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 مبحافظة البحرية   قُرى منطقة البس تان دراسة اجامتعية لظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية ىف  

 *   مصطفى رمضان قويس 

 . قسم الإرشاد الزراعى واجملمتع الريفى, لكية الزراعة, جامعة ال زهر, القاهرة, مص 

 darshramadan@azhar.edu.eg :الرئيس للباحث الالكرتوين الربيد*

 امللخص العرب 

املشالكت الىت  ، و التعرف عىل ال س باب الىت أ دت اإىل انتشار ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تاناس هتدف البحث 

القبول الاجامتعى لل فراد املتعدين عىل أ راىض التوسعات  حتديد درجة ا، و الىت نتجت عهن اجلوانب الاجيابيةالتعرف عىل ، و ظاهرةهذه النتجت عن 

وقد أ جرى هذا البحث عىل عينة بلغ   . ظاهرةهذه الالتعرف عىل مقرتحات املبحوثني للتغلب عىل ، و املس تقبلية مبنطقة البس تان ك عضاء داخل اجملمتع احملىل

براهميحافظ مبحواًث ىف ثالث قُرى مبنطقة البس تان ىه قرية  273عددها  ، ومت مجع البياانت من  الإمام محمد متوىل الشعراوىت، و الش يخ محمد رفع ، و اإ

وبعد مجع البياانت مت تفريغها وحتليلها احصائيًا ابس تخدام  م، 2021خالل اس امترة اس تبيان ابملقابةل الشخصية مع املبحوثني خالل شهرى نومفرب وديسمرب 

SPSS  وجاءت   . واملتوسط املرحج واملتوسط احلساب والإحنراف املعيارى والنسب املئوية والتكررات العددي جداول احلص وأ س تخدم ىف عرض النتاجئ

  عىل ال س باب الىت أ دت اإىل انتشار ظاهرة  ةوافقامل( جاءوا ىف فئة املس توى املتوسط من حيث %63,4ما يقرب من ثُلىث املبحوثني )  أ مه النتاجئ كام يىل:

،  %94,1داخل القُرى، واملزارع بنس بةظاهرة تعدد حالت الرسقات هذه الاملشالكت الىت نتجت عن  أ مه .املس تقبليةالتعدى عىل أ راىض التوسعات 

( ىف فئة  %49,5ما يقرب من نصف املبحوثني ) حيث جاءدرجة القبول الاجامتعى لل فراد املتعدين ىف اجملمتع احملىل اخنفاض  عىل الرتتيب. 92,7%

 .مجليع التعدايت بُقرى املنطقةوالعاجةل  رضورة الإزاةل الاكمةل قرتحات املبحوثني للتغلب عىل هذه الظاهرة أ مه م .املس توى املنخفض

 . اجملمتعات الريفية اجلديدة , منطقة البس تان ,التوسعات املس تقبلية ,ظاهرة التعدى  : الاسرتشادية اللكامت  

 البحث:   قدمة ومشلكة امل

مليون كيلو مرت مربع   تبلغ اإجامىل مساحة مجهورية مص العربية

نسمة   89.2بكثافة ساكنية قدرها يعيش علهيا حنو مائة مليون نسمة 

من حيث الكثافة   115للك كيلو مرت مربع، واحتلت مص املرتبة 

املصيني يعيشون عىل   عىل الرمغ من حقيقة مفادها أ نعامليًا  الساكنية

ترتكز املناطق السكنية حول  حيث من اإجامىل مساحة مص،  % 8قرابة 

اجلنوب اإىل الشامل، وىف ضوء هذا الرتكز   يل من ضفاف هنر الن 

  الساكىن هبذه املنطقة الضيقة، تعد الكثافة الساكنية عالية للغاية ىف 

  2016ارتفعت الكثافة الساكنية س نة حيث  املناطق املأ هوةل ابلساكن

وذكل بعد أ خذ   تقريبًا  للك كيلو مرت مربع  نسمة 1136.5م لتصل اإىل 

وبناء عىل ذكل انتقلت مص من  ،  احلس باناملناطق املأ هوةل فقط ىف

عىل الصعيد العاملى من حيث الكثافة   114املرتبة  اإىل 115املرتبة 

وتدىن   لكثافة الساكنية تدىن املس توايت املعيش يةاب ويرتبطالساكنية، 

ىف  عاىن من فقر تُ  املناطقن اكنت تكل واإ جودة اخلدمات املقدمة خاصة 

تناول مشلكة التوزيع   ل مر عىل رضورة البىن التحيتة، ويؤكد هذا ا

)اجمللس القوىم   الساكىن ىف الإسرتاتيجية القومية للساكن والتمنية.

 ( 5، ص.  2016للساكن، 

  ُمشالكت للتغلب عىلجاهدة  مجهورية مص العربيةوقد سعت 

الفجوة الغذائية، والبطاةل  و  ،التوزيع الساكيناخللل ىف  عدة وعىل رأ سها

من املرشوعات القومية مهنا   اً من خالل تبنهيا عددوذكل بني الش باب، 

 اس هتدف توزيع ال رايض يلش باب اخلرجيني وال  املرشوع القويم

اجلديدة املس تصلحة عىل ش باب اخلرجيني بواقع مخسة أ فدنة للك خرجي  

نتاجية،   ومسكن، وذكل من أ جل استامثر طاقاهتم يف مرشوعات اإ

قتصادى ملرشوعات  ريفية وتكوين جممتعات  نتاجية متثل نواة جذب اإ اإ

س تفاد    املرشوع  هذا من جديدة تُسامه يف سد الفجوة الغذائية، وقد اإ

وحىت   1987عام  ة املرشوعًا منذ بدايخرجي 46,483حوايل 

 ( 17، ص.2005)عبدالغىن،   1992عام

(  اإىل قيام  2005وتشري بياانت مركز معلومات جملس الوزراء )

ادلوةل خالل العقود امخلسة ال خرية من القرن العرشين ابلعديد من  

مرشوعات اس تصالح واسزتراع ال راىض اجلديدة، حيث بلغ اإجامىل  

وحىت   1952 اس تصالهحا خالل الفرتة من عام املساحات الىت مت 

 ( 31مليون فدان.)ص.  3,24حواىل   2004

  لساكن والتمنيةالقومية ل سرتاتيجية ال مر الى يتوافق مع الا

عادة رمس اخلريطة الساكنية ملص   تتطلع اإىلوالىت  م 2015-2030 اإ

عادة التوزيع املاكنية للساكن مبا يعزز من تدابري ال من لقوىم  ا من خالل اإ

اجمللس   ) املصى واستيعاب احتياجات املرشوعات القومية اخملططة.

 ( 2014، القوىم للساكن

نشاء هذه اجملمتعات اجلديدة اىل امتصاص الكثافة  حيث  هيدف اإ

اجلديدة،   وادللتا ونقلها اإىل ال رايض يالساكنية العالية من الواد

لف  واملسامهة يف حل مشلكة البطاةل، وتوفري فرص معل خملت 

التخصصات ال خرى، ودمع قطاع الزراعة من خالل زايدة الرقعة  

 (. 3)مجعة، د.ت.، ص.  الزراعية ابس تصالح وزراعة أ راىض جديدة

  143من الالحئة التنفيذية للقانون رمق  43وقد نصت املادة رمق 

للك من  الصحراوية  م يف شأ ن ختصيص ال رايض1981لس نة 

صغار الزراع  ، و ليات احلربيةالعم  املرسحني وأ رس الشهداء ومصايب

الين ل تزيد حيازهتم ملاكً أ و اإجياراً عن مخسة أ فدنة لل رسة )الزوج  
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اللكيات واملعاهد،   يخرجي، و والزوجة وال ولد الُقصر غري املزتوجني( 

، املس تصلحة ومه الفئة ال كرب الىت اس تفادت من هذه ال رايض 

نهتاهئا و  )وزارة   العاملون ابدلوةل أ و القطاع العام عند تركهم اخلدمة أ و اإ

 ( 64، ص. 2012الصناعة والتجارة اخلارجية،

وتقوم هذه اجملمتعات الريفية اجلديدة عىل مجموعة من ال سس الىت  

قامهتا، كام يراعى فهيا  تضمن حتقيق ا ل هداف القومية املنشودة من اإ

التخطيط الشموىل املس تقبىل ابلشلك الى يضمن استيعاب المنو  

الساكىن هبا وضامن توفري اخلدمات ال ساس ية لقاطنهيا وابلتاىل حتررها  

، ص.  2018من مشالكت اجملمتعات الريفية التقليدية.)اخلوىل، 

185 .) 

قد مت ختصيص مساحات من ال راىض  وىف سبيل حتقيق ذكل ف

قامة مرشوعات تمنوية وخدمية علهيا، وكذكل   داخل هذه الُقرى هبدف اإ

توسعات معرانية مس تقبلية لسد المنو الساكىن الطبيعى ىف هذه  

 اجملمتعات. 

وقد شهدت منطقة البس تان وىه اإحدى هذه اجملمتعات الريفية 

صصة للتوسعات  اجلديدة انتشار ظاهرة التعدى عىل ال راىض اخمل

املس تقبلية هبا خالل الس نوات العرش ال خرية، حيث تعود بدايهتا اإىل  

حيث تُشري احصائيات مراقبة البس تان للتمنية والتعاون  م، 2011العام 

اإىل أ ن مجةل مساحة ال راىض اخملصصة للتوسعات  ( 2021)ديسمرب،

  من صوره املس تقبلية بُقرى املنطقة والىت مت التعدى علهيا بأ ى صورة 

، وذكل من خالل  مرتاً مربعاً  190420بلغت التعدى ىف هذه الفرتة 

توافد العديد من ال فراد من خارج املنطقة وقياهمم ابلستيالء عىل هذه  

عادة اس تخداهما، ال مر الى ترتب عليه ظهور العديد من   ال راىض واإ

حقيقيًا  املشالكت اجملمتعية اخملتلفة ابملنطقة، كام أ نه ميثل هتديداً 

لس تقرار واس مترار اجملمتع، كام أ نه ميثل اس تزنافًا ملوارده وخمصصاته  

التمنوية املس تقبلية، وهو ما دعى اإىل اإجراء هذا البحث ىف حماوةل علمية 

 منظمة لالإجابة عىل التساؤلت ال تية:

 املتغريات املرتبطة ابل راىض املتعدى علهيا مبنطقة البس تان؟ ما ىه 

الىت أ دت اإىل انتشار ظاهرة التعدى عىل أ راىض   ال س باب ما ىه 

 ؟منطقة البس تانُقرى التوسعات املس تقبلية ب

املشالكت الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض  ما ىه 

 ؟منطقة البس تانُقرى التوسعات املس تقبلية ب

الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل   اجلوانب الاجيابية ما ىه

 ؟ منطقة البس تانُقرى ب أ راىض التوسعات املس تقبلية

القبول الاجامتعى لل فراد املتعدين عىل أ راىض  ما ىه درجة 

 ك عضاء داخل اجملمتع احملىل؟  نمنطقة البس تاُقرى التوسعات املس تقبلية ب

لتغلب عىل ظاهرة التعدى عىل أ راىض  ل  املبحوثني مقرتحاتما ىه 

 ؟التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان

 البحث:   أ هداف 

املتغريات املرتبطة ابل راىض املتعدى علهيا  التعرف عىل بعض 

 مبنطقة البس تان.

ال س باب الىت أ دت اإىل انتشار ظاهرة التعدى  التعرف عىل 

 . عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان

املشالكت الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل  التعرف عىل 

 . نطقة البس تانأ راىض التوسعات املس تقبلية مب 

الىت نتجت عن ظاهرة التعدى   اجلوانب الاجيابيةالتعرف عىل 

 عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان. 

القبول الاجامتعى لل فراد املتعدين عىل أ راىض  حتديد درجة 

 . ك عضاء داخل اجملمتع احملىل  نالتوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تا

لتغلب عىل ظاهرة التعدى  ل  املبحوثني مقرتحاتالتعرف عىل 

 عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان. 

 التعاريف الإجرائية لبعض املصطلحات املس تخدمة ىف البحث: 

ويقصد هبا مساحات ال راىض  : أ راىض التوسعات املس تقبلية 

التمنية واملوجودة داخل القرية والىت مت ختصيصها من قبل مراقبات 

والتعاون القامئة عىل أ مر هذه الُقرى ل حد ال غراض التمنوية املس تقبلية 

 ابملنطقة والىت مل يمت تنفيذها. 

ويقصد به ذكل الشخص الى قام ابلستيالء  الشخص املتعدى: 

واس تخداهما بدون وجه حق أ و س ند   أ راىض التوسعات املس تقبليةعىل 

 ة والتعاون. ختصيص من قبل مراقبة البس تان للتمني 

ويقصد هبم هؤلء ال فراد الين ينمتون اإىل أ حد  الساكن ال صليني: 

ويمتتعون بس ند قانوىن لوجودمه ىف منطقة  فئات الانتفاع ابملنطقة

 البس تان. 

فراد املتعدين  ( Social Acceptance)  القبول الاجامتعى    : لل 

سلوك  أ حد جوانب ال تعرفه موسوعة عمل النفس الاجامتعى نظراًي بأ نه 

ادلرجة اليت يمت هبا اإرشاك الفرد يف   عبارة عن الاجامتعي، وهو 

يف العالقات الفردية و/أ و   سواء التفاعالت الاجامتعية من قبل الآخرين

 . امجلاعية

مبنطقة  ساكن ال صلينيويقصد به اإجرائيًا ىف هذا البحث رضا ال 

موافقهتم عىل دمج  درجة البس تان عىل وجود ال فراد املتعدين بيهنم و 

قامة عالقات اجامتعية معهم.   هؤلء ال فراد ىف اجملمتع احملىل واإ

 الطريقة البحثية: 

مبنطقة البس تان وىه تقع ىف   بحث ال  اجري هذأ   البحث: منطقة 

قلمي غرب النوابرية؛ عىل طريق ال سكندرية القاهرة الص حراوى بني  اإ

(، وتتبع منطقة البس تان اداراًي مركزي  85( والكيلو )75الكيلو )

فدااًن   23300حوش عيىس، وادللنجات مبحافظة البحرية، ويبلغ زماهما 

  ، مراقبة البس تان للتمنية والتعاون)  . موزعة عىل أ حد عرش قرية

 ( 2020ديسمرب
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وايت  : مت توزيع قُرى املنطقة عىل ثالث مس ت شامةل وعينة البحث 

دارىت التوطني و  بلك قرية  جامىل عدد املنتفعنيوفقًا لإ  املسجلني ابإ

  118، حيث بلغ احلد ال دىن والتعاون مبراقبة البس تان للتمنية والتعاون

منتفعًا، وبطرح احلد ال دىن من احلد   486منتفعًا، واحلد ال قىص 

ىل  منتفعًا، وابلتا 122ال قىص مت احلصول عىل طول الفئة والى بلغ 

فقد مض املس توى املنخفض أ ربع قُرى وىه الىت تراوح عدد املنتفعني هبا 

منتفعًا، وجاء ىف املس توى املتوسط ست قُرى   240اإىل 118من 

، بيامن جاء  منتفعاً  363اإىل 241وىه الىت تراوح عدد املنتفعني هبا من 

ىف املس توى املرتفع قرية واحدة فقط وىه الىت جاء عدد املنتفعني هبا ىف  

 (. 1منتفعًا )جدول رمق   486اإىل   364الفئة من 

مث مت اختيار قرية من لك مس توى من املس توايت الثالث فاكنت  

براهمي، والش يخ محمد رفعت، والإمام محمد متوىل   قُرى حافظ اإ

املنخفض، واملتوسط، واملرتفع عىل الرتتيب  الشعراوى، من املس توى 

جامىل  ولتحديد جحم العينة املناسب  ، فرداً ميثلون شامةل البحث 940ابإ

  " ستيفن اثمبسون"حلجم الشامةل السابقة مت اس تخدام معادةل 

(Thompson: 2012, 59-60) ،:وصيغهتا الرايضية اكلتاىل 

n = N X p (1 - p) / [[N – 1 x (d2 ÷ z2) + p (1 – 

p)]] 

 حيث: 

n : جحم العينة احملسوبة 

N  : 940جحم الشامةل ويساوى 

P : 0,50القمية الإحامتلية وتساوى 

D  :  0,05نس بة اخلطأ  وتساوى 

Z : ومس توى  0,05ادلرجة املعيارية املقابةل ملس توى املعنوية ،

 1,96وتساوى   0,95الثقة 

الُقرى الثالث فرداً مت توزيعهم عىل  273وقد بلغت عينة البحث 

 ( 2اخملتارة وفقًا ملعادةل النس بة والتناسب كام هو مبني جبدول رمق )

 : للبياانت   املعاجلة المكية أ دوات القياس و 

ىف ضوء أ هداف البحث والزايرات امليدانية املتكررة ملنطقة 

عداد اس امترة اس تبيان مجلع البياانت عن طريق املقابةل  ، البس تان مت اإ

 املبحوثني، وقد تضمنت س بعة أ قسام ىه: الشخصية مع 

 للمبحوثني ومشلت:  املس تقةل  ت ا املتغري 

 .وقت مجع البياانتالسن: ومت قياسه بسؤال املبحوث عن س نه 

قامته   الإقامة مدة  ابلقرية: ومت قياسه بسؤال املبحوث عن مدة اإ

 .لقريةلس نوات ىف ااب

قامته ابملنطقة من  الإقامة: ومت قياسه بسؤال املبحوث عن نوع  نوع اإ

، مومسيةو متقطعة، ، و دامئة خالل الاختيار بني ثالثة اختيارات ىه:

 عىل الرتتيب للرتمزي.  1، و2، و3وأ عطيت ال رقام 

فئة الانتفاع الىت   ومت قياسه بسؤال املبحوث عن  : الانتفاع فئة

لهيا خرجيني،   ش باب من خالل الاختيار بني أ ربعة اختيارات ىه: ينمتى اإ

دارى وهجاز )مستمثر سواء اكن مشرتى أ و   أ خرىو  ،مضارين، و اإ

 عىل الرتتيب للرتمزي.  1، و2، و3، و4، وأ عطيت ال رقام مؤجر(

معهل ال سايس   ومت قياسه بسؤال املبحوث عن :ال سايس العمل

،  جتارى، و من خالل الاختيار بني ثالثة اختيارات ىه: زراعى

 الرتتيب للرتمزي. عىل  1، و 2، و 3، وأ عطيت ال رقام  حرىفو 

املتغريات املرتبطة ابل راىض املتعدى علهيا: وتضمنت مخسة متغريات  
 ىه: 

اإجامىل مساحة ال رض املتعدى علهيا ابلقرية: ومت قياسه بسؤال  

 املبحوث عن اإجامىل مساحة ال رض املتعدى علهيا ابلقرية. 

متوسط مساحة ال رض املتعدى علهيا ابلقرية للك متعدى: ومت  

بسؤال املبحوث عن متوسط مساحة ال رض املتعدى علهيا  قياسه 

 . ابلقرية للك متعدى 

 ل قرب مرت مربع.  ومت التعبري عن لك مهنام برمق حصيح

الغرض ال سايس احملدد لس تخدام هذه ال راىض عند بداية تسلمي  

املرشوع: مت قياسه بسؤال املبحوث عن الغرض ال سايس احملدد  

بداية تسلمي املرشوع من خالل توضيح   لس تخدام هذه ال راىض عند

قامة مرشوعات تمنوية ابلقرية علهيا،   رأ يه ىف س تة أ غراض ىه: اإ

قامة دار   نشاء مدرسة حكومية، واإ وتوسعات سكنية مس تقباًل، واإ

مناس بات ابلقرية، ومساحات خرضاء، وغري حمددة الغرض، وذكل عىل  

 الرتتيب.  ، وصفر عىل1مقياس ثناىئ )نعم، ول(، وأ عطيت القمي  

نوع التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية: مت قياسه بسؤال  

نوع التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية من خالل  املبحوث عن

بناء مسكن، وبناء سور فقط من أ جل   توضيح رأ يه ىف تسعة بنود ىه:

احلفاظ عىل املساحة املتعدى علهيا، وبناء حمالت جتارية، وبناء ورش  

قامة مزرعة دواجن،   نشاء خمازن، واإ قامة حظرية لل غنام، واإ صناعية، واإ

وزراعة خرضوات، وتعدى خمتلط، وذكل عىل مقياس ثناىئ )نعم،  

 ، وصفر عىل الرتتيب. 1ول(، وأ عطيت القمي 

قامة املتعدين عىل هذه ال راىض:  ومت قياسه بسؤال املبحوث عن  اإ

قامة املتعدين ابملنطقة من خالل الا ختيار بني ثالثة اختيارات نوع اإ

عىل   1، و 2، و 3، وأ عطيت ال رقام مومسيةو متقطعة، ، و دامئة ىه:

 الرتتيب للرتمزي. 

ال س باب الىت أ دت اإىل انتشار ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات  
   املس تقبلية مبنطقة البس تان: 

يرى   ومت قياسه بسؤال املبحوث عن مجموعة من ال س باب والىت

أ دت اإىل انتشار ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية  أ هنا

وذكل عىل مقياس ثناىئ )نعم، ول(،  أ س باب(،  10مبنطقة البس تان )

 ، وصفر عىل الرتتيب. 1وأ عطيت القمي  



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (1) June (2022) (473-484) Qwaisy  

476 
 

املشالكت الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات  
 املس تقبلية مبنطقة البس تان:  

وث عن مجموعة من املشالكت الىت نتجت  ومت قياسه بسؤال املبح

عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان  

،  1وذكل عىل مقياس ثناىئ )نعم، ول(، وأ عطيت القمي مشلكة(،  22)

 وصفر عىل الرتتيب. 

الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض   اجلوانب الاجيابية 
 البس تان:  التوسعات املس تقبلية مبنطقة  

ومت قياسه بسؤال املبحوث عن مجموعة من اجلوانب الاجيابية الىت  

نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة 

وذكل عىل مقياس ثناىئ )نعم، ول(، وأ عطيت القمي  بنود(،  6البس تان )

 ، وصفر عىل الرتتيب. 1

فراد املتعدين عىل  أ راىض التوسعات  درجة القبول الاجامتعى لل 
 املس تقبلية مبنطقة البس تان ك عضاء داخل اجملمتع احملىل:  

عبارة(،   20)ومت قياسه بسؤال املبحوث عن مجموعة من العبارات 

درجة القبول الاجامتعى لل فراد املتعدين عىل أ راىض  تعكس  والىت

التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان ك عضاء داخل اجملمتع احملىل،  

وذكل عىل مقياس رابعى: )دامئُا، وأ حيااًن، واندراً، ول(، وأ عطيت القمي 

 عىل الرتتيب.  1، و 2، و 3، و4

ات املس تقبلية  مقرتحات التغلب عىل ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسع 
 مبنطقة البس تان:  

مقرتحات للتغلب عىل ظاهرة  ثالثة  مت قياسه بسؤال املبحوث عن

وذكل عىل  ، التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان

 ، وصفر عىل الرتتيب. 1مقياس ثناىئ )نعم، ول(، وأ عطيت القمي  

 البياانت:   مجع 

عن طريق اس امترة اس تبيان  مت مجع البياانت اخلاصة هبذا البحث 

م،  2021ابملقابةل الشخصية مع املبحوثني خالل شهرى نومفرب وديسمرب

  SPSSوبعد مجع البياانت مت تفريغها وحتليلها احصائيًا ابس تخدام 

والنسب   والتكررات جداول احلص العدديوأ س تخدم ىف عرض النتاجئ 

 . واملتوسط املرحج واملتوسط احلساب والإحنراف املعيارى املئوية

 عينة البحث:   وصف 

( أ ن ما يزيد عىل مُخىس  3أ وحضت النتاجئ الواردة جبدول رمق ) 

(  س نة  66 – 61ىف الفئة السنية ) مس هن( يقع %42,5املبحوثني )

حنراف معيارى قدره  58,9مبتوسط حساب قدره    5,53س نة، واإ

قامهتم ابلقرية%48,7ن نصفهم )س نة، وأ ن ما يقرب م متوسطة   ( مدة اإ

حنراف   19,6( مبتوسط حساب قدره س نة 20 – 15) س نة، واإ

قامة دامئة   %45,8س نة، وأ ن  4,66معيارى قدره  مهنم يقميون اإ

( من ش باب  %41,8ابلقرية، وأ ن ما يزيد بقليل عىل مخس هيم )

 ( زراعى. %51,6اخلرجيني، وأ ن العمل ال سايس ملا يزيد عىل نصفهم ) 

 نتاجئ البحث ومناقش هتا: 

 ىه:   املتغريات املرتبطة ابل راىض املتعدى علهيا: وتتضمن مخسة متغريات 

 اإجامىل مساحة ال رض املتعدى علهيا ابلقرية:  

من املبحوثني   % 45,4( أ ن 4أ وحضت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

  10يرتواح بني  اإجامىل مساحة ال رض املتعدى علهيا ابلقريةيرون أ ن 

(  %34,1أ لف مرت مربع، بيامن أ جاب ما يزيد عىل ثلهثم )  15أآلف اإىل 

أ لف مرت مربع، ىف حني   25أ لف اإىل  20أ ن هذه املساحة ترتاوح بني 

  15أ ن هذه املساحة ترتاوح بني  ( %20,5ذكر ما يزيد عىل مخسهم ) 

 . أ لف مرت مربع 20أ قل من   أ لف اإىل

هبا من املتوسط احلساب للمساحات  ويتضح من هذه النتاجئ اقرتا

املتعدى علهيا داخل لك قرية من قُرى منطقة البس تان وفقًا للبيان  

اخلاص ابملساحات املتعدى علهيا مبراقبة التمنية والتعاون ابملنطقة 

(، وتعكس هذه النتاجئ  2م17311قرية =  11/ 2م  190420)

توسعات  اإجامًل جحم هذه التعدايت عىل املساحات اخملصصة لل 

املس تقبلية ابملنطقة، وهو ما يُمثل اإرضاراً ابخملصصات التمنوية مبنطقة 

 البحث. 

 متوسط مساحة ال رض املتعدى علهيا ابلقرية للك متعدى:  

( أ ن ما يزيد عىل نصف  5أ وحضت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

مساحة ال رض املتعدى علهيا  ( يرون أ ن متوسط %45,4املبحوثني )

مرت مربع، بيامن أ جاب ما يقرب من ثلهثم   150للك متعدى أ قل من 

مرت   299 – 150( أ ن متوسط هذه املساحة يرتاوح بني 30,4%)

هذه املساحة  متوسط أ ن من املبحوثني  %13,2مربع، ىف حني أ جاب 

 فأ كرث.   مرت مربع  300يقع ىف الفئة 

ويتضح من هذه النتاجئ أ ن أ عىل نس بة من املبحوثني ترى أ ن  

تقل عن   متوسط مساحة ال رض املتعدى علهيا ابلقرية للك متعدى 

ال مر الى ميكن تفسريه بكرثة أ عداد املتعدين عىل هذه   2م150

ال راىض، وابلتاىل حصوهلم مجيعًا عىل مساحات صغرية من هذه  

ةل وحرصوا عىل أ ن يكون متجاورين  ال راىض، اإضافة اإىل قدوم أ رس اكم

 ىف هذه ال راىض ك حد أ نواع ال من الاجامتعى هلم. 

ال راىض ىف بداية   وكذكل حرص من قام عىل معلية توزيع هذه 

تكون مساحات ال راىض املوزعة بني املتعدين متساوية   التعدى عىل أ ن 

ء  مع ختصيص شوارع جانبية، وذكل لتحقيق أ عىل اس تفادة ممكنة من ورا

 توزيع هذه املساحات. 

الغرض ال سايس احملدد لس تخدام هذه ال راىض عند بداية تسلمي  
 املرشوع: 

  ة احملددال غراض  ( تعدد6أ ظهرت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

، وقد تراوحت  لس تخدام هذه ال راىض عند بداية تسلمي املرشوع

كحٍد   %12,5النس بة املئوية ملوافقة املبحوثني عىل هذه ال غراض بني 

كحٍد أ قىص، حيث جاء ىف مقدمة هذه ال غراض   % 65,6أ دىن، و 

قامة مرشوعات تمنوية ابلقرية علهيا  من   %65,6بنس بة مئوية  اإ
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نشاء  ، مث %41,4بنس بة  توسعات سكنية مس تقبالً املبحوثني، مث  اإ

قامة دار مناس بات  من املبحوثني، مث  % 34,1بنسة مدرسة حكومية  اإ

عىل   %12,5%، و 23,8بنس بة  مساحات خرضاء، و ابلقرية

 . غري حمددة الغرضمن املبحوثني أ هنا  % 32,6الرتتيب، وأ جاب  

 

 : نوع التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية 

أ نواع التعدى عىل   ( تعدد 7أ ظهرت النتاجئ الواردة جبدول رمق ) 

أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان، وقد تراوحت النس بة  

كحٍد أ دىن،   % 1,8املئوية ملوافقة املبحوثني عىل أ نواع التعدى بني 

كحٍد أ قىص، حيث جاء ىف املراتب الثالث ال وىل لك من   % 39,9و

بناء سور فقط من أ جل احلفاظ عىل املساحة املتعدى  ، و بناء مسكن

عىل   %7,7، و %15,8، و%39,9، بنس بة بناء حمالت جتارية، و علهيا

قامة حظرية لل غنام، و بناء ورش صناعيةالرتتيب، مث  نشاء خمازن، و اإ ،  اإ

قامة مزرعة  عىل الرتتيب، وتال ذكل  % 4، و %4,8، و%6,2بنس بة  اإ

عىل الرتتيب،   % 1,8، و%3,3، بنس بة زراعة خرضوات، و دواجن

بحوثني أ ن هذا التعدى خمتلط أ ى جيمع بني من امل  %16,5بيامن أ جاب 

 أ كرث من نوع من ال نواع السابقة. 

( قد  %39.9ويتضح من ذكل أ ن مُخس املبحوثني تقريبًا )

اس تخدموا هذه املساحات املُتعدى علهيا ىف ال غراض السكنية من 

قامة مسكن عىل هذه املساحات، وهو ما يعكس اس تقرارمه ىف   خالل اإ

 ان. قُرى منطقة البس ت 

 نوع التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية: 

أ نواع التعدى عىل   ( تعدد 7أ ظهرت النتاجئ الواردة جبدول رمق ) 

أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان، وقد تراوحت النس بة  

كحٍد أ دىن،   % 1,8املئوية ملوافقة املبحوثني عىل أ نواع التعدى بني 

كحٍد أ قىص، حيث جاء ىف املراتب الثالث ال وىل لك من   % 39,9و

بناء سور فقط من أ جل احلفاظ عىل املساحة املتعدى  ، و بناء مسكن

عىل   %7,7، و %15,8، و%39,9، بنس بة بناء حمالت جتارية، و علهيا

قامة حظرية لل غنام، و بناء ورش صناعيةالرتتيب، مث  نشاء خمازن، و اإ ،  اإ

قامة مزرعة  عىل الرتتيب، وتال ذكل  % 4، و %4,8، و%6,2بنس بة  اإ

عىل الرتتيب،   % 1,8، و%3,3، بنس بة زراعة خرضوات، و دواجن

بحوثني أ ن هذا التعدى خمتلط أ ى جيمع بني من امل  %16,5بيامن أ جاب 

 أ كرث من نوع من ال نواع السابقة. 

( قد  %39.9ويتضح من ذكل أ ن مُخس املبحوثني تقريبًا )

اس تخدموا هذه املساحات املُتعدى علهيا ىف ال غراض السكنية من 

قامة مسكن عىل هذه املساحات، وهو ما يعكس اس تقرارمه ىف   خالل اإ

 ان. قُرى منطقة البس ت 

قامة املتعدين عىل ال رض املتعدى علهيا:   اإ

( أ ن ما يزيد عىل نصف  8أ ظهرت النتاجئ الواردة جبدول رمق ) 

قامة املتعدين عىل ال رض املتعدى علهيا   ذكروا( %56املبحوثني ) أ ن اإ

قامة دامئة، وأ ن ما يزيد عىل مخس هيم ) أ ن هذه   ذكروا%( 41,4اإ

من املبحوثني أ ن   % 2,6 أ جابالإقامة متقطعة عىل فرتات، ىف حني 

قامة مومسية مرتبطة مبوامس العمل الزراعى ابملنطقة.   هذه الإقامة اإ

 

 

ة التعدى عىل أ راىض التوسعات  ال س باب الىت أ دت اإىل انتشار ظاهر 

 املس تقبلية مبنطقة البس تان: 

ال س باب الىت أ دت  تعدد  (9أ ظهرت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

اإىل انتشار ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة 

، وقد تراوحت النس بة املئوية ملوافقة املبحوثني عىل هذه  البس تان

كحٍد أ قىص، حيث جاء   %80,2 أ دىن، و كحدٍ  %26,7ال س باب بني 

ارتباط بدايهتا ابلنفالت ال مىن عقب ثورة  ىف املراتب الثالث ال وىل 

الروتني القاتل ىف الاجراءات الإدارية الىت أ ختذت  ، و 2011يناير 

عدم املعاقبة العاجةل لهؤلء املتعدين وقت  ، و ملواهجة هذه الظاهرة

عىل الرتتيب، وىف   % 65,6، و%67,4، و%80,2، بنس بة التعدى

ختاذل مراقبة التمنية املرتبة الرابعة اإىل املرتبة السادسة جاء لك من 

والتعاون ابملنطقة ىف اختاذ اإجراء عاجل أ مام هؤلء املتعدين ىف بداية  

ختاذل الساكن ال صليني عن الوقوف صفًا واحداً ىف وجه  ، و التعدى

، ارتبطت بعمليات توزيع هذه املساحاتأ عامل البلطجة الىت ، و املتعدين

عىل الرتتيب، وجاء ىف املراتب    %41,4، و%47,3، و %50,2بنس بة 

غياب الوعى دلى غالبية ساكن القرية بأ مهية  ال ربع ال خرية لك من 

وجود أ قارب لهولء  و  ،ال غراض التمنوية احملددة لهذه املساحات

ية أ و منازل من  املتعدين داخل القرية ممن اشرتوا مساحات زراع 

تفضيل مجموعة من الساكن ال صليني مصلحهتم  ، و الساكن ال صليني

سعي مجموعة من الساكن لتحقيق  ، و الفردية عىل املصلحة العامة للقرية

ماكسب مادية من توزيع هذه ال راىض من خالل الإرشاف عىل  

عىل   %26,7، و%28,9، و%34,8، و %37، بنس بة توزيعها

 الرتتيب. 

بحوثني وفقًا لرأ هيم ىف ال س باب الىت أ دت اإىل انتشار  توزيع امل وب 

  ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان اإجامًل 

( أ ن ما  10عىل ثالث فئات، فقد أ وحضت النتاجئ الواردة جبدول رمق ) 

( جاءوا ىف فئة املس توى املتوسط  %63,4يقرب من ثُلىث املبحوثني ) 

، وجاء ما يقرب من ربعهم  ال س باب عىل هذه  من حيث موافقهتم

من املبحوثني ىف   %12,4املرتفع، بيامن جاء  ىف فئة املس توى( 24,2%)

 فئة املس توى املنخفض.

املشالكت الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات  

 املس تقبلية مبنطقة البس تان 

الىت املشالكت تعدد  (11أ ظهرت النتاجئ الواردة جبدول رمق ) 

نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة 

، وقد تراوحت النس بة املئوية ملوافقة املبحوثني عىل هذه  البس تان

كحٍد أ قىص، حيث جاء   %94,1كحٍد أ دىن، و %26,7املشالكت بني 

تعدد  ، و تعدد حالت الرسقات مبنازل القرية ىف املراتب الثالث ال وىل
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رسقات مس تلزمات الانتاج الزراعى من املزارع وخاصة ىف  حالت 

، تلوث مياه الرشب ووجود الشوائب والرمال مبياه الرشب، و الليل

عىل الرتتيب، وىف املرتبة   %75,1، و %92,7،/ و%94,1بنس بة 

،  التوصيل العشواىئ بش بكة مياه الرشب ابلقريةالرابعة جاء لك من 

للك مهنام، وجاء ىف   % 74,4، بنس بة زايدة الكثافة الطالبية ابلفصولو 

، الضغط عىل املؤسسات التعلميية ابلقريةاملرتبة اخلامسة اإىل السابعة 

انسداد  ، و الضغط عىل اخلدمات الصحية ابلوحدة الصحية ابلقريةو 

عىل   % 68,5، و%70,3، و% 73,6، بنس بة ش باكت املياه ابملنازل

صعوبة احلصول عىل رغيف   الرتتيب، وىف املرتبة الثامنة اإىل العارشة جاء

الضغط عىل  ، و ظهور منط معييش وأ سلوب حياة خمتلف ابلقرية، و اخلزب

،  %67,4، و%68، بنس بة وسائل النقل واملواصالت بني قُرى املنطقة

عىل الرتتيب، مث جاء ىف املرتبة احلادية عرش اإىل املرتبة   % 66,3و

،  اجملمتع ال صىلوجود ثقافة خاصة ابملتعدين تغاير ثقافة الثالثة عرش 

املزامحة عىل اخلدمات المتوينية ابلقرية والتأ خر ىف رصف السلع  و 

العصبية والقبلية الناجتة عن اكامتل وتوافد أ رس ابلاكمل عىل  ، و المتوينية

% عىل الرتتيب، وجاء   54,9، و%59,7، و %64,1، بنس بة القرية

بعض العادات  انتقال ىف املرتبة الرابعة عرش اإىل املرتبة السادسة عرش 

حدوث الكثري من ال عطال  الساكن ال صليني، و  غري املقبوةل ل ولد 

مزامحة الساكن ال صليني  ، و مبرفق الصف الصحى نتيجة التعدى عليه

،  %54,6، بنس بة أ ثناء امحلالت واملبادرات القومية ىف جمال الصحة

عىل الرتتيب، وجاء ىف املرتبة السابعة عرش لك   % 45,1، و %50,2و

التأ ثري السلىب عىل العمليات  ، و هتديد اس تقرار اجملمتع احملىل ابلقرية من

لك مهنام، وىف   % 42,9، بنس بة املرتبطة ابلعقارات من بيع وتأ جري

وجود الكثري من الضوضاء وخاصة  املراتب الثالث ال خرية جاء لك من 

صعوبة تطبيق وسائل الضبط الاجامتعى غري  ، و ىف مناس باهتم اخملتلفة

،  انتشار تناول املواد اخملدرة والاجتار فهيا، و الرمسي لعدم قبوهلم اإايه

 عىل الرتتيب.   % 26,7، و %34,1، و%35,5بنس بة 

وتشري النتاجئ السابقة اإىل جحم املعاانة دلى الساكن ال صليني من  

وجود العديد من املشالكت اجملمتعية سواء اكنت أ منية أ و اجامتعية أ و  

نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض  غريها والىت اقتصادية أ و خدمية و 

 .التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان

وبتوزيع املبحوثني وفقًا لرأ هيم ىف املشالكت الىت نتجت عن ظاهرة  

التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان اإجامًل عىل  

تقارب نس بة  ( 12ثالث فئات، أ وحضت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

عىل   % 42,9، و %49,4املس توى املتوسط واملرتفع  ىت املبحوثني ىف فئ

 من املبحوثني ىف فئة املس توى املنخفض.  %7,7، ىف حني جاء  الرتتيب

اجلوانب الاجيابية الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض  

 التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان. 

اجلوانب  وجود مجموعة من  (13) أ ظهرت النتاجئ الواردة جبدول رمق 

الاجيابية الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات  

، وقد تراوحت النس بة املئوية ملوافقة املس تقبلية مبنطقة البس تان

% كحٍد أ قىص، حيث  48,7كحٍد أ دىن، و  % 9,9املبحوثني علهيا بني 

  ري توفى، و العمل الزراعتوفري ال يدى العامةل املطلوبة ىف  جاء ىف مقدمهتا 

مل الشمل لبعض  ، وىف القرية وجودة مس بقًا بعض احلرف غري امل

،  %35,9، و %48,7، بنس بة العائالت وال رس داخل القرية

قدوم بعض  عىل الرتتيب، وجاء ىف املراتب الثالث ال خرية  % 34,1و

حداث ، و هؤلء املتعدين برأ س مال واستامثرات جديدة تفيد القرية اإ

توفري بعض اخلدمات  ، و الرواج الإقتصادى داخل القرية حاةل من 

التعلميية نتيجة لس تقرار بعض املدرسني العاملني املعينني حديثًا ابلرتبية  

  % 9,9، و %15,8، و %18,7ية، بنس بة ال زهر ىف املعاهد والتعلمي أ و 

 عىل الرتتيب. 

 ويتضح من النتاجئ السابقة أ نه وعىل الرمغ من تعدد املشالكت الىت

عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة نتجت 

ل أ ن هناك بعض اجلوانب الاجيابية من وجود هؤلء  البس تان ، اإ

املتعدين ابملنطقة، وقد ترجع املوافقة عىل هذه ال وجه اإىل تغليب بعض  

املبحوثني مصلحهتم الفردية وتقدميها عىل املصلحة العامة للقرية واملنطقة 

من حيث اجلوانب الاجيابية املرتبطة ابلعمل الزراعى واملمتثةل ىف   كلك،

املرتبطة به، اإضافة اإىل    بعض احلرفريتوف، و توفري ال يدى العامةل

 اس تقدام بعض أ فراد أ رسمه اإىل املنطقة. 

وبتوزيع املبحوثني وفقًا لرأ هيم ىف اجلوانب الاجيابية الىت نتجت عن  

ات املس تقبلية مبنطقة البس تان اإجامًل  ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسع

أ ن ما   (14عىل ثالث فئات، أ وحضت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

( جاءوا ىف فئة املس توى %58,2يقرب من ثالثة أ خامس املبحوثني ) 

ىف اجلوانب الاجيابية الىت نتجت عن ظاهرة  املنخفض من حيث رأ هيم 

، ىف  املس تقبلية مبنطقة البس تان اإجاملً التعدى عىل أ راىض التوسعات 

( ىف فئة املس توى املتوسط، واكنت  %33,3حني جاء ثلث املبحوثني ) 

 ( من املبحوثني ىف فئة املس توى املرتفع.%8,4أ قل نس بة )

فراد املتعدين عىل أ راىض التوسعات   درجة القبول الاجامتعى لل 

 حملىل املس تقبلية مبنطقة البس تان ك عضاء داخل اجملمتع ا 

درجة   بقياس واملرتبطة  (15أ ظهرت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

القبول الاجامتعى لل فراد املتعدين ىف اجملمتع احملىل، والىت مت ترتيهبا ترتيبًا  

تنازليًا وفقًا للمتوسط املرحج ملوافقة املبحوثني علهيا، حيث تراوح بني  

من أ ربع   درجة 2,47درجة من أ ربع درجات كحٍد أ دىن، و 1,51

درجات كحٍد أ قىص، حيث جاء ىف املرتبة ال وىل لك من تبادل الهتاىن  

املشاركة ىف العمل الزراعى عن  ، و ىف ال عياد واملناس بات ادلينية اخملتلفة

درجة من أ ربع درجات، وىف   2,47، مبتوسط مرحج طريق املزامةل

س تقباهلم ابلبشاشة والرتحيب عند املرتبة الثانية جاء لك من  تبادل  اإ

حرتام عالقات اجلوار مع املتعدينالزايرة، و    2,44، مبتوسط مرحج اإ

السؤال عهنم  درجة من أ ربع درجات، وىف املرتبة الثالثة جاء لك من 

، مبتوسط  السعى للصلح بني املتخامصني مهنم، و دة طويةلملعند غياهبم 

درجة من أ ربع درجات، وىف املرتبة الرابعة واخلامسة جاء   2,37مرحج 

املشاركة  ، و الهتنئة عند جناح ال ولد ىف املراحل التعلميية اخملتلفةلك من 

درجة من أ ربع   2,16، و2,23مبتوسط مرحج ، ىف املناس بات اخملتلفة

ملشاركة ىف  اعىل الرتتيب، وىف املرتبة السادسة جاء لك من  درجات
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نتاىج أ و خدىم  تقبل النقد مهنم كل ىف بعض  ، و أ و جتارى مرشوع اإ

 املشاركة ىف تسويق احملاصيل الزراعية أ و املنتجات احليوانية، و ال مور

درجة من أ ربع درجات للك مهنم، وىف املرتبة   1,98مبتوسط مرحج 

تشجيع ، و املشاركة ىف حل املشالكت اخملتلفة ابلقريةالسابعة جاء 

  1,95مبتوسط مرحج  أ بناءمهعىل تكوين عالقات صداقة مع  ال بناء

  ، وىف املرتبة الثامنة جاء لك من مشاركة ع درجاتدرجة من أ رب

السامح لزوجتك ابلتفاعل  ، و ىف أ ى مرشوع صغري ال بناءأ و  الزوجات

  1,88مبتوسط مرحج  مع زوجاهتم وتبادل املعارف واملعلومات فامي بيهنن

تبادل املشورة معهم ىف  التاسعة جاء وىف املرتبة ، درجة من أ ربع درجات

 تصعيد أ ى مشلكة معهم اإىل مركز الرشطة، و تلفةال مور احلياتية اخمل 

، وجاء ىف املراتب الثالث  درجة من أ ربع درجات 1,82مبتوسط مرحج 

قبول دجمهم  ، و السامح مبذاكرة أ بنائك دلروسهم مع أ بناهئمال خرية لك من 

نشاء عالقات املصاهرة معهم، و ىف اجملمتع احملىل ، مبتوسط  املوافقة عىل اإ

 درجة من أ ربع درجات عىل الرتتيب.  1,51، و 1,68، و1,72مرحج 

دلرجة القبول الاجامتعى لل فراد   املتوسط املرحج الإجامىلوقد بلغ 

ال مر الى   درجة من أ ربع درجات 1,87 املتعدين ىف اجملمتع احملىل 

لهؤلء ال فراد وهو ما قد يرتتب   درجة القبول الاجامتعى يعكس ضعف 

 عليه ظهور العديد من املشالكت الاجامتعية مبنطقة البس تان.

وبتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة القبول الاجامتعى لل فراد املتعدين ىف  

اجملمتع احملىل اإجامًل عىل ثالث فئات، أ وحضت النتاجئ الواردة جبدول رمق  

( جاءوا ىف فئة  %49,5 )أ ن ما يقرب من نصف املبحوثني ( 16)

( جاءوا ىف فئة  %41املس توى املنخفض، وأ ن ما يزيد عىل مخس هيم )

من املبحوثني ىف فئة املس توى  %9,5املس توى املتوسط، ىف حني جاء 

 املرتفع.

القبول الاجامتعى لل فراد  ويتضح من هذه النتاجئ اخنفاض درجة 

مه فيه، ونظرة  ، ورفض وجوداجملمتع احملىل ك عضاء داخل املتعدين 

لهيم عىل أ هنم انهتكوا حدود املنطقة بغري وجه حق،   الساكن ال صليني اإ

وعبثوا ابملقدرات واخملصصات التمنوية للمنطقة، والىت يرون أ هنا حق  

أ صيل هلم ول ولدمه، والىت متثل ضاماًن حقيقيًا للبقاء والاس تقرار هبا،  

بداية تسكيهنم ك حد   وخاصة وأ هنم بذلوا أ قىص هجدمه ومثرة ش باهبم ىف

فئات الانتفاع ابملرشوع القوىم لش باب اخلرجيني مبنطقة البس تان، ومن  

هجة أ خرى فاإن هذا الرفض لهؤلء املتعدين قد ميثل دافعًا قواًي اإىل  

 ظهور العديد من املشالكت اجملمتعية ىف املس تقبل.

ة  عىل أ راىض التوسعات املس تقبليمقرتحات التغلب عىل ظاهرة التعدى 

 مبنطقة البس تان. 

( وجود ثالثة مقرتحات  17أ وحضت النتاجئ الواردة جبدول رمق )

التغلب عىل ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات  للمبحوثني ىف سبيل 

، حيث رأ ى ما يزيد عىل ثالثة أ رابع  املس تقبلية مبنطقة البس تان

ملنطقة الاكمةل مجليع التعدايت بُقرى ا الإزاةل( رضورة %75,5املبحوثني )

بدون أ دىن اس تثناءات لرفع الرضر عن الساكن ال صليني، بيامن رأ ى ما  

ماكنية % 19,4يقرب من مخس املبحوثني )  وذكل من   التقنني املقيد( اإ

عطاء ال ولوية   خالل دراسة متعمقة لظروف هؤلء املتعدين واإ

زاةل غري املس تحقني وخاصة ممن هو من   للمس تحق وتقنني وضعه، مع اإ

التقنني بدون  من املبحوثني  %5,1الساكن ال صليني، ىف حني اقرتح 

 أ و رشوط مجليع املتعدين بدون النظر ىف أ وضاعهم.  قيود

 

 التوصيات: 

تعدد ال س باب الىت أ دت اإىل  البحث من نتاجئ ه أ ظهرتما  بناًء عىل 

انتشار ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة 

وىف ضوء احلقيقة العلمية الىت تؤكد أ ن املشلكة احملددة حتديداً   البس تان،

دقيقًا ىه مشلكة نصف حملوةل، لا يوىص هذا البحث ىف سبيل  

 ال راىض اخملصصة للتوسعات املس تقبلية مواهجة مشلكة التعدي عىل 

سواء ابجملمتعات الريفية اجلديدة بصفة عامة ومنطقة البس تان بصفة  

 خاصة مبا يىل: 

قيام وزارة ادلاخلية بدورها املنوط هبا ىف التصدى لهذه الظاهرة،  

بظاهرة التعدى، مع   املرتبطةأ عامل البلطجة وحرصها عىل القضاء عىل 

 . لمتعدين وقت التعدىل املعاقبة العاجةل  رضورة 

الروتني القاتل ىف  التنس يق بني اجلهات املعنية للتغلب عىل 

 الاجراءات الإدارية ملواهجة هذه الظاهرة 

  املناسب جراء الإ مراقبة التمنية والتعاون ابملنطقة ىف اختاذ  تفويض

 . املتعدين ملواهجة هؤلء 

ابجملمتعات الريفية  ال صلينيالساكن احلرص عىل تمنية الوعى دلى 

، ورضورة  بأ مهية ال غراض التمنوية احملددة لهذه املساحاتاجلديدة 

احملافظة علهيا وتقدمي املصلحة العامة عىل املصلحة الفردية، وذكل من  

 خالل وسائل الإعالم اخملتلفة، ورجال ادلين والقيادات الريفية احمللية.

املبحوثني قرتحات رتبطة مبىف ضوء ما أ ظهرته نتاجئ البحث امل

لتغلب عىل ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة ل 

(  %75,5حيث رأ ى ما يزيد عىل ثالثة أ رابع املبحوثني )ان، البس ت 

رضورة الإزاةل الاكمةل مجليع التعدايت بُقرى املنطقة بدون أ دىن  

هذا البحث   ، لا يوىص اس تثناءات لرفع الرضر عن الساكن ال صليني

الراع التنفيذي  والىت متثل الهيئة العامة للتعمري واس تصالح الارايض 

دارة واس تغالل والتصف يف   املس ئوةلو  ،املصية لوزارة الزراعة عن اإ

ال رايض الصحراوية اليت ختصص ل غراض الاس تصالح والاسزتراع  

القيام   يف املناطق اليت تشملها خطة مرشوعات اس تصالح ال رايض

ورها املنوط هبا والتنس يق مع اجلهات اخملتصة ىف سبيل تنفيذ هذا  بد

 املقرتح.

رضورة اإجراء حبوث أ خرى تتناول ال فراد املتعدين ىف سبيل  

الوقوف عىل خصائصهم الشخصية وحتديد ال س باب من وهجة نظرمه  

ليه.  الىت دفعهتم اإىل  هذا التعدى ودوافعهم اإ

 املراجع: 
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. مص  املدخل اإىل اجملمتع الريفي املعارص ( 2018اخلويل، اخلويل سامل. )

 للخدمات العلمية. 

مص   حتليل الوضع الساكىن( 2016اجمللس القوىم للساكن. )ديسمرب 
2016 . 

الاسرتاتيجية القومية للساكن   ( 2014نومفرب  .) اجمللس القوىم للساكن 
 . 2030  – 2015والتمنية 

  . ور قطاع اس تصالح ال رايض يف التمنية الزراعيةد . )د.ت.( مجعة، محمد

 .وزارة الزراعة املصية  .قطاع اإس تصالح ال رايض

الاحتياجات الإرشادية لش باب اخلرجيني   ( 2005. )عبد الغين، هشام محمد 
قسم الاجامتع  . رساةل ماجس تري . يف جمال زراعة املواحل مبنطقة النوابرية

 . جامعة القاهرة  .راعةلكية الز  .الريفي والإرشاد الزراعي 

اإحصائيات وأ شاكل توضيحية عن   ( 2020.)مراقبة البس تان للتمنية والتعاون 
 . ، بياانت غري منشورة املراقبة

بيان بقرارات حص ( 2021ديسمرب مراقبة البس تان للتمنية والتعاون.)

 .، بياانت غري منشورة حالت التعدى ابملنطقة

تقرير معلوماىت عن الزراعة  (. 2005. )مركز معلومات جملس الوزراء
 .املصية

  1981لس نة 143قانون رمق  (2012. )وزارة الصناعة والتجارة اخلارجية
 . املطابع ال مريية .يف شأ ن ال رايض الصحراوية ولحئته التنفيذية

Thompson, S.K. 2012: Sampling. Third Edition. 

Johon Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ., U.S.A 

https://psychology.fandom.com/wiki/Social_accep

tance 

 

 . أ عداد املنتقعني بلك قرية من قُرى منطقة البس تان  : 1جدول  
 عدد املنتفعني امس القرية املس توى

 املنخفض
(118-240 ) 

 118 الشعشاعى 
براهمي  172 )وشهرهتا جنيب حمفوظ(   حافظ اإ

 214 عباس العقاد 
 239 توفيق احلكمي 

 املتوسط
(241-363 ) 

 257 عىل بن أ ب طالب 
 280 أ محد راىم

 282 الش يخ محمد رفعت 
 288 الشهيد عبد املنعم رايض 

 311 الإمام الغزاىل 
 321 الإمام احلُسني 

 486 الإمام محمد متوىل  الشعراوى  ( 486-364) املرتفع
 م 2020ديسمربمراقبة البس تان للتمنية والتعاون  * املصدر: 

 توزيع شامةل وعينة البحث.   : 2جدول  
 العينة الشامةل  امس القرية م 
براهمي  1  50 172 حافظ اإ
 82 282 الش يخ محمد رفعت  2
 141 486 الإمام محمد متوىل  الشعراوى  3

 273 940 اإجامىل

 توزيع املبحوثني وفقًا خلصائصهم املدروسة  : 3جدول  
 % تكرار  الفئات اخلصائص  م 

 السن 1
 23,1 63 س نة  53  –  47
 34,4 94 س نة  60  –  54
 42,5 116 س نة   66  –  61

 مدة الإقامة ابلقرية 2
 17,2 47 س نة  14  –  9قصرية 
 48,7 133 س نة  20 – 15متوسطة 
 34,1 93 س نة 26  – 21طويةل

 نوع الإقامة  3
 45,8 125 دامئة
 34,1 93 متقطعة
 20,1 55 مومسية

 فئة الانتفاع 4

 41,8 114 ش باب خرجيني 
 7 19 هجاز اإدارى
 17,9 49 مضارين 

 33,3 91 أ خرى )مستمثر أ و مس تأ جر( 

 12,1 33 حكوىم العمل ال سايس  5
 51,6 141 زراعى 
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 15,8 43 جتارى
 20,5 56 حرىف

س امترة الاس تبيان.   273ن=   مجعت وحسبت من البياانت الواردة ابإ
 
 

 ابلقرية املتعدى علهيا ال رض مساحة توزيع املبحوثني وفقًا لرأ هيم ىف اإجامىل   : 4جدول  
 % تكرار  ساحةامل  م 
 45,4 124 2م15000أ قل من   –10000من  1
 20,5 56 2م  19999  – 15000من  2
 34,1 93 2م25000  - 20000 3

س امترة الاس تبيان.   273ن=   مجعت وحسبت من البياانت الواردة ابإ

 ابلقرية للك متعدي املتعدى علهيا ال رض  توزيع املبحوثني وفقًا لرأ هيم ىف توزيع  : 5جدول  
 % تكرار  ساحةامل  م 
 56,4 154 2م150أ قل من   1
 30,4 83 2م  299 – 150من  2
 13,2 36 فأ كرث   2م 300 3

س امترة الاس تبيان.   273ن=   مجعت وحسبت من البياانت الواردة ابإ

 لغرض ال سايس احملدد لس تخدام هذه ال راىض عند بداية تسلمي املرشوع توزيع املبحوثني وفقًا ل  : 6جدول  

 الغرض ال سايس  م 
 ل نعم

 % تكرار  % تكرار 
قامة مرشوعات تمنوية ابلقرية علهيا  1  34,4 94 65,6 179 اإ
 58,6 160 41,4 113 توسعات سكنية مس تقبالً  2
نشاء مدرسة حكومية 3  65,9 180 34,1 93 اإ
قامة دار مناس بات ابلقرية  4  76,2 208 23,8 65 اإ
 87,5 239 12,5 34 مساحات خرضاء  5
 67,4 184 32,6 89 غري حمددة الغرض  6

س امترة الاس تبيان. مجعت وحسبت من البياانت الواردة   273ن=   ابإ

 نوع التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية توزيع املبحوثني وفقًا لرأ هيم ىف  : 7جدول  

 نوع التعدى م 
 ل نعم

 % تكرار  % تكرار 
 60,1 164 39,9 109 بناء مسكن  1
 84,2 230 15,8 43 بناء سور فقط من أ جل احلفاظ عىل املساحة املتعدى علهيا  2
 92,3 252 7,7 21 حمالت جتاريةبناء  3
 93,8 256 6,2 17 بناء ورش صناعية  4
قامة حظرية لل غنام  5  95,2 260 4,8 13 اإ
نشاء خمازن  6  96 262 4 11 اإ
قامة مزرعة دواجن  7  96,7 264 3,3 9 اإ
 98,2 268 1,8 5 زراعة خرضوات 8
 83,5 228 16,5 45 خمتلط  تعدى 9

س امترة الاس تبيان. مجعت وحسبت من   273ن=   البياانت الواردة ابإ

قامة املتعدين عىل ال رض املتعدى علهيا توزيع املبحوثني وفقًا لرأ هيم ىف  : 8جدول    اإ
قامة املتعدين  م   % تكرار   اإ
 56 153 دامئة 1
 41,4 113 متقطعة 2
 2,6 7 مومسية 3

س امترة   273ن=   الاس تبيان. مجعت وحسبت من البياانت الواردة ابإ

 ل س باب الىت أ دت اإىل انتشار ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تانتوزيع املبحوثني وفقًا ل  : 9جدول  

 ال سبــــــــاب م 
 ل نعم

 الرتتيب 
 % تكرار  % تكرار 

 1 19,8 54 80,2 219 2011ارتباط بدايهتا ابلنفالت ال مىن عقب ثورة يناير  1
 2 32,6 89 67,4 184 الروتني القاتل ىف الاجراءات الإدارية الىت أ ختذت ملواهجة هذه الظاهرة  2
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 ال سبــــــــاب م 
 ل نعم

 الرتتيب 
 % تكرار  % تكرار 

 3 34,4 94 65,6 179 عدم املعاقبة العاجةل لهؤلء املتعدين وقت التعدى 3

ختاذل مراقبة التمنية والتعاون ابملنطقة ىف اختاذ اإجراء عاجل أ مام هؤلء املتعدين ىف   4
 4 49,8 136 50,2 137 التعدىبداية 

 5 52,7 144 47,3 129 ختاذل الساكن ال صليني عن الوقوف صفًا واحداً ىف وجه املتعدين  5
 6 58,6 160 41,4 113 أ عامل البلطجة الىت ارتبطت بعمليات توزيع هذه املساحات  6
 7 63 172 37 101 احملددة لهذه املساحاتغياب الوعى دلى غالبية ساكن القرية بأ مهية ال غراض التمنوية  7

وجود أ قارب لهولء املتعدين داخل القرية ممن اشرتوا مساحات زراعية أ و منازل من   8
 8 65,2 178 34,8 95 الساكن ال صليني

 9 71,1 194 28,9 79 تفضيل مجموعة من الساكن ال صليني مصلحهتم الفردية عىل املصلحة العامة للقرية  9

سعي مجموعة من الساكن لتحقيق ماكسب مادية من توزيع هذه ال راىض من خالل  10
 10 73,3 200 26,7 73 الإرشاف عىل توزيعها 

س امترة الاس تبيان.   273ن=   مجعت وحسبت من البياانت الواردة ابإ

 اإجامًل  التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تانال س باب الىت أ دت اإىل انتشار ظاهرة  توزيع املبحوثني وفقًا ملس توى رأ هيم ىف : 10جدول  
 % عدد  املس توى م 
 12,4 34 ( درجات 3-1منخفض ) 1
 63,4 173 ( درجات7-4متوسط ) 2
 24,2 66 ( درجات 10-8مرتفع )  3

 100 273 الإجامىل
س امترة الاس تبيان.   273ن=   مجعت وحسبت من البياانت الواردة ابإ

 توزيع املبحوثني وفقًا لرأ هيم ىف املشالكت الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان  : 11جدول  

 املشالكت م 
 ل نعم

 الرتتيب 
 % تكرار  % تكرار 

 1 5,9 16 94,1 257 تعدد حالت الرسقات مبنازل القرية 1

الزراعى من املزارع وخاصة ىف  تعدد حالت رسقات مس تلزمات الانتاج   2
 2 7,3 20 92,7 253 الليل

 3 24,9 68 75,1 205 تلوث مياه الرشب ووجود الشوائب والرمال مبياه الرشب 3
 4 25,6 70 74,4 203 التوصيل العشواىئ بش بكة مياه الرشب ابلقرية 4
 4 25,6 70 74,4 203 زايدة الكثافة الطالبية ابلفصول  5
 5 26,4 72 73,6 201 املؤسسات التعلميية ابلقرية الضغط عىل  6
 6 29,7 81 70,3 192 الضغط عىل اخلدمات الصحية ابلوحدة الصحية ابلقرية 7
 7 31,5 86 68,5 187 انسداد ش باكت املياه ابملنازل  8
 8 32 87 68 186 صعوبة احلصول عىل رغيف اخلزب  9
 9 32,6 89 67,4 184 ابلقريةظهور منط معييش وأ سلوب حياة خمتلف   10
 10 33,7 92 66,3 181 الضغط عىل وسائل النقل واملواصالت بني قُرى املنطقة 11
 11 35,9 98 64,1 175 وجود ثقافة خاصة ابملتعدين تغاير ثقافة اجملمتع ال صىل  12
 12 40,3 110 59,7 163 المتوينية املزامحة عىل اخلدمات المتوينية ابلقرية والتأ خر ىف رصف السلع  13
 13 45,1 123 54,9 150 العصبية والقبلية الناجتة عن اكامتل وتوافد أ رس ابلاكمل عىل القرية 14
 14 45,4 124 54,6 149 انتقال بعض العادات غري املقبوةل ل ولدان  15
 15 49,8 136 50,2 137 حدوث الكثري من ال عطال مبرفق الصف الصحى نتيجة التعدى عليه 16
 16 54,9 150 45,1 123 مزامحة الساكن ال صليني أ ثناء امحلالت واملبادرات القومية ىف جمال الصحة 17
 17 57,1 156 42,9 117 هتديد اس تقرار اجملمتع احملىل ابلقرية  18
 17 57,1 156 42,9 117 التأ ثري السلىب عىل العمليات املرتبطة ابلعقارات من بيع وتأ جري  19
 18 64,5 176 35,5 97 وجود الكثري من الضوضاء وخاصة ىف مناس باهتم اخملتلفة 20
ايه  21  19 65,9 180 34,1 93 صعوبة تطبيق وسائل الضبط الاجامتعى غري الرمسي لعدم قبوهلم اإ
 20 73,3 200 26,7 73 انتشار تناول املواد اخملدرة والاجتار فهيا  22
س امترة الاس تبيان. مجعت   273ن=   وحسبت من البياانت الواردة ابإ

 اإجاملً  رأ هيم ىف املشالكت الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تانس توى توزيع املبحوثني وفقًا مل  : 12جدول  
 % عدد  املس توى م 
 7,7 21 ( درجات 7-1منخفض ) 1
 49,4 135 ( درجة15-8متوسط ) 2
 42,9 117 ( درجة22-16مرتفع )  3

 100 273 الإجامىل
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س امترة الاس تبيان.   273ن=   مجعت وحسبت من البياانت الواردة ابإ
 
 
 
 

 اجلوانب الاجيابية الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تانتوزيع املبحوثني وفقًا لرأ هيم ىف  : 13جدول  

 اجلوانب الاجيابية م 
 ل نعم

 % تكرار  % تكرار 
 51,3 140 48,7 133 توفري ال يدى العامةل املطلوبة ىف العمل الزراعي  1
 64,1 175 35,9 98 توفري بعض احلرف غري املوجودة مس بقًا ىف القرية 2
 65,9 180 34,1 93 مل الشمل لبعض العائالت وال رس داخل القرية 3
 81,3 222 18,7 51 هؤلء املتعدين برأ س مال واستامثرات جديدة تفيد القرية قدوم بعض  4
 84,2 230 15,8 43 اإحداث حاةل من الرواج الإقتصادى داخل القرية 5

توفري بعض اخلدمات التعلميية نتيجة لس تقرار بعض املدرسني العاملني املعينني حديثًا ابلرتبية   6
 90,1 246 9,9 27 ال زهرية والتعلمي أ و املعاهد 

س امترة الاس تبيان.   273ن=   مجعت وحسبت من البياانت الواردة ابإ

 اجلوانب الاجيابية الىت نتجت عن ظاهرة التعدى عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تانتوزيع املبحوثني وفقًا ملس توى رأ هيم ىف  : 14جدول 
 اإجاملً 

 % عدد  املس توى م 
 58,2 159 درجتان(  -1منخفض ) 1
 33,3 91 ( درجات4-2متوسط ) 2
 8,4 23 ( درجات 6-5مرتفع )  3

 100 273 الإجامىل
س امترة الاس تبيان.   273ن=   مجعت وحسبت من البياانت الواردة ابإ

التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان ك عضاء داخل اجملمتع  القبول الاجامتعى لل فراد املتعدين عىل أ راىض توزيع املبحوثني وفقًا ملس توى درجة  : 15جدول 
 احملىل

 العبارة م 
املتوسط  درجة القبول

 الرتتيب  املرحج
 ل اندراً  أ حياانً  دامئاُ 

 1 2,47 58 81 82 52 تبادل الهتاىن ىف ال عياد واملناس بات ادلينية اخملتلفة 1
 1 2,47 63 98 33 79 املزامةل املشاركة ىف العمل الزراعى عن طريق  2
س تقباهلم ابلبشاشة والرتحيب عند زايرهتم كل 3  2 2,44 57 65 70 67 اإ
 2 2,44 93 26 95 59 اإحرتام عالقات اجلوار مع املتعدين  4
 3 2,37 90 46 83 54 السؤال عهنم عند غياهبم عنك مدة طويةل  5
 3 2,37 66 94 60 53 السعى للصلح بني املتخامصني مهنم 6
 4 2,23 80 84 75 34 الهتنئة عند جناح ال ولد ىف املراحل التعلميية اخملتلفة 7
 5 2,16 93 103 18 59 املشاركة ىف املناس بات اخملتلفة 8
نتاىج أ و خدىم  أ و جتارى 9  6 1,98 113 91 30 39 املشاركة ىف مرشوع اإ
 6 1,98 120 61 69 23 تقبل النقد مهنم كل ىف بعض ال مور  10
 6 1,98 104 92 56 21 املشاركة ىف تسويق احملاصيل الزراعية أ و املنتجات احليوانية 11
 7 1,95 104 91 67 11 املشاركة ىف حل املشالكت اخملتلفة ابلقرية 12
 7 1,95 125 57 72 19 تشجيع أ ولدك عىل تكوين عالقات صداقة مع أ ولدمه  13
 8 1,88 124 67 73 9 أ ولدك هلم ىف أ ى مرشوع صغري مسامهة زوجتك أ و  14

السامح لزوجتك ابلتفاعل مع زوجاهتم وتبادل املعارف واملعلومات   15
 8 1,88 131 82 23 37 فامي بيهنن 

 9 1,82 150 36 74 13 تبادل املشورة معهم ىف ال مور احلياتية اخملتلفة 16
 9 1,82 13 74 36 150 الرشطةتصعيد أ ى مشلكة معهم اإىل مركز  17
 10 1,72 183 6 61 23 السامح مبذاكرة أ بنائك دلروسهم مع أ بناهئم  18
 11 1,68 139 94 29 11 قبول دجمهم ىف اجملمتع احملىل  19
نشاء عالقات املصاهرة معهم  20  12 1,51 197 28 34 14 املوافقة عىل اإ

 1.87 املتوسط املرحج الإجامىل 
 جمعت وحسبت من البيانات الواردة بإستمارة االستبيان. 273ن= 

  ع احملىل توزيع املبحوثني وفقًا دلرجة القبول الاجامتعى لل فراد املتعدين عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان ك عضاء داخل اجملمت : 16جدول 
 اإجاملً 

 % عدد  املس توى م 
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 49,5 135 ( درجة20 -1منخفض ) 1
 41 112 ( درجة 40-21متوسط ) 2
 9,5 26 ( درجة60-41مرتفع )  3

 100 273 الإجامىل
س امترة الاس تبيان.   273ن=   مجعت وحسبت من البياانت الواردة ابإ

 عىل أ راىض التوسعات املس تقبلية مبنطقة البس تان. مقرتحات التغلب عىل ظاهرة التعدى   : 17جدول  

 مقرتحات م 
 ل نعم

 % تكرار  % تكرار 
 24,5 67 75,5 206 الاكمةل  الإزاةل 1
 80,6 220 19,4 53 التقنني املقيد 2
 94,9 259 5,1 14 املقيدغري التقنني  3

س امترة الاس تبيان.   273ن=   مجعت وحسبت من البياانت الواردة ابإ
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ABSTRACT  

The Research aimed to identify the reasons that led to spread of the encroachment on 
future expansions lands phenomenon in Bustan area, the problems that resulted from this 
phenomenon, identify the positive aspects that resulted from it, determine the degree of 
social acceptance of individuals trespassing on the future expansions lands in Bustan area as 
members within the local community. And to identify the respondents' suggestions to 
overcome this phenomenon. This Research was conducted on a sample of 273 respondents in 
three villages of Bustan area: Hafez Ibrahim, Sheikh Muhammad Refaat, and Imam 
Muhammed Metwally Al-Shaarawy. The data was collected by a questionnaire with personal 
interview with the respondents during months of November and December 2021. After 
collecting data, it was unloaded and statistically analyzed using SPSS. Numerical Tables, 
frequencies, percentages, arithmetic mean, standard deviation, and weighted mean were 
used in presenting of results. The Most Important Results were as follows: Nearly two-thirds 
of the respondents (63.4%) came in the middle-level category in terms of their approval of the 
reasons that led to the spread of the encroachment on future expansions lands phenomenon. 
The most important problems that resulted from this phenomenon were the multiplicity of 
theft cases within villages and farms, with a percentage of 94.1% and 92.7%, respectively. The 
degree of social acceptance of transgressive people in the local community was low, as nearly 
half of the respondents (49.5%) came in the low level category. The most important 
suggestions of respondents to overcome this phenomenon is necessity of complete and urgent 
removal of all encroachments in the area villages. 
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