين

153  
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   2004 دكتوراه ا�جتماع البنات شمس عين
 قرى في الريفية المجتمعات في التنمية معوقات: العزيز عبد محمد دعاء .40

] ا�جتماع علم[ ا,داب في الماجستير درجة على للحصول مصر صعيد
2010  

154  

دراسة  -رفعت الشمسى: "التغير ا�جتماعى فى قرية مصرية"  أحمد .41
  م.1982ميدانية على قرية شندويل، 

173  

ا�قتصاديه وا�جتماعيه للعمال  ا�وضاعحسنين محمد كشك  حسنين .42
شمس غاده حامد  عينا�جراء في القريه المصريه دراسه سوسيولوجيه 

بظاھره الفقر في الريف المصري.  ا�طفال وعbقاتھا عمالهحسين شحاته 
  2003 الماجستير ا�جتماع ا�داب المنوفيه

176  

 دراسة المصرى الريف فى للفbحين السياسى السلوك سليم رأفت أسامة .43
 دكتوراه ا�جتماع ا,داب المنوفية  والدولة الفbح بين العbقة لطبيعة
1999  

179  

 ا�قتصادى اIصbح مرحلة ىف ا�جتماعية التنمية  حسانين إمام مجدة .44
 عين) الحياة نوعية مؤشرات( ا�جتماعية للمؤشرات سوسيولوجية دراسة
  2007 دكتوراه ا�جتماع ا,داب شمس

180  

رؤية الشابات الريفيات لقضايھن في الحاضر والمستقبل  /ھانم الكرداسي  .45
-  2012 – ماجستيررسالة  –ة (دراسة انثروبيلوجية في قريه مصري

    ة عين شمس،جامع

187  

  
  



  
  

  
  

  فھرست الموضوعات

  
 - 337 -    

  لحضريارسائل علم االجتماع 
  

   الصفحة  الرسالةعنوان   م

التحضر وأثره على البناء ا�جتماعي لvسرة المصرية،  دراسة ميدانية في .1
الريف والحضر  اعداد/عبد الرءوف احمد محمد الضبع اشراف: ا د عبد 

  الھادى الجوھرى رسالة ماجستير، جامعة أسيوط. مصر

201  

 -سعيد امين محمد ناصف المدينه ا�سbميه دراسه في نشاه التحضر  .2
م) عين شمس ا�داب ا�جتماع ماجستير 1517/  969القاھره نموذجا (

1986  

206  

البسيوني عبد هللا جاد البسيوني اثر التحضر في تغير مكانه المراه في  .3
سيدات في دراسه ميدانيه علي عينه من ال -ا�سره المصريه المعاصره 

الريف والحضر بمحافظه الشرقيه الزقازيق ا�داب ا�جتماع ماجستير 
1986  

208  

ايمان جbل احمد جbل: النمو العشوائي للمدينه دراسه في علم ا�جتماع  .4
الحضري مع التطبيق علي امتداد مدينه القاھره عين شمس ا�داب ا�جتماع 

  1992ماجستير 

209  

مخ محددات البناء الطبقي ودينامياته في المجتمع السيد محمد السيد الرا .5
) ا�سكندريه 1981 - 1952المصري (تحليل سوسيولوجي في الفتره من 

  1993ا�داب ا�جتماع دكتوراه 

210  

 -الحيxاه ا�جتماعيxه فxي مدينxه ا�سxماعيليه /  عايده فؤاد عبد الفتاح النبbوي .6
لبنxxات ا�جتمxxاع عxxين شxxمس ا -دراسxxه فxxي علxxم ا�جتمxxاع الحضxxري 

  1984ماجستير 

211  

ايمان جbل احمxد جbxل: النمxو العشxوائي للمدينxه دراسxه فxي علxم ا�جتمxاع  .7
الحضxxري مxxع التطبيxxق علxxي امتxxداد مدينxxه القxxاھره عxxين شxxمس ا�داب 

  1992ا�جتماع ماجستير 

212  

منصxxxور احمxxxد ابxxxو زيxxxد: ا�يكولوجيxxxا الحضxxxريه وعbقتھxxxا بxxxالمتغيرات  .8
xريه ا�جتماعيxxريه مصxxه حضxxيولوجيه لمنطقxxه سوسxxه دراسxxي المدينxxه ف

اSسxتاذ الxدكتور / السxيد  1996عين شxمس ا,داب ا�جتمxاع الxدكتوراه 
ووكيxل الكليxxة لشxxئون التعلxxيم والطbxxب  -الحسxيني أسxxتاذ علxxم ا�جتمxxاع 

  جامعة عين شمس. -كلية ا,داب 

213  

عواملھا  -ه اجتماعيه مني السيد حافظ عبد الرحمن: ازمه ا�سكان كمشكل .9
دراسه ميدانيه علي مدينه القاھره عين شمس ا�داب ا�جتماع  -واثارھا 

  ماجستير، كلية ا,داب، جامعة عين شمس

217  

محمد عبد الحميد إبراھيم محمود: أثر التحو�ت اSجتماعية عل نبيه الطبقة  .10
دكتوراه )رسالة 1990 -1970الوسطى بالمدينة المصرية خbل الفترة من (
  1996قسم ا�جتماع كلية ا�داب جامعة القاھرة: 

218  

نعيمة منصور إبراھيم ثر التصنيع والتحضر على اSطراف الحضاريةمع  .11
دراسة ميدانية Sطراف مدينة المنصورة رسالة دكتوراه جامعة  عين شمس  

220  
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  كلية ا,داب/ قسم اجتماع
ماعي لدي شرائح اجتماعيه ھدي عبد المؤمن السيد انماط التكيف ا�جت .12

متباينه في المدن الجديده دراسه ميدانيه بمدينه العاشر من رمضانعين شمس 
اSستاذ الدكتور / ثروت إسحق عبد الملك 200اSداب ا�جتماع الدكتوراة 

(رئيس قسم ا�جتماع بآداب عين شمس) الدكتورة / ماجدة حافظ (مدرس 
  علم ا�جتماع)

230  

13. xxى عبxxء فرغلbxxاطق نجxxكان المنxxدى سxxة لxxيم ا�جتماعيxxى القxxال فرغلxxد الع
العشوائية دراسة ميدانية على منطقة " الxرزاز " بمنشxأة ناصxر القxاھرة 

أ.د/ فxاروق محمxد العxادلى أسxتاذ علxم  2005ا,داب ا�جتماع ماجستير 
ا�جتمxxاع واSنثروبولوجيxxxا د./ محمxxد كمxxxال التxxxابعى سxxليم أسxxxتاذ علxxxم 

  ا�جتماع المساعد

231  

فاطمة الزھراء على محمود: اSسر الحضرية وثقافة ا�ستھbك، دراسة  .14
ميدانية فى مدينة بنى سويف، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم ا�جتماع، 

  2003كلية ا,داب، جامعة القاھرة، إشراف د. جمال مدبولى 

235  

حسام جابر أحمد صالح : مشكbت التحضر، دراسة Sثر الحضارية على  .15
الجامعيات اSولية فى مدينة بنى سويف، رسالة دكتوراه غير منشورة،  قسم 
ا�جتماع،  كلية ا,داب،  جامعة القاھرة،  إشراف د. كمال عبد الحميد 

  2004الزيات، 

240  
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  لسكانارسائل علم االجتماع 
  

   الصفحة  الرسالةعنوان   م

ثروت اسحاق عبداللملك ھجرة النوبيين الي القاھرة دراسة اجتماعية  .1
للمھاجرين النوبيين الي القاھرة من قرية ابوسنبل عين شمس ا�داب علم 

  1975النفس وا�جتماع ماجستير 

267  

يم عطية الھجرة الداخلية.آثارھا ودوافعھا: دراسة محمد الغريب عبدالكر .2
ميدانية لخصائص المھاجرين من قرية مشيرف الي القاھرة، عين شمس 

  1976ا�داب علم النفس وا�جتماع دكتوراة 

267  

ناديه حليم سليمان.العوامل ا�جتماعيxة النفسxية المxؤثرة علxي الخصxوبة.عين  .3
  1974وراة. شمس ا,داب علم النفس وا�جتماع دكت

268  

ناديه حليم سليمان.القيم اIجتماعية وعbقتھا با�تجاه نحxو تنظxيم النسxل.عين  .4
  1977شمس ا,داب علم النفس واIجتماع ماجستير. 

268  

محمد محمد شفيق زكي  ھجره اعضاء ھيئه اتدريس في الجامعات للعمل  .5
  1982ه بالخارج دوافعھا واثارھا عين شمس ا�داب ا�جتماع دكتورا

269  

ماجxxده السxxيد حxxافظ عبxxد الxxرحمن التغيxxرات البنائيxxه والثقافيxxه المترتبxxه علxxي  .6
الحضxxxريه " دراسxxxه مقارنxxxه لمجموعxxxه مxxxن ا�سxxxر  -الھجxxxره الريفيxxxه 

  1985المصريه" عين شمس ا�داب ا�جتماع دكتوراه 

270  

دراسه في الدوافع والتكيف  -سعاد عطا فرج الھجره الريفيه الخارجيه  .7
  1985النتائج عين شمس ا�داب ا�جتماع ماجستر و

270  

سعاد عطا فرج عوده العماله المصريه من الدول النفطيه دراسه في ا�ثار  .8
  1993ا�جتماعيه وا�قتصاديه عين شمس ا�داب ا�جتماع دكتوراه 

272  

مني محمد كمال الدين مدحت دراسه انثروبولوجيه اجتماعيه لقطاع جنوب  .9
ي جمھوريه مصر العربيه عين شمس ا�داب البنات ا�جتماع التحرير ف
  1985ماجستير 

273  

نعمات محمد الدمرداش حسان السياسية السكانية في مصر وأثرھا على  .10
السلوك ا�نجابي، دراسة ميدانية على قرية ا�خصاص بمحافظ الجيزة،كلية 

  م1986، -جامعة اسيوط–ا�داب بسوھاج 

274  

سكان أفنية المقابر باب النصر بالقاھرة دراسة مدنية  حمدى حافظ خصائص .11
  م1978عن مجتمع أفنية المقابر  للحصول على درجة الدكتوراه 

282  

صابر محمد عبدربه الھجرة الخارجية وأثرھا على إحداث التغير  .12
ا�جتماعي في قرية مصرية، دراسة سوسيوأنثربولجية بقرية "المشاودة" 

ستير،كلية ا�داب بسوھاج جامعة اسيوط،. / محافظة سوھاجـرسالة ماج
  م1985

291  

شxxادية أحمxxد مصxxطفى،تأثيرات الھجxxرة الخارجيxxة علxxى التنشxxئة ا�جتماعيxxة  .13
  م1987ھـ/  1407رسالة ماجستير كلية ا�دب بسوھاج جامعة اسيوط 

295  

صبرة محمود: الھجره الخارجيه واثارھا في ا�نتماء ا�يديولوجي دراسه  .14
  ي قريه بمحافظه سوھاجميدانيه ف

312  
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أحمد محمد السيد أمام عسكر، الھجرة الداخلية وأثرھا على الجريمة، دراسxة  .15
ميدانيxxxxxة علxxxxxى المھxxxxxاجرين مxxxxxن محافظxxxxxة سxxxxxوھاج القاھرة،رسxxxxxالة 

  م1986ماجستير،كلية ا�داب بسوھاج،جامعة اسيوط 

313  

محمxxxد منصxxxور حسxxxن سxxxيف الھجxxxره الخارجيxxxه والتحxxxو�ت ا�قتصxxxاديه  .16
  1986ا�جتماعيه عين شمس ا�داب ا�جتماع ماجستير و

319  

مني السxيد حxافظ عبxد الxرحمن انمxاط التفاعxل بxين الثقافxه المصxريه والثقافxه  .17
النفطيxxxه دراسxxxه فxxxي ا�نxxxدماج والتغلغxxxل الثقxxxافي، عxxxين شxxxمس ا�داب 

  1993ا�جتماع دكتوراه 

319  

جرة الداخلية في ضxوء عبدالناصر على أحمد على التحليل السوسيولوجي للھ .18
نظريxxات المسxxافة دراسxxة ميدانيxxة للمھxxاجرين مxxن محافظxxة أسxxوان إلxxى 

  1995القاھرة رسالة دكتوراه كلية ا�داب بسوھاج جامعة اسيوط 

320  

عفت احمد سxالم الھجxره الxي الxدول النفطيxه والحxراك ا�جتمxاعي لعينxه مxن  .19
قxاھره عxين شxمس الطبقه الوسطي المصريه دراسه ميدانيxه فxي مدينxه ال

  أ.د/ عبد الباسط عبد المعطى 2003البنات ا�جتماع الماجستير 

328  
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