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 :المستخلص
البحث التعرف على مستوى االستقرار االجتماعي، وبعض خصائص  استهدف هذا

القاطنين بالمجتمعات الجديدة بمحافظة الوادي الجديد، والتعرف على المتغيرات المؤثرة على 

االستقرار االجتماعي للمبحوثين في منطقة الدراسة، وأهم المشكالت التي تواجههم 

رب الموهوب ألنها قرية جديدة، وتم تنفيذ إحدى ومقترحات للتغلب عليها، وتم اختيار قرية غ

مشروعات التوطين بها، وبها العديد من األسر المستقرة، وبلغ حجم العينة العشوائية 

مفردة، وتم جمع البيانات من خالل استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية،  169المنتظمة 

بسيط، ونموذج االنحدار المتعدد واستخدمت التكرارات والنسب المئوية، واختبار االرتباط ال

أوضحت النتائج أن مستوى االستقرار  الصاعد كأساليب إحصائية تحليلية ووصفية.

االجتماعي كان منخفضا ومتوسطا، كما أظهرت نتائج اختبار االرتباط وجود عالقة ارتباطية 

عليم معنوية بين مستوى االستقرار االجتماعي وبين الخصائص التالية: عدد سنوات الت

الرسمي، والحالة الزواجية، ومساحة الحيازة المزرعية، واالنفتاح علي العالم الخارجي، 

المشاركة التطوعية في شؤون المجتمع الجديد، درجة المواءمة االجتماعية بالمجتمع الجديد، 

تحليل االنحدار وبينت نتائج  درجة الرضا عن الخدمات بالمجتمع الجديد كمتغيرات مستقلة.

أن خمسة متغيرات فقط أسهمت إسهاما معنويا في تفسير التباين الكلي لمستوى المتعدد 

االستقرار االجتماعي وهي: عدد سنوات التعليم الرسمي، والمشاركة التطوعية في شؤون 

المجتمع الجديد، ودرجة المواءمة االجتماعية بالمجتمع الجديد، والرضا عن توفر الخدمات 

%، علي 7,1 %، 2%، 5%، 6%، 16مجتمع الجديد، والحالة الزواجية بنسب إسهام بال

 الترتيب

 المجتمعات المستحدثة، التنمية، االستقرار االجتماعيالكلمات االفتتاحية: 
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Abstract: 

 The aim of this research was to identify the level of social 

stability and characteristics of those living in the new 

communities in the New Valley Governorate, to investigate the 

effects of respondents’ characteristics upon social stability in the 

study area, and identifying the most important problems 

affecting the social stability and their  suggestion to solve it. The 

systematic random sample involved 169 household heads from 

the west Almawhoub village. This village was chosen because it 

is a new village, settlement project has been implemented in it, 

and it has many stable families. Data were collected by using a 

questionnaire by personal interviews. Furthermore, the statistical 

methods used in this study are descriptive analysis (frequencies 

and, percentages), correlation coefficients, and multiple 

regression test. The results indicated that the majority of 

respondents were low and medium level of social stability. The 

results of correlation coefficients reveal that there were 

significant associations between the social stability level and the 

following characteristics: the number of years of formal 

education, marital status, agricultural farming size, openness to 

the outside society, voluntary participation in the new society 

affairs, the accommodation degree in the new community, the 

satisfaction degree with new community services. While, the 

results of multiple regression indicate that more than 16%, 6%, 

5%, 2% and 1.7% of the variance in social stability level are 

explained by the number of years of formal education, voluntary 

participation in the new society affairs, the accommodation 

degree in the new community, the satisfaction degree with new 

community services, and marital status, respectively. 

Key words: New Societies, Development, Social Stability  

 

 



   2020 أكتوبر(    8العدد )  –اجمللد الثالث                      اجمللة العربية للعلوم الزراعية

 

 

51 
3 

 المقدمة والمشكلة البحثية:

يعتبر الضغط السكاني على الموارد الزراعيةة مةن أبةرز المشةكالت التةي تواجة  

المجتمع في الوقةت الحةالي، حيةث تماةل الزراعةة فةي مصةر الدعامةة األساسةية للبنيةان 

االجتمةةاعي واالقتصةةادي، وتسةةهم بنصةةيب كبيةةر فةةي عمليةةة التنميةةة الشةةاملة والنهةةو  

ا،  فهةةي مهنةةة يةةرتبط بهةةا أكاةةر لمجتمع،بةةا ا وتصةةنيعا ا وتسةةويقا مةةن ثلاةةي السةةكان إنتاجةةا

وباعتبارها المصدر الرئيسي للغةذاء، فقةد أدى التزايةد السةكاني فةي مصةر إلةى اخةتالل 

العالقة بين السكان والموارد الطبيعية، وتناقص متوسةط نصةيب الفةرد منهةا، وقةد نجةم 

ة واجتماعيةةة ان والمةةوارد اثةةاراا اقتصةةاديعةةن هةةذا االخةةتالل وعةةدم التةةوازن بةةين السةةك

وزارة الزراعةةة واصتحةةألر ايرا ةة   علةةى عجلةةة التنميةةة   عكسةةت تأثيرهةةا السةةلبي

2003.) 

ونظرا لما يعاني  المجتمةع المصةري مةن اخةتالل التةوازن بةين المةوارد األرضةية 

صةالح واألعداد المتزايدة من السكان، فقد أولت الحكومة عناية كبيةرة لمشةروعات است

األراضي واستزراعها واالهتمام بالتنمية الزراعيةة األفقيةة، وتكةوين مجتمعةات جديةدة 

وإنشةةاء مراكةةز لجةةذب السةةكان فةةي الصةةحراء وتوسةةيع قاعةةدة امنتةةاج القةةومي والملكيةةة 

الزراعيةةة، وتكةةوين مجتمعةةات زراعيةةة رائةةدة وتسةةليم األراضةةي المستصةةلحة لصةةغار 

وذلةةةغ بغيةةةة التخفيةةةا مةةةن حةةةد  المشةةةكالت  المةةةزارعين والخةةةريجين والمسةةةتامرين،

المجتمعيةةة فةةي المنةةاطف الريفيةةة وتخفيةةا الضةةغط علةةى المةةوارد المعيشةةية المحةةدودة، 

وخلف فرص عمل جديدة للمواطنين، وتقليةل الفجةوة الغذائيةة، وإقامةة مجتمعةات ريفيةة 

قيةف مبةدأ جديدة للمساهمة في حل مشكلة الزيادة السكانية في الدلتا والوادي القةديم، وتح

الخروج من الوادي الضيف الى إقامة مكانية أوسع، وجذب وتوظيةا أعةداد كبيةرة مةن 

السةةكان، واعةةادة توزيةةع الخريطةةة السةةكانية، وتحقيةةف التةةوازن بةةين السةةكان والمةةوارد 

 (.1988)صامية جابر 
وفةةي انونةةة االخيةةرة اتجهةةت الدولةةة لتعظةةيم فكةةرة اقامةةة المشةةروعات القوميةةة 

في سةيناء وجنةوب الةوادي، حيةث أصةبي تعميةر الصةحراء هةو البةديل الكبرى، خاصة 

الذي يطرح نفس  معادة التوازن بين األر  والسكان في المسةتقبل، ولةن يةتم ذلةغ إال 

مةةةن خةةةالل إنشةةةاء مجتمعةةةات عمرانيةةةة جديةةةدة ومسةةةتقرة علةةةى ان تراعةةةى األنشةةةطة 

جةود فةي التوزيعةات واممكانيات المختلفة لكل منطقة، ويكون ذلةغ إصةالح للخلةل المو

امقليميةة للسةكان واسةةتحداا مسةارات جديةةدة للتنميةة المتكاملةة علةةى المسةتوى القةةومي 

 .(2013)عبد الموجود 

أحد أهم اسةاليب التنميةة الشةاملة فةي المجتمعةات  ويعتبر التوطين واالستقرار

هةةدف قةةومي وضةةرورة أحةةد الوسةةائل الهامةةة فةةي النمةةو االقتصةةادي، والمستصةةلحة، و

فهةةو يسةةاعد علةةى زيةةادة الرقعةةة الزراعيةةة باستصةةالح  لحةةل مشةةكالت مصةةر، حتميةةة
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خلةةف نةةو  مةةن البيئةةة األراضةةي واسةةتزراعها مةةن خةةالل عمليةةات التوسةةع األفقةةي، و

تعمةل علةى اسةةتقرار المسةتوطنين مةن الفئةةات  يااليكولوجيةة واالجتماعيةة المالئمةة التةة

قتصةادي اتصةاال بأبعةاد أخةرى قضية تتجاوز مجرد البعةد اال فهو االجتماعية المختلفة،

اجتماعيةة وديموجرافيةة واسةتراتيجية، تسةعى الدولةة فةي اتجاهة  وتدعمة ، ويعتمةد فةي 

زينةةةةةد محمةةةةةةد  الغالةةةةةب المةةةةةرجي علةةةةةةى مواردهةةةةةا الذاتيةةةةةة فةةةةةةي المقةةةةةام األول  

 (. 2016وآخرون 

التوطين بالمناطف المستصةلحة أحةد أهةم العمليةات االجتماعيةة التةي  وتمال عملية

إنشةةاء مجتمةةع متكامةةل تتةةوافر فيةة  الفةةرص لتطةةوير أنحةةاء جديةةدة مةةن العمةةل  تسةةتهدف

وامنتاج خاصة في المجال الزراعي، وظهور عالقات اجتماعيةة مسةتقرة، وقةد يرجةع 

بعةةض العلمةةاء تعاةةر بعةةض المجتمعةةات الجديةةدة أو فشةةل الةةبعض منهةةا الةةى العديةةد مةةن 

بالجوانةةب الفنيةةة والتكنولوجيةةة  األسةةباب منهةةا اهتمةةام المقيمةةين بهةةا والقةةائمين عليهةةا

وإغفال الجوانب االجتماعية، فاالهتمام بالجوانب االجتماعية من شأن  مسةاندة وتحقيةف 

ويتوقةا نجةاح سياسةة االستقرار للمستوطنين ويساعد علةى بقةاء المجتمةع واسةتقرار   

التةةةوطين واسةةةتقرار األفةةةراد الجةةةدد علةةةى قةةةدرة هةةةؤالء المسةةةتوطنين علةةةى التكيةةةا 

تقرار مةةةع الظةةةروف االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية والبيئيةةةة القائمةةةة بالمجتمعةةةات واالسةةة

المسةةتحدثة بعةةد انتقةةالهم إليهةةا مةةن المجتمعةةات القديمةةة، وقةةد يةةؤدى عةةدم قةةدرتهم علةةى 

التكيا مع ظروف الحيةاة فةي تلةغ المجتمعةات إلةى إهمةالهم لاراضةي المستصةلحة أو 

نخفةا  انتاجيتهةا وربمةا تصةحرها، التراخي في إدارتها ومةن ثةم تةدهور خصةوبتها وا

وبالتةةةالي تةةةدهور المسةةةتوى المعيشةةةي لهةةةؤالء المسةةةتوطنين وعةةةدم اسةةةتقرارهم  فةةةي 

المجتمعات الجديدة، مما قد يؤدى في النهاية إلى فشل مشروعات استصالح األراضةي 

 (.  1995)صامية جابر  وأخرون وعدم تحقيقها لكل األهداف المرجوة منها 

بأن هناك عالقة وثيقة بين التوطين والتنمية، وذلةغ باعتبةار  ومن هنا يمكن القول

أن التوطين يمال الخطوة األولى لالستقرار ومن ثم التفكيةر فةي تنميةة المةوارد المتاحةة 

وبالتالي لكةى  تحقةف مشةروعات بما يعجل بحدوا تغيرات جوهرية في بناء المجتمع، 

فر مقومةةات النجةةاح لمسةةتوطنيها االستصةةالح دورهةةا المةةأمول فةةي التنميةةة، البةةد أن تةةو

سواء النجاح االجتماعي أو االقتصادي أو الزراعةي وبالتةالي حةدوا تكيةا واسةتقرار 

لهؤالء المسةتوطنين فةي هةذ  المجتمعةات، فالقضةية ليسةت فةي إنشةاء مجتمعةات جديةدة 

واجتذاب سكان جدد إليها، ولكن األهم هو اسةتقرار هةؤالء السةكان وتنميةة تفةاعلهم مةع 

 ة الجديدة لضمان توطينهم بتلغ المجتمعات. البيئ

ولما كان الهدف الرئيسي من إقامة المجتمعات الجديدة هو االسةتقرار االجتمةاعى 

بتلغ المجتمعات، أصبي من األهمية إجةراء دراسةة تسةعى إلةى التعةرف علةى محةددات 

الةوادي االستقرار االجتماعى بالمجتمعات الريفيةة الجديةدة، وعلية  تةم اختيةار محافظةة 
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الجديد كمجال جغرافي للدراسة حيث أنها من المحافظات الواعدة فةي جهةود التةوطين، 

بامضافة إلى رصد طبيعة المشكالت التي تحد مةن عمليةة االسةتقرار االجتمةاعي بهةذ  

وهةو مةا يعكة   المناطف وتؤثر بال شغ على نجاح جهود التنمية التى تقوم بهةا الدولةة،

 .في وقت واحد مشكلة الدراسة وأهميتها

مةةم مشةةكلة الدراصةةة السةةابأ عر ةةدا أمكةةف احديةةد أهةةداا  أهةةداا البحةةم: امشةةيا  

 الدراصة فيما يلى:

 التعرف على بعض خصائص عينة الدراسة من القاطنين بالمجتمع الجديد. -1

 التعرف على مستوى االستقرار االجتماعي للمبحوثين في منطقة الدراسة. -2

المحةةددات المةةؤثرة علةةى االسةةتقرار االجتمةةاعي للمبحةةوثين فةةي التعةةرف علةةى أهةةم  -3

 منطقة الدراسة.

تحديةةةد أهةةةم المشةةةكالت التةةةي تحةةةد مةةةن االسةةةتقرار االجتمةةةاعي بمنطقةةةة الدراسةةةة،  -4

 ومقترحاتهم التغلب عليها.

 اإلطار النظري واالصتعراض المرجع 

عدة زوايا مختلفةة يتناول كاير من علماء االجتما  مفهوم المجتمعات الجديدة من 

ا الهتمامةةاتهم بجوانةةب معينةةة مةةن هةةذا المفهةةوم، وفةةي هةةذا الصةةدد تعةةرف   صةةامي  وفقةةا

المجتمعةةات الريفيةةة الجديةةدة بأنهةةا مجتمعةةات مخططةةة ومقصةةودة تنشةةأ  (1988جةةابر 

لمواجهة بعض االحتياجات الملحة في مجال امنتاج والخدمات، وهي تكشا عن نةو  

قصود وإعادة تكوين  للقةوى البشةرية والمةوارد الطبيعيةة مةن من التنظيم االجتماعي الم

خةةةالل مشةةةروعات التنميةةةة االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية الموجهةةةة نحةةةو مجموعةةةة مةةةن 

 المواطنين تجمعهم رابطة طبيعية واجتماعية.

أن المجتمع الجديد هةو مجتمةع لة  مقومةات معينةة مةن  (1998) صلطانويعرف 

قتصةةةادية والتةةةي تتصةةةا بصةةةفة خاصةةةة بالعوامةةةل حيةةةث بنةةةاء الةةةنظم االجتماعيةةةة واال

االيكولوجية والسياسية الالزمة لبقائ ، وقةد أنشةأ هةذا المجتمةع مةن خةالل إرادة إنسةانية 

مخططةة لتحقيةف أهةداف اقتصةادية واجتماعيةة فةي المحةل األول، وذلةغ بهةدف التغلةةب 

ادة علةةى المشةةاكل التةةي طرحهةةا المجتمةةع القةةديم التةةي ظهةةرت فيةة  إمةةا عةةن طريةةف زيةة

 السكان أو نقص الموارد وإما في الخلل الذي أصاب العالقات االجتماعية.

مجموعة مةن األسة  يجةب أن يرتكةز عليهةا هناك أن  (1989محطف  )يذكر و

ا فقةةط وإنمةةا لةة  أهةةداف  ا سةةكنيا قيةةام أي مجتمةةع جديةةد وهةةي: ال ينبغةةي أن يكةةون مجتمعةةا

ت، مراعةةاة الدقةةة فةةي اختيةةار اقتصةادية واجتماعيةةة، أن يكةةون هنةةاك تكامةةل فةةي الخةةدما

التخطةيط الشةمولي لالسةتفادة مةن جميةع الطاقةات وتحقيةف مسةتوى مةن  القيادة المحلية،

التكامل بين الجماعات بعضها البعض وبين التنظيمةات المختلفةة، إحيةاء القةيم األصةيلة 

معياريةةةة، تةةةوفير المنةةةا  المالئةةةم لمواجهةةةة حالةةةة االغتةةةراب والالللمجتمةةةع القةةةومي 
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 والمهارات المكتسبة والبيئة الالزمة للمشاركة الجماهيرية في تنمية المجتمع الجديد.

فعمليةةة التةةوطين واالسةةتقرار االجتمةةاعي مةةن المنظةةور العةةام عبةةارة عةةن عمليةةة 

تجعلهةةا مؤهلةةة السةةتقبال  يإنشةةائية يةةتم فةةي إطارهةةا تهيئةةة منطقةةة معينةةة بالمقومةةات التةة

واالسةتقرار، بحيةث تشةتمل تلةغ المقومةات فرصةا جماعات من الناس لإلقامة والعةي  

ا مواتية للعي  والتكيا مع البيئة الجديةدة. بينمةا يشةير المنظةور  مناسبة للعمل، وظروفا

التنموي للتوطين بأنة  عمليةة مقصةودة، ومخططةة فةي إطةار رتيةة مجتمعيةة للمصةالي 

البشةرية والمةوارد  لقةوىالقومية المتعلقةة بتنميةة االنتةاج أو الخةدمات او إعةادة توزيةع ا

وتكةةةون هةةةذ  العمليةةةة ذات اهةةةداف مرسةةةومة ومحةةةددة، ولهةةةا مةةةن الوسةةةائل  الطبيعيةةةة،

 .(2012 )احمد  والسبم وانليات والمقومات ما يمكن من بلوغ تلغ األهداف

وتتطلةةب عمليةةة االسةةتقرار والتةةوطين بالمجتمعةةات الجديةةدة تقةةديم المزيةةد مةةن 

المشةاكل امداريةة والتغييةر إلةى أن تبةدو الحيةاة امرشاد والخدمات والتوعيةة لمواجهةة 

طبيعيةةة ويصةةبي المجتمةةع الجديةةد جةةزء متكامةةل مةةع األنظمةةة الحكوميةةة، وقةةد تواجةة  

عمليةةةات التةةةوطين بعةةةض الصةةةعوبات التةةةى تتماةةةل فةةةي نقةةةص المرافةةةف األساسةةةةية 

كالمواصةةالت والطةةرب وشةةبكات الميةةا  والكهربةةاء وبعةةض الصةةعوبات األساسةةية التةةى 

لجانب االجتماعي واستقرار امنسان في المجتمع الجديد، وهى صعوبات علةى تتعلف با

درجة كبيرة من األهمية تحتاج أن يوج  إليها كل اهتمام، وتتعلف بطبيعة األفراد الجةدد 

وأسةة  اختيةةارهم وتةةوزيعهم وأنمةةاط الصةةرا  التةةى قةةد تنشةةأ نتيجةةة اخةةتالف المعةةايير 

ح والمجتمع الجديد مما يخلةف نةو  مةن الصةرا  الاقافية واالجتماعية بين مجتمع النزو

حول التوقعات المرتبطة باألدوار والمراكز االجتماعية الجديةدة والتفاعةل بةين الجهةود 

األهليةةة والحكوميةةة للمحافظةةة علةةى اسةةتقرار األفةةراد وتحقيةةف األهةةداف المخطةةط لهةةا 

 (.1992)مريم عبد الحميد  

ت الجديدة بالعديد من العوامل وفةف مةا ويتأثر االستقرار االجتماعي في المجتمعا

ورد ببعض الدراسات والبحوا ذات الصلة بموضو  الدراسة الراهنة والتي تضةمنت 

تمالت في العزلة نتيجة للبعد المكةانى عةن المةوطن األصةلي  عوامل اجتماعية ونفسية

ع وانفصال المستوطنين الجدد عن نمةط حيةاتهم التقليديةة، وعةدم القةدرة علةى التكيةا مة

  1999)ابةةةو صةةةعد  ظةةةروف المجتمةةةع الجديةةةد، وعةةةدم التجةةةان  بةةةين المسةةةتوطنين 

المشةةةاال الخا ةةةة ، وتضةةةمنت (2004    الزغبةةة 1989  محةةةطف   1995عةةةأل 

عدم قدرة المشةروعات التنمويةة علةى مواجهةة االحتياجةات، وعةدم فاعليةة دور  بالعمل

الجمعيةةات الزراعيةةة، وارتفةةا  اجةةور العمالةةة الزراعيةةة، ارتفةةا  تكلفةةة وصةةعوبة نقةةل 

والحيةةةواني وضةةةعا  يالمنتجةةات إلةةةى االسةةةواب، وقصةةةور أسةةاليب التصةةةنيع الزراعةةة

ل الخةةدمات والمرافةةف فةةي االهتمةةام بالصةةناعات الصةةغيرة والحرفيةةة، وتركةةزت مشةةاك

القصةةور الكمةةي والنةةوعي لهةةا وخاصةةة فةةي مجةةاالت االنتقةةال واالتصةةاالت والخةةدمات 
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  عسةران  1995  الحنفة  2005  محمةد 2003 )زيند محمةدالتعليمية والصحية 

المجتمعةةةات الجديةةةدة  أمةةةا بالنسةةةبة لمشةةةاال  دارة، (1992   ةةةفال الفةةةول  2003

تمةةع المحلةةى وبنةةاء القيةةادات الشةةعبية وتمكيةةنهم مةةن فشةةملت عةةدم االهتمةةام بتنميةةة المج

المشةةةةاركة فةةةةي عمليةةةةات صةةةةنع القةةةةرارات، وعةةةةدم إنشةةةةاء المؤسسةةةةات االجتماعيةةةةة 

واالقتصةةةادية التةةةى تسةةةاهم فةةةي عمليةةةة االرشةةةاد والتوجيةةة ، سةةةواء لزيةةةادة االنتاجيةةةة 

 (1992شفيأ الزراعية، او النهو  بمستوى المعيشة والنواحي االجتماعية  

عملية التوطين بالمجتمعات الجديدة علةى مفهةوم لالسةتقرار االجتمةاعي وتتضمن 

الةةى أنةة  عمليةةة  التكيةةا االجتمةةاع  ومفهةةوم للتكيةةا االجتمةةاعي: حيةةث يشةةير مفهةةوم

اجتماعية تهدف إلي المالئمة واالنسجام بةين فةرد وفةرد، أو بةين مجموعةة مةن األفةراد 

ئةف التةي تحةول دون إشةبا  الحاجةات وبيئتهم أو بين الجماعات المختلفة لمواجهةة العوا

األساسةةية، وهةةو عمليةةة مسةةتمرة طةةول حيةةاة امنسةةان نظةةراا لتغيةةر الظةةروف الخاصةةة 

بامنسان أو المحيطة ب  من تنو  وتغير دوافعة  وتعةدد حاجاتة  وتبةاين درجةة إشةباعها 

من فترة ألخرى، بامضافة إلي تكيا األفراد مةع العةادات وانراء واالتجاهةات والقةيم 

 (.2016)الخول   والمعايير االجتماعية السائدة في المجتمع 

لالسةةتقرار االجتمةةاعي بأنةة  حالةةة اسةةتعداد ( فةة  اعريفةة  2004الزغبةة  )ويشةةير 

عقلي وعصبي ونفسي تنتظم خاللها معارف الفرد، بحيةث تهيئة  مةن خةالل شةحنة مةن 

التةى تايرهةا هةذ  االنفعال والعواطا لالستجابة نحو االستقرار في األراضي الجديدة و

 االستجابة 

االسةةةتقرار االجتمةةةاعي بأنةةة  اسةةةتمرار وجةةةود  (1990غيةةةم ) بينمةةةا يعةةةرف

النماذج  امجتماعية والاقافية فةى مجتمةع محلةى أو مجتمةع كبيةر دون تعرضةها لتغييةر 

فجائي أو جذرى" على أن امستقرار امجتمةاعى ال يعنةى بالضةرورة وجةود حالةة مةن 

أن المجتمع الذى يطرأ علي  تغيرات تدريجية وكافيةة معةادة  أيالابات تسود المجتمع، 

ا مستقراا.  التوافف دون أن تؤدى إلى أى اضطراب أو تفكغ مجتمعا

االجتمةةاعي مةن عةةدة جوانةب، فقةةد ناقشةة   االسةةتقرار االجتمةاعيينونةاق  العلمةةاء 

"كارل مارك " من الجانب العقائدي في نقد  للرأسمالية حيث أكد أن الةدين أو العقيةدة 

تؤدي باألفراد الي قبول الحياة بالمجتمع المحلي وتحةت شةروط  السةيئة أحيانةا وتكةون 

ي أن يحةدا هذ  األفراد مستقرة اجتماعيا وراضية ومقتنعة مةع سةوء حالةة المجتمةع الة

. وعلةةي الجانةةب األخةةر أكةةد غالبيةةة (Weeks, 1988)التغييةةر االجتمةةاعي المنشةةود 

المنظرين في البنائية الوظيفيةة علةي أن الةدين يعتبةر القةوي التةي يتماسةغ بهةا المجتمةع 

( ذلغ فةي أربعةة نقةاط تةؤدي 1915وتؤدي لالستقرار االجتماعي، وبين "دور كايم"  

هةةةي: أن إقامةةةة الطقةةةوس الدينيةةةة تةةةودي لزيةةةادة العةةةادات الةةةي االسةةةتقرار االجتمةةةاعي 

والفضائل الحسةنة ممةا يزيةد مةن اسةتقرار المجتمةع، والةدين يجعةل المجتمةع اكاةر ثباتةا 
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وقبوال وذو قيمة لافراد، والقيم الدينية تجعل المجتمع أكار تحكما في تصرفات افةراد  

ل االفةراد تعمةل بقةوة وجةودة فينتشر االمةان الةذي يةدعم االسةتقرار، كمةا أن الةدين يجعة

تزيد من االنتةاج وترفةع مسةتوي االفةراد اقتصةاديا فيسةود االسةتقرار االجتمةاعي بيةنهم 

 Albercht, Bahr, & Goodman, 1983;Gallup, 1988; Wallace & 

Wolf, 1991 .) 

أن االسةةةةتقرار  Reiss (1995)( و 1981) McClelland وأكةةةةد كةةةةال مةةةةن

األسري يعتبةر جةزء هةام مةن االسةتقرار االجتمةاعي، حيةث أن اسةتقرار أفةراد األسةرة 

وبقاءها في منطقةة مةا لمةدة طويلةة يةؤدي الةي تزايةد التماسةغ والتضةامن واأللفةة بيةنهم 

وبين المحيطين بهم من جانب، وبةين البيئةة المحيطةة مةن جانةب أخةر. وأن األسةر ذات 

ب أو األم( مةةع األوالد تكةةون أقةةل اسةةتقرارا مةةن األسةةر ذات البنيةةة العائةةل الوحيةةد  األ

( أن األسةةةر Murdock  1994الطبيعيةةةة والمكتملةةةة األفةةةراد واألدوار. كةةةذلغ يبةةةين 

المتكونة حدياا في المجتمع وكذلغ األسر الجدد القادمة الي المجتمةع تةؤدي الةي اضةافة 

جةابهم األطفةال وارتبةاط األطفةال نسيج جديد يقوي من البناء االجتماعي خاصةة عنةد ان

بأصةةدقائهم المحيطةةين وتكةةوين الجماعةةات األوليةةة والجماعةةات المرجعيةةة ممةةا يةةدعم 

 الروابط األسرية ويدعم امستقرار امجتماعي.

علةةةى أهميةةةة امسةةةتقرار امجتمةةةاعي مةةةن خةةةالل  Williams (1981)ويعلةةةف 

الةي منةاطف جديةدة لهةا نفة   امستقرار الوظيفي والمهني حيةث يبةين أن انتقةال األفةراد

ظروف مهنة ونةو  العمةل ودون تغييةر فةي مهنةة األفةراد المنتقلةين تةؤدي الةي سةرعة 

 امستقرار امجتماعي حيث التأقلم يكون أسر  مما لو اختلفت مهنة المنتقل.

الةةي أن المتغيةةرات الجغرافيةةة والمناخيةةة تةةؤثر  Larson (1988)يةةبهد بينمةةا 

في المناطف الجديدة المنتقلين اليها وتتمال هذ  المتغيرات فةي  على األفراد واستقرارهم

درجات الحرارة والرطوبة واألمطةار والجفةاف ونةو  التربةة، كةل هةذ  المتغيةرات إذا 

تشةةةابهت أدت الةةةي سةةةرعة امسةةةتقرار امجتمةةةاعي وإذا اختلفةةةت تبطةةة  مةةةن عمليةةةة 

تةةةةوافر ( أن 1989) Robinsonو Christensonامسةةةةتقرار. ويبةةةةين كةةةةال مةةةةن 

المنظمات الخدمية مال المدرسة والمستشةفى والنةادي ومراكةز الخةدمات المختلفةة ماةل 

السوب والبنغ والمكتبة ومراكز الصيانة تؤدي الي زيادة سرعة االستقرار امجتمةاعي 

 في المجتمعات الجديدة.

فةةي تحليلةة  عةةن الرفاهيةةة االجتماعيةةة أن أهةةم  (2001واخةةريف ) Smithويبةةين 

نت امستقرار امجتماعي، حيةث بةين أن متغيةرات ماةل الصةداقة بةين أفةراد دعائمها كا

المجتمع، ودعم الجيران المعنةوي والمةادي فةي بعةض الحةاالت، والمسةاعدات المقدمةة 

من أهالي المنطقة لبعض الحاالت الفقيرة، والزيارات المنزلية تزيد مةن درجةة الرضةا 

تمةةاعي. وأوضةةحت نتةةائج دراسةةات عةةن المجتمةةع وتةةؤدي الةةي زيةةادة امسةةتقرار امج
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Smith وKrannich (2000)  أن السةةكان االصةةليين يختلفةةون فةةي اتجاهةةاتهم نحةةو

االهتمام البيئي والنمو السكاني والتنمية االقتصادية عن السكان الجدد الحدياي امقامةة، 

 ولكن بمرور الوقت تتشاب  االتجاهات ويصعب رصد اي فروب بينهم.

التشةةاب  الاقةةافي أن تشةةاب  الاقافةةات المضةةيفة والاقافةةة القادمةةة ويةةرى رواد نظريةةة 

يساعد على سرعة استجابة المستوطنين لعملية االستقرار االجتماعي بةالمجتمع، وذلةغ 

من خالل تشاب  العناصر والسمات والمركبةات الاقافيةة فةي كلتةا الاقةافتين، األمةر الةذي 

اصةةر الصةرا  الاقةةافي والتةوتر بينهمةةا، يزيةد مةةن االنةدماج بةةين الاقةافتين ويقلةةل مةن عن

فالمستوطنين الجدد الذين جاءوا من ثقافة تتشةاب  مكوناتهةا مةع مكونةات ثقافةة المجتمةع 

الجديد تكون لديهم استجابة اسر  من الذين جاءوا من ثقافة مغايرة فةي القةيم والعةادات 

اد ذوى النشةةأة والتقاليةةد لمةةا هةةو فةةي المجتمةةع الجديةةد، وريمةةا يرجةةع ذلةةغ فةةي أن األفةةر

الريفيةةة والزراعيةةة أكاةةر اسةةتجابة لالسةةتقرار واالنةةدماج فةةي المجتمةةع الجديةةد مقارنةةة 

 باألفراد ذوى الطبيعة والنشأة الحضرية.

فةةي حةةين يةةرى أصةةحاب نظريةةة التبةةادل االجتمةةاعي أن األفةةراد يةةدخلون بصةةفة 

هةا حيةث يعطةون مستمرة في عملية تبادل للمنافع مع النظم االجتماعية التي يعيشةون في

ويأخةةذون فةةي المقابةةل أشةةياء ذات قيمةةة بالنسةةبة لهةةم، وعمليةةة التبةةادل تشةةمل حسةةاب 

التكاليا والعائد واألرباح الخاصة بنشاط معين مع األخذ في االعتبار مختلا الوسةائل 

ا لهذا المنظور يمكن القول بأن المستوطنين في سعيهم نحةو تبةادل  البديلة المتاحة، ووفقا

المجتمةةع الجديةةد تنمةةو لةةديهم معةارف وخبةةرات وقةةدرات جديةةدة متباينةةة فةةي  المنةافع مةةع

نوعيتها ومستوياتها، كما أن التفاعل يترك أثار  علي مكونات شخصةياتهم ممةا يةدفعهم 

إلي مزيد من التغير والتطور لكي يتواءموا مع الظروف واألوضا  فةي البيئةة الجديةدة 

 بالمجتمع. مما يعزز لديهم قيم االنتماء واالستقرار

وتناولت العديد من الدراسات السةابقة موضةو  االسةتقرار االجتمةاعي مةن خةالل 

والتةةي هةةدفت إلةةي ( 2015العزبةة  وأخةةرون ) أبعةةاد مختلفةةة منهةةا مةةا توضةةح  دراسةةة

التعرف علي مدى تكيا الخريجين الذين تم توطينهم في بعض القرى الجديدة فةي عةام 

في تلغ القرى، والعوامل المحددة لةذلغ التكيةا مع الظروف المعيشية والعملية  1990

% مةن الخةريجين الةذين تةم 75والمشاكل التي يواجهونها، وتوصلت النتائج أن حوالي 

توطينهم بالقريتين قد تسةربوا منهةا، وكانةت أهةم األسةباب نقةص المةوارد الماليةة وعةدم 

ورية، ونقةص القدرة علي تحمل حيةاة القريةة، وعةدم تةوافر العديةد مةن الخةدمات الضةر

الخبةةرة المزرعيةةة، وعةةةدم االسةةتعداد النفسةةةي واالجتمةةاعي والعملةةةي للتةةوطين، بينمةةةا 

في التعرف علي عوامةل نجةاح واسةتقرار الخةريجين  (2011 براهيم أهتمت دراسة  

في األراضي الجديدة، وأهم المعوقات التي تحد من نجاح عملية االستقرار ومقترحةات 

ج أن خمسةةة متغيةةرات فقةةط أسةةهمت فةةي تفسةةير جةةزء مةةن التغلةةب عليهةةا، وبينةةت النتةةائ
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التبةةاين الكلةةي لدرجةةة نجةةاح واسةةتقرار الخةةريجين فةةي األراضةةي الجديةةدة، كمةةا أن أهةةم 

المعوقات التي تحد من عملية االستقرار عدم توفر اممكانيةات الماليةة الالزمةة لإلنفةاب 

ي ضةرورة علي األر ، وصعوبة الحصول علةي ميةا  الةري، وجةاءت المقترحةات فة

 توفير ميا  الري وتطهير المجاري والمصارف وتوفير الدعم المالي للخريج.

 بنال عل  أهداا الدراصة واالصتعراض المرجع  افترض الدراصة الفرض التال 

ال توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة بةةين الخصةةائص الشخصةةية للمبحةةوثين  السةةن، عةةدد 

طن الجديةد بالمنطقةة، المهنةة، عةدد سنوات التعليم الرسمي، الحالةة الزواجيةة، نةو  القةا

أفراد الوحدة المعيشية، النشأة، طبيعة امقامة، مساحة الحيازة الزراعية، االنفتةاح علةي 

العةةةالم الخةةةارجي، المشةةةاركة المنظميةةةة للمبحةةةوا، المشةةةاركة التطوعيةةةة فةةةي شةةةؤون 

ا عةةن المجتمةةع الجديةةد، درجةةة المواءمةةة االجتماعيةةة والاقافيةةة بةةالمجتمع الجديةةد، الرضةة

وبةين مسةتوى االسةتقرار  مسةتقلة توافر الخدمات بالمجتمع المحلةي الجديةد( كمتغيةرات

 االجتماعي كمتغير تابع بمنطقة الدراسة. 

 ايصلوب البحث 

 أوال: مندجية البحم:

تعتمةةةد منهجيةةةة البحةةةث علةةةى اسةةةتخدام بعةةةض أسةةةاليب التحليةةةل امحصةةةائي 

والتوزيع التكراري، ومعامل االرتبةاط البسةيط الوصفية والتحليلية مال: النسب المئوية 

لبيرسون، والنموذج االنحداري المتعدد المتدرج الصةاعد، وقةد اسةتخدم الحاسةب انلةي 

فةي معالجةة   SPSSباالستعانة بحزمة البرامج امحصائية للعلوم االجتماعية المعروفة

 البيانات امحصائية.

 ثانيا: شاملة البحم والعينة

ظةةة الةةوادي الجديةةد حيةةث تماةةل منطقةةة واعةةدة لتحقيةةف التنميةةة تةةم اختيةةار محاف

الشاملة بمحاورها المتعددة لما لديها من المقومات التي تساعد علةي تحقيةف ذلةغ ومنهةا 

مليةون فةدان صةالحة للةرزراعة، وتعتمةد فةي  3.5الموارد األرضية والتةي تقةردر بنحةو 

الجوفيةة  والمةوارد التعدينيةة  استغاللهرا على توفيرر ميةا  الةري مةن خةالل حفةر انبةار

حيةةث تزخةةر المنطقةةة بالعديةةد مةةن المةةوارد التعدينيةةة مةةن أهمهةةا خةةام الفوسةةفات بهضةةبة 

أبوطرطةةور، خامةةات الزنةةغ والرصةةاص وخامةةات الحديةةد والشةةبة والرخةةام والحجةةر 

الجيري والرمال والةزلط والطفلةة ورمةال الزجةاج، بامضةافة إلةي المقومةات السةياحية 

المواقةةع األثريةةة والتةةي ترجةةع الةةي مختلةةا العصةةور، ويسةةود المحافظةةة  المتعةةددة ماةةل

المنةةةا  الصةةةحراوي الجةةةاف وتتةةةوفر بهةةةا الميةةةا  المعدنيةةةة والميةةةا  السةةةاخنة والطبيعةةةة 

الصحراوية والغةرود الرمليةة المتحركةة، ممةا يتةيي الفرصةة لنهضةة سةياحية فةي شةتى 

وهذ  المقومات تجعل المنطقة مةن  والترفيهية والعالجية والرياضية، المجاالت الاقافية
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أهم المناطف الجاذبة لالستامار واالسةتقرار االجتمةاعي، وتقةع محافظةة الةوادي الجديةد 

ا،  فةةي الجةةزء الجنةةوبي الغربةةي لمصةةر، وتشةةترك فةةي الحةةدود الدوليةةة مةةع ليبيةةا غربةةا

والسةةودان جنوبةةا، أمةةا حدودهةةرا الداخليةةة فهةةي تشةةترك مةةع محافظةةرات المنيةةرا والجيةةرزة 

ا، وتبلةةغ  ومرسةةى مطةةروح شةةماال، ومحافظةةات أسةةيوط وسةةوهاج وقنةةا وأسةةوان شةةرقا

% مةن إجمةالي مسةاحة مصةر الكليةة، 44تمال  2ألا كم440المساحة الكلية للمحافظة

( مراكةز إداريةة 5نسمة، وتضم المحافظةة عةدد   249378ويبلغ إجمالي عدد السكان 

( مدن وهي 5وتشمل علي عدد   هي الخارجة، وباري ، والداخلة، وبالط، والفرافرة،

( وحدة محلية قرويةة تتبعهةا 47الخارجة، وباري ، وبالط، وموط، والفرافرة، وعدد  

 (. 2019)النواة المعلومااية لمحافظة الوادي الجديد  ( قرية تابعة 175 

اختيار مركز الداخلة لتنفيذ هذا البحث، حيث يمال أكبر مركز يشةتمل علةي وتم 

الريفيةةة مقارنةةة بةةالمراكز األخةةرى، وقةةد تةةم اختيةةار قريةةة غةةرب الموهةةوب المجتمعةةات 

لكونها قرية جديدة، وتم تنفيةذ إحةدى مشةروعات التةوطين بهةا، وبهةا العديةد مةن األسةر 

أسةةرة، لةةذا اعتبةةرت األسةةرة هةةي وحةةدة الدراسةةة الحاليةةة، 1692المسةةتقرة والتةةي تبلةةغ 

من الصعب جمع البيانةات مةن جميةع  واختير رب األسرة كوحدة ممالة للعينة ولما كان

األسر الموجودة ونظرا لتجان  الشاملة بشكل كبير، فقد تم اختيار عينة ممالة لهم وفقةا 

(، والةةذي تبةةين منةة  أن حجةةم العينةةة Israel  2013( و Cochran  1963لكةةل مةةن 

، عند مستوي دقةة 1692% من حجم الشاملة البالغ عددها 11مفردة وتمال  188يبلغ 

، وألخةةذ مفةةردات العينةةة P=0.05%، وتبةةاين95%، ومسةةتويات ثقةةة تبلةةغ 7-%: 7+

العشةوائية المنتظمةة،  مفةردة، فقةد اعتمةد البحةث علةي طريقةة العينةة188البالغ حجمها 

 9لغ بقسمة الشاملة علي حجم العينة للحصول علي طول الفترة والتي بلغةت تقريبةا وذ

وهي تعبر عن طول المسافة بين كل مفةردة والتةي تليهةا، بمعنةي أن يةتم اختيةار مفةردة 

، وتةم إعةداد عينةة احتياطيةة لةنف  الفتةرة بةرقم عشةوائي أخةر اتمفرد 9واحدة من كل 

ولصةعوبة المفةردة األساسةية فةي أحةدى الفتةرات،  يتم اللجوء إلي  فةي حالةة عةدم وجةود

الوصةةول لكامةةل المفةةردات، ولتشةةاب  المفةةردات فةةي الخصةةائص المدروسةةة فقةةد اكتفةةي 

 مفردة. 169البحث بعدد 

 ثالثا: أصلوب وأدوات جمم البيانات

يعتمةةد البحةةث فةةي جمةةع البيانةةات الميدانيةةة علةةي اسةةتمارة االسةةتبيان بالمقابلةةة 

ين، وبعد االنتهاء من مرحلة جمع البيانات ومراجعتها، تةم إعةداد الشخصية مع المبحوث

ا وذلةةةغ  دليةةةل لترميزهةةةا، ثةةةم إدخةةةال هةةةذ  البيانةةةات للحاسةةةب انلةةةي لتحليلهةةةا احصةةةائيا

 .SPSSباالستعانة بالبرنامج امحصائي 
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 رابعا: قياس المتغيرات البحثية

 أ. المتغيرات المستقلة

 :وا ألقةةرب سةةنة ميالديةةة وقةةت إجةةراء ويقصةةد بةة  عةةدد سةةنوات عمةةر المبحةة السةف

 الدراسة، وتم التعبير عن  باألرقام المطلقة.

 : ويقصد بها عةدد السةنوات التةي التعلةيم الرسةمي التةي  عدد صنوات التعليم الرصم

 أتمها المبحوا قبل جمع البيانات، وتم التعبير عن  باألرقام المطلقة.

 :واجيةةة أثنةةاء جمةةع البيانةةات، وتةةم ويقصةةد بهةةا حالةةة المبحةةوا الز الحالةةة الزواجيةةة

التعبير عن  كمتغير اسمي مكون من فئتةين، األولةى متةزوج، والاانيةة خاصةة بغيةر 

( 1،2ذلةةغ وتتضةةمن األعةةزب، والمطلةةف، واألرمةةل، وأعطيةةت الرمةةوز الرقميةةة  

 Dummy Variablesعلةةى الترتيةةب، وتةةم اسةةتخدام أسةةلوب المتغيةةرات الصةةماء 

 النحدار.مجراء اختبار االرتباط وا

 :ويقصةةد بةة  نةةو  المبحةةوا الةةذي انتقةةل للمعيشةةة  نةةوا القةةاطف الجديةةد بالمنطقةةة

بالمجتمع الجديد، وتم التعبير عن  كمتغير أسةمي مكةون مةن فئتةين خةريج، ومنتفةع، 

( علةةى الترتيةب، وتةةم اسةتخدام أسةةلوب المتغيةةرات 1،2وأعطيةت الرمةةوز الرقميةة  

 االرتباط واالنحدار.مجراء اختبار  Dummy Variablesالصماء 

 ويقصةةد بهةةا النشةةاط الةةذي يقةةوم ويعمةةل بةة  المبحةةوا بةةالمجتمع : المدنةةة ايصاصةةية

الجديد، وتم التعبير عن  كمتغيةر أسةمي مكةون مةن فئتةين، األولةي مةزار ، والاانيةة 

( علةى 1،2خاصة بغير ذلغ وتضمن المهن األخةرى، وأعطيةت الرمةوز الرقميةة  

راء مجة Dummy Variablesالترتيب، وتم استخدام أسلوب المتغيرات الصةماء 

 .اختبار االرتباط واالنحدار

 :ا، وتةم  عدد أفراد الوحدة المعيشية ويقصد ب  عدد أفراد األسرة الذين يعيشةون معةا

 قياس  باستخدام األرقام الخام المطلقة

  :تلةةغ البيئةةة التةةي نشةةأ فيهةةا المبحةةوا النشةةأة األولةةى قبةةل انتقالةة   وبقصةةد بهةةاالنشةة:ة

مكون من ثالا فئةات  ريفةي، حضةري،  أسميللمجتمع الجديد، وتم قياس  كمتغير 

وتةةم اسةةتخدام أسةةلوب  ( علةةي الترتيةةب،1،2،3بةةدوي( وأعطيةةت الرمةةوز الرقميةةة  

 .مجراء اختبار االرتباط واالنحدار Dummy Variablesالمتغيرات الصماء 

  ويقصد بها تلةغ الفتةرة التةي يمكةث فيهةا الفةرد داخةل المجتمةع، وتةم  اإلقامة:طبيعة

ا كمتغيةةر فتةةرى مكةةون مةةن ثةةالا فئةةات: كاملةةة مةةع األسةةرة، كاملةةة التعبيةةر عنهةة

 ( على الترتيب.1،2،3) بمفردي، مؤقتة، وأعطيت الرموز الرقمية

 :ويقصد بهةا مسةاحة األر  التةي يمتلكهةا الفةرد بالفةدان  مساحة الحيازة الزراعية

 بالمجتمع الجديد، وتم التعبير عن  باستخدام األرقام المطلقة.
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 يقصد ب  مدى استفادة المبحوا مةن عناصةر الاقافةة  لى العالم الخارج :االنفتار ع

السائدة في العالم الخارجي المحيط ب ، بامضافة للصالت والعالقات التةي يصةنعها 

الفرد خارج المنطقة التي يعي  فيها مال تردد  على المنةاطف المجةاورة لة ، والتةي 

وتم التعبير عن هذا المتغيةر بمقيةاس تزيد من درجة عالقات  االجتماعية بانخرين، 

كمةي، وأعطيةت االسةتجابات التاليةة: كايةةرا، أحيانةا، ال، وأعطيةت الرمةوز الرقميةةة 

( علي الترتيب، وجمعت الدرجات الكلية لتعبةر علةي درجةة االنفتةاح علةي 3،2،1 

 العالم الخارجي للمبحوا.

 يشةةةترك فةةةي ويقصةةةد بهةةةا عةةةدد المنظمةةةات التةةةى  للمبحةةةو : ةالمشةةةاراة المنظميةةة

عضةويتها المبحةوا ونوعيةةة عضةويت  فةي هةةذ  المنظمةات، وأعطيةت االسةةتجابات 

التاليةةة  عضةةو قيةةادي، عضةةو عةةادي، غيةةر عضةةو(، واعطيةةت الرمةةوز الرقميةةة 

( علةةي الترتيةةب، وجمعةةت الةةدرجات الكليةةة لتعبةةر عةةن درجةةة المشةةاركة 1،2،3 

 المنظمية بالمجتمع الجديد.

 ويقصةةد بهةةا مةةدى مشةةاركة  جتمةةم الجديةةد:المشةةاراة التطوعيةةة فةة  شةة ون الم

المبحةةوا فةةي المشةةروعات التنمويةةة فةةي المجتمةةع الجديةةد، مشةةاركة الجيةةران فةةي 

األعمةةال الزراعيةةة، المشةةاركة فةةي التشةةاور لحةةل مشةةكالت المجتمةةع، وتوصةةيل 

، 2، أحيانةاا=3مشاكل المجتمةع للمسةؤولين، وأعطيةت االسةتجابات التاليةة: كايةراا =

 جات كل بند لتعبر عن درجة المشاركة التطوعية للمبحوا.، ثم جمعت در1ال=

 :ويقصةد بة  درجةةة انةدماج وتكيةةا  درجةة الموالمةة االجتماعيةةة بةالمجتمم الجديةةد

المبحةةوا مةةع ظةةروف المجتمةةع الجديةةد، وتةةم قيةةاس هةةذا المتغيةةر مةةن خةةالل مقيةةاس 

بند تعبر عن العالقات االجتماعية الموجودة بةين سةكان المجتمةع،  15يحتوي على 

وأعطيةةت االسةةتجابات  موافةةف، لحةةد مةةا، غيةةر موافةةف( وأعطيةةت الرمةةوز الرقميةةة 

 ( على الترتيب. 1،2،3 

 :وتةم اسةتطال  أراء العينةة البحايةة  الر ا عف الخةدمات بةالمجتمم المحلة  الجديةد

( 12في بعض الخدمات التنموية الموجودة في المجتمع الجديد من خالل اسةتخدام  

عبارة تعبر عن بعض الخدمات الموجودة بالمنطقةة، وأعطيةت االسةتجابات التاليةة: 

 ( على الترتيب1،2،3  راضي، إلى حد ما، غير راضي، وأعطيت درجات
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وتةةم قياسةة  مةةن خةةالل اسةةتخدام مسةةتوا االصةةتقرار االجتمةةاع : المتغيةةر التةةابم:  -ب

(عبةارة وهةى: تعلةيم األوالد فةي المجتمةع الجديةد، وجةود 16مقياس يحتوى علةي  

عالقةةةات صةةةداقة بةةةالجيران، فةةةض المنازعةةةات والخالفةةةات بةةةين الجيةةةران، تبةةةادل 

بالمجتمع الجديد، امعاشة فةي المجتمةع الجديةد أكاةر الزيارات وزيارات المرضى 

من القةديم، عةالج األسةرة بةالمجتمع الجديةد، وجةود الزوجةة واألوالد فةي المجتمةع 

الجديةد، عةةدم الشةةعور بالوحةدة والعزلةةة المكانيةةة بةالمجتمع الجديةةد، امةةتالك انالت 

المجتمع القةديم، الزراعية، االستفادة من الخدمات البيطرية، عدم تواجد أي ملكية ب

لجوء الناس ألطلب النصي والمشورة، وجةود طمةوح اقتصةادي لتطةوير الخةدمات 

بالمجتمع، الشعور بالراحة واألمان بالمجتمع الجديةد، مناسةبة مسةاحة المسةكن مةع  

حجم األسرة، قرب المسكن من مكةان العمةل والمزرعةة. وطلةب مةن كةل مبحةوا 

، ولكل بنةد 1، غير موافف= 2، لحد ما=3 اختيار إحدى امجابات التالية: موافف=

يقوم ب  المبحوا، وتجمع الدرجات لتعبر عن مجمو  الدرجات الكلية عةن درجةة 

 امستقرار االجتماعي.

 خامسا: أدوات التحليل اإلححائ 

بعةةةض المقةةةايي  امحصةةةائية الوصةةةفية ماةةةل التكةةةرارات، والنسةةةب تةةةم اسةةةتخدام 

ضةةةةافة إلةةةةى اسةةةةتخدام بعةةةةض المقةةةةايي  المئويةةةةة، لوصةةةةا متغيةةةةرات الدراسةةةةة، بام

امحصائيةةرة التحليليةةة ماةةل معامةةل االرتبةةاط البسةةيط لبيرسةةون للتعةةرف علةةى طبيعةةة 

العالقةةات االرتباطيةةة بةةين المتغيةةرات المسةةتقلة المدروسةةة والمتغيةةر التةةابع، والنمةةوذج 

االنحةةداري المتعةةدد المتةةدرج الصةةاعد لتقةةةدير نسةةبة مسةةاهمة الخصةةائص الشخصةةةية 

كمسةةتقلة ذات العالقةةة االرتباطيةةة فةةي تفسةةير جةةزء مةةن التبةةاين الكلةةى فةةي  كمتغيةةرات

مسةةةتوى االسةةةتقرار االجتمةةةاعي، مةةةع مالحظةةةة إدراج المتغيةةةرات االسةةةمية  الحالةةةة 

 Dummyالزواجيةةةة، المهنةةةة، نةةةو  القةةةاطن الجديةةةد، النشةةةأة( كمتغيةةةرات صةةةماء 

Variables .مجراء اختبار االرتباط واالنحدار 

 الميدانية: نتائج الدارصة

 أوال : النتائج الخا ة بو ا المتغيرات البحثية المدروصة:

 المتغيرات المستقلة -أ

 :يزيةد عةن نصةا ( أن مةا 1بالجةدول  أبرزت نتائج التحليل الوصفي الواردة  السف

 34 – 23%( يقعون في الفئة األولى والتي تتةراوح مةن  55.0العينة قليالا بنسبة  
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سنة(، والتي تعتبر شباب الخةريجين والةذين يتطلعةون للبحةث عةن فةرص عمةل فةي 

%( مةن العينةة يقعةون فةي الفئةة 36.1المجتمعات الصحراوية الجديدة، بينما نسبة  

ا  46 – 35الاانيةةة والتةةي تتةةراوح مةةا بةةين   سةةنة( وهةةي الفئةةة األكاةةر وعيةةا ونضةةجا

ين فةةي التةةأقلم مةةع الظةةروف ولةةديهم مةةن الخبةةرات الالزمةةة لمسةةاعدة شةةباب الخةةريج

%( من العينة البحايةة يقعةون فةي الفئةة الاالاةة  مةن 8.9الجديدة، في حين أن نسبة  

 سنة وأكار(.  47

 : أوضةحت النتةائج الةواردة بالجةدول أن نسةبة مةا يزيةد  عدد صنوات التعليم الرصةم

يهم يقعةةون فةةي الفئةةة المرتفعةةة والةةذين لةةد%( 56.2عةةن نصةةا العينةةة قلةةيالا بنسةةبة  

مستوى تعليمي مرتفع، وذلغ ربما يرجع إلى أن ما يزيد عن نصا العينة قليال مةن 

%( مةةةن أفةةةراد العينةةةة يقعةةةون فةةةي الفئةةةة 30.2شةةةباب الخةةةريجين، بينمةةةا نسةةةبة  

 ( يقعون في الفئة المنخفضة.%13.6المتوسطة، في حين أن نسبة  

 :76.3قلةيالا بنسةبة  تشير النتائج أن مةا يزيةد عةن ثلاةي العينةة  الحالة الزواجية )%

متزوجون وهذا يتفف مع البعد االجتماعي ألهمية دور األسرة في عمليةة االسةتقرار 

حيث تعتبر األسرة النواة األساسية لعملية االستقرار بالنسةبة للفةرد والمجتمةع، بينمةا 

 %( يقعون في الفئات المختلفة  أعزب، مطلف، أرمل(.23.7وجد أن نسبة  

 مةن العينةة يقعةون 66.3أن نسةبة   : أبةرز التحليةل الوصةفيدنوا القاطف الجدي )%

فةةي فئةةة الخةةريجين والةةذين لةةديهم طموحةةات خاصةةة بالبحةةث عةةن فةةرص عمةةل فةةي 

المناطف والمجتمعات الجديدة والعمل علي تكوين أسر بهذ  المجتمعات واالسةتقرار 

%( يقعةون فةي فئةةة المنتفعةين، وهةم مةن لةديهم القةدرة علةةي 33.7بهةا، بينمةا نسةبة  

وارد المتاحةةةة وخاصةةة األراضةةةي الزراعيةةة ولهةةةا القةةدرة علةةةي االسةةتفادة مةةةن المةة

 استامارها بشكل جيد. 

  :أسةةفرت النتةةائج الةةواردة بالجةةدول أن مةا يقةةرب مةةن ثالثةةة أربةةا  العينةةةا إال المدنةة

%( يعملون بمهن مختلفة بالمنطقة، ويعتبر ذلةغ مؤشةراا لوجةود 73.4قليالا بنسبة  

صةحراوية الجديةدة بخةالف مهنةة الزراعةة، العديد من فةرص العمةل بالمجتمعةات ال

 %( من العينة يعملون بالزراعة. 26.6بينما نسبة  

 :أظهةر تصةنيا المبحةوثين لهةذا المتغيةر أن مةا يزيةد  عدد أفةراد الوحةدة المعيشةية

%( يقعون في األسرة الصةغيرة، ويرجةع ذلةغ 55.6عن نصا العينة قليالا بنسبة  

ين والمعرفة بأهمية تنظةيم األسةرة ودورهةا فةي إلى ارتفا  معدالت الوعي للمبحوث

%( من أفراد العينة يعيشةون 33.7التخفيا من حدة المشكلة السكانية، بينما نسبة  

%( مةةن العينةةة يعيشةةون فةةي أسةةر 10.7فةةي أسةةرة متوسةةطة، فةةي حةةين أن نسةةبة  
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كبيرة، وهذا ما يتفف مع العادات الصحراوية حيث الزواج المبكةر للفتيةات وإنجةاب 

ا للدخول.ال  عديد من األوالد ليمالون عزوة ويعتبرون مصدراا ثانويا

 :مةن العينةة كانةت نشةأتهم ريفيةة، 62.7أشارت النتائج أن نسبة   طبيعة النش:ة )%

ويساعد ذلغ أن األفراد ذو النشأة الريفيةة لةديهم مةن الصةبر لتحمةل ظةروف الغربةة 

ية الجديةةدة، بينمةةةا نسةةةبة بعةةد انتقالةةة  للعمةةل أو امقامةةةة فةةةي المجتمعةةات الصةةةحراو

ا عةن 25.4  %( من العينة كانت نشأتهم حضةرية وربمةا ذهبةوا لهةذ  المنةاطف بحاةا

%( مةن العينةة كانةت نشةأتهم بدويةة، وربمةا 11.8فرص عمل، في حين أن نسةبة  

يكونوا من السكان القاطنين بالمجتمعات المجاورة لمنطقة الدراسة وقاموا باالنتقةال 

 ع الجديد.واالستقرار بالمجتم

 :مةن أفةراد 60.9بينت النتائج أن أكار من نصا العينةة بنسةبة   طبيعة اإلقامة )%

العينة البحاية يقيمون إقامة كاملة مع األسرة، ويرجع ذلغ الستقرار هةؤالء األفةراد 

بهذ  المناطف مع أسةرهم نظةراا لطبيعةة المنطقةة الجذابةة ووجةود العديةد مةن فةرص 

يشون بمفردهم، وربمةا يرجةع %( من العينة يع17.2العمل بالمنطقة، بينما  نسبة  

%( 21.9لعمةل المبحةوا بدحةةدى المؤسسةات داخةةل المجتمةع، فةةي حةين أن نسةةبة  

يقيمون إقامة مؤقتة، ويرجع ذلغ لطبيعة العمل الذي يعملون ب  والةذي يحةتم علةيهم 

 التواجد لفترة معينة والرجو  مرة أخرى لموطنهم األصلي.

 :المبحةوثين أن مةا يزيةد عةن نصةا أتضةي مةن تصةنيا  مساحة الحيازة الزراعية

%( يحوزون حيازات زراعية صغيرة، وربما يعةود ذلةغ 53.9العينة قليالا بنسبة  

أن أغلبية العينة البحاية يعملون بمهن مختلفة غير الزراعة مال التعليم والقطاعةات 

%( مةةن العينةةة يحةةوزون 46.1الحكوميةةة المختلفةةة، كمةةا تشةةير النتةةائج أن نسةةبة  

رة ومتوسةةطة، وربمةةا يعةةود ذلةةغ لافةةراد الةةذين يعملةةون فةةي القطةةا  حيةةازات كبيةة

الزراعي يعملون علةي شةراء أراضةي زراعيةة كايةرة حيةث أنهةم ال يعملةون بمهةن 

 أخرى، وتساعد في تحسين مستويات الدخول الخاصة بهم.

 : تشةير النتةائج أن حةوالي مةا يزيةد عةن نصةا أفةراد  االنفتار عل  العالم الخةارج

%( درجة انفتاحهم على العالم الخةارجي مرتفعةة، وربمةا 56.8الا بنسبة  العينة قلي

يعود الرتفا  مستوى التعليم ألغلبية العينة، بامضافة إلي عملية االنتقةال والتحةرك 

بةةين المةةدن والمراكةةز والمحافظةةات المختلفةةة القريبةةة والبعيةةدة عةةن المنطقةةة، بينمةةا 

الفئةة المتوسةطة، فةي حةين أن نسةبة %( مةن العينةة يقعةون فةي 26.6حوالي نسبة  

 %( من العينة يقعون في الفئة المنخفضة.14.8 
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 : مةن المبحةوثين 50.3أظهرت النتائج أن نسبة   المشاراة المنظمية للمبحو )%

درجةةة مشةةاركتهم المنظميةةة مرتفعةةة وهةةذا يشةةير الرتفةةا  معةةدالت الةةوعي لةةدى 

فةةةي عمليةةةة االسةةةتقرار  المبحةةةوثين بأهميةةةة الةةةدور التنمةةةوي للمنظمةةةات ودورهةةةا

االجتماعي بجانب المؤسسات الزراعية األخةرى التةي تعمةل علةي تةوفير الخةدمات 

الزراعيةةة للمبحةةوثين مةةن توجيةة  وإرشةةاد ونقةةل المعةةارف والخبةةرات، بينمةةا نسةةبة 

%( من العينةة 15.4%( من العينة مشاركتهم متوسطة، في حين أن نسبة  34.3 

 خفضة.كانت درجة مشاركتهم المنظمية من

 :أظهرت النتةائج أن مةا يقةرب مةن  المشاراة التطوعية ف  ش ون المجتمم الجديد

%( درجةةة مشةةاركتهم التطوعيةةة فةةي شةةؤون 81.7نصةةا العينةةة إال قلةةيالا بنسةةبة  

المجتمع الجديد تتةراوح مةا بةين المرتفعةة والمتوسةطة، وربمةا يرجةع ذلةغ الرتفةا  

تمةةع والعمةةل علةةي تهيئةةة البيئةةة معةةدالت الةةوعي بأهميةةة المشةةاركة فةةي شةةؤون المج

المناسبة لالستقرار االجتماعي بالمجتمع  والعمل علي غرس قةيم التطةو  للصةغار 

%( مةن العينةة 18.3لخدمة المجتمع حتى تصبي عادة وسلوك، في حين أن نسةبة  

 كانت درجة مشاركتهم التطوعية منخفضة.

 :ج التحليةل الوصةفي أن ابةرزت نتةائ درجة الموالمة االجتماعية بةالمجتمم الجديةد

%( مةةةن المبحةةةوثين درجةةةة المواءمةةةة االجتماعيةةةة بةةةالمجتمع الجديةةةد 69.8نسةةةبة  

تتراوح ما بين المرتفعة والمتوسطة، وهذا يشير الرتفا  درجة االنسةجام والتوافةف 

بةةين أفةةراد العينةةة داخةةل المجتمةةع الجديةةد والمشةةاركة فةةي تهيئةةة الظةةروف المناسةةبة 

سةةةةتقرار االجتمةةةةاعي بةةةةالمجتمع الجديةةةةد، بينمةةةةا نسةةةةبة لتشةةةةجيع األفةةةةراد علةةةةي اال

 %( من العينة درجة المواءمة االجتماعية لديهم منخفضة.30.2 

 :أسةفرت النتةائج أن مةا يقةرب  الر ا عف اوافر الخدمات بالمجتمم المحل  الجديةد

%( درجةةة رضةةاهم عةةن تةةوفر الخةةدمات 47.3مةةن نصةةا العينةةة إال قلةةيالا بنسةةبة  

لةةةب ضةةةرورة العمةةةل علةةةي تحسةةةين وزيةةةادة تةةةوافر الخةةةدمات متوسةةةطة، وهةةةذا يتط

األساسية بالمجتمع حاصة التعليمية والصحية والمرافف باألسلوب الذي يعمةل علةي 

، بينمةةةا نسةةةبة تشةةةجيع األفةةةراد لإلقامةةةة واالسةةةتقرار بةةةالمجتمع وعةةةدم الهجةةةرة منةةة 

%( من العينة درجةة رضةاهم عةن تةوافر الخةدمات منخفضةة، فةي حةين أن 36.1 

 %( مةةن العينةةة كانةةت درجةةة رضةةاهم عةةن الخةةدمات كانةةت مرتفعةةة.16.6ة  نسةةب

 ( وصا عينة الدراسة طبقا للمتغيرات البحاية المدروسة 1ويوضي جردول 
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( و ا عينة الدراصة طبقا للمتغيرات البحثية المدروصة بقرية غرب 1جـدول )

 (169الموهوب )ن = 

 % ت البحثيةالمتغيرات  % ت المتغيرات البحثية

 مساحة الحيازة الزراعية: -9 55.0 93 سنة( 34 - 23من  السف:  -1
 53.9 91 درجات( 5 –صغيرة من  صفر  36.1 61 (سنة 46 -35الفئة الاانية من  

 39.6 67 درجة( 11 – 6متوسطة من   8.9 15 سنة وأكار 47الفئة الاالاة من 

 6.5 11 وأكار(درجة  12كبيرة من    عدد صنوات التعليم الرصم : -2

 االنفتار عل  العالم الخارج : -10 13.6 23 سنة( 11وأقل  9من   منخفض:
 14.8 28 درجة( 13وأقل  8منخفض من   30.2 51 (سنة13وأقل من 11متوسط:  

 26.6 45 درجة( 18وأقل من13 متوسط  56.2 95 سنة وأكار( 13مرتفع: من  

 56.8 96 درجة وأكار( 18مرتفع من    76.3 129 متزوج  الحالة الزواجية: -3

 المشاراة المنظمية للمبحو  -11 23.7 40 غير ذلغ

 15.4 26 درجة( 11وأقل  7منخفض من   66.3 112 خريج نوا القاطف الجديد: -4

 34.3 58 درجة( 15وأقل من  11متوسط   33.7 57 منتفع

 50.3 85 وأكار(درجة  15 من مرتفع  26.6 45 مزار  المدنة ايصاصية: -5

 الجديد المشاراة التطوعية ف  ش ون المجتمم -12 73.4 124 مهن أخرى

 18.3 31 درجات( 6وأقل من  4منخفض   عدد أفراد الوحدة المعيشية: -6

 49.7 84 درجات( 8وأقل من  6متوسط    55.6 94 أفراد( 4 – 2صغيرة من   

 32.0 54 درجات وأكار( 8 مرتفع من  33.7 57 أفراد ( 7 – 5متوسطة من  

 درجة الموالمة االجتماعية بالمجتمم الجديد -13 10.7 18 أفراد وأكار( 8كبيرة من  

 30.2 51 درجة( 24 – 15  من منخفضة 62.7 105 ريفية  طبيعة النشـــ:ة: -7

 42.6 72 درجة( 34 -25 من متوسطة  25.4 43 حضرية

 27.2 46 فأكار(درجة  35مرتفعة من   11.8 20 بدوية

 درجة الر ا عف اوافر الخدمات بالمجتمم -14 طبيعة اإلقامـة -8
 36.1 61 (درجة 19 - 12  من ةمنخفض 60.9 103 كاملة باألسرة

 47.3 80 درجة( 27 -20متوسط من   17.2 29 كاملة بمفردي

 16.6 28 درجة فأكار( 28مرتفع من    21.9 37 مؤقتة

 SPSSالبيانات الواردة بالجدول جمعت وحسبت بواسطة برنامج المحدر: 

: أبرز التحليل الوصفي الوارد ب. المتغير التابم: مستوي االصتقرار االجتماع 

%( مستوى 55.6( أن ما يزيد عن نصا العينة قليالُ بنسبة  2بالجدول  

%( مستوى 25.5 االستقرار االجتماعي لديهم يقع في الفئة المتوسطة، بينما نسبة 

ا، في حين أن نسبة   %( مستوى 18.9االستقرار االجتماعي لديهم منخفضا

 االستقرار االجتماعي لديهم مرتفعاا.
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           ( و ا المتغير التابم )االصتقرار االجتماع ( بقرية غرب الموهوب  2جـدول )

 (169)ن = 

 النسبة % التكرار االصتقرار االجتماع  

 25.5 43 درجة( 26وأقل  – 16منخفض من  

 55.6 94 درجة( 36وأقل من  – 26متوسط من  

 18.9 32 درجة فأكار( 36مرتفع من  

 SPSSالبيانات الواردة بالجدول جمعت وحسبت بواسطة برنامج المحدر: 

)الخحائص الشخحية(  المتغيرات المستقلةثانيا : نتائج العألقات االراباطية بيف 

 ومستوا االصتقرار االجتماع  بمنطقة الدراصة.

للتعرف على العالقة االرتباطية بين الخصائص الشخصية وبين مستوى 

االستقرار االجتماعي بمنطقة الدراسة، تم صياغة الفر  القائل "ال توجد عالقة 

مستوى  ارتباطية بين الخصائص الشخصية للمبحوثين كمتغيرات مستقلة، وبين

، والختبار صحة هذا الفر  تم االستقرار االجتماعي بمنطقة الدراسة كمتغير تابع

( يوضي ما 2حساب معامل االرتباط البسيط لبيرسون لهذ  العالقات، والجدول رقم  

 تم التوصل إلي  من نتائج.

( نتةةةائج العألقةةةات االراباطيةةةة بةةةيف الخحةةةائص الشخحةةةية وبةةةيف مسةةةتوا 3جةةدول )

 بمنطقة الدراصة االجتماع االصتقرار 
 المعنوية المتغير التابم )االصتقرار االجتماع (  المتغيرات المستقلة م

 0.216 0.096 السن 1

 0.000 **0.405 الرسمي عدد سنوات التعليم 2

 0.001 **0.253 الحالة الزواجية 3

 0.536 0.048 نو  القاطن الجديد 4

 0.021 *0.177 المهنة 5

 0.750 0.025 الوحدة المعيشية عدد أفراد 6

 0.014 *0.188 طبيعة النشأة 7

 0.933 0.007 طبيعة امقامة 8

 0.003 **0.226 مساحة الحيازة الزراعية 9

 0.002 **0.239 االنفتاح علي العالم الخارجي 10

 0.052 0.150 المشاركة المنظمية للمبحوا 11

 0.000 **0.314 الجديدالمشاركة التطوعية في شؤون المجتمع  12

 0.000 **0.286 درجة المواءمة االجتماعية بالمجتمع الجديد 13

 0.003 **0.227 الرضا عن توفر الخدمات بالمجتمع الجديد 14

 0.05* معنوي عند مستوي                0.01** معنوي عند مستوي 

 SPSSالمصدر: البيانات الواردة بالجدول جمعت وحسب من خالل التحليل امحصائي 
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افسير نتائج العألقات االراباطية بيف الخحائص الشخحية وبيف مستوا االصتقرار 

 االجتماع  بمنطقة الدراصة.

ة موجبةةة عنةةد ( وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة معنويةة3اتضةةي مةةن بيانةةات الجةةدول رقةةم  

بةةةين مسةةةتوى االسةةةتقرار االجتمةةةاعي كمتغيةةةر تةةةابع وبةةةين  0.01مسةةةتوى المعنويةةةة 

الخصائص الشخصية التالية: عدد سنوات التعليم الرسمي، والحالة الزواجية، ومسةاحة 

الحيةةازة المزرعيةةة، واالنفتةةاح علةةي العةةالم الخةةارجي، المشةةاركة التطوعيةةة فةةي شةةؤون 

يةةد، درجةةة الرضةةا عةةن المجتمةةع الجديةةد، درجةةة المواءمةةة االجتماعيةةة بةةالمجتمع الجد

الخدمات بالمجتمع الجديد كمتغيرات مستقلة، كما أسفرت النتائج الواردة بنف  الجةدول 

بين مسةتوى االسةتقرار  0.05عن وجود عالقة ارتباطية معنوية عند مستوى المعنوية 

االجتمةةاعي كمتغيةةر تةةابع وبةةين الخصةةائص الشخصةةية التاليةةة: المهنةةة، وطبيعةةة النشةةأة 

 تقلة.كمتغيرات مس

وبناء علي  يمكن رفض الفر  االحصائي جزئيا السابف ذكر  فيما يخص العالقات    

 المعنوية وفقا للنتائج التي أظهرها اختبار االرتباط، وقبول الفر  البديل جزئيا.

وعلةةةى ضةةةوء النتةةةائج السةةةابقة وبمةةةا تفسةةةر  الفةةةرو  البحايةةةة يتضةةةي أن 

بالمقارنةة مةع غيةرهم مةن الفئةات األخةرى،  المتزوجين أكار استقراراا بالمجتمع الجديةد

كما اتضةي أن بزيةادة سةنوات التعلةيم يزيةد معةدالت االسةتقرار بةالمجتمع الجديةد نتيجةة 

الرتفةةا  معةةدالت الةةوعي والمعرفةةة لةةديهم، كمةةا تبةةين أن المبحةةوثين المةةوظفين أكاةةر 

بالمقارنةة استقراراا بالمجتمع نظةراا لطبيعةة عملهةم فةي المؤسسةات الحكوميةة بالمنطقةة 

مةةع غيةةرهم مةةن المهةةن األخةةرى، واتضةةي أيضةةا أن األفةةراد ذوى النشةةأة الريفيةةة أكاةةر 

ا أنةة   اسةةتقراراا مةةن غيةةرهم بةةالمجتمع نتيجةةة ممارسةةة مهنةةة الزراعةةة، كمةةا اتضةةي أيضةةا

بزيادة مساحة الحيازة الزراعية زادت معدالت االستقرار االجتماعي بةالمجتمع وربمةا 

وأهمية األر  في تحسةن مسةتوى المعيشةة، وكمةا تبةين أن  يرجع ذلغ مدراكهم بقيمة

بزيادة االنفتاح علي العالم الخارجي تزيد معدالت المعرفة والخبةرات وزيةادة معةدالت 

االسةةتقرار االجتمةةاعي، كمةةا بينةةت أنةة  بزيةةادة المشةةاركة التطوعيةةة ودرجةةة المواءمةةة 

ار االجتمةةةاعي االجتماعيةةةة، والرضةةةا عةةةن الخةةةدمات كلمةةةا زادت معةةةدالت االسةةةتقر

 بالمجتمع.  

ثالثا : احديد االصدام النسب  للخحائص الشخحية المدروصة امتغيرات مستقلة ف  

 افسير جزل مف التبايف الكل  لمستوا االصتقرار االجتماع  بمنطقة الدراصـة. 

لتحديد االسهام النسبي للخصةائص الشخصةية كمتغيةرات مسةتقلة ذات العالقةة 

جةزء مةن التبةاين الكلةي لمسةتوى االسةتقرار االجتمةاعي بمنطقةة االرتباطية فةي تفسةير 

تةم حسةاب اختبةار االنحةدار الخطةي المتعةدد التةدريجي الصةاعد لتحديةد نسةبة الدراسة، 
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إسةةهام المتغيةةرات المسةةتقلة  الخصةةائص الشخصةةية( وترتيةةب تأثيرهةةا علةةي مسةةتوى 

 االستقرار االجتماعي كمتغير تابع بمنطقة الدراسة.

ج التحليةل االنحةداري الخطةي المتعةدد المتةدرج الةواردة بالجةدول أظهرت نتائ

ا فةي تفسةير التبةاين الكلةي 4بجدول   ( أن خمسةة متغيةرات فقةط أسةهمت إسةهاماُ معنويةا

ا وهةةي: عةةدد سةةنوات  لمسةةتوى االسةةتقرار االجتمةةاعي بمنطقةةة الدراسةةة مرتبةةة تنازليةةا

ر المشةاركة التطوعيةة فةي %(، ثم متغي16.4التعليم الرسمي حيث يفسر بمفرد  نحو  

%(، ثةم متغيةر درجةة المواءمةة االجتماعيةة 6.1شؤون المجتمع الجديد بنسةبة إسةهام  

%(، ثةةم متغيةةر الرضةةا عةةن الخةةدمات بةةالمجتمع 5.4بةةالمجتمع الجديةةد بنسةةبة إسةةهام  

%(، 1.7%(، وأخيةةةراا الحالةةةة الزواجيةةةة بنسةةةبة إسةةةهام   2.3الجديةةةد بنسةةةبة إسةةةهام  

(، وهةي قيمةة معنويةة 15.297لمحسوبة الختبار معنوية االنحةدار  ( اFوبلغت قيمة  

، ممةةا يعنةةي معنويةةة النمةةوذج ككةةل عنةةد هةةذا المسةةتوى 0.01عنةةد المسةةتوي االحتمةةالي 

 االحتمالي.

( نتائج احليل االنحدار الخط  المتعدد التدريج  الحاعد لعألقة الخحائص 4جدول )

 منطقة الدراصةالشخحية وبيف مستوا االصتقرار االجتماع  ب

الخحائص الشخحية ذات العألقة 

 االراباطية

 المتغير التابم: مستوا االصتقرار االجتماع  

 االراباط

 المتعدد

 % التراامية

للتبايف 

المفسر 

 للمتغير

 R2التابم 

 % للتبايف

 المفسر ف 

 المتغير التابم

 معامل

االنحدار 

 الجزئ 

B 

معامل االنحدار 

الجزئ  

 المعياري

Beta 

 tقيمة 

 

مستوا 

 المعنوية

 

د
اي
تر
ال

 

 4.218 0.289 0.884 0.164 0.164 0.405 عدد سنوات التعليم الرسمي
0.0

0 
1 

 3.557 0.234 0.901 0.061 0.225 0.476  الجديد المشاركة التطوعية في شؤون المجتمع
0.0

0 
2 

 3.264 0.213 0.197 0.054 0.279 0.528 درجة المواءمة االجتماعية
0.0

0 
3 

 2.240 0.147 0.209 0.023 0.302 0.549 الرضا عن توفر الخدمات بالمجتمع 
0.0

0 
4 

 5 0.04 2.047 0.138 2.597 0.017 0.319 0.565 الحالة الزواجية

 Rمعامل االراباط المتعدد 

Rمعامل التحـــديد )
2

) 

 ( المحسوبةFقيمة )

   0.01** معنوي عند مستوي                                0.0565

0.0319 

 0.05**                            * معنوي عند مستوي 15.297

 SPSSالبيانات الواردة بالجدول جمعت وحسب من خالل التحليل امحصائي  المحدر:
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 المبحوثيف بمنطقة الدراصة.رابعا : النتائج المتعلقة بالمشكألت الت  اواج  

 المشكألت الخا ة بالخدمات االصاصية -أ

( أن مجموعة المشكالت الخاصة بالخدمات 5أشارت النتائج الواردة بجدول  

( مشةكالت جةاءت فةي مقدمةة الترتيةب للمشةكالت التةي تواجة  6األساسية تشمل ست  

(، وتةةم 70.3  المبحةةوثين بمنطقةةة الدراسةةة حيةةث بلةةغ المتوسةةط المةةرجي للمجموعةةة

ترتيب هذ  المشكالت بحساب المتوسط المرجي لكل مشةكلة، وقةد شةغلت مشةكلة سةوء 

(، ثةةم تبعهةةا عةةدم مناسةةبة 83.3شةةبكة االتصةةاالت مقدمةةة الترتيةةب بمتوسةةط مةةرجي  

(، ثةةم عةةدم وجةةود مكتةةب بريةةد 76.7تصةةميم المبنةةى لمعيشةةة األسةةرة بمتوسةةط مةةرجي  

نقطةةا  المتكةةرر للتيةةار الكهربةةائي بالمنطقةةة (، ثةةم اال72.2بالمنطقةةة بمتوسةةط مةةرجي  

(، ثةم صةعوبة المواصةالت الداخليةة بالمنطقةة بمتوسةط مةرجي 68.0بمتوسط مةرجي  

(، 64.3(، ثةةم عةةدم تةةوفر ميةةا  الشةةرب الصةةالحة لالسةةتخدام بمتوسةةط مةةرجي  65.2 

 (.61.8وأخيراا عدم وجود شبكة من الصرف الصحي بمتوسط مرجي  

 : المشكألت المجتمعية -ب

( أن مجموعةةة المشةةكالت المجتمعيةةةة 5أوضةةحت النتةةائج  الةةواردة بجةةةدول  

( مشةةةكالت جةةةاءت فةةةي الترتيةةةب الاالةةةث للمشةةةكالت التةةةي تواجةةة  8تتضةةةمن ثمةةةاني  

(، وتةةم 68.5المبحةةوثين بمنطقةةة الدراسةةة حيةةث بلةةغ المتوسةةط المةةرجي للمجموعةةة  

اء فةةي مقدمةةة ترتيةةب هةةذ  المشةةكالت بحسةةاب المتوسةةط المةةرجي لكةةل مشةةكلة، وقةةد جةة

(، ثةم 76.1الترتيب مشكلة تعةدد الهيئةات امشةراقية علةي األراضةي بمتوسةط مةرجي  

(، ثةم بعةد المنطقةة 76.0تبعها الشعور بالعزلة المكانية واالجتماعية بمتوسةط مةرجي  

(، ثةةم اخةةتالف العةةادات بةةين الوافةةدين 72.8عةةن المةةوطن األصةةلي بمتوسةةط مةةرجي  

(، ثةةةم نقةةةص المةةةواد والسةةةلع التموينيةةةة 71.7ي  والسةةةكان األصةةةليين بمتوسةةةط مةةةرج

(، ثم بعد العمل عن منطقة االقامة بمتوسط مةرجي 67.3االستهالكية بمتوسط مرجي  

(، وأخيةراا 59.3(، ثم مشةكلة صةغر حجةم ومسةاحة المسةكن بمتوسةط مةرجي  67.2 

 (.57.5ضعا شبكة الكهرباء بالمنطقة بمتوسط مرجي  

 المشكألت التعليمية: -جـ

( أن مجموعةةة المشةةكالت التعليميةةة تشةةمل 5أسةةفرت النتةةائج الةةواردة بجةةدول  

( مشكالت جاءت في الترتيب الرابع  للمشكالت التي تواج  المبحوثين بمنطقة 7سبع  

(، وتةم ترتيةب هةذ  المشةكالت 68.2الدراسة حيث بلةغ المتوسةط المةرجي للمجموعةة  

كلة المةدارس بعيةدة عةن مكةان بحساب المتوسةط المةرجي لكةل مشةكلة، وقةد شةغلت مشة

(، ثةم مشةكلة عةدم تةوفر دور حضةانة لاطفةال بمتوسةط 76.7السكن بمتوسط مرجي  
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(، ثةةم 69.5(، ثةةم عةةدم وجةةود مةةدارس تعلةةيم أساسةةي بمتوسةةط مةةرجي  73.8مةةرجي  

(، ثةةم مشةةكلة عةةدم وجةةود 65.5مشةةكلة عةةدم وجةةود معاهةةد أزهريةةة بمتوسةةط مةةرجي  

(، ثةةم نقةةص المسةةتوي التعليمةةي لمعظةةم 64.7جي  مةةدارس للتعلةةيم الفنةةي بمتوسةةط مةةر

(، وأخيةةراا مشةةكلة  عةدم تةةوفر خةدمات محةةو األميةةة 63.8المدرسةين بمتوسةةط مةرجي  

 (.63.3بالمدرسة بمتوسط مرجي  
 

 المشكألت الححية:  -د

( أن مجموعةةة المشةةكالت الصةةحية تشةةمل 5أشةةارت النتةةائج الةةواردة بجةةدول  

الاةاني للمشةكالت بمنطقةة الدراسةة حيةث بلةغ ( مشكالت جةاءت فةي الترتيةب 5خم   

(، وتةم ترتيةةب هةةذ  المشةكالت بحسةةاب المتوسةةط 69.1المتوسةط المةةرجي للمجموعةةة  

المرجي لكل مشكلة، وقد شغلت مشكلة عدم وجود قوافل طبية مقدمة الترتيب بمتوسةط 

(، ثةم 71.2(، ثم عدم نقص العالج البيطري بالمنطقة بمتوسط مةرجي  77.5مرجي  

(، ثةم مشةكلة عةدم 69.7لة عدم تةوفر أطبةاء بيطةريين بالمنطقةة بمتوسةط مةرجي  مشك

(، وأخيةةراا مشةةكلة عةةدم وجةةود وحةةدة 66.2تةةوافر أطبةةاء بالمنطقةةة بمتوسةةط مةةرجي  

 (.61.0صحية بمتوسط مرجي  

 المشكألت الزراعية: -هـ

( أن مجموعةة المشةكالت الزراعيةة تشةمل 5أظهرت النتائج الواردة بجةدول  

( مشكالت جاءت فةي الترتيةب الخةام  للمشةكالت بمنطقةة الدراسةة حيةث بلةغ 7سبع  

(، وتةم ترتيةةب هةةذ  المشةكالت بحسةةاب المتوسةةط 66.5المتوسةط المةةرجي للمجموعةةة  

المرجي لكل مشكلة، وقد شغلت مشكلة غيةاب دور الجهةاز امرشةادي بمتوسةط مةرجي 

(، ثةةم 67.7مةةرجي  (، ثةةم مشةةكلة عةةدم وجةةود نافةةذ تسةةويف المنتجةةات بمتوسةةط 80.7 

(، ثةم مشةكلة 67.3مشكلة ارتفا  تكلفة مستلزمات امنتاج الزراعةي بمتوسةط مةرجي  

(، ثةةم مشةةكلة عةةدم تةةوفر األسةةمدة 64.3انتشةةار انفةةات الزراعيةةة بمتوسةةط مةةرجي  

(، ثةةم مشةةكلة نقةةص انالت الزراعيةةة وعةةدم تةةوفر 64.0والمبيةةدات بمتوسةةط مةةرجي  

أخيةةراا مشةةكلة نةةدرة العمالةةة الزراعيةةة وارتفةةا  (. و63.0الصةةيانة بمتوسةةط مةةرجي  

 (.58.5اجورها بمتوسط مرجي  
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 (: التوزيم العددي والنسب  للمشكألت الت  اواج  المبحوثيف بمنطقة الدراصة5جدول )

 المشكألت 

  عيفة متوصطة ابيرة
ط 
ص
و
مت
ال

ح
ج
مر
ال

 

د
اي
تر
ال

 

المرجح م. 

 % ك % ك % ك للمجموعات

 70.3 لمشكألت الخا ة بالخدمات ايصاصيةا -أ

  5 65.2 15.5 26 37.8 64 46.7 79 صعوبة المواصالت الداخلية بالمنطقة

  6 64.3 20.7 35 30.2 51 49.1 83 عدم توافر ميا  الشرب الصالحة 

  7 61.8 8.3 14 63.9 108 27.8 47 عدم وجود شبكة من الصرف الصحي

  4 68.0 16.6 28 25.5 43 57.9 98 االنقطا  المتكرر للتيار الكهربائي 

  1 83.8 21.8 37 34.9 59 43.3 73 سوء شبكة االتصاالت بالمنطقة

  3 72.2 12.5 21 18.9 32 68.6 116 عدم وجود مكتب بريد بالمنطقة

  2 76.7 4.1 7 19.5 33 76.4 129 عدم مناسبة تصميم المبني للمعيشة 

 68.5 المشكألت المجتمعية -ب

  3 72.8 8.9 15 22.5 37 68.6 116 بعد المنطقة عن الموطن األصلي

  6 67.2 16.6 28 28.4 48 55.0 93 بعد العمل عن منطقة امقامة

  7 59.3 13.6 23 46.2 78 40.2 59 صغر حجم ومساحة المسكن

  5 67.3 12.4 21 36.1 61 51.5 87 والسلع التموينية االستهالكية نقص المواد 

  1 76.1 4.8 8 20.1 34 75.1 127 تعدد الهيئات امشراقية علي األراضي

  8 57.5 22.9 39 49.7 84 27.2 46 ضعا شبكة الكهرباء بالمنطقة

  2 76.0 2.6 5 24.2 41 73.2 123 الشعور بالعزلة المكانية واالجتماعية

  4 71.7 11.2 19 23.1 39 65.7 111 اختالف العادات بين الوافدين واألصليين 

 68.2 المشكألت التعليمية  -جـ

  6 63.8 20.2 34 33.1 56 46.7 79 نقص المستوي التعليمي لمعظم المدرسين

  1 76.7 33 5 21.9 37 45.1 127 دة عن مكان السكنالمدارس بعي

  7 63.3 18.4 31 38.4 65 43.2 73 ال تتوفر خدمات محو األمية بالمدرسة

  3 69.5 11.2 19 30.9 52 57.9 98 عدم وجود مدارس تعليم أساسي 

  5 64.7 17.2 29 36.1 61 46.7 79 عدم وجود مدارس للتعليم الفني

  4 65.5 7.7 13 52.1 88 40.2 68 عدم وجود معاهد أزهرية 

  2 73.8 7.1 11 23.1 39 69.8 118 عدم توفر دور حضانة لاطفال

 69.1 المشكألت الححية  -د

  5 61.0 12.4 20 56.2 95 31.4 52 عدم وجود وحدة صحية 

  4 66.2 21.9 37 30.2 51 47.9 86 توافر أطباء بالمنطقةعدم 

  2 71.2 10.7 18 26.0 44 63.3 107 نقص العالج البيطري بالمنطقة

  3 69.7 5.3 9 42.0 71 52.7 89 عدم توفر أطباء بيطريين بالمنطقة

  1 77.5 92.9 12 10.7 18 82.2 139 عدم وجود قوافل طبية 

 66.5 المشكألت الزراعية -هـ

  7 58.5 23.1 39 46.2 78 30.7 52 ندرة العمالة الزراعية وارتفا  اجورها

  5 64.0 8.8 15 55.1 93 36.1 61 سمدة والمبيداتعدم توفر األ

  3 67.3 13.1 22 34.8 59 52.1 88 ارتفا  تكلفة مستلزمات امنتاج 

  1 80.7 - - 13.6 23 86.4 146 غياب دور الجهاز امرشادي بالمنطقة

  4 64.3 11.3 19 49.1 83 39.6 67 انتشار انفات الزراعية

  2 67.7 22.1 26 22.3 49 55.6 94 المنتجاتعدم وجود نافذ تسويف 

  6 63.0 20.1 34 36.1 61 43.8 74 نقص انالت الزراعية وعدم الصيانة

 2020البيانات الواردة بالجدول وجمعت وحسبت من خالل استمارة استبيان المحدر: 
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المبحةوثيف خامسا : النتائج المتعلقة بالمقترحات للتغلةد علةى المشةكألت التة  اواجة  

 بمنطقة الدراصة

( مقترحات واراء المبحةوثين للتغلةب علةى المشةكالت 6أبرزت نتائج جدول  

الموجودة بمنطقة الدراسةة، حيةث جةاءت فةي مقةدمتها العمةل علةي إيجةاد حلةول لتقويةة 

%(، ثةةم ايجةةاد 100.0شةةبكة االتصةةاالت التليفونيةةة المحمولةةة بالمنطقةةة بنسةةبة تكةةرار  

%(، ثةم  89.3ار  منافذ تسويقية لبيع المنتجات الزراعية وغيرهةا بالمنطقةة بنسةبة تكةر

وضةةع حةةوافز تشةةجيعية لجةةذب المدرسةةين واألطبةةاء للعمةةل بهةةذ  المنةةاطف العمةةل علةةي 

%(، ثةةةم تنفيةةةذ بةةةرامج تدريبيةةةة للمةةةزارعين للتوعيةةةة ومعالجةةةة 87.6بنسةةةبة تكةةةرار  

%(، ثةم تحديةد الجهةات المختصةة بامشةراف 81.7المشكالت الزراعية بنسبة تكرار  

%(، ثةةم إنشةةاء وحةةدات صةةحية بةةالقري للرعايةةة 79.3علةةي األراضةةي بنسةةبة تكةةرار  

%(، ثةم تفعيةل دور امرشةاد الزراعةي بالمنطقةة لتوجية  78.8الصحية بنسةبة تكةرار  

%(، ثةةم تةةدعيم الدولةةة للبنيةةة األساسةةية 75.1ونقةةل الخبةةرات الزراعيةةة بنسةةبة تكةةرار  

%(، ثةةم تةةوفير العةةالج 71.6خاصةةة شةةبكات الكهربةةاء والمواصةةالت بنسةةبة تكةةرار 

%(، ثةم يجةاد حلةول بديلةة لعةدم تةوفر األسةمدة 70.4لبيطري بالمنطقة بنسةبة تكةرار  ا

%(، ثم العمل علي إنشاء العديد من المدارس 66.9العضوية والمبيدات بنسبة تكرار  

%(، ثةةةم تفعيةةةل دور التعاونيةةةات 62.7والمعاهةةةد األزهريةةةة بةةةالقرى بنسةةةبة تكةةةرار  

(، ثةةم تعةةاون أجهةةزة الدولةةة مةةع المهتمةةين %55.6الزراعيةةة بالمنطقةةة بنسةةبة تكةةرار  

%(، وأخيةةراا تنفيةةذ بةةرامج 52.7بمرونةةة بعيةةداا عةةن الةةروتين الحكةةومي بنسةةبة تكةةرار  

 %(.49.1تدريبية مشتركة بين القاطنين الجدد والسكان االصلين بنسبة تكرار  

 الدراصة(: مقترحات وآرال المبحوثيف للتغلد على المشكألت الموجودة بمنطقة 6جدول رقم )

 الترايد النسبة لتكرارا المقترحات واآلرال

 4 81.7 138 تنفيذ برامج تدريبية للمزارعين للتوعية ومعالجة المشكالت الزراعية

 10 66.9 113 إيجاد حلول بديلة لعدم توفر األسمدة العضوية والمبيدات 

 7 75.1 127 تفعيل دور امرشاد الزراعي بالمنطقة لتوجي  ونقل الخبرات الزراعية

 2 89.3 151 إيجاد منافذ تسويقية لبيع المنتجات الزراعية بالمنطقة

 12 55.6 94 تفعيل دور التعاونيات الزراعية بالمنطقة

 9 70.4 119 توفير العالج البيطري بالمنطقة

 6 78.7 133 إنشاء وحدات صحية بالقري للرعاية الصحية

 14 49.1 83 القاطنين الجدد والسكان االصلينعقد برامج تدريبية مشتركة بين 

 8 71.6 121 تدعيم الدولة للبنية األساسية خاصة شبكات الكهرباء والمواصالت

 11 62.7 106 العمل علي إنشاء العديد من المدارس والمعاهد األزهرية بالقرى

 3 87.6 148 وضع حوافز تشجيعية لجذب المدرسين واألطباء للعمل بهذ  المناطف

 13 52.7 89 تعاون أجهزة الدولة مع المهتمين بمرونة بعيداا عن الروتين الحكومي

 1 100.0 169 تقوية شبكة االتصاالت التليفونية المحمولة بالمنطقة

 5 79.3 134 تحديد الجهات المختصة بامشراف علي األراضي 

 م2020البيانات الواردة بالجدول جمعت وحسبت بواسطة استمارة االستبيان  المحدر:
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 : او يات الدراصة

ازاء ما توصلت إلي  نتائج الدراسة الميدانية من أن مستوى االستقرار 

  فإن البحم يو   بما االجتماعي بمنطقة الدراسة يتراوح بين المتوسط والمنخفض

 :يل 

والخدمات العامة بتوفير ميا  الشرب وتدعيم الوحدات ضرورة امهتمام بالمرافف  -1

الصحية بالكوادر المؤهلة من األطباء والممرضين وتوفير األدوية والعالج بهذ  

الوحدات، وتكملة البنية األساسية من توفير سنتراالت ووسائل مواصالت عامة، 

 ورصا بعض الطرب الرئيسية في القرية، حيث تبين من النتائج وجود بعض

ا، وأن امهتمام بهذ  الجوانب  القصور في هذ  الخدمات أو عدم تواجدها أحيانا

 .ينعك  علي االستقرار االجتماعي

ضرورة إيجاد منافذ تسةويقية للمنتجةات والمحاصةيل الزراعيةة لحمايةة المةزارعين  -2

 .من إستغالل التجار والوسطاء لهم

 األسةمدة وخاصةة الزراعةى اجامنتة مسةتلزمات وتةداول بيةع علةى الرقابةة تشةديد -3

 بلةد مةن والتأكةد الخةاص، باحتكارها بعض شركات القطةا  يقوم والتى والمبيدات

 .األسعار ومعقولية والجودة والصالحية المنشأ

ضةرورة امهتمةةام بتفعيةل دور امرشةةاد الزراعةى وتةةدريب الكةوادر امرشةةادية فةةي  -3

الصةةةحراوية ونوعيةةةة المحاصةةةيل  األراضةةةيالمنةةاطف الجديةةةدة علةةةى فهةةةم طبيعةةةة 

المناسبة لهذ  األراضي، وإقامة بعض المشروعات الصغيرة بهةدف زيةادة امنتةاج 

 .الزراعى في هذ  المناطف

علةي األراضةي الزراعيةة بالمنطقةة، وامسةرا   امشةراقيةضرورة تحديد الجهةات  -4

 .في عملية تقنين وضع اليد لمن يابت جديت  في االستقرار بالمنطقة

وضع حوافز تشجيعية للشةباب مةن خةالل تةوفير عمةل بهةذ  المنةاطف والعمةل علةي  -5

 .الخروج لتعمير الصحراء

العمةةل علةةي وضةةع حةةوافز تشةةجيعية لاطبةةاء والمدرسةةين للعمةةل بهةةذ  المنةةاطف  -6

 .واالستقرار بها

تشةةةجيع المشةةةاركة المحليةةةة لسةةةاكني المجتمعةةةات الجديةةةدة والقةةةرى فةةةي األنشةةةطة  -7

المختلفة والتواصل مع القيادات المحليةة لوضةع الخطةط وتنفيةذ البةرامج المجتمعية 

 .    التنموية للنهو  بهذ  المجتمعات

العمل على تحويل مجتمعات األراضي الجديدة من مجتمعات تعتمد بصفة أساسية  -8

على النشاط الزراعى إلى مجتمعات تتعدد فيها األنشطة االقتصادية ما بين زراعية 

وصناعية وبيئية وخدمية، ويتم ذلغ من خالل التوج  نحو التصنيع الزراعى، 
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ت غير زراعية، ويمكن أن يسهم والتصنيع البيئى، وزيادة االستامارات في مجاال

في ذلغ كل من بنغ التنمية وامئتمان، والصندوب االجتماعي للتنمية، وجمعيات 

 .رجال األعمال، وغيرها من مصادر التمويل الموج  نحو التنمية

 المراجم

محددات نجار واصتقرار الخريجيف ف   (،2011إبراهيم، محمد محمد سليمان،   -

ة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، كلية الزراعة، مجل ايرا   الجديدة 

 (.10(، العدد  2جامعة المنصورة، المجلد  

(  دراصة احليلية لبعض محددات فاعلية االصتيطان 1999أبو سعد ، محمد على،   -

رسالة ماجستير، كلية  الريف  بالمجتمعات الجديدة ف  محافظة افر الشيخ 

 الزراعة، جامعة طنطا.

(  دراصة اقتحادية 2012  )احمد، عبدهللا محمود، وعالء محمد رشاد السبع -

مجلة االقتصاد الزراعى مقارنة النماط االصتغألل والتوطيف الزراعى ف  محر  

 .(5(، العدد 3والعلوم االجتماعية(، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، المجلد 

  المشكألت المجتمعية للمنتفعيف والخريجيف بمنطقة (1995الحنفي، محمد غانم،   -

معهد بحوا االرشاد الزراعى والتنمية الريفية، نشرة بحاية غرب النوبارية  

 . 158رقم

المجتمع  وآليات التغلد عل   االندماج(، 2016الخولي، سالم إبراهيم الخولي   -

ندوة  ن فدان التبايف الثقاف  بيف المستوطنيف بمشروا المليون ونحا مليو

علمية بعنوان التباين الاقافي وامندماج المجتمعي في المشروعات القومية 

الستصالح واستزرا  أراضي جديدة، شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية، 

 مركز بحوا الصحراء، القاهرة.

المحاور واآلثار االجتماعية لمشاريم (، 2004الزغبي، صالح الدين محمود،   -

ف ف  ايرا   الجديدة ودورها ف  التخطيط االجتماع  للمشروعات التوطي

مركز بحوا دراسات التنمية الريفية، كلية الزراعية القومية الكبرا الجديدة  

 الزراعة، جامعة القاهرة.

العزبي، محمد إبراهيم، ومصطفي كامل محمد السيد، وهشام الهلباوي، وريهام عبد  -

ا الخريجيف ف  بعض قرا ايرا   اكي(، 2015الرحيم الحيدري  

مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، كلية الزراعة، جامعة المستحلحة  

 (،.10(، العدد  2المنصورة المجلد  

معوقات التوطيف ف  المجتمعات الجديدة  دراصة (، 1992الفولى، صفاء ابراهيم،  -
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 جامعة عين شم ، القاهرة. ، رسالة دكتورا ، كلية انداب،اجتماعية ميدانية

 2019النوتة المعلوماتية لمحافظة الوادي الجديد،  -

المجتمعات الريفية الجديدة: احليل اجتماع  (، 1988جابر، سامية محمد،   -

، دار المعرفة الجامعية، لعمليتى التوطيف والتنمية الريفية ف  ايقطار النامية

 امسكندرية، مصر.

(، 1995مريم أحمد مصطفي، وعبد هللا محمد عبد الرحمن  جابر، سامية محمد، و -

 ، دار المعرفة الجامعية، امسكندرية، مصر.علم  جتماا المجتمعات الجديدة

االصتقرار االجتماع  للجيل الثان  مف مداجري   (1995حسين، عال هانم محمد   -

كلية الزراعة، ، رسالة ماجستير، قسم االجتما  الريفي وامرشاد الزراعي، النوبة

 جامعة عين شم .

الجواند االجتماعية لمشروا اوطيف غرب (، 1998سلطان، رفعت محمد علي،   -

 ، رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة عين شم .البحيرة

دراصة احليلية لسياصة التوطيف ف  المجتمعات (، 1992شفيف، أحمد شفيف،   -

 لية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان.، رسالة دكتورا ، كالححراوية المستحدثة

دراصة لبعض المتغيرات االجتماعية  (،2003عبد الحميد، زينب عو    -

واالقتحادية والثقافية المرابطة باالصتقرار ف  المجتمعات الجديدة لمنطقتى 

 .، رسالة دكتورا ، كلية الزراعة، جامعة القاهرةجنوب التحرير وبنجر السكر

المعوقات الثقافية للتنمية بالمجتمعات الححراوية  (،2013أحمد، عبد الموجود،  -

المجلة االجتماعية القومية، ف  محر  دراصة انثروبولوجية ف  محافظة مطرور  

 .المجلد الخمسون، العدد الاانى، مايو

دراصة لبعض اآلثار االجتماعية  (،2003عسران، جمال سالمة على،   -

، رسالة ماجستير، ت اصتحألر ايرا ى ف  محرواالقتحادية والبيئية لمشكأل

 كلية الزراعة، جامعة القاهرة.

دار المعرفةةة الجامعيةةة،  قةةاموس علةةم اإلجتمةةاا   -(،1995غيةةث، محمةةد عةةاطا   -

 االسكندرية، مصر.

(، 2016محمد، زينب أمين، محمد محمد سليمان إبراهيم، ومحمود حسن حسن،   -

الححراوية: دراصة حالة بمنطقة جلبانة اوطيف الشباب الريف  ف  ايرا   

(، 7مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، المجلد  محافظة اإلصماعيلية  

 (، كلية الزراعة، جامعة المنصورة.5العدد  

  دراصة احليلية لمحددات فاعلية االصتيطان (2005محمد، هشام نصر،   -
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رسالة دكتورا ، كلية م ف  صينال  الزراعى بالمجتمعات الجديدة على ارعة السأل

 العلوم الزراعية البيئية، جامعة قناة السوي ، العري .

، دار الجماعات والمجتمعات الجديدة(، 1992عبد الحميد، مريم أحمد مصطفي   -

 المعرفة الجامعية، امسكندرية.

 (  دراصة اقيمي  لآلثار االقتحادية واالجتماعية 1989مصطفي، حسن أحمد،   -

، رسالة دكتورا ، قسم االرشاد والمجتمع للتوطيف ف  المجتمعات المستحدثة

 الريفي، كلية الزراعة، جامعة المنصورة.

  مشروا مبارك القوم  لتوطيف (2003) وزارة الزراعة واستصالح األراضي، -
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