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   خالل فترة التسعينياتأثر بعض التشريعات الزراعية  
 بالتطبيق على محافظة البحيرة -على بعض المتغيرات اإلقتصادية  
 

 سالمة عزت -(3) السعيد سامى -(2) معوض محمود -(1)فتحي ىعل أحمد
 يةلك (2س د، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شماإلقتصا بقسم باحث( 1
 يةلك( 4 حراءالص بحوث مركز ة،اإلقتصادي ساتاالدر  شعبة( 3شمس  عين امعةج ة،عراالز 

 شمس عين جامعة، الحقوق
 

 المستخلص
للمبحوثين من فئة  هداف البحث فى التعرف على بعض الخصائص اإلقتصاديةتحددت أ

 تم تعويضهم بتوزيع األراضى الصحراوية عليهمو  المتضررين من تحرير العالقة اإليجارية
التغيرات و  مما يشير إلى طبيعة األثار 1992لعام  96بعد تطبيق القانون رقم و  قبل ذلكو 

تاحة فرص العمالة الزراعية ،و  توزيع األراضى الصحراويةو  طبيقهالناجمة عن ت تم إختيار و  ا 
بها حيث يقطن بها أكبر عدد من المزارعين المتضررين  حافظة البحيرة إلجراء هذا البحثم

ختيار قريتين من مراقبة اإلنطالق بهما أكبر عدد من و  ،1992لعام  96ون من تطبيق القان ا 
 قرية اإلمام مالك .و  هما قرية الطبرانىو  المتضررين

 172تم إختيار و  مزارعًا متضررًا  3437بذلك يصل حجم مجتمع الدراسة المختار و 
تقريبًا من  %5نسبة مزارعًا متضررًا كعينة عشوائية بسيطة من بين مزارعى القريتين يمثلون 

لتحقيق أهداف و  ، التى تم سحبها بأسلوب العينة العنقوديةو  إجمالى مجتمع الدراسة المختار
يتضح من النتائج أن أهم و  ،رة اإلستبيان كأداه لجمع البيانات إستمااإلعتماد على الدراسة تم 

د منافذ تسويقية المشاكل التى تواجه المبحوثين مرتبة حسب أهميتها النسبية هى عدم وجو 
 التسهيالت اإلئتمانيةو  نقص التمويلو  تالعب الوسطاء بأسعار المحاصيل الزراعية ،و  تعاونية

رتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج ،و  أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية سالبة على مستوى و  ا 
 بعد تطبيق القانون.و  المستوى اإلقتصادى قبلو  بين حالة المسكن ، 0،01معنوية 

اإلهتمام بسياسة توزيع األراضى ئج البحثية بضرورة فى ضوء النتاكما توصى الدراسة 
البدو فضاًل عن شباب الخريجين ، حيث ثبت و  المستصلحة على المعدمين من الزراع الريفيين
نتعاش أحوالهم اإلقتصاديةو  أثرها فى تحسين مستوى المعيشة للمنتفعين اإلجتماعية مما و  ا 

الحرص على توفير منافذ تسويقية ضرورة و  البرامج التنموية بصفة عامة ، نجاحيترتب عليه 
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تعاونية للحاصالت الزراعية بمناطق اإلستصالح الجديدة للحد من تالعب الوسطاء بأسعارها 
 كذلك توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار تعاونية ،و  التمويلية ،و  توفير التسهيالت اإلئتمانيةو  ،
 لمعدات الزراعية.توفير ورش صيانة او 

 األراضى الزراعية -المتغيرات اإلقتصادية -قانون تنظيم العالقة اإليجارية: كلمات مفتاحية
 

 المقدمة
ينظم العالقات الناشئة و  القانون الزراعى هو المنظم للمشروع الزراعى فى كافة جوانبهأن 

ة التى تنظم كل ما يرتبط بالتالى يتكون من مجموعة القواعد القانونيو  عن اإلستغالل الزراعى
يتسع هذا القانون ليستوعب كل ما يرتبط يختص بتنظيم النشاط الزراعى ، و و  بالزراعة

قانون مهنى له  حماية للبيئة الزراعية  فهوو  زراعىتعاون و  باإلستغالل الزراعى من إئتمان
 ذاتية مستقلة. 

متهنون مزارعين أو من يجتماعيًا معينًا يتمثل فى الإيخاطب القانون الزراعى وسطًا 
نتاج المخاطر التى يتعرض لها اإلو  عتبر قانون خاص يراعى ضعف المزارعي   فهوالزراعة 
تحديد و  تحديد المتسبب فيهاو  عتلت صحتهاإضرار التى يحمى البيئة الزراعية من األو  الزراعى
الزراعية ليست  البيئةو  يؤكد على أن العبرة فى حماية المزارعو  ،لحلول لها وضع او  أسبابها

حترامهاو  بوجود القانون الزراعى بل بتفعيل قواعد هذا القانون ستيعاب المشاكلو  ا  توفير و  ا 
القضاء على مشاكلها تحتاج إلى حلول فنية و  ألن حماية البيئة، الحلول الفنية لمواجهتها 

عند على الكفاءات الفنية المتخصصة  هذا يتطلب اإلعتمادو  بجانب قواعد قانونية جدية
 ،5، ص2016البدائل الفنية لمواجهتها.) سالمة ، و  توفير الحلولو  التعامل مع هذه المشاكل

6). 
الحق فى التنمية هو حق مرتبط بحق تقرير المصير حيث تجنيد الموارد بهدف رفع ف

اإلفادة منها حق لألفراد لكونهم محور عملية و  مستوى الحياة مع إعتبار المشاركة فى التنمية
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السياسى إبتغاء توفير و  الثقافىو  اإلجتماعىو  ة غير القابلة للتصرف ذو البعد اإلقتصادىالتنمي
 .(1، ص 2017الحد االدنى للمعيشة. ) الشحى ، 

عادة و  المستأجر فى األراضى الزراعيةو  قامت الدولة بتحرير العالقة بين المالك لذلكو  ا 
توزيع أراضى صحراوية و  حيازاتهمتوزيع المستأجرين الذى تم سحب األراضى المستأجرة من 

العمل على زيادة اإلنتاجية و  كذلك للتوسع فى مساحة األراضى الزراعيةو  كتعويض مناسب لهم
 الزراعية لتوطين الزيادة السكانية المضطردة فى المجتمع ، لذا كان تنظيم العالقة بين المالك

ى التاسع من سبتمبر برقم المستأجر جزء من قانون اإلصالح الزراعى األول الذى صدر فو 
حدد القيمة اإليجارية بسبعة أمثال الضريبة المفروضة على األرض مع و  1952لعام  178

شهدت مصر منذ بداية الثمانينات و  ،غير محددة المدة و  ضمان أن تكون هذه العالقة تعاقدية
 الزراعيةتغيرات هيكلية كبيرة خاصة فى القطاع الزراعى تضمنت رفع الدعم عن المدخالت 

لغاء التسليم اإلجبارى لحصص من المحاصيلو  زيادة أسعار بيع الحاصالت الزراعيةو  كذلك و  ا 
المخرجات و  تشجيع القطاع الخاص على التعامل فى المدخالتو  الدورة المحصولية اإلجبارية

هو ما ي عرف بإسم قانون و  1992لسنة  96الزراعية إلى أن صدر تعديالت بقانون يحمل رقم 
 المستأجر لألراضى الزراعية.و  يم العالقة بين المالكتنظ

هذا القانون نص على زيادة مباشرة فى إيجار األراضى بحيث تصبح القيمة االيجارية 
أعطى القانون الجديد و  ذلك لفترة إنتقالية،و  مثل الضريبة على االرض بداًل من سبعة أمثال 22

طرف واحد بعد فترة إنتقالية مدتها خمس سنوات الم الك الحق فى إنهاء العالقة اإليجارية من 
، مما ال يمكن معه التقليل من شأن آثار هذا القانون على العالقات  1997تنتهى فى أكتوبر 

 الحياة اإلجتماعية بالريف المصرى.و  الزراعية
أربع بنود جديدة منها النص على كفالة  1992لعام  96كما إستحدث القانون الجديد رقم 

 بتعويض المستأجرين بمسكن جديد قبل إخالء مسكنه إذا وقع باألرض المستأجرةالدولة 
عطاء المستأجر الذى ال يملك حيازة أخ رى األولوية فى تملك أرض من تلك التى تقوم و  ا 

 بإستصالحها.
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قد ترتب على تطبيق القانون الجديد المشار إليه طرد آالف المستأجرين من األرض و 
 بحوزتهم ، كما أن قضية العالقة اإليجارية ذات أبعاد إجتماعية متداخلةالزراعية التى كانت 

اإلستقرار اإلجتماعى فى الريف المصرى مما يجعل من قضية و  تمس التنمية االقتصاديةو 
الدراسة ، لذا بات من و  المستأجر لألراضى الزراعية جديرة باإلهتمامو  تنظيم العالقة بين المالك

اإلقتصادية الناجمة عن تطبيق هذا القانون على و  ثار اإلجتماعيةالضرورى دراسة بعض اآل
تولت الدولة و  فئة المستأجرين الذين تم طردهم من األراضى الزراعية التى كانت بحوزتهم

 .(5، ص 2003تعويضهم بتوزيع األراضى الصحراوية الم ستصلحة عليهم .) هيكل ، 
 

 مشكلة البحث
ساسية الم ستخدمة لتنظيم ضوابط اإلنتاج الزراعى فى لما كان القانون أحد المحاور األ

ظلم لطبقة الم الك فى صالح طبقة و  نظرًا لما تعانيه الملكية الزراعية من إجحافو  مصر
المحافظة على إنتاجيتها و  المستأجرين مما أدى إلى تدهور اإلهتمام بتطوير األراضى الزراعية

فى إطار و  ،(5، ص 2006)أبو شعيشع، اويةلذا إتجهت الدولة إلى تنمية المناطق الصحر 
تبرز  صحراويةسياسة الدولة إلحداث التنمية بكل المجتمعات سواء كانت حضرية أو ريفية أو 

أهمية الصحراء فى كونها الجزء األكبر من المساحة المصرية بإعتبارها امتدادًا طبيعيًا لوادى 
التى تتراوح مساحتها ما بين و  تغالل الزراعىاإلسو  النيل تتوافر بها األراضى القابلة لإلستصالح

على الرغم من ذلك لم تحظ الصحراء باالهتمام الكافى من قبل و  مليون فدان ، 1،7- 1،5
 م حيث إتجهت الحكومات المتعاقبة إلى محاولة تعميرها1952الدولة إال بعد قيام ثورة يوليو 

نشاء مراكز سكانية جديدة تعمل على جذب سكانى لتخفيو  ف الضغط السكانى على وادى ا 
ضافة مساحات زراعية جديدة من جهة ثانيةو  النيل من جهة ستثمار الثروات المعدنية و  ا  ا 

ما ي صاحب ذلك من و  الكبيرة بها من جهة ثالثةو  تشجيع إقامة المشروعات الصغيرةو  بالصحراء
، األمر الذى  توفير فرص عمل جديدة للشباب العاطلين من جهة رابعةو  تخفيف لحدة البطالة
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زيادة الدخل القومى ، بناءًا على ما سبق و  يترتب عليه فى النهاية رفع مستوى معيشة األفراد
الوسائل بإعتبارها أحد و  يتضح إهتمام الدولة بتنمية المجتمعات الصحراوية بكافة األدوات

.) الهنيدى اإلجتماعية و  المشكالت اإلقتصاديةو  الحلول المناسبة للتغلب على مظاهر التخلف
 ،2001 ،194) (Brojitno-D.,p.55) 

الى أن المجتمع  الحيدرى و  من العزبىكل نقاًل عن  (5، ص 2006)أبو شعيشع، يشيرو 
الجديد هى العملية التى من خاللها يتحول المستوطنون من كونهم ع رضة للمخاطر إلى اتخاذ 

 لزراعة.البحث عن فرص جديدة خارج او  قبول المجازفةو  زمام المبادرة
وقد بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذ برامج طويلة المدى إلقامة مجتمعات جديدة 

أيضًا خلق فرص عمل جديدة و  ذلك للتخفيف من حدة المشكلة السكانيةو  بالمناطق الصحراوية
على الرغم من مرور فترة ليست و  توفير الغذاء الالزم لألعداد المتزايدة من السكانو  للمواطنين

تكوين المجتمعات الجديدة فإن برامج التنمية المختلفة و  منذ البدء فى مشروعات التوطين بقليلة
التى تستهدف تطوير هذه المجتمعات كثيرًا ما تفشل فى تحقيق االهداف المرجوة منها مما 

 المعوقات التى قد تعترض نجاحها.و  يمكن معه القول أن هناك العديد من المشاكل
دراسة فى الوقوف على المتغيرات اإلقتصادية التى طرأت على لذلك تتحدد مشكلة الو 

الناتجة عن تعديالت و  اإلجتماعية بمنطقة الدراسةو  اإلقتصاديةو  حياة المبحوثين الشخصية
المستأجر و  هو ما يعرف بإسم قانون تنظيم العالقة بين المالكو  1992لسنة  96القانون رقم 

المعوقات التى تواجهه فئة المبحوثين، باإلضافة و  اكلالتعرف على المشو  فى األراضى الزراعية
 بعد تطبيق القانون.و  إلى التعرف على الفارق بين الوضع قبل

 

 البحث  ئلةأس
 األراضى سوق على1992 لسنة 96 رقم القانون تطبيق ما أثريحتوى على تساؤل رئيسي: 

تاحةو  الزراعية  مجموعة من األسئلة الفرعيةالذى ينقسم إلى و ؟ الزراعية للعمالة العمل فرص ا 
 هى:و 
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الخصائص اإلقتصادية للمبحوثين بمنطقة البحث من فئة المضارين من تحرير العالقة  ما  -1
بعد تطبيق و  ذلك قبلو  الذين تم تعويضهم بتوزيع األراضى الصحراوية عليهمو  اإليجارية

 ؟ 1992لسنة  96القانون رقم 
 العالقة تحرير من المضارين فئة من راسةالد بمنطقة للمبحوثين  الشخصية الخصائص ما -2

 تطبيق بعدو  قبل ذلكو  عليهم الصحراوية األراضى بتوزيع تعويضهم تم الذينو  اإليجارية
 ؟ 1992 لسنة 96 رقم القانون

 من المضارين فئة من الدراسة بمنطقة اإلتصالية للمبحوثينو   اإلجتماعية الخصائص ما -3
 قبل ذلكو  عليهم الصحراوية األراضى بتوزيع تعويضهم تم الذينو  اإليجارية العالقة تحرير

 ؟ 1992 لسنة 96 رقم القانون تطبيق بعدو 
 تحرير من المضارين فئة من الدراسة بمنطقة نوع الحيازة الزراعية للمبحوثينو  حجمما  -4

 بعدو  قبل ذلكو  عليهم الصحراوية األراضى بتوزيع تعويضهم تم الذينو  اإليجارية العالقة
 ؟ 1992 لسنة 96 رقم نونالقا تطبيق

ما حالة األراضى الصحراوية التى قامت الحكومة بتوزيعها كتعويض على المبحوثين  -5
 وقت اإلستالم؟ اإليجارية العالقة تحرير من المضارين فئة من الدراسة بمنطقة

كم عدد سنوات اإلستزراع لألراضي الصحراوية التى قامت الحكومة بتوزيعها كتعويض  -6
 ؟ اإليجارية العالقة تحرير من المضارين فئة من الدراسة بمنطقةن على المبحوثي

ما و  الجديدة باألراضى إقامتهم فى المبحوثين فئة تواجه التى المعوقاتو  المشاكل أهمما   -7
 التباين تفسير فى اإلرتباطية العالقة ذات المدروسة المستقلة للمتغيرات النسبى اإلسهام هو

 ؟ البحث بمجتمع المبحوثين تواجة التى معوقاتلل اإلجمالية للدرجة الكلى
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 المتغيرات البحثيه
 نوع الحيازه الزراعيه .و  حجم -
 مدة الحيازه لالرض الحاليه. -
 ع لالرض بواسطة المزارع.دد سنوات االستزراع -
 حالة األرض وقت اإلستالم. -
 .حالة المسكن -

 

 أهمية البحث
سفر عنه من نتائج توضح إستفادة تتضح أهمية البحث من الناحية التطبيقية فى ما ت

أثر تطبيق هذا و  1992لسنة  96من تطبيق القانون رقم األراضي الزراعية م الك طبقة 
اإلجتماعى للمجتمعات التى تم تطبيقه فيها ، كما يمكن و  القانون على المستوى اإلقتصادى

بهة أو إصدار اإلستفادة من نتائج هذا البحث فى إعتبارها كمؤشرات عند وضع قوانين مشا
 تشريعات زراعية منظمة للمشروع الزراعى. 

 

 أهداف البحث
التعرف على بعض الخصائص اإلقتصادية  للمبحوثين بمنطقة البحث من فئة المضارين -1

 ذلك قبلو  تم تعويضهم بتوزيع األراضى الصحراوية عليهمو  من تحرير العالقة اإليجارية
التغيرات الناجمة و  مما يشير إلى طبيعة األثار 1992لسنة  96بعد تطبيق القانون رقم و 

 توزيع األراضى الصحراوية.و  عن تطبيق
 على سوق األراضى الزراعية 1992لسنة  96التعرف على أثر تطبيق القانون رقم  -2

تاحة فرص العمل للعمالة الزراعية .و   ا 
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 باألراضى الجديدة المعوقات التى تواجه فئة المبحوثين فى إقامتهمو  التعرف على المشاكل -3
تحديد اإلسهام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروسة ذات العالقة اإلرتباطية فى تفسير و 

 التباين الكلى للدرجة اإلجمالية للمعوقات التى تواجة المبحوثين بمجتمع البحث.
 

 فروض البحث
 إختبار الفروض النظرية التالية: يسعى البحث الحالي إلى

بعد تطبيق و  وية بين بعض الخصائص اإلقتصادية لعينة المبحوثين قبلتوجد عالقة معن-أ
 ذلك للمتغيرات التالية:و  1992لعام  96القانون رقم 

 نوع الحيازة المزرعية. و  حجم -1
 مدة الحيازه لالرض الحاليه. -2
 عدد سنوات االستزارع لالرض بواسطة المزارع. -3
 حالة األرض وقت اإلستالم. -4
 .حالة المسكن -5
درجة التعرف على و  قة بين بعض الخصائص اإلقتصادية لعينة المبحوثينتوجد عال-ب

 من منطقة الدراسة.المشاكل الموجودة فى األراضى الجديدة 
 

 الدراسات السابقة
إستهدفت تحديد مستوى التى و  ( فى دراستهم نقاًل عن هيكل2001أخرون )و  أحمدري ي

 1992لسنة  96بعد تنفيذ القانون رقم  القيمة اإلجتماعية لألرض الزراعية لدى المستأجرين
 ، المتغيرات موضع الدراسةو  يةتحديد العالقة بين مستوى القيمة اإلجتماعية لألرض الزراعو 
 100أسيوط بواقع و  مستأجر بمحافظتى الشرقية 200قد أجريت الدراسة على عينة قوامها و 

قة معنوية بين درجة تلخصت نتائج الدراسة فى عدم وجود عالو  مبحوث من كل محافظة ،
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 ، حجم الحيازة المزرعيةيرات ) حجم األسرة كل من المتغو  القيمة اإلجتماعية لألرض الزراعية
تضح وجود عالقة معنوية طردية بين درجة القيمة اإلجتماعية لألرض الدخل األسرى( ، كما او 

هم المتغيرات التى ( ، فمن ألحيوانية ، مهنة رب األسرةالمتغيرات )حجم الحيازة او  الزراعية
تسهم فى تفسير التباين الكلى بين المبحوثين فى القيمة اإلجتماعية لألرض الزراعية لديهم هى 

هذه و  الحيازة الزراعية ( لمستقلين عنها ، حجم)عدد المتعلمين باألسرة ، عدد أفراد األسرة ا
 . %34المتغيرات تساهم بنسبة 

إستهدفت التعرف على التغير الذى طرأ على  ( فأشار فى دراسته التى2003أما هيكل )
الكشف عن طبيعة و  حجم الحيازة المزرعية للمستأجرين فى المجتمع الريفى موضع الدراسة

 العالقة بين التغير فى حجم الحيازة المزرعية للمستأجرين فى المجتمع الريفى موضع الدراسة
لذلك أجريت الدراسة الميدانية و  ، بعض المتغيرات اإلقتصاديةو  بعض المتغيرات اإلجتماعيةو 

، كما تم إختيار عينة عشوائية بسيطة من فئة المنصورية التابعة لمركز إمبابة  بقرية
ذلك باإلعتماد على و  مستأجر إلجراء المقابلة الشخصية معهم 263المستاجرين بلغ قوامها 

جود عالقة إرتباطية توصلت الدراسة إلى و و  ،لة الشخصية لجمع البيانات اإلستبيان بالمقاب
كل من التغير فى عدد أفراد األسرة و  عكسية بين التغير فى حجم الحيازة المزرعية للمستأجرين

كل و  وجود عالقة إرتباطية طردية بين التغير فى حجم الحيازة المزرعية للمستأجرينو  العاطلين
المساحة تغير فى لعمل ، الالمؤجرة ، توفر فرص ا )التغير فى حجم العمالة من المتغيرات

المنزرعة ( ، باإلضافة إلى ظهور عالقة عكسية بين التغير فى حجم الحيازة المزرعية 
التغير فى الدخل من المصادر األخرى ، كما أظهرت النتائج أن القانون الجديد و  للمستأجرين

رتفاع سعر الفدانو  اإليجارية بشكل كبير كان السبب وراء تغير القيمة ة المهنية تغيير الحالو  ا 
 .%2،2حيث قل عدد من يعمل بمهنة الزراعة بنسبة 

لتنمية الريفية المتكاملة بشمال سيناء حيث تهدف ( بدراسته ا2000هدهود ) أضافو 
عتمدت الدراسة على أساليب و  الدراسة إلى التعرف على محددات التنمية الريفية بشمال سيناء ا 

الدراسة إلى أن أهم محددات التنمية  توصلتو  ،قتصادى الوصفى اإلحصائى التحليل اإل
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رتفاع الملوحةو  الريفية هى تدهور األراضى الزراعية الصالحة للزراعة نظرًا لعدم توافر المياه  ا 
رتفاع نسبة اإلعالة و  كانأيضًا سوء توزيع السو  تفتيت الحيازة الزراعيةو  سوء الصرفو  القلويةو  ا 

نخفاض مستوىو  بالمحافظة الريفية و  المؤسسات التنمويةو  المنظماتعدم وجود و  المعيشة ا 
الخدمات التى تقدمها هذه المؤسسات و  بالقدر الكافى باإلضافة إلى تدنى مستوى األنشطة

 تنمية الريف.و  لتطوير
التى و  ( فى دراسته حول التنمية الريفية بالمناطق الصحراوية2003أشار عبد المقصود )و 

دورها فى تنمية و  واجه المشروعات الصغيرةستهدفت التعرف على أهم المشكالت التى تا
مطروح حيث تم أخذ عينة عشوائية و  أجريت الدراسة بمحافظتى شمال سيناء مجتمع الدراسة ،

كما إعتمدت الدراسة على إستمارة  ث ،مبحو  200من أصحاب المشروعات الصغيرة قوامها 
توصلت و  لتحليلها ، ة الوصفيةات اإلحصائياألدو و  اإلستبيان بالمقابلة الشخصية لجمع البيانات

هى  شروعات الصغيرة فى إحداث التنميةالدراسة إلى أن أهم المشكالت التى تعترض دور الم
مجموعة المشكالت المتعلقة و  اإلداريةو  مجموعة المشكالت المتعلقة بالنواحى التنظيمية

بالنواحى و  عملية اإلنتاجية لبالنواحى التمويلية باإلضافة إلى المشكالت المتعلقة بالجوانب الفن
 التسويقية.

( التى تستهدف دراسة بعض المحددات الرئيسية للتنمية الزراعية 2005أما دراسة هاشم )
 فى شمال سيناء إهتمت بالتعرف على أهم المحددات الرئيسية للتنمية الزراعية بشمال سيناء ،

 مساحة المنزرعة سنوياً توصلت الدراسة إلى أن أهم هذه المحددات تتمثل فى إنخفاض الو 
نخفاض العائد المتحقق منهاو  رتفاع تكاليف مياه الرى باإلضافة إلى إنخفاض أسعار و  ا  ا 

نخفاض شديد فى الكثافة و  المحاصيل المزروعة مما يؤدى إلنخفاض العائد الصافى منها ا 
رتفاع نسبة األمية للسكانو  السكانية بالبيئة الصحراوية نخفاض الخدمات الصحية و  ا  بمجتمع ا 

 الدراسة. 
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( فى دراسته معوقات التنمية فى المناطق الصحراوية دراسة 2006شعيشع ) أضاف أبوو 
أهم و  التى تهدف إلى التعرف على معوقات التنميةو  ميدانية فى منطقة وادى النطرون

 ذلك من خالل التعرف على الخصائص الشخصيةو  ات المؤثرة على هذه المعوقاتالمتغير 
، أجريت هذه الدراسة بمحافظة البحيرة بمركز وادى حوثين اإلجتماعية للمبو  اإلقتصاديةو 

 150بلغ قوامها  عشوائية بسيطةالنطرون بإستخدام أسلوب المسح بالعينة حيث تم أخذ عينة 
،  بنى سالمة على أساس المؤشرات التنموية بهماو  مبحوث تم توزيعها على قريتى كفر الدوار

توصلت الدراسة و  عتماد على إستمارة اإلستبيان بالمقابلة الشخصيةكما تم جمع البيانات باإل
إلى أن مجموعة المعوقات الخاصة بالمجال الثقافى جاءت فى المرتبة األولى تالها المعوقات 
الخاصة بالجوانب اإلقتصادية ثم المعوقات الخاصة بالشئون اإلجتماعية ثم المعوقات الخاصة 

سكانو  وقات أخرى خاصة بمختلف سبل المعيشة من تموينمعو  اإلنتاجو  بمجال الزراعة  ا 
 غيرها.  و  مواصالتو  مرافقو 

 الصراع بين البدوو  ( فى دراسته حول ديناميات التعاون2002أيضًا تناول عبد الرازق )
 دراسة ديناميات التعاونالتى إستهدفت و  المهاجرين الجدد دراسة أيكولوجية لبدو شمال سيناءو 

الصراع بينهم و  دراسة ديناميات التنافسو  اجرين الجدد فى شمال سيناءالمهو  بين البدو
 ،التعليم( )السن ، عدد أفراد األسرةباإلضافة إلى دراسة العالقة بين المتغيرات اإلجتماعية 

المهاجرين ، تم إجراء هذه الدراسة بمحافظة شمال سيناء على و  الصراع بين البدوو  التعاونو 
ا تم تحليل البيانات من كم، ذلك باإلعتماد على إستمارة مقابلة و  ردف 300نة بلغ قوامها عي

توصلت الدراسة إلى أن إتجاهات و  ل إرتباط بيرسون ،باإلضافة إلى معام خالل النسب المئوية
إتجاهات  أنو  ،لمهاجرين نحو نفس األمرمع المهاجرين أكبر من إتجاهات ا دو نحو التعاونالب

، ذلك باالضافة إلى البدو نحو نفس األمرالبدو أكبر من إتجاهات الصراع مع  المهاجرين نحو
مقاييس و  ، التعليم(السن ، عدد أفراد األسرة وجود عالقة دالة بين المتغيرات اإلجتماعية)

 المهاجرين .و  التعاون بين البدو
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 اإلقتصاديةو  ( فى دراستها لبعض المتغيرات اإلجتماعية2003أضافت عبد الحميد )و 
سة التعرف حيث إستهدفت هذه الدرا اإلستقرار فى المجتمعات الجديدة ،ية المرتبطة بالثقافو 

التعرف على عالقة و  فى الدرجة الكلية لإلستقرار بين فئات التوطين المدروسة على اإلختالف
الثقافية المدروسة باإلستقرار فى المجتمعات الجديدة و  اإلقتصاديةو  المتغيرات اإلجتماعية

 التعرف على درجة اإلختالف بين العوامل الجاذبةو  ى دراسة مشكالت اإلستقرارإلباإلضافة 
، تم إجراء الدراسة بمحافظة البحيرة )جنوب التحرير ، بنجر السكر(  نالطاردة لفئات التوطيو 

ذلك باإلعتماد على إستمارة اإلستبيان بالمقابلة و  أسرة 383على عينة عشوائية بلغ قوامها 
اإلرتباط البسيط لبيرسون ،  تخدام النسب المئوية ،بيانات كما تم تحليلها بإسالشخصية لجمع ال

 تحليل التباين.و  اإلنحدار الخطى المتعدد تحليل
توصلت الدراسة إلى وجود عالقة معنوية بين الدرجة الكلية إلستقرار المبحوثين بمنطقة و 

اعى ، عدد أفراد األسرة العاملين كل من ) فترة اإلستيطان ، الخبرة بالعمل الزر و  جنوب التحرير
الريفية فى  ، دور المؤسساتية ، الحيازة المزرعية الحال سرة ، الحالة اإلقتصادية لألبالزراعة 

( ، كما توصلت إلى وجود عالقة معنوية بين الدرجة الكلية إلستقرار التدريب للمستوطنين 
لألرض ، دور المؤسسات الريفية  كل من )القيمة اإلجتماعيةو  الخريجين بمنطقة بنجر السكر

أما بالنسبة فى المنظمات ، فترة اإلستيطان( ،  فى التدريب للمستوطنين ، المشاركة الرسمية
، حجم  لفئات التوطين فهى )توافر العمل ، الدخل المرتفعلعوامل الجذب فى الموطن الجديد 

مثلت فى ) إرتفاع أسعار فت ( ، أما مشكالت اإلستقرارإنخفاض الكثافة السكانية الحيازة ، 
، غرامات ة الحشرات الضار و  ، إنتشار األمراض التى تصيب النباتاتمستلزمات الزراعة 

 عدم وجود أطباء ، إنخفاض خصوبة التربةو  ، المشكالت الصحية ير عن سداد األقساطالتأخ
 ( .األمن بالمنطقة  عدم توافرو 

رة على هجرة شباب الخريجين فى ( بدراسة بعض العوامل المؤث2006قامت صالح )و 
 صائص الشخصية للخريجينذلك من خالل التعرف على الخو  المجتمعات الصحراوية الجديدة
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 باإلضافة إلى التعرف على أهم المشكالت التى تواجههم فى هذه األسباب التى دفعتهم للهجرةو 
 180عشوائية قوامها  حيث تم إختيار عينة ارية، أجريت هذه الدراسة بمنطقة النوب المجتمعات

المقيمين بصفة دائمة بالقرى محل الدراسة ،  من إجمالى الخريجين %20 مبحوث يمثلون نحو
من إجمالى الخريجين  %20يمثلون أيضًا نحو  160كما تم إستخدام عينة ضابطة قوامها 

خالل  المقيمين خارج منطقة النوبارية رغم تسلمهم أراضى زراعية بها ، تم جمع البيانات من
 تحليلها بإستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية .و  اإلستبيان بالمقابلة الشخصية
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توصلت الدراسة إلى أن أهم األسباب التى دفعت شباب الخريجين للهجرة إلى و 
يادة الدخل ، الرغبة فى المجتمعات الجديدة مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب أهميتها النسبية  إلى ) ز 

، بتعاد عن الزحام اإل عمل ، الزواج ،أرض زراعية ، الحصول على فرص و  إمتالك مسكن
( ، كذلك يظهر من خالل النتائج أن أهم المشكالت  مستوى أفضل من الخدماتالبحث عن 

التى تواجه الخريجين بمجتمعهم الجديد مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب أهميتها النسبية إلى ) نقص 
عمالة ، عدم توافر ال الصرف الزراعى، سوء حالة ياه الرى قلة م ، اإلنتاج الزراعىمستلزمات 
وء حالة الطرق ، ست الزراعية ، قصور الخدمات الصحية ، صعوبة تسويق الحاصالالزراعية 

 (.ية مياه الشرب، إنقطاع التيار الكهربائى ، إنخفاض نوع
زراعة األراضى و  إستصالح هتمت بدراسة العالقة بين( التى ا2010أما دراسة عسران )

الحياتية بمحافظة الوادى الجديد حيث إستهدفت الدراسة بصفة  الظروفتطور و  الجديدة
 أساسية التعرف على مدى التغيير فى الظروف الحياتية للمستوطنين فى المجتمعات الجديدة

اإلستقرار اإلجتماعى و  إلقتصادية للمبحوثينذلك من خالل التعرف على التغير فى النواحى او 
أهم المشكالت التى تعوق نجاح المبحوثين ، أج ريت الدراسة  لهم باإلضافة إلى التعرف على

تم جمع البيانات و  بمحافظة الوادى الجديد على عينة كشوف الحائزين بالمجتمعات الزراعية
توصلت الدراسة إلى أن غالبية المبحوثين و  ، حيفة اإلستبيان بالمقابلةالميدانية من خالل ص

عى لديهم من المبحوثين اإلستقرار اإلجتما %73،9أن و  ئة المتوسطة من حيث التغييرفى الف
 من المبحوثين %55،6، كما أن نسبة المبحوثين ذوى التكيف البيئى المرتفع  متوسط

نحصرت المشكالت التى تواجه المبحوثو  ) عدم توافر الخدمات  ين فى األراضى الجديدة فىا 
، إرتفاع أسعار  حاصيل عند التسويقسوم على خروج الماألساسية بالمنطقة ، فرض ر 

 مستلزمات اإلنتاج ، عدم توافر مياه الرى(.
( فى دراستها حول أثار مشروع التنمية الريفية على سبل عيش 2018أضافت صديق )و 

الوحدة المعيشية الريفية فى غرب النوبارية حيث تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسى إلى التعرف 
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رأس  – وحدة المعيشية )رأس المال البشرىرات التى طرأت على أصول سبل عيش العلى التغي
نتيجة  عرف على نسبة التغيير الحادثةكذلك التو  رأس المال اإلجتماعى( –المال المادى  

، أجريت الدراسة على  LFADأنشطة مشروع غرب النوبارية للتنمية الريفية الممول من خالل 
تم و  بغرب النوباريةاإلنطالق و  قرى من مراقبتى طبية 4يارها من وحدة معيشية تم إخت 165

مع المبحوثين الذين يمثلون  بلةبإستخدام إستمارة اإلستبيان بالمقاجمع البيانات الميدانية 
وحداتهم المعيشية وفق معايير محددة ، كما تم إستخدام إختبارات إلختبار مدى وجود فروق 

أخيرًا تم إستخدام معادلة التغيير النسبى لحساب و  بعد المشروعو  بين المتغيرات المدروسة قبل
 . 2017إلى  2003ما أحدثه المشروع من تغيير خالل المدة من 

 بين رأس المال البشرى قبل 0،05توصلت الدراسة إلى وجود فروق معنوية عن مستوى و 
بعد المشروع لصالح األوضاع بعد المشروع حيث بلغ التغيير النسبى فى رأس المال البشرى و 

، باإلضافة إلى وجود فروق معنوية مقارنة بالوضع قبل تنفيذه  %34،68بعد المشروع حوالى 
بعد المشروع لصالح األوضاع بعد المشروع ، و  بين رأس المال المادى قبل 0،05عند مستوى 

بعد المشروع و  بين رأس المال اإلجتماعى قبل 0،05ق معنوية عند مستوى كما وجدت فرو 
لصالح األوضاع بعد المشروع حيث بلغ التغيير النسبى فى رأس المال اإلجتماعى بعد 

 مقارنة بالوضع قبل تنفيذه.   %26،22المشروع حوالى 
ي عرف هو ما و  1992لسنة  96رقم يتضح بعد العرض السابق للدراسات أن القانون 

المستأجر لألراضى الزراعية كان له أثر كبير فى و  بإسم قانون تنظيم العالقة بين المالك
الذى تم و  فى المناطق المستصلحةو  نهضة فى المشروع الزراعى عموماً و  إحداث تنمية

فقد كان لتطبيق القانون أثر كبير فى رين من تطبيق القانون فيها خاصًة ، تعويض المتضر 
ت جديدة بالرغم من وجود كثير من المعوقات التى تواجه من إنتقالوا للعيش بها إنشاء مجتمعا

التقدم فى هذه المناطق الحديثة ، و  ، اإل أن هذه المعوقات سوف تزول مع إستمرار التنمية
كذلك رغم ما صادف تطبيق القانون من خسائر إصابة بعض المزارعين نتيجة إرتفاع القيمة 

 المستأجر.و  انون إعادة للعالقة اإليجارية العادلة بين المالكاإليجارية إال أن الق
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تساهم فى الوقوف على المتغيرات و  لذلك نجد أن هذه الدراسة تضيف للدراسات السابقةو 
اإلجتماعية بمنطقة و  اإلقتصاديةو  اإلقتصادية التى طرأت على حياة المبحوثين الشخصية

هو ما يعرف بإسم قانون تنظيم و  1992لسنة  96الناتجة عن تعديالت القانون رقم و  الدراسة
المعوقات التى و  التعرف على المشاكلو  المستأجر فى األراضى الزراعيةو  العالقة بين المالك

 بعد تطبيق القانونو  تواجهه فئة المبحوثين، باإلضافة إلى التعرف على الفارق بين الوضع قبل
 

 اإلطار النظرى للبحث:
اإلتجاه نظرية منها  كن إستخدامها كمدخل لدراسة التنميةمتباينة يم توجد نظريات

ؤشرات للتنمية يتم إعتماد هذا اإلتجاه على عدة مقصود عبد المذكر , حيث التكاملى للتنمية 
هى المتغير اإلقتصادى الذى يشمل عدة مؤشرات كمتوسط و  فى عدد من المتغيراتإجمالها 

المجالت ، متوسط الوحدات الحرارية التى و  ئددخل الفرد ، إستهالك الكهرباء ، عدد الجرا
 نسبة القوى العاملة فى قطاع الزراعة ، باإلضافة إلى المتغير اإلجتماعىو  يحصل عليها الفرد

توزيع القوى العاملة على و  حضرو  الذى يشتمل على عدة مؤشرات كتوزيع السكان إلى ريفو 
لذى يشمل عدة مؤشرات مثل نسبة األمية او  المتغير الحضارىو  القطاعات اإلنتاجية المختلفة ،

المتغير السكانى الذى يتضمن و  فى المجتمع ، نسبة الطالب فى المراحل التعليمية المختلفة
الذى و  أخيرًا المتغير السياسىو  مؤشرات درجة تجانس السكان ، نسبة األجانب إلى المواطنين 

ية المواطنين فى المجالس النياب تمثيل فئاتو  يتضمن مؤشرات مدى واقعية األفكار السياسية
 .)(Frey-W.-H.,p.15-30)31-28، ص2003.)عبد المقصود ، 

 

 جراءات المنهجيه للبحث الميدانيال 
اختيار محافظة البحيره إلجراء هذا البحث بها حيث يقطن بها  تم منطقة وعينة البحث:

 9054 عددهمو  1992لسنة  96نون رقم اكبر عدد من المزارعين المتضررين من تطبيق القا
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 ،مزارعا   17255الذى بلغ و  من تعدادهم على مستوى الجمهوريه % 52،47مزارعا يمثلون 
من اجمالى المساحه المنزرعة  %50،79فدانا تمثل  22635لديهم مساحه منزرعة قدرها 

 44565،5والمسلمة للمتضررين من هذه القانون على مستوى الجمهوريه والتى تصل الى 
 فدانا. 
من النوباريه تم اختيار مراقبة  و  ريه الجديده ،من محافظة البحيره تم اختيار مدينة النوباو 

من تعدادهم المتواجد  %81،94مزارعا  متضررا  يمثلون  7419اذ يوجد بهااإلنطالق 
من مراقبة و  من تعدادهم على مستوى الجمهوريه ، %42،99يمثلون ايضا و   بمحافظة البحيره
من 1531ختيار قريتين بهما اكبر عدد من المتضررين هما قرية الطبرانىاالنطالق تم ا

من 1906بها و  قرية االمام مالك و  فدانا   3827،5المضارين على مساحة منزرعة 
من 3437بذلك يصل حجم مجتمع الدراسه و  ، 4765على مساحه منزرعة  المضارين

االنطالق، لى مستوى مراقبة ع %46هؤالء يمثلون و  8592،5المتضرين علي مساحة منزرعة 
ا متضررا كعينه عشوائية منتظم من بين مزارعى القريتين  يمثلون مزارع 172كما تم اختيار

من  %2،32العينه بهذا الحجم تمثل و  من اجمالى مجتمع الدراسه المختارتقريبا  %5نسبة 
االنطالق  والعينه اجمالى الزراع المتضررين من تحرير العالقه االيجاريه على مستوى مراقبة 

بذلك مسحوبه باسلوب العينه العنقوديه وتم توزيع حجم العينه كنسبه وتناسب بين القريتين 
من حجم العينه  %44،77مبحوثا يمثلون  77المختارتين  لتصبح حجم العينه بقريه الطبرانى 

 من اجمالى العينه. %55،33مبحوثا من قرية االمام مالك  95مقابل 
 

 لبحثمنهج او   نوع
عتمد على منهج المسح يو  اإلحصائية بر هذا البحث من البحوث الوصفيه التحليليهيعت

 ائيه لتحليل بياناتحصإساليب ومقاييس أعدة ، كما تم إستخدام االجتماعى بطريق العينه 
 .ختبار فروضها  و 

 

 أداة البحث
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اسلوب  لتجميع بيانات هذا البحث الميداني تم تصميم استبيان خاص بذلك واستخدام
 المقابله الشخصيه مع المبحوثين للحصول على البيانات ثم تمت عمليه ترميز البيانات 

قد تكون اإلستبيان و  ، spssبرنامج التحليل االحصائي  تحليلها احصائيا باستخدام و  لتهاجدو و 
تم تقسيمه إلى سبع محاور هم ) المتغيرات الشخصية ، المتغيرات و  من سبع ورقات

، المتغيرات اإلجتماعية ، المتغيرات اإلتصالية ، الطموح الشخصى ، اإلستراتيجية اإلقتصادية 
الخاصة باألسرة  ، سوق األراضى الزراعية ( حيث يقيس كل محور أثر تطبيق القانون رقم 

يجاد العالقة بين بعض الخصائص اإلقتصادية و  على هذه المتغيرات ، 1992لسنة  96 ا 
 هذه المتغيرات.و  تطبيق القانونبعد و  لعينة المبحوثين قبل

نفسه من و  تم التأكد من الثبات بتوفر االتساق الزمني بين الباحث الثبات:و  إختبار الصدق
تطبيق و  مفردة من مفردات عينة الدراسة 20جراء الثبات على عينة عشوائية قوامها إخالل 

ل حيث كانت قيمة األو  أداة البحث على ذات العينة مرة أخرى بعد أسبوعين من التطبيق
 0،01معامل االرتباط بيرسون لجميع المتغيرات المدروسة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مما يؤكد تمتع أداة القياس بدرجة من الثبات تضمن الوصول إلى نتائج  ذات مستوى مرتفع 
 من الدقة.
قد حرص الباحث على التحقق من وجود الصدق الظاهري في الدراسة من خالل و 

الميدانية الخاصة بالدراسة على عدد من األساتذة المتخصصين في مجاالت  ةض االستمار عر 
 .مختلفة تتصل بموضوع الدراسة

حصائيه لتحليل بيانات هذا إمقاييس و  ساليبأاستخدمت عدة  أدوات التحليل االحصائي:
 حسابيهتمثلت فى مقاييس النزعة المركزيه كالمتوسطات ال التىو  ختبار فروضه ا  و  البحث 

النسب المئويه فى و  التوزيعات التكراريه ستخداما  و  نحراف المعياري مقايسس التشتت كاإلو 
 .رتباط البسيط لبيرسونمعامل اإلو  tكذلك استخدمت اختبار و  وصف البيانات 
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 مناقشتهاو   نتائج البحث
عينة تضح من النتائج أن متوسط حجم الحيازة الزراعية لانوع الحيازة الزراعية: و  حجم

أن نوعية و  ،2،01( بإنحراف معيارى قدره 3،29المبحوثين قبل تطبيق القانون ثالث أفدنة )
من  %0،58هذا يمثل و  قراريط 7الحيازة الزراعية كلها إيجار بإستثناء مبحوثًا واحدًا يملك 

هذا الوضع قد تغير بعد توزيع األراضى المستصلحة على فئة المبحوثين و  العينة البحثية،
بعد تمليكهم األراضى الموزعة  %100بح شكل الحيازة ملك لجميع المبحوثين بنسبة فأص

منهم من قام بإستئجار مساحات أخرى و  نصف الفدان للمبحوث ،و  عليهم بمعدل فدانين
 من المبحوثين نظرًا إلنتعاش أحوالهم اإلقتصادية كما سبق القول %25ذلك بنسبة و  لزراعتها

( أى ثالث أفدنة تقريبًا مع تغيير نوعية الحيازة 3،21الحيازة ) على ذلك أصبح متوسط حجمو 
 إلى الحيازة الملك.

سنوات بإنحراف  6أن متوسط حيازة األرض  أظهرت النتائجمدة الحيازة لألرض الحالية:  -
أن و  %97،7مبحوثًا بنسبة  168ذلك بالنسبة لغالبية المبحوثين و  0،1512معيارى قدره 

 سنوات . 7تصل مدة حيازتهم لألرض الحالية إلى  %2،3بة مبحوثين بنس 4هناك 
تبين أن متوسط عدد سنوات اإلستزراع بواسطة  عدد سنوات اإلستزراع بواسطة المزارع: -

أن عدد الزراع و  0،956سنوات تقريبًا بإنحراف معيارى قدره  6سنة أى  5،56المزارع 
من  %97،7سنوات( 6-3ات فأقل )سنو  6الذين بلغت عدد سنوات اإلستزراع بالنسبة لهم 

مبحوثين بنسبة  4سنوات  7عدد من بلغت سنوات اإلستزراع بمعرفته و  العينة البحثية ،
 من المبحوثين. 2،3%

من العينة أن حالة  %11،63مبحوثًا يمثلون  20أعرب حالة األرض وقت إستالمها:  -
 %85،47ثًا يمثلون مبحو  147األرض وقت إستالمهم لها كانت صحراوية ، فى حين أن 

من العينة البحثية  %2،9مبحوثين بنسبة  5من العينة تسلموا أراضيهم مستصلحة ، مقابل 
 تسلموا أراضيهم مستزرعة.
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 ( تتضح المؤشرات التالية:1من الجدول رقم ) حالة المسكن: -
 .سيادة الحيازة الملك للمساكن فى الوضع الراهن عن الوضع السابق 
 األسمنت المسلح فى الوضع الراهن و  لبناء إلى البناء بالطوب األحمرتحسن نوعية مادة ا

 عن الوضع السابق.
 .تحسن نوعية األرضية فى المساكن إلى إستخدام البالط عن الوضع السابق 
 بالتالى عدد حجراته عن ذى قبل.و  زيادة عدد أدوار المسكن 
 ابق.زيادة إستخدام الخرسانة المسلحة كسقف للمساكن عن الوضع الس 
 البالستيك لحوائط المساكن عن ذى قبل.و  زيادة إستخدام دهانات الزيت 
 .زيادة إستخدام الكهرباء فى اإلنارة حاليًا عن الوضع السابق 
  زيادة الحصول على مياه الشرب النقية من الشبكة العمومية للمساكن حاليًا عن الوضع

 السابق.
 بصفة عامة. الصحراويةو  ال يوجد صرف صحى بالمناطق الريفية 
 أهملت المبانى الجديدة للمساكن فى القرى الجديدة عادة الريفيين فى وجود مضيفة أو قاعة 

 ذلك بصورة نسبية .و 
  إهتمت المبانى الجديدة بوجود زرائب تربية الماشية بخارج المنزل عن الوضع السابق

 للمبانى التى كانت تحتويها بداخل المنازل.
  اإلحصائية أن متوسط المبحوثين لدرجات حيازة المسكن فى بصفة عامة أظهرت النتائج

درجة بإنحراف معيارى قدره  27،65الوضع السابق )قبل تمليكهم مساكن بالقرى الجديدة( 
، فى حين كان متوسط درجات المبحوثين لحالة مساكنهم فى الوضع الراهن)بعد 4،44

مما يشير إلى  4،05درة درجة بإنحراف معيارى ق 32،12تمليكهم المساكن الجديدة( 
 تحسن حالة المساكن فى الوضع الراهن عن الوضع السابق بال شك.
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 بعد تطبيق القانونو  ( حالة مساكن المبحوثين قبل1جدول رقم)

 
 عناصر المسكن

 172ن=
الوضع 
 السابق

 172ن=
  الوضع الراهن

 عناصر المسكن
 172ن=

 الوضع السابق
 172ن=

 الوضع الراهن
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 حيازة المسكن:-1
 إيجار-
 ملك-
نوع مادة -2

 البناء:
 طوب لبن-
 حجر جيرى-
 طوب أحمر-
نوعية -3

 األرضية:
 ترابية-
 أسمنتية-
 بالط-
عدد أدوار -4

 المسكن:
 أو دوريندور -
و أربع ثالث أ-

 ادوار
 عدد-5

 حجراتالمسكن
 أو أثنينحجرة -
 حجرات 4أو  3-
 خمس حجرات -
 نوع السقف:-6

 
56 
11
6 
 
56 
51 
51 
 
61 
71 
40 
 
11
1 
5 
 
42 
40 
40 
 
10 
71 
91 

 
32،5 
67،4 
 

32،5 
29،6 
29،6 
 

35،4 
41،2 
23،2 
 

64،5 
2،9 
 

24،4 
23،2 
23،2 
 
5،8 
41.2 
52،9 

 
5 
16
7 
 
... 
25 
11
1 
 
... 
66 
10
6 
 
66 
46 
 
30 
30 
62 
 
... 
... 

 
2،9 
97،0 
 
... 
14،5 
64،5 
 
... 
38،3 
61،6 
 

38،3 
26،7 
 

17،4 
17،4 
36،0 
 
... 
... 
100 

نوع دهان -7
 :الحوائط

 محارة-
 زيت أو بالستيك-
 نوع اإلضاءة:-8
 لمبة جاز-
 كهرباء-
مصادر مياه -9

 :الشرب
 طلمبة-
 الشبكة العمومية-

الصرف -10
 :الصحى

 يوجد-
 ال يوجد-

وجود مضيفة -11
: 
 يوجد-
 ال يوجد-

 مطبخ مستقل:-12
 وجدي-
 اليوجد-

 زريبة الماشية:-13
يوجد بداخل -

 
35 
46 
 
10 
157 
 
66 
101 
 
111 
61 
 
101 
71 
 
152 
20 
 
142 
15 
15 

 
20،3 
26،7 
 
5،8 
91،2 
 

38،3 
58،7 
 

64،5 
35،4 
 

58،7 
41،2 
 

88،3 
11،6 
 

82،5 
8،7 
8،7 

 
10 
137 
 
... 
167 
 
10 
162 
 
15 
157 
 
35 
137 
 
121 
51 
 
25 
132 
15 

 
5،8 
79،6 
 
... 
97،0 
 
5،8 
94،1 
 
8،7 
91،2 
 

20،3 
79،6 
 

70،3 
29،6 
 

14،5 
76،7 
8،7 
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 بوص أو جريد-
 خشب-
 خرسانة مسلحة-

17
2 

 المنزل
يوجد بخارج -

 المنزل
 ال يوجد-

 :1992لعام  96بعد تطبيق القانون رقم و  العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة قبل-
 يمكن التعرف عليها من خالل إختبار الفرض اإلحصائى التالى " ال يوجد عالقة معنويةو 

لعام  96بعد تطبيق القانون رقم و  بين بعض الخصائص اإلقتصادية لعينة المبحوثين قبل
 (.2ذلك للمتغيرات بالجدول رقم )و  tإلختبار صحة هذا الفرض تم حساب معامل و  "1992

 بعد تطبيق القانونو  لبعض خصائص المبحوثين قبل tنتائج إختبار  :(2جدول رقم )

 المتغيرات المستقلة المدروسة

 172ن=
المتوسط 
الحسابى 
للمتغير 
 المدروس

الفرق بين 
المتوسط 

الحسابى للمتغير 
 المدروس قبل

 بعدو 

معامل 
 Rاإلرتباط 

قيمة معامل 
t 

حجم الحيازة -1
 الزراعية.

قبل تطبيق 
 القانون

بعد تطبيق 
 القانون

3،2953 
3،2102 -0،0851 0،171* 0،381 

 حالة المسكن.-2
قبل تطبيق 
 القانون

تطبيق بعد 
 القانون

27،6512 
32،1163 4،4651 0،556** -

14،590** 

المستوى -3
 اإلقتصادى

 اإلجتماعى.و 

قبل تطبيق 
 القانون

بعد تطبيق 
 القانون

20،2326 
22،8198 2،5872 -0،009 -9،342** 

 0،01**معنوى عند مستوى                                    0،05*معنوى عند مستوى 
 

بين و  ( يتضح عدم وجود عالقة معنوية بين حجم الحيازة الزراعية2قم )من الجدول ر 
 بناءًا عليه ي رفض الفرض النظرىو  بعد تطبيق القانون ،و  إجمالى دخل األسرة السنوى قبل



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –سات والبحوث البيئية معهد الدرا

 أحمد علي فتحي وآخرون
 

 2021( 5جزء )، ولاأل العدد، الخمسون المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

427 

بين  0،01كذلك وجود عالقة معنوية سالبة على مستوى معنوية و  يقبل الفرض اإلحصائى ،و 
بناءًا عليه ي قبل و  بعد تطبيق القانون ،و  اإلجتماعى قبلو  حالة المسكن ، المستوى اإلقتصادى

 يرفض الفرض اإلحصائى.و  الفرض النظرى
درجة التعرف على المشاكل و  العالقة بين بعض المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين -

 الموجودة فى األراضى الجديدة من منطقة الدراسة.
اإلحصائى الثانى القائل بعدم وجود عالقة  يمكن التعرف عليها من خالل دراسة الفرضو 

 اإلتصالية لعينة المبحوثينو  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةو  معنوية بعض الخصائص الشخصية
إلختبار صحة هذا الفرض تم و  درجة التعرف على المشاكل الموجودة فى منطقة الدراسة ،و 

 (.3رقم ) الواردة نتائجه بالجدولو  حساب معامل اإلرتباط البسيط )بيرسون(
 نتائج إختبار معامل اإلرتباط البسيط )بيرسون( بين المتغيرات المستقلة المدروسة (:3جدول )

 درجة التعرف على المشاكل الموجودة بمنطقة الدراسة. و 

درجة التعرف على المشاكل  المتغيرات المستقلة المدروسة
 الموجودة بمنطقة الدراسة

  ".نوع الحيازة الزراعية "بعدو  حجم-1
 مدة الحيازة لألرض الحالية.-2
 عدد سنوات اإلستزراع بواسطة المزارع.-3
 حالة المسكن " بعد".-4
 المستوى اإلقتصادى اإلجتماعى "بعد".-5
 حالة األرض وقت اإلستالم.-6

-0،102 
0،193* 

-0،324** 
0،150* 
0،250** 

-0،039 
 0،01عنوى عند مستوى ** م                            0،05*معنوى عند مستوى 

 

( يتضح عدم وجود عالقة إرتباطية معنوية بين حجم الحيازة الزراعية 3من الجدول رقم)و 
هو الدرجة اإلجمالية للتعرف على و  بين المتغير التابعو  "بعد" ، حالة األرض وقت اإلستالم
 المشاكل الموجودة بمنطقة البحث.

بين مدة   0،05ة عند مستوى معنوية كما يتضح وجود عالقة ارتباطية معنوية موجب
بين المتغير التابع ، باإلضافة إلى وجود عالقة و  الحيازة لألرض الحالية ، حالة المسكن "بعد"
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 بين عدد سنوات اإلستزراع بواسطة المزارع 0،01إرتباطية معنوية سالبة عند مستوى معنوية 
على ذلك يمكن و  جودة بمنطقة البحثهو درجة التعرف على المشاكل المو و  بين المتغير التابعو 

قبول الفرض اإلحصائى فى حالة المتغيرات المستقلة المدروسة التى ثبت عدم وجود عالقة 
رفض الفرض اإلحصائى فى و  بين المتغير التابعو  معنوية سواء كانت موجبة أو سالبة بينها

ر التابع سواء كانت على المتغيو  حالة وجود عالقة معنوية بين المتغيرات المستقلة محل البحث
 .0،01،  0،05مستوى معنوية 

هو و  لتأكيد هذه النتائج تم إستخدام إختبار إحصائى أكثر حساسية من اإلختبار السابقو 
 Step-wise Multipleاإلنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد و  إختبار التحليل اإلرتباطى

Correlation and Regression  لنسبى للمتغيرات المستقلة كذلك لتحديد اإلسهام او
المدروسة مجتمعة ذات العالقة اإلرتباطية فى تفسير التباين الكلى للدرجة اإلجمالية للتعرف 

 (.4على المشاكل الموجودة بمنطقة البحث وفقًا لما جاء بالجدول رقم )
ى تفسير التباين إلسهام النسبى للمتغيرات المستقلة المدروسة ذات العالقة اإلرتباطية فا (:4جدول رقم)

 الكلى للدرجة اإلجمالية للتعرف على المشاكل الموجودة بمنطقة البحث.

المتغيرات     
 المستقلة المدروسة

 المتغير التابع الدرجة اإلجمالية للتعرف على المشاكل الموجودة بمنطقة الدراسة

معامل 
اإلرتباط 

R 

 %
التراكمية 
للتباين 
المفسر 
للمتغير 
التابع 

2R 

باين %للت
المفسر 
للمتغير 
 التابع

معامل 
اإلنحدار 
الجزئى 

B 

قيمة "ت" 
 الترتيب قيمة "ف" المحسوبة

عدد سنوات -1
اإلستزراع بواسطة 

 المزارع.
مدة الحيازة -2

 لألرض الحالية.
نوع و  حجم-3

0،814 
0،907 
0،923 
0،934 
0،971 

0،663 
0،822 
0،852 
0،872 
0،942 

0،095 
0،026 
0،030 
0،020 
0،005 

-
0،313 
0،181 
0،345 
0،167 
0،122 

-
6،885** 
4،854** 
5،799** 
5،037** 
3،858** 

110،219** 
108،082** 
117،588** 
122،967** 
158،220** 

1 
2 
3 
4 
5 
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 الحيازة.
حالة اإلرض -4

 وقت اإلستالم.
حالة المسكن -5

 "بعد".
                0،942         معامل التحديد              0،97             معامل اإلرتباط     

 158،220قيمة "ف" المحسوبة                  0،01*معنوى عند المستوى اإلحتمالى 
 

( يتضح أن هناك خمس متغيرات مستقلة قد ساهموا معنويًا فى تفسير 4من الجدول رقم )
ك بمقدار ذلو  التباين الكلى للدرجة اإلجمالية للتعرف على المشاكل الموجودة بمنطقة البحث

بلغت قيمة "ف" و  من التباين الكلى للتعرف على مشاكل المجتمع بمنطقة البحث ، 94،2%
هو ما يعنى معنوية و  0،01هى معنوية عند المستوى اإلحتمالى و  158،220المحسوبة 

أن أهم هذه المتغيرات هى عدد سنوات و  النموذج ككل عند هذا المستوى اإلحتمالى ،
هى أهم المتغيرات المستقلة المدروسة من حيث و  ، %9،5زارع بنسبة اإلستزراع بواسطة الم

نسبة اإلسهام فى تفسير التباين الكلى للدرجة اإلجمالية للتعرف على المشاكل الموجودة 
 بمنطقة البحث.

 

 توصيات البحث
 ئج البحثية توصى الدراسة:فى ضوء النتا

 ى المعدمين من الزراع الريفيينبضرورة اإلهتمام بسياسة توزيع األراضى المستصلحة عل -
 البدو فضاًل عن شباب الخريجين ، حيث ثبت أثرها فى تحسين مستوى المعيشة للمنتفعينو 
نتعاش أحوالهم اإلقتصاديةو  جاح البرامج التنموية بصفة اإلجتماعية مما يترتب عليه نو  ا 

 عامة .
اعية بمناطق ضرورة الحرص على توفير منافذ تسويقية تعاونية للحاصالت الزر و   -

 توفير التسهيالت اإلئتمانيةو  ،للحد من تالعب الوسطاء بأسعارها اإلستصالح الجديدة
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توفير ورش صيانة و  كذلك توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار تعاونية ،و  التمويلية ،و 
 المعدات الزراعية.
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 مراجعال
وية دراسة ميدانية "معوقات التنمية فى المناطق الصحرا( 2006) أبو شعيشع ، أشرف محمد

قسم علم اإلجتماع ، كلية األداب ، ، ماجستير ، فى منطقة وادى النطرون " 
 جامعة عين شمس .

"حق التنمية المستدامة فى قواعد  (2017)الشحى ، هشام بن عيسى بن عبد اهلل الداللى 
 قسم القانون العام ، كلية الحقوق، ماجستير ، القانون الدولى لحقوق اإلنسان " 

 .، جامعة الشرق األوسط
( " دراسة حول مشروع التنمية الريفية على سبل عيش الوحدة المعيشية 2018صديق ، أمل )

الريفية فى غرب النوبارية " ماجستير ، قسم اإلجتماع الريفى ، مركز بحوث 
 الصحراء.

(" دراسة لبعض العوامل المؤثرة على هجرة شباب 2006صالح ، منال سعد سيد محمد)
خريجين إلى المجتمعات الصحراوية الجديدة" ، ماجستير ، كلية الزراعة ، ال

 جامعة القاهرة .
 اإلقتصاديةو  ( " دراسة لبعض المتغيرات اإلجتماعية2003عبد الحميد ، زينب عوض )

 الثقافية المرتبطة باإلستقرار فى المجتمعات الجديدة لمنطقتى جنوب التحريرو 
م اإلجتماع الريفى ، كلية الزراعة ، جامعة بنجر السكر " دكتوراه ، قسو 

 القاهرة.
المهاجرين و  الصراع بين البدوو  ( " ديناميات التعاون2002عبد الرازق ، أحمد أنور رفاعى )

 الجدد ، دراسة أيكولوجية لبدو شمال سيناء " ماجستير ، معهد الدراسات
 البحوث البيئية ، جامعة عين شمس.و 

(" التنمية الريفية بالمناطق الصحراوية " ، 2003هيم عطية )عبد المقصود ، ماهر إبرا
 ماجستير ، قسم اإلقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة الزقازيق .

 ( " دراسة العالقة بين أداء المستوطنين فى إستصالح2010عسران ، جمال سالمة على )
ى الجديد" تطور ظروفهم الحياتية بمحافظة الوادو  زراعة األراضى الجديدةو 

اإلرشاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة و  دكتوراه ، قسم اإلجتماع الريفى
 القاهرة.
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(" دراسة لبعض المحددات الرئيسية للتنمية الزراعية 2005هاشم ، سهام أحمد عبد الحميد ) 
فى شمال سيناء " ماجستير ، قسم اإلقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة 

 عين شمس.
( " التنمية الريفية المتكاملة بشمال سيناء " دكتوراه ، قسم 2000، خالد فرغلى سالم ) هدهود

 اإلقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس.
 اإلجتماعية األثار لبعض دراسة( " 2003) الحميد عبد محمد الخالق عبد إيهاب،  هيكل

 لعام المستأجرو  المالك بين العالقة تنظيم قانون تعديالت لتطبيق اإلقتصاديةو 
 الريفى اإلجتماع قسم،  ماجستير" ، الجيزة محافظة قرى بإحدى دراسة 1992

 .القاهرة جامعة،  الزراعة كلية،  الزراعى اإلرشادو 
حماية البيئة الزراعية " كلية الحقوق و  (" القانون الزراعى2016سالمة ، عزت عبد المحسن )

 ، جامعة عين شمس .
 التقنيات مؤتمر"  الصغيرة الصناعاتو  المشروعات(" يونيو2001) اللطيف بدع،  الهنيدى

 اإلجتماع لعلم المصرية الجمعية،  الريفية التنمية فى اإلجتماعية البحوثو 
 .الزراعة كلية،  الريفى

Brojitno-Djajadi (1993) " Internal migration in Indonesia:three 

essaysion recent migration(1980-1985)", university of 

Illinois at urbana, champaign. 

Frey-william-H(1995) " Immigration and internal migration , flight 

fromus metropolitan areas : toward a new demographic 

blkanisation"  , car fax publishing co., England . 

 
 
 
 
 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –سات والبحوث البيئية معهد الدرا

 أحمد علي فتحي وآخرون
 

 2021( 5جزء )، ولاأل العدد، الخمسون المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

433 

 
THE EFFECT OF SOME AGRICULTURAL 

LEGISLATIONS DURING THE 1990s ON SOME 

ECONOMIC VARIABLES 

APPLYING TO BEHEIRA GOVERNORATE 

 

Ahmed A. Fathy(1); Mahmoud Mawd(2); Samy Alsaied (3)  

and Ezzat Salama(4) 

1) Post Gard. Institute of Environmental Studies & Research, Ain 

Shams University 2) Faculty of Agriculture, Ain Shams University             

3) Economic Studies Division, Desert Research Center 4) Faculty of 

law, Ain Shams University 

 

ABSTRACT 

The objectives of the research were determined to identifying some 

personal , economical and social characteristics of a sample of harmed 

tenants who were compensated  by distributing deserts lands on them 

before and after enforcing the law 96 at the year 1992 , to show the 

effects and changes in the distribution of desert lands ,  To identify the 

effect of enforcing the law 96 of the year 1992 on the market of 

agricultural lands and providing opportunities  and to identify problems 

and obstacles which concerning categories of samples residence in the 

new lands and defining the degree of relation importance of these 

independent variables in explaining the total variance of obstacles 

confronting the sample of search "sample" in study population. 

El-Behera governorate was chosen as a field scoop because it has 

the most high level of harmed tenants from enforcing the law 96 of 

1992 , from El-Entelake control supervision and two fellow villages 
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observed by the same critesion which are El-Tabaraney El-Emam 

Malek villages. 
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The community of study reaches 3437 harmed farmers from which 

172 random sample  represents 5% of total population study was 

choosen by cluster sample which was the propper statistical analysis for 

this study. 

To achieve the objectives of the study, a questionnaire form  was 

used as a tool for data collection , The most important results were the 

improvement of  the social and economical statues of the sample that 

live in the desert reclaimed lands , increase of agricultureal land for 

rent, and the increase of agriculture job opportunities in the study area. 

The most important problems that facing the sample study is the 

absence of the cooperation marketing organizations ,  the mainipulation 

of agriculture crops prices by middle man , the  lake of funding , the 

high prices of production , and the instruments needed for production . 

The results also shows a negative significant relation at 0,01 between 

the most independent characteristics before and after applying the 

owner rental law. 

The study also recommends, in light of the research results, the 

need to pay attention to the policy of distributing reclaimed land to the 

landless rural and Bedouin farmers as well as young graduates, as its 

impact has been proven in improving the standard of living of the 

beneficiaries and reviving their economic and social conditions, which 

results in the success of developmental programs in general. 

Also ensures on the provision of cooperative marketing outlets for 

agricultural crops in the new reclamation areas to limit intermediaries' 

manipulation of their prices, provide credit and financing facilities  as 

well as provide production requirements at cooperative prices, and 

provide maintenance workshops for agricultural equipments 
 


