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 مقدمة
تعتبر الدعوة إلي التنمية الريفية عمميه متجددة ليست وليـدة المحظـة، ولكن ـا بـدأت منـذ زمـن بعيـد  

ب العالميـة الاانيـة   ولقـد أكـدت المؤسسـات الدوليـة و بـرا  حيث ظ ر االهتمام ب ا منذ ن اية الحـر 
األمــم المتحــدة وجميــا األطــراص ذات الصــمة عمــي ضــرورة االهتمــام بتنميــة الريــص  ــي جميــا بمــدان 
العــالم عمومــا والبمــدان الناميــة عمــي وجــه ال صــوص وذلــي  ــي ضــو  مــا تعانيــه هــذ  البمــدان مــن 

ـــي ـــذلي   ـــي مســـتوي معيبـــت م وهـــي ب ـــاض   ـــاعي  ان ف ـــا  بالمســـتوي االجتم ابـــد الحاجـــة ل رتق
 (  (MOSELEY,3004واالقتصادي لسكان ا عامة والريفيين من م بصفة  اصة 

ويبــدو جميــًا أن قضــية التنميــة بصــفة عامــة والتنميــة الريفيــة بصــفة  اصــة مــن أهــم القضــايا التــي 
قتصـاد والسياسـة  كمـا انـه تبغل بال الكاير من العمما  والباحاين عمى رأسـ م عممـا  االجتمـاع واال

ال يقتصر ذلي االهتمـام عمـي م  قـط ولكـن يبـارك م  يـه رجـال الحكـم وصـناع القـرار والبـعوب عمـي 
 السوا  

هــذا وقــد ألــمي بــالريص المصــري وأهمــه بــتي صــور التجاهــل واإلهمــال واالســتغ ل عمــي عمــى مــر 
ــالطبا العصــور، األمــر الــذي أعقــب بعــد  ت مــص الريــص  ــي نــواحي كايــرة اج تماعيــة واقتصــادية وب

المصـري أصـل  صزراعية أيضا عمي الرغم من اعتبار الريص العمـود الفقـري لممجتمـا  إذ يعتبـر الريـ
الحضارة المصرية القديمة والحضارات التالية ل ا إلـي وقتنـا هـذا حيـث انـه المصـدر األساسـي لاـروة 

ي بـذلت ل هتمـام بقـري وريـص مصـر مصر الحقيقية وكنزها الامين  وعمي الرغم مـن كـل الج ـود التـ
منذ قديم األزل حتى وقتنا هذا  قـد تجـددت الـدعوة إلـي تنميـة ريـص مصـر   وهـذا يـدل عمـي قصـور 
 ــي السياســات الســابقة لمتنميــة  ــي تحقيــي أهــدا  ا كميــا أو جزهيــا والتــي كانــت ت ــدص إلــي انتبــال 

نجاح بعض البرامج المتصـمة بـدعم الريص المصري من ت مفه الحضاري إلي التقدم   عمي الرغم من 
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الك ربـا      ( وعـدد مـن ال ـدمات اال ـري إال أن ـا أ فقـت -البنية األساسية ماـال   بـبكات الميـا 
 ــي كايــر مــن مجــاالت التنميــة الببــرية والمؤسســـية  اصــة مــا يتصــل من ــا بال ــدمات الصـــحية 

بتطــوير قطــاع الزراعــة لــذا تطمبــت  والتعميميــة والاقا يــة والتنميــة االقتصــادية المرتبطــة  ــي األســاس
تف مـــا لمواقـــا القـــاهم وحصـــر بـــامل لممـــوارد المتاحـــة لتحديـــد  ةالرؤيـــة المســـتقبمية لمتنميـــة الريفيـــ

المقومــات االقتصـــادية واالجتماعيــة والتـــي تســاهم  ـــي وضــا ال طـــط المســتقبمية ألحـــداث التنميـــة 
 الباممة والريفية  ي مصر 

ماهيـة التنميــة الريفيـة المتكاممــة أو مــا يجـب أن تكــون عميــه وهنـاي مجموعــة مـن التســاؤالت حــول 
وهل هي إستراتيجية أم برنامج سياسـي أم طريقـة محـدودة لتحقيـي هـدص عـام أم هـي مـن ج عممـي 
لممبـــروعات أم مجـــرد نـــدا  بســـيط لمتنســـيي اإلداري أم مف ـــوم أكـــاديمي ونظريـــة معقـــدة   عـــزوز، 

2:93 ) 
ة الريفية عن مجموعة من المقومات والدعاهم التنمويـة و صوصـا وقد أ رزت دراسات وأدبيات التنمي
  ي ريفنا المصري لعل من أهم ا:

( اعتماد التنمية عمي اإلنسان وتنميتـه بصـفة عامـة واإلنسـان الريفـي عمـي وجـه ال صـوص 2
   ي في عمينا أن ر اهيـة اإلنسـان هـي غايـة وهـدص ألي عمميـة تنمويـة كمـا إن اإلنسـان 

ة لتحقيــي األهــداص التنمويــة  ــ  يمكــن إن تــنجن أي عمميــة مــن عمميــات هــو نفســه وســيم
 التنمية دون مراعاة اإلنسان وهو األساس  ي عممية التنمية وهد  ا  

( الت طــيط الســميم لعمميــات التنميــة الريفيــة والتــي يجــب أن تحســن اســتغ ل المــوارد المتاحــة 3
ب عمـي القـاهمين عمـي عمميـات التنميـة والتي يتحقي مع ا أهداص التنمية المنبودة لذا يجـ

مراعــاة دقــة الت طــيط والرقابــة المســتمرة لمتيكــد مــن ت  ــي أي أ طــا  إانــا  تنفيــذ ال طــط 
 التنموية 

( المباركة   ي األساس  ي إنجاح أي عممية تنموية  التنمية الحقيقية لن تتم دون مباركة 4
ي االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها بعبية  عالة  ي كا ة نواحي التنمية سوا   ي النواح

 عمي جميا األ راد المست د ين بالتنمية المباركة  ي وضا األهداص وال طـط التنمويـة كمـا 
 االنجازات التنموية   وتقييمتستمر المباركة أيضا  ي عممية التنفيذ والمتابعة 

الموضوعة ألي  طة  ( واقعية األهداص الموضوعة ألي عممية تنمية  يجب أن تكون األهداص5
مكانية تنفيذ هذ  األهداص  تنمية ريفية متمبية ما واقا المجتما المراد تنميته من ناحية وا 
مــن  ــ ل المــوارد المتاحــة  ــي هــذا المجتمــا مــن ناحيــة أ ــري  يجــب البعــد عــن األهــداص 
ـــــــا مـــــــا مراعـــــــاة أن تحقيـــــــي النتـــــــاهج  ـــــــي يصـــــــعب تحقيق   والبـــــــعارات الجو ـــــــا  الت

مموسـا وسـريعا حتـى يبعـث الاقـة  ـي نفـوس أهـالي المجتمـا المسـت دص يجب أن  يكـون م
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( يجــب أن تعتمــد التنميــة الريفيــة عمــي الدراســات العمميــة الســميمة والتــي تي ــذ 6بالتنميــة  
داهما  ي اعتبارهـا كا ـة الم ـاطر التـي يمكـن أن تصـادص  طـط التنميـة  ـي المسـتقبل وان 

ان تتكيـص مـا الظـروص الغيـر متوقعـة مـا تقميـل تراعي الظروص الجيدة وأن تسـتفيد من ـا و 
اآلاـار السـمبية والسـيهة إلـي أقـل حـد ممكـن  يجـب إن يكـون ال ـدص الرهيسـي ألي مبــاريا 
تنمويــة هــو االســتمرارية مــا إصــ ح مســارات ا مــن وقــت أل ــر وذلــي  ــي األمــاكن الريفيــة 

 (  3004باأل ص   عبد القادر 
 المبكمة البحاية

اآلونـة الحدياـة التـي تنـادي بيهميـة تبنـي مـن ج متكامـل لمتنميـة الريفيـة يقـوم  تتعالي األصوات  ي 
عمي أسـاس الف ـم البـامل لم صـاهص والعوامـل االقتصـادية واالجتماعيـة والفيزيقيـة التـي تت ـذ  ـي 
ضو ها القرارات المتعمقة باست دام الموارد الطبيعيـة الزراعيـة وغيـر الزراعيـة وصـياغة اسـتراتيجيات 

  وتبــرز أهميــة تبنــي هــذا المــن ج ن ا تــيمين ســبل كســب العــيش المســتدام لم يــين الــريفييمــن بــين
لمتنمية الريفية  ي وضا أولويات م واحتياجات م  ي بؤرة عممية التنميـة وتمكيـن م مـن بنـا  قـدرات م 

ين واستغ ل الفرص المتاحة لدي م، إلي قدرة هذا المن ج عمي المساهمة بإيجابية  ـي تحقيـي ال ـد 
الفقــر المــدقا والجــوع ، واالســتدامة  لاألول والســابا مــن األهــداص اإلنماهيــة لملفيــة وهمــا: استهصــا

عمــي الترتيــب  إال أن تطبيــي هــذا المــن ج لــيس بــاألمر ال ــين أو اليســير  ــي ظــل متغيــرات  ةالبيهيــ
 عالمية ليست محفزة التنمية الريفية 

ضــرورة التعــرص عمــي  -ا تطمــن إليــه هــذ  الدراســة وهــو مــ –وبنــاً  عمــى مــا تقــدم كــان لزامــا عمينــا 
اإلمكانيــات  ــي المقومــات التــي يمتمك ــا ريــص األقصــر ومــن اــم إمكانيــة توظيــص هــذ  المقومــات  ــي 

 تحسين نوعية الحياة لسكان الريص ب ذ  المناطي 
قة إلـي وتفترض كاير من دراسات وأدبيات التنمية الريفية إلي أن المقومات التنموية تتباين من منط

أ ــري وهــو مــا عبــر عنــه جمــال حمــدان بعبقريــة المكــان  ــي دراســته الموســوعية  ب صــية مصــر: 
دراسة  ي عبقرية المكان(   وتتنـوع هـذ  المقومـات بـين مقومـات اقتصـادية ، واانيـة ببـرية واالاـة 

 مؤسسية ورابعة اجتماعية ، إلي جانب مقومات أ ري 
هــو ضــرورة أن تتكامــل هــذ  المقومــات مــا  -يــة الم تمفــة و قــا لممــدا ل التنمو  -بيــد أن مــا ي ــم 

بعضــ ا الــبعض لتبــكل أساســا رصــينا النطــ ي مبــروعات وبــرامج التنميــة الريفيــة بمــا يــؤدي  ــي 
   Das 2::8) )2الن اية إلي االرتقا  بجودة حياة ساكني الريص 

                                                 

 



 

 

 وآ رون ينإبراهيم رمضـان أم

-440- 

اإلضـا ة التـي يمكـن أن     وتعد هذ  الدراسة استكماال لج ود بحاية أجريت  ي هـذا الصـدد   لكـن 
تفرزهــا هــذ  الدراســة تتماــل  ــي طريقــة تنــاول المقومــات كمنظومــة متكاممــة تتســاند  ي ــا المقومــات 

 االجتماعية إلي جانب الببرية والبيهية إلي جانب المؤسسية      وهكذا 
  وتعــد هــذ  الدراســة هــي األولــي مــن نوع ــا  ــي مجال ــا الجغرا ــي وهــو ريــص األقصــر ، إذا أن هــذ 

ــة  -األقصــر –المحا ظــة  ــة واحــدة هــي الزاوي بصــفة عامــة كايــرا بــل دومــا مــا ينظــر إلي ــا مــن زاوي
الســياحية كون ــا قبمــة الســاهحين مــن م تمــص بقــاع األرض  وكمــا ســبقت اإلبــارة  انــه مــن غيــر 
المنطقي أن تكون السياحة هي المقوم الوحيد  ي هذ  المحا ظة وبصـفة  اصـة  ـي الريـص من ـا ، 

تحــاول الدراســة الحاليــة الوقــوص عميــه وتقريــر  كمــا وكيفــا  ــي حــدود اإلمكانيــات والبيانــات  وهــذا مــا
 المتاحة  ي الوقت الحالي 

 أهــــداص البحـــث
أل ـذ هـذ   اتمال ال دص الرهيسي لمبحث  ي التعـرص عمـى مقومـات التنميـة  ـي ريـص األقصـر تم يـد

وعات التنمويـة بالمحا ظـة   ويـتم تحقيـي هـذا المقومات  ـي االعتبـار عـن الت طـيط لمبـرامج والمبـر 
 ال دص من   ل الوقوص عمي األهداص الفرعية اآلتية: 

ــال المقومــات -2 ــي ســبيل الما ــص األقصــر: عم ــي ري ــة   ــى المقومــات االقتصــادية لمتنمي التعــرص عم
 الخ 00الزراعية والسياحية 

ل عممية تقريـر كمـي ونـوعي التعرص عمى المقومات المؤسسية لمتنمية  ي ريص األقصر من    -3
 –مراكـــز البـــباب  –المـــدارس  –لممنظمـــات الســـاهدة والتـــي تتماـــل  ـــي:   الوحـــدات الصـــحية 

     تالسـنتراال –مكاتـب البريـد  –قصور الاقا ة والمكتبـات  –دور العبادة  –الجمعيات األهمية 
 الخ(

معدالت النمو  –و صاهص م التعرص عمى المقومات الببرية لمتنمية  ي ريص األقصر   السكان -4
 التركيب العمري       الخ(   –الحالة العممية  –الحالة التعميمية  –السكاني

 –التعرص عمى حالة البنية األساسية كمقوم من مقومات التنمية  ي ريص األقصر  ميـا  البـرب -5
 طري     الخ(  –التميفونات  –الك ربا   –الصرص الصحي 

انية االستفادة من المقومات السابقة  ي تحقيي التنمية  ـي التعرص عمى مدى إمك -6
 ريص األقصر  

تحديد أهم المبك ت التي قد تعيـي االسـتفادة مـن تمـي المقومـات  ـي عمميـة التنميـة  ـي ريـص  -7
 األقصر واقتراح الحمول ل ا  
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 اإلطار النظري واالستعراض المرجعي
ة: يقــدم األول من ــا إطــارًا نظريــًا حــول مف ــوم عرضــًا لموضــوعات  مســة رهيســييتضــمن هــذا البــاب 

التنمية الريفية ونظرة عمى معنى الت مص ؛  ي حين يتناول الموضوع الااني لقضـية تنميـة المجتمـا 
المحمى ؛ ام ييتي الموضوع الاالث ليمقى الضو  عمى أسباب تعاظم االهتمام بتنمية المجتما الريفي 

لنظريات التنمويـة التـي يبـمم ا الفكـر التنمـوي مـا التركيـز عمـى ؛ أما الموضوع الرابا  يطرح ألهم ا
مف وم التنمية المتكاممة ؛ وأ يرًا يتضمن هذا الباب عرضـًا لـبعض الدراسـات الميدانيـة السـابقة ذات 

 الصمة بموضوع الدراسة   
  طة البحث

م نتنـاول الطريقـة ، اـ والزمنـيوالببـرى  الجغرا ـيهذا الباب لمجاالت البحث الم تمفـة ،   يونعرض 
اتبعــت لجمــا البيانـات مــن الميــدان ، وكـذلي عرضــًا لممتغيــرات البحايـة وكيفيــة قياســ ا، وأ يــرًا  التـي

 الــذينقــدم عرضــًا لمفــروض البحايــة ، مــا اإلبــارة إلــى نــوع الدراســة والمــن ج المســت دم واألســموب 
   اإلحصاهياتبعه الباحث لمتحميل 

 لمبحث : الجغرا يالمجال 
ذ  الدراسة عمى ريـص مدينـة األقصـر لدراسـة مقومـات التنميـة  يـه    ـ  ي فـى عمينـا أهميـة تركز ه

األقصر كمدينة سياحية  أارية( من الطراز األول حيث تضم بين جبات ا نسبة كبيـرة مـن آاـار العـالم 
ا وتعتبر بحي جامعة مفتوحة لمتاريخ اإلنساني عبر العصور التاري يـة الم تمفـة بـد ًا مـن عصـر مـ

قبــل التــاريخ حتــى العصــر الحــديث مــرورًا بالعصــور الفرعونيــة واليونانيــة والقبطيــة واإلســ مية وهــى 
 المدينة التي ورد اسم ا  ي التوراة باسم   تو آمون ( أي مدينة اإلله آمون   

واألقصر التي يحاول الباحث  ي هذ  الدراسة أن يطوص بيرجاه ا حيث يحاول تقديم مـا تحتويـه مـن 
مكانيات يمكن استامارها وتوظيف ـا لـد ا عجمـة التنميـة البـاممة عمومـًا والتنميـة مقوم ات واروات وا 

الريفية  صوصًا     هي مدينة تتكون من بطرين حيث يفصم ا ن ر النيـل إلـى البـر البـرقي والبـر 
مراكـز الغربي، وحدياًا مـرت األقصـر بمراحـل كايـرة مـن الناحيـة اإلداريـة والتنظيميـة حيـث كانـت أحـد 

باعتبارهــا مدينــة ذات طــابا  9::2( لســنة 264محا ظــة قنــا حتــى صــدور القــرار الجم ــوري رقــم  
  اص     ام أصبحت محا ظة   
ــة و  9مــن  3006/3007وتتكــون األقصــر حســب تعــداد  ــة قروي ــة و  26وحــدات محمي ــة تابع قري

 3كـم:29بحـوالي من ـا ظ يـر صـحراوي يقـدر  3كم527نجا   وتبمغ المساحة اإلجمالية ل ا  278
مــن مركــز أرمنــت  سمراكــز لكــل مركــز قــرى تابعــة لــه وتــم ضــم المــري 4، ومــؤ رًا تــم تقســيم ا إلــى 

المجاور ل ا من محا ظة قنا ل ستفادة من ا  ـي عجمـة التنميـة التـي تمـر ب ـا مدينـة األقصـر حاليـًا 
 رة ل ا  حيث سيتم إنبا  مينا  سياحي عالمي أمام هذ  القرية وقرية الضبعية المجاو 
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( أربا قرى مـن ريـص األقصـر لتماـل المجـال الجغرا ـي ل ـذ  الدراسـة وحيـث  5وقد تم ا تيار عدد   
أن األقصر يقسم ا ن ر النيل إلى جزهيين بري وغرب النيل ، لذا تم ا تيار قريتين مـن قـرى بـري 

ي ، قرية الطود عمى قبم ةالنيل عمى أن تكون أحداهما بمال المدينة واأل رى جنوب ا   قرية الزينبي
الترتيب( ، وعمى نحو مماال تم ا تيار قريتين بغرب النيل  قرية  موال بمااًل، وقرية الضبعية جنوبـًا 

   ) 
  المجال الببرى لمبحث :

 لميدانيــــة عمــــى  هتــــين مــــن   وقــــد ابــــتممت الدراســــة ا ــــردًا  6:3عــــدد المبحــــواين  إجمــــاليبمــــغ 
 :المبحواين 

ة: وقــد تــم ا تيــارهم بطريقــة عبــواهية مــن القــرى األربعــة موضــا الدراســة أربــاب األســر المعيبــي -أ
وذلي عن طريي تقسيم كـل قريـة إلـى مربعـات سـكنية وا تيـار عـدة منـازل بطريقـة عبـواهية وأجـرا  

 المقابمة ما أرباب األسر المعيبية الموجود ب ا  
ة المحمية ومجمس البعب إن وجـد القيادات التنفيذية : وتمامت باممة الدراسة  ي قيادات اإلدار  -ب

 ي كل قرية من قرى الدراسة وقد تراوح عدد المتواجدين  ي  ترات قيام الباحـث بجميـا البيانـات مـن 
 قيادي  ي كل قرية من القرى األربا ام أ ذهم كمبحواين   40إلى  3

 ويوضن الجدول التالي عدد المبحواين وصفت م بكل قرية من قرى الدراسة:
 ا أ راد العينة البحاية عمى قرى الدراسةجدول توزي

عـدد سكان  اســم القرية موقا القرية
3007 

 عدد المبحواين عـدد األسر المعيبية

 :23 5400 32503 الزينة  بري ن ر النيل
 :27 6744 :3906 الطود 

 288 6995 3:532 الضبعية  غرب ن ر النيل
 228 4:03 2:622 القبمي قموال 

  6:3 2:789 94:4: اإلجمالي
 

 لمبحث : الزمنيالمجال 
وحتـى  سـبتمبر، مـن بدايـة  أربعة أبـ راستغرقت عممية جما بيانات هذا البحث قرابة 

   م3009ديسمبر  ن اية
 جما البيانات :

 اعتمدت الدراسة عمى نوعين من البيانات:
 استبيان ُأعدت  صيصًا ل ذا الغرض  البيانات األولية: ويتم الحصول عمي ا من   ل استمارة
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البيانات الاانوية: حيـث تـم تحميـل البيانـات الاانويـة المتاحـة عـن األقصـر والتـي تـم الحصـول عمي ـا 
ــى البيانــات الموجــودة  ــي مركــز المعمومــات  ــي اإلدارات  مــن: التعــداد العــام لمســكان ؛ باإلضــا ة إل

البيانـات والنتـاهج التـي تضـمنت ا بعـض الدراسـات الحكومية الم تمفة وبعض الوزارات ؛ عـ وة عمـى 
ــات المنبــورة والمطبوعــة  ــي الج ــات  ــم الحصــول عمي ــا مــن البيان الســابقة عــن األقصــر  والتــي ت

 مراكز المعمومات     الخ (  –الم تمفة   الوحدات المحمية القروية 
 المتغيرات البحاية : 

مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة والببــرية وأســموب تحــاول هــذ  الدراســة تقيــيم الوضــا القــاهم باألقصــر 
اســت دام ا إلتمــام عمميــة التنميــة الريفيــة وكــذلي دراســة المعوقــات التــي تقــص دون تحقيــي التنميــة 

 الريفية الباممة والمنبودة  ي األقصر 
 ولنكون أكار تحديدا ستجيب الدراسة عمى سؤالين :

مكانية االستف -2  ادة منه  ي عممية التنمية  الوضا االجتماعي الحالي باألقصر وا 
 الوضا االقتصادي الحالي باألقصر ومدى إمكانية االستفادة منه أيضا  ي التنمية   -3

 لذا تبتمل الدراسة عمى الجوانب التالية والتي تمال  ي مجموع ا المتغيرات موضا الدراسة
مبذولـة لتحسـين نوعيـة المتغير التابا: دليل التنمية الببرية كمقيـاس معبـر عـن الج ـود التنمويـة ال

  الحياة  ي قرى الدراسة
 المتغيرات المستقمة: وتبتمل عمى:

* المقومات االجتماعية لمتنمية مال المستوى التعميمي ، الحالة الزواجية ، القـوى العاممـة ، الحالـة 
 الم نية ، التركيب العمري والنوعي  

 ياحية * المقومات االقتصادية : مقومات التنمية الزراعية والس
* واهتمت الدراسة بالتعرص عمـى آرا  القيـادات البـعبية والمحميـة باألقصـر ومـدى اسـتعداد األهـالي 

  ي المباركة  ي عممية التنمية وحل المباكل التي تواج  م عمى سبيل الماال التعرص عمى :
 أهم المبك ت التي تواج  م   -
 ة الريفية  استعداد السكان الريفيين لممباركة  ي عمميات التنمي -

  ا األهالي  والمبروعات التي يحتاجأهم حمول المباكل  -

 أهم المؤسسات الريفية الحالية من وج ة نظرهم  دمة لممجتما   -

 الفروض البحاية :
الــذي تناولــه الباحــث مــن دراســات ميدانيــة ونظريــة أمكــن وضــا بعــض الفــروض  ضــو  اإلطــار  ــي

تمـي الدراسـة وبنـا  عمـى ذلـي أمكـن صـياغة الفـروض  النظرية التي تبكل اإلطار الـذي يحـدد معـالم
 التالية :
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الفرض األول : يرجا قصور عمميات التنميـة وعـدم تحقيـي األدوار التنمويـة لممرجـو من ـا  ـي ريـص 
لـذلي سـوص تتنـاول الدراسـة طبيعـة السـكان وتحميـل ال صـاهص  ناألقصر إلى طبيعة السكان الريفيي

 الم تمفة ل م  
رجا قصور عمميـات التنميـة وعـدم تحقيـي األدوار التنمويـة لممرجـو من ـا  ـي ريـص الفرض الااني :ي

األقصــر إلــى عــدم تــوا ر المــوارد االقتصــادية والتــي من ــا عمــى ســبيل الماــال التنميــة الســياحية ، 
والزراعية ، والصناعية ، أو إلى وجود بعض المبك ت التي تعـوي التنميـة االقتصـادية والسـتعراض 

ــم بــك ت الســياحية والزراعيــة حســب در تقوم الدراســة باســتعراض بعــض المهــذا الفــرض ســ جات ــا ا
مناقبة إذا كان هناي موارد اقتصادية أ رى يمكن أن تصـمن كمنطمـي لمتنميـة االقتصـادية بالمنـاطي 

 الريفية  
فيـة ، الفرض الاالث :بالرغم من احتمال تو ر الموارد الطبيعية والببرية ال زمة لتحقيي التنميـة الري

 إن قصور عمميات التنمية وعدم تحقيـي األدوار التنمويـة لممرجـو من ـا  ـي ريـص األقصـر قـد يرجـا 
 إلى عدم توا ر المناخ االجتماعي واالقتصادي المناسبين بالمنطقة 

 نوع الدراسة والمن ج المست دم :

احــث ، وعمــى مــن منطمــي أن نــوع الدراســة يتحــدد عمــى أســاس مســتوى المعمومــات المتــو رة لــدى الب
لوصـفية النمط الدراسـات  تنتمي يصددهانحن  التي، لذا  إن الدراسة  لمبحث الرهيسيأساس ال دص 

التعـرص عمـى مـن بـين ا  التـيالتحميمية ، حيث ت دص الدراسـة إلـى الوقـوص عمـى مجموعـة العوامـل 
 ـا عمـى المـن ج كمـا اعتمـدت الدراسـة  ـي بعـض جوانب  المقومات التنموية لمتنمية الريفية باألقصر

الوااهقي لموقوص عمى بعض ما تم تنفيذ  من مبروعات هامة بالنسـبة لمتنميـة الريفيـة  ـي األقصـر 
هــذ  الدراســة ،  قــد ع ــد الباحــث إلــى مــن ج المســن   ــيأمــا  يمــا يتعمــي بــالمن ج المســت دم   

 اإلجتماعى تحقيقًا ألهداص الدراسة  
  : اإلحصاهيأسموب التحميل 
 البيانـات ،وتحميـل كـيدوات لوصـص األبـكال البيانيـة و والمعـدالت البسـيطة المهوية  است دمت النسب

كـذلي تــم التركيــز عمــى أســموب التحميــل الكيفــي بغـرض البحــث المتعمــي  ــي بعــض األبعــاد والجوانــب 
 التي تضمنت ا الدراسة والتي ترتبط بمقومات عممية التنمية الريفية 

 نتاهج البحث ومناقبت ا
ـــة يبـــمل هـــذا ال ـــه المقومـــات االقتصـــادية واالجتماعي ـــي  صـــمين يوضـــن الفصـــل األول من ـــاب عم ب

والمؤسســـية لتنميـــة ريـــص محا ظـــة األقصـــر ، بينمـــا يتنـــاول الفصـــل الاـــاني تحميـــل نتـــاهج الدراســـة 
الميدانية ويضـم  ـي طياتـه عـرض وتحميـل لعينـة البحـث كمـا يضـم المبـك ت التـي تواجـه ال ـدمات 

 جات الم تمفة لريص األقصر المجتمعية وكذلي االحتيا
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 المقومات االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية لتنمية ريص األقصر -2 
 أواًل: الموارد الببرية: 

 يوجـــــد ظ يـــــر صـــــحراوي يقـــــدر بحـــــوالي*   توزيـــــا الســـــكان حســـــب النـــــوع والكاا ـــــة الســـــكانية
المســـاحة  إذًا تصـــبن 5 3294باإلضـــا ة لظ يـــر صـــحراوي  38 :34المســـاحة الكميـــة  5 3294
*تم ضـم الوحـدة المحميـة لقريـة المـر   المصدر: مديرية المساحة باألقصر   3كم 3520اإلجمالية 

 (7/9/3007 ي  423/3007رهيس الجم ورية رقم  طبقا لقرار السيد سي
ــى مســتوى ريــص األقصــر كانــت  ــذكور عم ــالي أن إجمــالي نســبة ال % 7 60ي حــظ مــن الجــدول الت

% بينمــا كــان متوســط الكاا ــة الســكانية لقــرى ريــص 5 203ة النــوع % وبمغــت نســب4 :5واإلنــاث 
% لمـذكور 6 60كمـا بمغـت إجمـالي نسـبة النـوع لممواليـد بريـص األقصـر  3نسـمة/كم 2632األقصر 

% لإلناث  أما بالنسبة لمتوسطات قرى ريص األقصر نجد أن أعمى نسبة لمذكور جا ت  ـي 6 :5و
%  : 209ة النوع حيث احتمت الزينيـة أعمـى نسـبة لـتكن % وكذلي نسب2 63قرية الزينية بنسبة 

% بينمـا كانـت أقـل نسـبة لمـذكور 9 60وأعمى نسبة لإلناث جا ت  ي قرية العديسات قبمي بنسـبة 
 ي قرية العديسات قبمي وأقل نسبة لإلناث  ي الزينيـة وكانـت العديسـات قبمـي أيضـًا ب ـا أقـل نسـبة 

ـــوع  ـــوع لمموا9 :7لمن ـــت نســـبة الن ـــذكور % وبمغ ـــص األقصـــر بالنســـبة لم ـــد بري ـــاث 6 60لي % واإلن
5: 6  % 

أما بالنسبة لمكاا ة السكانية جا ت البياضية  ي المرتبة األولى  ـي الكاا ـة السـكانية ليكـون  -2
بينما جـا ت قـرة المـدامود لتي ـذ المرتبـة األ يـرة  ـي الكاا ـة السـكانية ليكـون  3نسمة/كم3552ب ا 
نسبة النوع والكاا ة السكانية تمعب دورًا هامًا  ي معر ـة مقومـات  نسمة/كم ولعل مؤبرات 78:ب ا 

التنميــة الريفيــة لقــرى ريــص األقصــر لــذا كــان مــن الضــروري االهتمــام بعرضــ ا كمــا تــم  ــي الجــدول 
 التالي  
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  3007 ة لعام جدول يوضن توزيا سكان ريص األقصر حسب النوع والكاا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
  
 
 توزيا السكان حسب الحالة العممية  -3

ي حظ من الجدول التالي أن النسب العامة لقرى ريص األقصر ب ا أكار من اماي السـكان  ـارج قـوة 
% وهذا المرآة  ـي قـرى ريـص األقصـر مازالـت تماـل 96العمل وتزداد هذ  النسب بين اإلناث لتتعدى 

وتعتبــر هــذ  الســمة مــن الســمات الســاهدة  ــي الريــص المصــري ولكــن بــالنظر أكاــر  ــي  قــوة معطمــة
الجدول ولكي نمقى الضو  أكار عمى قرى ريص األقصر ن حظ من الجدول أيضـًا أن أعمـى قريـة ب ـا 

ــذكور كانــت البغــدادي بنســبة  ــوة العمــل مــن ال ــى 4 77ســكان دا ــل ق % بينمــا جــا ت القرنــة األول

 الموقا

  عدد السكان

نسبة  إجمالي % إناث % ذكور
 النوع%

المساحة 
 3الكمية بالكم

 الكاا ة
 السكانية
 3كمنسمة/

 3552 46 7 8 200 26602 9 :5 8834 3 60 8889 البياضية
 العديسات

 2045 34 22 4 9: :2270 5 60 6965 7 :5 6866 بحري

العديسات 
 3546 84 9 9 7: 32329 9 60 20890 3 :5 20549 قبمي

 2327 4: 33 4 :: 38979 3 60 24:93 9 :5 24997 الطود
 2664 63 26 : 203 35209 4 :5 22994 8 60 23336 البغدادي
 2898 49 : 202 27868 8 :5 9447 4 60 9532 الحبيل
 2534 42 27 : :209 34305 8 :5 :2220 2 63 230:6 الزينية

 78: 86 27 5 208 27299 3 59 8905 9 62 9495 المدامود
 94: 54 27 4 207 27265 5 59 8942 7 62 9434 العبى

 3493 68 22 3 203 38670 6 :5 24744 6 60 24:38 مدينه القرنه
 2635 28 20 7 207 265:6 5 59 8603 7 62 4::8 القبمي قاموال

 3236 87 8 8 203 275:0 4 :5 9248 8 60 9464 االقالته
 2779 85 : 6: 204 27352 :5 8:74 62 9389 البعيرات
 2495 66 :2 2 203 38074 6 :5 244:3 6 60 24782 ألضبعيه
سالمر ي  20797 5: : 20852 60 2 32538 :: 8 23 83 2796 

 2849 62 82 6 203 235387 5 :5 72479 7 60 73:09 اإلجمالي
اإلجمالي 

 2632 25 2:6 5 203 4 3:799 4 :5 25778 7 60 260324 الكمى
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%  ــي حــين  ــارج قــوة العمــل جــا ت قريتــي الزينيــة لمرجــال بنســبة 9 24ســبة بالنســبة لإلنــاث بن
% وعمــى النقــيض جــا ت القــرى الســابقة هــي األقــل  ــي نســب 9:% والعبــي لإلنــاث بنســبة 4 57

الذكور واإلناث لمن هم دا ل أو  ارج قوة العمل كما هو موضن بالجدول السـابي وبـذلي يظ ـر لنـا 
المعطمة من اإلنـاث بريـص األقصـر والتـي يمكـن اسـت دام ا ل دمـة ريـص حميًا أهمية االهتمام بالقوة 

 األقصر  
  3007جدول يوضن التوزيا النسبي لسكان قرى ريص األقصر حسب الحالة العممية والنوع لعام 

 
 

 قسم/مركز
 غٌر ملتحق بالعمل جمله الملتحق بالعمل

 جمله % إناث % ذكور % جمله % إناث % ذكور %

 .229 094. 094. 1.93 96. 2.96 اضٌةالبٌ 6002

 .269 692. 1195 1593 592 2291 البغدادي 6002

 2490 .9.. 396. 1690 293 2494 الحبٌل 6002

 5390 591. 191. 6.90 695 2295 العدٌسات بحري 6002

 2.92 .29. 092. 1092 192 .2.9 العدٌسات قبلً 6002

 2..2 196. 291. .109 294 2.95 الطود 6002

 2.90 96.. 291. 1390 294 2195 الزٌنٌة 6002

 2294 490. 1596 1196 690 2694 العشى 6002

 .229 293. 393. 1193 .9. .249 المدامود 6002

 2290 4296 93.. 1290 3194 .229 القرنة 6002

 2592 .09. 295. .169 93. 2.91 قاموال 6002

 2195 4594 096. 1291 3696 2.94 األقالتة 6002

 .229 095. 395. 1.93 91. 2491 البعٌرات 6002

 2290 4.91 191. 1.90 3095 2295 الضبعٌة 6002

 
 الموارد األرضية وكيفية است دام ا:  -3

 أ( جممة زمام قرى ريص األقصر: 
جمـالي  684690بمغ جممة المسـطن الكمـى بقـرى ريـص األقصـر   ـدان بـاممة الظ يـر الصـحراوي وا 

 دان قابمة ل ستصـ ح بزمـام  48000 دان باممة  ارج الزمام كما يوجد  56502ع الزمام المنزر 
قــرى ريــص األقصــر وهــذا يجعــل ريــص األقصــر غنــى باألراضــي الزراعيــة التــي يمكــن اســتغ ل ا  ــي 
التنمية الزراعية ألننا نعل أن األقصـر يتوسـط ا ن ـر النيـل  بـذلي يكـون األحجـار األساسـية ال زمـة 

راعية  األرض والميا ( باإلضا ة إلى قوة الببـر التـي هـي متـو رة بقـرى ريـص األقصـر لعمل ن ضة ز 
 دان لزراعة ال ضر  :95ويمكن استغ ل ا  ي أي وقت كما يوجد دا ل األراضي المنزرعة مساحة 

  دان لمفاك ة   :334و 
 3007عام جدول يوضن التوزيا النسبى لسكان قرى ريص األقصر حسب الحالة العممية والنوع ل

الوحدة المحلٌة أو 
 الحً

 طرٌقة الحٌازة
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ب( التوزيا الحيارى لمراضي الزراعية: ي حـظ مـن الجـدول التـالي أن حيـازات األراضـي الممـي عمـى 
األراضــي  %( بينمــا كانــت حيــازات 3 94مســتوى ريــص األقصــر جــا ت  ــي المرتبــة األولــى بنســبة  

%( وحيــازات األراضــي اإليجــار  ــي المرتبــة األ يــرة بنســبة 2 20نيــة بنســبة  المبــاركة المرتبــة الاا
%( وبالنســبة 2 3:%( وكانـت قريــة القبمـي قمــوال بـيعمى نســبة حيـازات أراضــى ممـي بنســبة  8 7 

 %(  ي : 53حيازات األراضي المباركة كانت قرية الضبعية بنسبة  
 %(  : 43يدة  ي المرتبة األولى بنسبة  المرتبة األولى وبالنسبة لإليجار كانت قرية الصعا

 يوضن التوزيا النسبي لحيازات األراضي الزراعية بريص األقصر  لجدو
أما بالنسبة لمساحات األراضي الزراعية عمى مستوى ريص األقصر ن حظ أن الجدول التـالي يوضـن 

عمـى مسـتوى ريـص  التوزيا النسبي لمساحات األراضي الزراعية بريص األقصر معظم م ي األراضـي
%( وهـذا يعكـس أن معظـم مـ ي األراضـي عمـى : 4:أ دنة بنسـبة   6األقصر تقا تحت  انة أقل 

 مستوى ريص من صغار الم ي وهذ  سمة الحيازات  ي الريص المصري بصفة عامة  
 ــدان  ــي المرتبــة  20إلــى  6اــم يمــي هــذ  النســبة مــن حيــازات األراضــي هــي حيــازات األراضــي مــن 

%( ون حـظ أيضـًا مـن الجـدول 8 2أ دنة بنسـبة   20%( وتيتى حيازات األكار من 5 5بـ   الاانية

 مشاركه ملك إٌجار

ت
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 6192 614 593 .5 2091 205 5392 5.2 3293 326 .639 614 البٌاضٌة

 491 323 .29 43 390. 3550 194. 3.35 095 31 .09 31 بحري العدٌسات

 3192 605 294 .. 4195 3641 093. .361 694 1. 193 6. قبلً العدٌسات

 3395 .11 93. .36 4394 6153 196. .643 292 3.0 695 40 الطود

 3694 .2. 495 325 4693 6.31 ..45 3243 290 .35 90. 52 البغدادي

 3591 142 96. 3.1 5495 ..35 .449 .315 90. 44 .69 14 الحبٌل

 1.96 .41 3590 .34 2.96 .332 .529 .42 292 3.3 293 24 القرنة

 293 302 192 .. 691. 3205 .9.. 3344 392 64 693 65 قاموال القبلً

 3.93 6. 594 5. 4693 212 4495 .21 194 62 192 63 لغربً قموال

 93. 41 495 43 4493 402 .429 404 694 62 .9. 3. االقالته

 3091 332 290 16 4595 .5. 692. 2.1 690 66 692 32 البعٌرات

 2096 .325 .69. 233 1.92 36.6 392. 2.. .309 162 3292 342 ألضبعٌه

 32.0 622 595 54 4090 3640 4292 446 93. 22 294 .2 الزٌنٌه قبلً

 1293 2.3 6096 323 .269 50. 5292 230 .39 10 193 62 بحري الزٌنٌه

 492 625 293 53 .469 6252 .5.9 3026 492 621 6093 646 المدامود

 1390 204 3.96 3.1 2595 3165 4693 .46 391 62 195 15 العشً

 294 45 3.96 .2 2.96 2.6 .269 614 1.90 4.. .169 3.4 الصعاٌدة

ىاالجماال  31.2 295 
636

2 
292 35.01 4196 61422 5194 

630
. 

3093 2125 3.95 
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أ دنــة جــا ت قريــة األقالتــه بــيعمى نســبة  ــي حيــازات األراضــي بنســبة  6أن  ــي مســاحات أقــل مــن 
 دان جا ت المـدامود  ـي المرتبـة األولـى بنسـبة  20إلى  6%( و ى حيازات المساحات من 3 :: 
 %(  : 2أ دنة جا ت القرنة  ي المرتبة األولى بنسبة   20مساحات األكار من %( و ى 5 26 

 جدول يوضن توزيا مساحات األراضي الزراعية

 

 القرٌة أو الشٍاخة

 فدان فأكثر 31 فدان 31إلى  3مه   فدان 3أقل مه  

عدد 

 حٍازات

الحٍازات 

% 

مساحة 

 بالفدان

للمساحة %

 بالفدان

عدد 

 حٍازات

الحٍازات 

% 

مساحة 

 بالفدان

للمساحة %

 بالفدان

عدد 

 حٍازات

لحٍازات ا

% 

مساحة 

 بالفدان

للمساحة %

 بالفدان

 371 33 173  3 3371 333 272 22 3373 432 5373 541 البٍاضٍة

 3473 132 371 21 2372 233 175 35 4274 3221 5274 3212 بحري العدٌسات

 3274 222 174 31 3275 353 273 24 3273 3332 5371 3115 قبلً العدٌسات

 3173 235 174 23 3371 353 172 311 3271 2444 5373 2351 الطود

 3374 144 374 31 3374 333 175 41 3272 2141 5174 3514 البغدادي

 3374 214 175 21 3271 121 173 24 4473 3341 5374 3253 الحبٍل

 1171 333 375 22 3271 111 173 14 3171 3321 5274 3113 القروة

قموال القبلً   3234 5473 3213 4173 13 275 231 3272 2 172 51 372 

 171 1 171 1 2173 312 173 22 3575 322 5471 332 الغربً قموال

 171 1 171 1 374 31 174 5 5272 433 5572 3143 االقالته

 2274 234 371 33 3272 314 171 23 4274 311 5371 414 البعٍرات

 1273 3114 374 34 3174 111 275 34 3371 3354 5172 3133 الضبعٍه

 3274 212 173 32 3273 211 272 22 3275 3355 5473 543 السٌىٍه قبلً

 3271 351 174 32 2171 141 471 31 4271 552 5272 312 بحري السٌىٍه

 2271 511 373 22 2474 3342 3372 344 2572 2121 4371 544 المدامود

 21.1 214 371 21 2274 255 475 43 3373 3323 4571 433 العشً

 1273 214 374 21 2172 241 474 14 2373 343 4374 131 لصعاٌد

 3374 4124 373 141 3371 3523 272 513 4373 22134 5175 35132 االجماالى
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 ج( متوسط إنتاجية المحاصيل:   
 جدول يوضن متوسط إنتاجية المحاصيل بقرى ريص األقصر

 قصب سمسم ذرة بامي  ول القمن ولالمحص
متوسط اإلنتاج 

 باإلردب
28 35 6 :6 28 59 5 95 63 3 

 
 6إردب والسمســم  6 28إردب والــذرة البـامي  28وي حـظ مـن الجــدول أن متوسـط إنتاجيــة القمـن 

نتاجيـــة القصـــب  ـــة  63إردب وا  ـــام يتضـــن لنـــا أهميـــة االهتمـــام بزيـــادة إنتاجي طـــن ومـــن هـــذ  األرق
ــم المحاصــيل ا ــا ت ــاج كم ــة اإلنت ــدة عالي ــد يكــون مــن  ــ ل زراعــة األصــناص الجدي ــي ق ــة وذل لم تمف

االهتمــام بزيــادة معر ــة المــزارعين مــن المعمومــات الزراعيــة مــن  ــ ل تكايــص عمــل ج ــاز اإلربــاد 
 الزراعي وزيادة عدد الندوات اإلربادية الم تمفة  

 البنية األساسية   -4 
ــة هــي اإلســتراتيج ــة الريفي ــة لممجتمــا التنمي ــاة االقتصــادية او االجتماعي ــة لتحســين الحي ية المتكامم

 الريفي وبذلي  ين ا تبمل باإلضا ة إلى التنمية الزراعية تنمية م تمص نواحي المجتما الريفي
ــا  البــرب،  ــة: أ( المرا ــي العامــة وتبــمل  مي ــة األساســية ال ــدمات اآلتي وتبــمل البني

 الصرص الصحي،الك ربا  ،االتصاالت(
يـا  البـرب: وي حـظ مـن الجــدول التـالي أن كميـة الميـا  المنتجـة بريــص األقصـر تزيـد عـن الكميــة م

المنتجــة  ــي الحضــر كمــا أن متوســط نصــيب الفــرد مــن ميــا  البــرب  ــي الريــص يزيــد عــن متوســط 
لتر/يـوم بينمـا  ـي 350نصيبه  ي الحضر حيـث يصـل متوسـط نصـيب الفـرد  ـي الريـص ليصـل إلـى 

 لتر/يوم 309الحضر يصل إلى 
 قطاع مٌاه الشرب

 جدول يوضن كمية الميا  المنتجة ومتوسط نصيب الفرد
 إجمالي ريص حضر البيان 

/  4م :6775 /يوم 4ألص م 52679 المنتجة البربكمية ميا  اجمالى 
 يوم

 /يوم4م 9328:

 /يوم4م 87669 /يوم4م 600:8 /يوم4ألص م 37572 المست مكة البربميا   ميةك إجمالي

 لتر/ يوم 339 لتر/يوم350 لتر/يوم309 كمية ميا  البرب المنتجة إجماليالفرد من  يبنص
 لتر/يوم 289 لتر/يوم 327 لتر/يوم 244 المست مكة بكمية ميا  البر  إجماليالفرد من  نصيب

 أما بالنسبة لبيان محطات ميا  البرب واآلبار االرتوازية  الجدول التالي يوضن ذلي
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 مركس ومدٌىة القروة مدٌىة البٍاضٍةمركس األقصر و

 ميا  محطات اإلنبا تحت  أبار ارتوازي بهر نقالي مربن الموقا
 البرب

  0 0 0 البياضية
قبمي العديسات  2 

: 2 
 

  2 العديسات بحري
  2 8 3 الطود
  0 20 0 البغدادي
  0 0 0 الحبيل

نيةيالز   2 0 0  
  0 6 0 المدامود
  0 : 2 العبى

  3 50 7 مالياإلج

 
 جدول يوضن إجمالي اآلبار ومحطات ميا  البرب والمربحات باألقصر

 البرب ميا  محطات اإلنبا تحت  أبار ارتوازي بهر نقالي مربن الموقا
  - 0 3 القرنة

  - 5 3 القبمي قاموال
  - 6 2 األقالتة
  -- 3 4 البعيرات
  - 5 3 الضبعية
سالمر ي  2 5 -  

  - :2 22 اإلجمالي

 اجمالى كمى
 البرب ميا  محطات اإلنبا تحت  أبار ارتوازي بهر نقالي مربن

28 6: 3 3 
 

وي حظ مـن الجـدول السـابي أن ريـص األقصـر ال يوجـد بـه محطـات لميـا  البـرب ولكـن يعتمـد عمـى 
( بهـر :6مربحات  ي النقالي حيث أن إجمالي اآلبار االرتوازيـة بريـص األقصـر  اآلبار االرتوازية وال

آبـار  ـي حـين ت ـدم كـل مـن البياضـية والزينيـة والحبيـل مـن  20ني ذ من ا قرية البغدادي بمفردهـا 
( مربن نقالي بريص األقصر تي ـذ من ـا قريـة 28هذ  اآلبار أما بالنسبة لممربحات النقالي  يوجد  

( مربحات بمفردها وت دم كل من قرى البغدادي والحبيل والمـدامود مـن هـذ  المربـحات 4 البعيرات 
ــا أنــه عمــى الــرغم مــن أن متوســط نصــيب الفــرد بريــص األقصــر أعمــى منــه  ومــن الســابي يتضــن لن
بالحضر  ي كمية ميا  البرب المنتجة إال أن ريـص األقصـر ي ـدم مـن محطـات إلنتـاج ميـا  البـرب 

 قصر عمى المربحات النقالي واآلبار االرتوازية  بل يعتمد ريص األ
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 * الصرص الصحي: 
ال يوجـد أي نظــام لمصــرص الصــحي بريـص األقصــر ولكــن البيــارات والترنبـات وذلــي يوضــحه الجــدول 

 التالي 
 الصرص الصحي

 جدول يوضن إجمالي طاقة الصرص الصحي ومتوسط نصيب الفرد باألقصر  
 إجمالي ريص حضر البيان

الصحيطاقة الصرص  إجمالي  40  ألص متر مكعب /يوم 0 40  إلص متر مكعب /يوم 
الفرد من إجمالي طاقة الصرص  نصيب

/  رد  يوملتر  الصحي /  رد  يوملتر  0 82   82 

 النقل ( –ب( األبغال العامة وتبمل  الطري 
 الطري  -2 

 جدول يوضن توزيا الطري

 اجمالى المحافظة

 أطوال الطرق المرصوفة)كم(

 طوال الطرق الترابٍة)كم(

 الداخلٍة اإلقلٍمٍة

 422 255 324 

 
 ::3طــري موصـو ة إقميميــة و  3كـم255 يوجـد بريــص األقصـر كمــا هـو موضــن بالجـدول الســابي 

كــري مرصــو ة دا ميــة بــين القــرى كمــا ال يــزال هنــاي أطــوال كبيــرة مــن الطــري غيــر موصــو ة  3كــم
 تبر كبير مقارنة بباقي الطري الدا مية المرصو ة  وهذا الرقم يع 3كم237 ترابية( حوالي 

 المنظمات و المؤسسات الموجودة بريص األقصر - 5 
سوص نحاول أن نستعرض بعض المنظمات  ي ريص األقصر ونبدأ بالمنظمات التعميمية ونعمم مـدى 

 أهمية هذ  المنظمات  ي ريص األقصر

 -هد ( :المعا –المنظمات و المؤسسات التعميمية  المدارس 
 ــي كــل المجتمعــات تقريبــا يوجــد مؤسســات تراايــة تقــوم بــدور التعمــيم كالمــدارس ومــا يصــاحب ا مــن 
ـــي و ـــي إطـــار دراســـة المقومـــات االقتصـــادية  ـــة ومـــن هـــذا المنطم ـــر نظامي ـــة وغي مؤسســـات نظامي
واالجتماعية لمحا ظة األقصر وجب عمينا أظ ار إمكانيات التعمـيم باألقصـر حتـى نقـص عمـي الوضـا 

 وسوص يستعرض الجدول التالي والذي يوضن لنا لحالي  ي ريص األقصرا
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 جدول يوضن أجمالي عدد المدارس والفصول  ي كل مرحمة بالتعميم  ي ريص األقصر
مدارس  مدارس ابتداهي البيان

 إعدادي
 معاهد أزهرية مدارس اانوي

 46 20 54 96 عدد المدارس
 89:4 9244 22063 39:50 إجمالي الطمبة
 345 292 408 :88 عدد الفصول
 43 56 47 48 كاا ة الطمبة

 
 :88مدرسة موزعة عمى ريص األقصر وعـدد الفصـول  96أن المرحمة االبتداهية بريص األقصر ب ا 

 طالب  ي الفصل الواحد    48 صل بكاا ة ط بية 
 22063ه مدرســة بإجمــالي عــدد طمبــ 54وبالنســبة لممرحمــة اإلعداديــة نجــد أن ريــص األقصــر بــه 

جمالي عدد  صول   طالب  47 صل لتصبن الكاا ة الط بية  408وا 
مــدارس بيجمــالي عــدد  صــول  20والمرحمــة الاانويــة بم تمــص أنــواع مدارســ ا يوجــد بريــص األقصــر 

طالب أما قطاع التعميم األزهري  56لتصبن الكاا ة الط بية  9244 صل وأجمالي عدد طمبة  292
طالـب وأجمـالي عـدد  89:4تداهي وأعدادي واـانوي بيجمـالي عـدد طمبـة مع د بين اب 46 يوجد به 
 طالب  ي الفصل   43 صل لتصبن كاا ة الفصول  345الفصول 

 المنظمات الصحية: 
ألن اى مجتمــا ال يوجــد بــه تنميــة صــحية  يصــعب جــدا عمــى أ ــراد  متابعــة بــاقي أجــزا  التنميــة  

 ميةو صوصا إن كان هذا المجتما ريفي و ي دولة نا
ــى الوضــا الصــحي الموجــود بريــص األقصــر  وهــذا مــا ســيتم  ــذلي كــان مــن الضــروري التعــرص عم ل

 استعراضه  ي الفقرات التالية  
 جدول يوضن الوضا الصحي بريص األقصر 

وحدة صحية  البيان
 ريفية

عدد 
 األطبا 

هيهة 
 التمريض

نقاط  بني دم مركز طبي
 إسعاص

سيارة 
 إسعاص

 20 8 - 2 :7 57 33 العدد
 

ــي ت ــدم ريــص األقصــر،، وحــدة صــحية  ي حــظ مــن الجــدول الســابي إجمــالي الوحــدات الصــحية الت
ــي الوحــدات  ــا  بتم جمــالي عــدد األطب ــرا ق م  57وا  ــا بالنســبة  :7طبيــب وي ــة التمــريض أم مــن هيه

لممراكز الطبية  يوجد بريص األقصر مركز واحد وال يوجد بريص األقصر بني دم  بينما نقاط اإلسـعاص 
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ســيارات إســعاص ت ــدم الريــص  20نقــاط إســعاص ت ــدم قـرى ريــص األقصــر باإلضــا ة إلـى  20وجـد  ي
 باألقصر 

 جدول يوضن وضا المستبفيات بريص األقصر
 هيهة التمريض عدد اآلسرة عدد األطبا  مستبفى تكاممي مستبفى مركز البيان
 93 332 :8 6 2 عدد

 
نستعرض وضا المستبفيات بريـص األقصـر  ونستمر  ي وصص الوضا الصحي بريص األقصر ولكن

مستبـفى تكـاممي وي ـدم  6حيث نجد ريص األقصر يوجد به مستبفى مركزي واحد بينما يوجد عـدد 
جمـالي عـدد األسـرة  93طبيب بالمستبفيات ويـرا ق م  :8ريص األقصر عدد  مـن هيهـة التمـريض وا 
ــا أنــه يو  332ب ــذ  المستبــفيات  ــا  لكــل  7جــد حــوالي ســرير ومــن العــرض الســابي يتضــن لن أطب

ــة التمــريض  يوجــد حــوالي  20000  20000ممرضــات لكــل  20نســمة بريــص األقصــر بينمــا هيه
نسمة بريص األقصر وهذا يظ ر لنا مدى الـنقص الموجـود مـن األطبـا  وهيهـة التمـريض التـي ت ـدم 

رية والماديـة ريص األقصر وعمومًا نجد أن ريص األقصر يعانى كايرًا من النقص  ي اإلمكانيـات الببـ
 التي ت دمه  ي هذا القطاع  

 الفصل الااني
 أوال : عرض وتحميل عينة البحث 

التنمية  ي صميم ا تعني  مي إنسان متطور وقـادر عمـى االسـتمرار  ـي الطـري التنمويـة الم تمفـة 
لريـص حيث اإلنسان هو الوحدة االجتماعية األساسية ال زمة والقادرة عمى التغيير لم ضل  تنمية  ا

تعني وجود الطـري المناسـبة ال زمـة لتحسـين األحـوال البيهيـة والمعيبـية واالقتصـادية بـالريص ذلـي 
باإلضا ة إلى تعديل االتجاهات وأساليب الحياة  ي الريص ومن هذا المنطمي كان لزاما عمينـا أن نمـم 

لتــي تضــمن بالوضــا الحــالي والــذي عميــه ســكان ريــص األقصــر حتــى يمكــن وضــا ال طــط ال زمــة وا
المبــاركة االيجابيــة والفعالــة  ــي عمميــات التنميــة بريــص األقصــر لــذلي كــان العــرض التــالي لمجوانــب 

 الم تمفة بعينة البحث : 
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 ال صاهص الب صية الم تمفة لعينة البحث: -2

 سن المبحوث
 جدول يوضن سن المبحوث

 النسبة العدد الفهة العمرية
 %2 7 سنة 46اقل من 

 %37 265 سنة 55إلى  46من 
 %:4 342 سنة 65إلى  56من 

 %45 302 سنة 66أكار من 
 %200 6:3 اإلجمالي
سـنة  65إلى  56الجدول السابي نجد أن أعمى نسبة من المبحواين جا ت  ي المرحمة العمرية  ضباستعرا

برة بما يجـري سنة وهذا يرجا إلى أن هذ  الفهة العمرية هي األكار   66ام يمي ا المرحمة العمرية أكار من 
 ي القرية وكذلي هـي  ـي معظـم األحيـان أصـحاب األسـر المعيبـية وهـي الفهـة التـي يسـت د  ا البحـث وهـي 

% وهو ارتفاع سن 2عمى نسبة  46أرباب األسر المعيبية وهنالي مدلول أ ر عمى الفهة العمرية األقل من 
الظـروص االقتصـادية السـيهة التـي يمـر  الزواج  ي قرى ريص األقصر وهذا يرجا إلى أسباب كايرة مـن أهم ـا

   ب ا الريص عموما وريص األقصر عمى وجه ال صوص
 النباط االقتصادي أل راد العينة : -3

 -متوسط الد ل الب ري لمسرة :
كايــر مــا تحــدث الم تمــون بالتنميــة عــن متوســط الــد ل البــ ري لمســرة وع قتــه بمســتوى معيبــة  

ــة ال ــذي يعكــس صــور التنمي ــا أو ريــص األقصــر األســرة وال ــى نطــاي الريــص عموم ــة ســوا  عم م تمف
 صوصــا وهــو مجتمــا الدراســة الحاليــة والــذي نحــاول أظ ــار مــا بدا مــه حتــى نســتطيا تقــديم كا ــة 
أنواع التنمية له    ي فى عمينا انه كمما زاد د ل األسرة كمما ارتفا مستوى معيبة أ رادها وبالتالي 

جمـة التنميـة التـي تـدور لتنميـة الريـص والجـدول التـالي يوضـن وجود حياة حموة أو وجود ع مـات ع
 التوزيا النسبي لمتوسط الد ل الب ري ألسر عينة البحث  

 جدول يوضن متوسط الد ل الب ري لمسرة
 النسبة العدد قيمة الد ل

 %2 3 جنيه 200اقل من 
 %23 90 500إلى  200من 
 %60 3:7 600إلى  500من 

 %48 325 600أكار من 
 %200 6:3 اإلجمالي
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 600إلــى  500% مــن ســكان القــرى تتــراوح د ــول م بــين 60ومــن الجــدول الســابي يتضــن لنــا أن 
% وتعكـس هـذ  النسـبة ضـعص 48% من سكان ريص األقصـر د ـول م أكاـر 48جنيه ب ريا بينما 

داهـا د ول السكان الريفيين وبالتالي ان فاض مستوى المعيبة وبصفة عامة ن مص إلـى نتيجـة مؤ 
أن الد ل البـ ري لمنسـبة األكبـر مـن المبحـواين هـو د ـل مـن فض ويمكـن إرجـاع ذلـي إلـى ضـيي 
مصادر الرزي  ي صعيد مصـر عمومـا والريـص بصـص  اصـة باإلضـا ة إلـى ضـعص أجـور العـاممين 
مــن إ ــراد العينــة بالقطــاع الحكــومي نظــرا إلــى ضــعص قــانون األجــور والمرتبــات لمعــاممين المــدنيين 

  بالدولة 
ــا: ــي القطاعــات    -ااني ــار  مــن المبحــواين   ــا تــم ا تي ــة حســب م ــواحي الم تمف المبــك ت  ــي الن
 الزراعة   ( -التعميم -الصحة

 المبك ت ال اصة بقطاع التعميم وكان ترتيب المبك ت حسب نسبت ا كاألتي: 
 %78الدروس ال صوصية بنسبة  -2
 %74عدم تو ير وساهل تعميمية بنسبة  -3

 %72الط بية  ي الفصول زيادة الكاا ة  -4

 %70سو  معاممة الت ميذ  -5

 %:6قمة المدارس  ي مراحل التعميم الم تمفة  -6

 %69قمة عدد الفصول بالمدارس  -7

 68بعد المدارس عن القرية -8
 احتياجات الريص باألقصر  ي المجاالت الم تمفة -االاا:

ــر مــن ــادات التنفيذيــة والطبيعيــة والبــعبية وكــذلي عــدد كبي أهــالي ريــص  تــم ســؤال القي
األقصــر عــن االحتياجــات المطموبــة لمقريــة  ــي المجــاالت الم تمفــة ومــن  ــ ل إجابــات 

 هؤال  أمكن التوصل إلي إن أهم ا ث مجاالت هم:
 ال دمات السكانية ( –التعميم  – الصحة 

 المطموب  ي مجاالت ال دمات الصحية:
 ألدوية و فض أسعارها  تو ير ا -تو ير األدوات والمعدات ال زمة لموحدة الصحية  -

 زيادة األقسام المت صصة  -تو ير األطبا  المت صصين  -

 تو ير عربة إسعاص بالوحدة  -عقد دورات تدريبية لمعاممين بالوحدة  -

 إنبا  وتطوير العيادات ال اصة  -ساعة  35العمل بالوحدة يكون طوال أل  -



 

 

 ص األقصرمقومـات التنمية  ي ري

-458- 

 الصحي إنبا  وحدة لمتيمين  -االهتمام بالمرضي اجتماعيا ونفسيا  -
 التوعية الصحية الدورية لمسكان -تو ير عربات كسن  -االهتمام بنظا ة القرية  -

 مم ص البحث
تعتبر الج ود التنموية التي تبذل ا مصر  ي التنمية البـاممة والتنميـة الريفيـة باألقصـر ج ـود 

ي عـدم قـدرة جبارة إال أن المباكل االجتماعية واالقتصـادية تـزداد عـام بعـد آ ـر و يـر دليـل عمـى ذلـ
ال ــدمات األساســية ماـــل ال دمــة التعميميـــة والصــحية  ــي القيـــام بــدورها أمـــام المبــكمة الســـكانية 
المتزايدة عام بعد عام والتي تيكل أمام ا كل الزيادات  ي السـما الغذاهيـة أو الحاصـ ت الزراعيـة أو 

 أي تنمية أ رى  ي بتى مناحي الحياة  
ر المـدن اسـتفادة مـن عمميـة التنميـة نظـرًا لكون ـا مدينـة ومن المفترض أن تكـون األقصـر أكاـ

محا ظــة إال أن ريف ــا عــانى الكايــر مــن الت مــيش وال ــدمات لســنوات وأصــبحت ذات طــابا  ــاص 
طويمة حتى من قبل أن تصبن األقصر كيان  اص بعيدًا من محا ظة قنـا التـي كانـت تابعـة ل ـا مـن 

تعريـص عمـى المقومـات األساسـية التـي يمكـن ب ـا أن وتتم ص مبـكمة الدراسـة الحاليـة  ـي ال قبل  
 تتحقي التنمية الريفية  ي األقصر أو  ي ريص األقصر بالتحديد سوا  كانت هذ  المقومات: 

 ( ببرية 5( اقتصادية      4( اجتماعية                  3( مؤسسية           2
المقومـات  ـي عمميـة التنميـة الريفيـة  كذلي التعرص عل المبك ت التي تعيـي االسـتفادة مـن تمـي -

 باألقصر  
 التعرص أيضا عمى أهم الحمول المقترحة ل ذ  المبك ت  

 وتتكون الدراسة الحالية من  مس أبواب
 الباب األول: وبه المقدمة ومبكمة الدراسة وأهدا  ا   -

 الباب الااني: االستعراض المرجعي وهو اإلطار النظري ويحتوى عمى  مس  صول  -

 ألول يتناول المف وم العام لمتنمية والتنمية الريفية المتكاممة ونظرة عمى معنى الت مص  ا
 والفصل الااني: يتناول ع قة التنمية بتنمية المجتما المحمى وأهمية الربطة بين ما  
 الفصل الاالث: أسباب االهتمام بتنمية المجتما الريفي وأهمية الريص  ي مجتمعاتنا  

لقا  الضـو  أيضـًا الفصل الراب ا: يتناول بعض النظريات التي تكممت عمى التنمية والتنمية الريفية وا 
  عمى التنمية الباممة

 الفصل ال امس: تناول بعض الدراسات السابقة والتي تتكمم حول نفس موضوع الدراسة  
 الباب الاالث: ويتكون من ا ث  صول:  -

 وتعريف ا   الفصل األول: يتناول منطقة البحث والدراسة
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 الفصل الااني: يتناول طريقة البحث و يه يتم برح كيفية أجرا  الدراسة  
 الفصل الاالث: يتناول عينة الدراسة وتحميل لمبيانات األولية  

 الباب الرابا: 

ويتكون من  صمين و يه يتم عرض تحميل البيانات الاانوية واألولية والتي يظ ر  ي ـا اآلتـي الفصـل 
 م عن المقومات االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية لتنمية الريص باألقصر األول: يتكم

 الفصل الااني:
 أوال/ عرض وتحميل لعينة البحث

اانيا/ يتحدث عن المبك ت التي تواج ه ال دمات المجتمعية بريص األقصر وذلي مـن  ـ ل تحميـل 
 البيانات الاانوية أيضًا  

باألقصر  ـي المجـاالت الم تمفـة وذلـي مـن  ـ ل تحميـل البيانـات يتكمم عن احتياجات الريص  /االاا 
 الاانوية  

 الباب ال امس: وهو عبارة عن ال اتمة والتوصيات  -

 التوصيات
 

 ومن أهم التوصيات التي  مصت ل ا الدراسة: 
  ي ضو  ما توصمت إليه نتاهج الدراسة يمكن ال روج بمجموعة توصيات أهما ما يمي: 

 حي لجميا القرى  تو ير الصرص الص (2
 تو ير األسمدة بيسعار مناسبة لجميا القرى والمزارعين   (3

عمــل برنــامج بــامل لتبــغيل بــباب مدينــة األقصــر ســوا  كــان  ــي دا ــل قــراهم أو  ارج ــا  ــي  (4
االهتمــام بالبـباب والعمــل عمـي تــو ير ال ـدمات ل ــم المدينـة  ـي قطــاع السـياحة باإلضــا ة إلـي 

باب والم عب والمكتبات وبيوت الاقا ة العمل عمي حل مبك ت م والتوسا  ي إنبا  مراكز الب
قامة المعسكرات الصيفية   وتو ير  رص العمل ل م وا 

 زيادة مساهمة معظم المؤسسات المجتمعية والعاممة  ى  دمة المجتما   (5

 عمل مبروع متكامل لتو ير وساهل المواص ت الم تمفة لتغطى كا ة أنحا  األقصر   (6

ألمــاكن الســياحية ضــمن  ــط المــزارات الســياحية وعمــل م طــط بــامل يفيــد أهــالى إدراج بعــض ا (7
 القرية من هذا اإلدراج 
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ABSTRACT 
The development efforts exerted by Egypt in the overall 

development and rural development in Luxor, are 
tremendous but the social and economic problems increase  
year by year. The best proof of the inability of basic services 
such as educational and health services to play  part in of 
overpopulation problem is increasing year after year and 
vanish all the increases in food or agricultural products or 
any other development in various aspects of life. 

Luxor supposed to be one of the cities that take 
advantage of the development process due to being a city 
with a special character and in the process of becoming a 
province, but the surroundings have suffered a lot of 
marginalization and services for many years even before 
they became shorter own entity away from the province of 
Qena, which were subsidiaries of before. The purpose of  
the current study, is the definition of the basic components 
that can be achieved by the rural development in the 
countryside or in Luxor, specifically whether these 
ingredients: 
 
3) institutional.  6) social.  1) economic.  .) human. 

3) recognition at the problems that hinder the use of these 
ingredients in the process of rural development in Luxor. 
and 4 -also identify the most important of the proposed 
solutions to these problems. 
The current study consists of five sections 
3) Section I: the problem of the study and its objectives. 

2) Section II: Reference, a review of the theoretical 
framework and contains five chapters The first deals 
with the general concept of development and integrated 
rural development and a look at the meaning of 
underdevelopment, Chapter II deals with relationship 
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development, community development and the 
importance of relationship between them. Chapter III: 
the causes of concern for the development of rural 
society and the importance of rural communities. 
Chapter IV deals with some of the theories that have 
spoken on the development, rural development and also 
to shed light on the overall development 

- Chapter V: address some previous studies that talk about 
the same subject matter. 
1) Section III: It consists of three chapters: Chapter I deals 

with the research and study and its defined. Chapter II 
deals with the search method and it is explained how to 
conduct the study. Chapter III deals with the study 
sample and analysis of raw data. 

2) Section IV: It consists of two chapters in which are 
displayed the data analysis, primary and secondary, 
which appears in the following  Chapter I: talk about the 
social and economic infrastructure and institutional 
development of the countryside in Luxor. Chapter II: 
First / display and analysis of the sample II / talking 
about the problems that face the services community in 
the country of Luxor through secondary data analysis as 
well. III /ut's about the needs of rural areas in different 
fields by the analysis of secondary data. 

3) Section V: It is a conclusion and recommendations. 

 


