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 الممخص

 ،تستيدف إحداث التنمية الشاممة التي إلى مجموعة من التدابير مصر لجأت
ومن أىم وسائل تنمية  والصحراوية. ،والحضرية ،تنمية المجتمعات الريفيةو 

دورا كبيرا في  تؤدي فيي ،المشروعات التنمويةبالمجتمعات الصحراوية االىتمام 
والحد من مشكمة البطالة، وتوفير فرص العمل  ،حدوث عممية التغير االجتماعي

التغيرات االجتماعية والثقافية الدراسة رصد بعض  تمك حاولتمن ىنا لمشباب. 
مدى لموقوف عمى  وذلك  ؛ المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية في محافظو مطروح

عن العمل بالتكنولوجيا الزراعية، مما  ضيمبع عزوف أسبابو  ،التغيرات الواقعة لمبدو
 .يسيم في توجيو الخطط إلى ما يناسب المجتمع البدوي الصحراوي

 ،من الممارسات التكنولوجية المبحوثيناستفادة تفاوت النتائج  وقد أظيرت
 االستفادة تعذرالمبحوثين غمب أ أكدفقد  ،المياهباستفادة تمك المرتبطة  األكثروكانت 

 التى  المعوقاتأىم كانت حيث  ،ممياهحتياجيم الشديد لالذلك و  من ىذه التكنولوجيا
 عن طريق عمى حل ىذه المشكمة المبحوثين قد أجمعو ، ،فر المياهاىي عدم تو تواجييم 

األساليب استخدام وتالىا  ة،يمن محطات التحم كثيروعمل  اآلبارحفر المزيد من 
من النواحي  امرتفع اتغير  ىناك أنالنتائج وقد أظيرت الحديثة في تربية الحيوانات. 

 المبحوثينجميع رفض  في مقابل ،المبحوثين% من 87 االجتماعية والثقافية بنسبة
باقي المعتقدات والعادات والتقاليد والخصائص المميزة لمبدو  أما ،حرام ألنيالقروض ا

 ، القيم والمعتقدات الدينيةويرجع ذلك لعدم تضاربيا مع  ،فقد اتضح تغيرىا بنسب متفاوتة
  .انتشار التعميم واالنفتاح عمى العالم الخارجي وأيضا أظيرت النتائج
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Abstract 

Egypt has resorted to a set of measures aiming a 

comprehensive development precisely the development of rural, urban 

and desert. One of the most important means of developing desert 

societies is paying attention to the development projects, as they play 

a major role in the process of social change, reducing the 

unemployment, and providing job opportunities. Thus, this study 

attempted to monitor some social and cultural changes related to 

agricultural technology in Matrouh Governorate. The study was trying 

to find out is there any changes happened to Bedouins and the reasons 

why the Bedouins refuse to work with agricultural technology, which 

contributes in future developmental projects. 

The results showed the varied benefit of the sample from 

technological practices, the most benefit was from those related to 

water. Most of the sample agreed to benefit from this technology due 

to their severe need for water, and the most important obstacles were 

the lack of water, and all the sample agreed to solve it by digging 

more wells and making many desalination stations. It was followed by 

modern methods of animal husbandry. The results also showed that 

there is a high change in 87% of the sample in general, whether 

cultural or social, with all the sample members rejecting loans because 

they are forbidden, and this is the value of what is halal and forbidden. 

As for the rest of the beliefs, customs, traditions, and characteristics of 

the Bedouins, they have changed differently due to their lack of 

conflict with the values of halal as well as the spread of education and 

openness to the outside world. 
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 المقدمة:

ألخذ ا تحاول ولذا ،من المشكالت االقتصادية واالجتماعية كثيراتواجو مصر 
تستيدف إحداث التنمية الشاممة في  تيال بالتنمية من خالل مجموعة من التدابير

: 8998)الحيدري  المجتمع، ولعل من أىم ىذه التدابير تزايد االىتمام بالتنمية الريفية
(.  وذلك من خالل إعادة الصياغة البنائية والوظيفية لمنظم والتنظيمات الموجودة 88

( 88: 8008 يالحورابيع )تحقيًقا لمعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص وعدالة التوز 
والتركيز عمى اإلنسان ألنو صانع التقدم والحضارة عمى مر العصور )عبد المنعم 

8008 :8.) 

البد من العمل عمى تحديث  كافة و  ،ويعتبر التغير سنة من سنن الحياة
 ،االجتماعية: المجتمعات الريفية التقميدية والصحراوية في كل من المجاالت 

يو ف ؛ لتركيز عمى اإلنسانوا(. 88: 8008الحورابي) واإلدارية ،والثقافية ،واالقتصادية
تحويل العنصر البشرى المتزايد ول ،وىدف سياستيا وتحديثيا ،يمثل أىم ثروات األمم

(. 8: 8008إلى عنصر فعال في التنمية بدال من أن يشكل عبئًا عمييا )عبد المنعم 
دورا كبيرا في فتح آفاق األمل ومن ثم فإن التنمية والتغير المترتب عمييا يمعبان 

تحسين البيئة المعيشية لمسكان، وتوفير فرص العمل، و لمشباب ورفع مستوى المعيشة، 
 .وتحسين مستوى الرفاىية لمسكان

الجزء األكبر من  فييتتجو سياسة الدولة إلي تنمية المناطق الصحراوية و 
 ؛ واالستغالل الزراعيتتوفر بيا األراضي القابمة لالستصالح و  ،المساحة المصرية

باعتبارىا أحد الحمول المناسبة  التنموية بكافة األدوات والوسائل سعت الدولة ذلكلو 
: 8008نيدي االقتصادية واالجتماعية )الي ولمتغمب عمى مظاىر التخمف ومشكالت

التنموية  المشروعاتبتنمية المجتمعات الصحراوية، االىتمام (. ومن أىم وسائل 891
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وتوفير  ،والحد من مشكمة البطالة ،ر االجتماعييفي حدوث عممية التغيفيي تسيم 
 .فرص العمل لمشباب

 المشكمة البحثية:

بين اإلنسان والبيئة  يالبدوية مثاال لمتفاعل القو و تشكل المجتمعات الصحراوية 
الفيزيقية، ونموذجا واضحا لقدرة اإلنسان عمى التكيف مع البيئة المحيطة لو رغم 

 باقيمختمف عن  ثقافيالمناطق الصحراوية يتميزون بنسق  أىاليأن  إال صعوبتيا.
 اعدد ىذه المناطق الموجية إلى الزراعية المشروعات التنمويةوتواجو    .المجتمعات

رات في البنية االجتماعية يمن التغي عدد تؤدي إلىمن المعوقات باالضافة إلى انيا 
 . سواء بشكل مباشر او غير مباشر والثقافية

تغيرات اجتماعية وثقافية ىل ىناك رصد ل وىو ما دفعنا لمقيام بيذه الدراسة
نابعة واجتماعية ثقافية  معوقاتوىل يوجد  ،لمبدو نتيجة استخدام التكنولوجيا الزراعية

ثم  ومن .التكنولوجيا الزراعية ن استخدامم يمتمنع بعض من ثقافة المجتمع الصحراوي
  مجموعة من التساؤالت كالتالي: خاللن تتحدد من أن مشكمة الدراسة ممكن إف
ما ىي التغيرات االجتماعية والثقافية المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية القائمة عمى  -8

 المشروعات التنموية الزراعية في مجتمع الدراسة؟
بالتكنولوجيا الزراعية القائمة المرتبطة والثقافية ما ىي أىم المعوقات االجتماعية  -8

 عمى المشروعات التنموية الزراعية في مجتمع الدراسة؟
 ما ىي أىم المقترحات لمتغمب عمى تمك المعوقات من وجية نظر المبحوثين؟ -1

 أىداف الدراسة:

لمبدو الناتجة التغيرات االجتماعية والثقافية رصد ىو اليدف العام من الدراسة 
التكنولوجيا الزراعية القائمة عمى المشروعات التنموية الزراعية في عن استخدام 

 محافظو مطروح. 
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 أىمية الدراسـة:

حيوية الموضوع  في النظريةمن الناحية وتأتى أىمية الدراسة في ثالثة جوانب ىي: 
 كما أن ىذه الدراسة تحاول تقديم إطار ،ير بمجاالتو المختمفةيالتغوىو مسألة  ،تتناولو الذي

نتيجة  ،وتحديثيا الصحراوية المجتمعات ر يتغيوبرنامج شامل لعممية   ،نظري متكامل
طرحت لتفسير  التيكما حاولت تقييم االتجاىات النظرية المختمفة   ،المشروعات التنموية

من التطبيقية ير بمجاالتو المختمفة ياستخدام التكنولوجيا الزراعية وتأثيرىا عمى التغ عممية
ير يتغربما يمكن التعرف عمى أىم العوامل واألبعاد المحددة لمستوى و  ،الدراسةخالل ىذه 

العمل عمى توجيييا نحو زيادة مستوى تحديث ىذه  وبالتالي ،الصحراويةالمحمية  تالمجتمعا
التعرف  فيمن خالل تبنى نتائج ىذه الدراسة. وربما تسيم ىذه الدراسة  وتغييرىا المجتمعات

، وبالتالي وتغييرىا الصحراويةالتي تعترض تحديث المجتمعات المحمية عمى أىم المشكالت 
 فإن التغمب عمى تمك المشكالت باستخدام أنسب السبل يعد خطوة الزمة لتحقيق مستوى عال  

 في المستقبميةوتكمن أىمية الدراسة من الناحية  ،وتحديثو الصحراويالمجتمع ير يتغمن 
ولتتوافق مع المتطمبات  ،والتنمية الريفية لتكون أكثر فعالية التغييربرامج   اتتعديل مسار 

 الصحراوية.الفعمية لممجتمعات المحمية 

 التنمية والتكنولوجيا الزراعية:

في البنيان االقتصادي  ورئيسياً يمثل القطاع الزراعي المصري جزءًا ىاما ً 
ومصدرًا رئيسيًا إلمداد بعض قطاعات الصناعة وغيرىا بالمواد الخام  ،القومي

الضرورية الالزمة، كما أن لو أىمية في التجارة الخارجية المصرية تصديرًا واستيراد 
دخال التكنولوجيا 80-88: 8088والحصول عمى عمالت أجنبية )أحمد  (. وا 
عوقات االجتماعية واالقتصادية بعض المبالزراعية المستحدثة في الدول النامية يقابل 

الحاجة إلى إزالة ىذه المعوقات وتييئة التكنولوجيا  مما يظيروالسياسية واإلدارية 
(. ويضاف إلى األمور اليامة في 8: 8000لنقميا إلى المجتمعات الجديدة )النجار 
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عية مجال التنمية الزراعية المتواصمة تبني وتوطين أفضل األساليب التكنولوجية الزرا
 (.80-88:  8088بكل أشكاليا وصورىا )أحمد 

 التكنولوجيا الزراعية وعالقتيا بالتغير االجتماعي في المجتمع الصحراوي:

وقد . يمكن القول بأن التنمية الزراعية ىي عممية حركية متتابعة ومستمرة
( أن استخدام التكنولوجيا قد أدى إلى 811 -889: 8987أوضح )الميمة وطاقة  

ظاىرة الحراك االجتماعي، وخمق حرفا جديدة ونظما متناسقة في التركيب  اتساع
وارتفاع مستوى معيشة األفراد، ويعتقد  ،الطبقي، كما أدى إلى زيادة النشاط االجتماعي

 (. 881: 8081 ستيتيةأ) أن المجتمع إنما ىو نتاج لمتكنولوجيا

حدوث تغييرات في وكان لمتوسع في تطبيقات التكنولوجيا الزراعية أثر في 
كما أدى استخدام اآلالت الحديثة  ،وفي أسموب حياة المزارع وأسرتو ،اقتصاد المزرعة

إلى ىبوط سمطة رب األسرة التي كانت سائدة، وظيرت الجماعات االختيارية 
(. وقد أشارت 81-88: 8999والمؤسسات التي تؤدي وظائف جديدة لألسرة )صدقي 

: 8998(، )مراد 88-80: 8000، )النجار (88-80: 8008دراسات )دسوقي 
ثار استخدام التكنولوجيا الزراعية آ( إلى أن أىم 888: 8088(، )الخولي 17-19

التغيرات المصاحبة لمنظام االجتماعي )تغير نظام  ، عمى النواحي االقتصادية ىي
 الطبقات، تغير الوظائف االجتماعية، تغيير التركيب االجتماعي(. 

رئيسية  ممارساتيقصد بو سبع  :االجرائي لمتكنولوجيا الزراعيةالتعريف 
التكنولوجيا البيولوجية و  ،نشطة خاصة بالتكنولوجيا الزراعية الميكانيكيةأندرج تحتيا ت

تنمية المراعي تكنولوجيا وىي  ،تكنولوجيا النظمو  ،والتكنولوجيا الكيميائية ،أو الحيوية
تربية وتكنولوجيا  ،وتطويرىا تنمية نظم حصاد المياه وتكنولوجيا ،وتطويرىا  الطبيعية
األمن الغذائي وسالمة وتكنولوجيا  ،تحديث الخدمات الزراعيةوتكنولوجيا  ،الحيوانات

 .حديثةنولوجيا النظم الكوت ،الغذاء لألسر البدوية
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 :والبداوة ر االجتماعييالتغي

طوقيا ينكسر لعوامل  من المؤكد أن العزلة التي أحاطت بالجماعات البدوية بدأ
 ،والتعميم ،والخدمات االجتماعية ،وبرامج توطين البدو ،مشروعات التعدين :متعددة منيا

ولقد انعكس ىذا  ،ت في تمك المناطق الصحراويةئوالمرافق التي أنش ،وتنمية المراعي
كمو في تحول البداوة من مجرد نمط لمحياة االقتصادية يتسق مع نسق اجتماعي لو 

معينة إلى طريقة في الحياة تنطوي عمى قيم تشكل العالقات وتحدد األحكام  خصائص
ثم جاءت التكنولوجيا الحديثة إلى (. 88: 8991والتوقعات في أنماط متمايزة )محجوب 

لى المستقبل وتغييما أحدثتو ىذه التكنولوجيا من تغيبالصحارى  ر ير النظرة إلى العالم وا 
بالفعل بعض التغيرات في السمات المادية لمثقافة البدوية حدثت وقد . أنماط التفكير

وعوامل االتصال الثقافي عبر اإلذاعة  ،نتيجة التفاعل مع الوافدين عمى المنطقة
وبدأ البدوي يميل إلى االستقرار . وعن طريق االتصال بالمدن القريبة ،والتمفزيون

 .(108-111 :8998)دعبس واالندماج في العممية االجتماعية 

 وتنمية المجتمعات البدوية: -خصائص الشخصية البدوية  -البداوة -مفيوم البدو

المجتمع البدوي بصفة عامة عمى ىيئة جماعات ليا ارتباطات عرقية في  أنش
يناك مجموعات بدوية تعتمد ف ،ممبدو الرعويين أيديولوجيتيم المستقمةف ،خط الذكور

يعتبر الرعي و  (.19-18: 8997)محجوب وآخرون عمى المجتمعات الزراعية الثابتة 
وتحتل الزراعة المرتبة الثانية، ويتمتع المجتمع البدوي بالممكية  ،المينة األساسية لمبدو

وقد كان  لمعوامل البيئية التي تسيطر  ،وترتبط مساحات األرض باسم العائمة ،الجمعية
عمى حياة البدو تداعيات إيجابية تتمثل في ظيور المبادرات التي تتسم بالتعاون 

 (. 817-811: 8081باعتباره مممحًا أساسيًا لسموك التكافل االجتماعي )عبد الباقي 
قبال اإللحياة و احب بخصائص الشخصية البدوية تتسم ( 71-71: 8998 دعبس
في حين يميز  .تمسك بالعادات والتقاليد واألعرافالو لزعامة والقيادة، اا، وحب عميي
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حب و احتقار العمل اليدوي، ب( الشخصية البدوية 817-818: 8997)محجوب 
األعمال المينية والحرفية ووضعيا في مرتبة أدنى  قبولوبالتالى عدم  ،البدوي لمحرية

( أن أىم 11 - 11: 8001)عطية يوضح كما  (.811: 8998من العمل )دعبس 
الطرق الحديثة لتنمية المجتمع البدوي الصحراوي تتمثل في تنمية اإلنتاج الزراعي 

( معوقات تنمية المجتمعات البدوية 880: 8997ويحدد )الصادي  والحيواني.
الصحراوية في نقص قدرة ىذه المجتمعات عمى جذب السكان لالستيطان بيا خاصة 

ة، ونقص اإلعفاءات والمزايا الالزمة لجذب االستثمار ليذه العمالة الصناعي
المجتمعات، وعدم توفر وسائل المواصالت الالزمة لربط ىذه المجتمعات، وسيادة 

 الشعور باالغتراب بين السكان الوافدين.

 الدراسات السابقة:

دراسة التكنولوجيا الزراعية من منظور اجتماعي  األبحاثاستيدف عدد من 
(، 8998مثل دراسة معوقات انتشار التكنولوجيا الزراعية كما في دراسة )أبو قرين، 

)غضيب، ، (8088)الشايع،  ،(Baide, 2005)، (8999ودراسة )صدقي، 
عبد العال وآخرون، ) ،(Ozkan et al, 2013) ،(8088)عرابي،  ،(8088
(، 8088كريم وسممان، ) ،(Luthr et al, 2015) (، 8081الحميم، عبد (، )8081

(، 8087متولي وآخرون، (، )Yuzhao, et al, 2016(، )8088حبيب وآخرون، )
(Dhakal,2017)، (Ping et al, 2017)، Gruère,2017) ،)(Pivito,2018)، 
(Mittala et al,2018) ،(Haas, et al, 2018)ىذه الدراسات  تائجنوأوضحت  ؛

 لمتكنولوجيا أن أىم المشكالت التي تحد من انتشار التكنولوجيا التكمفة المرتفعة
والصيانة. وكذلك فالعائد منيا أاالستخدام  سواء في وتعقيدىا ،وقطع الغيار نتياصياو 

ونقص  ،عدم وجود بنية تحتية تدعم التبنيو ونقص الدعم من الفنيين،  ،غير مجز
والمعالجة وحيازة األراضي  ،والخيارات المالية والتسويقية ،والمعدات المدخالتمصادر 

 نقص وعي المستيمكمثل  الثقافية والسموكيةالمعوقات كذلك و  من المعوقات الميمة.
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مقاومة و  ،لخوف من المخاطرة باستخدام الجديدبا وجيا. واإليمانبالتكنول والمستخدم
القدرة عمى فيم التكنولوجيا واعتمادىا وتكييفيا والتي تتضخم بسبب عدم  عامة لمتغيير

 لتحقيق فائدة أكبر.
ر االجتماعي الناتج عن يد من الدراسات الخاصة بالتغيعدكما كان ىناك 

( )عسران، 8009( )عمي، 8008( )الشناوي، 8001التنمية مثل دراسة )ضيف، 
معرفة المبحوثين إلى ارتفاع ىذه الدراسات  أشارت نتائج . و (8088( )الديب، 8080

وأوضحت حدوث تغيرات بنائية في األسر تمثمت في  ،واستفادتيم من المشروعات
 ،حدوث تغير في نمط الزواجانتشار الزواج الخارجي وزيادة عدد الزوجات. مع 

باإلضافة إلى حدوث تغير في القائم باتخاذ القرارات األسرية بعد التنمية. كما أظيرت 
حيث ضعفت العالقات  ،ير في شبكة العالقات االجتماعيةنتائج الدراسة وجود تغ

االجتماعية بين األفراد واألسر، عالوة عمى حدوث انخفاض في احترام تقاليد 
المجتمع، واحترام القضاء العرفي. مع زيادة في األنشطة التعميمية بعد التنمية مثل 

ووجود  ،م، وتعميم البناتوالحرص عمى استكمال األبناء لتعميمي ،إلحاق األبناء بالتعميم
حدوث  اتبدافع البحث عن ظروف حياة أفضل. كما أبرزت الدراس ريوعى بالتغي

وفى أوجو ثقافتو المادية والالمادية، وكان ليذا  ،تغيرات في المجتمع بشتى مجاالتو
 .وأخرى سمبية ،التغيير أوجو إيجابية

االجتماعي عممية اجتماعية يتحقق ر ين التغيأومن الدراسات السابقة تم التأكيد عمى 
ر في المجتمع بأكممو في النظم االقتصادية واالجتماعية أو تغيير في يعن طريقيا تغي

يحدث التغير االجتماعي نتيجة الظاىرات االجتماعية  ، ونظام اجتماعي معين
. والثقافية واالقتصادية والسياسية يتداخل بعضيا في بعض ويؤثر بعضيا عمى بعض

فيو عممية تحدث  ،ثناء ىذا التغيرأضافة إلى توضيح وجود بعض المعوقات باإل
التصادم وبشكل اسرع لممتغيرات المادية مما يسبب  ،بشكل بطئ لممتغيرات الالمادية

القيم  بين "الجديد" الممثل في "الوسائل التكنولوجية" وبين القديم الممثل فيوالصراع 
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والثقافية  االجتماعية المعوقاتاعد عمى بروز مما يس والمعايير والعرف االجتماعي
 لييا نظرية التغير االجتماعي.إالتي تشير 

 :مصادر وطريقة وأدوات جمع البيانات

المصادر  أوليمااعتمدت الدراسة عمى مصدرين لمحصول عمى البيانات: 
الثانوية المتمثمة في مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة مطروح، ومركز 
المعمومات بالوحدات المحمية وذلك لمحصول عمى البيانات المتعمقة بتواجد الخدمات 

ىذه المصادر فيتعمق بالبيانات المحققة ألىداف  ثانيبالقرى بمنطقة البحث.أما 
مصادرىا األولية عن طريق استمارة استبيان ُأِعَدت ليذا الدراسة، والتي جمعت من 

 الغرض وتم جمع البيانات عن طريق المقابمة الشخصية لمبدو.

 المعالجة الكمية لممتغيرات

المشاركة و  نوع الخبرةو  ،عدد سنوات التعميمو  ،لسنا -:وىي المتغيرات المستقمة -8
 المجتمعية التطوعية

الممارسات التكنولوجية الزراعية بالمنطقة عن طريق  -: وىي  ةالمتغيرات التابع -8
والمشكالت  ،االجتماعية والثقافية التغيراتوكذلك  ،المشاريع التنموية المختمفة

 .لمحل.التي تواجو المبحوثين بالمنطقة، والحمول التي اقترحوىا 
 أدوات التحميل اإلحصائي

استخدام العرض الجدولي و  SPSS تم استخدام برنامج التحميل اإلحصائي 
اختبار معامل االرتباط البسيط لبيرسون لمتعرف عمى و لمتكرارات والنسب المئوية 

التغير االجتماعي و العالقات االرتباطية المحتممة بين المتغيرات المستقمة المدروسة 
 لمتكنولوجيا الزراعية. الستخدام الثقافيو 
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 مجاالت الدراسة: 

كبر مساحة من أار مركز مطروح بالمحافظة حيث تتواجد تم اختي المجال البشري:
بنسبة   8كم 888.99االستعماالت الزراعية داخل الزمام بمركز مطروح حيث تبمغ 

جمالي مساحة المركز المأىولة بالسكان)الييئة العامة لمتخطيط إ% من 10.18
، ويبمغ 1111(. وبمغ إجمالي المشتغمين بالزراعة بمركز مطروح 8087العمراني، 

) التعداد  8101 أنشطةعدد  ذكور الريف المشتغمين بالزراعة وما يتعمق بيا من 
 ،، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء(8087 تآوالمنشالعام لمسكان واإلسكان 

ريف المشتغمين بالزراعة ليبمغ % بطريقة عشوائية منتظمة من  ذكور ال1وتم اختيار 
قبائل من قبائل مطروح  1ممت العينة عمى عدد تشاوقد  بدوي. 881إجمالي العينة 

المستقرة في قسم مطروح وىي )الصريحات، الشواعر، الزعيرات، والعبيدي(.تركزت 
 .ىذه القبائل في عدد من القرى  وىي )أبو شحيمة، أبو تمر، رأس الحكمة، مطروح(

وحتى  8089تم إجراء البحث الميداني خالل الفترة من شير إبريل  لزمني:المجال ا
 ، وذلك بعد االنتياء من تصميم استمارة االستبيان ودليل المقابمة.8080 أغسطس

 حافظة مطروح.بم : تم إجراء ىذا البحث في مركز مرسى مطروحالمجال الجغرافي

 ةطار النظري لمدراساإل

 ظرية التغير االجتماعي:ن

ىناك  من يفسر التغير في ضوء العوامل والعمميات الداخمية النابعة من 
يؤكد عمى العوامل الخارجية، وىو الشكل الغالب حول التغير ومن  ،المجتمع ذاتو

وأقوى عامل  خارجي ىو التكنولوجي،  ،االجتماعي، حيث يعتقد بقوة التأثير الخارجي
 ويميو االقتصادي، ثم الصراع. 
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 ،ن "العوامل التقنيةإالعوامل المتعددة، حيث  " يبر "نيجوتبنى ماكس ف
الطبقية التي ينظر إلييا  ،والسكانية ،واأليديولوجية ،والدينية ،والسياسية ،واالقتصادية

عالوة عمى تأثيرىا في مسار  ،بعض باعتبارىا تغيرات مستقمة، تؤثر بعضيا في
 (. 88: 8081 الذئب) المجتمع

المصالح  : ر ومن بينيايلمتغي امعوقبوصفيا  وىناك عدة عوامل تعمل 
تضامن  -المقاومة اإليديولوجية  -الطبقة االجتماعية  -مصالح المكانة  -المستقرة 
 –تحكيم العقل  -اآلراء األخالقية  -الخوف من المجيول  -السمطة  –الجماعة 
 الخرافات. –أنماط الحركية  -التكامل الثقافي  -معايير التواضع  -العرقية  –القدرية 

نظرية التغير االجتماعي حيث ان المشروعات التنموية تم اختيار من ثم و 
من انسب لى المنطقة إدخال التكنولوجيا الزراعية إالزراعية بالمنطقة التي تتسم ب

ن التكنولوجيا إسباب التغير التي تحدث بالمجتمع. حيث أالنظريات التي تشرح وتفسر 
ىم أتعد  ىيو  ،الحيوان الزراعية تسيم في تطوير المجتمع في ميدان الزراعة وتربية

 نشطة االقتصادية التي تسيم في رفع مستوى معيشة البدو في ىذه المنطقة.األ
 طار المنيجي لمدراسةاإل

وانطالقا من أىداف الدراسة وجدت الباحثة ضرورة االستعانة بعدد من المداخل 
خطوات العمل المنيجية التي تسيم في جمع المعمومات وتحميل المادة الميدانية وتنظيم 

عن طريق المقابمة  اوتمثمت في استمارة االستبيان، دليل المقابمة، وتم االستعانة بيم
واستخدمت الدراسة المنيج  .وتحميل البيانات، والمعايشة، والمالحظة، الشخصية

 وذلك تحقيقًا ألىداف الدراسة. والمنيج األنثروبولوجي ،التحميمي الوصفي
 اسةالصعوبات التي واجيت الدر 

وأمكن التغمب عمييا منيا ما  ،ولقد واجيت عممية جمع البيانات عدة صعوبات
كثير  نفاقبعض، مما أدي إلعن  يمي: تناثر المجتمعات المحمية المدروسة بعضيا
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من الوقت والجيد لموصول إلى تمك المجتمعات. وصعوبة الحصول عمى بعض 
المشاريع من العاممين بالجياز اإلداري البيانات الثانوية الخاصة بمكونات وأنشطة 

 بالمحافظة.
 مبررات اختيار منطقة البحث:

اىتمام و  ،اىتمام الدولة بتنمية المحافظات الحدودية ومنيا محافظة مطروح
وتنفيذ العديد من  ،مركز بحوث الصحراء كجية بحثية مختصة بدراسة ىذه المنطقة

 .الل المشروعات التنموية الزراعيةالبرامج الخاصة بتنمية منطقة  الدراسة من خ
 المناقشة والتوصياتالنتائج و 

 أواًل: وصف عينة البحث

 السن: (2

% 88.1واتضح أن نسبة  ،تم تقسيم المبحوثين وفقًا لمسن إلى ثالث فئات
 % تقع فى الفئة العمرية 64.3سنة(، وكان غالبية المبحوثين  10تقل أعمارىم عن )

% من المبحوثين كانت 24.3 وأن أقل نسبة   ،سنة( 10من  وأقل 10بين )ما 
(.ويتضح من النتائج أن نسبة 8سنة، كما يوضح جدول رقم ) 10أعمارىم أكبر من 

وىى األكثر قدرة عمى  ،سنة 10% من  العينة ضمن الفئة العمرية األقل من 75.6
 االستفادة من التقنيات الحديثة.و وتقبل لمتكنولوجيا ،لتطورات الحديثةاتقبل 

 دد سنوات التعميم:ع (2

% من المبحوثين أميون، وأن حوالي ثمثي 80وأوضحت النتائج أن  أقل من 
عمى المؤىل المتوسط  الحاصمينالعينة يعرفون القراءة والكتابة، وبمغت نسبة 

(.ويتضح من النتائج ارتفاع نسبة من 8%، كما ىو موضح بالجدول رقم )88.1
% 90.1عمى مؤىل متوسط فقد وصمت الى   والحاصمينيستطيع القراءة والكتابة 
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تقبل كل ما ىو جديد عمى قادرين  مكن تفسير ذلك بأن النسبة األكبر من المبحوثينوي
 وتقبل التغير.

 الخبرة بالزراعة ورعاية الغنم في المنطقة:  (2

ولكن تطورت عبر الزمن ، لبدو المنطقة ىي رعي الغنم األساسيةالخبرة 
نسبة البدو الذين لم يرتبطوا  أناعة. ونالحظ من العينة ىناك خبرة في الزر  وأصبح

% وىذا دليل عمى التغيير المستمر في 21.7ال تتعدي الثمث  اآلنبالزراعة الى 
% ليا خبرة في الزراعة 73.9العينة  أرباع ةلى ثالثإالمنطقة. والغالبية وتكاد تصل 

 (.1، جدول )عية في المنطقةمما يعني مشاركتيم في التكنولوجيا الزرا األغناموتربية 

 المصدر الرئيسي لممياه: (2

% 18.1ان النتائج  وتؤكد ، تم توزيع المزارعين وفقًا لممصدر الرئيسي لممياه
اعتمادىم  أنالعينة  أفرادجميع  أضافولكن  ،عمى اآلبار نمن المبحوثين يعتمدو 

لمياه الشرب عمى شراء المياه من الحكومة مما يكمفيم مبالغ مالية  األساسي
 (.1، جدول )والسنده ال تكفي ةالخراسانيوالخزانات  اآلبارمياه  أنحيث ،كبيرة

 االنفتاح عمى العالم الخارجي: (2

 أجيزة% من المبحوثين لدييم ىاتف محمول ولدييم 800 أنوتوضح النتائج 
 فيم وتقبلنترنت مما يساعد عمى واالتصال باإل ،والراديو ،مختمفة مثل التمفزيون أعالم

 .أشكالياالتكنولوجيا الجديدة بكافة 
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 جداول توزيع المبحوثين

 لفئات الحالة التعميمية وفقا (8جدول رقم ) ( وفقًا لمسن8جدول رقم )
 السن %

 سنة( 10صغار السن )أقل من  11.3
إلى أقل  10متوسطي السن )من 64.3

 سنة فأكثر( 10كبار السن من ) 24.3 (10من
  المتوسط الحسابي 2.13

 

 % فئات التعميم
 9.6 أّمي

 72.2 يقرأ ويكتب
 18.3 مؤىل متوسط

 لمصدر المياه الرئيسي ( وفقاً 1جدول )     لنوع الخبرةوفقا ( 1جدول رقم )
 نوع الخبرة %

 األغنامتربية  21.7
 الزراعة 4.3
  + الزراعة األغنامتربية  73.9

 المصدر الرئيسي لممياه %
 بئر 51.3
 خرسانة 33.9
  سنده 14.8

 ثانيًا: المتغيرات التابعة

 الزراعية  ااالستفادة من التكنولوجي جماليإ( 1جدول رقم )
 اسم التكنولوجيا م

 % مدى االستفادة منيا
 ضعيف جيد ممتاز

 % 44.2 % 55.8 % 0.0 وتطويرىا الطبيعيةممارسات تنمية المراعي االستفادة من   8
 % 7.8 % 46.6 %45.6 وتطويرىا االستفادة من ممارسات تنمية نظم حصاد المياه  8
 % 28.9 % 65.8 % 5.4 االستفادة من أساليب حديثة في تربية الحيوانات  2
 % 45.7 % 54.3 % 0.0 تحديث الخدمات الزراعيةاالستفادة من   2
 %91.4 %2.4 %6.2 الغذائي )التصنيع الغذائي المنزلي(االستفادة من األمن   2
 % 100 % 0.0 % 0.0 الحفاظ عمى البيئة )تثبيت الكثبان الرممية(االستفادة من   2
 % 44.4 % 55.6 % 0.0 ممارسات الحديثة لتطوير االتصال االستفادة من ال  7
 % 7.8 % 92.2 % 0.0 االستفادة من الممارسات التكنولوجيا بشكل عام جماليإ  8

نجد و ( مدى استفادة العينة من الممارسات التكنولوجية. 1توضح نتائج )جدول
فقد  ،وتطويرىا أن االستفادة متوسطة من تكنولوجيا تنمية وتطوير المراعي الطبيعية 
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% 11.8نسبة  في مقابلاالستفادة كانت متوسطة  أنمن نصف العينة  أكثرعبرت 
ضعف االستفادة  أوعدم االستفادة  أسباب قالوا إناالستفادة كانت ضعيفة. وقد  من

وتأسيس مفيوم منع ، إنتاج شتالت من المراعي المعمرة :كثيرة منيا  أسبابلى إيرجع 
وجمع البذور الطبيعية والنادرة لممراعي  ،وتنظيم الرعي )بنك مستدام(، الرعي الجائر

عادة نشرىا، لممحافظة عمييا كثر استساغة وحصر وتحديد النباتات الطبيعية األ ،وا 
وحصر وتحديد أماكن المراعي الطبيعية المستساغة  كمًا  ،وقيمة غذائية بالمنطقة

 أنيالى إ باإلضافةلى ظروف خاصة من الصعب التحكم فييا إونوعًا يحتاج 
والبدو  ،واألبحاثعمى مستوى عال من المعرفة والعمم  أفرادلى إممارسات شاقة تحتاج 

رض الواقع تزيد من الدخل الفوري وليس عمى المدى ألى ممارسات عمى إفي حاجة 
عن الزراعة بالتحميل )نباتات الشجيرات مع شجيرات العمف( فقد عبر عدد  أماالبعيد. 

أما عن  % عن االستفادة المرتفعة منيا وذلك بسبب ندرة المياه.80قميل ال يتجاوز 
غمب العينة أ أكدتفقد وتطويرىا االستفادة من ممارسات تنمية نظم حصاد المياه 

بأىمية المياه  إحساسيملى إباالستفادة من ىذه التكنولوجيا. ويرجع السبب في ذلك 
 كل مجيود ممكن لمحصول عمييا. لبذلومحاوالتيم  ،واحتياجيم الشديد ليا

% من 88حديثة في تربية الحيوانات فقد استفاد حوالي الساليب عن األو 
وكان ذلك بسبب تعدد التكنولوجيا  ،من ىذه التكنولوجيا استفادة متوسطة المبحوثين

 أيومنيا ما ليس لو  ،المقدمة بخصوص تربية الحيوانات فمنيا ما تم االستفادة منو
 دام األشعة التميفزيونية فقد عبرمثل كشف العشر في النوق باستخ، بالنسبة ليم أىمية

البدو قادرين عمى كشف العشر من النوق  أنحيث ، أىميتياعدم  نع نو المبحوث
 األسواقولكن ممكن استخداميا بنسبة ضئيمة جدا في  ،حديثة أجيزة أيةبدون 

. اءليست عشر  األضحية أنحتى يكونوا عمى يقين من  األضحىوخصوصا في عيد 
قتناعيم إ نو مبحوثال أوضحأما التمقيح االصطناعي في اإلبل والحيوانات المزرعية فقد 

 أوتعد في المعامل  أنتكنولوجيا البد  نياأبسبب  ممارستوولكن عدم القدرة عمى  ،بو
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وىم غير قادرين عمى التحكم في الحيوانات بالشكل الكامل  ، تحت ظروف معينة
الذي يسيم في تكنولوجيا التمقيح. أما الحالبة اآللية في الحيوانات المزرعية واإلبل فقد 

، تي يتم الحصول عمييا من ىذه التكنولوجيا تكون كثيرةال األلبان أن مبحوثينالأظير 
 باإلضافة ،وال القيام بتصنيعيا ،األلباننو ال يتم بيع ىذه إوال يتم االستفادة منيا حيث 

ستخدام المخمفات الزراعية الأما بالنسبة  مكمفة ماديا. ليةاآلالحالبة  آلة أنالى 
 أن أكدوا المبحوثين% من 80ن حوالي إوالعضوية والممحية كتغذية إضافية ف

لى ىذه المخمفات ذات إ إضافتياالمكونات التي يتم  نإحيث ، االستفادة منيا ضعيفة
ممارستيا. والجز اآللي وتطوير نظام سيل لمما يجعميم غير متحمسين ، تكمفة مرتفعة
ة شراء آلة ولكن تكمف ،بأىميتيا المبحوثينمن ثمثي  أكثر أكدفقد  تالجازالفرز وتدريج 
وال يستطيعون تحمميا. والرعاية البيطرية لمحيوانات فقد حدد حوالي  ،الجز مرتفعة

االستفادة من الرعاية البيطرية التي يتم تقديميا  مدى عن المبحوثين % من18
حيث تقوم القوافل البيطرية الخاصة بالمشاريع بالكشف ، مجانية أنياوخصوصا 

عطاء ىذه القوافل ال تصل الى جميع  نإحيث ، بنسبة قميمةولكن ، العالج بالمجان وا 
 المناطق.

 بنسبة% 11وكانت نسبة المستفيدين من تحديث الخدمات الزراعية حوالي 
حيث  ، ضعيفةنسبة االستفادة شعير(  –زيتون  –متوسطة. وكان إنتاج شتالت )تين 

تحمل نفقات شراء  نيستطيعو ضعيفة وال  م الماديةظروفي المبحوثينمعظم  نإ
عن إنشاء شبكات الري  أمايكون توزيع الشتالت مجانا.  أن نويفضمو  ، الشتالت

 باإلضافةوالري التكميمي وأنواعو )خمط مياه الصرف الزراعي( فيي تكنولوجيا مكمفة 
لى كون المكونات التي يتم استخداميا غير متوفرة. وجمع النباتات الطبية النادرة إ

عادة نشرىا كانت  لممحافظة عمييا منيا بدرجة  نالمبحوثين يستفيدو % من 91 بنسبةوا 
ن عمميات الجمع والحفظ بحاجة إلى مجيود كبير ومكان مجيز إحيث  ، ضعيفة
 لمحفظ.
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عن تكنولوجيا النظم والمتمثمة في الممارسات الحديثة لتطوير االتصال  أما
م يتم االستفادة من محطات نو لأالنتائج  أوضحتفقد  ، والقدرات لمقيادات البدوية
وحصر وتحديد  ، وكذلك من نظم المعمومات الجغرافية ،األرصاد الجوية الزراعية
المساحات الزراعية  أصحابن ىذه التقنيات تساعد وذلك أل، أماكن المراعي الطبيعية

عن مراكز تدريب البدو عمى التكنولوجيات الزراعية الحديثة فيي غير  أما الكبيرة.
عن مندوبي  أماالناس لم يسمع بيا.  معظموال تقوم بعمل الدعاية ف ،منتشرة

المجتمعات البدوية ووحدات الدعم الفني واإلرشادي فكانت نسبة االستفادة المرتفعة 
من العيوب  كثير% بالترتيب وذلك مع وجود 18%  و10والمتوسطة تقريبا 

ومات والمميزات لقبائميم ىؤالء المناديب يوصمون المعم ن أنو أكد المبحوث حيث،يماب
 المعمومات. إيصالحيادية في  ليس ىناك أي بداية،في ال
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 توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى التغير الثقافي واالجتماعي( 8جدول رقم )
 وافقا ال محايد موافق العبارة م
 100 0 0 رغب في الحصول عمى قرض لتنفيذ التقنيات الجديدة أ  8
 46.1 21.7 32.2 عممت أوالدي ودربتيم عمى الشتل وشغل تربية اإلبل   8
احترام الفرد لنفسو يتوقف عمى قيامو بعمل بارز في أحد   1

 المجاالت 
42.6 54.8 2.6 

 23.5 28.7 47.8 فيحاليا منيا ولو كان إجرب   1
 19.1 24.3 56.5 شاىدت أحد زمالءك يستخدم ماكينة جديدة لجز الوبر تستخدميا  1
 30.4 7.8 61.7 عمل عالقة بالمنظمات اإلرشادية واالجتماعية ومراكز البحوث   8
 13.0 21.7 65.2 غب في تعميم أبنائي التقنيات الحديثة أر   7
 12.2 21.7 66.1 ال أحاول تطبيق الجديد إال بعد معرفة نتائجو   8
 13.0 4.3 82.6 ممكن أشتغل لفترات طويمة بدون ممل إذا تتطمب العمل   9

 7.8 2.6 89.6 لما يجينا حد من الحكومة يقولنا عمى خير لإلبل نسمع لو   80
 29.6 6.1 64.3 زيادة الّطمب عمى مصادر الّطاقة الكيربائية  88
 7.8 0 92.2 توفير الوقت  88
 12.2 14.8 73.0 زيادة الرغبة في السعي باستمرار لتحسين مستوي المعيشة  81
 12.2 58.3 29.5 زيادة الزواج من الوافدين  81
 7.0 45.2 47.8 زيادة الثقة في االفراد خارج القبيمة  81
 21.7 9.6 68.7 زيادة متطّمبات الحياة التي يجب توفيرىا واقتنائيا   88
 10.4 48.7 40.9 زيادة الرغبة في تعميم األبناء  87
 24.3 53 22.6 زيادة الرغبة في تعميم البنات  88
 19.1 14.8 66.1 زيادة الدخل  89
 2.6 0 97.4 تقميل الجيد  80

تم توزيع المبحوثين وفقًا لمتغير الثقافي فكان عدد األسئمة الخاصة بالمتغير 
قد عبرت العبارات التي تم استخداميا في قياس التغير الثقافي عن عدد . سؤال 80

مثل استعدادىم  من الصفات والمعتقدات الثقافية التي توارثيا البدو عمى مر العصور
 باآلخرينعدميا  أووالثقة  ،والسمبية والتواكل والقدرية والمحاكاةوكذلك التقميد ، لمتغيير

 أنبفكره  واإليمان ،فالرزق مكتوب،وعدم وجود عالقة بين الجيد والرزق ،والحكومة
 الخالق سبحانو وتعالى. إغضابالقرض حرام وتفضيمو لمحياة ببساطة عن 
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وعند  ،حرام ألنيالمقروض  من المبحوثين% 800وتوضح النتائج رفض 
الحصول  نولكنيم يفضمو  ،أرباحكانت بدون  إذاموافقين  أنيمقالوا  المبحوثينمناقشة 

. شكالاألن القيم )الحالل والحرام( لم تتغير بأي شكل من أ ىنا يتضحو  ، عمى المنح
، وأن لمبحوثين% من ا87مرتفع لدى( أن التغير بشكل عام 7يوضح جدول رقم )و 

% 89.8بنسبةالتغير االجتماعي مرتفع  بينما، %87 بنسبةالتغير الثقافي كان مرتفع  
 .لدى المبحوثين

 ( مستويات التغير7جدول رقم )
 % التغير بشكل عام التغير االجتماعي% % التغير الثقافي 

 0 8.8 1.8 80منخفض اقل من 
 % 81 7.8 7.8 10الى 88متوسط 
 % 87 89.8 87 80الى  18مرتفع 

 عالقة متغيرات الدراسة بالتغير الثقافي واالجتماعي لممبحوثين:
 التغير وبين المتغيرات االجتماعية المستقمة( قيمة معامل االرتباط بين 8) جدول

 االرتباط المتغيرات  م
 0.018 القبيمة  8
 *0.888 القرية  8
 0.88- السن  1
 *0.188 عدد سنوات التعميم  1
 0.878 مصدر المياه  1
 0.078- نوع الخبرة   8
 8.00 االنفتاح عمى العالم الخارجي  7
 **0.1 المشاركة االجتماعية  8

 0.0.معنوي عند *                                    0.0.معنوي عند ** 

حسبت عن طريق  جمعت عن طريق استمارة االستبيان و البيانات الواردة بالجدول :المصدر

 0م .0.0من واقع استمارة االستبيان   SPSSالبرنامج اإلحصائي 
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تفسيرًا لنتائج الفرض اإلحصائي الذي يقر بأنو ال يوجد ارتباط دال إحصائيًا 
بين التغير الثقافي واالجتماعي وبين كل المتغيرات المستقمة المدروسة التالية: "القبيمة، 

مصدر المياه، درجة االنفتاح  التعميم، نوع الخبرة بالمنطقة،القرية، السن، وعدد سنوات 
معالجة البيانات التي استخدمت تم ". ةالمجتمعيعمى العالم الخارجي، درجة المشاركة 

 وبين المتغيرات المستقمة: والثقافى تحميل االرتباط لبيان االرتباط بين التغير االجتماعي

الثقافي واالجتماعي لممبحوثين كمتغير تابع نو بدراسة العالقة بين التغير إ
والمتغيرات المستقمة التي يعتقد وجود تأثير معنوي ليا عمى المتغير التابع والموضحة 

التغير الثقافي واالجتماعي لممبحوثين يرتبط بمتغير السن  نأ(. تبين 8بالجدول رقم )
وكمما زاد عمر  ،الثقافينو كمما قل عمر المبحوثين زاد التغير أ ارتباط عكسي بمعنى

(.كما 0.88-حيث بمغت قيمة معامل االرتباط ) ،المبحوثين انخفض التغير الثقافي
طردية متوسطة ثبتت معناويتيا عند كل  ارتباطيوبيانات الجداول وجود عالقة  أظيرت

نو بزيادة عدد ألى إتشير  ىيو  0.1وقدرت بنحو  0.08و 0.01من مستوى المعنوية 
م والمشاركة المجتمعية يزيد من التغير الثقافي واالجتماعي لممبحوثين. سنوات التعمي

بيانات الجدول ضعف عالقة االرتباط بين التغير الثقافي واالجتماعي  أوضحتكما 
 نوع الخبرة(. ––القرية  –والمتغير التابع )القبيمة 

فمع  ،النفتاح عمى العالم الخارجي فاالرتباط تام طردي معنويبالنسبة ل أما
ويرجع ذلك لعدد  ،زيادة االنفتاح عمى العالم الخارجي زاد التغير الثقافي واالجتماعي

وبذلك نرفض الفرض ؛ حب التقميد األساسيةمن صفات البدو  آن وأىميا األسبابمن 
اإلحصائي  بأنو ال يوجد ارتباط دال إحصائيًا بين التغير الثقافي واالجتماعي وبين 

بين التغير وجود ارتباط دال إحصائيًا ونقبل الفرض البديل وىو ،متغيرات الدراسة
النفتاح المتغيرات االجتماعية المستقمة وىى "الممبحوثين وبين  واالجتماعى الثقافي

السن، عدد سنوات التعميم، المشاركة المجتمعية". ونقبل الفرض عمى العالم الخارجي، 
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الثقافي وبين و  االجتماعى بين التغير ارتباط دال إحصائياً  ال يوجد بأنو اإلحصائي
 . (نوع الخبرة" –مصدر المياه  –القرية  –القبيمة  ) المستقمة المتغيرات

 ومقترحات الحل أىم المعوقات التي تواجو البدو في المنطقة

 المعوقات الموجودة داخل منطقة الدراسة من وجية نظر المبحوثين:

 ،من المشاكل التي تواجييم في المنطقة بشكل عام كثيرأعرب البدو عن 
 (:9وكانت أىم المشكالت موضحة بالجدول رقم )

 ( المعوقات الموجودة في المنطقة من وجية نظر المبحوثين9جدول رقم )
 المبحوثين% نسبة المشــــــكمة الترتيب

 800 ري( -عدم توفر المياه بشكل عام )شرب   8
 800 ُبعد المدارس عن القرى  8
 91.8 مشاكل الرعاية الصحية البيطرية  1
 98.8 سمدةالجمعيات الزراعية وسوء توزيع التقاوي واأل  1
 98.8 عدم توفر الغذاء لمحيوانات  1
 98.1 متابعة المرشدين المزارعين ضعيفة جدا وتتسم بالعصبية   8
 81.8 شطة المشاريع تكون مستيدفة القبائل الكبيرة فقطأن  7
 78.1 أسواق قريبةعدم وجود   8
 71.7 ى القرى واماكن تجمعيم إلعدم وجود مواصالت عامة   9

 71.7 غمبيا غير مميدأسوء حالة الطرق فيي طرق رممية و   80

جاء ترتيب المعوقات تنازليًا عمى النحو التالي: كان معوق عدم توفر المياه 
 ،مياه لشرب الحيوانات الخاصة بيم أو ،مياه الري أو،اآلدميسواء مياه االستعمال 

التي تضاءلت كثيرا في السنوات  األمطارعمى مياه  أساسييعتمدون بشكل  نيمإحيث 
مما يجعميم يتكمفون مبالغ طائمة في شراء المياه عن طريق سيارات نقل  األخيرة
ة تؤثر المجاورة ليم. وبالطبع عدم توفر المياه النقي اآلبارثم يحتفظون بيا في  ،المياه

من األمراض مما يؤثر عمى القدرة  اويسبب كثير  ،بشكل مباشر عمى صحة األفراد
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من وُتعد ،إقامتيم أماكنبعد المدارس عن عمى مشكمة  المبحوثينعمى العمل.واجتمع 
أىم المشكالت التي تواجو المبحوثين لما لو من معاناة لألىل والتمميذ وتكبد عناء 

يحرم و  ،يومياالبًا ال تذىب التالميذ إلى المدرسة الذىاب إلى المدرسة، لذلك غ
ال يسمح لين األىالي بالسفر  الالتين من استكمال التعميم خاصة الفتيات و الكثير 

 معدم رضاى او ظير أ المبحوثين أن ىال باإلضافة لمسافات طويمة الستكمال الدراسة.
وارتفاع كثافة  ،وذلك لنقص عدد المدرسين؛ عن مستوى  جودة العممية التعميمية 

 الفصول، وعدم انتظام حضور المدرسين مما أدى لتدني مستوى  التالميذ. 

تمييا مشكمة تدني الرعاية الصحية البيطرية فالدولة ال توفر قوافل بيطرية، وال 
وعند الحاجة ليم يتكفمون مبالغ طائمة لمحصول عمى  ،في المركز إالن و يوجد بيطري

الكشف والعالج. والقوافل البيطرية التي ترسميا المراكز البحثية )مركز بحوث 
 الصحراء( والمشاريع التنموية التي تقام تكون موجية لمبدو المعروفين وليس لمجميع.

فر بعض يأتي في المرتبة الرابعة مشاكل الجمعيات الزراعية فمع عدم تو 
وتأتي عمى  ،وعدم توزيع التقاوي لكل المسجمين لدييا ألنيا كميات محدودة ،األسمدة

ذاوكذلك بالنسبة إلى الكيماويات فيي غير متوفرة بشكل دوري،  ،فترات متباعدة  وا 
توفرت يحصل عمييا عدد محدود من البدو فيضطر باقي البدو إلى الشراء من السوق 

عدم توفر غذاء  األىميةويساوييا في  ،ًا تثقل عمى كاىميمالسوداء بأسعار مرتفعة جد
، وكذلك األموالمن  ايكمف كثير  األعالفوشراء ،الحيوانات من المراعي الطبيعية

 تصنيعيا سواء من المخمفات النباتية وغيرىا. 

 إقامتيمثم تأتي  مشكمة عدم متابعة المرشدين الزراعيين لمبدو داخل مناطق 
وتعطمو  ،وىى مشكمة تؤثر بشكل فوري ومباشر عمى إنتاج البدوي،سةفي المرتبة الخام

وخاصة  ،وتسبب تأخر زراعة بعض األصناف التي ال يعرف ميعاد زراعتيا ،أحياناً 
التي يتم تحميميا، وتؤثر كذلك  واألنواعاألصناف الجديدة، وعدم معرفة طرق التحميل 

التي تصيبيا مما يضر في تأخر عالج المزروعات من بعض اآلفات واألمراض 
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بالمحصول. وكذلك أىمية الدورات التدريبية والنشرات اإلرشادية التي توضح وتشرح  
 لمتحكم في مموحة التربة والمياه. ؛  أساليب حديثة عن الري والصرف وغسيل التربة 

المشاريع التنموية فبالرغم من ىذه المشاريع تيدف  أنشطةتمييا مشكمة توزيع 
تكون موجيو  األنشطةىذه  آن المبحوثينلى تنمية المنطقة كميا لكن يشكو كثير من إ

 أنشطة أيكبر، وال يوجد ألمقبائل المعروفة فقط فيي من تضع يدىا عمى مناطق 
تمييا مشكمة عدم وجود أسواق قريبة من ، تستيدف صغار البدو والقبائل الصغيرة

ا لذىاب إلي السوق بالمركز مع االنتظار وقتا مما يضطرىم الىشراء مبيع أو لمالقرى ل
لحين مرور إحدى سيارات األجرة التي غالبًا ما تكون بأسعار مرتفعة. وفي  طويال

يأتي عدم وجود مواصالت عامة توصل  ، متساويالمرتبة الثامنة والتاسعة بشكل 
داخل الصحراء وكذلك عدم رضا البدو بالمنطقة عن الطرق،  إقامتيم أماكنلى إالبدو 

ويستخدم البدو وسائل  ،وتسوء حالتيا بسقوط األمطار ،ألنيا غير مميدة فيي ترابية
مواصالت خاصة باىظة الثمن باإلضافة إلى انتظار ىذه المواصالت الخاصة فترات 

 طويمة في العراء.
 ية نظر المبحوثينالحمول المقترحة لمواجية المعوقات من وج

عرض أىم الحمول من وجية نظر المبحوثين  وىوتحقيقًا لميدف السادس 
 (:80لممعوقات الموجودة بالمجتمع. جاءت الحمول مرتبة تنازليًا كما في جدول رقم )
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 الحمول المقترحة لمواجية المعوقات( 80جدول رقم )
 % المبحوثين الحمول المقترحة  م
 800 اآلبارحفر المزيد من   8
 800  تحميةعمل محطات   8
 81.8 الفصل الواحد  نشاءإلممشكمة التعميمية مثل  جذريةضرورة وضع حمول   1
 78.1 زيادة اعداد الجمعيات الزراعية ونشرىا في جميع المناطق   1
 71.9 توفير األسمدة والكيماويات والتقاوي بأسعار مناسبة  1
 71.9 عمى تغطيتيا كل االفراد بالصحراءزيادة المشاريع التنموية والتأكيد   8
 89.8 سواق وتوزيعيا البد من توفير األ  7
 87.8 تفعيل اإلرشاد الزراعي   8

إيجاد حمول لنقص المياه واقترحوا % من المبحوثين عمى ضرورة 800أجمع 
 ،من محطات التحمية كبير ددوعمل ع ،اآلبارالعديد من الحمول منيا حفر المزيد من 

عن طريق  إلييممياه الدولة تصل حتى جعل  أو ،وتطييرىا الرومانية  اآلباروتنظيف 
نقل المياه في السيارات  أسعارتخفيض  أوعمل وصالت مياه نقية عمومية 

 المخصصة لذلك.

وأعطوا أمثمة منيا العمل  ،حل المشكمة التعميمية أىمية% عمى 81.8جمع أو 
توفير وسائل مواصالت لتيسير  أىميةبطريقة الفصل الواحد داخل كل منطقة مع 

من %78.1رفع حوافز المعممين. وأكد لى إ باإلضافة ،لى المدارسإعممية االنتقال 
الجمعيات الزراعية وتفعيل دورىا مع توفير  أعدادعمى ضرورة زيادة  المبحوثين

بشكل دوري منتظم وبأسعار مناسبة ويتم ت األسمدة والكيماويات والتقاوي والشتال
% بزيادة عدد المشروعات 71.9شروط. وطالب  أويا لمجميع دون استثناء طرح

في  األفرادد منيا جميع يالتنموية وخاصة الزراعية ونشرىا في ربوع الصحراء ليستف
 واإلعاناتوتقبميم لممنح  ،قروض أيجميع القبائل مع رفضيم التام لمحصول عمى 

حل مشكمة التسويق ورة  % من المبحوثين عمى ضر 89.8وليس القروض. وأجمع 
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%( ضرورة تفعيل اإلرشاد 87.8عن طريق إقامة عدد من األسواق يوميًا. وقد اقترح )
وتوفير المواد  ،الزراعي بالمنطقة عن طريق التكريم األدبي أو المعنوي أو المادي

تقديم المزيد من الخبرات اإلرشادية ليم سواء الكتيبات أو األفالم الوثائقية، من أجل 
توفير المزيد من  ومتابعتيم ومساعدتيم، باإلضافة إلى ،لنصائح لممزارعين بالمنطقةوا

وكذلك  ،المناسبة لممنطقة األساليب الحديثة عن الري والصرف وغسيل التربة
 .وأنواعوالمحاصيل األنسب لمزراعة في المنطقة والتحميل 
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 الخالصة والتعميق عمى النتائج:
واضح في  وثقافياجتماعي  ريتغيجاءت نتائج الدراسة لتؤكد عمى وجود 

 ، رات بالرجوع الى نظرية التغير االجتماعييويمكن شرح وجود ىذه التغي ،عينة الدراسة
يحدث  ،عالميةطبيعية  سمةير االجتماعي يالتغن أنيا فسرت بشكل واضح إحيث 
وظيرت العوامل الخارجية في التعميم  .من العوامل كثيربسبب  ر االجتماعييالتغي

والتعامل مع الوافدين من الميندسين والفنيين الذين  ،واالنفتاح عمى العالم الخارجي
دخال التكنولوجيا الزراعية في حد ا  و  ،ينقمون ليم التكنولوجيا الزراعية ويشرحوىا ليم

وامل الداخمية فتمثمت رات الحادثة بالمجتمع. أما العيثر في التغيكبر األأذاتيا كان لو 
والحفاظ عمى ثرواتيم االقتصادية المتمثمة في  ،في رغبتيم في تحسين دخوليم
 ،جديدة اتاالستعداد الكتساب خبر لى إضافة باإل ،ماالراضي والحيوانات التي بحوزتي
 ،نحو المستقبل وليس إلى الماضيبالتفكير  التوجوو  ،واالنفتاح نحو التجديد واالبتكار

 نتيجة لتكثف موجات المد الثقافي القادموذلك  بإنجازات العمم والتكنولوجيا يمإيمانمع 
ي أم يحدث . ولكن لتغييراللى إ أدتالمعتقدات والتقاليد و  واتجيت نحو ،من الخارج

وظير ذلك بشكل جمي في رفض ،نيا الحالل والحرامإحيث في القيم الدينية تغيير 
 البنوك لتحسين الدخل.فراد العينة لالقتراض من أجميع 
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 :التوصيات

في مرسى مطروح، و  تكنولوجيا الزراعية في تنمية منطقةال أىميةتناول البحث 
المناقشة السابقة ليذه النتائج يمكن و ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة، 

ومن أىم ىذه ، استخالص بعض التوصيات التي قد تفيد في تفعيل التنمية المستدامة
المنوط بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية،  اإلداري؛ رفع كفاءة الجياز التوصيات

 بتزويدبالمنطقة، ضرورة التفكير في مشروع يقوم  اإلرشاديتنمية ميارات الجياز 
ويتطمب ىذا المشروع تضافر كافة  ،المنطقة بمصادر مياه دائمة )محطات تحمية(

جميع خدمات بطاع الخاص(، االرتقاء الق -المنظمات الدولية -الجيود )الحكومة
 بالبنية التحتية.
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 المراجعالمصادر و و  اليوامش
أبو زيد، أحمد: المجتمعات الصحراوية وتحديات المستقبل، أعمال المؤتمر الدولي الرابع  (8)

، 8989مارس  10-89عشر لإلحصاء والحسابات العممية والبحوث االجتماعية والسكانية، 
عية والجنائية، قسم بحوث المجتمعات الريفية والصحراوية، المركز القومي لمبحوث االجتما

 .8998القاىرة، 

التكنولوجيا المالئمة ودورىا في التنمية الريفية في مصر )إقميم  :عنتر عبد العال ،أبو قرين (8)
 .8998(، 8)87شمال الصعيد(، المجمة العممية كمية اليندسة، جامعة المنيا، مجمد 

التوازن بين متطمبات التنمية المستدامة وضروريات حماية البيئة أحمد، تحية عبد الحميم:  (1)
بالقطاع الزراعي المصري، رسالة ماجستير،  معيد الدراسات والبحوث البيئية،  جامعة عين 

 .8088شمس، 

دار وائل لمطباعة والنشر، عمان، ، والثقافي : التغير االجتماعيدالل محمس، استيتية (1)
  .8081، 1ردن، طاأل

د العام لمسكان واإلسكان والمنشأت، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، التعدا (1)
8087. 

رشاد، سعيد عباس محمد، السمسيمي، محمد أبو الفتوح، حشيش،  ،حبيب، محمد حسب النبي (8)
االختالفات بين آراء الباحثين في محددات نقل المستحدثات  ،ىشام أحمد عبد الباسط

(، 8) 1الزراعية في محافظة القميوبية، مجمة حوليات العموم الزراعية بمشتير، مجمد 
8088 . 

حسين، عمية حسن: التنمية نظريا وتطبيقيا، دار القمم لمنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة  (7)
 .8981الثانية، 

النظرية المعاصرة في عمم االجتماع التوازن التفاعمي توليفة بين : لكريممحمد عبد ا، الحورابي (8)
 . 8008، عمان، مجدالوي، دار التوازن والصراع

في  –شروق  –الحيدري، عبد الرحيم عبد الرحيم: "البرنامج القومي لمتنمية الريفية المتكاممة  (9)
قبمية، ورقة بحثية مقدمة في مركز برج العرب بمحافظة اإلسكندرية"، رؤية تقديرية ونظرة مست
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ندوة التنمية الريفية في مصر بين الحاضر والمستقبل: رؤية تحميمية لبرنامج شروق، وزارة 
الرسيد،  –الشئون االجتماعية، الجمعية العممية المركزية لمتنمية المحمية واإلقميمية المتكاممة 

 .8998أكتوبر،  88 – 88الندوة األولى، 

 .8088، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، والتحديثير االجتماعي الخولي، سناء: التغ (80)

دسوقي، ليمى اليباء محمد محمد: تبني التكنولوجيا الزراعية في مجال الميكنة الزراعية في  (88)
 .8008محافظة القميوبية، رسالة دكتوراه، كمية الزراعة، جامعة بنيا، 

البشرية في المجتمع البدوي "دراسة في دعبس، محمد يسري إبراىيم: تنمية الموارد  (88)
 .8998السمسمة السوسيوانثروبولوجية الكتاب السابع، االنثروبولوجيا االقتصادية"،

 .8998أس.س.، التغيراالجتماعى، ترجمة/عبداليادى الجوىري،  ،دوب (81)

العزب عبد الوىاب حافظ: العالقة بين المتغيرات االجتماعية والبيئية عمى ي الديب، إنج (81)
مجتمع مديريو التحرير، رسالة ماجستير، معيد الدراسات  -وى الثبات والتغير فى  ثقافة مست

 .8088والبحوث البيئية، جامعة عين شمس،

دار الحكمة لمطباعة والنشر ، مبادئ ونظريات ، التغير االجتماعيامباركة ابو القاسم ،الذئب (81)
 .8081، والتوزيع، القاىرة

حمزة وعماد الدين الشربيني، أثر استخدام الحزم التقنية سمير أنور متولي، ياسر توفيق  (88)
الحديثة عمى مؤشرات الكفاءة االقتصادية ألىم محاصيل الحبوب بمحافظتي الدقيمية 

 .8087(، 8)8ودمياط، مجمة العموم االقتصادية واالجتماعية، جامعة المنصورة، مجمد 

نطقة المدينة المنورة بالمممكة محمد شايع: معوقات تبنى نظم الري الحديثة في م،الشايع (87)
 .8088(، 1) 88العربية السعودية، المجمة العممية كمية الزراعة جامعة القاىرة، مجمد 

مجتمع ذىب  -الشناوي، أحمد عبد الموجود: السياحة والتغير القيمى فى المجتمع البدوى  (88)
 .8008نموذجًا، رسالة دكتوراه، كمية البنات، جامعة عين شمس، 

صالح الدين سعيد: المدن الجديدة ودورىا في التنمية االقتصادية، المؤتمر العممي الصادي،  (89)
السنوي األول، متطمبات االتجاىات المستقبمية لإلصالح االقتصادي، كمية التجارة، جامعة 

 .8997الزقازيق، إبريل 
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