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 ممخص البحث 
وانتمػػاء الشػػباب الريفػػي  يسػػتيدؼ البحػػث بصػػفة رايسػػية التعػػرؼ عمػػق طبيعػػة العالقػػة بػػيف بعػػض القضػػايا المعاصػػرة

انتمػاء الشػباب  عمػي مسػتوي الفرعيػة التاليػة: التعػرؼ األىػداؼ بمحافظة الغربية، وذلؾ مف خػالؿ تحقيػؽ لممجتمع المحمي
ة )المشاركة االجتماعية غير الرسمية بالقرية، والتمسؾ بالعادات والتقاليد المدروس مؤشراتو الستةبالريفي لممجتمع المحمي 

والقيـ الساادة بالقرية، والرضا عف الخدمات المحمية الموجودة بالقرية، والمشاركة في األعماؿ التطوعية والخيرية بالقريػة، 
العالقػات االرتباطيػة بػيف المتغيػرات والتعػرؼ عمػي ، واالرتباط بمجتمع القرية، واالستعداد لتحمؿ المساولية القيادية بالقرية(

اإلسػياـ ، وتحديػد نتمػاء لممجتمػع المحمػياال عمي حده ودرجػة إجمػالي مؤشرات الودرجة كؿ مؤشر مف المستقمة المدروسة 
عمي حده ودرجة إجمػالي مؤشرات الدرجة كؿ مؤشر مف في تفسير التبايف الحادث في ممتغيرات المستقمة المدروسة النسبيم

سػنة  (35 - 20شػاب فػي الفاػة العمريػة مػف ) 375 أجري البحث عمي عينة عشوااية قواميػا .نتماء لممجتمع المحمياال 
المقابمػػة الشخصػػية بجمعػػت البيانػػات (. كفػػر سػػبطاس -خرسػػيت -المختػػارة لمدراسػػة وىػػي )فيشػػا سػػميـالقػػري الثالثػػة مػػف 

حصاايةوصفية و باستخداـ استمارة استبياف. واستخدمت عدة أساليب  والنسػب  ،والتكػرارات معامػؿ ألفػا،بيانات مثماللتحميؿ  ا 
معامػؿ االرتبػاط البسػيط )بيرسػوف(، ومعامػؿ االرتبػاط المتعػدد ومعامػؿ و  االنحػراؼ المعيػاري،و المتوسط الحسابي، و ، الماوية

التمسؾ بالعادات والتقاليد والقيـ الساادة أف مستوي كؿ مف  يمي: وقد تمخصت أبرز النتااج فيمالمعياري. االنحدار الجزاي ا
%(1 6317%(، )7112كػاف مرتفعػا) ) واالرتباط بمجتمع القريػة والمشاركة في األعماؿ التطوعية والخيرية بالقرية، ،بالقرية

%(، 9817) المرتفػػعو مػػا بػػيف المتوسػػط المشػػاركة االجتماعيػػة غيػػر الرسػػمية بالقريػػة كػػاف و  %( عمػػي الترتيػػب،5117)
جمػػالي االنتمػػاء لممجتمػػع المحمػػيو  %( 5817)%(، 6616)واالسػػتعداد لتحمػػؿ المسػػاولية القياديػػة بالقريػػة كػػاف متوسػػطا)  ،ا 

تبيف وجود عالقة ارتباطية  .مستوي الرضا عف الخدمات المحمية الموجودة بالقرية في الفاات الثالثة اربتقو عمي الترتيب، 
طردية ومعنوية بيف الدافعية لإلنجاز، وقضية اسػتخداـ وسػااؿ التواصػؿ االجتمػاعي وبػيف درجػة إجمػالي االنتمػاء لممجتمػع 

عػػػدد سػػنوات التعمػػػيـ، وحيػػازة األسػػػرة لةجيػػزة المنزليػػػة، ارتباطيػػة عكسػػػية ومعنويػػة بينػػػو وبػػيف  ، وكانػػت العالقػػػةالمحمػػي
فػي درجػة اجمػالي الحػادث  فػي تفسػير التبػايف أكثػر المتغيػرات إسػياما)  فأكمػا تبػيف  والتجديدية، وقضية اليجػرة الخارجيػة.

وقضػية اسػتخداـ  وقضية اليجرة الخارجية، مرتبة حسب أىميتيا: الدافعية لإلنجاز،انتماء الشباب الريفي لممجتمع المحمي 
وكػاف .%( مػف التبػايف الحػادث2618، وتفسر نحػو )وسااؿ التواصؿ االجتماعي، والتجديدية، وقضية ارتفاع تكاليؼ الزواج

جػراء  مف أىـ توصيات البحث: التأكيد عمي دور األسرة ومساندة المدرسة والجامعة في غرس قيمة االنتماء لدي األبناء1 وا 
 ب عامة والريفي خاصة.لممجتمع المحمي لدي الشباوخاصة موضوع االنتماء عامة عمي المزيد مف الدراسات 

الػػدعـ، تكػػاليؼ الػػزواج، وسػػااؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي، اليجػػرة االنتمػػاء، الخصخصػػة، الشػػباب،  الكممػػات االسترشػػادية:
 .الخارجية
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 والمشكمة البحثية المقدمة
الشباب عماد كؿ مجتمع، وركيزة كػؿ دولػة، وأمػؿ كػؿ 

وارتقاؤىػػػا، فيػػػـ أمػػػة وقمبيػػػا النػػػابض وعنػػػواف نيضػػػتيا 
المسػػتقبؿ الزاىػػر والحاضػػر المنػػتج فػػي مختمػػؼ المجػػاالت 

% مف السكاف، 45واألنشطة، ويشكموف بكؿ فااتيـ نحو 
ومػػػف ىنػػػا كػػػاف مػػػف الضػػػروري تثقيػػػؼ الشػػػباب وتنميػػػػػػة 
مػػػػػػػػداركيـ والتعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػي خصااصػػػػػػػػيـ البيولوجيػػػػػػػػة 
واالجتماعػيػػػػػػػػة والنفسػػػػػية، واالىتمػػػػػاـ بالنضػػػػػج النفسػػػػػي 

ـ، واالىتمػػػاـ بقضػػػاياىـ ي ودراسػػػة احتياجػػػاتيواالجتمػػػاع
تاحة المزيد مفومشكالتيـ فػرص المشػاركة االيجابيػة  ، وا 

، وعمػي قػدر تحقيػؽ ىػذا كمػو تكػوف قػدرة المجتمػع الفعالة
عمي استثمار أغمي ثرواتو وتوجيػو طاقػة الشػباب بصػورة 

، ص 2007إيجابيػػػػة نافعػػػػة لخدمػػػػة المجتمػػػػع، )فيػػػػيـ، 
 (.10: 9ص

قيمػة مػف أىػـ القػيـ التػي كانػت وال تػزاؿ  ُيعد االنتمػاء
موضوع اىتمػاـ معظػـ الفالسػفة والعممػاء والمػربييف عمػق 
اخػػتالؼ العصػػور، لمػػا يالحظونػػو مػػف نقػػص فػػي معػػارؼ 
الػػػنشء والشػػػباب حػػػوؿ مسػػػاوليات االنتمػػػاء والمواطنػػػة، 
وعدـ الوعي بالحقوؽ والواجبات والمساوليات المدنية في 

 ،  (.3، ص 2004المجتمع،)مكرـو

الحاجػػة إلػػي االنتمػػاء مػػف الحاجػػات األساسػػية التػػي و 
يسػػعق جميػػع األفػػراد لتحقيقيػػا فالكػػؿ يسػػعق إلػػي تحقيػػؽ 
االنتسػػػاب لكيػػػاف مػػػا يكػػػوف متوحػػػدا) معػػػو منػػػدمجا) فيػػػو، 

، وتحػرص مقبوال) لػو شػرؼ االنتسػاب إليػو باعتباره عضوا) 
المجتمعات المتقدمة عمػق تعميػؽ الشػعور باالنتمػاء لػد  

المجتمعػػػات  ألنػػػو يمثػػػؿ األسػػػاس فػػػي حيػػػاة تمػػػؾأبناايػػػا 
، ومنػػػػػار أحمػػػػػد، )أبػػػػػو المعػػػػاطي واسػػػػتقرارىا وتماسػػػػػكيا

 (.567، ص2018

يعتبػػر االنتمػػاء بمثابػػة اتجػػاه يحركػػو دافػػع قػػوي كمػػا 
إلشػػباع حاجػػة أساسػػية لػػد  اإلنسػػاف يقيػػر مػػف خالليػػا 
انفصػػػاليتو وعزلتػػػو عػػػف احخػػػريف، باحثػػػا) عػػػف االنػػػدماج 

شػػعر أنػػو أكبػػر وأشػػمؿ وأقػػو  منػػو، والتوحػػد مػػع كيػػاف ي
بػوال) ويبحث عف األماف لتحقيؽ ذاتػو مػع رخػريف يكػوف مق

، 2010)محمد وقطػاني، منيـ، ويرتضوف وجوده معيـ، 
 (.15، ص 2000(، و)خضر، 131ص

والشباب والفتيات أولق فاات المجتمع باالنتماء إليػو، 
إذ أنيـ نصؼ الحاضر وكؿ المسػتقبؿ وأمػؿ المجتمػع فػي 

يػػزداد مجتمعػػو شػػعور الشػػباب بالحػػب نحػػو و فضػػؿ، غػػد أ
يقدـ لو الرعاية بمختمػؼ أشػكاليا  المجتمعكمما شعر بأف 

الصػػحية والنفسػػية واالجتماعيػػة واالقتصػػادية والتعميميػػة، 
الكريمػػػة وحريػػػة التعبيػػػر عػػػف الػػػذات، ويػػػوفر لػػػو الحيػػػاة 

 .(78، ص2015)العرجا وتيسير عبد اهلل، 
واالجتماعيػػة التػػي يحياىػػا محيػػاة النفسػػية والمالحػػظ ل

الشػػباب تؤكػػد مػػا يعانونػػو مػػف اغتػػراب وخمػػؿ واضػػطراب ، 
وفػػي عصػػر التطػػور التقنػػػي واالنفجػػار المعرفػػي نجػػػد أف 
األمور تسير في طريؽ إبعػاد الفػرد عػف انتمااػو ووطنيتػو 
أكثر فأكثر، ويبدو ذلػؾ واضػحا مػف خػالؿ الميػؿ المتنػافي 

بمػػا يقترفػػو بعػػض لػػد  كثيػػر مػػف األفػػراد نحػػو الالمبػػاالة 
مػع  األفراد والجماعات فػي المجتمػع مػف سػموكيات تتنػافق

، 2013، سػػػػػميماف، )قػػػػػيـ وعػػػػػادات وتقاليػػػػػد المجتمػػػػػع
 (.53ص

ويمعػػب االنتمػػاء دورا) ميمػػا) فػػي تحديػػد عالقػػة األفػػراد 
بمجػػػتمعيـ الػػػذي يعيشػػػوف فيػػػو ألنػػػو إذا اتخػػػذ االنتمػػػاء 

بسػموكيات صورة غير طبيعية فإف ذلؾ يدفع األفراد القيػاـ 
وىػػذا مػػا يكمػػف ضػػارة وفػػي غايػػة الخطػػورة عمػػق المجتمػػع 

 وراء ضعؼ االنتماء.

ويواجػو المجتمػع المصػري فػي الوقػت الػراىف تحػػديات 
فكريػػة )اقتصػػادية واجتماعيػػة( تسػػتمـز العمػػؿ عمػػق تنميػػة 

مػو سػموكا يتمثو  شػباب بمبػادئ المواطنػة واالنتمػاءوعػي ال
، حيػػث حتػػق نصػػؿ بػػو إلػػي بػػر األمػػاف وممارسػػة وثقافػػة،

زوغ عػػػدة قضػػػايا اقتصػػػادية شػػػيد المجتمػػػع المصػػػري بػػػ
لغػػػاءكالخصخصػػػة  والػػػدعـ وارتفػػػاع تكػػػاليؼ الػػػزواج،  وا 

وأخػػر  اجتماعيػػة كاسػػتخداـ وسػػااؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي 
الحديثػػػة واليجػػػرة الخارجيػػػة، وتمػػػؾ القضػػػايا ليػػػا تأثيرىػػػا 

بصػفة عامػة  الحيوي عمػق المجتمػع بكػؿ قطاعاتػو وفااتػو
 وعمق الشباب بصفة خاصة.
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القضػػايا المثػػارة عمػػق السػػاحة فػػي  وال شػػؾ أف ىػػذه 
المجتمع المصري والمصاحبة لمتغيرات والتطورات العالمية 
في بعض األحياف، قد تػؤثر سػمبيا) عمػق مشػاعر االنتمػاء 
لد  أفراد المجتمع خاصة الشباب باعتبػارىـ الفاػة األكثػر 

، ونتيجػة ألىميػة رات المجتمعيػةلةوضػاع والتغيػحساسية 
يشػكمو ضػعؼ االنتمػاء  ىذه الفاة في المجتمع، ونظرا) لما

ونظػػرا   عمػػق المجتمػػع المصػػري لػػد  الشػػباب مػػف خطػػورة
تمػػؾ القضػػايا مجتمعػػة بوجػػو  لنػدرة الدراسػػات التػػي تناولػػت

عالقتيػػا باالنتمػػاء بوجػػو خػػاص واالنتمػػاء لممجتمػػع عػػاـ و 
 الحالية.   البحث، تكمف مشكمة ألخصعمي االمحمي 

 

 البحث أىداؼ
يستيدؼ البحث بصفة رايسية التعرؼ عمق طبيعة 

الشباب نتماء وا العالقة بيف بعض القضايا المعاصرة
لممجتمع المحمي بمحافظة الغربية، وذلؾ مف  الريفي

 الفرعية التالية: األىداؼ خالؿ تحقيؽ
لممجتمػع  انتماء الشباب الريفي التعرؼ عمي مستوي -1

المدروسػػػػػػة )المشػػػػػػاركة  بمؤشػػػػػػراتو السػػػػػػتة المحمػػػػػػي
االجتماعيػة غيػر الرسػمية بالقريػة، والتمسػؾ بالعػػادات 
والتقاليد والقيـ الساادة بالقرية، والرضػا عػف الخػدمات 
المحميػػػة الموجػػػودة بالقريػػػة، والمشػػػاركة فػػػي األعمػػػاؿ 
التطوعية والخيرية بالقرية، واالرتبػاط بمجتمػع القريػة، 

 .عداد لتحمؿ المساولية القيادية بالقرية(واالست

العالقػػػات االرتباطيػػػة بػػػيف المتغيػػػرات  التعػػػرؼ عمػػػي -2
يف درجػػػػة كػػػػؿ مؤشػػػػر مػػػػف المسػػػػتقمة المدروسػػػػة وبػػػػ

انتمػػاء  عمػػي حػػده ودرجػػة إجمػػاليالسػػتة  مؤشػػراتال
 .لممجتمع المحمي الشباب الريفي

ممتغيرات المستقمة المدروسة ل اإلسياـ النسبيتحديد  -3
درجػة كػؿ مؤشػر مػف فػي  تفسػير التبػايف الحػادثفػي 
السػػػتة عمػػػي حػػػده ودرجػػػة إجمػػػالي انتمػػػاء مؤشػػػرات ال

 الشباب الريفي لممجتمع المحمي. 
 

 المرجعي واالستعراض النظري اإلطار
 النظري أواُل: اإلطار

 اإلطار المفيومي: -أ
(، 286، ص2004يتفػػؽ كػػؿ مػػف محمػػد ) الشػػباب: -1

(، 284: 283، ص ص2012وأسػػػتيتية وسػػػرحاف )
عمػػػػػػػػي أف ( 478: 477، ص ص2012وقنيبػػػػػػػػر )

مفيـو الشباب يتسع لمعديد مػف االتجاىػات التػي مػف 
 أبرزىا:

االتجاه البيولوجي: الذي يؤكد عمق الحتمية البيولوجية  -
فييػا في تحديد الشباب باعتباره مرحمة عمرية يكتمػؿ 

 العضوي الفيزيقي والعقمي النفسي. اإلنساف نضجو 
االتجػػاه السػػيكولوجي: ويػػر  أف الشػػباب حالػػة عمريػػة  -

تخضع لنمو بيولوجي مف جية ولثقافػة المجتمػع مػف 
جية أخر  بػدأ) مػف سػف البمػوغ وانتيػاء) بػدخوؿ الفػرد 

عمميػػة التطبيػػػع  واكتمػػػاؿإلػػي عػػالـ الراشػػػديف الكبػػار 
 االجتماعي.

اه السسػػػيولوجي: وينظػػػر إلػػػي الشػػػباب باعتبػػػاره االتجػػػ -
حقيقة اجتماعية وليس ظاىرة بيولوجيػة فقػط، بمعنػق 
أف ىنػػػػاؾ مجموعػػػػة مػػػػف السػػػػمات والخصػػػػااص إذا 

 توافرت في فاة مف السكاف كانت ىذه الفاة شبابا). 
االتجاه التكاممي: وير  الشباب باعتباره حالة أو ظاىرة  -

امػػؿ بيولوجيػػة مػػع تنشػػأ كمحصػػمة لتفاعػػؿ وتكامػػؿ عو 
خصااص نفسية في سػياؽ عناصػر ومحػددات ثقافيػة 
اجتماعيػػػة باعتبػػػار أف الشػػػباب ىػػػو أقصػػػق درجػػػات 
 الحيوية بيولوجيا) وفيزيقيا) وعقميا) ونفسيا) واجتماعيا). 

 25يحدد عمػر الشػباب مػف )و االتجاه األنثروبولوجي:  -
رؼ يصػػػؿ بػػػو إلػػػي سػػػػف سػػػنة( غيػػػر أف الُعػػػ 30 -

يكػػػوف فييػػػا الفػػػرد فػػػي كامػػػؿ لياقتػػػو األربعػػػيف حيػػػث 
 العقمي. ونضجو الجسمانية 

إلػي معيػار عممػاء السػكاف  استنداالتجاه الديموجرافي:  -
يتمثػػؿ فػػي السػػف أو العمػػر فػػي تعريػػؼ الشػػباب أخػػر 

ف  الذي يقضيو الفرد في سياؽ التفاعػؿ االجتمػاعي وا 
 اختمفوا فيما بينيـ في تحديد بداية ونياية ىذا السف.

االنتساب أوال) لةسرة والقبيمة والمدينة ىو ماء: االنت -2
والديف والوطف، ومف ثـ فيو النمو فييا وااللتصاؽ 
حساس وشعور  بيا ليكوف انتماء، واالنتماء فكر وا 
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داخمي تجسده الجوارح يتعدد ويتنوع ولكنو بكؿ 
األحواؿ يجب أال يتعد  حدود الوطف، بمعنق أنو 

ي ميما كاف، سواء يجب أف ال يقفز االنتماء الفرع
لةسرة أو القبيمة أو المنطقة أو الحزب أو المذىب 
عمق االنتماء لموطف وال يسمو عميو بأي حاؿ مف 
األحواؿ، ألف ذلؾ يعني الفرقة والتفرقة والشذوذ عف 
القاعدة الوطنية التي تجسد حب الوطف، )الصرابي، 

 (.226، ص 2013

الفرد متوحػدا) االنتساب إلي كياف ما يكوف  ُيعرؼ بأنو
معو مندمجا) فيو باعتباره عضو مقبػوال) منػو ومتقػبال)  لػو، 
ولو شرؼ االنتساب إليو، ويشعر باألماف فيو، وقػد يكػوف 
ىذا الكياف جماعة أو طبقة أو وطف، وينطوي عمق الوالء 
الذي يعبر اإلنسػاف عػف مشػاعره مػف خاللػو تجػاه الكيػاف 

 .(267، ص 2009الذي ينتمي إليو،)درويش، 

بأنو ارتباط بيف الفرد والمجتمع، ويظيػر عمػق  وُيعرؼ
مسػػػػتويات متعػػػػددة وىػػػػق ارتبػػػػاط الفػػػػرد بعممػػػػو وأسػػػػرتو 
وبمجتمعػػػو المحمػػػي الشػػػامؿ، ويمكػػػف التعبيػػػر عػػػف ىػػػذا 
االرتبػػاط مػػف خػػالؿ االنجػػذاب والتواصػػؿ واالنسػػجاـ الػػذي 

، ص  2016يسػػػػػػود العالقػػػػػػات االجتماعيػػػػػػة، )السػػػػػػيد، 
388.) 

االنتمػاء عمػي  (267، ص  2009 ويؤكد درويػش )
مفيوما) فمسفيا) ديناميػا)، ال يمكػف إدراكػو إال فػي ضػوء ُيعد 

مرحمة تاريخيػة بعينيػا، وفػي إطػار اجتمػاعي بذاتػو، فيػو 
نتػػػػػاج لمعديػػػػػد مػػػػػف المعطيػػػػػات والمتغيػػػػػرات االجتماعيػػػػػة 
واالقتصادية والثقافيػة والسياسػية فػي المجتمػع ، كمػا انػو 

اعي وبافتقػػػاره يشػػػعر المػػػرء مفيػػػـو نفسػػػي ذو بعػػػد اجتمػػػ
بالعزلػػة ويعريػػو الضػػيؽ وتنتابػػو المشػػكالت النفسػػية التػػي 

 .ليا تأثيرىا عمق وحدة المجتمع وتماسكو

في يظير االنتماء ( أف 94، ص2018 عرب )وتري 
سػػػػموؾ الفػػػػرد المعبػػػػر عػػػػف امتثالػػػػو لمقػػػػيـ السػػػػاادة فػػػػي 
مجتمعيػػوااللتزاـ بػػالقوانيف واألنظمػػة السػػاادة، والمحافظػػة 
عمػػػق ثػػػػروات المجتمػػػع وممتمكاتػػػػو، وتشػػػجيع المنتجػػػػات 
المحميػػػة، والتمسػػػؾ بالعػػػادات والتقاليػػػد، والمشػػػاركة فػػػي 

األعمػػاؿ التطوعيػػة والخيريػػة والمناسػػبات المختمفػػة. وُتعػػد 
تنميػػة روح االنتمػػاء لػػد  الشػػباب مػػف أىػػـ سػػبؿ مواجيػػة 
تحػػديات القػػرف الحػػادي والعشػػريف، حيػػث أف التقػػدـ ألي 

دثاتو تصػػنعو تحػػديات ىػذا القػرف ومسػتحمجتمػع فػي ظػؿ 
 عقوؿ وسواعد أبناؤه.

والشػػعور باالنتمػػاء يتطمػػب الشػػعور بالراحػػة واألمػػاف 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي في الوطف حيػث تػؤدي 
التػػػأثيرات الضػػػاغطة لممتغيػػػرات الموجػػػودة فػػػي المجتمػػػع 
والتػػي منيػػا نقػػص فػػرص العمػػؿ وتراجػػع قيمػػة الشػػيادات 

وانخفػػػػاض األجػػػػور مػػػػع ارتفػػػػاع األسػػػػعار وقمػػػػة العمميػػػػة 
المشػػػاركة فػػػي الحيػػػاة السياسػػػية وعػػػدـ الشػػػعور بكرامػػػة 
حساسو بالقير وقمة الثقة فق مؤسسات الدولة  اإلنساف وا 
وازدواجيػػػة المعػػػايير إلػػػي ضػػػعؼ االنتمػػػاء لػػػد  الشػػػباب 
وعندىا تتشكؿ مشاعر االغتػراب ومػا يصػاحبو مػف ظػاىر 

مجتمػػع، )أبػػو المعػػاطي ومنػػار السػػمبية والالمبػػاالة نحػػو ال
 (.567، ص 2018أحمد، 

انتقػػاؿ الوحػدات اإلنتاجيػػة السػػمعية ىػػي  الخصخصػة: -3
والخدميػػة، والعااػػدة ممكيتيػػا إلػػي الدولػػة والتػػي تخضػػع 
لمقطاع العاـ إلي األشخاص المعنييف والمادييف بشػكؿ 

مػػػػرة واحػػػػدة أو عمػػػػق شػػػػكؿ مراحػػػػؿ،  جزاػػػػي أو كمػػػػي
طط ومييأ اشرة، وبشكؿ مخأساليب مباشرة أو غير مبب

يػػػؤدي إلػػي إعػػػادة ىيكمػػػة لػػو بظػػػروؼ تمييديػػة، ممػػػا 
تغييػػػػر قػػػػو  اإلنتػػػػاج و الوحػػػػدات اإلنتاجيػػػػة المعنيػػػػة، 

وعالقاتو وزيادة ربطيا بآليات السػوؽ بطريقػة تتوافػؽ 
شػػػيده االقتصػػػاد العػػػالمي مػػػف فػػػي النيايػػػة مػػػع مػػػا ي

 .(3، ص 2008  ،تغيرات، )شيحاف
مجموعػػة مػػف البػػرامج التػػي تيػػدؼ إلػػي  ىػػو الػػدعـ: -4

مسػػاعدة األفػػراد واألسػػر الفقيػػرة واألكثػػر تعرضػػا) لخطػػر 
عػػاد ة توزيػػع الفقػػر، بمػػا يحقػػؽ العدالػػة االجتماعيػػة وا 

، ص 2010)يوسػػؼ1  الػػدخؿ لصػػاله ىػػذه الطبقػػات،
362.) 

مجموعة مف األمور التي تتكمؼ ىي  تكاليؼ الزواج: -5
أجؿ الزواج لتنفيذىا عند ماديا) ويتـ االتفاؽ عمييا مف 

إتماـ عممية الزواج بدءا) مف نفقات الخطوبة وبنودىا، 
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حتػػق تكػػاليؼ يػػـو الزفػػاؼ كػػالحفالت وبطاقػػات الػػدعوة 
والمالبػػس واليػػدايا واألثػػاث الفػػاخر واألجيػػزة الحديثػػة 
ومتطمبات إجراء ليمة الزفاؼ، األمر الذي خمط التقاليػد 

ص  ،2016 ،عػػػػوض) ،القديمػػػػة فػػػػي المسػػػػتحدثة
200). 

الوسااؿ االلكترونية  تعنيوسااؿ التواصؿ االجتماعي: -6
التػػػي عػػػف طريقيػػػا يػػػتمكف األفػػػراد مػػػف تبػػػادؿ األفكػػػار 
والمعمومػػػػػات، ومشػػػػػاركة احخػػػػػريف ذات االىتمامػػػػػات 
واألنشطة، مثؿ المواقػع االلكترونيػة التػي يشػترؾ فييػا 
العديد مف األفراد والتي يستطيع المشترؾ عػف طريقيػا 
الحصػػػوؿ عمػػػق كػػػـ ىااػػػؿ مػػػف المعمومػػػات والبيانػػػات 

رسػػا ،) العشػػري، ليا بشػػكؿ فػػوري لجميػػع المشػػتركيفوا 
 .(34، ص 2014

يقصػػػد بيػػػا األفػػػراد الػػػذيف عبػػػروا  اليجػػػرة الخارجيػػػة: -7
الحدود الجغرافية لبمدىـ األصؿ لمػدخوؿ فػي حػدود بمػد 
رخػػر ألغػػراض العمػػؿ واإلقامػػة، أو لمبحػػث عػػف حيػػاة 
أفضؿ مف التي كانوا عمييا بيدؼ االرتقاء بأوضػاعيـ 

حسػػػػيف مسػػػػتواىـ المعيشػػػػي وتحقيػػػػؽ االقتصػػػػادية وت
توقعاتيـ مف وراء اليجرة، أو بسبب ظروؼ اجتماعية 

 ،أو سياسية أو طبيعية تضطرىـ إلػي تػرؾ بمػدىـ األـ
 .(46، ص 2009 ،)الخضيري

 

 النظرية المفسرة لالنتماء التوجيات -ب
 إلي نظريتيف ىما: البحث الحاليستند ي
حيػث  :لمحاجػات Erick Fromm نظرية إريؾ فرـو -1

أشػػار إلػػي أف فيػػـ الػػنفس البشػػرية يقػػـو عمػػق تحميػػؿ 
حاجات اإلنساف األساسية وىي: الحاجة إلػي االنتمػاء 

الحاجة إلػي االرتبػاط  –الحاجة إلي التعالي والسمو  –
الحاجػػة إلػػي إطػػار  –الحاجػػة إلػػي اليويػػة  –بالجػػذور 

نتمػاء فػي تػوجييي. وىنػا يظيػر وضػع الحاجػة إلػي اال 
، عبػد اهللالعرجا وتيسػير ، )الحاجات الضروريةمقدمة 
 (.88، ص 2015

، وأف الحاجػػة االنتمػػاء إحساسػا) وشػعورا)  واعتبػر فػرـو
ة يسػتمد منػو إليو ىق الحاجة إلػي كيػاف أشػمؿ وأكثػر قػدر 

، وعميػو أف يسػعق جاىػدا) إلػي تجربػة الفرد الشعور بػالقوة
، بيا مؽ أشكاال) خارج نفسو ليرتبطاالتحاد والوحدة وأف يخ

 –النػػػادي  –تحػػؿ محػػؿ االتحػػػاد باألسػػرة مثػػػؿ )المدرسػػة 
وسػػػػػػػاار  –الطبقػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة  –األمػػػػػػػة  –القبيمػػػػػػػة 

: 150المؤسسػػػػػػات والمنظمػػػػػػات(، )محمػػػػػػد وقطنػػػػػػاني، 
151.) 

: Charles R. Mills تشػػارلز رايػػت ميمػػزنظريػػة  -2
ير  أف االنتماء الحقيقي يتـ عندما يتحقػؽ لػد  حيث 
دراؾالفرد اادة فػػي مجتمعػػو باألوضػػاع السػػ وعػػي تػػاـ وا 

و وعيػػػػو مشػػػػكالت، ويتجػػػػاوز نمػػػػف قضػػػػايا ومشػػػػكالت
ويحػػاوؿ تحقيػػؽ  ،الخاصػػة إلػػي المشػػكالت المجتمعيػػة

يشػػارؾ فػػي إقامػػة مجتمػػع أكثػػر ، و األىػػداؼ المجتمعيػػة
ت األفػػػراد األساسػػػية الحقيقيػػػة، ، ويشػػػبع حاجػػػاعػػػدال) 

، ويشػػعر بالرضػػا والفخػػر وبتحقيقيػػا يحقػػؽ الفػػرد ذاتػػو
محققػػا) مكانػػة ذات  تقرار االنفعػػالي والوجػػداني ،االسػػو 

، فاالنتمػػاء ىػػو الطريػػؽ إلػػي األمػػاف تقػػدير اجتمػػاعي
، 2000 ،خضر) وتحقيؽ النمو والتقدـ، ير الذاتوتقد

 (.59: 57ص ص 
 

 ثانيا): االستعراض المرجعي
والتي  البحثفي ضوء الدراسات ذات الصمة بموضوع 

أمكػػػف االطػػػالع فقػػػد لػػػوحظ مػػػا يمق:عػػػدـ وجػػػود دراسػػػات 
دراسػػة واحػػدة تناولػػت القضػػايا المدروسػػة مجتمعػػة ماعػػدا 

رة الشػػػباب وقػػػيـ فقػػػط تضػػػمنت طبيعػػػة العالقػػػة بػػػيف ىجػػػ
وبالنسػػبة (،2016االنتمػػاء لممجتمػػع وىػػق دراسػػة )زكػػق، 

قياس دراسة واحدة استخدمت ملممقياس المستخدـ فيناؾ 
ر  والمجتمعػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ ثالثػػػػة أبعػػػػاد االنتمػػػػاء األسػػػػ

االنػػػػػػػدماج  –التػػػػػػػرابط العػػػػػػػاامي  –)التماسػػػػػػػؾ األسػػػػػػػري 
 (، وأخػػػػري2008المجتمعػػػػي( وىػػػػق دراسػػػػة )الريػػػػدي ، 

بأبعػػػاده الثالثػػػة  سػػػتخدمت مقيػػػاس االنتمػػػاء المجتمعػػػيا
 –االنتماء لممجتمع الوطني  –)االنتماء لممجتمع المحمي 

أمػا ، (2009اعي، وىي دراسػة )الرفػ االنتماء المجتمعي(
اػة الدراسػة بعض الدراسػات تمثمػت فبالنسبة لفاة البحث ف
ومف ىذه الدراسات دراسة)الريدي،  بيا في الشباب الريفي

 .(2016(، و)زكق، 2009(، و)الرفاعي، 2008
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راسػة لػبعض تتضمف د ذلؾ فالبحث الحاليوانطالقا) من
 –االقتصػادية مثػؿ )الخصخصػة القضايا المعاصػرة سػواء 

ارتفاع تكاليؼ الزواج(، أو االجتماعية مثؿ  –الدعـ اء إلغ
جرة الخارجية( الي –)استخداـ وسااؿ التواصؿ االجتماعي 

لممجتمع المحمػي بػبعض الشباب الريفي نتماء وعالقتيا با
 قري بمحافظة الغربية.

 

 الفروض البحثية 
المتغيػػػػرات المسػػػػتقمة توجػػػػد عالقػػػػة ارتباطيػػػػة بػػػػيف  -1

السػػتة مؤشراتالدرجػػة كػػؿ مؤشػػر مػػف وبػػيف  المدروسػػة
)المشاركة االجتماعية غير الرسمية بالقرية، والتمسػؾ 
بالعادات والتقاليد والقيـ الساادة بالقريػة، والرضػا عػف 
الخػػدمات المحميػػة الموجػػودة بالقريػػة، والمشػػاركة فػػي 
األعماؿ التطوعية والخيرية بالقرية، واالرتباط بمجتمػع 

المسػػػػػػاولية القياديػػػػػػة  القريػػػػػػة، واالسػػػػػػتعداد لتحمػػػػػػؿ
ودرجػػػة إجمػػػالي انتمػػػاء الشػػػباب عمي حػػػده، بالقريػػػة(

 الريفي لممجتمع المحمي.

 متغيػػػر مػػػف المتغيػػرات المسػػػتقمة المدروسػػػةيسػػيـ كم -2
فػػي تفسػػير التبػػايف الحػػادث فػػي معنويػػا) فريػػدا)  إسػػياما) 

درجة كؿ مؤشر مف المؤشرات الستة عمي حده ودرجة 
 إجمالي انتماء الشباب الريفي لممجتمع المحمي. 

 "في صورتيا الصفرية الفروضوسوؼ يتـ اختبار "
 

 الطريقة البحثية
 البحث: منطقة أوال) 

مركػػز طنطػػا محافظػػة الغربيػػة مجػػاال) ريػػؼ تػػـ اختيػػار  
جغرافيػػا) إلجػػػراء الدراسػػة الميدانيػػػة، وجػػاء االختيػػػار ألنػػػو 

ممػا يسػيؿ عمميػة الموطف األصمي لمباحثة ومحػؿ عمميػا 
، باإلضػػافة إلػػي تأصػػيؿ مبػػدأ خدمػػة البحػػث جمػػع البيانػػات

( قػػري 9لمبياػػة والمجتمػػع المحمػػي، ويضػػـ مركػػز طنطػػا )
اختيػػار ثػػالث قػػري تػػـ و عػػة، ( قريػػة تاب41رايسػػية )أـ( و)

خرسػيت   -بطريقة عشوااية بسػيطة فكانػت )فيشػا سػميـ 
 كفر سبطاس (. -
 

 ثانيا): شاممة الدراسة وطريقة اختيار العينة البحثية
عدد  إجماليفي  البحثتحددت شاممة  :شاممة الدراسة -أ

-20مف ) العمريةإناث( في الفاة  -الشباب )ذكور 
الثالثة التي وقع يميف في القري والمق ،( سنة35

 .ا) شاب (14293عددىـ ) عمييا االختياروبمغ

معادلػة )كػريس ومورجػاف،  تماستخد عينة الدراسة: -ب
 ا) شػػاب 375فػػي تحديػػد حجػػـ العينػػة فبمغػػت   (1970
 116قريػػة فيشػػا سػػميـ، ومػػف  205كالتػػالي )موزعػػة 

قرية كفر سػبطاس(، وتػـ مف  54قرية خرسيت، ومف 
بأسػػموب العينػػة المسػاحية بتقسػػيـ كػػؿ قريػػة  االسػتعانة

مف قري الدراسة إلي أربػع مربعػات )قطاعػات( سػكنية، 
ومف كؿ مربع تـ اختيار المبحوثيف الشبابالذيف ينطبؽ 

 عمييـ الشروط بطريقة عشوااية.
 

 ثالثا): أسموب جمع البيانات:
لطبيعػػػة وأىػػػداؼ الدراسػػػة اسػػػتخدـ االسػػػػتبياف وفقػػػا) 

بالمقابمػػة الشخصػػية لمحصػػوؿ عمػػي البيانػػات1 وقػػد أعػػد 
متسقا) مػع أىػداؼ الدراسػة1 وقػد مػرت اسػتمارة االسػتبياف 
بعػػػدة مراحػػػؿ بػػػدءا) بػػػإجراء الصػػػحة الظاىريػػػة لالسػػػتمارة 

جػػػراء ، متحكػػػيـل المتخصصػػػيفاألسػػػاتذة بعرضػػػيا عمػػػي  وا 
جػػراء اختبػػار مبػػداي لالسػػتمارة ثػػـ إ ،التعػػديالت المطموبػػة

فػػي الفاػػة  شػػبابمػػف ال ا) مبحوثػػ( 30قواميػػا )عمػػي عينػػة 
1 مف خػػػارج قػػػري الدراسػػػة( سػػػنة35-20) العمريػػػة مػػػف

عدادىا في صورتيا النيااية  .وأخيرا) تـ تدقيؽ االستمارة وا 
 

 المتغيرات البحثية وكيفية قياسيارابعا): 
وصػػػفا) تحقيقػػػا) ألىػػػداؼ الدراسػػػة يتنػػػاوؿ ىػػػذا الجػػػزء 

 لممتغيرات البحثية المستخدمة في الدراسة وكيفية قياسيا:
 المتغيرات المستقمة وتنقسـ إلي جزاييف ىما: -أوال) 
 ألفراد العينة البحثيةالخصااص الشخصية  -أ

 وتتمثؿ في:
: ويقصد بو عدد سنوات عمر المبحوث مف العمر -1

 .كرقـ خاـ جمع البياناتوقت الميالد حتق وقت 
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ويقصػػد بيػػػا عػػػدد السػػػنوات  سػػػنوات التعمػػػيـ:عػػدد  -2
الدراسػػػية التػػػي أتميػػػا المبحػػػوث بنجػػػاح خػػػالؿ مراحػػػؿ 

أعطيػػت درجػة واحػػدة و ، التعمػيـ الرسػمي كمؤشػػر رقمػي
 .لكؿ سنة أتميا المبحوث بنجاح

ويقصػػػد بػػػو إجمػػػالي عػػػدد أفػػػراد أسػػػرة  :حجػػػـ األسػػػرة -3
 تحػػػػت سػػػػقؼ واحػػػػدمعػػػػو لممبحػػػػوث والػػػػذيف يقيمػػػػوف 

ويعيشػػوف حيػػػاة اقتصػػػادية واجتماعيػػة مشػػػتركة وقػػػت 
 .وتـ قياسو برقـ خاـجمع البيانات، 

إجمػالي اإليػرادات ويقصػد بػو  :لةسػرة الشيري الدخؿ -4
النقديػػػػة الشػػػػيرية ألسػػػػرة المبحػػػػوث مقػػػػدرة بالجنيػػػػو 

 .المصري وقت جمع البيانات
: ويقصػػػػد بيػػػػا حالػػػػة مسػػػػكف أسػػػػرة حالػػػػة المسػػػػكف -5

 المبحوث مف حيث:
مػػف ويقصػػد بػػو نػػوع مسػػكف المبحػػوث  :نػػوع المسػػكف -أ

حيػػث كونػػو شػػقة مشػػتركة أو شػػقة مسػػتقمة أو منػػزؿ، 
 .( عمي الترتيب3، 2، 1) الدرجاتوأعطيت 

مف ويقصػػد بػػو نػػوع مسػػكف المبحػػوث حيػػازة المسػػكف: -ب
( 2، 1) الػدرجاتحيث كونػو إيجػار أو ممػؾ، وأعطيػت 

 .عمي الترتيب
طوابػػؽ المنػػزؿ، وتػػـ يقصػػد بػػو عػػدد  عػػدد الطوابػػؽ: -ج

 قياسو برقـ خاـ يعبر عف عدد طوابؽ المنزؿ.
يقصػد بػو عػدد  :عػدد حجػرات المسػكف فػي كػؿ طػابؽ -د

وتـ ،بالمسػػػكففػػػي الطػػػابؽ الواحػػػد الغػػػرؼ الموجػػػودة 
 غرؼ.القياسو برقـ خاـ يعبر عف عدد 

بػدوف ويقصد بػو مػا إذا كانػت الحػوااط : نوع الطالء -ىػ 
، وأعطيػػت زيػػت بػػالجير أو بالسػػتيؾ/ مطميػػةأو طػػالء 

 .( عمي الترتيب3، 2، 1) الدرجات
إذا كانت أرضية المسكف بو ما ويقصد  :األرضياتنوع -و

، ورسػػػػػميفبسػػػػػيراميكأو  أو بػػػػػالط عػػػػػاديأسػػػػػمنت أو 
. عمػػػػػي الترتيػػػػػب (4، 3، 2، 1) الػػػػػدرجاتوأعطيػػػػػت 

وبجمع الدرجات التي حصؿ عمييػا المبحػوث فػي كافػة 
لدرجػػة السػػابقة يكػػوف النػاتج معبػػرا) عػػف ابنػود القيػػاس 

 .الكمية لحالة مسكف

ةجيزة المنزلية: ويقصد بيػا مػا تحػوزه األسرة لحيازة  -6
تػػـ إعطاايػػا  ، وقػػدأسػػرة المبحػػوث مػػف أجيػػزة منزليػػة

وبجمع ،الػػػػدرجات وفقػػػػا) لمقيمػػػػة الماديػػػػة لكػػػػؿ جيػػػػاز
الػػػدرجات التػػػي حصػػػؿ عمييػػػا المبحػػػوث يكػػػوف النػػػاتج 

لةجيػزة  أسرة المبحوث الدرجة الكمية لحيازةمعبرا) عف 
 .المنزلية

ي يتطمػع المبحػوث ويقصػد بػو المسػتوي الػذ :الطموح -7
ؽ مستوي اقتصادي واجتماعي أفضؿ لبموغو حتي يحق

كمػػػا يطمػػػؽ عمػػػي تحديػػػد الفػػػرد أىػػػداؼ  ،لػػػو وألسػػػرتو
قيػػا وتعػػديؿ وضػػع الفػػرد إلػػي مسػػتقبمية وسػػعيو لتحقي

 .عبػارات (9) وتـ قياسو بمقياس مكوف مف األفضؿ.
غيػػػر  –لحػػػد مػػػا  -وكانػػػت فاػػػات االسػػػتجابة )موافػػػؽ 

( درجػػػة عمػػػي 11 12 3) موافػػػؽ( وأعطيػػػت األوزاف
وأعطيػػػػت  ،(4)وعػػػػددىا الترتيػػػػب لمعبػػػػارات اإليجابيػػػػة 

( درجػػػػة عمػػػػي الترتيػػػػب لمعبػػػػارات 13  12 1) األوزاف
 ، وقػػػدرت درجػػػة ثبػػػات المقيػػػاس(5وعػػػددىا )السػػػمبية 

وىي قيمة تدؿ ( 0159باستخداـ معامؿ )ألفا( فكانت )
درجػػػات العبػػػػارات ت جمعػػػالمقيػػػاس. ثػػػـ ثبػػػات عمػػػي 

1 وتراوحػت القيمػة مطموحالكميػةللمحصوؿ عمي الدرجػة 
 درجة.( 27 - 9النظرية ما بيف )

ويقصػد بيػا مػدي تقبػؿ المبحػوث لكػؿ مػا  :التجديديػة -8
إلييػا  ىو جديد مف أفكار وعناصر تكنولوجيػة، والنظػر

ىػو مػوروث ما عػدـ التمسػكببعػيف التقػدير واالحتػراـ، و 
 بمقيػاس مكػوف مػف اوتػـ قياسػي مف األجياؿ السػابقة،

لحػػد  -وكانػػت فاػػات االسػػتجابة )موافػػؽ ( عبػػارات. 8)
( درجػة 11 12 3غير موافؽ( وأعطيػت األوزاف ) -ما 

وأعطيت  ،(4وعددىا )عمي الترتيب لمعبارات اإليجابية 
( درجػػػػة عمػػػػي الترتيػػػػب لمعبػػػػارات 13  12 1األوزاف )
قػػػدرت درجػػػة ثبػػػات المقيػػػاس ، و (4وعػػػددىا )السػػػمبية 

وىي قيمة تدؿ ( 0163باستخداـ معامؿ )ألفا( فكانت )
ثػػػـ جمعػػػت درجػػػات العبػػػػارات  المقيػػػاس.ثبػػػات عمػػػي 

لمحصػػػوؿ عمػػػي الدرجػػػة الكميػػػة لمتجديديػػػة1 وتراوحػػػت 
 .( درجة 24-8القيمة النظرية ما بيف )
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ويقصد بيا درجة استعداد المبحوث : الدافعية لإلنجاز -9
تقاف في المدة المحػددة ميمػا  إلنجاز أعمالو بسرعة وا 
كمفو مف مجيود، وشعوره بالرضا عنػد إنجػاز األعمػاؿ 

والتخطػػػيط والتنػػػافس مػػػع الػػػزمالء لتحقيػػػؽ  ،بةالصػػػع
( 10بمقيػػػػاس مكػػػػوف مػػػػف ) اوتػػػػـ قياسػػػػي ،األىػػػػداؼ
نادرا  -أحيانا  -وكانت فاات االستجابة )دااما عبارات.

( درجػػػػة عمػػػػي 11 12 13 4وزاف )األ ال( وأعطيػػػػت  -
وأعطيػػػػت (، 9وعػػػػددىا )لمعبػػػػارات اإليجابيػػػػة  الترتيػػػػب
تيػػب لمعبػػاراة ( درجػػة عمػػي التر 14 13  12 1األوزاف )
قػػػدرت درجػػػة ثبػػػات المقيػػػاس باسػػػتخداـ و ، السػػػمبية

( وىػػي قيمػػة تػػدؿ عمػػػي 0169معامػػؿ )ألفػػا( فكانػػت )
جمعػػت درجػػات العبػػارات لمحصػػوؿ المقيػػاس. ثػػـ ثبػػات 

عمي الدرجة الكمية لمدافعية لإلنجػاز1 وتراوحػت القيمػة 
 ( درجة.40-10)ما بيف  النظرية

 

اشػػتممت الدراسػػة  وسػػة:ر القضػػايا المعاصػػرة المد -ب
 عمي نوعيف مف القضايا ىما:

: ويقصػػػػػد بيػػػػػا الموضػػػػػوعات القضػػػػػايا االقتصػػػػػادية -1
الموجودة فػي المجتمػع والمتعمقػة بالجانػب االقتصػادي 

 -قضػػػايا ىػػػي )الخصخصػػػة فػػػي ثػػػالث تحديػػػدىا وتػػػـ 
 ارتفاع تكاليؼ الزواج(. -إلغاء الدعـ 

إحػالؿ  المبحػوثفيرأي ويقصد بيا  قضية الخصخصة: -أ
القطػػػاع الخػػػاص محػػػؿ القطػػػاع العػػػاـ فػػػي مؤسسػػػات 

المرونػة والحريػة  زيادةيترتب عمي ذلكمف ما و  ،الدولة
وتطػػػػوير الكفػػػػاءة االقتصػػػػادية فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات، 

 واإلنتاجيػػػػة وتخفيػػػػؼ األعبػػػػاء الماليػػػػة عػػػػف الدولػػػػة،
وموافقتػػو عمػػي أف العػػامميف فػػي القطػػاع الخػػاص أكثػػر 

يشػػػعروف باألمػػػاف الػػػوظيفي  أنيػػػـنشػػػاط والتػػػزاـ كمػػػا 
عمػؿ فػي القطػاع تفضيؿ المبحوث لم واالستقرار، ومدي

ياسػػػيا بمقيػػػاس وتػػػـ قالقطػػػاع الحكػػػومي،  أو الخػػػاص
وكانػػػػت فاػػػػات االسػػػػتجابة ( عبػػػػارة. 16مكػػػػوف مػػػػف )

غيػػػر موافػػػؽ( وأعطيػػػت  –لحػػػد مػػػا موافػػػؽ –)موافػػػؽ 
( درجػػػػػة عمػػػػػي الترتيػػػػػب لمعبػػػػػارات 11 12 3األوزاف )

1  12 1وأعطيػػػت األوزاف ) ،(11) وعػػػددىااإليجابيػػػة 
، (5وعػددىا )( درجة عمي الترتيب لمعبارات السػمبية 3

مقيػػاس باسػػتخداـ معامػػؿ )ألفػػا( القػػدرت درجػػة ثبػػات و 
( وىػػػػي قيمػػػػة تػػػػدؿ عمػػػػي ثبػػػػات 0163فوجػػػػد أنيػػػػا )

درجػػات العبػػارات لمحصػػوؿ عمػػي  تجمعػػ. ثػػـ المقيػػاس
تراوحػػت القيمػػة النظريػػة و ، مقيػػاسمالدرجػػة اإلجماليػػة ل

 درجة.( 48 -16) ما بيف

أف رأي المبحوث فػي ويقصد بيا  قضية إلغاء الدعـ: -ب
تقػدميا الحكومػة واإلعانات التي التسييالت و  الخدمات

متػػػوفرة لممػػػواطف بالقػػػدر والسػػػعر أو أي ىياػػػة عامػػػة 
وأف ، المناسب بما يوفر حيػاة كريمػة لمحػدودي الػدخؿ

سياسػػػة الػػػدعـ الحاليػػػة سػػػاعدت عمػػػي وصػػػولو لغيػػػر 
كما شػجعت عمػي سػوء االسػتيالؾ وتشػوه  المستحقيف

تػأثير عمػي نػواحي مػف  وما يترتب عمي إلغااو،األسعار
، وتػػػـ قياسػػػيا بمقيػػػاس مكػػػوف مػػػف الحيػػػاة المختمفػػػة

موافؽ  -وكانت فاات االستجابة )موافؽ  ( عبارة.15)
( 11 12 3غيػػر موافػػؽ( وأعطيػػت األوزاف ) –لحػػد مػػا 

 ،(8وعػػددىا )درجػػة عمػػي الترتيػػب لمعبػػارات اإليجابيػػة 
( درجػػػػة عمػػػػي الترتيػػػػب 13  12 1وأعطيػػػػت األوزاف )
قػػػدرت درجػػػة ثبػػػات ، و (7وعػػػددىا )لمعبػػػارات السػػػمبية 

( 0165مقياسباسػػػتخداـ معامػػػؿ )ألفػػػا( فوجػػػد أنيػػػا )ال
درجػات  تجمعػ ثـ .وىي قيمة تدؿ عمي ثبات المقياس

1 مقيػػاسمالعبػػارات لمحصػػوؿ عمػػي الدرجػػة اإلجماليػػة ل
 ( درجة.45 -15) تراوحت القيمة النظرية ما بيفو 

ويقصػػػد بيػػػا رأي  :ارتفػػػاع تكػػػاليؼ الػػػزواجقضػػػية  -ج
المغػػاالة )المبالغػػة( فػػي تكػػاليؼ الػػزواج فػػي المبحػػوث 

وكػؿ مػػا  وقضػاء شػير العسػػؿ وتأثيػث مسػكف الزوجيػػة
يحػػيط بػػذلؾ مػػف مظػػاىر البػػذخ االجتمػػاعي والتفػػػاخر 

ويػػػؤدي إلػػػي  واإلسػػػراؼ المػػػادي الػػػذي يرىػػػؽ الشػػػباب
التأخير في الزواج  والسػمؼ والػديوف وبيػع الممتمكػات 
ممػػا يػػؤثر عمػػي نػػواحي الحيػػاة المختمفػػة، وتػػـ قياسػػيا 

وكانت فاات االستجابة )موافؽ  .( عبارة13مف خالؿ )
1 3غيػر موافػؽ( وأعطيػت األوزاف ) –لحد مػا موافؽ –
وعػددىا ( درجة عمي الترتيب لمعبػارات اإليجابيػة 11 2
( درجػػػػػػػػة عمػػػػػػػػي 13  12 1وأعطيػػػػػػػػت األوزاف ) (،9)

قػػدرت درجػػة ، و (4وعػػددىا )الترتيػػب لمعبػػارات السػػمبية 
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مقيػػػاس باسػػػتخداـ معامػػػؿ )ألفػػػا( فوجػػػد أنيػػػا الثبػػػات 
 ثػػػـ .المقيػػػاس( وىػػػي قيمػػػة تػػػدؿ عمػػػي ثبػػػات 0169)

درجػػػػػات العبػػػػػارات لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػي الدرجػػػػػة  تجمعػػػػػ
مقيػػاس1 وقػػد تراوحػػت القيمػػة النظريػػة مػػا ماإلجماليػػة ل

 .( درجة39 -13بيف )

القضػػػػػايا االجتماعيػػػػػة: ويقصػػػػػد بيػػػػػا الموضػػػػػوعات  -2
الموجودة فػي المجتمػع والمتعمقػة بالجانػب االجتمػاعي 

اسػػػتخداـ وسػػػػااؿ ) وتػػػـ تحديػػػدىا فػػػػي قضػػػيتيف ىمػػػػا
 (.واليجرة الخارجية ،االجتماعي التواصؿ

قضػػية اسػػتخداـ وسػػااؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي: ويقصػػد  -أ
المواقػػػػع المختمفػػػػػة  سػػػػػتخداـحوالبيػػػػا رأي المبحػػػػوث 

في مجػػاؿ العمػػؿ والدراسػػة لشػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي
ممػا يػؤثر والتواصؿ بيف األىؿ واألصدقاء الميػاجريف، 

النػػػػػػػواحي الصػػػػػػػحية واالقتصػػػػػػػادية  عمػػػػػػػي مختمفػػػػػػػة
، وتـ قياسيا عية والدينية والسياسية والنفسيةواالجتما

( عبػػػارة تػػػدور حػػػوؿ ىػػػذا 15بمقيػػػاس مكػػػوف مػػػف )
لحد ما موافؽ –المعني.وكانت فاات االستجابة )موافؽ 

( درجػػػة 11 12 3غيػػػر موافػػػؽ( وأعطيػػػت األوزاف ) –
(، 11وعػػػػػددىا )عمػػػػػي الترتيػػػػػب لمعبػػػػػارات اإليجابيػػػػػة 

( درجػػػػة عمػػػػي الترتيػػػػب 13  12 1وأعطيػػػػت األوزاف )
قػػػدرت درجػػػة ثبػػػات ، و (4وعػػػددىا )لمعبػػػارات السػػػمبية 

( 0173مقيػاس باسػػتخداـ معامػػؿ )ألفػػا( فوجػػد أنيػػا )ال
درجػات  تجمعػ .ثـتدؿ عمي ثبػات المقيػاسوىي قيمة 

1 مقيػػاسمالعبػػارات لمحصػػوؿ عمػػي الدرجػػة اإلجماليػػة ل
 ( درجة.45 -15تراوحت القيمة النظرية ما بيف )و 

 المبحػػوثويقصػػد بيػػا رأي  قضػػية اليجػػرة الخارجيػػة: -ب
والموىػػػػػوبيف وأصػػػػػحاب الخبػػػػػرة انتقػػػػػاؿ األفػػػػػراد فػػػػػي 

مػػػف المجتمػػػع األصػػػمي إلػػػي دولػػػة أخػػػري والحػػػرفييف 
ألسباب اقتصادية أو اجتماعية وما إلي ذلؾ مما يػؤثر 

وتػػـ قياسػػيا بمقيػػاس اة المختمفػػة، عمػػي نػػواحي الحيػػ
( عبارة.وكانت فاات االستجابة )موافؽ 13مكوف مف )

1 3غيػر موافػؽ( وأعطيػت األوزاف ) –لحد مػا موافؽ –
وعػددىا ( درجة عمي الترتيب لمعبػارات اإليجابيػة 11 2
( درجػػػػػػػػة عمػػػػػػػػي 13  12 1وأعطيػػػػػػػػت األوزاف ) (،8)

قػػدرت درجػػة ، و (5وعػػددىا )الترتيػػب لمعبػػارات السػػمبية 
فوجػػػد أنيػػػا مقيػػػاس باسػػػتخداـ معامػػػؿ )ألفػػػا( الثبػػػات 

 تجمع ثـ.تدؿ عمي ثبات المقياس( وىي قيمة 0169)
درجػػػػات العبػػػػارات لمحصػػػػوؿ عمػػػػي الدرجػػػػة اإلجماليػػػػة 

 -13تراوحػػت القيمػػة النظريػػة مػػا بػػيف ) 1 ومقيػػاسمل
 ( درجة.39

 

 )االنتماء لممجتمع المحمي(: ثانيا: المتغير التابع
القريػة التػي في ىػذه الدراسػة بالمجتمع المحمي يقصد 

 الشػػباب الريفػػييعػػيش بيػػا المبحػػوث، وتػػـ قيػػاس انتمػػاء 
 :( مؤشرات ىي6مف خالؿ ) المحمي ممجتمعل
المشاركة االجتماعية غيػر الرسػمية بالقريػة: ويقصػد  -1

مجيػػراف وأىػػؿ لعػػف مػػدي مشػػاركتو المبحػػوث رأي بيػػا 
القريػػة فػػي مختمػػؼ األمػػور التػػي مػػف شػػأنيا أف تػػؤدي 

االجتماعيػػة وتقويػػة العالقػػات بػػيف إلػػي زيػػادة الػػروابط 
األفػػػػػػراد مثػػػػػػؿ زيػػػػػػارة المرضػػػػػػي وحضػػػػػػور مختمػػػػػػؼ 

وحػػػػػػؿ الخػػػػػػالؼ بػػػػػػيف ومزاممة الجيػػػػػػراف ،المناسػػػػػػبات
قياسػيا بمقيػاس مكػوف  وتػـالمتنازعيف وما إلػي ذلػؾ، 

 -وكانػػػت فاػػػات االسػػػتجابة )داامػػػا .( عبػػػارات9مػػػف )
( 11 12 13 4ال( وأعطيػػت األوزاف ) -نػػادرا -أحيانػػا 

مقيػػػاس القػػػدرت درجػػػة ثبػػػات ، و الترتيػػػب درجػػػة عمػػػي
( وىػي قيمػة 0179باستخداـ معامؿ )ألفا( فوجد أنيا )

ات درجات العبػػػار تػػػجمع ثػػػـ.تػػػدؿ عمػػػي ثبػػػات المقيػػػاس
تراوحػػت 1 و مقيػػاسلمحصػػوؿ عمػػي الدرجػػة اإلجماليػػة لم

 .( درجة36 -9القيمة النظرية ما بيف )

التمسػػػػػػػػؾ بالعػػػػػػػػادات والتقاليػػػػػػػػد والقػػػػػػػػيـ السػػػػػػػػاادة  -2
تػػػزاـ لمػػػدي اال رأي المبحػػػوث عػػػف ويقصػػػد بيػػػابالقرية:

بالعادات والتقاليد والقيـ الموجودة بالقرية التػي يعػيش 
ومراعػػاة شػػعور احخػػريف والنصػػه فييػػا مثػػؿ التسػػامه 

في حاالت الحزف والوفاة والفرح واحتراـ األكبر سنا)وما 
( 11وتـ قياسػػػػيا بمقيػػػػاس مكػػػػوف مػػػػف )إلػػػػي ذلػػػػؾ،

بدرجػػة  -)بدرجػػة كبيػرة تجابة عبارة.وكانػت فاػػات االسػ
1 4وأعطيػت األوزاف )ال(  -بدرجة صغيرة  -متوسطة 

ابيػػػػة لمعبػػػػارات اإليج( درجػػػػة عمػػػػي الترتيػػػػب 11 12 3
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( درجػػة 14 13 12 1وأعطيػػت األوزاف ) ،(8وعػػددىا )
قػػدرت و (، 3وعػػددىا )عمػػي الترتيػػب لمعبػػارات السػػمبية 

أنيا مقياس باستخداـ معامؿ )ألفا( فوجد الدرجة ثبات 
 تجمع ثـ.( وىي قيمة تدؿ عمي ثبات المقياس0167)

درجػػػػات العبػػػػارات لمحصػػػػوؿ عمػػػػي الدرجػػػػة اإلجماليػػػػة 
 -11تراوحػػػت القيمػػػة النظريػػػة مػػػا بػػػيف )1 و مقيػػػاسمل

 ( درجة.44
 الرضػػػا عػػػف الخػػػدمات المحميػػػة الموجػػػودة بالقريػػػة: -3

الخػػدمات التػػػي وجػػػود رأي المبحػػػوث عػػف ويقصػػد بػػو 
الموجػػودة فػػي محػػيط القريػػة التػػي تقػػدميا المنظمػػات 

ذا وجػػدت الخدمػػة تػػـ سػػؤالومػػف عدمػػو يعػػيش بيػػا  ، وا 
مػف عف درجة رضاه عنيا، وتػـ قياسػيبمقياس مكػوف 

)بدرجػػػة وكانت فاػػػات االسػػػتجابة ( خدمػػػة.18خػػػالؿ )
غيػػػر  –ة بدرجػػػة صػػػغير  -بدرجػػػة متوسػػػطة  -كبيػػػرة 
( درجػػة عمػػػي 11 12 13 4( وأعطيػػػت األوزاف )راضػػي
ع الخػػػدمات معػػػت الدرجػػػة الكميػػػة لجميػػػثػػػـ ج. الترتيػػػب

تراوحػػػت القيمػػػة النظريػػػة مػػػا لتعبػػػر عػػػف المقيػػػاس، و 
 .( درجة72 -18)بيف

المشػػػػػػػاركة فػػػػػػػػي األعمػػػػػػػاؿ التطوعيػػػػػػػػة والخيريػػػػػػػػة  -4
دي االنػػدماج :ويقصػد بيػػا رأي المبحػوث عػػف مػبالقرية

مع الجماعة والعمؿ بروح الفريػؽ والمشػاركة والتكامػؿ 
تعاوف مع احخريف الوالتفاعؿ االيجابي، باإلضافة إلي 

، وتػـ قياسػيا بمقيػاس مكػوف مػف في مجتمعو المحمي
 -)بدرجػػة كبيػػرة وكانػػت فاػػات االسػػتجابة ( عبارة.11)

ال( وأعطيػػػػت  -بدرجػػػػة صػػػػغيرة  -بدرجػػػػة متوسػػػػطة 
قػػػدرت ، و ( درجػػػة عمػػػي الترتيػػػب11 12 13 4ف )األوزا

مقياس باستخداـ معامؿ )ألفا( فوجد أنيا الدرجة ثبات 
 تجمع ثـ.( وىي قيمة تدؿ عمي ثبات المقياس0184)

درجػػػػات العبػػػػارات لمحصػػػػوؿ عمػػػػي الدرجػػػػة اإلجماليػػػػة 
 -11تراوحػػػت القيمػػػة النظريػػػة مػػػا بػػػيف )1 و ممقيػػػاسل

 ( درجة.44
ويقصػػد بػػو رأي المبحػػوث االرتبػػاط بمجتمػػع القريػػة:  -5

، وعػػػف تمسػػػكو احػػػة بالقريػػػةعػػػف مػػػدي االسػػػتقرار والر 

والتعمػػػؽ واالرتبػػػاط  ورغبتػػػو فػػػي البقػػػاء والعػػػيش بيػػػا،
بمقيػاس مكػوف مػف وتػـ قياسػو ، العاطفي بأىؿ القريػة

 -)بدرجػة كبيػرة وكانت فاات االستجابة .( عبارات10)
ال( وأعطيػػػػت  -بدرجػػػػة صػػػػغيرة  -بدرجػػػػة متوسػػػػطة 

( درجػػة عمػػي الترتيػػب لمعبػػارات 11 12 13 4األوزاف )
1 12 1وأعطيت األوزاف ) (،7وعددىا )اإليجابية أرقاـ 

وعػػددىا ( درجػػة عمػػي الترتيػػب لمعبػػارات السػػمبية 14 3
مقيػػاس باسػػتخداـ معامػػؿ القػػدرت درجػػة ثبػػات ، و (3)

( وىػي قيمػة تػدؿ عمػي ثبػات 0188نيػا ))ألفا( فوجػد أ
درجػػات العبػػارات لمحصػػوؿ عمػػي  تجمعػػ ثػػـ.المقيػػاس

تراوحػػت القيمػػة النظريػػة 1 و مقيػػاسمالدرجػػة اإلجماليػػة ل
 .( درجة40 -10ما بيف )

ويقصػػد االسػتعداد لتحمػػؿ المسػػاولية القياديػػة بالقرية: -6
مػػػػػدي قدرتػػػػػو عمػػػػػي تحمػػػػػؿ رأي المبحػػػػػوث عػػػػػف بػػػػػو 

بصػػفة غيػػر رسػػمية عمػػي معػػارؼ المسػػاولية والتػػأثير 
لجوء احخػػػريف إليػػػو واتجاىػػػات وسػػػموؾ أىػػػؿ القريػػػة،و 

طمبا لمنصه وأخذ الرأي والمشػورة فػي األمػور الصػعبة 
ماد احخريف عميو في بعػض ومدي اعت ،التي تواجييـ

 ( عبػارات.9وتـ قياسو بمقياس مكوف مػف ) ،المواقؼ
بدرجػػػػة  -)بدرجػػػػة كبيػػػػرة كانػػػػت فاػػػػات االسػػػػتجابة و 

1 4ال( وأعطيػت األوزاف ) -بدرجة صغيرة  -متوسطة 
( درجػػػػة عمػػػػي الترتيػػػػب لمعبػػػػارات اإليجابيػػػػة 11 12 3

( درجػػة 14 13 12 1وأعطيػػت األوزاف )(، 8وعػػددىا )
قػػػدرت درجػػػة ثبػػػات ، و السػػػمبيةلمعبػػػارة عمػػػي الترتيػػػب 

( 0176مقيػاس باسػػتخداـ معامػػؿ )ألفػػا( فوجػػد أنيػػا )ال
درجػات  تجمعػ ثػـ.ة تدؿ عمي ثبات المقيػاسوىي قيم

1 مقيػػاسمالعبػػارات لمحصػػوؿ عمػػي الدرجػػة اإلجماليػػة ل
 ( درجة.36 -9تراوحت القيمة النظرية ما بيف )و 

وتػػـ قياسػػو مػػف  :المحمػػي ممجتمػػعنتمػػاء لاال إجمػػالي 
الدرجات التي حصؿ عمييا المبحوث فػي بنػود خالؿ جمع 

ممجتمػع نتمػاء لاال المستخدمة في قيػاس  الستةلمؤشرات ا
( 272 -68تراوحػػت القيمػػة النظريػة مػػا بػػيف )المحمػي، و 
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 األساليب اإلحصااية
تػػـ اسػػتخداـ التكػػرارات1 والنسػػب الماويػػة1 والمتوسػػط 

ومعامػػؿ االرتبػػاط البسػػيط الحسػػابي1 واالنحػػراؼ المعيػػاري1 
ومعامػػؿ االرتبػػاط المتعػػدد1 واالنحػػدار الجزاػػي )بيرسػػوف(، 

لتقػػدير  " ألفػػا كرونبػػاخ "كمػػا اسػػتخدـ معامػػؿ  ،المعيػػاري
 .درجة ثبات المقاييس المتعددة البنود

 

 نتااج البحث
 ألفراد العينة البحثيةأوال): وصؼ المتغيرات المستقمة 

 وفقػػا) ( توزيػػع أفػػراد العينػػة البحثيػػة 1يعػػرض جػػدوؿ )
المدروسة ويتضه مف بيانات الجدوؿ  لممتغيرات المستقمة

 ما يمي:

يقػػػػػرب مػػػػػف نصػػػػػؼ أفػػػػػراد العينػػػػػة البحثيػػػػػة أف مػػػػػا 
سنة(، وما يزيد  35 - 31%( في الفاة العمرية)4916)

%( عػػدد سػػنوات 6813عػػف ثمثػػي أفػػراد العينػػة البحثيػػة )
سػػنة( فػػأكثر، ومػػا يزيػػد عػػف أربعػػة  14)تعمػػيميـ مرتفػػع 

%( الػػدخؿ الشػػيري 8018)أخمػػاس أفػػراد العينػػة البحثيػػة 
وما يزيد عػف أربعػة ألسرىـ ما بيف المنخفض والمتوسط، 

%( حالػػة المسػػكف 8413أخمػػاس أفػػراد العينػػة البحثيػػة )
لػػػدييـ متوسػػػطة، وثالثػػػة أخمػػػاس أفػػػراد العينػػػة البحثيػػػة 

%( حيػػػػازة أسػػػػرىـ لةجيػػػػزة المنزليػػػػة متوسػػػػطة، 6015)
%( مسػػػتوي 80وأربعػػػة أخمػػػاس أفػػػراد العينػػػة البحثيػػػة )

الطموح لدييـ مرتفػع، ومػا يقػرب مػف ثالثػة أخمػاس أفػراد 
%( مسػػػػتوي التجديديػػػػة  لػػػػدييـ 5817عينػػػػة البحثيػػػػة )ال

( مسػتوي %8918متوسط، وغالبية أفراد العينة البحثيػة )
وما يزيػد عػف ثالثػة أربػاع مرتفع، الدافعية لإلنجاز لدييـ 
%( مسػػتوي اتجػػاىيـ نحػػػو 7615أفػػراد العينػػة البحثيػػػة )

قضػػية الخصخصػػة متوسػػط1 وحػػوالي ثالثػػة أخمػػاس أفػػراد 
%( مسػػتوي اتجػػاىيـ نحػػو قضػػية 5912العينػػة البحثيػػة )

إلغػػاء الػػدعـ متوسػػط، ومػػا يزيػػد عػػف ثالثػػة أخمػػاس أفػػراد 

%( مسػػتوي اتجػػاىيـ نحػػو قضػػية 6315العينػػة البحثيػػة )
ارتفاع تكاليؼ الزواج متوسط، وما يزيد عػف ثالثػة أربػاع 

مسػػتوي اتجػػاىيـ نحػػػو %( 7615أفػػراد العينػػة البحثيػػػة )
مػاعي متوسػط1 ومػا قضية استخداـ وسااؿ التواصػؿ االجت

%( 7117يقػػرب مػػف ثالثػػة أربػػاع أفػػراد العينػػة البحثيػػة )
 .نحو قضية اليجرة الخارجية متوسط مستوي اتجاىيـ

 

ثانيػػا): مسػػتوي االنتمػػاء لممجتمػػع المحمػػي بمؤشػػراتو 
 الستة المدروسة 

( توزيػػع أفػػراد العينػػة البحثيػػة وفقػػا) 2يعػػرض جػػدوؿ )
بمؤشػػػػراتو السػػػػتة لمسػػػػتوي االنتمػػػػاء لممجتمػػػػع المحمػػػػي 

 ويتضه مف بيانات الجدوؿ ما يمي: المدروسة،

%( 9817الغالبية العظمي مػف أفػراد العينػة البحثيػة )
مستوي المشاركة االجتماعية غير الرسمية بالقرية لػدييـ 
ما بيف المتوسط والمرتفع، وما يقرب مف ثالثة أرباع أفراد 

%( مسػػػػتوي التمسػػػػؾ بالعػػػػادات 7112العينػػػػة البحثيػػػػة )
والتقاليد والقيـ الساادة بالقرية لدييـ مرتفع، تقارب نسبة 
مسػػتوي الرضػػا عػػف الخػػدمات المحميػػة الموجػػودة بالقريػػة 
لدي أفراد العينػة البحثيػة فػي الفاػات الثالثػة )المػنخفض، 
والمتوسػػط، والمرتفػػع(، مػػا يقػػرب مػػف ثمثػػي أفػػراد العينػػة 

%( مسػػػػػتوي المشػػػػػاركة فػػػػػي األعمػػػػػاؿ 6317البحثيػػػػػة )
يػػة والخيريػػة بالقريػػة لػػدييـ مرتفػػع، وغالبيػػة أفػػراد التطوع

%( مسػػػػتوي االرتبػػػػاط بمجتمػػػػع 8919العينػػػػة البحثيػػػػة )
القريػػة لػػدييـ مػػا بػػيف المتوسػػط والمرتفػػع، مػػا يقػػرب مػػف 

%( مسػػتوي 5817ثالثػػة أخمػػاس أفػػراد العينػػة البحثيػػة )
االسػػػػتعداد لتحمػػػػؿ المسػػػػاولية القياديػػػػة بالقريػػػػة لػػػػدييـ 

مثػػػػػي أفػػػػػراد العينػػػػػة البحثيػػػػػة متوسػػػػػط، مػػػػػا يزيػػػػػد عػػػػػف ث
%( مسػػػتوي إجمػػػالي االنتمػػػاء لممجتمػػػع المحمػػػي 6616)

 لدييـ متوسط.
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ل توزيع أفراد العينة البحثية وفقا :(1) جدوؿ  .المدروسة ممتغيرات المستقمةً)

المتغيرات 
 المستقمة

المتغيرات  % العدد الفاػػات
 المستقمة

 % العدد الفاات

 015 2 درجة(  12 - 8منخفض )  التجديدية 2214 84 سنة( 25أقؿ مف  - 20الفاة العمرية األولي ) العمر 

 5817 220 درجة(  19- 13متوسط )  28 105 سنة( 31أقؿ مف  - 25الفاة العمرية الثانية )

 4018 135 درجة( 24 - 20مرتفع )  4916 186 سنة( 35 - 31الفاة العمرية الثالثة )

 100 375 المجموع 100 375 المجموع

 013 1 درجة(  19-10منخفض )  الدافعية لإلنجاز 119 7 سنة دراسية( 9 - 6صغير ) عدد سنوات التعميـ

 919 37 درجة(  30- 20متوسط )  2918 112 سنة دراسية(  13 - 10متوسط )

 8918 337 درجة( 40 - 31مرتفع )  6813 256 سنة دراسية فأكثر( 14كبير )

 100 375 المجموع 100 375 المجموع

 حجـ األسرة
 

 712 27 درجة( 26- 16منخفض ) الخصخصةقضية  1917 74 أفراد( 3 - 1أسرة صغيرة ) 

 7615 287 درجة( 37 - 27متوسط ) 7118 269 أفراد( 6 – 4أسرة متوسطة ) 

 1613 61 درجة( 48 - 38مرتفع ) 815 32 أفراد فأكثر( 7أسرة كبيرة ) 

 100 375 المجموع 100 375 المجموع

 40 150 درجة( 24 -15منخفض ) إلغاء الدعـقضية  4113 155 جنيو( 3000أقؿ مف  - 1000منخفض ) الدخؿ الشيري لةسرة

 5912 222 درجة( 35 - 25)متوسط  3915 148 جنيو( 5000أقؿ مف  - 3000متوسط )

 018 3 درجة( 45 - 36مرتفع ) 1912 72 جنيو فأكثر( 5000مرتفع )

 100 375 المجموع 100 375 المجموع

ارتفػػػاع تكػػػاليؼ قضػػػية  619 26 درجة( 11 - 7منخفضة )  حالة المسكف
 الزواج

 3411 128 درجة( 21 -13منخفض )

 6315 238 درجة( 30 - 22متوسط ) 8413 316 درجة(  17 - 12متوسطة ) 

 214 9 درجة( 39 - 31مرتفع ) 818 33 درجة( 22 - 18مرتفعة ) 

 100 375 المجموع 100 375 المجموع

حيػػػازة األسػػػرة لةجيػػػزة 
 المنزلية

اسػػػػػػػػػػػتخداـ قضػػػػػػػػػػػية   1414 54 درجة( 24صغيرة )أقؿ مف 
وسػػػػػػػػػػػػااؿ التواصػػػػػػػػػػػػؿ 

 االجتماعي

 317 14 درجة( 24 -15منخفض )

 7618 288 درجة( 35 - 25متوسط ) 6015 227 درجة(  38 -24متوسطة )

 1915 73 درجة( 45 - 36مرتفع ) 2511 94 درجة فأكثر( 39مرتفع )

 100 375 المجموع 100 375 المجموع

 4 15 درجة( 21 -13منخفض ) اليجرة الخارجيةقضية  صفر صفر درجة(  14 - 9منخفض )  الطموح

 7117 269 درجة( 30 - 22متوسط ) 20 75 درجة(  21 - 15متوسط ) 

 2413 91 درجة( 39 - 31مرتفع ) 80 300 درجة( 27  - 22مرتفع ) 

 100 375 المجموع 100 375 المجموع
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 .مستوي االنتماء لممجتمع المحمي بمؤشراتو الستة المدروسةلتوزيع أفراد العينة البحثية وفقا)  :(2جدوؿ )

 
 االنتماء لممجتمع المحمي

 

 
 ػػاتالفا

 
 العدد

 
% 

 
 المشاركة االجتماعية غير الرسمية بالقرية

 113 5 درجة( 17 - 9ضعيؼ )

 44 165 درجة( 27 - 18متوسط )

 5417 205 درجة( 36 - 28مرتفع )

 100 375 المجموع

 
 التمسؾ بالعادات والتقاليد والقيـ الساادة بالقرية

 013 1 درجة( 21 - 11ضعيؼ )

 2815 107 درجة( 33 - 22متوسط )

 7112 267 درجة( 44 - 34مرتفع )

 100 375 المجموع

 
 الرضا عف الخدمات المحمية الموجودة بالقرية

 3819 146 درجة( 35 - 18ضعيؼ )

 2818 108 درجة( 54 - 36متوسط )

 3213 121 درجة( 72 - 55مرتفع )

 100 375 المجموع

 
 المشاركة في األعماؿ التطوعية والخيرية بالقرية

 617 25 درجة( 21 - 11ضعيؼ )

 2916 111 درجة( 33 - 22متوسط )

 6317 239 درجة( 44 - 34مرتفع )

 100 375 المجموع

 1011 38 درجة( 19 - 10ضعيؼ ) االرتباط بمجتمع القرية

 3812 143 درجة( 30 - 20متوسط )

 5117 194 درجة( 40 - 31مرتفع )

 100 375 المجموع

 1313 50 درجة( 17 - 9ضعيؼ ) االستعداد لتحمؿ المساولية القيادية بالقرية

 5817 220 درجة( 27 - 18متوسط )

 28 105 درجة( 36 - 28مرتفع )

 100 375 المجموع

 119 7 درجة( 135 - 68ضعيؼ ) إجمالي االنتماء لممجتمع المحمي

 6616 250 درجة( 204 - 136متوسط )

 3115 118 درجة( 272 - 205مرتفع )

 100 375 المجموع
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ثالثػػػا: العالقػػػات االرتباطيػػػة البسػػػيطة بػػػيف المتغيػػػرات 
كػؿ مؤشػر مػف المستقمة المدروسة وبيف درجػة 

إجمػػػالي ودرجػػػة  السػػػتة المدروسػػػة مؤشػػػراتال
 لممجتمع المحمي الريفيالشباب  نتماءا

العالقػػػػات االرتباطيػػػػة البسػػػػيطة بػػػػيف  لمتعػػػػرؼ عمػػػػي
وبيف درجػة كػؿ مؤشػر مػف المتغيرات المستقمة المدروسة 

الشباب نتماء الستة المدروسة ودرجة إجمالي امؤشرات ال
تـ صػياغة الفػرض البحثػي األوؿ، لممجتمػع المحميػالريفي 

ولمتأكػػػػد مػػػػف صػػػػحة ىػػػػذا الفػػػػرض تػػػػـ صػػػػياغة الفػػػػرض 
ال توجػد عالقػػة ارتباطيػة بػػيف اإلحصػااي الصػفري التػػالي: 

المتغيرات المستقمة المدروسة وبيف درجػة كػؿ مؤشػر مػف 
السػػتة كػػؿ عمػػي حػػده، ودرجػػة إجمػػالي انتمػػاء  المؤشػػرات

ة ىػػػذا والختبػػػار صػػػحالشػػػباب الريفػػػي لممجتمػػػع المحمي.
 الت االرتباط البسيط  )بيرسػوف(.الفرض حسبت قيـ معام

( ومنػػو 3وقػػد جػػاءت النتػػااج كمػػا ىػػو معػػروض بجػػدوؿ )
 يتبيف ما يمي:

وجود عالقة ارتباطية طرديػة ومعنويػة عنػد المسػتوي  -1
جػػػاز، وقضػػػية ( بػػػيف )الدافعيػػػة لإلن0101االحتمػػػالي )

( وبػػػػػيف درجػػػػػة المشػػػػػاركة ارتفػػػػػاع تكػػػػػاليؼ الػػػػػزواج
االجتماعية غير الرسمية بالقرية ألفراد العينػة البحثيػة 

( 01158، 01271)حيث بمغت قيـ معامالت االرتباط 
عمي الترتيب، وكانت العالقة ارتباطية عكسية ومعنوية 
عند نفس المستوي االحتمالي بينو وبيف )عدد سنوات 

حيػػث بمغػػت  التعمػػيـ، وحيػػازة األسػػرة لةجيػػزة المنزليػػة(
( عمػػي  01142-1 01112-قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط )

الترتيػػػب، كمػػػا اتضػػػه وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة طرديػػػة 
بػيف بينػو و ( 0105ومعنوية عند المستوي االحتمػالي )

)قضية الخصخصة، وقضية اسػتخداـ وسػااؿ التواصػؿ 
االجتمػػػػػاعي( حيػػػػػث بمغػػػػػت قيمػػػػػة معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط 

 ( عمي الترتيب.01123، 01110)
وجود عالقة ارتباطية طرديػة ومعنويػة عنػد المسػتوي  -2

( بيف متغير الدافعية لإلنجاز ودرجة 0101االحتمالي )
ألفراد العينة  التمسؾ بالعادات والتقاليد الساادة بالقرية

(، 01347البحثيػػة حيػػث بمغػػت قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط )
وكانػػت العالقػػة ارتباطيػػة عكسػػية ومعنويػػة عنػػد نفػػس 

تمػػػالي بينػػػو وبػػػيف متغيػػػر قضػػػية إلغػػػاء المسػػػتوي االح
 (.01147-الدعـ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط )

وجود عالقة ارتباطية عكسية ومعنوية عند المسػتوي  -3
( بػػػػػيف )حيػػػػػازة األسػػػػػرة لةجيػػػػػزة 0101االحتمػػػػػالي )

المنزلية، والتجديدية، وقضػية اليجػرة الخارجيػة( وبػيف 
درجة الرضػا عػف الخػدمات المحميػة الموجػودة بالقريػة 
ألفراد العينة البحثية حيث بمغت قػيـ معػامالت االرتبػاط 

( عمي الترتيب، كما 01154- ،01142-،01142-)
اتضػػػه وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة طرديػػػة ومعنويػػػة عنػػػد 

بػػػػيف )الدافعيػػػػة بينػػػو و ( 0105المسػػػتوي االحتمػػػػالي )
لإلنجاز، وقضية استخداـ وسااؿ التواصؿ االجتماعي( 

( 101115 01128حيث بمغت قيمػة معامػؿ االرتبػاط )
 عمي الترتيب.

عنػد المسػتوي وجود عالقة ارتباطية طرديػة ومعنويػة  -4
( بػػػيف )الدافعيػػػة لإلنجػػػاز، وقضػػػية 0101االحتمػػػالي )

اسػػػػػػتخداـ وسػػػػػػااؿ التواصػػػػػػؿ الخصخصػػػػػػة، وقضػػػػػػية 
( وبػػػػػيف درجػػػػػة المشػػػػػاركة فػػػػػي األعمػػػػػاؿ االجتمػػػػػاعي

التطوعية والخيرية بالقرية ألفػراد العينػة البحثيػة حيػث 
1 01160، 01281)بمغػػػػػت قػػػػػيـ معػػػػػامالت االرتبػػػػػاط 

لعالقػػػػة ارتباطيػػػػة ( عمػػػػي الترتيػػػػب، وكانػػػػت ا01263
عكسػية ومعنويػة عنػػد نفػس المسػػتوي االحتمػالي بينػػو 
وبػػيف كػػؿ مػػف )عػػدد سػػنوات التعمػػيـ، وقضػػية اليجػػرة 

ط ػػػػالخارجيػػة( حيػػث بمغػػت قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط البسي
( عمػػػي الترتيػػػب، كمػػػا اتضػػػه  1-01204 01177-)

وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة ومعنويػػة عنػػد المسػػتوي 
متغيػػػر قضػػية ارتفػػػاع بػػيف بينػػػو و ( 0105االحتمػػالي )

حيػػػػث بمغػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ االرتبػػػػاط تكػػػػاليؼ الػػػػزواج 
(01121.) 
وجود عالقة ارتباطية طرديػة ومعنويػة عنػد المسػتوي  -5

( بػػػيف )الدافعيػػػة لإلنجػػػاز، وقضػػػية 0101االحتمػػػالي )
اسػػػتخداـ وسػػػااؿ التواصػػػؿ االجتمػػػاعي( وبػػػيف درجػػػة 

لبحثيػػة حيػػػث االرتبػػاط بمجتمػػع القريػػة ألفػػػراد العينػػة ا
( عمػي 01183، 01174بمغت قيمػة معامػؿ االرتبػاط )

الترتيب، وكانت العالقة ارتباطية عكسية ومعنوية عنػد 
نفػػػس المسػػػتوي االحتمػػػالي بينػػػو وبػػػيف متغيػػػر قضػػػية 

اط ػػػػؿ االرتبػػػػػة معامػػػػاليجػػرة الخارجيػػة حيػػث بمغػػت قيم
(، كما اتضه وجود عالقة ارتباطية عكسية 01301-)

بػيف بينػو و ( 0105المستوي االحتمػالي ) ومعنوية عند
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متغير حيازة األسرة لةجيزة المنزليػة حيػث بمغػت قيمػة 
 (.01109-معامؿ االرتباط )

وجود عالقة ارتباطية طرديػة ومعنويػة عنػد المسػتوي  -6
( بػػػيف )الدافعيػػػة لإلنجػػػاز، وقضػػػية 0101االحتمػػػالي )

ؿ التواصػػػػػػؿ الخصخصػػػػػػة، وقضػػػػػػية اسػػػػػػتخداـ وسػػػػػػاا
يف درجػػة االسػػتعداد لتحمػػؿ المسػػاولية ( وبػػاالجتمػػاعي

القيادية بالقريػة ألفػراد العينػة البحثيػة حيػث بمغػت قػيـ 
( عمي 101180 01143، 01304)معامالت االرتباط 

الترتيػػػب، كمػػػا اتضػػػه وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة طرديػػػة 
بػيف بينػو و ( 0105ومعنوية عند المستوي االحتمػالي )

تكػػػػاليؼ مػػػػوح، وقضػػػػية ارتفػػػػاع )حالػػػػة المسػػػػكف، الط
، 01124)( حيػػث بمغػػت قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط الػزواج

 ( عمي الترتيب.01107، 01108
وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية عند المستوي  -7

( بيف )الدافعية لإلنجاز، وقضية 0101االحتمالي )

استخداـ وسااؿ التواصؿ االجتماعي( وبيف درجة 
العينة إجمالي االنتماء لممجتمع المحمي ألفراد 

، 01359البحثية حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط )
( عمي الترتيب، وكانت العالقة ارتباطية 01246

عكسية ومعنوية عند نفس المستوي االحتمالي بينو 
وبيف )حيازة األسرة لةجيزة المنزلية، وقضية اليجرة 

اط ػػػؿ االرتبػػػػة معامػػػػػت قيمػػػث بمغػػػػة( حيػػػالخارجي
( عمي الترتيب، كما اتضه 01250-، 01134-)

وجود عالقة ارتباطية عكسية ومعنوية عند المستوي 
( بيف )عدد سنوات التعميـ، 0105االحتمالي )

والتجديدية( وبيف درجة إجمالي االنتماء لممجتمع 
المحمي ألفراد العينة البحثية حيث بمغت قيمة معامؿ 

 ( عمي الترتيب.01130-، 01102-االرتباط )
وبذلؾ يمكف رفض الفرض اإلحصااي جزايا وقبوؿ )

 الفرض البحثي األوؿ(.
 

كؿ مؤشر مف درجة  لمتغيرات المستقمة المدروسة وبيفابيف  قيـ معامالت االرتباط البسيط )بيرسوف( :(3جدوؿ )
 .لممجتمع المحميالشباب الريفي نتماء اودرجة إجمالي  الستة المدروسة مؤشراتال

 
 ـ
 

االنتماء لممجتمع           
 المحمي

 
 
 المتغيرات المستقمة 

المشاركة 
االجتماعية 

غير 
الرسمية 
 بالقرية

التمسؾ 
بالعادات 
والتقاليد 
الساادة 
 بالقرية

الرضا عف 
الخدمات 
المحمية 
الموجودة 
 بالقرية

المشاركة في 
األعماؿ 
التطوعية 
والخيرية 
 بالقرية

االرتباط 
بمجتمع 
 القرية

االستعداد 
لتحمؿ 

المساولية 
القيادية 
 بالقرية

إجمالي 
االنتماء 
لممجتمع 
 المحمي

 01037 01019 01070 01062 01010- 01090 01072- السف 1
 *01102- 01009- 01040- **01177- 01034- 01009- **01112- عدد سنوات التعميـ 2
 01031 01019- 01065 01040 01008- 01031 01001- حجـ األسرة 3
 01021 01074 01040- 01057- 01091 01023 01006- الدخؿ الشيري لةسرة 4
 01035 *01124 01000 01008 01006 01040- 01048 حالة المسكف 5
 **01134- 01071 *01109- 01070- **01142- 01035- **01142- حيازة األسرة لةجيزة المنزلية 6
 01064 *01108 01046 01101 01018- 01058 01013- الطموح 7
 *01130- 01021 01097- 01068- **01142- 01038- 01086- التجديدية 8
 **01359 **01304 **01174 **01281 *01128 **01347 **01271 الدافعية لالنجاز 9
 01095 **01143 01040 **01160 01041- 01036 *01110 قضية الخصخصة 10
 01005 01086 01031- 01007 01003 **01147- 01074 قضية إلغاء الدعـ 11
 0169 *01107 0121- *01121 01020- 01020- **01158 قضية ارتفاع تكاليؼ الزواج 12
قضػػػية اسػػػتخداـ وسػػػااؿ التواصػػػؿ  13

 **01246 **01180 **01183 **01263 *01115 01022 *01123 االجتماعي

 **01250- 01052- **01301- **01204- **01154- 01064- 01071- الخارجيةقصية اليجرة  14

 0105* معنوي عند              0101** معنوي عند 
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لممتغيرات المستقمة المدروسة  النسبياإلسياـ  رابعا):
كؿ مؤشر في درجة  الحادث  في تفسير التبايف

نتماء جمالي اوامؤشرات الستة المدروسة المف 
 لممجتمع المحمي الشباب الريفي 
لممتغيرات المستقمة المدروسة  النسبيلتحديد اإلسياـ 

السػتة مؤشراتالدرجة كؿ مؤشر مف في تفسير التبايف في 
لممجتمػع الشباب الريفػي نتماء المدروسة ودرجة إجمالي ا

ولمتحقػؽ مػف ، الثػانيتػـ صػياغة الفػرض البحثػي  المحمي
صحة ىذا الفرض تـ صياغة الفػرض اإلحصػااي الصػفري 

متغيػػػػر مػػػػف المتغيػػػػرات المسػػػػتقمة ال يسػػػػيـ كػػػػؿ  :التػػػػالي
إسياما) معنويا) فريدا) في تفسير التبايف الحادث  المدروسة

السػػػتة المدروسػػػة  مؤشػػػراتالدرجػػػة كػػػؿ مؤشػػػر مػػػف  فػػػي
. لممجتمػع المحمػيالشػباب الريفػي نتمػاء ودرجة إجمػالي ا

تػـ اسػتخداـ تحميػؿ االنحػػدار تبػار صػحة ىػذا الفػرض والخ
وقػػد جػػاءت النتػػااج كمػػا  ،step-wiseالمتعػػدد الصػػاعد 

 ( ومنو يتبيف ما يمي: 4ىو معروض بجدوؿ ) 
معنويػػة  المشػػاركة االجتماعيػػة غيػػر الرسػػمية بالقريػػة:-1

ىػذا النمػوذج حتػق الخطػوة الرابعػة، حيػث بمغػت قيمػػة 
( وقيمػػػػة معامػػػػؿ 01354)معامػػػػؿ االرتبػػػػاط المتعػػػػدد 

( 291477المحسػػوبة ) Fقيمػػة و (،01125التحديػػد )
، وىػػذا 0.01وىػػق معنويػػة عنػػد المسػػتو  االحتمػػالي 

يفيػػػػػد بػػػػػأف ىنػػػػػاؾ أربعػػػػػة متغيػػػػػرات مسػػػػػتقمة تفسػػػػػر 
المشػػاركة  درجػػة %( فػػي التبػػايف الحػػادث فػػي1215)

ألفػػػػراد العينػػػػة  االجتماعيػػػػة غيػػػػر الرسػػػػمية بالقريػػػػة
البحثيػػػة، وأف ىػػػذه المتغيػػػرات تسػػػيـ إسػػػياما) معنويػػػا) 

الدافعيػة  فريدا في تفسير التبػايف عمػي النحػو التػالي:
 ، و قضػػية ارتفػػاع تكػػاليؼ الػػزواج(%713) لإلنجػػاز

، %(116) ، وحيازة األسرة لةجيػزة المنزليػة%(215)
 .%(111) وقضية اليجرة الخارجية

التمسػػؾ بالعػػادات والتقاليػػد السػػاادة بالقريػػة: معنويػػة  -2
ىػذا النمػوذج حتػق الخطػوة الثانيػة، حيػث بمغػت قيمػػة 

( وقيمػػػػة معامػػػػؿ 01374معامػػػػؿ االرتبػػػػاط المتعػػػػدد )
المحسػػػػػػػػػػػػوبة  F(، و قيمػػػػػػػػػػػػة 01140التحديػػػػػػػػػػػػد )

( وىػػق معنويػػة عنػػد المسػػتو  االحتمػػالي 301262)

مينيفسػراف ، وىذا يفيد بأف ىناؾ متغيػريف مستق0.01
%( مػػػػف التبػػػػايف الحػػػػادث فػػػػي درجػػػػة التمسػػػػؾ 14)

بالعػػػػادات والتقاليػػػػد السػػػػاادة بالقريػػػػة ألفػػػػراد العينػػػػة 
إسياما) معنويا)  افسيمي المتغيريف ، وأف ىذيفالبحثية

الدافعيػة  فريدا في تفسير التبػايف عمػي النحػو التػالي:
 .%(119) إلغاء الدعـ%(، و قضية 1211لإلنجاز )

الخػػػػػػػػدمات المحميػػػػػػػػة الموجػػػػػػػػودة الرضػػػػػػػػا عػػػػػػػػف  -3 
بالقرية:معنوية ىػذا النمػوذج حتػق الخطػوة السادسػة، 

( 01328حيػػث بمغػػت قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط المتعػػدد )
المحسوبة  Fقيمة و (، 01108وقيمة معامؿ التحديد )

( وىػػػق معنويػػػة عنػػػد المسػػػتو  االحتمػػػالي 71398)
متغيػػرات مسػػتقمة  ، وىػػذا يفيػػد بػػأف ىنػػاؾ سػػتة0.01
الرضا درجة %( في التبايف الحادث في 1018تفسر )

ألفػراد العينػة  عف الخدمات المحمية الموجػودة بالقريػة
البحثيػػػة، وأف ىػػػذه المتغيػػػرات تسػػػيـ إسػػػياما) معنويػػػا) 

قضػػية فريػػدا فػػي تفسػػير التبػػايف عمػػي النحػػو التالي:
(، 118%(، والتجديديػػػػػػة )214اليجػػػػػػرة الخارجيػػػػػػة )

الدافعيػػة %(، و 118رة لةجيػػزة المنزليػػة )وحيػػازة األسػػ
%(، 119)، والدخؿ الشيري لةسرة %(113لإلنجاز )

 وقضػػػػػػية اسػػػػػػتخداـ وسػػػػػػااؿ التواصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي
(112)%. 

:معنوية ىذا المشاركة في األعماؿ التطوعية والخيرية -4
النمػػوذج حتػػق الخطػػوة السادسػػة، حيػػث بمغػػت قيمػػة 

وقيمػػػػة معامػػػػؿ ( 01460معامػػػػؿ االرتبػػػػاط المتعػػػػدد )
( 161434المحسػوبة ) Fقيمة و (، 01211التحديد )

، وىػػذا 0.01وىػػق معنويػػة عنػػد المسػػتو  االحتمػػالي 
%( 2111يفيد بأف ىناؾ ستةمتغيرات مستقمة تفسر )

المشػاركة فػي األعمػاؿ درجػة في التبػايف الحػادث فػي 
ألفػػراد العينػػة البحثيػػة، وأف ىػػذه  التطوعيػػة والخيريػػة

المتغيػػػرات تسػػػيـ إسػػػياما) معنويػػػا) فريػػػدا فػػػي تفسػػػير 
 الدافعيػػػػػة لإلنجػػػػػاز التبػػػػػايف عمػػػػػي النحػػػػػو التػػػػػالي:

، وقضػػػػػػػػية اسػػػػػػػػتخداـ وسػػػػػػػػااؿ التواصػػػػػػػػؿ %(719)
 ، وقضػية ارتفػاع تكػاليؼ الػزواج%(517) االجتماعي

، (%217) ، وقضػػػػػػػية اليجػػػػػػػرة الخارجيػػػػػػػة(218%)
 (.%019والتجديدية )،(%111) وقضية الخصخصة
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في تفسير التبايف الحادث  في درجة كؿ مؤشر مف المؤشرات الستة  المؤثرة ممتغيرات المستقمةل األىمية النسبية :(4جدوؿ )
 .المدروسة واجمالي انتماء الشباب الريفي لممجتمع المحمي

االنتماء لممجتمع 
 المحمي

 معامؿ قيـ المؤثرة المتغيرات التحميؿ خطوات
 االرتباط
 Rالمتعدد

 التحديد معامؿ
R2 

 لمتبايف %
 في المفسر
 التابع المتغير

F 
 المعنوية الختبار

المشاركة  -1
االجتماعية غير 
 الرسمية بالقرية

 **291477 713 01073 01271 الدافعية لإلنجاز األولق الخطوة
 **201210 215 01098 01313 تكاليؼ الزواجقضية ارتفاع  الثانية الخطوة
 **151880 116 01114 01337 حيازة األسرة لةجيزة المنزلية الثالثة الخطوة
 **131250 111 01125 01354 قضية اليجرة الخارجية الرابعة الخطوة

التمسؾ  -2
بالعادات والتقاليد 
 الساادة بالقرية

 **511142 1211 01121 01347 الدافعية لإلنجاز األولق الخطوة
 **301262 119 01140 01374 قضية إلغاء الدعـ الثانية الخطوة

الرضا عف  -3
الخدمات المحمية 
 الموجودة بالقرية

 **91089 214 01024 01154 قضية اليجرة الخارجية األولق الخطوة
 **81915 212 01046 01214 التجديدية الثانية الخطوة
 **81480 118 01064 01253 حيازة األسرة لةجيزة المنزلية الثالثة الخطوة
 **71680 113 01077 01277 الدافعية لإلنجاز الرابعة الخطوة
 **71801 119 01096 01309 الدخؿ الشيري لةسرة الخامسة الخطوة
 **71398 112 01108 01328 قضية استخداـ وسااؿ التواصؿ االجتماعي السادسة الخطوة

المشاركة في  -4
األعماؿ التطوعية 
 والخيرية بالقرية

 **311882 719 01079 01281 الدافعية لإلنجاز األولق الخطوة
 **291272 517 01136 01369 قضية استخداـ وسااؿ التواصؿ االجتماعي الثانية الخطوة
 **241318 218 01164 01405 قضية ارتفاع تكاليؼ الزواج الثالثة الخطوة
 **211902 217 01191 01438 قضية اليجرة الخارجية الرابعة الخطوة
 **181649 111 01202 01449 قضية الخصخصة الخامسة الخطوة
 **161434 019 01211 01460 التجديدية السادسة الخطوة

االرتباط  -5
 بمجتمع القرية

 **371270 911 01091 01301 قضية اليجرة الخارجية األولق الخطوة
 **251234 218 01119 01346 الدافعية لإلنجاز الثانية الخطوة
 **191487 117 01136 01369 قضية استخداـ وسااؿ التواصؿ االجتماعي الثالثة الخطوة
 **161655 117 01153 01391 التجديدية الرابعة الخطوة

االستعداد  -6
لتحمؿ المساولية 
 القيادية بالقرية

 **371886 912 01092 01304 الدافعية لإلنجاز األولق الخطوة
 **241394 214 01116 01341 قضية استخداـ وسااؿ التواصؿ االجتماعي الثانية الخطوة
 **171840 1 01126 01355 حالة المسكف الثالثة الخطوة
 **141503 1 01136 01368 قضية ارتفاع تكاليؼ الزواج الرابعة الخطوة

إجمالي  -7
االنتماء لممجتمع 

 المحمي

 **551361 1219 01129 01359 الدافعية لإلنجاز األولق الخطوة
 **431367 6 01189 01435 قضية اليجرة الخارجية الثانية الخطوة
 **351524 314 01223 01472 قضية استخداـ وسااؿ التواصؿ االجتماعي الثالثة الخطوة
 **311500 311 01254 01504 والتجديدية الرابعة الخطوة
 **271018 114 01268 01518 قضية ارتفاع تكاليؼ الزواج الخامسة الخطوة

        0101** معنوي عند جمعت وحسبت مف بيانات الدراسة
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معنويػػة ىػػذا النمػػوذج حتػػق  االرتبػػاط بمجتمػػع القريػػة:-5
الخطػػػوة الرابعػػػة، حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط 

( وقيمػػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػػؿ التحديػػػػػػػػػػد 01391المتعػػػػػػػػػػدد )
( وىػػػػػق 161655المحسػػػػػوبة ) F(،وقيمػػػػػة 01153)

، وىػػذا يفيػػد 0.01معنويػػة عنػػد المسػػتو  االحتمػػالي 
%( 1513بػػأف ىنػػاؾ أربعػػة متغيػػرات مسػػتقمة تفسػػر )

االرتبػاط بمجتمػع القريػة في التبايف الحادث في درجة 
ألفػػػػراد العينػػػػة البحثيػػػػة، وأف ىػػػػذه المتغيػػػػرات تسػػػػيـ 
إسػػياما) معنويػػا) فريػػدا فػػي تفسػػير التبػػايف عمػػي النحػػو 

%(، والدافعيػػة 911قضػػية اليجػػرة الخارجيػػة ) التػػالي:
%(، وقضػية اسػتخداـ وسػااؿ التواصػؿ 218لإلنجاز )

 %(.117والتجديدية ) %(،117االجتماعي )

معنويػة  د لتحمػؿ المسػاولية القياديػة بالقريػة:االستعدا-6
ىػذا النمػوذج حتػق الخطػوة الرابعػة، حيػث بمغػت قيمػػة 

( وقيمػػػػة معامػػػػؿ 01368معامػػػػؿ االرتبػػػػاط المتعػػػػدد )
( 141503المحسػوبة ) F(، وقيمة 01136التحديد )

، وىػػذا 0.01وىػػق معنويػػة عنػػد المسػػتو  االحتمػػالي 
سػػػػػر يفيػػػػػد بػػػػػأف ىنػػػػػاؾ أربعػػػػػة متغيػػػػػرات مسػػػػػتقمة تف

%( فػػي التبػػايف الحػػادث فػػي درجػػة االسػػتعداد 1316)
لتحمػػػػػؿ المسػػػػػاولية القياديػػػػػة بالقريػػػػػةألفراد العينػػػػػة 
البحثيػػػة، وأف ىػػػذه المتغيػػػرات تسػػػيـ إسػػػياما) معنويػػػا) 
فريدا في تفسير التبػايف عمػي النحػو التػالي: الدافعيػة 

%(1 وقضػية اسػتخداـ وسػااؿ التواصػؿ 912لإلنجاز )
%(، وقضية 1لة المسكف )%(، وحا214االجتماعي )

 %(.1ارتفاع تكاليؼ الزواج )

معنويػػػػة ىػػػػذا  إجمػػػػالي االنتمػػػػاء لممجتمػػػػع المحمػػػػي:-7
النمػػوذج حتػػق الخطػػوة الخامسػػة، حيػػث بمغػػت قيمػػة 

( وقيمػػػػة معامػػػػؿ 01518معامػػػػؿ االرتبػػػػاط المتعػػػػدد )
( 271018المحسػوبة ) F(، وقيمة 01268التحديد )

، وىػػذا 0.01وىػػق معنويػػة عنػػد المسػػتو  االحتمػػالي 
يفيػػػػػد بػػػػػأف ىنػػػػػاؾ خمسػػػػػةمتغيرات مسػػػػػتقمة تفسػػػػػر 

%( فػػػي التبػػػايف الحػػػادث فػػػي درجػػػة إجمػػػالي 2618)
االنتمػاء لممجتمػع المحمػي ألفػراد العينػة البحثيػػة، وأف 

ىذه المتغيرات تسيـ إسياما) معنويا) فريػدا فػي تفسػير 
لنحػػػػػو التػػػػػالي: الدافعيػػػػػة لإلنجػػػػػاز التبػػػػػايف عمػػػػػي ا

%(، وقضية 6%(، وقضية اليجرة الخارجية )1219)
%(، 314اسػػػػػتخداـ وسػػػػػااؿ التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي )

%(، و قضية ارتفاع تكاليؼ الػزواج 311والتجديدية )
)وبػػػذلؾ يمكػػػف رفػػػض الفػػػرض اإلحصػػػااي  %(.114)

 جزايا وقبوؿ الفرض البحثي الثاني(.
 

 مناقشة النتااج
وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة طرديػػػة ومعنويػػػة عنػػػد  تبػػػيف -1

( بػػػيف كػػػؿ مػػػف الدافعيػػػة 0101المسػػػتوي االحتمػػػالي )
لإلنجاز، وقضية استخداـ وسػااؿ التواصػؿ االجتمػاعي 
وبيف درجة إجمالي االنتماء لممجتمػع المحمػي، وكانػت 
العالقة ارتباطية عكسية ومعنوية عنػد نفػس المسػتوي 

األسػػرة لةجيػػزة  االحتمػػالي بينػػو وبػػيف كػػؿ مػػف حيػػازة
، كمػا اتضػه وجػػود لمنزليػة، وقضػية اليجػرة الخارجيػةا

توي عالقػػػػة ارتباطيػػػػة عكسػػػػية ومعنويػػػػة عنػػػػد المسػػػػ
( بػيف كػؿ مػف عػدد سػنوات التعمػيـ، 0105االحتمالي )
وبػػػيف درجػػػة إجمػػػالي االنتمػػػاء لممجتمػػػع  والتجديديػػػة

 المحمي.

اتضه أف أكثر المتغيرات إسياما) في تفسػير التبػايف   -2
مرتبػػػة فػػػي إجمػػػالي االنتمػػػاء لممجتمػػػع المحميلحػػػادث ا

الدافعيػة لإلنجػاز، وقضػية اليجػرة  ىي: حسب أىميتيا
الخارجية،وقضية استخداـ وسااؿ التواصؿ االجتماعي، 
والتجديديػػة، وقضػػػية ارتفػػػاع تكػػاليؼ الػػػزواج، وتفسػػػر 

 %( مف التبايف الحادث.2618نحو )

وفػػي ضػػػوء نتػػػااج الدراسػػة تبػػػيف أف انتمػػػاء الشػػػباب 
الريفػػي لممجتمػػع المحمػػي يػػزداد بزيػػادة الدافعيػػة لالنجػػاز 
واسػػتخداـ وسػػااؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي وىػػذا أمػػر طبيعػػي 

الفػػرد النجػػاز  اسػػتعدادويتفػػؽ مػػع الواقػػع الفعمػػي حيػػث أف 
تقػػػافاألعمػػػاؿ بسػػػرعة  وشػػػعوره بالسػػػعادة عنػػػد انجػػػاز  وا 
واالسػػػتفادة مػػػف اإلمكانيػػػات المتعػػػددة  األعمػػػاؿ الصػػػعبة

المشػػػػػاركة مػػػػػف لوسػػػػػااؿ التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي يمكنػػػػػو 
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االجتماعية والتطوعية والخيرية ويجعمػو قػادر عمػي القيػاـ 
بالميػػاـ القياديػػة داخػػؿ مجتمعػػو المحمػػي، كمػػا أوضػػحت 
النتااج أف االنتماء لممجتمع المحمي يقؿ بزيادة التجديدية 
وحيػػػازة األسػػػرة لةجيػػػزة المنزليػػػة وعػػػدد سػػػنوات التعمػػػيـ 

ر أف تقبػػػػػػؿ الفػػػػػػرد لمعناصػػػػػػواليجػػػػػػرة الخارجيػػػػػػة حيػػػػػػث 
ؿ عمػي اقتنػاء المزيػد مػف  بػالتكنولوجيػة الحديثػة يجعمػو يق

األجيػػزة المنزليػػة ممػػا يقمػػؿ مػػف مشػػاركتو لمجيػػراف وأىػػؿ 
القريػػة فػػي معظػػـ األنشػػطة االجتماعيػػة باإلضػػافة إلػػي أف 
زيػػػادة تعمػػػيـ الفػػػرد يقمػػػؿ مػػػف تمسػػػكو بالعػػػادات والتقاليػػػد 

خػػدمات الموجػػودة ويزيػػد مػػف عػػدـ رضػػاه عػػف الاألصػػيمة 
بمجتمعػو المحمػي لعػدـ االرتبػاط  رية مما يدفع الشباببالق

لتحقيػػػؽ طموحاتػػػو ورغبتػػػو الممحػػػة فػػػي اليجػػػرة لمخػػػارج 
مع لبحث عف وضع اقتصادي واجتماعي أفضؿ يتناسب وا

 مؤىمو العممي ورغباتو الممحة. 
 

 المقترحات:
 في ضوء النتااج السابقة تقترح الدراسة ما يمي:

التػي تثقيفيػة المقػاءات الو ندوات المحاضرات و التنظيـ  -1
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وتشػػػػجع عمػػػػي العمػػػػؿ التطػػػػوعي وتحمػػػػؿ المسػػػػاولية 
 القيادية بالمجتمع. 

ضرورة اىتماـ المؤسسات المعنية في القريػة كمراكػز  -2
األنشػػطة التػػي بػػالبرامج و الشػػباب والجمعيػػات األىميػػة 

االنتماء لممجتمع المحمي لدي تساعد عمي تنمية روح 
 .الشباب مثؿ برامج خدمة المجتمع وتنميتو

التأكيد عمي دور األسرة ومسػاندة المدرسػة والجامعػة  -3
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ؿ وتمػػػؾ الفاػػػة اليامػػػة فػػػي الدراسػػػات فػػػي ىػػػذا المجػػػا

 المجتمع.

 المراجع:
سػػػػرحاف: ، دالؿ محسػػػػف ، وعمػػػػر موسػػػػي أسػػػػتيتية -1

، ، دار وااػػػؿ لمنشػػػر والتوزيػػػعالمشػػػكالت االجتماعيػػػة
 .2012الطبعة األولي ، 

: منػػار منصػػور أحمػػدو أبػػو المعػػاطي، وليػػد محمػػد ،  -2
مستوي االنتماء لموطف والرضا عف الحياة لدي طمبػة 

جمػػة البحػػث مالجامعػػة "دراسػػة عبػػر ثقافيػػة مقارنػػة"، 
والعمػػػـو العممػػػي فػػػي التربيػػػة ، كميػػػة البنػػػات لػػػ داب 

، 19، العػدد 8والتربية، جامعة عػيف شػمس، المجمػد 
2018. 

: الشػػػػػبكات االجتماعيػػػػػة الخضػػػػػيري، صػػػػػاله إبػػػػػراىيـ-3
المياجرة ودورىا في عممية اليجرة الخارجيػة، "دراسػة 

ماعيػػػة ميدانيػػػة" ، مجمػػػة دراسػػػات فػػػي الخدمػػػة االجت
والعمػػـو اإلنسػػانية، كميػػة الخدمػػة االجتماعيػػة، جامعػػة 

 .2009، إبريؿ ، 26، العدد 1مد حمواف، المج
: العوامػػؿ المػػؤثرة ، سػػميماف حسػػف سػػميمافالرفػػاعي -4

الريفػػػػػي  عمػػػػػق االنتمػػػػػاء المجتمعػػػػػي لػػػػػد  الشػػػػػباب
، قسػػػـ بمحػػػافظتي الغربيػػػة وسػػػوىاج، رسػػػالة دكتػػػوراه

، ي والمجتمػػػع الريفػػػي، كميػػػة الزراعػػػةاإلرشػػػاد الزراعػػػ
 .2009، زىرجامعة األ 

لبعض العوامػؿ المػؤثرة : دراسة جماؿ حسيف ،الريدي -5
عمػػق درجػػة االنتمػػاء األسػػري والمجتمعػػي فػػي الريػػؼ 
"دراسػػة ميدانيػػة فػػي ريػػؼ محافظػػة المنيػػا"، المػػؤتمر 

ربي الثاني عشر لالقتصاد المنزلي، مجمة االقتصاد الع
، 3، العػػػػدد 18جمػػػد ، المالمنزلػػػي، جامعػػػة المنوفيػػػة

 .2008أغسطس ، 
المجتمػػػع : مخػػػاطر ، ىالػػػة مصػػػطفق محمػػػودالسػػػيد -6

االفتراضػػي وانعكاسػػاتيا عمػػق االنتمػػاء لػػد  الشػػباب 
ودور طريقػػة تنظػػيـ المجتمػػع فػػي مواجيتيػػا "دراسػػة 
، مطبقػػة عمػػق عينػػة مػػف طػػالب جامعػػة اإلسػػكندرية"

المصػػػػػػرية  ، الجمعيػػػػػػةمجمػػػػػػة الخدمػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة
 .2016، 55لةخصااييف االجتماعييف، العدد 

والػوالء لمػوطف االنتمػاء  :الصرابي، يحي عمق حسػيف -7
كػػػز اليمنػػػي لمدراسػػػات ، المر وأىميتػػػو، شػػػاوف العصػػػر



 
 
 
 
 

Laila M. M. Al-khalwany, et al., 

920 

 -، أكتػػػػػوبر51، العػػػػػدد 18اإلسػػػػػتراتيجية، المجمػػػػػد 
 .2013، ديسمبر

: األمػػف تيسػػير محمػد عبػد اهللو ، اىػدة سػابا، نرجػاالع -8
النفسػػي وعالقتػػو باالنتمػػاء الػػوطني لػػد  قػػوات األمػػف 

، المجمػػػة وطني الفمسػػػطيني فػػػي منطقػػػة بيػػػت لحػػػـالػػػ
، المجمػد ، الريػاضوالتػدريب لعربية لمدراسات األمنيػةا

 .2015، 62، العدد 31
: وسػػػػااؿ ، والء عبػػػػد المػػػػنعـ عبػػػػد المػػػػنعـالعشػػػػري -9

التواصػػؿ االجتمػػاعي عبػػر شػػبكة االنترنػػت وعالقتيػػا 
بمفيػػػـو الػػػذات لػػػد  طالبػػػات جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعود 

، عبريػػة، مجمػػة دراسػػات ارنػػة""دراسػػة سػػيكولوجية مق
، 13األخصػػااييف النفسػػييف المصػػرية، المجمػػد بطػػة را

 .2014، 1العدد 
: دور التعمػػػػيـ فػػػػي تعزيػػػػز ، لطيفػػػػة إبػػػػراىيـخضػػػػر -10

، ،  الطبعػػػػة األولػػػػق، القػػػػاىرةاالنتمػػػػاء، عػػػػالـ الكتػػػػب
 .2000مارس ، 

والمواطنػة واالنتمػاء : العولمػة درويش، محمػد أحمػد-11
، الػػػػوطني، عػػػػالـ الكتػػػػب، الطبعػػػػة األولػػػػق، القػػػػاىرة

2009. 
: ىجػػرة الشػػباب وقضػػايا االنتمػػاء زكػػق، أمػػؿ محمػػد -12

لممجتمػػع "دراسػػة ميدانيػػة لواقػػع الشػػباب المصػػري فػػي 
، قسػػـ االجتمػػاع، ، رسػػالة ماجسػػتيرمحافظػػة الغربيػػة"

 .2016، كمية احداب، جامعة طنطا
سميماف، سناء محمد: سيكولوجية الحب واالنتماء،  -13

 .2013ىرة، عالـ الكتب، الطبعة األولق، القا
: إشػػػػػكالية الخصخصػػػػػة د، شػػػػػياب محمػػػػػشػػػػػيحاف -14

وانعكاساتيا في رفع كفاءة األداء االقتصادية  "دراسػة 
 تحميميػػػػة تطبيقيػػػػػة"، مجمػػػػػة جامعػػػػػة األنبػػػػػار لمعمػػػػػـو

، 1، الرمػػػادي، العػػراؽ، المجمػػػد االقتصػػادية واإلداريػػة
 .2008، 2العدد 

: المسػػػػػػاولية االجتماعيػػػػػػة عػػػػػػرب، أروي حسػػػػػػني -15
وعالقتيا باالنتماء الوطني واألمػف الفكػري لػدي عينػة 

مػػؾ عبػػد العزيػػز، مػػف طالبػػات ومنسػػوبات جامعػػة الم
المجمة العممية، كمية التربيػة، جامعػة أسػيوط، المجمػد 

 .2018، ، جزء ثاني، فبراير2، العدد 34

: أثػػر ارتفػػاع تكػػاليؼ الػػزواج ، شػػريؼ محمػػدعػوض -16
قتصػػاديات اجتماعيػػة الفػي تػػأخر سػػف الػػزواج "دراسػػة 

الزواج في قرية مصرية"، حوليات رداب عيف شمس، 
، 44كميػػػػػة احداب، جامعػػػػػة عػػػػػيف شػػػػػمس، المجمػػػػػد 

 .2016مارس، 
فيمػػي، محمػػد سػػيد: العمػػؿ مػػع جماعػػات الشػػباب  -17

ودعـ االنتماء الوطني في ظؿ العولمة "دراسة مطبقػة 
عمي مركز شػباب نصػر باإلسػكندرية"، مجمػة دراسػات 

ـ اإلنسػانية، كميػة الخدمػة االجتماعيػة، حمػواف، والعمو 
 .2001العدد العاشر، إبريؿ، 

فييـ، كمير: طريؽ نجاح الشباب في الحياة، مكتبة  -18
 . 2007االنجمو المصرية، القاىرة، الطبعة األولي، 

، خالد عبد الفتاح عمق: اليجرة غير الشرعية قنيبر -19
شباب محافظة لمشباب الريفي " دراسة عمق عينة مف 

راعيػة ، مجمػة المنوفيػة لمبحػوث الز المنوفية بايطاليا "
، العدد  37المنوفية ، المجمد  ، جامعة، كمية الزراعة

 2012، إبريؿ ، 2
، سػػػػميـ شػػػػعباف سػػػػميماف: التخطػػػػيط لػػػػدعـ محمػػػػد -20

الجوانػػػػب المسػػػػاىمة فػػػػي تكػػػػويف اتجاىػػػػات شػػػػباب 
الجامعة نحو العمػؿ بالقطػاع الخػاص، مجمػة دراسػات 
فػػػػي الخدمػػػػة االجتماعيػػػػة والعمػػػػـو اإلنسػػػػانية، كميػػػػة 
الخدمػػػة االجتماعيػػػة، جامعػػػة حمػػػواف، الجػػػزء األوؿ، 

 .2004العدد السادس عشر، ابريؿ، 
: ، محمػػػػد حسػػػػيف قطنػػػػاني، عايػػػػدة ذيػػػػبمحمػػػػد  -21

لػد  األطفػاؿ الموىػوبيف االنتماء والقيادة والشخصية 
، ولػقة األ ، الطبعوالعادييف، دار جرير لمنشر والتوزيع

2010. 
، عبػػد الػػودود: القػػيـ ومسػػاوليات المواطنػػة مكػػرـو -22

"رؤية مسػتقبمية"، دار الفكػر العربػي، الطبعػة األولػي، 
2004  . 

: تحميػػػػػؿ احثػػػػػار يوسػػػػػؼ، محمػػػػػد محمػػػػػود عطػػػػػوة -23
االقتصػػػادية لمتحػػػوؿ مػػػف الػػػدعـ العينػػػي إلػػػي الػػػدعـ 

التطبيػػؽ عمػػق  النقػػدي عمػػق األسػػعار واالسػػتيالؾ مػػع
كميػة ، التجاريػة، مجمػة البحػوث قطاع الطاقة المصري

، المجمػػد الثػػاني والثالثػػوف، التجػػارة، جامعػػة الزقػػازيؽ
 .2010، يوليو ، العدد الثاني



 
 
 
 
The relationship between some contemporary issues and the rural youth ……….. 

928 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOME CONTEMPORARY ISSUES AND 

THE RURAL YOUTH FILLIATION TO THE COMMUNITY IN EL- GHARBIA 

GOVERNORATE 
 

Laila M. M. Al-khalwany, Abeer A. M. Allam and Huda M. I. Al-Laithi 
Department of Rural Family Development - Faculty of Home Economics,  

Tanta , Al-Azhar University, Egypt. 
 

ABSTRACT: This research mainly aims to investigate the nature of the relationship 

between some contemporary issues and rural youth filiation to the community in El-
Gharbia Governorate, through achieving the following sub-goals:- Identifying the level of 
rural youth filiation to the community with its six studied indicators, namely (the informal 
social participation in the village, the adherence to the customs, traditions and the 
prevailing values in the village, their satisfaction with the local services in the village, 
their participation in volunteer and charitable affairs in the village, the correlation with 
the village community and their preparedness to assume the responsibility of leadership 
of the village), and recognition of the correlational relationships between the 
independent studied variables and the degree of each indicator of the rural youth filiation 
to the local community separately and the degree of total filiation to the local community, 
and determining the regressive relationships between the studied independent variables 
and the degree of each indicator of the filiation of the rural youth to the community 
separately and the degree of total filiation to the local community. The research was 
conducted on a random sample consisting of 375 youth ranged from (20) to (35) years 
from three villages chosen for the study, namely (Fisha Selim, Kharsit, Kafr Sabtas). The 
research data were collected through a personal interview using a questionnaire form. 
Several descriptive and statistical methods were used to analyze the data such as Alpha 
coefficient, frequencies, percentages, arithmetic mean, standard deviation, simple 
correlation coefficient (Pearson), multiple correlation coefficient and standard partial 
regression coefficient. The most important results of the research were summarized as 
follows: The level of adherence to the customs, traditions and the prevailing values  in 
the village, participation in voluntary and charitable affairs in the village, and correlation 
with the village community was high (71.2%), (63.7%), (51.7%) respectively, the informal 
social participation in the village was between medium and high (98.7%), and the total 
filiation to the community, and the preparedness to assume the responsibility of 
leadership of the village was medium (66.6%) and (58.7%) respectively. The level of 
satisfaction of the local services is close in the three categories. It also found that there 
is an extreme and moral correlational relationship  between the motivation to achieve 
and the issue of using social media and the degree of total filiation to the local 
community, and the relationship was inverse and moral between it and the number of 
educational years, the family possession of household appliances, renewal, and the 
issue of immigration abroad. It also showed that the most important variables 
participating in indicating the variance occurred are: the motivation for achievement, the 
issue of immigration abroad, the issue of using social media, renewal, and the issue of 
increasing the marriage costs, and it indicate (26.8%) of the variance occurred. The most 
important recommendations of the research are, emphasize the role of the family and 
support the school and university to instill the value of filiation in children, and conduct 
more studies of the issue of filiation in general and especially for the community among 
youth in general and rural youth in particular. 

Key words: Youth, filiation, Privatization, subsidy, costs of marriage, foreign 

immigration, social media. 
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