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فمع التحديث العفوي لقرى ادلركز مثل بناء ادلساكن بالطوب األمحر واخلرسان  ،زلافظة ادلنيا –

ة وتفكك االسرة وعدم التقيد بزراعة زلاصيل معين ،ادلسلح واستخدام األجهزة ادلنزلية احلديثة
ويوصى  ،أدى ذلك إذل عدم االستثمار األمثل ألسطح ادلباين وتركها بدون استثمار ،ادلمتدة

الباحث بزيادة استخدامات اسطح ادلباين ىف زراعة اخلضروات والفاكهة وتربية االمساك وتوليد 
 الطاقة الشمسية. 

abstract 
The research deals with the spontaneous updating of 

villages and its impact on the use of roofs of buildings in the 
Dermwas Center - Minya Governorate. With the 
spontaneous updating of the villages of the center, such as the 
construction of housing with red bricks and reinforced 
concrete and the use of modern home appliances, and the 
lack of adherence to the cultivation of certain crops and the 
disintegration of the extended family, this led to a lack of 
optimal investment of the roofs of buildings and left them 
without investment, and the researcher recommends 
increasing the uses of the roofs of buildings in the cultivation 
of vegetables and fruits and fish farming And solar power 
generation 
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 -: منطقة الدراسة :مقدمة
ػلده مشاال مركز ملوى بينما  ،تضم تسع مراكز مركز ديرمواس أحد مراكز زلافظة ادلنيا الىت
كفرا   24قرية و 47كم مربع وبو 2644 مساحتوػلده جنوبا مركز ديروط مبحافظة أسيوط وتبلغ  

وىو بذلك ػلتل ادلركز الثامن بني مراكز زلافظة ادلنيا، وتشغل ادلساحة ادلنزرعة ( .6شكل ) وصلع 
% من مجلة ادلساحة عام 6.8 وادلراف  العامة فتمثل أما ادلباىن ،% من مجلة مساحة ادلركز 76.5
4462. 

 .4462( ادلوقع اجلغراىف والتقسيم األدارى دلنطقة الدراسة 6كل ) ش
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الهيئة 0:51111المصدر/ من أعداد الطالب اعتمادا على الخريطة الطبوغرافية 

 Arc Gis ver 10. وبرنامج 0101القاىرة،  ،المصرية العامة للمساحة
 

 ،ومركز ديرمواس أحد مراكز زلافظة ادلنيا الىت تنتمى إذل زلافظات إقليم مشال الصعيد
( وينحصر بني خطى طول )  مشاال 345   24   - 345     83بني دائرتى عرض )ويقع 
 .شرقا ( 384 ،322

 -: أىداف الدراسة : ثانيا  
 أسباب حتديث القرى ىف مركز ديرمواس الوقوف على أىم 
 معرفة أثر حتديث القرى على استخدامات أسطح ادلنازل . 
  .معرفة مدى االستفادة من اسطح ادلباىن يف الوقت احلاذل 
  االستخداماتمن  االستيعابيةأمكانية أعادة تنظيم مراف  السطح لزيادة طاقتو 

 بأقل تكلفة بيئية
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 الدراسات السابقة: ىناك بعض الدراسات العامة مثل: .
(: وتناولت تطور العمران وأشكالو ومشكالتو بقرى  6( )4448)على درويشنارؽلان   -6

 مركز ديرمواس .
وركزت الدراسة على  : (4) 4444 ،السبعاويدراسة محمد نور الدين إبراىيم  -4

االستخدامات ادلختلفة ألسطح ادلنازل بالتطبي  على مناط  سلتلفة ومت تطبي  استبيان 
على مركز مدينة دسوق واوضحت الدراسة االوجو ادلختلفة دلثالب استخدامات 

 االسطح ىف الريف واحلضر واالسباب وراء ذلك .
 ل : وىناك بعض الدراسات عن التنمية بمنطقة الدراسة مث

تناول الباحث يف ىذه :  (3) (  0٩٩0)  السبعاويمحمد نور الدين إبراىيم  -6
لقرى ومراكز احملافظة الىت من بينها مركز  الصحيةالدراسة أىم ادلشكالت 

 ديرمواس.
تناولت مناط  التوسع الزراعي األفقى باحملافظة  (:  4)0٩٩6ثناء على عمر  -0

 والًتكيب احملصوذل هبا.
وتناول مدى توافر اخلدمات ادلخلفة (  5)( 0٩٩1نبيل محمد السيد عثمان)  -8

مثل األمن واالتصاالت واخلدمات الصحية وفرص العمل ومياه الشرب النقية 
 والكهرباء وغريىا وحتدث عن التنمية الزراعية والصناعية بادلركز.

 -: ىميتوأسباب اختيار الموضوع وأ  
  واثرة على استخدامات اسطح ادلنازل.حتديث قرى مركز ديرمواس 
  االعلية الكربى ألسطح ادلنازل يف زراعة االسطح باخلضروات والفاكهة وتربية

 االمساك وتوليد الطاقة الشمسية. 
  ان دراسة األسطح موضوع جديد لو جوانب بيئية وصحية واقتصادية شلا غلعلو

 جدير بالدراسة .
  خالل الدراسة ادليدانية لكون الطالب من سهولة احلصول على ادلادة العلمية من

 سكان ادلركز.
 . رغبة الطالب ىف ادلساعلة ىف تفعيل التنمية ادلستدامة مبركز ديرمواس 
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وىو من مناىج اجلغرافيا  المكاني التحليلمنهج  -0-: المناىج المستخدمة : رابعا
الدراسة والظاىرات النامجة عن التقليدية ويهدف اذل ابراز االختالفات ادلكانية لتوزيع عناصر 

وتطور استخدامها واختالف  التفاعل بني العوامل ادلؤثرة واالستخدامات ادلختلفة ألسطح ادلنازل.
 استخدامها بني مناط  مركز ديرمواس.

يربز ىذا ادلنهج العالقة بني االنسان والبيئة هبدف دراسة  التأثيرى-المنهج السببي   (1)
باشرة للظاىرات والتغري يف الًتاكيب العناصرية لمأمكنة، وذلك من األسباب ادلباشرة وغري ادل

خالل الكشف عن األظلاط ادلختلفة ذلذه األسباب اليت تظهر خالل مراحل التحول او يف 
اسباب تغري استخدامات أسطح وسوف يتم استخدامو ألبراز  النتائج الًتاكمية لعملياتو

 .ادلنازل بني مناط  ادلركز وتطورىا
اذل عمليات صناعة القرار ومدركات الفرد ادلنهج السلوكي يهدف : نهج السلوكيالم (2)

احلسية، والسلوكيات اليت تسهم يف تشكيل االنسان لبيئتو، باإلضافة اذل مردودات ىذا 
التشكيل؛ مبا لذلك من اثر على البيئة، وسوف يتم استخدامو يف تفسري سلوك األفراد ىف 

 تخدام االسلوب كما تم اساألسطح. استخدامات
وقد مت تطبي  استمارات االستبيان عن طري  العينات العشوائية الدراسة الميدانية : -8 

على ستة مناط  وىى قرى بٌت عمران وبٌت حرام وكفر خزام  واحلاج قنديل ومدينة ديرمواس ودجلا 
 استمارة .  444.ومت تطبي  

  -:أثر تحرير المركب المحصولىأوال: 
خالل الفًتة من أوائل اخلمسينيات وحىت مطلع الستينيات بدأت مرحلة جديدة        

عيد ) السياسيىو ىدف ثورة يوليو مثلما حققت االستقالل  االقتصاديحيث كان االستقالل 
( وقد رأت قيادات الثورة أن للوصول ذلذا االستقالل .3، ص 4444،زلمد جالل الدين

ودرجة التصنيع  الصناعيوالكفاية الذاتية مث األمن  غذائيالالبد من حتقي  األمن  االقتصادي
الدولة ادلصرية تتدخل  بدأتفقد  الزراعيأما فيما ؼلص القطاع ،(28،ص 6766،)مجال محدان

 تأميمضلو  واجتهت ،فقد عممت التعاونيات الزراعية ىف الريف ،بشكل متزايد ىف القطاع الزراعى
حيث حتكمت بقرارات اإلنتاج  ،للمحاصيل الزراعية التعاوينجتارة القطن، وتعميم نطاق التسوي  

وتركيب احملصول وقررت تسعري النتج، ونظام احلوافز وما استتبعها من سياسات الدعم ادلباشر 
الىت كان على ادلزارعني توريدىا )مٌت رمحو،  اإلجباريوغري ادلباشر لإلنتاج وحصص التوريد 
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وغريىا من احملاصيل مثل والذرة الرفيعة قطن ادلنزعة من ىنا زادت مساحة ال (88، ص 4444
والذرة الرفيعة والشامية زادت كميات سللفات القطن  والشامية وقصب السكر والسمسم  وبالتارل

ز وتسخني كان يستخدمها ادلزارعني كمصدر وقود للطبخ واخلب  وقصب السكر والسمسم  اليت
 وكان السطح بالنسبة للفالح ذات أعلية كبرية كمخزن.ادلياه والتدفئة وؼلزهنا فوق أسطح ادلباين 

لكن مع حترر ادلركب احملصول وجد الفالح احلرية التامة ىف زراعة احملاصيل الزراعية  و    
وزادت مساحات اخلضر واالعشاب الطبية نتيجة  ،وبالتارل قلت زراعة احملصوالت الساب  ذكرىا
ات الزراعية اليت كانت ختزن فوق األسطح وحلت للمكسب الكبري والسريع للفالح وقلة سللف

مكاهنا توالف ادلباين او األشياء ادلستعملة) الكراكيب وغريىا (.وبالتارل فقد السطح وظيفة رئيسية 
. 

إذل  اجلربيدت سياسة التسعري أ .(464،ص 6766،)مجال محدانوكما يقول محدان    
ومن ناحية أخرى فقد جاءت  ،دية بالنسبة لوهترب الفالح من زراعة احملاصيل ادلسعرة غري اجمل

سياسة االنفتاح واالستهالك لتفتح أمام الزراعة باب اذلرب من تلك احملاصيل احلكومية مثل 
ال ينتج عنها سللفات  اليتالقمح والذرة إذل زلاصيل السوق احلرة وزلاصيل العلف واخلضروات 

 . ادلباينتذكر ليحتفظ هبا ادلزارعني فوق أسطح 
وقد حدث لقطاع الزراعة أو االقتصاد الريفي متغريات أثرت عليو بشكل             

وأسفرت عن بعض ادلشاكل مثل: ىجرة العمالة الزراعية والتعدي على األرض الزراعية  ،مباشر
درجة االكتفاء الذايت ىف عدد من ادلواد الغذائية الرئيسية بالرغم من دتتع  يفوالًتاجع ادللموس 

الزراعية ادلصرية مبوارد زراعية قلما تتوافر لبلد آخر شلا أدى إذل الفجوة الغذائية )عبري زلمد األرض 
حد ذاتو قد يكون وسيلة جيدة وفعالة ىف  يفان تطوير الزراعة ، .(6،ص 4444 ،جالل الدين

عن ىذا اجملال نتحدث  يفتطوير وتنمية القرية ادلصرية وعندما نتحدث عن تنمية قرية ما فإننا 
األوجو االقتصادية للتنمية والتطوير ذلذه القرية وىذا يعٌت استخدام مواردىا بكفاءة أكثر للحصول 

(  وما زالت الزراعة دتثل أحدى . 26،ص 6756فاروق عبد العال،   على منتجات أكثر .)
ا القطاعات اذلامة، فهي وثيقة الصلة مبستوى األداء لعدد كبري من الصناعات ادلصرية كما أهن
السوق الرئيسية لنسبة عالية من اإلنتاج الصناعي سواء يف ميدان السلع االستهالكية أو السلع 

  .(48، ص6775الوسيطة .) سعيد النجار،
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 :على استخدام أسطح المباني واالجهزة المنزلية أثر تطوير المسكن الريفىثانيا: 
استحدث ىف الربع  ،عاماً  ىى متوسط عمر ادلسكن الريفي 43على مدى           

( ما يزيد عن ثلث عدد 43/6774األخري من القرن العشرين من دورة األعمار الريفية األخرية )
% من مجلة عدد ادلباين القدؽلة مبباين حديثة 43ومت إحالل ما يقرب من  ،مباين القرية ادلصرية
واحياناً  كثرية قبل ان تنتهى أعمارىا . وإن ما تبقى من ادلباين  ،رىا االفًتاضيسواء كان انتهى عم

القدؽلة طرأت على كثري منها تغريات حتديث ىف الشكل وادلنافع السكنية الداخلية )فتحى زلمد 
 (..446، ص 6772 ىحمصيل

خاصة مع التقدم االقتصادي وزيادة الدخول حظى ادلسكن الريفى بالتحسن والعصرية   
مع توصيل الطاقة الكهربائية وجتهيز ادلنزل بلوازمة العصرية وانتشار التصاميم اذلندسية ىف بناء 

، 36، ص ص4444،ادلباركيحسن النباتات .)  ادلباين وانتشار ظاىرة ادلسكن ادلنعزل وحولو
37.) 

 :  العوامل التى أدت إلى تطوير المسكن الريفى بمركز ديرمواس
األوذل تبدأ منذ نشأة القرية مرت القرية المصرية في تطورىا بثالث مراحل متتالية : 

وتتميز ىذه ادلرحلة ببطء النمو العمراين وتعرب عن اجلزء األصلي من القرية .  6764وحىت عام 
ادلرحلة الثانية بدأت مع  ،وقد استبدلت غالبية مساكن ىذه الفًتة وان بقى ختطيطها العام كما ىو

وحىت بداية اخلمسينيات ويتميز االمتداد يف ىذه ادلرحلة بصغر مساحتو بالنسبة  6764عام 
ادلرحلة الثالثة واالخرية فبدأت مع هناية اخلمسينات وحىت الوقت احلارل  ،دلساحة القرية األصلية

قتصادي ودتيزه بسرعة اتساع وظلو القرية خاصة يف فًتة السبعينات وحىت االن صاحبها االنفتاح اال
وكذلك التأثر مبعطيات التكنولوجيا احلديثة كالكهرباء  ،وىجرة سكان الريف إذل الدول النفطية

  ،زلمد امساعيل عبد اللطيف ،والتلفزيون وزاد االمتداد العمراين. )عنًت عبد العال أبو قرين
 (2، ص 6775

الكافية يف مواكبة وادلسكن الريفي خالل النصف الثاين من القرن العشرين دل غلد القدرة 
ومن مث يف توفري  ،التطور ادلضطرب يف التقدم بادلناط  احلضرية وما يقابلو من تطوره االجتماعي

، ص 4464 ،احتياجاتو ادلعنوية واحلفاظ على وظائف ادلنزل القدؽلة.  )مصطفى على فوده
245)  . 
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منذ مطلع الستينات من القرن العشرين تدافعت عمليات وعوامل التحديث ىف القرية    
ادلصرية للتغريات اليت طرأت على اجملتمع ادلصري والعريب عامة واحلياه الريفية خاصة  وػلددىا ) 

-424-487، ص ص 4443،فتحى زلمد مصيلحىفتحي مصلحي(ىف عدة عوامل منها)
426:).- 

قرى ب ادلسكن الريفىالعوامل الىت أدت إذل حدوث تغيري كبري يف  تضافرت العديد من
 :مركز ديرمواس لعل أعلها

 زيادة الدخول نتيجة : -أ
وما  6746التغريات الىت طرأت على ىرم احليازة الزراعية بعد قوانني االصالح الزراعي ىف  -6

 تالىا.
وخاصة بعد تضاعف الدخول بعد  ،اشتداد حركة نزوح العمالة الزراعية إذل الدول النفطية -4

 م.6758حرب 
دخول مصر ادلرحلة االنفجارية من الدورة الدؽلوجرافية بعد احلرب العادلية الثانية  -8

( واضلباس ادلوجات األوذل من شباهبا يف ظروف احلربني العرية 6787/6724)
سر ( وما ترتب على تسرػلها من ارتفاع معدالت تكوين األ6754/6758االسرائيلية )

 ومعدالت ادلواليد .
تنمية دخول األسر الريفية، إما بإغلاد أنشطة إنتاجية مثل مزارع الدواجن واألرانب اليت  -2

أو مبخالفات ادلركب احملصوذل  ،أو بعمليات التكثيف الزراعي ،انتشرت يف الفًتة االخرية
 ادلعاشي القدًن اليت حتافظ علية الدورة وزراعة زلاصيل نقدية جديدة.

ة نصيب الريف ادلصري احمليط بادلدن من ادلشروعات االقتصادية وادلراف  اليت طردهتا زياد -3
 تلك ادلدن وتأثري ذلك ىف ارتفاع نسبة العاملني هبذه ادلؤسسات .

ومن العوامل اليت ان ذلا دور كبري ىف تنمية قرى مركز ديرمواس بل معظم قرى صعيد    
( ىف ادلرتبة األوذل مث السعودية والكويت وبعد  4ل العراق)مصر ىجرة العمالة إذل الدول النفطية مث
( دور السفر للخارج ىف زيادة الدخول 4( والشكل )  6ذلك االمارات وقطر ويوضح اجلدول )

 وتطوير ادلنزل الريفي ببعض مناط  مركز ديرمواس ومنو يتضح االيت:
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زيادة الدخول وتطوير ( التوزيع العددي والنسبي لدور السفر للخارج في 0جدول ) 
 المنزل الريفي ببعض مناطق مركز ديرمواس .

 
كفر  

 خزام

بنى  %

 عمران

الحاج  %

 قنديل

بنى  %

 حرام

 مدينة %

 ديرمواس

 % اإلجمالي % دلجا %

 نعم
43 43 54 54 45 45 33 33 66 66 44 44 234 4.73 

 ال
33 33 33 33 33 33 39 39 33 33 33 33 613 52.6 

احالل 

وبناء 

بالخرسان 

 93 393 93 93 03 03 33 33 99 99 33 33 33 33 المسلح

ترميم 

 32 333 33 33 93 93 93 93 30 30 93 93 33 33 وتعلية

بناء جديد 

بالخرسان 

 8.0 33 8 8 3 3 9 9 33 33 39 39 30 30 المسلح

الميدانية خالل الفترة المصدر/ من اعداد الطالب اعتمادا على الدراسة 
 . 6/6/010٩إلى  0/0/0101
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( التوزيع العددي والنسبي لألفراد المسافرين للخارج ببعض مناطق مركز  0شكل )
 ديرمواس .
 

 (. 0المصدر/ من اعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجدول )
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( التوزيع العددي والنسبي لدور السفر للخارج في زيادة الدخول وتطوير 3شكل ) 
 ناطق مركز ديرمواس.المنزل الريفي ببعض م

 
 (. 0المصدر/ من اعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجدول )

% 25.8بلغت نسبة ادلسافرون للخارج وزاد دخلهم وترتب علية تنمية ادلسكن الريفي 
% مث قرية احلاج 32% مث قرية بٌت عمران بنسبة 44جاءت مدينة ديرمواس ىف ادلركز األول بنسبة 

% 28% مث قرية كفر خزام ىف ادلركز األخري بنسبة 22 قرية دجلا بنسبة % مث23قنديل بنسبة 
( جاءت المباني التى 3وبالنسبة لتأثير زيادة الدخل على تطوير المسكن الريفي  شكل ) .

% أعالىا ىف مدينة 44بالطوب احلمر واخلرسان ادلسلح بنسبة  تم أحاللها وبناءىا مرة أخرى
% وأقلها ىف قرية كفر 44% مث قرية دجلا 44احلاج قنديل بنسبة % مث قرية 84ديرمواس بنسبة 
% اعالىا ىف مدينة 67اما ادلباين الىت مت ترميمها وتعليتها فجاءت بنسبة  ،%63خزام بنسبة 
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% مث قرية دجلا 44% لكل منهما مث قرية بٌت حرام بنسبة 43ديرمواس وقرية بٌت عمران بنسبة 
%، اما ادلباين الىت البناء عليها باخلرسان 68احلاج قنديل بنسبة % وأقلها ىف قرية 64بنسبة 

% مث قرية بٌت 68% اعالىا ىف قرية كفر خزام بنسبة 6.8ادلسلح والطوب األمحر فبلغت نسبتها 
 %.4% واقلها ىف قرية بٌت حرام بنسبة 6% مث دجلا بنسبة 64عمران بنسبة 
رج إذل تفتت وتفكيك األسرة ادلمتدة الىت  وساعد زيادة دخول السكان ادلسافرين للخا    

كانت تقيم ىف منزل واحد على شراء أراضي جديدة بالقرب من األسرة االم أو بعيد عنها ىف 
األراضي الزراعية وبناء منزل جديد بالطوب األمحر واخلرسان ادلسلح. والعمل باخلارج وترك الزراعة 

 باين اليت هبا أسطح غري مستغلة .       وارتفاع أجور العمالة الزراعية وزيادة عدد ادل
 التنمية العمرانية والحضرية والخدمات مثل :  -ب

تطور اخلدمات التعليمية عامة، وإنشاء اجلامعات اإلقليمية بصفة خاصة لتنتشر ىف  .6
وما استتبعو من ارتفاع نسبة ادلتعلمني  ،معظم احلواضر اإلقليمية باحملافظات ادلصرية

 بالريف ادلصري.
ما ترتب على برامج االنفتاح االقتصادي منذ منتصف السبعينات من نشاط السوق  .4

 العقاري ىف ادلدينة والريف ادلصري على حد سواء وتطور صناعة مواد البناء .
 مشروعات االسكان احلكومي الريفي وأثره . .8
 ....إخل.أثر برامج تنمية شبكات ادلراف  الريفية مثل مياه الشرب النقية وكهربة الريف  .2
حركة إنشاء وتعبيد الطرق الريفية ىف الفًتة األخرية وتأثريىا ىف زحف العمران الريفى على  .3

 مساراهتا وزيادة إمكانية الوصول بينها وبني ادلدن احمليطة .
احلضرية وما استتبع ذلك من ظلو ادلدن وحتضري الريف  -تعاظم حركة اذلجرة الريفية  .4

ما ترتب على ذلك من زيادة التطلعات  ،الريفي -ريوتكثيف عمليات االحتكاك احلض
الريفية ضلو التحديث ىف الثلث االخري من القرن العشرين اضلسار دراماتيكى للدور 

 اإلنتاجي للمسكن الريفى.  
وقد أدت عملية التحديث إلى انحسار دراماتيكى للدور اإلنتاجي للمسكن الريفي   

سبب خلل طرأ على ميكانيزم المسكن قبل وبعد خاصة والقرية المصرية عامة، وذلك  ب
 (:.426-487، ص ص 4443،فتحى زلمد مصيلى،تحديثو. وتمثلت مظاىر التقلص فى)
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التخلي عن صناعة اخلبز الريفي من الذرة مبعدالت كبرية  بسبب ارتفاع التكلفة   -6
والتحول إذل صناعة اخلبز ادلصنوع من القمح من األفران العامة واخلاصة لعدم مالئمة 

 الفرن البلدي ىف ادلنزل بعد حتديثو .
ن ادلزارع احلكومية التحول  التدرغلي عن تربية الدواجن بادلنزل واالجتاه ضلو استهالك دواج -4

 واخلاصة وارتفاع اسعار احلبوب واطلفاض اسعار دواجن ادلزارع.
تناقص إعادة االستخدام ادلنتج للنفايات الريفية شلا يًتتب عليو إىدار للطاقات من ناحية  -8

 وتراكم ادلردود السلىب ذلذه النفايات  وفيما يلى بعض النماذج:
لية ىف صناعة اخلبز والتدفئة واستخدام أدى التحول من استخدام األفران ادلنز  -

الكانون ىف الطهى إذل االستغناء عن سللفات احلقل من حطب القطن وقش الذرة 
واالستغناء عن تصنيع الوقود ) اجللة( من روث البهائم وبالتارل ظلت ىذه  ،واألرز

النفايات بدون استخدام او مردود إغلايب وان بقائها ىكذا بدون استخدام يؤدى 
 ذل مشاكل ىف بيئتو.إ

دل يعد الفالح ادلصري يهتم بتسميد أرضو با ألمسدة العضوية ) السباخ( واستبدالو  -
فتحمل بذلك نفقات مضاعفة تتمثل ىف قيمة األمسدة العضوية  ،باألمسدة الكيماوية

الىت يتم اىدارىا بدون استخدام والقيمة ادلدفوعة لمأمسدة الكيماوية الىت يشًتيها 
إذل ادلردود السلىب ذلذه ادلخلفات العضوية ادلًتاكمة ىف ادلساكن الريفية باإلضافة 

 عامة والىت تفتقد إذل نظام هتوية جيدة بصفة خاصة.
  تام ىفً ريادلسكن: حدث تغٌ  4466يناير 43ٌة بعد ثورة ية ادلصرٌ يمح القرٌ المتغري  -

كل العام للمبٌت والفرغات داخل شمل الشيم مبا ٌ يأسلوب وظلط البناء وادلواد ادلستخدمة والتصمٌ 
منفصلة ، أو منزل منفصل  (شق )ت لٌتكون من وحدات يٌ م البيد تصمٌ يادلسكن ووظائفها، و أعٌ 
واالقتصادية والتغري يف ظلط  االجتماعيةوضاع لمأت العائلة ، وىذا نتاج يلفرد واحد ، فاختفاء بٌ 

 ،ىشام أمحد زلمد وآخرونهبا ) شيٌ وظلط العنة يزلاولة التشبو بادلدٌ  ، وذلك ىفً األسرة الواحدة
 .( 423، ص 4465

أدى تطوير االجهزة ادلنزلية ادلستخدمة ىف عملية الطهى وجتهيز اخلبز الىت كانت      
تستخدم ادلخلفات الزراعية الىت ختزن فوق اسطح ادلباين مثل حطب القطن وعيدان الذرة الرفيعة 

اس كوقود ذلا مثل "الكانون" ىف عمليات الطبخ وتسخني والشامية وقش قصب السكر مبركز ديرمو 
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ادلياه والفرن البلدى ادلبٌت من الطوب اللنب فوق اسطح ادلباين كان يستخدم ىف اعداد اخلبز البلدى 
 والطبخ أيضاً وحاليا يتم استخدام البوجتاز الكهربائى . 

محر واعمدة اخلرسان أدى تطوير ادلسكن الريفي واعادة تشييد ادلنزل بالطوب األ     
احلديدى ) البناء بادلسلح ( إذل وجود مساحات بأسطح ادلباين غري مستخدمة وخالية إذل قلة 

فالعالقة عكسية  ،يرتبط تطور ظاىرة الريفية بتغري ظاىرة احلضريةاالعتماد على الوسائل البدائية و 
للهجرة الريفية إذل ادلدن  أساساً  عفارتفاع نسبة سكان احلضرية يرجا  ،وىف اجتاه واحد دائما

تتقدم بسرعة  اليتوالعزوف عن األعمال الريفية وتزايد االطلراط  ىف األنشطة الصناعية واخلدمات 
 .ىف ادلدن. 

دتثل ظلطا شائعا ىف اجملتمعات  األسرة ادلمتدة    -:أثر تفكك األسرة الممتدة  ثالثا: 
تعترب مجاعة متضامنة ادللكية فيها عامة والسلطة وىذه االسرة ،البدائية واجملتمعات غري الصناعية

سواء كان النسب  ،فيها لرئيس االسرة أو اجلد األكرب وىى الىت تتكون من عدد من االسر ادلرتبطة
وىى ال ختتلف كثريا عن االسرة ادلركبة أو  ،ويقيمون ىف مسكن واحد ،فيها إذل الرجل أو ادلرأة

 (.58، ص 4446،مهدى زلمد القصاصدلدن)العائلة وتوجد ىف القرية أكثر من ا
بصفة عامة، ذلا أثارىا  ،وال شك ان التغريات السريعة ىف اجملتمعات االنسانية     

، 4،6767 ،سعيد بن فاحل الغامدىاالغلانبية والسلبية على بناء اجملتمع بشكل عام )
 يظهر و،األمكنة و األزمنة حسب وذلك،وتطورات متباينة تغريات األسرة شهدت ولقد،(.6ص
 تتعرض" إذ،الوظيفة و البناء يف و ادلتمثالن العلماء أغلب عليهما يتف  أساسيني مظهرين يف ذلك
 خاص بشكل التغري ىذا معدل ازداد وقد،ووظائفها أبنيتها يف لتغريات الزمان من قرن منذ األسرة
 اجملتمعات يف التغريات ىذه مالحظة وؽلكن،األخرية عاما العشرين و اخلمسة خالل

 شك)زلمد دون الزمان و ادلكان يف وتغريات متفاوتة بدرجات،ادلعاصرة
وأدى تفكيك االسرة ادلمتدة إذل قلة االعتماد على ادلخلفات الزراعية  (684ص،6753،اجلوىري

ىف عملية جتهيز الطعام والطهى  وزيادة عدد ادلباين وبالتارل قلة االستفادة من االسطح الىت يتم 
 فوق اسطحها . التخزين

تبدأ االسرة ىف التكوين عقب الزواج مباشرة مث تنقض بعد فًتة معينة قد تطول أو تقصر 
حبسب عدد االطفال الذين تنجبهم االسرة  ويكملوا تعليمهم ادلهٌت ويغادرون بيت االسرة 

وتكوين  مث تعود االسرة لتقتصر على الزوجني بعد خروج االوالد ،ليكونوا ذلم أسرًا نووية جديدة
(  ونتيجة النفصال .24، ص 4446 ،مهدى زلمد القصاصاسرى اخرى مبناط  أخرى . )
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األسر واستقالذلا عن العائلة القدؽلة حدث تغري يف حجم ادلسكن فهو ؽليل إذل الصغر . وقد 
انقسمت كثري من مساكن العائالت إذل عدة مساكن تستقل كل منها أسرة واحدة . كما أنو 

 ( 5السكان تزداد ادلساكن اآلن زيادة ملحوظة )نتيجة لزيادة 
 

و أذل السكن مبنزل منفرد جبوار منزل االب إدى التفكك االسرى وقيام االبناء أوكذلك 
التأخري إذل زيادة مساحات االسطح الغري مستغلة سواء يف ختزين ادلخلفات  أوالبناء السكن بعيدا 

و توليد الطاقة الشمسية عن طري  أ باخلضر والفاكهة وتربية االمساك الزراعية أو يف زراعة االسطح
 % .66%. ماعد مدينة ديرمواس جاءت النسبة 644اخلاليا الشمسية جاءت 

 وىناك بعض العوامل التى أدت الى تفكك االسرة الممتدة مثل:    
 زيادة تكاليف ادلعيشة وارتفاع األسعار.  -6
 .غياب التضامن الذي كان موجوداً داخل األسرة الكبرية  -4
واالعتماد على  سوء تربية األطفال من الناحية الصحية النفسية مقارنة بني اليوم واألمس -8

 االنًتنت والتليفزيون . 
 وجود عالقة صراع بني أفراد األسرة ادلمتدة تدور حول ما يلي: -2

األحفاد كسبب ،العمل دخل األسرةتقسيم ،ونسبتوادلسئول عن االنفاق لمأسرة  
 .للمشاكل بني أفراد األسرة 

 ظهور فرص عمل أخرى غير الزراعة:رابعا:
خالل فًتة اخلمسينيات أدت سياسة التنمية ىف القرية ادلصرية إذل تزايد االلتزام بتوفري   

قطاع فرص التوظيف بصرف النظر عن االحتياجات اإلنتاجية لالقتصاد وقد كان التوظيف ىف ال
فقد كان لظهور فرص عمالة خارج  ،احلكومى من أحد ادلالمح الرئيسية لسوق العمالة الزراعية

نطاق الزراعة أثراً  واضحاً  على ادلعروض من العمالة الزراعية وعلى سعرىا)سيمون كوماندر، 
شلا ساعد على  القومي. ( أحدثت الثورة البًتولية ثورة ىف االقتصاد 443،885،،ص ص6776
 أحدثتوللعمل هبا مع اإلشارة إذل ما  ادلصريماليني القوة العاملة ومعظمها من الريف  اجتذاب
ظاىرة  باألخص ادلصريىجرة العمالة ادلصرية ىف البنية االجتماعية واالقتصادية ىف الريف  وحتدثو
بالنشاط ، وارتفاع أجرىا والعزوف عن العمل ادلصريالزراعية ىف معظم أضلاء الريف  األيدينقص 
 .( .485، ص 4444 ،)زلمد على سالمة الزراعي
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مع توافر اخلدمات ىف ادلدينة وما تتميز بو ادلدينة من اسلوب حياة عصري حديث وتوافر  
وغالبا ما تكون اذلجرة قرارا مقصودا وأحد  ،كل ادلواصالت واخلدمات التعليمية بدرجاهتا ادلتنوعة

يش األسر ومن االسباب اجلذرية اليت تدفع االفراد دلغادرة ادلكونات ادلهمة ىف اسًتاتيجيات سبل ع
الري  الفقر وانعدام االمن الغذائي وبسبب التغري ادلناخي اصبحت تكاليف الزراعة مرتفعة شلا يًتك 

  (6الفالح االرض ويبحث عن فرص أخرى ) 
بادلركز ومن أىم فرص العمل اجلديدة غري الزراعية العمل بادلصاحل احلكومية ادلختلفة 

وادلشروعات الصغرية وادلتناىية الصغر الىت يقوم هبا الشباب وغري موظفي احلكومة   ومشروع 
التوكتوك حيث يقوم كثري من العاملني بالزراعة ببيع جزء من قطعة األرض اليت ؽلتلكها ويقوم 

كذلك ،راعةبشراء توكتوك ويعمل علية ويكون العائد اليومي أو الشهري كبري مقارنة بالعمل بالز 
مشروع الكافترييا واذلجرة للمدن للعمل بوظائف ادلدينة مثل االمن والعمل بادلدن اجلديدة والعمل 
يف ادلصانع وغريىا من الوظائف غري الفالحة وبالتارل ساعد ذلك على البعد عن العمل بالزراعة 

ل يتم ختزينها عليو وبالتارل أصبحت أسطح ادلباين خالية حيث ال يوجد سللفات زراعية او زلاصي
 وتركو بدون استفادة . 

 الخاتمة:
 أوال: النتائج: 

التحديث العفوي للقرية ادلصرية أدى ذلك إذل عدم االستثمار األمثل ألسطح أدى  -1
 .ادلنازل وتركها بدون استثمار

كان ىناك اتباع للدورة الزراعية والزام الفالحني لزراعة احملصوالت الىت   6734بعد ثورة   -2
ولكن مع حترر ادلركب احملصوذل  ،يستفيد من سللفاهتا الفالح ويتم ختزينها  فوق االسطح

اليت   وجد الفالح احلرية التامة ىف زراعة احملاصيل الزراعية وبالتارل قلت زراعة احملصوالت
 لفالح ؼلزن سللفاهتا وبالتارل قلت اعلية االسطح .كان ا

مع التقدم االقتصادي وزيادة الدخول حظى ادلسكن الريفي بالتحسن والعصرية خاصة  -3
مع توصيل الطاقة الكهربائية وجتهيز ادلنزل بلوازمة العصرية وانتشار التصاميم اذلندسية ىف 

 .بناء ادلنازل وانتشار ظاىرة ادلسكن ادلنعزل
قرى ب ادلسكن الريفيت العديد من العوامل الىت أدت إذل  حدوث تغيري كبري يف تضافر  -5

التنمية العمرانية واحلضرية وزيادة اخلدمات و  زيادة الدخول :مركز ديرمواس لعل أعلها
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وأدت عملية التحديث إذل اضلسار دراماتيكى للدور اإلنتاجي للمسكن الريفي خاصة 
 بسبب خلل طرأ على ميكانيزم ادلسكن قبل وبعد حتديثو.والقرية ادلصرية عامة، وذلك  

أدى تطوير االجهزة ادلنزلية ادلستخدمة ىف عملية الطهى وجتهيز اخلبز الىت كانت  -6
تستخدم ادلخلفات الزراعية الىت ختزن فوق اسطح ادلنازل مثل حطب القطن وعيدان 

ا مثل "الكانون" ىف الذرة الرفيعة والشامية وقش قصب السكر مبركز ديرمواس كوقود ذل
عمليات الطبخ وتسخني ادلياه والفرن البلدى ادلبٌت من الطوب اللنب فوق اسطح ادلنازل  
كان يستخدم ىف اعداد اخلبز البلدى والطبخ أيضًا وحاليا يتم استخدام البوجتاز 

 الكهربائى.
و البناء أذل السكن مبنزل منفرد جبوار منزل االب إدى التفكك االسرى وقيام االبناء أ  -7

 .السكن بعيدا ان التأخري إذل زيادة مساحات االسطح الغري مستغلة
زيادة تكاليف ادلعيشة ىناك بعض العوامل اليت أدت اذل تفكك االسرة ادلمتدة مثل:  -8

سوء تربية ، غياب التضامن الذي كان موجودًا داخل األسرة الكبرية، وارتفاع األسعار
واالعتماد على االنًتنت  ية مقارنة بني اليوم واألمساألطفال من الناحية الصحية النفس

ادلسئول عن  وجود عالقة صراع بني أفراد األسرة ادلمتدة تدور حولوالتليفزيون،  
كسبب للمشاكل بين األحفاد  ، دخل األسرة تقسيم العملاالنفاق لمأسرة ونسبتو، 

 .أفراد األسرة
ظهور فرص عمل ومن العوامل الىت قلت ىف الوقت احلارل من استخدام اسطح ادلباين  -9

 .أخرى غري الزراعة
 ثانيا: التوصيات: 

االستفادة من التحديث العفوي لقرى مركز ديرمواس عن طري  االستثمار األمثل   -6
 ألسطح ادلنازل.

 األمراض .تشجيع السكان على تنظيف أسطح ادلباىن من ادلخلفات الىت تسبب  -4
 تشجيع السكان على زراعة االسطح باخلضر والفاكهة وتوليد الطاقة الشمسية . -8
 توفري الدعم ادلاذل والفٌت والتسويقى لزراعة االسطح وتوليد الطاقة الشمسية. -2
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 6777القرية ادلصرية قدؽلا وحديثاً ،  ،ياسر عثمان زلرم زلجوب .43
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ندوة الريف 0مركز ديرمواس  فيالتطور التاريخي لمعمران الريفي  ،ناريمان عمى درويش - 3

 .3004حاضرة ومستقبمو ، المجمس االعمى لمثقافة  المصري

9
المنازل دراسة  حلألسط، االستخدامات غير الصحية السبعاويمحمد نور الدين إبراىيم  - 

الصحية ، ندوة الجغرافيا وحوار الحضارات ، كمية اآلداب ، جامعة  اإليكولوجيافى 
   .3007االسكندرية ،

0
لسكان محافظة المنيا، رسالة  الصحيةالمشكالت ، السبعاويمحمد نور الدين إبراىيم  - 

 .3::2كمية اآلداب، جامعة المنيا، ، دكتوراه

التوسع الزراعي األفقي في محافظة المنيا دراسة جغرافية ، ندوة تعمير   ،ثناء عمى عمر - 5
 .7::2، المجمس االعمى لمثقافة، الصحارى المصرية تجارب الماضي وآفاق المستقبل

3
تنمية قرى مركز المنيا ، المجمة الجغرافية العربية ، الجمعية  ،نبيل محمد السيد عثمان - 

 .3228ن الجغرافية المصرية

من خالل المقابالت الشخصية لمطالب مع األقارب والجيران بنزلة محمد سميان وبنى  - 3
لعراقية اإليرانية عمران اتضح ان معظم الشباب بالقرية سافروا إلى العراق خالل فترة الحرب ا

وحتى بعد انتياء الحرب وزادت دخوليم وكانوا يحصمون عمى مرتبات مجزية 2:90منذ عام 
اب كان يسافر خالل اجازة نياية العام لمدة ثالثة أو أربعة شيور فقط  حتى ان بعض الشب

كل عام وعندما يتخرج يكون تم بناء الشقة وتشطيبيا تشطيب كامل لكى يتزوج بيا وبعد 
التخرج يسافر مرة أخرى وىنك بعض الشباب ترك الجامعة واستمر بالعمل بالعراق والبعض 

 األخير قام بتأجيل سنوات الدراسة .
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