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 ممخص الدراسة 

 كبيةرة أىميةة الناميةة الدول تعطييا التى األولويات أىم من الريفية التنمية تعد 

 الغالبيةةة تقطةةن وفيةةو لمغةةءا  الرئيسةة  المصةةدر يعةةد الريةة  ألن نظةةرا الحةةالى الوقةةت فةةى

تقةةارير التنميةةة  وتشةةير التخمةة   مشةةك ت اخطةةر فيةةو وتكمةةن السةةكان مةةن العظمةةى
 عةةام 615 نحةةو بمةة  حيةةث الريفيةةة معةةاتالمجت فةةى الفقةةر نسةةب إرتفةةاع الةةى البشةةرية
 عةةام 66915 نحةةو الةى تزايةةد ثةم   6002 عةةام 5 6491 نحةو الةةى إرتفة    6001
 نحةةو االنطةة   نقطةةة الحةةال  الوقةةت فةةى تبمةة  ان الةةدول تمةة  تسةةتطي  ولةةن  6003

 إحةداث طرية  عن المشك ت ىءه لمواجية ايجابية خطوات تتخء مالم الحقيقية التنمية

 المجةاالت فةى الفعةال واالشةترا  الريف  لممجتم  االقتصادي البنيان فى ةجوىري تغيرات

 مسةةتوي ورفةة  بةةو الفقةةر مةةن والحةةد لمتنميةةة محاولةةة فةة ، والريفيةةة لمتنميةةة المختمفةةة
 جيةةود تواجةةو التةة  المشةةاكل أىةةم عمةة  التعةةر  خةة ل مةةن وءلةة    الةةريفيين معيشةةة
 وعمة  والتحميمة  الوصةف  حصةا اإل أسةموب استخدام عم  الدراسة واعتمدت9 التنمية
9  الميدانيةة الدراسةة عينةة مةن عمييةا الحصةول تةم التة  الميدانيةة أو األولية البيانات

يوسةة  الصةةدي  بمحافظةةة  مركةةز فةة  األسةةر رؤسةةا  تمثةةل مفةةردة 05اختبةةار تةةم وقةةد



 
 
 

 وآخرون افظ حافظ دويدارح

 -0101- 

 تواجةةو التةة  المشةاكل أىةةم ان الة  الدراسةةة نتةائ  وتشةةير  العشةوائ  باالختيةةار الفيةوم
 األرضةية السةكانية المشكمةىى المشك ت السكانية والموردية واىميا  الريفية ةالتنمي

 المةزارعين فئةة فة  بمغةت قةدف الدراسةة عينةة أسةر فة  األعالةة نسةبةبالنسبة ألرتفاع و  
 والمينيةين الحةرفيين فئةة وفة  155 واإلنتةاج الخةدمات عمةال فئةة وفة  45015 نحةو

 .1005 الموظفين فئة وف  0.045

 تواجةو التة  المشةاكل أىةم مةن الغةءا  مةن المنةت  كفايةة عةدم مشةكمة دتع كما
 لمسةةةمو  وبالنسةةبة   خاصةةة بصةةةفة التنميةةة ومتطمبةةات عامةةةة بصةةفة الناميةةة الةةدول
 عمة  يةتم السةم  شةرا  أن أفةراد العينةة مةن 53935  نحةو أفاد   العينة ألسر الغءائ 
 أفةاد وأخيةرا   الةدخل دودحة فة  يةتم السةم  شرا  أن 12935 أفاد كما   السعر أساس
 9 األسرة أفراد رغبة حسب يتم السم  شرا  بأن العينة أسر أرباب من 50965

 الةدخل وبالتةال  الزراعة  اإلنتةاج إنخفةا  أسباب حول المبحوثين آرا  وحول
 نحةو أفةاد   اإلحتيةاج وقةت الةري ميةاه تةوافر عةدم ىةو السةبب ان 615 أفةاد الزراعة 
وقةد ترتةب عمةى ىةءه  الزراعيةة األر  تآكةل ىو السبب نبأ المبحوثين من 639315

مةن  3.615مشةكمة البطالةة وقةد تبةين أن نحةو بشةكل مباشةر تفةاقم المشةكمة العامةة 
مةن البطالةة ممةا أدل إلةى ىجةرة الكثيةر مةن األيةدل العاممةة إلةى  يعةانونحجم العينةة 

لى الخارج9  المدن المجاورة وا 

 التة  البيئيةة بالمشةاكل  عمميةم مةدي عةن األسر أرباب المبحوثين آرا  وحول
 إلقةا  ىة  المشةكمة أن األسةر أربةاب المبحةوثين مةن 66915 أفاد نحو التنمية تعو 

 9 والمصار  الترع ف  والقمامة الميتة والحيوانات المنزلية المخمفات

 

  المقدمة:
 تفيػػـ عمػػى امسػػاعد عػػاما الريفػػى بػػالممتم  الخاصػػة العمميػػة والمعػػارؼ الحقػػائؽ تعػػد

 لتحقيػؽ المناسػبة الحمػوؿ وضػ  الى السبيؿ يميد مما مشاكمو عمى الضوء وتمقى الممتم  ىذا
 الفيػػـو بمحافظػػة الصػػديؽ يوسػػؼ مركػػز الدراسػػةممتم  تناولػػت وقػػد.المنشػػود االصػػاح ىػػدؼ

مػف مسػاحة المحافظػة وفػؽ  ٪68.6كيمو متػر مربػ  تم ػؿ  6.8..حيث تبمغ مساحتو حوالى 
 ٪61.8موزعػػػػػػة كالتػػػػػػالى  1166لمحافظػػػػػػة الفيػػػػػػـو عػػػػػػاـ  بيانػػػػػػات الػػػػػػدليؿ ا حصػػػػػػائى
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بػػور وبػػذلؾ يكػػوف المسػػتمؿ مػػف أممػػالى المسػػاحة  ٪66.8أرض زراعيػػة  ٪60.11مسػػاكف 
عمػى مسػتوا المحافظػة حيػث يسػكف ىػذا   ويعػد مػف أك ػر المراكػز فقػرا ٪..81لممركز حوالى 
مػف  ٪66.1نحػو وتبمػغ قػوة العمػؿ بػو  ٪61.0ألػؼ نسػمة يم مػوف نحػو  160المركػز حػوالى 

 ٪16.9متعطمػيف داخػؿ المركػز  ٪1.1أممػالى قػوة العمػؿ بالمحافظػة وىػى موزعػة كالتػالى 

مػف  ٪16.9داخؿ المركػز بالزراعػة وبميػف مختمفػة  ٪0قادريف عمى العمؿ يعمؿ منيـ حوالى 
قوة العمؿ ميػامرة إمػا خػارج الػباد أو داخميػا بالمحافظػات والمػدف القريبػة مػف الفيـو كمػا تعػد 

مف أممالى ا ميػة بالمحافظػة  ٪61.1شكمة ا مية مف المشكات اليامة حيث يومد حوالى م
قريػػػة تفػػػؿ بيػػػا الخػػػدمات .6  وحػػػدات محميػػػة 9 كما يومػػػد بػػػالمركز بمركػػػز يوسػػػؼ الصػػػديؽ

فعمػػى سػبيؿ الم ػػاؿ تم ػؿ المخػػابز البمديػػة    المحافظػػةب ا خػرا مراكزاليمتيػا بػػ والمرافػؽ عػػف م
وبنػاء عمػى مػا    ف عدد المخابز التػى تنػتا الخبػز البمػدا فػى المحافظػةم ٪6بالمركز حوالى 

ىمػاؿ ىػذا القطػػاع إتقػدـ تعكػس البيانػات السػػابقة المعوقػات التػى توامػػو ممتمػ  الدراسػة نتيمػػة 
الريفى فترات طويمة مما أدا إلى ك ير مػف المشػكات خاصػة مػ  الزيػادة السػكانية وأنخفػاض 

ميػة وىمػرة الك يػر مػف عية والمياه وأرتفاع معدالت البطالة وا نصيب الفرد مف االراضى الزرا
 ا يػػدا العاممػػة الخبيػػرة والمدربػػة إلػػى خػػارج المنػػاطؽ الريفيػػة عػػاوة عمػػى مػػا يومػػد بالمنػػاطؽ

 . الريفية مف مشكات بيئية تحتاج إلى ميود كبيرة لحميا
 

 : البحثية المشكمة
 تيدؼ والتي الريفية التنمية وعاتمشر  لدعـ الميود مف العديد ؿذبب قامت الدوؿ

 التمويؿ وتوفير  يةنتامواإل التنموية المشروعات خاؿ مف وذلؾ الريفييف  دخوؿ تحسيف الي
 الريفية التنمية براما عف فضا هميسر  بشروط الصمر والمتناىية الصميرة لممشروعات

 المصرية القرية زاؿت ام المميودات تمؾ مف الرغـ ميعو    المصري الريؼ في المتنوعة
 ومشروعاتيا الريفية التنمية ميود مف تحد التي والمعوقات المشاكؿ مف العديد مف تعاني

 إلقاء الضوء عمى  ا مر الذا تطمب  المصري بالريؼ فاعميتيا مف وتضعؼ وبرامميا
 المعوقات ا قتصادية وا متماعية التى توامو التنميو.
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 :الدراسة ىد أ
التنميػة الريفيػة ومػا تعانيػة مػف معوقػات اوضػاع إلقػاء الضػوء عمػى  يالػ الدراسة تيدؼ   

 :  أىميا الفرعية ا ىداؼ مف ممموعة الرئيسي اليدؼ ىذا مف يتفرعقتصادية وأمتماعية و إ
 .. المصري الريؼ في التنمية ميود توامو التي المشاكؿ أىـ عمي التعرؼ .0

 .  المصري الريؼ في بيةالسم آ ارىا مف والحد المشاكؿ تمؾ موامية كيفية.1

 عمي القرار متخذي تساعد أف شأنيا مف التي والمقترحات التوصيات بعض وض .1
 .  المصري بالريؼ لمنيوض زمةالا السياسات وض 

 :  البيانات ومصادر البحثية الطريقة
 تـ حيث  والتحميمي الوصفي اإلحصاء أسموب استخداـ عمي الدراسة اعتمدت

 مصدريف عمي الدراسة اعتمدت كما   الدراسة تخدـ التي المقاييس مف ممموعة إستخدـ
المتحصؿ عمييا مف الميات  ال انوية البيانات أوليما البيانات عمي الحصوؿ فيرئيسييف 

و انييما البيانات االولية التى تـ الحصوؿ عمييا مف عينة الدراسة  الرسمية والمرام  العممية
  .  ستمارة أستبياف أعدت لياذا المرضإؿ الميدانية التى تـ ممعيا مف خا

 عينة الدراسة :
 مف عشوائية بطريقة مختارة عينة مف البحث ليذا الازمة البيانات عمي الحصوؿ تـ

 ارياخت تـ وقد   المعاينة طريقة أو أسموب ستخداـبإ وذلؾ   الدراسة موض  الريفي الممتم 
متنمية لخر تقرير وفقا آل الريؼ في فقرا المحافظات أعمي مف تعد التي  الفيـو محافظة
 بمركز يوسؼ الصديؽ فى خمس قرا ا سر رؤساء تم ؿ مفردة 01اراختي تـ  وقد البشرية

 تـ وقد  عمى باشا الروبى الخضر و وسى ميزارالمشير كماؿ حسف عمى مىى العزونى 
 وؿدبالم وضحكـ ىو م العشوائية المداوؿ مف العشوائي باالختيار المفردات ممي  اراختي
 (6) رقـ
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 المختار العينة ف  األسر عدد :6 رقم جدول

 . االستبياف استمارة مفوحسبت  ممعت: المصدر
 خصائص األقتصادية واالجتماعية لمجتم  الدراسة :ال

تتنوع الفئات التى تقطف مركز يوسؼ الصديؽ بمحافظة الفيـو حيث يومد 
عماؿ الخدمات  الحرفييف والمينييف والموظفيف   وقد تـ توزيعيـ وفقا لبعض المزارعيف  

أف عدد  (1قـ )و مدوؿ ر  (1كما يبيف المدوؿ رقـ )   متماعيوالخصائص ا قتصادية واإل
نسمة موزعة عمى الفئات المختمفة وقد تبيف أف الموظفيف  180أفراد أسر العينة حوالى 

يم موف غالبية السكاف حيث ىمر القرا معظـ سكانيا لعدـ توافر فرص العمؿ بالمنطقة 
بيف سكاف تمؾ المنطقة وبدراسة البطالة  ٪ 68.9وندرة مياه الرا وتبمغ نسبة اليمرة حوالى 

ف أفراد ا سر تبيف زيادة نسبة البطالة بيف المتعمميف عمى غير المتعمميف فى الفئات بي
عالة بيف مى التوالى   كما أرتفعت نسبة اإلع ٪9.1  ٪61.1المختمفة بالدراسة حيث بممت 

 . ٪..1المزارعيف والموظفيف وبممت نسبة ا عالة ا منبية حوالى 
 بمركز  واألجتماعية الشخصية خصائصيم لبع  اوفق العينة افراد توزي :  6رقم جدول

 6060 عام الفيوم محافظة  الصدي  يوس 

 المزارعين الفئات
 عمال
 الخدمات

 الحرفيين
 والمينيين

 العينة اجمالى الموظفين

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد البياف

 611 01 08 19 8.1 1.1 8.1 1.1 .1 61  ا سر عدد

 611 180 01.1 611 ..1 9 8.6 61 11.1 16 ا سر افراد عدد

 بالدراسة الخاصة ا ستبياف أستمارة مف حسبت:  المصدر
 :ويتـ حساب نسبة اإلعالة طبقا لممعادلة التالية

 الفئات                   

 البيان
 المزارعين

 الخدمات  عمال
 واإلنتاج

 الحرفيين
 والمينيين

 اإلجمالى الموظفين

 30 62 6 6 64 الصدي  مركزيوس 

٪ 53 1 1 31 600 
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 x600                                                           نسبة اإلعالة=

 
                

  الصدي  يوس  مركز ليجرة بعينة الدراسة فىالبطالة واألعالة وا : 5 جدول

 9 بالدراسة الخاصة االستبياف استمارات مف حسبت: المصدر  
 

 المزارعين الفئات

 عمال
 الخدمات
 واالنتاج

 الحرفيين
 والمينيين

 االجمالى الموظفين

 ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد ٪ عدد البياف

 البطالة

 االفراد
 وال المتعمموف
 يعمموف

69 69.9 1 11 1 61 18 6..1 89 61.1 

 االفرادغير
 وال المتعمموف

 مموفيع

. ..1 1.1 1.1 1.1 1.1 61.1 9.6 6. 9.1 

 16.0 60 ..10 18 81.1 1 11 1 16 10 المتعطميف مممة

 االعالة
 االفراد عدد

 المعاليف
61  8  8  6  18  

  ..1  8.0  09.6  81  61.8 لاعالة%  

 الى الميامريف اممالى
 الخارج

1 61 6 611 1 611 6 61 9 611 

 جخار  الميامريف اممالى
 القرية

66 66.0 1 11 1 1..6 69 61.1 16 68.9 

 سنة 63إجمالى عدد األفراد المتعطمين فو  
  أجمالى عدد أفراد األسرة    
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 :الصدي  يوس  بمركز الريفية التنمية تواجو الت  تالمشك  بع 
يمكف استعراض بعض المشكات التى توامة التنمية الريفية بمركز يوسؼ الصديؽ عمى 

 النحو التالى:
 :الدخل إنخفا  مشكمة -6  

فمنيا الدخؿ الزراعى والدخؿ غير  تتعدد مصادر الدخؿ فى ممتم  الدراسة
 الدراسة بعينة السنوي ا سرة دخؿ متوسط أف(  8)  رقـ المدوؿ بيانات توضحالزراعى و 

 والقطاع الحكومة مف ٪16.1 نحو منيا منييا 69816.8 نحو بمغ الصديؽ يوسؼ بمركز
  حيواني إنتاج ٪1.0   نباتي إنتاج 11.8)  الزراعة قطاع مف ٪18.6ونحو والخاص العاـ

 بمغ كما   (وغيرىا إست مار وشيادات عقارات وأيمار التمارة م ؿ اخري مصادر مف 61.6٪
 دخؿ متوسط بمغ فقد المزارعيف لفئة وبالنسبة .منييا 1890.1 السنوي الفرد دخؿ متوسط
 مف  ٪61.1) الزراعي القطاع مف ٪19.9  نحو منيا منييا 69811 السنوي ا سرة

 . أخري مصادر مف  ٪1.1  ( الحيواني نتاجاإل مف  ٪19.6   النباتي نتاجاإل
 66111 نحو السنوي ا سرة دخؿ متوسط بمغ فقد نتاجواإل الخدمات عماؿ فئة اما
 عيار الز  القطاع مف ٪60.1   والخاص العاـ والقطاع الحكومة مف ٪91.1 نحو منيا منييا

 . أخري مصادر مف ٪..61  (  الحيوانى نتاجاإل مف ٪ 8.1 نباتي  إنتاج ٪ 61.8) 
 منييا 16.01 يبمغ متوسط دخؿ ا سرة السنوا نحو والمينييف الحرفييف لفئة وبالنسبة

 إنتاج الزراعة قطاع مف ٪8.6   والخاص العاـ والقطاع الحكومة مف ٪86.6 نحو منيا
 السنوي ا سرة دخؿ متوسط بمغ فقد الموظفيف فئة أما. يأخر  مصادر مف ٪81.1   حيوانى
 مف ٪66.6   والخاص العاـ والقطاع الحكومة مف 01.1 نحو منيا منييا 69111 حوالي
 . أخري مصادر مف ٪11.6 ( حيواني إنتاج ٪6.1   النباتي نتاجاإل مف ٪61.0)  الزراعة

 فئة في أدناه بمغ السنوي الفرد دخؿ متوسط أف(  8) رقـ المدوؿ نفس مف تبيف كما
 منييا ..1866 المزارعيف فئة  ـ    سنويا منييا 1186 بنحو نتاجواإل الخدمات عماؿ
 سممت التى والمينييف الحرفييف فئة  ـ سنويا منييا 1061.1 بنحو الموظفيف فئة  يمييا
 بعينة الفرد دخؿ متوسط بمغ وقد منييا 9696.8 بنحو سنويا فردا دخؿ متوسط اعمى
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 . سنويآ منييا 1.11.0 نحو  الصديؽ يوسؼ بمركز الدراسة
 الريفيين لفئات واإلستي   لإلدخار الميل ومتوسط السنوي الدخل متوسط :1 رقم جدول

 6060 عام  الصدي  يوس  بمركز
 العينة إجمالى متوسط  الموظفين  الحرفيين الخدمات عمال المزارعين الفئات
 % جنيو % جنيو %    جنيو %     جنيو %   جنيو  الدخل مصادر
 الحكومة
 والقطاع
 الخاص

090 - 6600090 2594 6630090 1191 6060090 3495 312190 6695 

 5196 321391 6691 600090 196 660090 6395 613090 4292 6200090 الزراعة
 6691 322091 6093 630090 090 090 6091 613090 1596 6600090  نبات  إنتاج
 493 611190 696 60090 196 660090 194 30090 6291 130090  حيوان  إنتاج

 6691 561490 6496 300090 1495 6563090 6093 623090 695 10090  أخري مصادر
 دخل متوسط
 األسرة
  السنوي

6210090 600 61650 600 6133090 600 6260090 600 6214691 600 

 دخل متوسط
 السنوي الفرد

516693 5611 212691 536096 530693 

 متوسط
 مدخرات
 األسرة

533090 543090 6560090 530090 1133 

 متوسط
  الفرد مدخرات

14196 240 522691 22393 600392 

 المتوسط الميؿ
 لألدخار

1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 

 المتوسط الميؿ
 لإلستياؾ

1.. 1.. 1.0 1.. 1.. 

 .بالدراسة الخاص ا ستبياف أستمارة:  المصدر
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 بمغ الدراسة بعينة السنوي ا سر مدخرات متوسط أف السابؽ( 8) رقـ المدوؿ يشير كما
 بمغ كما   منييا 9..611 السنوي الفرد مدخرات متوسط بمغ كما   منييا 88.0 نحو

 بمغ كذلؾ   ..1 يبمغ ستياؾإلل الميؿ متوسط فأف وبالتالي 1.1 لألدخار الميؿ متوسط
 لفئة أدناه بمغ بينما منييا 61111الحرفييف لفئة أقصاه السنوي ا سرة مدخرات متوسط

 1101 الخدمات عماؿ فئة وكذلؾ امنيي 1.11 مموظفيفل كما بمغ امنيي 1001 المزارعيف
 .منييا

 بينما  منييا 1996.8 الحرفييف لفئة أقصاه السنوي الفرد مدخرات متوسط بمغ كما
 الخدمات عماؿ  ـ 990.0 الموظفيف ا بمغ لفئةكم منييا 616.6 المزارعيف لفئة أدناه بمغ

 الخدمات وعماؿ المزارعيف لفئة أدناه بمغ لألدخارالميؿ  متوسط أف تبيف كما   منييا911
 ستياؾإلل ميميـ متوسط وأرتفاع دخوليـ نخفاضإل نتيمة مدخراتيـ نخفاضإل والموظفيف

1.. . 
 :التغءية وسو  نقص مشكمة -6

ة يوسػػػؼ الصػػػديؽ مػػػف نقػػػص المػػػذاء وسػػػوء  التمذيػػػة وذلػػػؾ يعػػػانى غالبيػػػة أسػػػر منطقػػػ
 منييػا 61016 نحػو بمػغ الدراسػة لعينػة السػنوي اإلنفاؽ متوسط أفلتدنى مستوا الدخؿ حيث 

 ٪1.19 ونحػو   الكسػاء عمػي تنفػؽ ٪0.1   والشػراب الطعػاـ عمػي تنفػؽ ٪89.8 نحػو منيػا
 والمواصػات النقػؿ عمػي تنفػؽ ٪6.6   والتعميـ ال قافة عمي تنفؽ ٪6.60   السكف عمي تنفؽ

 .الصحة عمي تنفؽ 8.1٪  
 شػػراء أف أفػػراد العينػػة مػػف ٪0..1  نحػػو أفػػاد العينػػة  سػػر المػػذائي لمسػػموؾ وبالنسػػبة

 عمػػاؿ فئػػة% 01   المػػزارعيف نسػػبة مػػف ٪16.1 نحػػو مػػنيـ السػػعر أسػػاس عمػػي يػػتـ السػػمعة
 كمػػا.   المػػوظفيف فئػة مػػف ٪11.1   والمينيػيف الحػػرفييف فئػػة مػف ٪01   نتػػاجواإل الخػدمات

 ٪01   المزارعيف فئة في ٪01.6نحو منيـ الدخؿ حدود في ـتي السم  شراء أف ٪89.0 أفاد
 أربػػاب مػػف ٪11.6 أفػػاد وأخيػػرا.  المػػوظفيف فئػػة مػػف ٪81.9   والمينيػػيف الحػػرفييف فئػػة مػػف
 المػزارعيف ةفئػ مػف ٪16.6 نحو منيـ ا سرة أفراد رغبة حسب يتـ السم  شراء بأف العينة أسر
 .الموظفيف فئة مف ٪10.1    الخدمات عماؿ فئة مف 01٪  
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 خبز إستياؾ يتـ انو المبحو يف مف ٪86.8 أفاد البمدي الخبز ستياؾإل وبالنسبة
 الخدمات عماؿ فئة مف ٪01   المزارعيف فئة مف ٪16.6 نحو منيـ دائما السوؽ مف بمدي
 مف ٪11.9 أفاد كما   الموظفيف فئة مف ٪19   والمينييف الحرفييف فئة مف ٪01 نتاجواإل

 فئة مف ٪89.8 نحو منيـ أحيانا السوؽ مف البمدي الخبز إستياؾ يتـ بأنو العينة إممالى
 المختارة بالعينة المذائي النمط تميير يوضح وىذا الموظفيف  فئة مف ٪11.1   المزارعيف

ستياكو   وذلؾ عيدىـ كسابؽ منازليـ في صناعتو مف بدال السوؽ مف المدعـ الخبز يـا 
نتشارو  دخوليـ نخفاضإل  . المصرية القري في البمدية المخابز ا 
 : الزراع  نتاجاإل  انخفا  مشكمة -5

 الدخؿ وبالتالي الزراعي نتاجاإل إنخفاض أسباب حوؿ المبحو يف آراء وحوؿ 
 تآكؿ ىو السبب بأف افاد المبحو يف مف ٪60.06 نحو اف(  0)   مدوؿ يوضح الزراعي
   ليياإ اإلحتياج وقت الري مياه توافر عدـ ىو السبب اف ٪16 أفاد كما الزراعية  ا رض
 الماضي العاـ تقاوي نستخدـ يمعمنا مما المحسنة التقاوي أسعار بإرتفاع ٪66.66 وأفاد
 حيث الزراعية العمالة أمور بإرتفاع ٪1.1 نحو أفاد كما   نتاجاإل نقص الي تؤدي والتي
 كما   كامؿ يـو بأمر فترة كؿ اليـو في فترتيف الماضية السنة في الزراعية عمالةال تعمؿ
 السوؽ في معضميا تباع حيث والمبيدات ا سمدة أسعار بإرتفاع العينة مف ٪1.1 أفاد

 طريؽ عف صيانة الي بحامة الزراعية ا رض بأف العينة مف ٪8.88 أفاد وقد السوداء
 بعد الزراعي المبس إضافة يشمؿ الزراعة بوزارة راضيا  تحسيف مياز وخاصة الدولة
 بالميزر والتسوية التربة تحت الحرث وكذلؾ ليا المناسبة الكميات ومعرفة التربة تحميؿ

 التسوية أىمية الى العينة أفراد مف ٪ 66.66 نحو أشار حيث والمصارؼ الترع وتطيير
 أفاد كما. الزراعية المحاصيؿ سعارأ إنخفاض إلى ٪ 1.. نحو وأفاد الترع وتطيير بالميزر
 أفاد كما   والمبفأ المحـ تعطي التي سواء لحيواناتيـ ا عاؼ أسعار بإرتفاع 8.8٪

 الزراعة في تساعدنا التي المعمومة يعطي والذي الزراعي المشرؼ توامد بعدـ 61.11٪
 في وخاصة يدالم بدورىا التعاونيات قياـ بعدـ ٪6.9نحو وأفاد   وتسويقو المحصوؿ ومني



 
 

بمحافظة الفيوم المعوقات األقتصادية واألجتماعية لمتنمية الريفية  

 -0101- 

 كسابؽ الزراعي التسويؽ في بدورىا قياميا وعدـ وا سمدة الميدة لمتقاوي المزارعيف تسميـ
 . عيدىا
 بمركز  لممبحوثين الزراع  نتاجاإل  تواجو الت  لممشك ت النسبية األىمية : 3: رقم جدول

 الصدي  يوس 
 النسبية األىمية الزراع  نتاجاإل  تواجو الت  المشك ت م

 60.06 الزراعية الرقعة تآكؿ 6

 11 ألييا اإلحتياج وقت في الري مياه توافر عدـ 1

 66.66 المحسنة التقاوي أسعار أرتفاع 1

 1.11 الزراعية العمالة أمور أرتفاع 8

 1.11  والمبيدات ا سمدة أسعار أرتفاع 0

 تحت والحرث الزراعي المبس أضافة م ؿ صيانة الي الزراعية ا راضي حامة 6
 التربة

8.88 

 66.66 الزراعية المحاصيؿ أسعار إنخفاض 9

 ..8. ا عاؼ أسعار أرتفاع .

 8888 الزراعي المشرؼ توامد عدـ 1

 61811 التسويؽ وخاصة ميد بدور التعاونيات قياـ عدـ 61

 6866  أخري 66

 611  ممالىاإل 

 . بالدراسة الخاصة ا ستبياف أستمارة مف حسبت:  المصدر
 
 : البطالة مشكمة -1

تعتبر مشكمة البطالة مف أىـ المشكات المترتبة عمى مشكمة نقص ا نتاج الزراعى  
( 1وعدـ ومود مشروعات أنتامية بالمنطقة وقد سبؽ اإلشارة إلى البطالة فى المدوؿ رقـ )
مدف وقد ترتب عمى ىذه المشكمة ىمرة الك ير مف ا يدا العاممة إلى المناطؽ المماورة وال

 القريبة والك ير مف العمالة خارج الباد.
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 : الزراعية البيئة تموث -3
 أرباب المبحو يف مف ٪69.1نحووتعد مف أىـ المشكات التى توامو المنطقة حيف أفاد 

 المبحو يف مف ٪1.8    الكيماوية ا سمدة استخداـ في اإلسراؼ ىي المشكمة أف ا سر
 مف ٪6.1   الكيماوية المبيدات استخداـ في اإلسراؼ ىي المشكمة أف أفادوا ا سر أرباب

 أف ٪6..  أفاد وقد   الري لمياه الكؼء غير االستخداـ ىي المشكمة أف أفادوا المبحو يف
 الري يتـ والتي والمصارؼ الترع في الفارغة المبيدات عبوات الريفييف إلقاء الي يرم  السبب
 أرباب المبحو يف مف ٪11.8 عالمة م غير زراعي صرؼ مياه م  صحي صرؼ بمياه
 الترع في والقمامة الميتة والحيوانات المنزلية المخمفات إلقاء ىي المشكمة أف أفادوا ا سر

 الترع نسدادإ ىي المشكمة اف ا سر أرباب المبحو يف مف ٪61.1 أفاد كما   والمصارؼ
  . الشوارع في المماري وطفح والمصارؼ
 مصان  بدخاف اليواء تموث مشكمة أف ا سر أرباب لمبحو يفا مف ٪ 6.9 نحو أفاد كما
 سمبي تأ ير ولو لممواطنيف العامة الصحة عمي يؤ ر ما البيئة تموث اسباب مف ىى الطوب
 المشاكؿ مف الزراعية ا راضي عمي التعدي أف ٪61.6 أفاد كما   الزراعي اإلنتاج عمي
 مف ٪69.1 أفاد كما . اإلرث نتيمة تفتيتيا يحت أو عمييا البناء أو بالتبوير سواء البيئية

 الزراعية ا راضي عمي التعدي تقابميا والتي السكانية الزيادة أف ا سر أرباب المبحو يف
 نصيب خفضي النياية في نقصيا وبالتالي الزراعية ا راضي مف كبيرة مساحات واستقطاع

 . زراعيال الدخؿ ويقؿ نتاجاإل ويقؿ الزراعية االراضى مف الفرد
 

 والمقترحات لحل المشك ت: التوصياتاىم 
 أولويات أىـ مف الريفى الممتم  تنمية تعوؽ التى والتحديات المشاكؿ موامية تعتبر
 تحد والتى المتخصصة والبراما الخطط وض  طريؽ عف وذلؾ   الحالية الزراعية السياسة

آراء المبحو يف اف اىـ  كما توضح نتائا الدراسة الميدانية ومف    المشاكؿ تمؾ مف
م ؿ انخفاض الدخؿ المشكات التى توامة التنمية الريفية كانت ذات محور اقتصادا 

وانخفاض االنتاج الزراعى باالضافة لمشكمة البطالة   وكانت ىناؾ مشكمة تتعمؽ باوضاع 
ب التنمية البشرية م ؿ مشكمة نقص وسوء التمذية باالضافة لمشاكؿ اخرا متعمقة بالموان
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 والتى التوصيات ببعض دراسةال ىذة مف الخروج ويمكفالبيئية وىى تموث البيئة الزراعية  
 : يمى ما اىميا مف
 غير اخرا استعماالت الى تحويميا مف لمحد الزراعية االراضى حماية قوانيف تفعيؿ .0

 حوض بكؿ ذلؾ إف أمكف الزراعية الحيازات وتممي    منيا الفاقد مف والحد زراعية
 الكبير باالنتاج يسمى ما الى نصؿ وبالتالى واحدة وحدة الحوض مساحة بارواعت

 العائد وزيادة ناحية مف االنتاج تكاليؼ انخفاض الى تؤدا التى السعة وفورات وتحقيؽ
 . اخرا ناحية مف

 سياسة تشمي  م  لمزراع مناسب عائد تحقيؽ الى ييدؼ زراعى تسويقى نظاـ وض  .0
 .االنتاج مستمزمات وتوفير الزراعة وتحديث تطوير فى ةلممساىم الزراعى التصني 

 الريفييف لمساعدة ا مية محو براما خاؿ مف لمخريميف التحويمى بالتدريب ا ىتماـ .1
 .بالقرية الريفية التنمية براما فى المشاركة عمى

 والصحية التعميمية الخدمات خاصة المصرا بالريؼ ا ساسية بالخدمات االىتماـ زيادة .2
 .الريفية التنمية عمى بالمة اىمية مف ليا الم

 واالستخداـ وصيانتيا البيئة عمى المحافظة فى المتخصص الزراعى المرشد دور تفعيؿ .3
 الحاصات انتامية زيادة وكذلؾ عالية بكفاءة الكيماوية والمبيدات لألسمدة السميـ

 طريؽ عف نتاجا اعمى تعطى التى الحيوانية والساالت االصناؼ وانتشار الزراعية
مف خاؿ  المزارعيف عمى بالنف  يعود مما االصطناعى التمقيح عممية  يتوسو  نشر

 .تحسيف الساالت البمدية مف الماشية

 الصميرة المشروعات خاصة الريفية التنمية لمشروعات است مارية خريطة عمؿ .4
 مايزالت العتبارات طبقا محافظة كؿ فى تطبيقيا يمكف والتى الصمر والمتناىية
 .محافظة كؿ وخصائص طبيعة تراعى التى االقميمى

 مف الزراعية المنتمات فى الفاقد مف الحد مماؿ فى التسويقى االرشاد دور تفعيؿ .1
 محاور اىـ المحور ذلؾ يعد حيث الفاقد مف الحد باساليب المزارعيف توعية خاؿ
 .المذائى االمف اوضاع تحسيف
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 كمكوف المذائى الوعى براما معؿ خاؿ مف المذائى االستياؾ ترشيد عمى العمؿ .1
 ذات االعاـ وسائؿ عمى التركيز خاؿ مف الصحية التوعية لبراما رئيسى

  المحمية اإلذاعات شبكة م ؿ الواسعة المماىيرية القطاعات

 
 المراج :

 1166 ديسمبر  االقتصادية التنمية   المصري المركزي البنؾ

 السياسية الدراسات مركز  "مديدة ألفية مطم  في مصر في المدني الممتم " قنديؿ  أماني
 1111 عاـ القاىرة  االىراـ    واالستراتيمية

 الحيازة لتطوير تحميمية دراسة( "دكتور)محمد عمى أمانى  ( دكتور) دويدار حافظ حافظ
 لاقتصاد المصرية مممة   "مصر فى الريفية التنمية عمى وآ ارىا الزراعية
 . .111 يونيو ال انى  العدد  .6 المممد الزراعى 

 لاقتصادييف عشر الحادي المؤتمر  "البشرية والتنمية المؤسسات"   (دكتور) الماح ماؿ
 سبتمبر 10 – 18   القاىرة الزراعي لاقتصاد المصرية بالممعية   الزراعييف
1111  . 

 العمؿ سوؽ عمى ةالعالمي المالية ا زمة تداعيات"  (دكتور) اهلل فضؿ صالح عمى صاح
 60-68 القاىرة الزراعييف لاقتصادييف عشر الساب  المؤتمر  "مصر فى

 . 1111 اكتوبر

 دار  "اإلمتماعية العمـو فى اإلحصائية الطرؽ" (دكتور) راضى أبو العزيز عبد فتحى
 .1111المامعية  المعرفة

 تمفة .معيد التخطيط القومى   تقرير التنمية التنمية البشرية   أعواـ مخ

.  مركز معمومات محافظة الفيـو
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ABSTRACT 
The rural development is one of the most important 

priorities for developing countries of great importance at the 

moment because the countryside is the main source of food, 

the study relied on the use of style descriptive statistics and 

analytical and primary data or field that was obtained from 

sample field study. , Has been tested 21 Single representing 

the heads of families at the center random selection of random 

tables, results of the study indicate that the most important 

problems facing the rural development is the population 

problem ground, The high dependency ratio in the sample 

households have reached the dependency ratio in the category 

of farmers (01.11) In the category of service workers and 111 

of production in the category of artisans and professionals 

21.01 in the category of staff 1.21. The problem of inadequate 

product of food of the most important problems facing the 

developing countries is one general and the requirements for 

development in particular, and for the behavior of food to the 

families of the sample, reported about 25.21 of respondents to 

purchase item is based on price, as reported by 11.21 to 

purchase goods are in income limits, and finally 21.01 of the 

sample households  veported that employers buy goods as 

desired by the family members. And on the views of 

respondents on the reasons for low agricultural production 

and therefore agricultural income reported 331 that the 

reason is the lack of irrigation water as needed, said about 

02.231 of the respondents that the reason is the erosion of 

agricultural land has resulted in this general problem of 
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unemployment has been shown that some 331 of the size of 

the sample suffering from unemployment, which led to the 

migration of many labor to neighboring cities and abroad. 

And on the views of respondents householders ,about the 

extent of their knowledge of environmental problems 

impeding the development of the 33.11 of respondents are 

heads of households, the problem is the dumping of household 

waste and dead animals and garbage in the canals and drains. 


