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 الممخص
ن خارج الوادى الضيق الذى نعيش عميو ضرورة حتمية خاصة ييعد التوط

بعد ثورة  سانيةمن أخصب األراضى وزراعتيا باألبنية الخر  وفدناأل أالفبعد اقتطاع 
خامس والعشرين من يناير، واالتجاه إلى بناء مجتمعات جديدة ذات بنية مؤسسية ال

عمى دور المؤسسات فى ييدف البحث الى التعرف راسخة عمى قواعد عممية، لذا 
مية منيا بشكل و ن والتى لوحظ ضعف آدائيا، السيما الحكيإرساء قواعد التوط

زراعيًا، وبنى سويف الجديدة  ممحوظ بمنطقتى قوتو بمحافظة الفيوم لتمثل مجتمعاً 
 بمحافظة بنى سويف لتمثل مجتمعًا صناعيًا.

وعمى العكس من ذلك تميز أداء المؤسسات غير الحكومية وزاد معامل 
التوطن بالقرب من المؤسسات التعميمية والصناعية والتجارية ببنى سويف الجديدة، 

دىا وضعف استثماراتيا قوتو بالفيوم، لضعف أداء المؤسسات وقمة عد بمنطقة وعن
األمر الذى يتطمب معو تطوير أداء تمك المؤسسات ورعايتيا وعالج أسباب الضعف 

 بيا. 
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 المقدمة:
وجب العناية بتخطيط  اتتمحور دوافع التوطن حول تحسين مستوى المعيشة لذ

 المجتمعات الجديدة بحيث تعكس االحتياجات الفعمية لتنمية الفرد وتحقيق أىداف المجتمع
 (5م،ص1002 )من خالل مؤسسات تحدث تغييرًا ارتقائيًا لممجتمع، وقد عرف جامع

المؤسسة بأنيا وحدات إجتماعية مكونة لتحقيق أىداف إدارية معينة عمى نطاق واسع من 
خالل ترابط إتصال أفراد كثيرين بطريقة تسمسمية نظامية ، ولذلك فإن ليا خصائص منيا 

ات اىداف صريحة واضحة، ليا طابع بنائى وعمميات ذ، أنيا منشأة متعمدة ، مقصودة 
أنيا ىيئات أو  (9، ص2895، التابعى)البعض  إدارية تضمن تحقيق األىداف، ويرى

جتماعية فى مجال محدد وتقوم بتقديم جماعات تنظم من خالل الجيود لمقيام بالخدمات اال
ضطالع بأعباء ىذه الخدمات قتصادية وثقافية ألن الفرد ال يستطيع االاجتماعية و اخدمات 

الذى تبذلو ذا قيس بالمجيود إإال بصورة محدودة وضيقة وأن مجيوده الفردى يكون ضئياًل 
و قد تضاربت االراء حول التوطن فمنيا مايرى انيا تحقق اىداف  ىذه المؤسسات متعاونة

ميمية وصحية استراتيجية واقتصادية ومنيا مايرى فيو تحقيق اىداف اجتماعية واقتصادية وتع
امريكا سعت العديد من الواليات     ،ففى (47م،ص 1000، أبو حطب)لذلك تذلل العقبات 

الى حل مشاكل التمويل وعدم توافر االيدى العاممة ،بتنظيم رحالت مجانية لرجال االعمال 
من اوربا واستراليا الى المناطق المتاخمة لممناطق المستيدفة ،مع توفير اقصى ما يمكن من 
وسائل ترفيو ومتعة ،الى جانب فتح باب اليجرة لمبالد ذات الكثافة السكانية ،وفى السودان 
قدمت بعض الخدمات لمبدو فى مجال البيطرة والتعميم وتوفير المياه النقية وتنظيم المراعى 

م، 2881مراجع أجنبية )ورصف الطرق من اجل توطينيم فى المناطق المتنازع عمييا 
السعودية التى عانت من الترحال لمبدو فسارعت  مممكةتجربة ال ،أما( 8ـ2م، 1022م،1000

م ثم المستوطنات البدوية التى عرفت باسم  2821الى أنشاء قرى عرفت باليجر عام 
 افيا االستراتيجيةدالحالت بحفر أبار وعمل مشاريع زراعية لدعم اى

حيث تم  خضر بميبيامناطق سرت والجبل االي وكذلك الحال ف ،)251م،ص2882الزوي،)
 (10م،ص2888جاد، )بحفر االبار لمقضاء عمى مشكمة فقر المراعى توطين البدو الرحل 
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،وفى مصر توجد العديد من التجارب فى الصحراء الغربية حيث تم استخراج المياة الجوفية 
نشاء إ، الى جانب  (218،ص2882حسن،)نشاء المدارس  لتوطين البدوا  وشق الطرق و 

ال انيا تعانى من نقص العديد من لتوطين شباب الخريجين والمضارين إالقرى العديد من 
الخدمات والمشكالت كما فى عينة الدراسة الميدانية حيث تحول المعوقات دون القيام بميام 

 .المؤسسات
 مشكمة الدراسة

المختمفة منيا من اجل توفير الخدمات  ، قامت الدولة بإنشاء العديد من المؤسسات
والثقافية واالمنية والرياضية والصحية ماعية تاالقتصادية واالجالخدمات  ،بيل المثال عمى س
وعمى  ،جنبا الى جنب مع برامج التنمية  ،لدعم عممية التوطين بالمناطق الجديدة  ،وغيرىا 

ن ميددا لعدم قيام بعض تمك المؤسسات بالدور المنوط بيا عمى يالرغم من ذلك بات التوط
والوقوف ،المؤسسات العاممة بمنطقة الدراسة االمر الذى يتطمب دراسة ادوار ،ل الوجو االمث
 .لتى حالت دون القيام بميامياعوقات اعمى اىم الم

 اليدف من الدراسة .
التعرف عمى وكذلك  ،التعرف عمى المؤسسات فى مناطق التوطن تيدف الدراسة الى 

الو قوف عمى المعوقات فراد العينة ليا، و تقيم أ مدى كفاءتيا فى تقديم خدماتيا لممنطقة
ثم تقديم المقترحات لحل ، بمياميا عمى الوجو االمثل ىذة المؤسسات التى تحول دون قيام

 المشكالت  .

 :الطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات
ى تم الحصول تاوليما البيانات الثانوية ال ،اعتمدت الدراسة عمى مصدرين لمبيانات 

                          ،والرسائل العممية ،وبعض الكتب، النشرات الدورية ،جيات الرسميةعمييا من ال
اما المصدر الثانى  ،المتعمقة بموضوع البحث واالبحاث المكتوبة والمدونة عمى االنترنت،

ل عينة ميدانية من من خال تم الحصول عميو من البيانات الميدانية التى تم جمعيا،لمبيانات 
صممت خصيصا بإستخدام استمارة استبيان   لمقابمة الشخصيةا من خاللو قة الدراسة، منط

باإلستعانة  وتم سحب عينة عشوائية من اىالى منطقة الدراسة ،  لدراسةا لتفى باىداف
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بمنطقة شمال الصعيد موزعة   مستوطن 210قواميا  ، بالمحميات طبقًا لمتقسيم اإلداري بيا 
ة بمحافظة الفيوم لتمثل مجتمع زراعى ومنطقة بنى سويف الجديدة مناصفة عمى منطقة قوت
وقد تم استخدام اساليب التحميل االقتصادى واالحصائى الوصفى ، لتمثل مجتمع صناعى

 والكمى لموصول الى نتائج الدراسة .
 خصائص عينة الدراسة

حيث تم ن باألراضي الجديدة بمحافظة الفيوم، يتعد منطة قوتة أقدم مناطق التوط  
م ، وتتكون المنطقة من 2812توطين بعض األسر من محافظتي الفيوم و بني سويف عام 

ستة قري ىي موسي ميزار، عمي باشا الروبي، محمد أمين والي، دار السالم، الدكتور 
الف نسمة  24,3بمغ عدد سكانيا الحالى حوالى ، ي العزوني، المشير كمال حسن عمى

 لمجتمع الزراعىا ن السكان إذ تتمتع بظيير صحراوى وتمثلويمكنيا استيعاب المزيد م
،اما منطقة بنى سويف الجديدة التى تمثل المجتمع الصناعى  )1022الجياز المركزي ( 

تبعد حوالى سبعة كيمو متر عن المدينة االم وتتوسط المسافة بين القاىرة و المنيا وىى 
ين ىذه المحافظات ، وتتكون المدينة من االقرب لمفيوم وترتبط بشبكة طرق اقميمية تربط ب

خمسة احياء  سكنية يفصل بينيم محور خدمات ومركز المدينة كما يوجد منطقتين 
الف نسمة ومقرر ان تستوعب  70صناعيتين ومنطقة ترفييية ، ويبمغ عدد سكانيا الحالى 

تميز ،وقد ساعد  ]م1022جياز مدينة بني سويف الجديدة، [ م1024الف نسمة عام  280
موقع المدينة عمى جذب السكان وسرعة تنميتيا باالضافة الى انشاء العديد من المصانع 

 والمؤسسات التعميمية لمراحل التعميم االساسية والجامعية الحكومية والخاصة 
 

 نتائج الدراسة 
 :مؤسسات التوطن فى مجتمع الدراسةخصائص أواًل: فيما يتعمق ب

وفيمايمى مية والخدمية والصناعية ين المؤسسات التعمتوجد بعينة الدراسة العديد م
حيث توجد بقرى منطقة قوتة بالفيوم العديد   عينة الدراسةب الموجودة مقارنة بين المؤسسات

 مدرسة لمتعميم األساسي،  توجد بقرية موسي ميزارفن المؤسسات التعميمية والخدمية، م
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( وىي تعد أكبر القري 2ما بالجدول رقم)وأخري لمفصل الواحد ، وثالثة صديقة لمفتيات، ك
لذلك تتركز بيا معظم المؤسسات، ويبمغ إجمالي عدد العمال بمؤسسات القرية  ةبمنطقة قوت

من  ٪2,5وتمثل  ألف جنيو، 471,130عامل بمغت دخوليم السنوية حوالي  224حوالي 
  .ألف جنية 79150,71حوالي و يبمغ الدخل اإلجمالي الذي حققتو المؤسسات 
( إلي المؤسسات بقرية عمي باشا الروبي وىي ثاني 1و تشير بيانات الجدول رقم )

عامل، بمغ إجمالي دخوليم  238أكبر القري بالمنطقة، وقد بمغ إجمالي عدد العمال بيا 
 942,110 ٪ من دخل المؤسسات الذي بمغ98تمثل  ألف جنبو 441,29السنوية حوالي 

أما قري أمين والي، دار السالم، ، إنتاج المؤسسات و ىذا يشير إلي تواضع ألف جنيو
فيقل اعداد العمال حيث يتراوح عدد المؤسسات الدكتور العزوني،المشير كمال حسن عمي 

( وذلك لصغر حجميا و قربيا من 1،5،7،3كما تشير الجداول)بين اربع وست مؤسسات ، 
، 25، 20، 55يذه القري )وقد بمغ عدد العمال بقريتي موسي ميزار و عمي باشا الروبي 

( 221,5،  42,7،  51,4،  533,290وبمغت إجمالي دخوليم السنوية) لترتيبا عمى( 19
،  8,5، 22,8 ،  181,270وقد حققت دخوال سنوية بمغت حوالي)  ألف جنيو عمي الترتيب

، لدخال( ألف جنيو وبذلك تكون قرية دار السالم أقل القري من حيث عدد العمال و 90,5
ة عدد قمقرية الدكتور العزوني أقميا دخال لممؤسسات ويعزي ذلك إلي صغر حجم القري ، و 
العاممة بيا، في حين حققت قرية موسي ميزار أعمي دخل سنوي لممؤسسات  مؤسساتال

وكذلك أعمي دخل سنوي، ويرجع ذلك إلي زيادة  وقرية عمي باشا الروبي أكبر عدد لمعمال
 عدد المؤسسات وعدد العمال.

( إلي وجود محطة صرف صحي ووحدة محمية 4ر بيانات الجدول رقم )يوتش  
بمدخل المنطقة ووحدة كيرباء مقرىا مركز أبشواي ونقطة شرطة بالمنطقة وذلك لخدمة 

ألف جنيو و  284.3سنوي عامل ، إجمالي دخميم ال14مال بيا ، بمغ عدد العجميع القري
التوطن بمنطقة بنى سويف ا يتمحور .كمألف جنيو 5315.7إجمالي دخل المؤسسات 

والعيش فى بيئة ،تحسين المعيشة  الجديدة حول المؤسسات التعميمية والصناعية  بدوافع
ويوضح ،مما ساعد عمى جذب السكان  تتوافر فييا المؤسسات الخدمية والتعميمية  ىادئة
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نيو يساىم مميون ج 2291االستثمارات فى قطاع التعميم حيث تبمغ حوالى  (21)الجدول 
كما تشير بيانات ،فرصة عمل 1119تساىم فى توفير حوالى ٪44.1القطاع الخاص بنسبة 

اد نحو جمميون جنيو تساىم فى اي 301الى استثمارات تبمغ حوالى  (23،27) يجدول
 فرصة عمل . 3110

 تقييم افراد العينة لدور المؤسساتثانيًا: فيما يتعمق ب
بمنطقة قوتو  ممؤسساتللمجتمع لمميام األساسية ولمتعرف عمي مدي معرفة أفراد ا

موزعة عمي قري  10ميام بالنسبة ليم تم أخذ عينة عشوائية قواميا أدائيا لم، و مدي بالفيوم 
القسم األول  ،كما تم تقسيم المؤسسات إلي ثالث أقسام أفراد بكل قرية 20المنطقة بواقع 

(، مدارس صديقة الفتيات 1الواحد )ل (، مدارس الفصل2يشمل مدارس التعميم األساسي )ل
( ، والقسم الثاني يشمل المؤسسات غير التعميمية و ىي دور 7(، المساجد )ل3)ل

طحن الغالل  اكينات(، م3(، المخابز )ص1(، مزارع الدواجن )ص2المناسبات)ص
(، مركز الشباب 1(، الجمعية الزراعية )ص5(، المستشفي أو الوحدة الصحية )ص7)ص
(، 20(، جمعية تنمية المجتمع )ص8(، مصنع تخزين الزيتون )ص9ترال )ص(،السن4)ص

و يشمل القسم الثالث مؤسسات الشركة القابضة و الوحدة المحمية وىي عمي النحو التالي 
(، الوحدة المحمية 3(، محطة المياه)ع1(، وحدة الكيرباء )ع2محطة الصرف الصحي )ع

 :عمي النحو التالي ( و كانت النتائج 5(، نقطة الشرطة )ع7)ع
 

ان افراد العينة ليس لدييم معرفة كافية بما يناط ( إلي 9انات الجدول رقم )يأوضحت ب
االانيا كانت اىم العوامل  بالعممية التعميمية من ميام عديدة يتمركز حوليا دور المدارس

مؤسسات في حين أقتربت معرفتيم لميام المسجد أما ال ، المرتبطة باالستقرارفى المنطقة 
 ٪91.4، ٪50،  ٪47.5، ٪43.3فكانت نسبة أداء الميام  7، و ل3، و ل1، و ل2ل

، 2ة صيعمي التوالي و قد تطابقت نسبة أداء الميام مع المعرفة في المؤسسات غير التعميم
و ىذا يعني أنيا تؤدي مياميا بشكل جيد عمي قدر ما يتوفر إلييا من  8، ص7، ص1ص

 20، ص4، ص1، ص5، ص3ر في أداء الميام مؤسسات صإمكانيات ولكن شمل القصو 
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عمي  ٪92، ٪11.4، ٪15، ٪55،  ٪10أداء الميام عمي النحو التالي  نسبحيث كانت 
فتوضح تطابق نسبة المعرفة ألفراد  20، أما بيانات الجدول رقم 8التوالي كما بالجدول رقم 

في لتصل إلي الصفر أنعدمت ىذه النسبة حيث  1العينة مع نسبة أداء الميام في ع
ولمتعرف عمى معرفة  .حيث تعاني القري من عدم وصول مياه الشرب النقية 3ؤسسة علما

افراد العينة لمميام االساسية لتمك المؤسسات بمدينة بنى سويف الجديدة  ومدى اداء الميام 
قسام تم تقسيم المؤسسات الى ثالث ا،مفردة  10بالنسبة ليم تم اخذ عينة عشوائية قواميا 

الجامعات والمعاىد ،(7المساجد )ل،(2القسم االول يشمل مدارس التعميم قبل الجامعى )ل
المستشفيات والعيادات ،(3المخابز )ص،(2القسم الثانى ويشمل دار المناسبات )ص،(5)ل

جتمع مال جمعيات تنمية،(8المصانع )ص،(9السنترال )ص ،(4مركز الشباب )ص ،(5)ص
الصرف الصحى ،مؤسسات الشركة القابضة  م الثالثويشمل القس،(20ص)المحمى 

وتشير بيانات  ،(5الشرطة )ع،(7جياز المدينة )ع ،(3محطة المياة)ع،(1الكيرباء )ع،(2)ع
ميمية ولمراحل (الى عدم معرفة أفراد العينة الميام االساسية لمعممية التع25الجدول رقم )

 ،معرفتيم بدور العبادة الى الصواب  فى حين أقتربت حدود،التعميم الجامعى وقبل الجامعى 
 ،٪31,3 ،٪19,3عمى النحو التالى  ،5ل ،7ل ،2وكانت نسب أداء الميام لممؤسسات ل

فى المؤسسات غير التعميمية وقد اقتربت المعرفة بالميام من نسب أداء الميام ، 59,3٪
وىذا اليعنى بالضرورة أنيا تؤدى دورىا عمى النحو  ،20ص ،8ص ،9ص ،4ص ،2ص

 21كما فى الجدول  ٪11,1 ،٪20بنسب  ،5ص ،3االمثل كما فى ص
وعدم  ،5ع،3ع،1ع،2افراد العينة لميام ع ةتوضح معرف( 24)أما بيانات الجدول رقم

عمى النحو  ،5ع،7ع،3ع،1ع،2وكانت نسب أداء الميام فى ع٪43,7بنسبة  7ع فةمعر 
اسة ، تم الحصول عمى وبحساب معامل التوطن لمنطقتى الدر  السابق . المبين بالجدول
 النتائج التالية :

يشير معامل التوطن الى مساىمة كل قطاع من االستثمارات المحمية او القومية فى توليد   
وعندما يبمغ ىذا المعامل لقطاع معين اقل من الواحد الصحيح فان ،الناتج المحمى االجمالى 

ساىم بو فى الناتج االجمالى ذلك يعنى ان ىذا القطاع قد حصل عمى استثمارات تقل عما 
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والعكس صحيح عندما يبمغ اكثر من الواحد الصحيح فان ذلك يعنى ان ىذا القطاع قد ،
ويتاثر المعامل بعوامل متعددة منيا ،حصل عمى استثمارات تفوق ما حققو من ناتج اجمالى 

لمؤسسية واوالبنية االساسية ،عدد العاممين  ،عدد السكان ،حجم االستثمارات واالنتاج 
وبتطبيق معامل التوطن عمى تمك المعايير بمغت قيمتو ،ومراكز الخدمة والصيانة ،

تقريبا فى منطقة بنى سويف الجديدة  7,07تقريبا فى منطقة قوتة بالفيوم وحوالى  0,21نحو
وىذا يعنى حصول المنطقة الزراعية عمى استثمارات تقل عما ساىمت بو فى الناتج ،

ن المنطقة الصناعية قد حصمت عمى استثمارات تفوق ما حققت من فى حين ا،االجمالى 
ذى تطمب معو ويعزى ذلك الى وجود بعض المشكالت فى المجتمعين االمر ال،ناتج اجمالى

 .دراسة تمك المشكالت
 

 درجة البنية األساسية بالمنطقة×   عدد العاممين بالمؤسسة       ÷     معامل التوطن= اإلستثمارات  
 نتاجية       إجمالى عدد العاممين بالمنطقة       إجمالى درجات البنية األساسيةاإل

 

 مشكالت التوطن بعينة الدراسة ومقترحات الحمولثالثُا: فيما يتعمق ب
يقتضي توجيو سياسة اإلستيطان في شمال الصعيد نحو التوجيو األمثل لدعم التنمية 

من خالل و المشكالت الموجوده إلمكان حميا  ستيدافالالت بيذه المناطق افي مختمف المج
( ترتيب المشكالت التي يعاني منيا المتوطنين بمنطقة 22 (الجدول رقم  وضحي الدراسة

قوتة و بإستخدام طريقة أقل فرق معنوي لفئات العينة يتضح مدي اإلرتباط العضوي بين 
حيث أنو تتشابك و  مية،تحقيق التن الموارد المائية و التوطن حيث يعتبر حجر الزاوية في
اء أىم العوامل فصميا لذا يعد الم عوالعالقات بين المياه و التوطن إلي الحد الذي يصعب م

جد أن مشكمة عدم صالحية مياه الري و عدم كفاية و صالحية مياه و المحددة لمتوطن و 
تمييا في الدقيق مع إحتياجات األسرة و حًا ثم مشكالت عدم توافر الخبز و الشرب األكثر إلحا

البصل و لطبية والعطرية و اصيل االتصدير لممحإللحاح غمق مقر شركات اإلستيراد و درجة ا
الزيتون و أخيرًا مشاكل عدم تممك المنازل عمي الرغم من إنشاء المباني في ستينات القرن 

ك الدولة في محاسبة أصحاب البيوت عمي أسعار األراضي في الوقت الماضي و رغبة أمال
ىي عدم تي ذكرىا مسؤول الوحدة المحمية و عديد من المشكالت الال و وجدنإال أالحالي 



 

  

 

 الفيوم( –)بنى سويف  المشكالت التى تواجو مؤسسات التوطين بأقميم شمال الصعيد

-9311- 

وصول الصرف الصحي إلي قري عمي باشا الروبي و محمد أمين والي و الدكتور العزوني 
ىجرة  العمالة لعدم كفاية ،إلي جانب عدم إنارة الطريق وارتفاع اسعار مستمزمات االنتاج 

نقص الخدمات  ،مموحة التربة،مستوى الخدمة التكنولوجية انخفاض ،لمزراعة  ىمياة الر 
عدم و   ،ارتفاع تكاليف النقل لبعد المنطقة عن المحافظة،ندرة المنافذ التسويقية  ،االرشادية 

مع عدم وجود مشاريع تنمية تستوعب األيدي العاممة  داخل المنطقة وانارتيا رصف الطرق
اما فى عمالة في المنطقة عمالة موسمية زراعية.العمل نظرًا ألن ال توافرت عدم افي فتر 

ترتيبب المشكالت التى يعانى منيا ( 24رقم)  فيوضح الجدولمنطقة بنى سويف الجديدة 
المستوطنين ، بأستخدام طريقة أقل فرق معنوى الذى يوضح مدى األرتباط العضوى بين 

تنمية ألى مجتمع وتتشابك اء والتوطن حيث يعتبر حجر الزاوية لتحقيق الذتوافر األمن والغ
العالقات بين التوطن وتوفير المياه والمواصالت إلى الحد الذى يصعب معو فصميما حيث 
وجد أن مشكالت عدم توفر األمن عقب ثورة يناير ، وقصور أداء المخابز كانتا األكثر 

ت بشكل اع مياه الشرب ، وعدم توافر وسائل المواصالطألحاحًا بين المشكالت تم تكرار انق
جيد واخيرا تخمف اداء الجياز اإلدارى كما توجد مشكمة تصريف الصرف الصحى فى 

ستوطنين مولعدم عمم ال الصحراء المتاخمة لممدينة سوف تظير اثارىا عمى المدى البعيد ،
 :عمل التدابير االتية  يجب  بيا لم يذكرىا احد  ولحل تمك المشكالت

  التوصيات: 
 الجديدة والعناية بالطرق والمواصالت وصيانتيا بصفة دورية  توفير االمن بالمناطق .2
 .استكمال اعمال البنية االساسية بالقرى  .1
 زمة لمزراعة وتحسين جودة مياه الشرب .التوفير المياه ال .3
 االدارى بالمدن الجديدة والقديمة .ز اعادة ىيكمة الجيا .7
اعية والصناعية ر لز خل والخارج لممنتجات المصرية ااانشاء مراكز تسويقية بالد .5

 المتميزة .
فيى تحتاج الى سياسة زراعية موجية نحو وضع مشكمة عدم توافر الخبز والدقيق  .1

 برنامج قومى من اجل تحقيق االكتفاء الذاتى من القمح .
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العناية بدعم المشروعات الصغيرة عن طريق الصندوق االجتماعى لمنطقة قوتة  .4
ون بزيت الزيتون المنتج من المعاصر مثل معمل تخميل الزيتون وصناعة الصاب

دعم مراكز تجميع االسماك  ،صناعة االوانى الفخارية المتوارثة تطوير ،المجاورة 
واعدادىا لممستيمك فى  االقريبة واالستعانة بربات البيوت فى تنظيفيا وتغميفي

تعميم االستعانة بكمية التربية النوعية فى تدريب المتسربات من ال،سيارات معدة لذلك 
 عمى اتقان االعمال الفنية من خامات البيئة واعدادىا لممعارض الداخمية والخارجية 

 .مستوى المعيشة ودعم التوطن بياوذلك لرفع 

 

وتخمص الدراسة إلى وجود ضعف فى أداء الميام فى المؤسسات التابعة لمدولة فى 
والمؤسسات الصناعية  عينتى الدراسة ، كما أن المؤسسات التعميمية الحكومية والخاصة

والتجارية كانت األفضل من حيث أداء الميام واالسيام الحقيقى فى التوطن واألداء 
ليل الصعوبات لمقيام بدور ذاألقتصادى والتنمية لذلك توصى الدراسة بدعم تمك المؤسسات وت

                                                  .أكبر ، مع رفع مستوى األداء فى المؤسسات الحكومية من أجل مستقبل أفضل  
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 . الحقالم
ىمية وعدد العمال ودخوليم ودخول المؤسسات المؤسسات الرسمية واأل:1جدول رقم 

 موسى ميزار بالفيوم قريةقوتو لف جنيو  بعينة الدراسة بمنطقة السنوية باأل 
 دخل المؤسسة دخول العمال العمالة المؤسسة

 18,3 230,5 38 مدرسة تعميم أساسى
 2 33,5 4 مدرسة فصل واحد

 ـــــــ 22 1 مدرسة صديقة الفتيات
 ـــــــ 79 23 مستشفى تكاممى

 19170,000 31,5 3 سنترال
 12 9 1 دارين مناسبات

 1 37,2 3 مكتب بريد
 1,7 8 5 جمعية تنمية مجتمع محمى

 10 27,5 3 جمعية زراعية
 ـــــــــ 12,1 7 مركز شباب

 21 7,2 7 ينتين طحينماك
 ـــــــ 39 9 اربعة مساجد

 50 7,5 20 مصنع تخزين زيتون
 110,110 351,890 27 مخبز

 19178.810 471,190 224 اجمالى
 المصدر " جمعت وحسبت من مؤسسات القرية .
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المؤسسات الرسمية واالىمية وعدد العمال ودخوليم ودخول المؤسسات  :2جدول رقم 
لف جتيو  بعينة الدراسة بمنطقة قوتو بالفيوم قرية عمى باشا السنوية باال 

 الروبى .
 دخل المؤسسة دخول العمال العمالة المؤسسة

 13,7 274,100 35 مدرستين ابتدائى ومدرسة اعدادى
 ـــــــ 8,5 1 مدرسة صديقة الفتيات
 3 55,4 23 فصمين لمفصل الواحد

 1 1 2 دار مناسبات
 ــــــــ 27,5 3 وحدة صحية

 110,110 351,890 27 مخبز
 15 24 5 مزرعة دواجن
 ـــــــــــ 70 22 خمسة مساجد
 27 21,8 5 جمعية زراعية

 500 210 50 جمعية تنمية مجتمع محمى
 942,110 441,29 238 اجمالى

 المصدر " جمعت وحسبت من مؤسسات القرية
 

ال ودخوليم ودخول المؤسسات المؤسسات الرسمية واالىمية وعدد العم :3جدول رقم 
محمد أمين  السنوية بااللف جتيو  بعينة الدراسة بمنطقة قوتو بالفيوم قرية

 والى .
 دخل المؤسسة دخول العمال العمالة المؤسسة

 11,01 211 18 مدرسة تعميم أساسى
 2,9 31,8 4 مدرسة فصل واحد

 ــــــــ 20,3 1 مدرسة صديقة الفتيات
 4,2 1,7 2 دار مناسبات

 110,110 351,890 27 مخبز
  8,1 1 مسجد
 181,270 533,290 55 اجمالى

 المصدر " جمعت وحسبت من مؤسسات القرية
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المؤسسات الرسمية واالىمية وعدد العمال ودخوليم ودخول المؤسسات  :4جدول رقم 
 السنوية بااللف جتيو  بعينة بمنطقة قوتو بالفيوم قرية. دار السالم.

 دخل المؤسسة دخول العمال لعمالةا المؤسسة
 2,1 35,2 4 مدرسة فصل واحد

 ـــــــــ 23,2 1 مدرسة صديقة الفتيات
 20,3 7,5 2 دار مناسبات

 22,8 51,4 20 اجمالى
 المصدر " جمعت وحسبت من مؤسسات القرية

المؤسسات الرسمية واالىمية وعدد العمال ودخوليم ودخول المؤسسات :5جدول رقم 
 ية بااللف جتيو  بعينة بمنطقة قوتو بالفيوم قريةالدكتور العزونى.السنو 

 دخل المؤسسة دخول العمال العمالة المؤسسة
 2,5 34 4 مدرسة فصل واحد

 ــــــــ 20,5 1 مدرسة صديقة الفتيات
 ـــــــــ 28,2 7 مسجدين

 9 7,4 1 دار مناسبات
 8,5 42,7 25 اجمالى

 ؤسسات القريةالمصدر " جمعت وحسبت من م
وعدد العمال ودخوليم ودخول المؤسسات  واألىميةالمؤسسات الرسمية :6جدول رقم 

السنوية باأللف جنيو  بعينة الدراسة بمنطقة قوتو بالفيوم قرية المشير 
 كمال حسن عمى .

 دخل المؤسسة دخول العمال العمالة المؤسسة
 2,5 34,5 4 مدرسة فصل واحد

 ـــــــــ 10 7 مسجدين
 18 55 24 ثالث مزارع دواجن

 19 اجمالى
 

221,5 90,5 

 المصدر " جمعت وحسبت من مؤسسات القرية 
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مؤسسات الشركة القابضة والوحدة المحمية وعدد العمال ودخوليم ودخول : 7جدول رقم 
 المؤسسات السنوية باأللف جنيو  بعينة الدراسة بمنطقة قوتو بالفيوم

 دخل المؤسسة لدخول العما العمالة المؤسسة
 23,7 8,4 1 محطة صرف صحي

 10 83,100 12 وحدة محمية
 3490 79 1 وحدة كيرباء

 2521 71 1 محطة مياه الشرب
 ــــــــ ــــــــ غير مصرح تقطة شرطة

 5315,7 284,3 14 إجمالي
 م 1020المصدر " حصر من بيانات استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية سنة 

 

 
 بمحافظة الفيوم  والمؤسسات التعميمية بقري منطقة قوت: 8جدول رقم 

 4ل 3ل 2ل 1ل المؤسسة
 80 40 41 50 نسبة المعرفة بالميام

 91,4 50 47,5 43,3 نسبة أداء الميام
 م 1020المصدر " حصر من بيانات استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية سنة 

 
 
 

 بمحافظة الفيوم والمؤسسات غير التعميمية بقري منطقة قوت:9جدول رقم 
 11ص 9ص 8ص 7ص 6ص 5ص 4ص 3ص 2ص 1ص المؤسسات

 13 200 80 90 45 90 200 200 200 200 نسبة المعرفة بالميام
 92 200 200 11,4 15 55 200 10 200 200 نسبة أداء الميام

 م 1020بعينة الدراسة الميدانية سنة المصدر " حصر من بيانات استمارة االستبيان الخاصة 
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 ومؤسسات الشركة القابضة و الوحدة المحمية و الشرطة بقري منطقة قوت: 11جدول رقم 
 بمحافظة الفيوم 

 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع المؤسسات
 90 20 200 200 200 نسبة المعرفة بالميام

 93,3 70 0 200 40 نسبة أداء الميام
 م. 1020مارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية سنة المصدر " حصر من بيانات است

 
بإستخدام طريقة أقل فرق معنوي  لفئات  وترتيب المشكالت بمنطقة قوت:  11جدول رقم 

 عينة الدراسة الميدانية:
درجة إلحاح 

 المشكمة
األىمية النسبية  رمز المشكمة المشكمة

 لممشكمة
A 200 2س عدم صالحية مياه الشرب 
A 200 1س عدم كفاية مياه الشرب 

AB 80 3س عدم توافر الخبز 
AB 93,3 7س غمق مقر شركة التصدير 

B 70 5س عدم صالحية مياه الشرب 
 المصدر: جمعت و حسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان الخاصة بالدراسة.  

 
 لمميون جنيومارات فى قطاع التعميم بمنطقة بنى سويف الجديدة باثستاال:  12جدول رقم

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

رأس  العدد النشاط
 المال

 نسبة المساىمة
 فى االستثمار

 قيمة األجور العمالة
 السنوية

 32,4 420 1.4 90 21 المدارس
 15,3 829 25.4 291 5 سويف( بنى )جامعة الكميات

 27 100 44,1 810 2 النيضة( )جامعة الجامعات
 42 1119 200 2291 29 أجمالى

 المصدر:جمعت وحسبت من بيانات جياز مدينة بنى سويف الجديدة وجامعة النيضة.
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-6-31نيو حتى ستثمارات المنفزة بمدينة بنى سويف الجديدة بالمميون جالا:  13جدول 
 م2111

 المصدر:جمعت وحسبت من بيانات ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
 

 أداء الميام بالمؤسسات  التعميمية بمنطقة بنى سويف الجديدة:  14 جدول رقم
 5ل 4ل 1ل المؤسسة

 15 45 3,31 نسبة المعرف بالميام
 59.3 31,1 19,3 نسبة أداء الميام

 م.1022المصدر:جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بالدراسة عام
 
 

 ميمية بمنطقة بنى سويف الجديدةاداء الميام بالمؤسسات غير التع :15جدول رقم 
 11ص 8ص 8ص 7ص 5ص 3ص 1ص المؤسسة

 13 83 200 12.1 200 200 200 نسبة المعرفة بالميام
 41 82.1 92.1 13.3 11.1 20 200 نسبة أداء الميام

 م.1022المصدر:جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بالدراسة عام
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 اجمالى االستثمارات
 )بالمميون حنيو(

289 287 212 204 141 39 4 50 301 2334 
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بضة والوحدة المحمية والشرطة بمنطقة بنى سويف مؤسسات الشركة القا :16جدول رقم 
 الجديدة

 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع المؤسسات
 87 11,1 200 200 200 نسبة المعرفة بالميام

 3,3 12.1 31,1 80 93 نسبى أداء الميام
 م.1022المصدر:جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بالدراسة عام

 
قة بنى سويف الجديدة بأستخدام طريقة اقل فرق ترتيب المشكالت بمنط:  17جدول رقم 

 معنوى لفئات عينة الدراسة الميدانية.

رمز  المشكمة درجة إلحاح المشكمة
 الشكمة

االىمية 
 النسبية
 لممشكمة

A 200 2س عدم توافر األمن 
A 200 1س قصورفىأداء المخابز وعدم توافر الخبز 

AB 82,1 3س تكرار انقطاع  مياه الشرب 
AB 93,9 7س م توافر وسائل المواسالت بشكل جيدعد 

B 13,3 5س تخمف اداء الجياز اإلدارى 
 م.1022المصدر:جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بالدراسة عام

 

 

 المراجع:
 م.1022، بيانات الجياز المركزى لمتعبئة العامة واألحصاء

 م.1020الوحدة المحمية بقوتة، بيانات 

 م.1022، بيانات ببنى سويف جامعة النيضة
 م.1022، بيانات جياز مدينة بنى سويف الجديدة



 

 

 د. اعتماد شعبان عثمان
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حسن عمى حسن ، المجتمع الريفى والحضرى ، المكتب الجامعى الحديث ،األسكندرية  
 م . 2882

 م . 1000رضا  أبو حطب ، دكتور ، حصاد دراسات خبرات التوطن مايو 
م 1000ات الزراعية المستحدثة ، العريش رضا  أبو حطب ، دكتور ، سياسة تنمية المجتمع

. 
 م . 2882، دكتور توطين البدو فى ليبيا ، سبيا زويلوجمى صالح ال

 م .2895  –مكتبة نيضة الشرق  –محمد كمال التابعى ، إدارة المؤسسات األجتماعية 
محمد نورالدين الطماوى ، دكتور ، دور الدولة فى مصر فى ضوء التطورات األقتصادية .

 م . 2888معاصرة ، أكتوبر ال
 م.2888محمدى بيجت جاد ، دكتور المنظمات وأسس إدارتيا ، كتاب جامعى القاىرة .

 م.1022، بيانات مركز معمومات محافظة الفيوم

نبيل جامع وأخرون ، دكاترة ، حيوية نظم األستيطان الريفى والحيازة المزرعية فى األراضى 
 م . 1002البشرية الريفية مايو  الجديدة وعالقتيا بتنمية الموارد

 المراجع األنجميزية:

Galan B.B., Legislation gorerning land access for rural woman in 

the countries of central America and the carribbean, In for macoes, 

Economicas Insituto, de-Economia-Agricola,1000  . 

Canonical   Edition, chaoter 23,page 243-244.2881. 

http://www.legislation.gov.uk   

http://www.reading.ac.uk  
http://www.acrobatplanet.com  

http://www.fig.net 

http://www.palestinemonitor.org  

http://dslr.goa.nic.in  

http://ebooks.cambridge.org  

 

 

http://www.legislation.gov.uk/
http://www.reading.ac.uk/
http://www.acrobatplanet.com/
http://www.fig.net/
http://www.palestinemonitor.org/
http://dslr.goa.nic.in/
http://ebooks.cambridge.org/


 

  

 

 الفيوم( –)بنى سويف  المشكالت التى تواجو مؤسسات التوطين بأقميم شمال الصعيد

-9391- 

PROBLEMS FACE SETTLEMENT INSTITUTION IN NORTH 

UPPER EGYPT(BANI SUEF & EL-FAYOUM) 

 

 

ABSTRACT 
Settlement outside the Nile valley, which we live in, is 

necessity now mainly after taking out thousands over from the 

most fertile lands for building  many Khrsanah buildings after 

25th January revolution. 

The trend towards establishing new communities required 

establishment of firm institutions have a scientific rules.  

The research aimed to study the role of institutions either 

governmental or non-governmental institutions and its 

performance in new settlements. 

The results illustrated that the governmental institutions 

have low performance  particularly in the two areas under study. 

The first: Kota in El Fayoum governorate that represent 

agriculture community, and the second: Banisuef El-Gededa in 

Baniseuf governorate that represent an industrial community.  

On the contrary, there is an effective  performance for  non- 

governmental institutions settlement particullary near educational, 

industrial and commercial institutions in Banisuef El-Gededa in 

Baniseuf governorate than Kota in El-Fayoum. 

At Kota region in El Fayoum governorate, number of 

institutions are little and showed low level of performance and 

investment. Maintance and developing  the service institutions in 

new communities are required to improve their performance .   

 

   
 
 

 

 


