
 

 

 محددات المشاركة االجتماعية للسكان الريفيين بمحافظة المنوفية

 1فرحات عبد السيد محمد، عزيزة محمود طه حموده 

 

 1 قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي  – كلية الزراعة  – جامعة المنوفية 
 2020 ديسمبر 19 ى، الموافقة على النشر ف2020  نوفمبر 1 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
استهدفت هذه الدراسة بصفة رئيسية وصف وتحليل المشاركة  

الريفيين للسكان  المنوفية  االجتماعية  علي    ،بمحافظة  والوقوف 
والمحدد المرتبطة  العوامل  االجتماعية. ة  أهم  المشاركة  ألنواع 

قوامها   بلغ  عشوائية  عينة  اختيار  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 
بمحافظة    200 الشهداء  مركز  قرى  من  قريتين  من  مبحوث 

  بواقع    ، ساحل الجوابروقرية  السوالمية    كفر المنوفية وهما قرية  
قرية،  100 كل  من   بالمقابلة االستبيان واستخدم  مبحوث 

األساليب   لجمع الشخصية من  العديد  استخدم  وقد  البيانات. 
اإلحصائية لتحليل البيانات واستجالء نتائج الدراسة منها الدرجات  

البسيطو   ،التائية االرتباط  ومعامل  الوصفي  اإلحصاء    ، أساليب 
الصاعد   المتدرج  المتعدد  االنحداري  االرتباطي  التحليل  وكـذلك 

“Step-wise”بط الثبات  معامل  استخدم  كرونباخ. ، كما  ألفا    ريقة 
   وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

ين في  المبحوث انخفاض درجة مشاركة غالبية السكان الريفين  -1
بينما درجة   البيئية,  كل من المنظمات االجتماعية واألنشطة 
االجتماعية   األنشطة  من  كل  في  غالبيتهم  مشاركة 

التنموي   ،وبالرأي   ،الالرسمية المشروعات  كانت  وفي  ة 
االجتماعية    مما  ،متوسطة المشاركة  درجة  اجمالي  أثر علي 

تبين  ،لغالبية الريفين المبحوثين ان درجة المشاركة    وعمومًا 
( المبحوثين  الريفيين  لغالبية  كانت  %53.0االجتماعية   )

 0متوسطة
التحليل  أظهرت    -2 الصاعد    االنحداري نتائج  المتدرج  المتعدد 

"Step- wise"   :وجود 
مستقلة    ت س  - في متغيرات  معنوي  تأثير  مشاركة  درجة    ذات 

الريفين   االجتماعيةالمبحوث السكان  المنظمات  في  هي:    ،ين 
للمبحوث الجغرافـي  االنفتاح  الثقافي    ،درجة  االنفتاح  درجة 

التطوعية  ،للمبحوث المشاركة  نحو  المبحوث  اتجاه    ،اتجاه 

ثقة , و يةحجم الحيازة الحيوانية والداجن   ،المبحوث نحو البيئة
  % 24.5وهي تفسر معًا نحو    ، المبحوث في األجهزة الحكومية

الحادث    من الريفين  درجة    فيالتباين  السكان  مشاركة 
 ين في المنظمات االجتماعية. المبحوث 

  درجة المشاركة الالرسمية  أربع متغيرات ذات تأثير معنوي في  -
الريفين الثقافي  هي:    ،ينالمبحوث   للسكان  االنفتاح  درجة 

الخدمية  ،مبحوثلل المراكز  علي  المبحوث  تردد  ثقة    ،درجة 
الحكومية األجهزة  في  للمبحوثو   المبحوث  الشهري    ، الدخل 

نحو   معًا  تفسر  الحادث    من  %29.4وهي  درجة    فيالتباين 
 للسكان الريفين. الالرسميةالمشاركة 

في   - معنوي  تأثير  ذات  متغيرات  السكان  درجة    أربع  مشاركة 
ه  بالرأي,  الحكوميةي:  الريفين  األجهزة  في  المبحوث  ,  ثقة 

الخدمية المراكز  علي  المبحوث  تردد  بالرضا    ،درجة  الشعور 
المحلي المجتمع  المعيشةو   ، عن  معًا    ،مستوى  تفسر  وهي 

الحادث    من   % 15.1نحو   بالرأي  درجة    في التباين  المشاركة 
 ين.المبحوث للسكان الريفين 

في   - معنوي  تأثير  ذات  متغيرات  السكان  مدرجة    أربع  شاركة 
التنموية المشروعات  فى  المبحوث  هي:    ،الريفين  تردد  درجة 

الخدمية المراكز  الحكومية  ، علي  األجهزة  في  المبحوث    ،ثقة 
  ، مستوى المعيشة, و استفادة المبحوث من مشروعات التنمية

نحو   معًا  تفسر  الحادث    من   %21وهي  درجة    في التباين 
الريفين   السكان  االمبحوث مشاركة  فى  التنموية ين  لمشروعات 

 المشاركة. 
في   - معنوي  تأثير  ذات  متغيرات  السكان  درجة    خمس  مشاركة 

هي:  المبحوث الريفين   البيئية,  األنشطة  فى  المبحوث  ين  ثقة 
 درجة تردد المبحوث علي المراكز  , في األجهزة الحكومية
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للمبحوث,  الخدمية الشهري  األسرة  ،الدخل  و حجم  درجة  , 
لل الجغرافـي  نحو    ،مبحوثاالنفتاح  معًا  تفسر    % 31.5وهي 

الحادث    من الريفين  درجة    في التباين  السكان  مشاركة 
 ين فى األنشطة البيئية.المبحوث 

درجة    وعموما تبين وجود خمس متغيرات ذات تأثير معنوي في   -
الريفين   للسكان  االجتماعية  ثقة  هي:  ،ينالمبحوث المشاركة 

الحكومية األجهزة  في  تردد    ، المبحوث  علي  درجة  المبحوث 
الخدمية للمبحوث  ، المراكز  الثقافي  االنفتاح  الدخل  ,  درجة 
وهي    ،درجة االنفتاح الجغرافـي للمبحوثو   ،الشهري للمبحوث
نحو   معًا  الحادث    من   %41.5تفسر  درجة    في التباين 

 ين. المبحوث  المشاركة االجتماعية للسكان الريفين
قدمت   قد  الدراسة  فإن  النتائج  تلك  على  بعض  وبناءًا 

المشاركة   مستوي  رفع  بها  العمل  يفيد  قد  التي  التوصيات 
 االجتماعية للسكان الريفيين. 

المشاركة االجتماعية    –السكان الريفيين    المفتاحية:الكلمات  
الالرسمية    – بالرأي    –المشاركة  في    –المشاركة  المشاركة 

 .المشاركة في األنشطة البيئية –المشروعات التنموية 

 كلة البحثية المقدمة والمش
التنميةةة دعةةد الاةةد  الةةلت دسةةعى لتحايقةةه كافةةة المجتمعةةات 

دسةةتاد   فاةةياإلنسةةانية، وبةةةفة  الةةة المجتمعةةات الناميةةة، 
دةةوفير وبشةةباح ااحتياجةةات ا ساسةةية للسةةكاس ودحسةةي  مسةةتو  

اآلونةةةةة ا  يةةةةرة ااوتمةةةةام  ةةةةةةورة  فةةةةةيمعيشةةةةتام. ولقةةةةد دزا ةةةةد 
ذلك م  قبةةا الحكومةةات مضطردة  التنمية الريفية، سواء أكاس 

وينبع وةةلا ااوتمةةام مةة  حايقةةة أس  البيةةة  ,أو الايئات العالمية
مجتمعةةات  فةةيسكاس الدول النامية ا دزال دعما ودايم ودردزق 

ريفيةةة دتسةةم  ةةالتللع والمعانةةاة واإلومةةال منةةل امةة   عيةةد، كمةةا 
 نبع ولا ااوتمام م  إيماس دلك الدول  أس اادجاه نحةةو دنميةةة 

دقدم المجتمةةع ككةةا،  فيعات الريفية يمثا حجر الزاوية المجتم
والمجتمةةةةةع  الريفةةةةةيدنميةةةةةة المجتمةةةةةع  فةةةةةيوبس ا ةةةةةتالل التةةةةةوااس 

إعاقةةةة التنميةةةة علةةةى  فةةةيالحضةةةرت كةةةاس وا  ةةةزال سةةةببا  ر يسةةةيا  
المسةةةةةةةتو  القةةةةةةةومي و لةةةةةةةط مشةةةةةةةاكا ا حةةةةةةةةر لاةةةةةةةا للقطةةةةةةةاح 

 (.1991ت،  ر الحضرت)الحيد

ح ا مةةم ودقةةدماا لةةال( أس 1999ودةةرت إ نةةاخ ميلا يةةا )
 اإلمكانيةةاتالكاملة مةة   ااستفادةيعتمد على مد  قدرداا على 

والمةةوارد،  اإلمكانيةةاتوالموارد المادية والبشةةرية، ودوجيااةةا لاةةله 
تاةةةةا ورعا تاةةةةا يودنم إللةةةةالحاا والتلطةةةةي   ،والمحافظةةةةة علياةةةةا 

دعتمةةةةةد التنميةةةةةة علةةةةةى . حيةةةةةث علةةةةةى أسةةةةةل لةةةةةحيحة وسةةةةةليمة
رأخ المةةةال، والمةةةوارد الطبيعيةةةة  مقومةةةات ةالةةةةة أساسةةةية ووةةةى 

والمةةوارد البشةةرية. ولمةةا كانةة   البيةةة دول العةةالم الثالةةث الناميةةة 
الدرجةةة  فةةيدفتقر إلى اإلمكانيات المالية، كاس علياةةا أس دعتمةةد 

دعتبةةةةر جةةةةوور عمليةةةةات   التةةةةيا ولةةةةى علةةةةى مواردوةةةةا البشةةةةرية 
( 2002 ؤكةةد مقلةةد )لةةللك   (.2001التطور والنمو)سيد أحمد،  

أوةةةةةةم المةةةةةةوارد مةةةةةة  ى أوميةةةةةةة المةةةةةةوارد البشةةةةةةرية  اعتباروةةةةةةا علةةةةةة 
ااقتةةةةادية، وذلةةةك  س اإلنسةةةاس وةةةو المنةةةت  ووةةةو المسةةةتالك، 
واإلنسةةاس كلكا ةةه وقدرادةةه اللالةةة يسةةتطيع أس يكتشةةع المزيةةةد 
مةة  المةةوارد الطبيعيةةة، كمةةا يكتشةةع اسةةتلدامات ومنةةافع جد ةةدة 

ارد ودرفع م  ويبدح فنونا  إنتاجية دطيا م  عمر وله المو   ,لاا 
 إنتاجيتاا.  

يشةةاد العةةالم فةةي الوقةة  الةةراو  دةيةةرات سةةريعة ومتالحقةةة و 
وةةله التةيةةرات ، و كافةةة المجةةاات وعلةةى ملتلةةع المسةةتويات فةةي

اردباطاةةةةا  الةةةدور الةةةةل  دلعبةةةةه  رلةةةم دعةةةةد دةةةةردب   أشةةةلا   قةةةةد
 فةةةةيوةةةةله التةيةةةةرات والةةةةتحكم  إحةةةةدا  فةةةةيالفئةةةةات ااجتما يةةةةة 

ور الةةل  دلعبةةه الفئةةات ااجتما يةةة ولقةةد شةةةا الةةد، انعكاسةةاداا 
مةةةةة  اوتمةةةةةام  كبيةةةةةرا   ودوجيةةةةةه دلةةةةةك التةيةةةةةرات حيةةةةةزا   إحةةةةةدا  فةةةةةي

)قنةةةةد ا،  اسةةةةيما علةةةةم ااجتمةةةةاح اإلنسةةةةانيةالمشةةةةتةلي   ةةةةالعلوم 
 قضةةايا  العةةالميااوتمةةام  ا  يةةرة اآلونةةة فةةيقةةد ااد (. و 2003

المشةةةةاركة الشةةةةعبية  ةةةةةفة عامةةةةة والمشةةةةاركة السياسةةةةية  ةةةةةفة 
اسةةةةةةتقر رأ  علمةةةةةةاء ااجتمةةةةةةاح علةةةةةةى أس اسةةةةةةتقرار  الةةةةةةة ، و 
العةةةةر الحةةد ث يعتمةةد علةةى العدالةةةة  فةةيمجتمةةع  أتواادوةةار 

 ،ااجتما ية م  ناحية والديمقراطية السياسية مةة  ناحيةةة أ ةةر  
الثالةينيةةات  عةةد هيامةةه  ما ةةة  فةةيمةةر  أامةةة  الرأسةةماليفالنظةةام 

 فةةي وعيالشيس النظام أ، كما و ااجتماعيأوما البعد     نهعام  
، ولكةةةى  تحقةةةط الةةديمقراطيأومةةةا البعةةةد   نةةهالثمانينيةةات فشةةةا 

حضةةةةةور و  السةةةةلطة،وةةةةلاس البعةةةةداس اكةةةةد مةةةةة  دحقيةةةةط شةةةةر ية 
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مةة   ةةالل مشةةاركة  إاولةة   تحقةةط ذلةةك وفعاليتاةةا، الجمةةاوير 
اكتاةةال  - 2000)إكةةراميم,  الشةةع فعالة للقاعدة العريضة م   

 (.2005أكو حسي , 
أحد القضايا الر يسةةية والمحوريةةة  لللك دعد قضية المشاركة

في فكةةر واوتمةةام دول العةةالم  شةةكا عةةام، والعةةالم الثالةةث  شةةكا 
 ةةةةةةا ، حيةةةةةةث دتحةةةةةةرم فياةةةةةةا مؤشةةةةةةرات التنميةةةةةةة ا قتةةةةةةةادية 
وااجتما يةةةةةة لةةةةةتعكل دةيةةةةةرات كنا يةةةةةة ملتلفةةةةةة، ا مةةةةةر الةةةةةلت 
يفرض ضرورة ااوتمام  المشةةاركة والعمةةا علةةى دعماةةا )والةةة 

وقةةةةد اعتبةةةةرت ا مةةةةم المتحةةةةدة مشةةةةاركة (، 2010عبةةةةدالرحم ، 
السةةةةكاس فةةةةي مشةةةةروعات التنميةةةةة مقومةةةةا  أساسةةةةيا  لنجةةةةاح دلةةةةةك 
المشةةةةروعات ودحقيةةةةط ا وةةةةدا  المنشةةةةةودة, كمةةةةا دؤكةةةةد ا مةةةةةم 
المتحدة علي اس  المشروعات التي يشارم فياةةا السةةكاس دحقةةط 
الكثيةةر مةةة  ا وةةدا  التةةةي دتضةةةمناا  طةةة التنميةةةة )كو ةةةار ، 

نعةةدام مشةةاركة ا فةةراد فةةى ا نشةةطة التةةى إ(. لةةللك فةةاس 2016
ام فةةةى إدلةةةاذ وقحقةةة  دتعلةةةط  حيةةةادام ومسةةةتقبلام، وعةةةدم وعةةةيام 

ؤد  إلةةةةى  ةةةة فةةةةى العمةةةةا ااجتمةةةةاعى  اموقلةةةةة انلةةةةراط ,القةةةةرارات
, ااسةةتاتار والالمبةةااةالعد د مةة  الظةةواور السةةلبية مةة  أوماةةا  

وضعع روح الفريط، والفردية,.....الي  ير ذلك م  الظةةواور 
لمشةةاكاة, والتةةي يمكةة  إدراجاةةا جميعةةا  دحةة  عنةةواس واحةةد وةةو ا

لةةةةلا فةةةة س دفعيةةةةا المشةةةةاركة "معوقةةةةات المشةةةةاركة ااجتما يةةةةة", 
, يحتةةةةةةات إلةةةةةةي دنظةةةةةةيم ودعميقاةةةةةةا فةةةةةةى وعةةةةةةى ا فةةةةةةراد وةقةةةةةةافتام

اجتمةةةةةةاعي  ةةةةةةؤدت إلةةةةةةي دحريةةةةةةةك مشةةةةةةاعر ا فةةةةةةراد، واسةةةةةةةتمالة 
يةةة، ادجاوةةادام نحةةو المسةةاومة إيجاكيةةا  فةةي جاةةود التنميةةة المحل

سةةةةواء  ةةةةالرأت أو العمةةةةا أو  التمويةةةةا، وحةةةةثام علةةةةي نبةةةةل هةةةةيم 
السةةةةلبية والالمبةةةةااة، وكةةةةلا ااعتمةةةةاد علةةةةي البةةةةرام  والمشةةةةاريع 

القرارعةةة،  -2013المنجةةزة مةة  طةةر  اإلدارة المحليةةة )حفنةةي، 
 (.2018عمر،  -  2015
( الةةي أس المشةةاركة 2008في ولا المجةةال يشةةير سةةرحاس)و 

ا ُدعتبةةةر حةةةط مةةة  الحقةةةوق ا ساسةةةية  كافةةةة أشةةةكالاا ومجااداةةة 
لإلنسةةةةةاس كمةةةةةا فةةةةةي الميثةةةةةاق العةةةةةالمي لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةاس، وأداة 
للتنميةةةةةةة الفعالةةةةةةة، وأسةةةةةةلوباا للممارسةةةةةةة السياسةةةةةةية والمسةةةةةةئولية 

ااجتما يةةةة  فةةةراد المجتمةةةع، ودعطةةةي الحةةةط ل فةةةراد فةةةي إكةةةداء 
الةةرأت ومناقشةةة القضةةايا المةةؤةرة علةةيام وعلةةي مجتمعةةادام, وةةلا 

ة, وم  ناحية ا رت فاس مشاركة السكاس دةةردب   حالةةة م  ناحي
التنميةةةةة فكلمةةةةا دقةةةةدم  ا مةةةةة اقتةةةةةاديا  واجتما يةةةةا ، ودةةةةةوافرت 
المطالةةةةة  ا ساسةةةةةية، كلمةةةةةةا اادت فةةةةةر  دةةةةةد يم الديمقراطيةةةةةةة 

(. 2000رضةةواس ور ةةروس,  -  1991والمشاركة )عبد الجواد,  
، ديالةةلايمكةة  دحقيةةط التنميةةة وبطةةالق حركةةة وقةةو  النمةةو لةةللك 

والتحسي  المسةةتمر لنو يةةة الحيةةاة للمةةواطني    ااردقاء ما يحقط  
مةة   ةةالل مشةةاركتام اإليجاكيةةة الفعالةةة،  مةةا  نقةةا المةةواط  مةة  

 فعةةاا  السةةلبى للةةدمات التنميةةة، ليةةةبً مشةةاركا   المتلقةةيموقةةع 
سةةام إيجاكيةةا  ودردي  أولويةةات مشةةروعات التنميةةة، ويُ   ا تيارفي  

ودوالةةةلاا  اسةةةتمراريتاا والحفةةةال علةةةى  فةةةي دنفيةةةلوا، ومتا عتاةةةا،
 (.  1997المستقبلي)جاد،  

ودعتبةةةةةر المشةةةةةاركة مكةةةةةوس أساسةةةةةي مةةةةة  مكونةةةةةات التنميةةةةةة 
البشةةةةرية، حيةةةةث  تةةةةألع مفاةةةةةوم التنميةةةةة البشةةةةرية الةةةةلت يقدمةةةةةه 
كرنام  ا مم المتحدة اإلنما ي م  ةالةة عنالةةر ر يسةةية وةةي  

لكةةةةةي  دنميةةةةةة اإلنسةةةةةاس، أت دعزيةةةةةز القةةةةةدرات البشةةةةةرية والةةةةةةحة
 تمك  الناخ م  المشةةاركة الكاملةةة فةةي ملتلةةع نةةواحي الحيةةاة. 
والتنميةةة مةة  أجةةا اإلنسةةاس،  معنةةى دةةوفير الفرلةةة لكةةا النةةاخ 
للحةةةةول علةةةى حةةةةة عادلةةةة مةةة  المنةةةافع النادجةةةة عةةة  النمةةةو 
ااقتةةةادت. والتنميةةة  اإلنسةةاس،  معنةةى دةةوفير الفرلةةة لجميةةع 

م )الزعبةةةةةي، أعضةةةةةاء المجتمةةةةةع للمشةةةةةاركة فةةةةةي دنميةةةةةة مجةةةةةتمعا
2011. ) 

منةةةل فتةةةرة طويلةةةة كتحقيةةةط ولقةةةد اوتمةةة  الحكومةةةة المةةةةرية 
التنميةةة  ةةةةفة عامةةةة والتنميةةةة الريفيةةةة  ةةةةفة  الةةةة. والتنميةةةة 
الريفيةةةة كعمليةةةة دةييةةةر إجتمةةةاعى ملطةةة  داةةةد  إلةةةى دحسةةةي  
ا وضةةةةاح المعيشةةةةية للسةةةةكاس الةةةةريفيي  والناةةةةوض  المجتمعةةةةات 
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وذلةةك   قامةةة المشةةروعات  - *ةسةةكاس جماوريةةة مةةةر العربيةة  
وةةةةةةةةةله  فةةةةةةةةةيالتنمويةةةةةةةةةة ااجتما يةةةةةةةةةة وااقتةةةةةةةةةةادية والثقافيةةةةةةةةةة 

ويتوقع نجاح البرام  والمشروعات التنموية علةةى   المجتمعات.
 مد  اوتماماا  البشر، لةةيل فقةة  كتلبيةةة احتياجةةادام ا ساسةةية،

عمليةةة التنميةةة ذاداةةا، ف يةةا   يفةة ولكةة   مشةةاركة وةةؤاء البشةةر 
إ فةةةةةةةاق  فةةةةةةةي ا ساسةةةةةةةيالعامةةةةةةةا  يعتبةةةةةةةرالمشةةةةةةةاركة الشةةةةةةةعبية 

 التةةيالتنميةةة وفةةى ضةةياح الجاةةود وا مةةوال الاا لةةة  مشةةروعات
   (.1998 ةة  لاله المشروعات)الالباو ،  

دعةةي   التةةيأس فجوة التللع   علي  (1998)  يؤكد عفيفيو 
 قدر ما درجةةع  درجع  ا ساخ إلى نقص الموارد فياا مةر ا
 فةةةياإلدارة،  معنةةةى أس ونةةةام سةةةلبيات كثيةةةرة  فةةةيإلةةةى قةةةةور 

العةةادة إلةةى سةةوء  فةةيسياسةةات وأسةةالي  اإلدارة المةةةرية دةةؤد  
الممكةةةة   تةةةةا  نقةةةةص الن وبالتةةةةاليدوجيةةةةه أو اسةةةةتةالل المةةةةوارد، 

مةةةة  دلةةةةك المةةةةوارد. ومةةةة  ةةةةةم فةةةة س عةةةةدم إدارة المةةةةوارد  اةةةةا دحايق
م التحةةديات والعوا ةةط الدا ليةةة البشرية  كفاءة عالية دعةةد مةة  أوةة 

 الضةةةرورت أمةةام عمليةةةة التنميةةة، لةةةللك فمةة   دقةةع حةةةا ال   والتةةي
دبنةةةةى وجاةةةةات نظةةةةر جد ةةةةدة دجةةةةاه دلةةةةك المةةةةوارد دلتلةةةةع عةةةة  

لةةةةم دةةةةدرم ا وميةةةةة الحايايةةةةة  والتةةةةيوجاةةةةات النظةةةةر التقليديةةةةة، 
إنجةةةةةاح  فةةةةةيدلعبةةةةةه المةةةةةوارد البشةةةةةرية  الةةةةةلت ا ساسةةةةةيوالةةةةةدور 

ومةة  ونةةا دبةةدوا أوميةةة . (1999حسةة ، سياسةةات التنمية)راويةةة 
دعةةد , و المشاركة الشعبية كدعامة أساسةةية مةة  دعامةةات التنميةةة

أناةةا دعتبةةر ضةةرورة كمةةا  ,م  أوم ركا ز نجاح البةةرام  التنمويةةة
دعةةد المشةةاركة الشةةعبية كمةةا  ,ملحةةة لتنميةةة المجتمعةةات المحليةةة

يفيةةة ا داة ا ولى وأحد المتطلبات ا ساسية لتحقيةةط التنميةةة الر 
دنميةةة المجتمةةع،  مبةةاد مةة   أساسةةيمبدأ , كما دعتبر المتكاملة

فالتنميةةة الحايايةةة الناجحةةة ا دةةتم كةةدوس مشةةاركة، وأ يةةرا  دعتبةةر 
 

مةةةةةة  إجمةةةةةةالى عةةةةةةدد سةةةةةةكاس  %57.6يعةةةةةةي   المنةةةةةةاطط الريفيةةةةةةة  *
 الةةةةدا ا، نسةةةةمة   94.798.827البةةةةالغ العربيةةةةة  مةةةةةر جماوريةةةة 

للتعبئة  المركزت الجااا )  2017وذلك وفقا لنتا   دعداد مةر لعام  
 -8.1.2019, فةةي  2017نتةةةا   دعةةداد مةةةةر , العامةةة واإلحةةةاء
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المشةةاركة أفضةةا وسةةيلة لتةةد يم ودنميةةة الشلةةةية الديمقراطيةةة 
 -1983 المةةةةةةرت,علةةةةى مسةةةةةتو  الفةةةةرد والجماعةةةةةة والمجتمع)

 ي,العزبةة  - 1993محرم،  - 1992الحنفي,   -1987  ،شوقي
عليةةةةوة  -2004محةةةةرم،  -1998ماةةةةا عبةةةةد الةةةةرحيم،  -1997

 Beal and"(. وفي ولا الشأس  ؤكةةد كةةا مةة  2008ومحمود، 

Hobbs"  علةةةةةى أس نجةةةةةاح كةةةةةرام  التنميةةةةةة والتةيةةةةةر ااجتمةةةةةاعي
 توقةةع كدرجةةة كبيةةرة علةةى مةةد  فاعليةةة دلةةك البةةرام  فةةي دنميةةة 

لةةع مراحةةا العمةةا ودوظيف الموارد البشرية والال شةةرية فةةي ملت
ااجتمةةةةةاعي، والةةةةةةلت يعتمةةةةةةد علةةةةةةى اسةةةةةةتمالة ودحفيةةةةةةز السةةةةةةكاس 
المحليةةةةي  وبلالةةةةة الايةةةةادات المحليةةةةة للمشةةةةاركة الفعالةةةةة فةةةةي 
العمةةا ااجتمةةاعي الةةالام لتحقيةةط ا وةةدا  التنمويةةة )العزبةةةي، 

 (. للا ف س كةةرام  وسياسةةات التنميةةة 1988أ، العزبي،  1988
ى دعم مشاركة سكاس الريةةف ااقتةادية وااجتما ية داد  إل

ودحفيزوم لإلساام  شكا فعال في شئوس مجتمعادام والمشاركة 
فةةي حةةةا مشةةةكالدام وااسةةةتفادة مةة  المةةةوارد البيئيةةةة والمؤسسةةةية 
وااقتةةةةادية والبشةةةرية المتاحةةةة مةةة  أجةةةا دكةةةوي  مجتمةةةع قةةةادر 
علةةةةى التكيةةةةف مةةةةع متةيةةةةرات العةةةةةر، ودحقيةةةةط حيةةةةاة أفضةةةةةا 

 (.2003)حناس محمد، 
( أس التنميةةةةة الريفيةةةةة عامةةةةة 1995سةةةةالمة وشةةةةيبة ) ويةةةةر  

ودنمية المجتمع المحلي الريفةةي  الةةة, ا دقتةةةر علةةى مجةةرد 
دحقيط الر ةةاء ااقتةةةادت والرفاميةةة ااجتما يةةة ودةةد يم البنيةةة 
ا ساسةةةةية ونقةةةةا التكنولوجيةةةةا للمجتمعةةةةات الريفيةةةةة فحسةةةة , كةةةةا 

فسةةام دسةةتاد  أيضةةا  إحةةدا  دةييةةر جةةلرت للسةةكاس الةةريفيي  أن
م  حيث أفكاروم وهيمام وادجاوةةادام النفسةةية ومعةةا ير سةةلوكام 
مةةع ايةةادة معةةارفام ولةةقا ماةةارادام, وذلةةك مةة   ةةالل دشةةجيع 
مشةةاركتام وبسةةاامام فةةي دحد ةةد أولويةةات مجتمعةةادام المحليةةة, 
ولةةةةيا ة ودنفيةةةةل ودقيةةةةيم البةةةةرام  وا نشةةةةطة التنمويةةةةة الالامةةةةة, 

ا جاةةا المرجةةوة وبمةةا يكفةةا حتةةى دةةأدي عمليةةة التنميةةة كثماروةةا ونت
دةةةةد يم اسةةةةتمراريتاا. لةةةةللك فةةةة س دحقيةةةةط التنميةةةةة الريفيةةةةة يعتمةةةةد 
أساسةةا  علةةى إحسةةاخ المجتمعةةات المحليةةة  مشةةاكلاا ومشةةاركة 
أفرادوةةةةةا مشةةةةةاركة فعليةةةةةة فةةةةةي إعةةةةةداد ودنفيةةةةةل اللطةةةةة  التنمويةةةةةة 
للناةةةةوض كاةةةةا،  مةةةةا ا  ةةةةؤدت إلةةةةى دةيةةةةرات ماديةةةةة فحسةةةة  كةةةةا 

https://www.capmas.gov.eg/party/party.html
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وكية، دتلةةةل لةةةورة جاةةةود مباشةةةرة إحةةةدا  دةييةةةرات فكريةةةة وسةةةل
دظاةةةةر فةةةةي شةةةةكا مناشةةةة  دتنةةةةاول ملتلةةةةع احتياجةةةةات الحيةةةةاة 
الةةةةحية والزرا يةةةة والتعليميةةةة والثقافيةةةة والترويحيةةةة والسياسةةةية 

 (.1987وااقتةادية وااجتما ية )ملو ية، 
علةةةى أس النةةةاخ يكونةةةوا أكثةةةر اسةةةتعدادا  " Sofranko" يؤكةةدو 

ودسةةتمر  حاجةةادام الملموسةةةدلبةةى  التةةيا نشةةطة  فةةيللمشةةاركة 
مشةةةةةةةةةاركتام إذا كانةةةةةةةةة  الفوا ةةةةةةةةةد والمنةةةةةةةةةافع ماديةةةةةةةةةة ومباشةةةةةةةةةرة 

(. وادسةةاقا  مةةع وةةلا،  ؤكةةد إسةةكندر  Swanson, 1990وفوريةةة)
 فةةةةي( علةةةةى أس "درجةةةةة مشةةةةاركة النةةةةاخ 1992وأكةةةةو طةةةةاحوس )

عملية التنميةةة  طريقةةة إيجاكيةةة فعالةةة دتوقةةع علةةى مةةد  دحقيةةط 
طموحةةةةات ومةةةةةالً وةةةةؤاء  طةةة  وبةةةةرام  التنميةةةةة لتطلعةةةات و 

النةةاخ، وأس يشةةعروا كةةللك ويقتنعةةوس  ةةه عةة  طريةةط حةةةولام 
 ااقتةةةةةةةةةاديةعلةةةةةةةةى نةةةةةةةةةي  عةةةةةةةةادل مةةةةةةةة  عا ةةةةةةةةدات التنميةةةةةةةةة 

 ا ساسةةةةةةيوالنفسةةةةةةية،  س ذلةةةةةةك يعتبةةةةةةر الحةةةةةةافز  وااجتما يةةةةةةة
لدرجةةةة وةةةله المشةةةاركة".  الر يسةةةيللمشةةةاركة، كمةةةا أنةةةه المحةةةدد 

ى التركيةةةةز علةةةةى لةةةةللك يمكةةةة  القةةةةول أس التنميةةةةة المحليةةةةة دعنةةةة 
عملية التنمية ع  طريط  فيالمحلى    مشاركة أعضاء المجتمع

المباشةةةر، ودنظةةةةيم أنفسةةةام ومةةةةواردوم  طريقةةةة دحقةةةةط  اانةةةدمات
(.  وادسةةاقا  مةةع وةةلا Butten, 1977) إمكانيةةة إشةةباح حاجةةادام

يقتنةةةةع القةةةةرويي   جةةةةدو   لكةةةةي( أنةةةةه 2001 ةةةةر  سةةةةيد احمةةةةد )
ء مةة  اللبةةرة عةة  طريةةط يسةةتفيد وةةؤا ولكةةيالجاةةود المبلولةةة، 

مةة   ةكةةا مرحلةة  فةةيالعما، اكد م  مشاركتام الكاملة والفعلية 
 .ةدقويميمراحا العما سواء كان  دلطيطية أو دنفيلية أو 

 ا وةةةةاليأس عةةةةدم اسةةةةتجا ة الةةةةي ( 1985) يالز بةةةة يشةةةةير و 
لةةةورة جاةةةود ذاديةةةة  فةةةيالريفيةةةة  كةةةرام  التنميةةةة فةةةيللمشةةةاركة 

دنميةةة مجتمعةةادام دعتبةةر مةة   فةةي واعتمةةادوم التةةام علةةى الدولةةة
علةةةى  ا وةةةالياعتمةةةاد أس أوةةم معوقةةةات التنميةةةة الريفيةةةة. حيةةةث 

المساعدات والمعونات الحكومية قد  ؤد  إلى إضةةعا  الةةدافع 
. ويؤكةةةد ةمةةواردوم المحليةة  لةةد ام لالعتمةةاد علةةى أنفسةةام وعلةةى

 التةةيس مةة  أوةةم المعوقةةات علةةي ا( 1984) والجةةوورت إكةةراميم 
عةةدم مشةةةاركة  وةةي القريةةة المةةةرية فةةيالريفيةةة  دواجةةه التنميةةة

ااسةةةتثمارات المطلوبةةةة للتنميةةةة، وكةةةللك  فةةةيا  نيةةةاء  لبةةةرادام 
 عةةةدم مشةةةاركة المفكةةةري  وااجتمةةةاعيي   أفكةةةاروم لةةةدفع التنميةةةة.

السةةةةكاس أس إ عةةةاد  ( 1988)  وفةةةي وةةةلا الشةةةأس  ةةةرت العزبةةةي
والسةةةةلبية  الةةةةريفيي  عةةةة  المشةةةةاركة  لةةةةط لةةةةد ام شةةةةعور  ةةةةالعجز

وعةةدم ااكتةةرا   المسةةا ا العامةةة، وبالتةةالي ضةةعع مشةةاركتام، 
في المسةةا ا العامةةة  س وفى حايقة ا مر ف س الريفيي  ا يشاركو 

عةةة  دكاسةةةا أو لعةةةدم ر بةةةتام فةةةي دحسةةةي  أحةةةوالام, ولكةةةنام ا 
إمةةةةا لمةةةةنعام مةةةة  المشةةةةاركة، أو عةةةةدم قةةةةدردام علةةةةى  س يشةةةةاركو 

ام لةة  دةيةةر أو دةةؤةر فةةي المشاركة، أو إلحساسةةام  ةةأس مشةةاركت
 الواقع كثيرا .

س غيةةا  المشةةاركة الفعالةةة مةة  جانةة  أوممةةا سةةبط  تضةًة 
الةةةةةةريفيي  دحةةةةةةول دوس نجةةةةةةاح البةةةةةةرام  والمشةةةةةةةروعات السةةةةةةكاس 

دواجةةه  التةةيالتنموية، وم  ةم ف ياكاا يعتبةةر مةة  أوةةم المعوقةةات 
 عمليةةةة التنميةةةةة  ةةةةفة عامةةةةة والتنميةةةةة الريفيةةةة  ةةةةةفة  الةةةةة.

اسةةةات والبحةةةو  السةةةةا قة التةةةي أجريةةة  فةةةي وةةةةلا وبمراجعةةةة الدر 
المجةةةةال،  تبةةةةي  أنةةةةه علةةةةى الةةةةر م مةةةة  دعةةةةددوا، إا أس الةالبيةةةةة 

احةةةةةد أنمةةةةةا  المشةةةةةاركة العظمةةةةةى مناةةةةةا قةةةةةد اسةةةةةتادف  دراسةةةةةة 
ا نما  الدراسات التي اوتم  كدراسة  وم  ةم قلة،  ااجتما ية

يةةة  شكا متكاما، والدراسة الحالالمتعددة للمشاركة ااجتما ية 
حيةةث دسةةتاد  دراسةةة  مةةل دعتبةةر محاولةةة فةةي وةةلا اادجةةاه، 

أنمةةةةةةا  ر يسةةةةةةية للمشةةةةةةةاركة ااجتما يةةةةةةة, دوس التركيةةةةةةز علةةةةةةةي 
المشةةةاركة السياسةةةية, حيةةةث اوتمةةة  كاةةةا العد ةةةد مةةة  الدراسةةةات 
السا قة في الفترة ا  يرة, كنتيجة للحرام السياسةةي الةةلت شةةاده 

 30, و2011 نةةا ر  25المجتمع المةةةرت  الةةة  عةةد ةةةوردي 
 .2013 ونيو 
 
 
 
 
 



 2020 ديسمبر   -أكتوبر ( 4العدد   41)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

468 

فةةةي مشةةةكلة الدراسةةةة الحاليةةةة  دتبلةةةوروفةةةي ضةةةوء مةةةا دقةةةدم, 
محاولتاةةةا اإلجا ةةةة عةةة  السةةةؤال الر يسةةةي التةةةالي  مةةةا محةةةددات 

 محافظة المنوفية ؟ م     المشاركة ااجتما ية للسكاس الريفيي
  الل اإلجا ة ع  ا سئلة الفر ية التالية 

 المنظمةةات يالسةةكاس الةةريفيي  فةة  مشةةاركة مسةةتو مةةا  -1

 ؟  ااجتما ية
 المشاركة الالرسمية للسكاس الريفيي ؟ مستو ما  -2
 للسكاس الريفيي ؟  المشاركة  الرأت مستو ما  -3
فةةةى المشةةةروعات  السةةةكاس الةةةريفيي  مشةةةاركة مسةةةتو مةةةا  -4

 التنموية؟
 ا نشطة البيئية؟السكاس الريفيي  فى  مشاركة مستو ما  -5
 تما ية للسكاس الريفيي ؟ما مستو  المشاركة ااج  -6
مةةا العالقةةة كةةي  المتةيةةرات المسةةتقلة المدروسةةة وكةةا مةة    -7

, ااجتما يةةة المنظمةةات السةةكاس الةةريفيي  فةةي مشةةاركة درجةةة
المشةةةةاركة الالرسةةةةمية للسةةةةكاس الةةةةريفيي , ودرجةةةةة  ودرجةةةةة

السةةكاس  مشةةاركة للسةةكاس الةةريفيي , ودرجةةة  المشةةاركة  ةةالرأت
السةةكاس  مشةةاركة تنمويةةة, ودرجةةةفةةى المشةةروعات ال الةةريفيي 

ا نشطة البيئيةةة, ودرجةةة المشةةاركة ااجتما يةةة الريفيي  فى  
 للسكاس الريفيي ؟

ما ا ومية النسبية للمتةيةةرات المسةةتقلة المدروسةةة والمةةؤةرة   -8
 المنظمةةات السةةكاس الةةريفيي  فةةي مشةةاركة فةةي كةةا  درجةةة

ي , المشةةاركة الالرسةةمية للسةةكاس الةةريفي , ودرجةةةااجتما يةةة
 مشةةاركة للسةةكاس الةةريفيي , ودرجةةة  ودرجة المشاركة  ةةالرأت

 مشةةاركة فى المشةةروعات التنمويةةة, ودرجةةة السكاس الريفيي 

ا نشةةةةطة البيئيةةةةة, ودرجةةةةة المشةةةةاركة السةةةةكاس الةةةةريفيي  فةةةةى 
 ااجتما ية للسكاس الريفيي ؟

 أهداف الدراسة 
لةةةةةةى  ةةةةةةةفة ر يسةةةةةةية الوقةةةةةةو  عوةةةةةةله الدراسةةةةةةة تاد  دسةةةةةة 

 محافظةةةةةة   ركة ااجتما يةةةةةة للسةةةةةكاس الةةةةةريفييمحةةةةةددات المشةةةةةا 
 التالية البحثية  دحقيط ا ودا  المنوفية م   الل  

التعةةةةةةر  علةةةةةةى مسةةةةةةتو  المشةةةةةةاركة ااجتما يةةةةةةة للسةةةةةةكاس  -1
 الريفيي ، وذلك  معرفة كا م   

 .  ااجتما ية المنظمات السكاس الريفيي  في مشاركة مستو  -أ
 الريفيي .المشاركة الالرسمية للسكاس  مستو  - 
 للسكاس الريفيي .  المشاركة  الرأت مستو  -ت
 فى المشروعات التنموية. السكاس الريفيي  مشاركة مستو  -د
 ا نشطة البيئية.السكاس الريفيي  فى  مشاركة مستو  -ه
الكشةةةع عةةة  العالقةةةة كةةةي  المتةيةةةرات المسةةةتقلة المدروسةةةة  -2

 مةةاتالمنظ السةةكاس الةةريفيي  فةةي مشةةاركة وكةةا مةة   درجةةة

المشاركة الالرسةةمية للسةةكاس الةةريفيي ,  , و درجةااجتما ية
 مشةةاركة للسةةكاس الةةريفيي , ودرجةةة  ودرجة المشاركة  ةةالرأت

 مشةةاركة فى المشةةروعات التنمويةةة, ودرجةةة السكاس الريفيي 

ا نشةةةةطة البيئيةةةةة, ودرجةةةةة المشةةةةاركة السةةةةكاس الةةةةريفيي  فةةةةى 
 ااجتما ية للسكاس الريفيي .

ميةةةةةة النسةةةةةبية للمتةيةةةةةرات المسةةةةةتقلة المدروسةةةةةة دحد ةةةةةد ا و -3
 السةةكاس الةةريفيي  فةةي مشةةاركة والمةةؤةرة فةةي كةةا  درجةةة

المشةةةةاركة الالرسةةةةمية  , و درجةةةةةااجتما يةةةةة المنظمةةةات
للسكاس الةةريفيي ,   للسكاس الريفيي , ودرجة المشاركة  الرأت

فةةى المشةةروعات التنمويةةة,  السةةكاس الةةريفيي  مشةةاركة ودرجةةة
ا نشةةةطة البيئيةةةة, السةةةكاس الةةةريفيي  فةةةى  مشةةةاركة ودرجةةةة

 ودرجة المشاركة ااجتما ية للسكاس الريفيي .

 فروض الدراسة 
( 18دةةم ا تيةةار )لتحقيط الاد  الثالث م  أودا  الدراسة, 

متةيةةةرا  مسةةةتقال  أساسةةةيا ، وةةةى  سةةة  المبحةةةو , ومسةةةتو  دعلةةةيم 
المبحةةو , الةةد ا الشةةارت للمبحةةو , درجةةة اانفتةةاح الجةرافةةةي 

مبحةةةةةةو , درجةةةةةةة اانفتةةةةةةاح الثقةةةةةةافي للمبحةةةةةةو , درجةةةةةةة دةةةةةةردد لل
 المبحو  علي المراكز اللدمية, ادجاه المبحو  نحو المشاركة 
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التطو يةةةةةة, اسةةةةةتفادة المبحةةةةةو  مةةةةة  مشةةةةةروعات التنميةةةةةة, ةقةةةةةة 
المبحو  في ا جازة الحكوميةةة, شةةعور المبحةةو   الرضةةا عةة  

رة, المجتمةةع المحلةةةي, ادجةةةاه المبحةةةو  نحةةةو البيئةةةة, حجةةةم ا سةةة 
مسةةةتوت دعلةةةيم ا سةةةرة, متوسةةة  الةةةد ا الشةةةارت ل سةةةرة, حجةةةم 
الحيةةةةةااة الزرا يةةةةةة, حجةةةةةم الحيةةةةةااة الحيوانيةةةةةة والداجنيةةةةةة, حيةةةةةااة 

عالقتاةةةةا وذلةةةةك لدراسةةةةة  اآلات الزرا يةةةةة, ومسةةةةتو  المعيشةةةةة,
 المشةةاركة ااجتما يةةة دأةيروةةا فةةى المتةيةةرات التا عةةة المتعلقةةة و 

وفيمةةةا  لةةةي , -علةةةي حةةةده كةةةا  - ي المبحةةةوةللسةةةكاس الةةةريفيي  
التةةةةي دةةةةم لةةةةيا تاا والتةةةةي دسةةةةعى الدراسةةةةة النظريةةةةة الفةةةةروض 

 الحالية ا تباروا 
 –السةةكاس الةةريفيي   مشاركةدرجة تأةر د  الفرض النظر  ا ول

ااجتما يةةة )كمتةيةةر دةةا ع(  المنظمةةات فةةي -ي  المبحةةوة
 المتةيرات المستقلة المدروسة. كا م  

درجةةةةةة المشةةةةةاركة الالرسةةةةةمية ر تةةةةةأةد الفةةةةةرض النظةةةةةر  الثةةةةةانى 
)كمتةيةةر دةةا ع(  كةةا مةة   -ي  المبحةةوة – للسةةكاس الةةريفيي 

 المستقلة المدروسة. المتةيرات  
للسةةكاس   المشةةاركة  ةةالرأت درجةةة تةةأةرد الفرض النظةةر  الثالةةث 

المتةيةةرات )كمتةير دا ع(  كا م   -ي   المبحوة  –  الريفيي 
  المستقلة المدروسة.
 – السةةكاس الةةريفيي  مشاركةدرجة تأةر د  الفرض النظر  الرا ع

)كمتةيةةر دةةا ع(  كةةا  فى المشروعات التنمويةةة  -ي   المبحوة
 المتةيرات المستقلة المدروسة.م  

السةةكاس الةةريفيي   مشاركةدرجة تأةر الفرض النظر  اللامل  د
)كمتةيةةر دةةةا ع(  كةةةا  ا نشةةطة البيئيةةةةفةةةى  -ي  المبحةةوة –

 سة.المتةيرات المستقلة المدرو م  
درجةةةةةةةةةة المشةةةةةةةةةاركة تةةةةةةةةةأةر د الفةةةةةةةةةرض النظةةةةةةةةةر  السةةةةةةةةةادخ 

)كمتةيةةةر دةةةا ع(  -ي  المبحةةةوة –ااجتما يةةةة للسةةةكاس الةةةريفيي  
 المتةيرات المستقلة المدروسة. كا م  
 
 

 :المرجعيالسـتعراض الطار النظري واا

 مفهوم المشاركة :
انتشةةةةر مةةةةةطلً المشةةةةاركة كةةةةي  الملططةةةةي  والتنفيةةةةل ي ، 

دشةةةةا  التةةيكة مةةة  أوةةم الموضةةةوعات ويعتبةةر موضةةةوح المشةةار 
لةةةةةةللك  . ةةةةةةال علمةةةةةةاء ااجتمةةةةةةاح والسياسةةةةةةة وااقتةةةةةةةاد واإلدارة

دناولةةة  مفاةةةوم المشةةةاركة دبعةةةا  للةةةر    التةةةيدعةةةددت التعريفةةةات 
 , وبمراجعةةةةةة مةةةةةا ذكةةةةةره كةةةةةا مةةةةة  الملتلفةةةةةة للعلمةةةةةاء والبةةةةةاحثي 

, اإلمةةةام (1985), الجةةةوورت (1984), الجةةةوورت (1979 يةةةث)
 إسةةةةةةةةكندر وأكةةةةةةةةو طةةةةةةةةاحوس (, 1989)(, عبةةةةةةةةد الةةةةةةةةرحم 1986)
, (1995) تالالبةةةةةةةةةةةاو و  يالعزبةةةةةةةةةةة (, 1993, كةةةةةةةةةةةدوت )(1992)

(, 1995) , سةةعيدة رحمةةوني(1995), الةاوت(1995حمودة)
(, 2001, عبد الةةرحم )(1997)  العزبى(,  1996عبداللطيف)
, (2001أكو العةةال)(, 2001)  , ود  حس (2001سيد احمد)

(, 2004(,  الشةةةةليبي)2003)  , قنةةةةد ا(2001أكةةةو طةةةةاحوس)
(, أحةةالم 2006(, محمةةد)2005) (, سيف2004ساير حوالة)
(, والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 2007(,  واردت) 2006القاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمي)

(, منةةةةةةةةةةةال عبةةةةةةةةةةةد 2010)         (، رحةةةةةةةةةةةال2010الةةةةةةةةةةةرحم )
أ(,  2011) (, محمةةةةةةةد2010(, رنةةةةةةةا الطةةةةةةةاور)2010الفتةةةةةةةاح)

 (, سوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 2011 (, الزعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي) 2011محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد)
(, 2012(, متةةةةةةةةةةةةةةةولى)2012(, الوكيةةةةةةةةةةةةةةةا)2011الةةةةةةةةةةةةةةةةام )

 (, المعوشةةةةةةةةةةةرجي2013(, نةةةةةةةةةةةورة عبدالواحةةةةةةةةةةةد)2013حفنةةةةةةةةةةةي)
, (2015القرارعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)(, 2015(, القضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيبي )2015)

(,  2018(, عمةةةةر)2017(, يحيةةةةي ور ةةةةروس )2016كو ةةةةار )
-El (Butten (1977 ,1987))(, 2018سةةةةةةالمة, ور ةةةةةةروس)

Zoghby & El-Hydary  ,(Swanson (1990 ,(2003) 

Rogers  
مشةةةةاركة، أمكةةةة  اسةةةةتلال   عةةةة  النقةةةةا  حةةةول مفاةةةةوم ال

 الاامة التي  دور حولاا دعريف المشاركة والمتمثلة في 
العلماء والباحثي  الةةل   دنةةاولوا موضةةوح المشةةاركة ا تال    -1

 مسةةمياداا، فيطلةةط علياةةةا الةةبع  مشةةاركة اجتما يةةةة، فةةي
, أو مشةةةةةةاركة مشةةةةةةاركة شةةةةةةعبية ا يسةةةةةةمياوالةةةةةةبع  اآل ةةةةةةر 

مشةةةةاركة عامةةةةة, فةةةةي حةةةةي   ا اجماويريةةةةة، ومةةةةنام مةةةةا يسةةةةمي
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 فةةيكما يلتلفوس  يطلط عليه البع  المشاركة المجتمعية,
لطبيعةةة  دعريفادام لاا، وفةةط اوتمةةام ور   كةةا مةةنام، ووفقةةا  

 هدعريفةة فةةي علياةةا كةةا مةةنام   ركةةز  التةةيوا  عةةاد    ,المشاركة
للمشةةةةةةاركة، فيركةةةةةةز  عةةةةةة  العلمةةةةةةاء علةةةةةةى  عةةةةةةد التطةةةةةةوح، 

لةةنع وادلةةاذ  في ومةالمسا والبع  اآل ر  ركز على  عد 
 وةةةيالمشةةةاركة الحايايةةةة حيةةةث  ةةةرت الةةةبع  اس القةةةرارات، 

لةةةنع وادلةةةاذ  فةةةي المسةةةاومة فةةةيا فةةةراد " حةةةط ومسةةةئولية"
 ومشةةةاركته فةةةيإلةةةى دور الفةةةرد  ومةةةنام مةةة  يميةةةا, القةةةرارات

الحيةةةةةةةةاة الثقافيةةةةةةةةة والسياسةةةةةةةةية وااقتةةةةةةةةةادية وااجتما يةةةةةةةةة 
 فةةةةيلمجتمعةةةةه، ومةةةةنام مةةةة   ؤكةةةةد علةةةةى مسةةةةاومة ا فةةةةراد 
ومةةنام دلطي  ووضةةع ودحقيةةط ا وةةدا  العامةةة للمجتمةةع، 

مةة   ؤكةةد علةةي المسةةاومة الفعالةةة مةة  قبةةا افةةراد المجتمةةع 
المحلةةةةةةي فةةةةةةي عمليةةةةةةة إنشةةةةةةاء وبدارة وعضةةةةةةوية المنظمةةةةةةات 

 فةةي ركز البع  علةةى مسةةاومة ا فةةراد الملتلفة, في حي  
بعةةةداد ودلطةةةي  ودنفيةةةل البةةةرام  وا نشةةةطة و  إدارة اللةةةدمات

 . واإلشرا  والرقا ة علياا   التنموية
وةةد  اس المشةةاركة دعتبةةر "العلمةةاء والبةةاحثي   ةةرت  عةة   -2

 س الحيةةاة الديمقراطيةةة  "ود " فايرس واحد،    في  "ووسيلة
مسةةةةئوليات  فةةةةيالسةةةةليمة دردكةةةةز علةةةةى اشةةةةترام المةةةةواطني  

دعتبةةر المشةةاركة حيةةث  ,التفكير والعما مةة  أجةةا مجةةتمعام
الحركةةي, ددةةه النظريةةة وبطةةاره وقاع الةةديمقراطيالنظةةام  رليةةة

عةةدل ديمقراطيةةة والدعكةةل مجتمعةةا   تميةةز  ال ومةة  ةةةم فاناةةا 
ويسةةمً لكةةا إنسةةاس  فةةر  عادلةةة ونةةةي  مةة  , والمسةةاواة 

لكةةا المةةواطني  ة" وسةةيلالمشاركة دعتبةةر "الموارد الملتلفة، و 
عمليات لةةنع القةةرار عةة   فيلتأةير لم  كا فئات السكاس 

بالتةةةالي و , ليةةةات لةةةنع القةةةرارمياكةةةا ور فةةةيطريةةةط دمثةةةيلام 
عةةةة  طريةةةةط المشةةةةاركة  تةةةةلوق النةةةةاخ أوميتاةةةةا ويمارسةةةةوس 
طرقاةةا وأسةةاليباا ودتألةةا فةةيام عادداةةا ومسةةالكاا ودةةةبً 

, وباةةةلا المعنةةةي يمكةةة  اعتبةةةار جةةةزءا  مةةة  ةقةةةافتام وسةةةلوكام
دنمةةةةي , لكوناةةةا  هيمةةةة اجتما يةةةةة فةةةي حةةةد ذاداةةةةا المشةةةاركة 

ى مظةةةةةاور ودقضةةةةةي علةةةةة مةةةةةواط  الشةةةةةعور القةةةةةومي لةةةةةد  ال
السةةلبية واادكاليةةة وكافةةة المعوقةةات السةةلوكية وااجتما يةةة 

دحقيةةةةةةط  فةةةةةيأوميةةةةةة المشةةةةةاركة ممةةةةةا  بةةةةةرو  علةةةةةةي  لديةةةةةه, 
 .لعدالة والمساواة كي  أفراد المجتمعواالديمقراطية  

علةةي الةةر م مةة  ا ةةتال  مسةةميات ودعريفةةات المشةةاركة إا  -3
 أا ووةةةةةو  -دقريبةةةةةا   –أس كلاةةةةةا دةةةةةدور حةةةةةول معنةةةةةى واحةةةةةد 

مسةةةةاومة أفةةةةراد المجتمةةةةع فةةةةي شةةةةئوس مجتمعةةةةادام, فةةةةي كةةةةا 
المجةةاات وعلةةى كةةا المسةةتويات. وبنةةاء  علةةي ماسةةبط فةةاس 

 مةةل أنمةةا  للمشةةاركة  سةةو  دركةةز علةةىالحاليةةة الدراسةةة 
 فةةي مشاركةال , ووي لسكاس الريفيي ااجتما ية التطو ية ل

, والمشاركة في ا نشطة ااجتما يةةة ااجتما ية المنظمات
فةةى المشةةروعات  مشةةاركةسةةمية, والمشةةاركة  ةةالرأت والالالر 

 ا نشطة البيئية.فى  مشاركةالتنموية, وال
 مبادئ المشاركة:

مسةةمى ودعريةةف  فةةي الر م مةة  ا ةةتال  العلمةةاء والبةةاحثي  
لياةةةا اا ولةةة أمكةةة  الت التةةةيالمشةةةاركة، إا أس معظةةةم الدراسةةةات 

 ادفةةاق فةةيأكةةدت علةةى مبةةاد  أساسةةية للمشةةاركة، ويتضةًة ذلةةك 
) يةةةةر  والجةةةةوورت ( 1995( وحمةةةةودة )1970كةةةةا مةةةة  أحمةةةةد )

مبةةةةي  التةةةةارين( علةةةةى أس عمليةةةةة المشةةةةاركة دقةةةةوم علةةةةى أربعةةةةة 
  ويمباد  

مةة   أنةةاخكةةي   أتمشةةاركة أفايةةة فقةة   ا دعنةةى المشةةاركة -1
طبيعةةةةة واحةةةةدة وبنمةةةةا مشةةةةاركة أفايةةةةة ورأسةةةةية كةةةةي  ملتلةةةةع 

 .المستويات والايئات
يل فقةةة  مشةةةاركة مجموعةةةة لةةة  -المشةةةاركة واسةةةعة النطةةةاق  -2

 .ادلاذ القرارات ودحد د ا ولويات في  -الةفوة  
س يعكةةل التلطةةي  احتياجةةات النةةاخ  ةةةفة عامةةة أيجةة   -3

والفقةةةراء  ةةةةةفة  الةةةة، كمةةةةا أس نمةةةاذت  طةةةة  التنميةةةةة ا 
وضةةةعاا  فةةةييجةةة  أس دضةةةعاا الةةةةفوة فقةةة  وبنمةةةا دشةةةارم 

 .الجماوير
لضةةةةةةب  يجةةةةةة  أس دتضةةةةةةم  عمليةةةةةةات المشةةةةةةاركة عمليةةةةةةة ا -4

ادلةةةاذ القةةةرار  جانةةة  دبةةةةادل اآلراء  فةةةيوالرقا ةةةة والمشةةةاركة 
 كي  القاعدة والقمة والعكل.
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 دوافـع المشاركـة:

النةةاخ للعمةةا والمشةةاركة وةةو  أس مةةا  ةةدفع  "ويلسةةوس " ةةلكر 
الةةةدافع لإلنجةةةاا، والةةةدافع  وةةةيواحةةةد مةةة  ةالةةةةة دوافةةةع ر يسةةةية 

عي  . فا شةةةةةةلا  المةةةةةةدفو العةةةةةةاطفيشةةةةةةباح للقةةةةةةوة، والةةةةةةدافع لإل
محةةةةيطام  فةةةيدحقيةةةط شةةة  مةةةا  فةةةي الةةةدافع اانجةةةاا   ر بةةةوس 

، أمةةةا ا شةةةلا  المةةةةدفوعي   الحاجةةةة للقةةةوة فةةةة نام ااجتمةةةاعي
حةةةةي   فةةةةيأس يكةةةةوس لاةةةةم دةةةةأةير علةةةةى اآل ةةةةري ،  فةةةةي ر بةةةةوس 

 ر ةةة  ا شةةةلا  المدفوعةةةوس  الحاجةةةة إلةةى العطةةع والتقةةةد ر 
 . المستةةةو  نفةةل فةةيمةةةاحبة الةيةةر والشةةعور  ةةأنام معاةةم  فةةي

 فةةةينةةةوعي  مةةة  الةةةدوافع للمشةةةاركة التطو يةةةة  "فيلةةةبل"ويعةةةر  
ااوتمةةةةةةام  فةةةةةةي، الةةةةةةدوافع الةيريةةةةةة ودتمثةةةةةةا ااجتمةةةةةةاعيالعمةةةةةا 

 دمة الةير، والةةدوافع اللاديةةة مثةةا الةةدافع   في اآل ري  والرغبة  
للتعلةةةةةةيم والةةةةةةةدافع لتحقيةةةةةةةط الةةةةةةةلات وايةةةةةةةادة ااحتةةةةةةةرام والمكانةةةةةةةة 

للحاجةةةةات يعتقةةةةد  "سةةةةلوما "ااجتما يةةةةة. واسةةةةتنادا  إلةةةةى نظريةةةةة 
 ااجتمةةةاعيكةةةرام  العمةةةا  فةةيالنةةةاخ  تطوعةةةوس  أس "أندرسةةوس "

أعلةةةةةى مثةةةةةا الحاجةةةةةة إلةةةةةى الشةةةةةعور  حاجةةةةةاديليقةةةةةاكلوا مسةةةةةتو  
(. كينمةةا يحةةدد 1997ودقد ر الةةلات )العزبةةى،  واحترام   اانتماء
( نةةةةةةةةوعي  مةةةةةةةة  دوافةةةةةةةةع المشةةةةةةةةاركة، الةةةةةةةةدوافع 1995حمةةةةةةةةودة )

 فةةيالةةدوافع الشةةعورية  دتمثةةاو شةةعورية. لالالشةةعورية، والةةدوافع ا
 أس الةةةةةةةبع  يشةةةةةةةارم لحاجتةةةةةةةه إلةةةةةةةى ألةةةةةةةدقاء ومةةةةةةةزاملتام، أو

كسةة  شةةعبية  فةةيمعةةي  مةة  النشةةا ، أو الرغبةةة  ااوتمةةام كنةةوح
دأكيةةةةد ذادةةةةه، أو قضةةةةاء وقةةةة   فةةةةي  المةةةةواطني ، أو الرغبةةةةة كةةةةي

 فةةةةةيالفةةةةةرا ، أو لمةةةةةةلحة ماديةةةةةة، أو الحةةةةةةول علةةةةةى مركةةةةةز 
أو مةةة  أجةةةا الةةةةةالً  الايئةةةات أو حةةة  العمةةةا مةةةع اآل ةةةري ،

أس الةةةبع  يشةةةارم  فةةةيشةةةعورية دتمثةةةا لالا العةةةام. أمةةةا الةةةدوافع
 لإلحسةةةةاخنتيجةةةةة رغبةةةةة كامنةةةةة إلشةةةةباح حاجتةةةةه لالنتمةةةةاء، أو 
    ا م  والحماية، أو الولول إلى مكانة اجتما ية.

 ,(1995حمةةةةةةةةةةةةةودة )بفحةةةةةةةةةةةةةص مةةةةةةةةةةةةةا أورده كةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةة  و 
والجةةةةةوور  ) يةةةةةر (, 1997, والعزبةةةةةي )(1996عبةةةةةداللطيف)و 
, مةة  دوافةةع للمشاركةةةة (2004س)و رمةةيً ور ةةر , و ي  التةةارين(مبةة 

أو اكثةةر واحةةد  النةةاخ للعمةةا والمشةةاركة مةةا  ةةدفعأوةةم أس  تبةةي  

( الرغبةةةة فةةةي حةةةا مشةةةكالت المجتمةةةع, 1التاليةةةة  ) دوافعالةةة  مةةة 
( كسةة  شةةعبية 3سةةكاس المجتمةةع, )كسةة  دقةةد ر واحتةةرام ( 2)

التقد ةةةةةر إشةةةباح حاجةةةات  فةةةيالرغبةةةة ( 4كةةةي  أفةةةراد المجتمةةةع, )
( الرغبةةة فةةي دكةةوي  عالقةةات اجتما يةةة مةةع 5, )ودحقيةط الةةلات

( 6اآل ةةري  سةةواء مةةع أفةةراد المجتمةةع أو الايةةادات المسةةئولة، )
العمةةةا علةةةى دحقيةةةط مةةةةالً شلةةةةية لةةةه و سةةةرده أو قبيلتةةةه، 

( 8) منظمةةةةات  فةةةةةي المجتمةةةةةع,ال الحةةةةةول علةةةةةى مركةةةةةز ( 7)
عةةةةةالى دوس الرغبةةةةةة فةةةةةي الحةةةةةةول علةةةةةى ةةةةةةوا    سةةةةةبحانه ود

 أنتظار جزاء م  أحد.
 أهمية المشاركة:

دنبةةةةع أوميةةةةة المشةةةةاركة مةةةة  كوناةةةةا وةةةةد  فةةةةي حةةةةد ذاداةةةةا 
لتعةةةةةةوي  دفكةةةةةةك العالقةةةةةةات و لةةةةةةط روح التعةةةةةةاوس كةةةةةةي  افةةةةةةراد 

يوجةةةةةد مفترضةةةةاس أساسةةةةةياس  بةةةةرراس أوميةةةةةة عمليةةةةةة المجتمةةةةع, و 
 وةةيالمشاركة الشعبية. المفترض ا ول، أس المشاركة الشةةعبية 

 ناةةا دعبةةر  دحقيط الديمقراطيةةةممارسة و ر يسية لمكوس ووسيلة 
ع  احتياجات المسةةتفيد  ، ودحمةةي مةةةالحام و الةةة الفئةةات 

، أس الجاةةةةةةود الموحةةةةةةدة  الثةةةةةةاني. والمفتةةةةةةرض ا كثةةةةةةر احتياجةةةةةةا  
المشةةةروعات وا نشةةةةطة  دلطةةةي  ودنفيةةةةل فةةةةيللسةةةكاس المحليةةةي  

المحليةةةةةةة دزيةةةةةةد مةةةةةة  قةةةةةةدرة وفعاليةةةةةةة المجتمةةةةةةع المحلةةةةةةى كنظةةةةةةام 
 همواجاةةةةة مشةةةةاكلافةةةةراده, و  علةةةةى مقاكلةةةةة احتياجةةةةات ياجتمةةةةاع

إهبةةةةال السةةةةمالوطي،  -1997)العزبةةةةى،  الحاضةةةةرة والمسةةةةتقبلية
2004  ) 

, اإلمةةةةةةةام (1979) وبمراجعةةةةةةةة مةةةةةةةا أورده كةةةةةةةا مةةةةةةة  الجةةةةةةةوورت 
(, 1988) (, جةةامع ور ةةروس 1987(, جةةامع ور ةةروس)1986)

(, 1989(,  انةةة)1989(، احمةةد وا ةةروس)1989عبد الرحم )
, (1995وحمةةودة ), (1995)تالالبةةاو و  يالعزبةة (, 1992راشةةد)

مبةةةةةةةي   ) ير( , والجةةةةةةةوورت 1999ولةةةةةةةفاء لةةةةةةةالً ور ةةةةةةةروس)
(, إهبةةةةةال 2003)  (، قنةةةةةد ا2001, وعبةةةةةد الةةةةةرحم  )التةةةةةارين(

(, 2006(, محمةةةةةةةد)2006(, الةةةةةةةةقر )2004السةةةةةةةمالوطي ) 
(, رنةةةةةةةةا 2010(, رحةةةةةةةةال ور ةةةةةةةةروس )2008عليةةةةةةةوة ومحمةةةةةةةةود )

 (,  2011محمةةةةةةةةةةةد)أ(,  2011(, محمةةةةةةةةةةةد)2010الطةةةةةةةةةةةاور)
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(, 2013(, امةةةةاني ا ةةةةو )2012(, الوكيةةةةا )2011الاةةةةوارت )
(, اكتسةةةةةام جاوشةةةةةي  2014(, الايسةةةةي )2013منةةةةال فةةةةةاروق )
(, انتةةةةةةار 2017(, حسةةةةة  ور ةةةةروس )2017ومليكةةةةة  يةةةةاد )

( , أمكةة  اسةةتلال  2018(, سةةالمة, ور ةةروس)2018علةةي)
عمليةةةةةات فةةةةةي أوميةةةةةة المشةةةةةاركة والتةةةةةي دعكةةةةةل  النقةةةةا  التاليةةةةةة

م  مباد  دنميةةة المجتمةةع  أساسيالمشاركة مبدأ  (  1)  تنمية ال
 (2, )، فالتنمية الحاياية الناجحة ا دةةتم كةةدوس مشةةاركة شةةعبية

العادة أكثر حساسية م   يةةروم   في   ييعتبر المواطنوس المحلي
مةةةةةةة   ةةةةةةالل المشةةةةةةاركة  ةةةةةةةتعلم ( 3, )لمةةةةةةا يةةةةةةةلً لمجةةةةةةتمعام

( 4, )ممشةةةةاكلايةةةةة حةةةةا المواطنةةةةوس عةةةة  طريةةةةط الممارسةةةةة كيف
دةةةةؤدت المشةةةةةاركة الشةةةةةعبية إلةةةةةي دحقيةةةةط الكفةةةةةاءة حيةةةةةث دوجةةةةةه 

( دةةةةؤدت إلةةةةي 5طاقةةةةات النةةةةاخ ودسةةةةتةا فةةةةي  دمةةةةة التنميةةةةة, )
دحقيةةط العدالةةة فةةي جةةانبي المسةةاومة فةةي أ بةةاء التنميةةة ودوايةةع 

( دأكيةةد ودةةد يم الشةةر ية السياسةةية ودقويةةة 6ةماروا وعوا ةةدوا, )
المةةةواطني  الحةةةر  دعةةةود المشةةةاركة ( 7الحكومةةةة والايةةةادات, )

دجعةةا المشةةاركة المةةواطني  أكثةةر إدراكةةا  ( 8, )على المال العةةام
( 9ا, )لحجةةةةةم مشةةةةةاكا مجةةةةةتمعام ولإلمكانيةةةةةات المتاحةةةةةة لحلاةةةةة 

مشةةةةةاركة المةةةةةواطني  الكاملةةةةةة دفةةةةةتً  ا ةةةةةا  للتعةةةةةاوس البنةةةةةاء مةةةةة  
المةةةةواطني  والمؤسسةةةةات الحكوميةةةةة، كمةةةةا دفةةةةتً قنةةةةوات سةةةةليمة 

المشةةةةةةةةاركة علةةةةةةةةى درشةةةةةةةةيد دسةةةةةةةةاعد ( 10, )لالدةةةةةةةةةال كينامةةةةةةةةا 
, السياسةةةةةات والقةةةةةرارات المتعلقةةةةةة  مشةةةةةروعات وبةةةةةرام  التنميةةةةةة

عمليةةةةةات التنميةةةةةة إلةةةةةى  فةةةةةي ةةةةةؤد  اشةةةةةترام المةةةةةواطني  ( 11)
مسةةانددام لتلةةك العمليةةات وااوتمةةام كاةةا ومؤاارداةةا ممةةا يجعلاةةا 

( دسةةاعد علةةي إظاةةار ديةةارات النةةزاح 12, )أكثر ةبادا  وأعم فا ةةدة
لةةللك فالمشةةاركة دسةةاعد فةةي دقليةةا المقاومةةة قبةةا ادلةةاذ القةةرار, 

الشةةعبية للقةةرارات التةةي يمكةة  أس دطةةيً  ايةةادات وحكومةةات لةةو 
لم دك  ونام مشاركة شعبية في لنعاا, وم  ةم فاةةي دسةةاوم 

ألةةةبح  ( 13فةةةي دحقيةةةط ااسةةةتقرار السياسةةةي وااجتمةةةاعي, )
المشاكا المجتمعية نفساا كثيرة مما يةةةع  اكتشةةافاا والعمةةا 

المشةةاركة ( 14, )اا ع  طريط العاملي  المانيةةي  فقةة على حل
 ةةالجاود اللاديةةة دعةةوض  عةة  الةةنقص فةةي دمويةةا مشةةروعات 
التنمية, لللك فاي دساوم فةةي دقليةةا ا  بةةاء والمطالةة  الماديةةة 

الحكوميةةةةةة الالامةةةةةة للتنميةةةةةة المحليةةةةةة, ومةةةةة  ةةةةةةم دةةةةةوفير الجاةةةةةد 
و  الحكةةومي لمةةا وةةو أوةةم مةة  المسةةئوليات الكبةةر  علةةى المسةةت

مساومة الجاةةود التطو يةةة مةة   ةةالل المشةةاركة  (15, )القومي
 التةةةةيالشةةةةعبية يعمةةةةا علةةةةى دحقيةةةةط مبةةةةدأ ديمقراطيةةةةة اللةةةةدمات 

( دحقيةةط 16, )دةةؤد  عةة  طريةةط الشةةع  لةةةالً الشةةع  نفسةةه
دعتبةةةةر أفضةةةةا وسةةةةيلة المجتمةةةةع الةةةةديمقراطي المتكامةةةةا, حيةةةةث 
اء أناةةا دحقةةط رضةة , كمةةا لتةةد يم ودنميةةة الشلةةةية الديمقراطيةةة

التلطةةي   فةةييشةةتركوس  التةةيالمةةواطني  عةة  اللةةدمات والسةةلع 
,  ااضةةافة الةةي ايةةادة شةةعور المةةواطني   اانتمةةاء للمجتمةةع, لاةةا 
 فةةيالمشةةاركة الشةةعبية مةة   ةةالل الايئةةات ا وليةةة دفةةتً ( 17)

 عةة  ا حيةةاس ميةةاد   جد ةةدة لللةةدمات والنشةةا  ، ووةةى كةةللك 
أنظةةار الحكومةةة إلةةى   جان  مساومتاا الماديةةة والمعنويةةة دوجةةه

دزيةةةةد عمليةةةةات المشةةةةاركة الشةةةةعبية مةةةة  ( 18, )ميةةةةاد   جد ةةةةدة
 فةةةيللشةةةع ، وذلةةةك حيةةةث يقةةةوم المسةةةئولي   ااجتمةةةاعي الةةةوعي

أجاةةزة التنميةةة  شةةرح اللةةدمات والمشةةروعات  اسةةتمرار  ةةةرض 
, جمةةع المةةال وحةةث  ايةةة المةةواطني  علةةى ااشةةترام  المسةةاومة

لايئةةةات  يةةةر الحكوميةةةةة لمشةةةاركة الشةةةعبية مةةة   ةةةالل ا( ا19)
 دةةةةؤد  دورا  را ةةةةدا  قةةةةد دعجةةةةز  عةةةة  المؤسسةةةةات الحكوميةةةةة أس

نظةةرا  لمةةا دتميةةز  ةةه الايئةةات  يةةر الحكوميةةة مةة  مرونةةة  هدؤديةة 
( 20, )دجعلاةةةةةا دسةةةةةةتجي  كيسةةةةةةر وسةةةةةرعة لرغبةةةةةةات الجمةةةةةةاوير

المشاركة الشعبية مةة   ةةالل الايئةةات والمجةةالل المحليةةة يمكةة  
 يسةةةةاعد ضةةةةرورت ووةةةةلا أمةةةةر أس دقةةةةوم كةةةةدور الرقا ةةةةة والضةةةةب  

ويقلةةا كةةا يمنةةع أحيانةةا , الحكومةةة علةةى اكتشةةا  نقةةا  الضةةعع
فةةي دلطةةي  ودنفيةةل  م  المسةةئولي  التنفيةةل ي ا  طاء المحتملة 

كةةرام  التنميةةة نتيجةةة لالعتبةةارات ااجتما يةةة والثقافيةةة التةةي ا 
( دمثةةةا 21يمكةةة  إدراكاةةةا إا مةةة   ةةةالل المشةةةاركة الشةةةعبية, )

بية عمليةةةة دعليميةةةة للمةةةواطني  دمكةةة  مةةة  كنةةةاء المشةةةاركة الشةةةع
مةةواط  نشةة  قةةادر علةةي التعبيةةر وادلةةاذ القةةرار وحةةا المشةةاكا, 
ممةةا يسةةاوم فةةي القضةةاء علةةي المعوقةةات السةةيكولوجية والثقافيةةة 

( دساوم في  لط هيادات محليةةة قةةادرة علةةي الةةدفع 22للتنمية, )
 دعةةةةةزا فةةةةةر  نجةةةةةاحالةةةةلادي لعمليةةةةةة التنميةةةةةة , وبالتةةةةةالي فاةةةةي 

لةةفة الديمومةةة  والتةةي قةةد يضةةفي علياةةا  ،المشةةروعات التنمويةةة
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( دمكةةةةةة  23, )وااسةةةةةةتمرارية  فعةةةةةةا المشةةةةةةاركة الحايايةةةةةةة فياةةةةةةا 
المشةةاركة الشةةعبية ودفةةوي  السةةلطات للمسةةتويات ا دنةةى مةة  
ضةةةماس دنفيةةةل القةةةرارات  ةةةةورة أكثةةةر فعاليةةةة. كمةةةا دةةةؤدت إلةةةي 
 إضةةةعا  جماعةةةات الضةةةة  ومراكةةةز قةةةوت الةةةةفوة التةةةي دمثةةةا

( اسةةةةةتمرار الفعةةةةةا التنمةةةةةوت 24احةةةةةد أوةةةةةم معوقةةةةةات التنميةةةةةة, )
اعتمةةاده علةةي القةةو  الطبيعيةةة للمجتمةةع والمشةةاركة  اعتباروةةا 
اسةةةةتراديجية شةةةةاملة للتنميةةةةة دركةةةةز علةةةةي الةةةةدور الر يسةةةةي الةةةةلت 
 نبةةةي أس يقةةوم  ةةةه جميةةع فئةةات المجتمةةةع فةةي جميةةع مجةةةاات 

ر ولتوسةةيع الحياة فاي دنطوت علي دوسةةيع الليةةارات أمةةام البشةة 
وةةةله الليةةةارات اكةةةد مةةة  مواجاةةةة كافةةةة المعوقةةةات التةةةي دواجةةةه 

 دحقيط المشاركة المجتمعية  الشكا ا مثا.  
 صور المشاركة:

, (1984) والجةةةةوورت إكةةةةراميم   فحةةةةص مةةةةا ذكةةةةره كةةةةا مةةةة 
(  تبةةي   1996, عبةةداللطيف)(1992اسةةكندر وأكةةو طةةاحوس )و 

تمثةةا فةةةي  د عمليةةة التنميةةة فةةيمشةةاركة ا فةةراد اس أوةةم لةةور 
العينةةةي, طريةةةط التبةةةرح النقةةةدت أو عةةة  لمشاركةةةةة الماديةةةة ( ا1)
 فةةةةةي الجاةةةةةد  المشةةةةاركة( 3والةةةةةرأت, )المشةةةةاركة  ا فكةةةةةار ( 2)

( 4ة, )المسةةةةةةةةتادف اتعمليةةةةةةةةات دلطةةةةةةةةي  أو دنفيةةةةةةةةل المشةةةةةةةةروع
 دو يةةةة أعضةةةاء المجتمةةةع  أوميةةةةحةةةث و عمليةةةة  فةةةيالمشةةةاركة 

ة جوانةةةة  , وقةةةد دأ ةةةل لةةةةور المشةةةاركالمشةةةروح المزمةةةع دنفيةةةةله
( المشةةاركة فةةي دراسةةة المشةةكالت التةةي يعةةانى 1أ ةةر  مثةةا  )

( المشةةةةاركة فةةةةي وضةةةةع اللطةةةة  لمواجاةةةةة 2مناةةةةا المجتمةةةةع، )
( المشةةةةةةةاركة فةةةةةةي ادلةةةةةةةاذ القةةةةةةرارات المتةةةةةةةةلة 3المشةةةةةةكالت، )

( المشةةةاركة فةةةي دنفيةةةل الحلةةةول التةةةي دةةةم 4 حاجةةةات المجتمةةةع، )
المتا عة لمةةا ( المشاركة في عمليات التقويم و 5التولا إلياا، )

( المشةةةةةاركة فةةةةةي عمليةةةةةات 6دةةةةةم التولةةةةةا إليةةةةةه مةةةةة  حلةةةةةول، )
( المشةةةةاركة 7المطالبةةةة والةةةةدفاح عةةةة  حقةةةةوق أفةةةةراد المجتمةةةةع، )

 السلبية )السكوت( وعدم أةارة المشاكا. 
( نقةةال  عةة  "دومةةه" أس 1997وفي ولا الشأس  ةةر  العزبةةي )

 نتةةا    حةةو  المشةةاركة ااجتما يةةة دشةةير إلةةى أس ا فةةراد ذوت
المستو  المردفع للمشاركة في نوح معي  مةة  النشةةا   البةةا  مةةا 

يكةةةةةةوس نشةةةةةةطي  أيضةةةةةةا  فةةةةةةي أنشةةةةةةطة أ ةةةةةةر . ويقتةةةةةةرح العزبةةةةةةي 
( نقةةةةال  عةةةة  "كوليةةةةه" أس ا فةةةةراد الةةةةل   يشةةةةةلوس مراكةةةةز 1997)

دنفيليةةةةةة وهياديةةةةةة  المنظمةةةةةات الملتلفةةةةةة يكةةةةةوس لةةةةةد ام الفرلةةةةةة 
اعي لتوظيةةف  عةة  مةةوارد وةةله المنظمةةات فةةي العمةةا ااجتمةةة 

المحلةةي، وقةةد وجةةد أس ا شةةلا  ذوت العضةةوية المتعةةددة فةةي 
المنظمةةةةةات الملتلفةةةةةة وبلالةةةةةة أولئةةةةةك الةةةةةل   يحتلةةةةةوس مراكةةةةةز 
هياديةةةة فةةةي دلةةةك المنظمةةةات يظاةةةروس أعلةةةى درجةةةات المشةةةاركة 

 والتأةير في البرام  وا نشطة المجتمعية المحلية
 أسـباب العزوف عن المشاركة:

ت وجياةةة مةة  وجاةةة نظةةر ونةةام مبةةررا" أس Sofranko ةةرت"
ا نشةةةةةةةةةةةطة والمشةةةةةةةةةةةروعات  فةةةةةةةةةةةيا فةةةةةةةةةةراد لعةةةةةةةةةةةدم مشةةةةةةةةةةةاركتام 

أو قةةد دنةةتقص مةة  , وااجتماعةةات، فالمشةةاركة قةةد دكةةوس مكلفةةة
الوق  الملةص ل نشطة ا  ةةر ، أو قةةد دتطلةة  السةةفر إلةةى 
مكاس ر ر ودحما نفقات إضةةافية، كةةللك قةةد دعةةرض المشةةاركة 

قريتةةه،  فةةياد اآل ةةري  الفةةرد للنقةةد أو السةةلرية، مةة  جانةة  ا فةةر 
اسةةةةيما إذا كةةةةاس النشةةةةا  جد ةةةةدا  أو مثيةةةةرا  للجةةةةدل. وكثيةةةةرا  مةةةة  

أس مشةةاركتام  ةة ا نشطة  ناةةم يشةةعروس  فيالناخ ا يشاركوس  
ليس  مطلوبة، وأ يةةرا  فةة س كثيةةرا  مةة  النةةاخ ا يشةةاركوس  ناةةم 
 توقعةةةوس مةةةة  اآل ةةةةري  أس يفعلةةةةوا ذلةةةك، واسةةةةيما أولئةةةةك الةةةةل   

قةةد  رجةةع عةةزو  و  (.Swanson, 1990)   ماضةةيال فةةيشاركوا 
أس دكوس المشاركة   المواطنوس ع  المشاركة لعدة عواما مناا 

حد ذاداا ا دمثا ودفا  ذو معنى وهيمة للفةةرد، أو انلفةةاض   في
هيمةةة المةةردود  النسةةبة للفةةرد مةة  المشةةاركة مقارنةةة كتكلفتاةةا، أو 

 فةةيا عمةةال المجتمعيةةة  يفةة نتيجة لتلو  الفةةرد مةة  المشةةاركة 
ظا  ع  المجتمعات المقيدة للحريات أو عدم مال مةةة المنةةا  

ومةةةا يحتويةةةه مةةة   ااجتمةةةاعيالعةةةام أو طبيعةةةة البنةةةاء  السياسةةةي
أنسةةةةاق دةةةةؤةر علةةةةى عمليةةةةة المشةةةةاركة مثةةةةا التعلةةةةيم وااقتةةةةةاد 
 والاةةيم أو انتشةةار  عةة  المثبطةةات مثةةا غيةةا  ا مةة  والعدالةةة

 .(2003, ريةدقرير التنمية البش)
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 فةةةةي( أس العةةةةزو  عةةةة  المشةةةةاركة 1995) ويةةةةلكر حمةةةةودة
عةةةةدم اسةةةةتثارة الفةةةةرد ( 1  )التنميةةةةة قةةةةد  رجةةةةع ل سةةةةبا  التاليةةةةة

ودعودةةه للمشةةاركة،  معنةةى وجةةود وةةوة كةةي  المةةواطني  وجاةةةاا 
شةةةةةةةةعور  عةةةةةةةة  المةةةةةةةةواطني  كوجةةةةةةةةود  الفةةةةةةةةات ( 2) التنميةةةةةةةةة.

. يةةةولةةراعات  ةةةفة دا مةةة كةةي  المسةةئولي  دا ةةا جاةةاا التنم
شعور  ع  المواطني   سيطرة  ع  ا فراد على جاةةاا (  3)

شةةةةعور  عةةةة  المةةةةواطني   ةةةةأس  ةةةةدمات الجاةةةةاا  (4. )التنميةةةةة
ة. موجاةةةةة إلةةةةى أفةةةةراد أو أسةةةةةر  عيناةةةةا دوس ا  ةةةةر  المحتاجةةةةة 

اللةةةو  مةةة  أس المشةةةاركة سةةةةتلزم الفةةةرد  مسةةةئوليات قةةةةد ا (5)
لمةةادت. وا ا دكةةييسةةتطيع الوفةةاء كاةةا، أو اللةةو  مةة  االتةةزام 

 فةةيقةةد  تعةةارض وقةة  النشةةا  مةةع وقةة  ا فةةراد الةةرا بي   (6)
قةةةةةد  رجةةةةةع عةةةةةدم المشةةةةةاركة إلةةةةةى سةةةةةيادة هةةةةةيم  (7. )المشةةةةةاركة

شةةعور  (8.)اجتما ية سلبية مثا اانعزالية والتوكا على الةير
 ع  المواطني   ةةأس الايةةادات الفعالةةة اإليجاكيةةة لةةم دنضةةم  عةةد 

 جااا التنمية. فيللمشاركة 
 متعلقةةةةةةا   الكثيةةةةةر مةةةةة  البحةةةةةو  والدراسةةةةةات الودؤكةةةةةد نتةةةةة 

 التةةةةيالعوامةةةةا أوةةةةم  موضةةةةوح المشةةةةاركة ااجتما يةةةةة علةةةةى أس 
 فةةييعتقد أناا وراء انلفاض مسةةتو  مشةةاركة السةةكاس الةةريفيي  

, دقريةةةر شةةةئوس مجتمعةةةةادام المحليةةةة، ودفةةةع عجلةةةةة التنميةةةة كاةةةةا 
الكةةعء القةةادر علةةى  ااجتماعياافتقار إلى التنظيم  تمثا في  

اسةةةةةتثارة ودشةةةةةجيع ودعبئةةةةةة ودنظةةةةةيم الجاةةةةةود المحليةةةةةة، وبيجةةةةةةاد 
التنسةةةيط المناسةةةة  كينامةةةةا مةةةة  ناحيةةةة، وبينامةةةةا وبةةةةي  الجاةةةةود 
المبلولةةة علةةى المسةةتويات اإلقليميةةة والقوميةةة مةة  ناحيةةة أ ةةر  

 (.1997)العزبى،  

أس أوةةم المعوقةةات التةةي دحةةةول  (1996عبةةداللطيف)ويةةرت 
نةة  أفةةراد المجتمةةع دتمثةةا دوس دحقيةةط المشةةاركة الفعالةةة مةة  جا 

( عةةدم وضةةوح ا وةةدا  حيةةث أس ذلةةك يفقةةد الحمةةاخ 1فةةي  )
( عةةدم التحد ةةةد 2كةةي  ا وةةالى ويجعلاةةةم عرضةةة ل شةةةاعات، )

الةةدقيط للمشةةكالت ممةةا يجعةةا ا مةةور ملتلطةةة ويةةةع  البةةدء 
( عةةةةةةةدم الةةةةةةةةراحة مةةةةةةةع 3 ةةةةةةةأوم المشةةةةةةةكالت  النسةةةةةةةبة لاةةةةةةةم، )

ا يجعةةةةا ا وةةةةالى المةةةةواطني  والميةةةةا إلةةةةي إ فةةةةاء الحقةةةةا ط ممةةةة 

( عةةةةدم 4يشةةةعروس  ليبةةةةة ا مةةةا والتةةةةردد فةةةي كةةةةلل أت جاةةةد، )
البةةةةدء  الحاجةةةةةات الملحةةةةة  فةةةةةراد المجتمةةةةع وعمةةةةةا مشةةةةةروعات 

( 5ووضع كرام  لورية ا دتال م مع هةةيم وأوةةدا  المجتمةةع، )
عةةدم الثقةةة فةةي الايةةادات حيةةث أس الايةةادة دسةةير فةةي أدجةةاه  يةةر 

سلبية والتواكا وعدم كةةلل أت ( ال6الل   رغبه أفراد المجتمع، )
( السةةةعي الشةةةاق وراء لقمةةةة العةةةي  7جاةةةد للرقةةةى  ةةةالمجتمع، )

( اللةةو  8وعةةدم دةةوفر أت وقةة  أو جاةةد أو مةةال للمشةةاركة، )
مةة  السةةلطة وأس الةةل  دريةةده وةةو الةةل  سةةو  يحةةد  وا داعةةى 

( عةةةةةةةةدم الةةةةةةةةوعى  ةةةةةةةةالحقوق والواجبةةةةةةةةات نتيجةةةةةةةةة 9للمشةةةةةةةةاركة، )
  .لتعليمى  فراد المجتمعإنلفاض المستو  ا قتةاد  وا

 اإلجراءات البحثية

 أواًل: المجال الجغرافي والبشـرى للدراسة 
ودتكةةوس المحافظةةة , أجري  وله الدراسة  محافظة المنوفية 

مةةة  دسةةةع مراكةةةز إداريةةةة، وبطريقةةةة عشةةةوا ية دةةةم ا تيةةةار مركةةةز 
 –  الشةةةةاداءوةةةةله الدراسةةةة ، فكةةةةاس مركةةةةز إلجةةةةراء إدارت واحةةةد 

وفقةةا  كةةي  المراكةةز ااداريةةة  محافظةةة المنوفيةةة  السةةادخ هودرديبةة 
وبةةنفل   –2015لاةةيم دليةةا التنميةةة البشةةرية لمحافظةةة المنوفيةةة 

سةةاحا الجةةواكر مةة  و  الطريقةةة دةةم ا تيةةار قريتةةي كفةةر السةةوالمية
 55، 36علةةةى التةةةوالى ودرديبامةةةا  –الشةةةاداء كةةةي  قةةةر  مركةةةز 

لبشةةةةرية دليةةةةا التنميةةةةة ا كةةةةي  قةةةةرت محافظةةةةة المنوفيةةةةة وفقةةةةا لاةةةةيم
والةةةةل  يعكةةةةل ةةةةةال  مؤشةةةةرات   - 2015لمحافظةةةةة المنوفيةةةةة 

 كةةةةا مةةةة  التعلةةةةيم والةةةةةحة والةةةةد ا ) دقريةةةةر  أساسةةةةية  الةةةةة
ولتحقيةةط أوةةدا  , (2015التنميةةة البشةةرية لمحافظةةة المنوفيةةة، 

عينةةةةة عشةةةةوا ية  سةةةةيطة مةةةة  واقةةةةع البيانةةةةات , ا تيةةةةرت الدراسةةةةة
فةةى  2300و 1250, والبةةالغ اللالةةة  عةةدد الحةةا زي   ةةالقريتي 

 2علةةى الترديةة ) سةةجا  ساحا الجةةواكرو  قريتى كفر السوالمية  
 , (2018 ,  الجمعية التعاونية الزرا ية للقريتي  – دمات 
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أسةةةةةتعي   معادلةةةةةة , الحجةةةةةم المناسةةةةة  لعينةةةةةة الدراسةةةةةة معرفةةةةةلو 
وذلةةةةةك لتحد ةةةةةد الحةةةةةد ا دنةةةةةى لعينةةةةةةة  , (Yamanae) "يمةةةةةانى"

ي  أس حجةةم العينتةةي  الدراسةةة  كةةا قريةةة، وبتطبيةةط المعادلةةة دبةة 
, قريةةةة كفةةةر السةةةوالميةمةةة   مزارعةةا  93 قريتةةى الدراسةةةة قةةةد كلةةةغ 

, ر ت ايادداةةةا لتةةةةبً قريةةةة سةةةاحا الجةةةواكرمةةة  مزارعةةةا  96و
ممةةا يعنةةى اس حجةةم العينةةة الكليةةة مةةزارح مةة  كةةا قريةةة ,  100

 بحو .م  200للدراسة قد كلغ 
 : جمع وتحليل بيانات الدراسة ثانياً 

 المقاكلةةةةةةة الشلةةةةةةةية لجمةةةةةةع كيانةةةةةةات اسةةةةةةتلدم ااسةةةةةةتبياس 
الدراسةةةة، وذلةةةك  عةةةد ا تبةةةار لةةةالحية اسةةةتمارة ااسةةةتبياس فةةةي 
دحقيةةةط أوةةةدا  الدراسةةةة. وقةةةد اسةةةتةرق  عمليةةةة جمةةةع البيانةةةات 

 وانتاةة  فةةي ناايةةة مةةا وأشةةار حيةةث كةةدأت فةةي أول   ةنحو ةالة
وأستلدم  عدة مقا يل وأسةةالي  إحةةةا ية فةةي   ,2018   وليو

شةةةةمل  المتوسةةةة  تبةةةةار لةةةةحة الفةةةةروض, وا  دحليةةةةا البيانةةةةات 
الحسةةةةةةاكي واانحةةةةةةرا  المعيةةةةةةارت والمةةةةةةد  والنسةةةةةة  المئويةةةةةةة، 
ومعامةةا ااردبةةةا  البسةةي  لةةةة "كيرسةةوس" لولةةةع العالقةةات كةةةي  
المتةيرات التا عة والمتةيرات المسةةتقلة التةةي دضةةمنتاا الدراسةةة، 
كمةةةةةا أسةةةةةةةتلدم أسةةةةةلو  التحليةةةةةا اإلنحةةةةةدارت المتعةةةةةدد المتةةةةةدرت 

" لتوضةةةةةيً دةةةةةأةير المتةيةةةةةرات  "Step-wiseيقةةةةةةالةةةةةةاعد  طر 
المستقلة على المتةيرات التا عة، وقد أستعي   معةامةةا التحةد ةد 

لتحد ةةد نسةةبة التبةةا   فةةي المتةيةةرات  (2R  Adjustedالمةعدل)  
التا عة والتةةي يمكةة  دفسةةيروا كواسةةطة المتةيةةرات المسةةتقلة، كمةةا 

ي معةةا رة ودكةةوي  فةة  Scores)-T(اسةةتلدم  الةةدرجات التا يةةة 

 
 n = N /1+ [N (e2)] 

      ,الشاملة )حجم المجتمع(  N= , حجم العينة المطلو    n= حيث أس 
=e (. 2018 ،/ سالمة 34 – 33  2017)العزبى،  مستو  الدقة 
 

 Adjusted  R2 = 1 – (  1 – R2 ) 
KN

N

−

−1
 ( Pindyck and 

Rubinfeld, 1981, pp. 78 – 80 ) 

عةةدد المتةيةةرات   K=, حجةةم العينةةة =   Nعامةةا التحد ةةد,م R =2 حيةةث أس 
 في معادلة اانحدار,ة مستقلال
 

 عةةةة  المتةيةةةةرات المركبةةةةة وذلةةةةك ا ةةةةتال  وحةةةةدات الايةةةةةاخ 
المسةةتلدمة فةةي هيةةاخ المتةيةةرات الفر يةةة البسةةيطة التةةي دتكةةوس 
مناةةةةا دلةةةةك المتةيةةةةرات المركبةةةةة, وذلةةةةك كتحويةةةةا هةةةةيم المتةيةةةةرات 
البسةةةيطة "الفر يةةةة" إلةةةى درجةةةات معياريةةةة هياسةةةية ذات متوسةةة  

ةةةةةم دحويةةةةا الةةةةدرجات حسةةةةاكي لةةةةفر وانحةةةةرا  معيةةةةارت واحةةةةد 
المعيارية إلى درجات دا يةةة  متوسةة  حسةةاكي  مسةةي  وانحةةرا  

 Reliabilityمعيةةةةارت عشةةةةرة. وأ يةةةةرا اسةةةةتلدم معامةةةةا الثبةةةةات 
واعتمةةد فةةي  , طريقة ألفا كرونبا  لاياخ ةبات  ع  المتةيرات

دحليةةةةةةا كيانةةةةةةات الدراسةةةةةةة علةةةةةةى كرنةةةةةةام  التحليةةةةةةا اإلحةةةةةةةا ي  
(SPSS) Statistical Package for Social Sciences 

 ثالثًا: المفاهيم اإلجرائية وقياس المتغيرات البحثية
 المتغيرات المستقلة:  [أ]

( متةيةةةةةةر مسةةةةةةتقا , ودبةةةةةةةي  18اشةةةةةةتمل  الدراسةةةةةةة علةةةةةةي )
( نتةةةةةا   دولةةةةةةيف 2(, وبجةةةةةدول )1البيانةةةةةات الةةةةةواردة  جةةةةةدول)

ودةةةنيف العينةةة فةةي ضةةوء المفةةاميم اإلجرا يةةة لتلةةك المتةيةةرات 
 دعريف وكيفية هياخ وله المتةيرات وفيما  لي   -
دةةةم هياسةةةه كةةةرقم مطلةةةط يعبةةةر عةةة  عةةةدد سةةة  المبحةةةو   و  -1

السةةةنوات التةةةي عاشةةةاا المبحةةةو  منةةةل مةةةيالده وحتةةةى دةةةارين 
، وقةةةد دبةةةي  انلفةةةاض ميالديةةةة جمةةةع البيانةةةات  قةةةر  سةةةنه

نسةةةةبة المبحةةةةوةي  ذوت ا عمةةةةار الةةةةةةيرة  المقارنةةةةة كنسةةةةبة 
علةةةى  %38.5، %24.5كبةةةار السةةة , حيةةةث كلةةةة  نسةةةبتام 

 التردي .
 
 

 

 
 
 

 
 T-Score=10Z + 50, 
Z (Standard Score)  = X – M ∕ S: 

= المتوسةةة  الحسةةةاكي للمتةيةةةر المةةةراد  M= هيمةةةة المفةةةردة،   Xحيةةةث أس  
= اانحةةرا  المعيةةارت للمتةيةةر المةةراد معةةا رة هيمةةة )عةةالم،  Sمعا رة هيمة، 

1985 ،197-214.) 
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 مقاييس اإلحصاء الوصفي للمتغيرات البحثية المستقلة التي تناولتها الدراسة.. 1دول ج
 المدى  قيمة  أكبر قيمة  أقل االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المستقلة  المتغيرات م 

 56 84 28 14.73 57.3 س  المبحو    1
 15 15 لفر  5.41 7.75 مستو  دعليم المبحو   2
 3650 4000 350 505.68 1032.3 الد ا الشارت للمبحو   3
 21 26 5 5.272 21.95 درجة اانفتاح الجةرافةي للمبحو   4
 23 31 8 3.87 20.20 درجة اانفتاح الثقافي للمبحو   5
 16 27 11 3.43 20.72 درجة دردد المبحو  علي المراكز اللدمية   6
 9 15 6 3.39 12.58   نحو المشاركة التطو ية  ادجاه المبحو  7
 12 18 6 3.51 8.50 استفادة المبحو  م  مشروعات التنمية   8
 10 15 5 2.1 6.31 ةقة المبحو  في ا جازة الحكومية 9
 17 26 9 3.79 19.82 شعور المبحو   الرضا ع  المجتمع المحلي  10
 10 30 20 2.32 28.15 ادجاه المبحو  نحو البيئة   11
 7 10 3 1.24 5.02 حجم ا سرة  12
 12.3 15.6 3.3 2.14 7.94 ا سرة  دعليم  مستوت 13
 925 1025 100 166.94 388.5 متوس  الد ا الشارت ل سرة 14
 682 696 14 107.94 69.0 حجم الحيااة الزرا ية  15
 27.14 27.14 لفر  3.96 5.33 حجم الحيااة الحيوانية والداجنية 16
 13 14 1 3.11 4.24 حيااة اآلات الزرا ية  17
 139.9 336 196.1 25.28 241.96 مستو  المعيشة 18

 المةدر  جمع  وحسب  م  كيانات الدراسة الميدانية.
 

مستو  دعلةةيم المبحةةو   دةةم هياسةةه كةةرقم مطلةةط يعبةةر عةة    -2
عةةةدد السةةةنوات التةةةي أدماةةةا المبحةةةو  فةةةي ملتلةةةع مراحةةةةا 

اردفةةةاح مسةةةتوت دعلةةةيم ات التعلةةةيم الرسةةةمي, وأظاةةةرت البيانةةة 
مسةةةةتو  , مقاكةةةةا انلفةةةةاض %( 58.0) ي  البيةةةةة المبحةةةةوة

 منام.  %40 دعليم
الد ا الشارت للمبحو   دم هياسه  جمةةع اجمةةالى المبةةالغ   -3

النقديةةة التةةي يحةةةةا علياةةا المبحةةو  مةةة  عملةةه ا لةةةلي 
 اإلضافة إلى ما يحةةةا عليةةه مةة  أت عمةةا إضةةافي يقةةوم 

ادضةةةًة وقةةةةد  جنيةةةةة المةةةةةرت، ةةةةه  ةةةةالل الشةةةةار مقةةةةدرا   ال
مةة   (%92.0)انلفةةاض الةةد ا الشةةارت للةالبيةةة القةةةوت 

 المبحوةي .
للمبحةةةةةةةو   ويشةةةةةةةير للحةةةةةةةرام درجةةةةةةةة اإلنفتةةةةةةةاح الجةرافةةةةةةةى  -4

المكةةاني والةةلت يعكةةل مةةد  انفتةةاح المبحةةو  علةةى العةةالم 

, ودةةةم  ةةةالمراكز الحضةةةرية  ةةةارت القريةةةةاللةةةارجي، وادةةةةاله 
دةةةردده علةةةى كةةةا مةةة   هياسةةةه  سةةةؤال المبحةةةو  عةةة  معةةةدل 

القةةةةةر  المجةةةةةاورة, عالةةةةةمة المركةةةةةز, عالةةةةةمة المحافظةةةةةة, 
دول أ ةةةةةر ، وأعطةةةةةى  -محافظةةةةةات أ ةةةةةر   القةةةةةاورة,مد نةةةةةة 

المبحو  درجة دتناس  مع معدل دردده على أت مناا كما 
درجةةات، كةةا  3، شةةاريا  = 4، أسبو يا = 5 لي   وميا  =  

, ا  تةةةةةردد= لةةةةةفر. واسةةةةةةتلدم 1، سةةةةةنويا =2شةةةةةاور=  6
وح الةةةةدرجات التةةةةي حةةةةةا علياةةةةا المبحةةةةو  كمؤشةةةةر مجمةةةة 

البيانةةات شةةارت وأيعكةةل درجةةة حراكةةه وانفتاحةةه الجةرافةةي, 
 ممسةةةةةةةتو  انفتةةةةةةةاحا (%54.5 البيةةةةةةةة المبحةةةةةةةوةي ) أسالةةةةةةي 

 توس .الجةرافى م
درجة اانفتاح الثقافي للمبحو   ويعبةةر عةة  مةةد  دعةةرض   -5

 المبحةةةةو  لوسةةةةا ا اإلعةةةةالم الملتلفةةةةة )المسةةةةموعة والمر يةةةةة
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والمكتوبة( والتي يستقى مناا معلوماده الملتلفة، وقد هيل 
وةةلا المتةيةةر كدرجةةة مشةةاودة التلفزيةةوس، ااسةةتماح للراد ةةو، 
مشةةاودة الفيةةد و, ومشةةاودة الةةدة، وقةةراءة الةةةحع، قةةراءة 
المجةةةالت، وقةةةراءة الكتةةة ، وحضةةةور النةةةدوات والمةةةؤدمرات، 
 وقةةةراءة النشةةةةرات اإلرشةةةةادية. ودةةةم إعطةةةةاء المبحةةةةو  درجةةةةة
دتناسةة  مةةةع درجةةة دعرضةةةه لكةةا وسةةةيلة إعالميةةة كةةةا دي  

وجمعةةةةةةةةة  . 1، ا =2، نةةةةةةةةةادرا  =3، أحيانةةةةةةةةةا  =4 البةةةةةةةةةا  =
الدرجات التى حةةةا علياةةا المبحةةو  وبسةةتلدم  كمؤشةةر 

 وأظاةةةةةةرت البيانةةةةةةات أس, يعكةةةةةةل درجةةةةةةة إنفتاحةةةةةةه الثقةةةةةةافى
مسةةةةةةةةتو  مةةةةةةةة  المبحةةةةةةةةوةي   (%69.0الةالبيةةةةةةةةة العظمةةةةةةةةي )

 توس .مالثقافي    مانفتاحا
  دةةم هيةةاخ وةةلا درجة دردد المبحو  علي المراكز اللدمية  -6

مراكةةةز المتةيةةةر  سةةةؤال المبحةةةو  عةةة  درجةةةة دةةةردده علةةةى ال
 الوحةةةةةةةدة المركةةةةةةز اارشةةةةةةاد  الزراعةةةةةةى,اللدميةةةةةةة التاليةةةةةةة  

جمعيةةة  الوحدة البيطرية, الزرا ية  المركز,  ةاادار   المحلية,
جمعيةةةةةةةة وال الةةةةةةةحية, دنميةةةةةةة المجتمةةةةةةع المحلةةةةةةةى, الوحةةةةةةدة

وقةةةد أعطةةةى المبحةةةو  درجةةةة دتناسةةة   زرا يةةةة ,العاونيةةةة تال
, 4 البةةةةةا=مةةةةةع معةةةةةدل دةةةةةردده علةةةةةى أت مناةةةةةا كمةةةةةا  لةةةةةي  

, وجمعةة  الةةدرجات التةةى 1ا  تةةردد= , 2, نةةادرا=3احيانةةا=
حةا علياةةا المبحةةو , واسةةتلدم  كمؤشةةر يعكةةل درجةةة 

اردفةةاح  كشةةف  البيانةةات, وقةةد دةةردده علةةى المراكةةز اللدميةةة
( علةةةةي المراكةةةةةز %51.0لمبحةةةةةوةي  )درجةةةةة دةةةةةردد  البيةةةةة ا

 اللدمية.  
يقةةةد  ةةه درجةةة ادجاه المبحو  نحو المشاركة التطو يةةة    -7

اسةةةتجا ة المبحةةةو  للمشةةةاركة التطو يةةةة سةةةواء  السةةةل  أو 
ودةةم هيةةاخ وةةلا المتةيةةر  معرفةةة رأ  المبحةةةو   , اإليجةةا 

 اادجةةاه،  باردةةاس مناةةا إيجاكيةةة ادجامية بارات   مل    في
النةةاخ يجةة  أس دسةةاعد )أ(  التطو يةةة ووةةم   نحو المشةةاركة

, ) ( دلةةدم القريةةة التةةيالمشةةروعات التنمويةةة   فيالحكومة  
 ,لمةةةا يكةةةوس فيةةةه مشةةةروح القريةةةة عةةةاوااه الكةةةا كيشةةةارم فيةةةه

 التطو يةةةةة نحةةةو المشةةةاركة اادجةةةةاهسةةةلبية ةةةةال   بةةةارات و 

دنميةةةةة ودحسةةةةي  أحةةةةوال القريةةةةة دعتبةةةةر مسةةةةئولية )أ(   يووةةةة 
 فةةيأوةةا القريةةة ونةةا كةةا واحةةد ) ( , الحكومةةة مةة  النةةاخ

)ت(  دحسةةةةةةي  أحةةةةةةوال القريةةةةةةة فةةةةةةيحالةةةةةةة ومحةةةةةةدة كيفكةةةةةةر 
,  القريةةةةةة مشةةةةةروح ا  فةةةةةى اشةةةةةارم عشةةةةةاس وقةةةةة  معنةةةةةدي 

 أحةةد اإلجا ةةات  مبحةةو  عةة  كةةا  بةةارة الوكانةة  اسةةتجا ة 
وقةةد أعطيةة  اإلجا ةةات ، التالية  موافط، سةةياس،  يةةر موافةةط

بةةةةةةارات فةةةةةةي حالةةةةةةة الععلةةةةةةى الترديةةةةةة   1، 2، 3الةةةةةةدرجات 
علةةةةةى الترديةةةةة  فةةةةةي حالةةةةةة العبةةةةةارات  3، 2، 1اايجاكيةةةةةة و

حةةةةةا علياةةةةا  التةةةةيواسةةةةتلدم مجمةةةةوح الةةةةدرجات  السةةةةلبية.
دجاوةةةةه نحةةةةو المشةةةةاركة كمؤشةةةةر يعكةةةةل درجةةةةة االمبحةةةةو  

معامةةةةا الثبةةةةات )ألفةةةةا( لاةةةةلا  التطو يةةةةة. وقةةةةد كلةةةةة  هيمةةةةة
قةةةد دبةةي  اردفةةةاح نسةةبة المبحةةةوةي  ذوت و , 0.776المايةةاخ 

لبية,  المقارنةةةةةةةة كنسةةةةةةةةبة المبحةةةةةةةةوةي  ذوت اادجاوةةةةةةةات السةةةةةةةة 
اادجاوات اايجاكية نحو المشاركة التطو يةةة, حيةةث كلةةة  

 على التردي .  %30، %34نسبتام 
 مةة   ةةدمات مشةةروعات التنميةةة  اسةةتفادة المبحةةو درجةةة   -8

يقةد  ه مد  إحسةةاخ المبحةةو   عدالةةة دوايةةع مةةردودات و 
ةماروةةا. وقةةد جنةةى  فةةيالتنميةةة علةةى أوةةا القريةةة ومشةةاركتام 

سةة   فةةيدةةم هيةةاخ وةةلا المتةيةةر  سةةؤال المبحةةو  عةة  رأيةةه 
)أ(  اادجةةاه وومةةا  ةإيجاكيةة .  باردةةاس مناةةا ادجاميةةة بةةارات 

كيأ ةةلوا  , ) ( ا وةةالياللدمات يستفيد مناا كا أوةةا البلةةد
وأربعةةة  بةةارات سةةةلبية  ,حقاةةم مةة  اللةةدمات كةةدوس واسةةطة

, ) ( تفيد  قرا ةةة  المةةةوظفي  وةةةم المسةةة  )أ(  ياادجةةةاه ووةةة 
جمعيةةة أعضةةاء مجلةةل , )ت(  ةةدفع أكثةةر يسةةتفيد أكثةةر اللةةي
اللةةدمات يسةةتفيد , )د( كيأ لوا كا المميةةزاتالمجتمع    دنمية

مناةةا العةةا الت الكبيةةرة وذو  النفةةوذ فقةة . وكانةة  اسةةتجا ة 
 أحةةد اإلجا ةةات التاليةةة  موافةةط،  مبحةةو  عةة  كةةا  بةةارة ال

،  3لةةدرجات وقةةد أعطيةة  اإلجا ةةات ا، سةةياس،  يةةر موافةةط
، 2، 1فةةي حالةةة العبةةارات اايجاكيةةة وعلةةى الترديةة   1، 2
جمعةةةةة  و  علةةةةةى الترديةةةةة  فةةةةةي حالةةةةةة العبةةةةةارات السةةةةةلبية, 3

مؤشةةر ك واسةةتلدم مبحةةو  الحةةةا علياةةا  التةةيالةةدرجات 
وقةةد , م   ةةدمات مشةةروعات التنميةةة دهيعكل درجة استفاد
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 0.793معامةةةا الثبةةةات )ألفةةةا( لاةةةلا المايةةةاخ  كلةةةة  هيمةةةة
مةةةةةة   (%78.0)العظمةةةةةةي  ةالبيةةةةةةةاس الرت البيانةةةةةةات وأظاةةةةةة 
 ةةةدمات كانةةة  درجةةةة اسةةةتفاددام منلفضةةةة مةةة   ي المبحةةوة

 . مشروعات التنمية
  يعكةةل درجةةة ةقةةة المبحةةو  فةةي ا جاةةزة الحكوميةةةدرجةةة  -9

المبحةةةةةةةةو   عدالةةةةةةةةة ا جاةةةةةةةةزة الحكوميةةةةةةةةة  إيمةةةةةةةةاس وشةةةةةةةةعور
طمئنانةةةةه لاةةةةا. ودةةةةم هيةةةةاخ وةةةةلا المتةيةةةةر  اسةةةةتطالح رأ  او 

جمعياةةةةا سةةةةلبية ادجاميةةةةة,  مةةةةل  بةةةةارات  فةةةةي  المبحةةةةو 
الحكومةةة كتجيةة   -أووةةى   اادجاه نحةةو ا جاةةزة الحكوميةةة

الحكومةةةةة كتةةةةدور علينةةةةا لمةةةةا  -,  اانتلا ةةةةات فةةةةيناسةةةةاا 
المحليةةةة مةةةا كيلةةةدموة المةةةوظفي   الوحةةةدات  -, تدحتاجنةةا 

وعةةةةود المسةةةةئولي  كثيةةةةرة والفعةةةةا  -, دإا أنفسةةةةام وأقةةةةاربام
 جمع الفلوخ م  ا وةةالي.  إا ا داتمالحكومة    -, وةقليا

مبحةةو  عةة  كةةا  بةةارة  أحةةد اإلجا ةةات الوكانةة  اسةةتجا ة 
التالية  موافط، سياس،  ير موافةةط. وقةةد أعطيةة  اإلجا ةةات 

علةةةةةةةى الترديةةةةةةة . واسةةةةةةةةتلدم  3، 2، 1الةةةةةةةدرجات التاليةةةةةةةة  
حةةةةةا علياةةةةا المبحةةةةو  كمؤشةةةةر  التةةةةيمجمةةةةوح الةةةةدرجات 

معامةةا  وقةةد كلةةة  هيمةةة ا جازة الحكومية.  فيلدرجة ةقته  
البيانةةةات وضةةةح  وأ, 0.784الثبةةةات )ألفةةةا( لاةةةلا المايةةةاخ 

مةةةةةة   (%84.5)القةةةةةةةوت  ةالبيةةةةةةةانلفةةةةةةاض درجةةةةةةة ةقةةةةةةة ال
 في ا جازة الحكومية.  ي المبحوة

  ووةةةةو شةةةعور المبحةةةةو   الرضةةةا عةةةة  المجتمةةةع المحلةةةةي -10
يشةةير إلةةى درجةةة إردبةةا  المبحةةو   ةةالمجتمع المحلةةي الةةلت 

شةةةةعوره  أنةةةةه جةةةةزء ا  تجةةةةزأ مةةةة  وةةةةلا عةةةةي  فيةةةةه ومةةةةد  ي
 دسةةعالمجتمةةع, ودةةم هياسةةه  سةةؤال المبحةةو  عةة  رأيةةه فةةي 

 بةةةةارات مناةةةةا ايجاكيةةةةة اادجةةةةاه ةةةةةال  ادجاميةةةةة,  ات  بةةةةار 
( الواحةةةةد مةةةة  كيسةةةةي  البلةةةةد د  إا أنحةةةةو القريةةةةة ووةةةةي  )

كةةةةةةيحل  ةةةةةةا م   فةةةةةةي القريةةةةةةة ( الواحةةةةةةد ونةةةةةةا  مضةةةةةةطر, )
سةةةةة  و , لةةةةى ة النسةةةةب مكةةةةةاس احسةةةة  قريتةةةةى( توا مةةةةاس، )

( لةةةو فةةةي كلةةةد أ بةةارات سةةةلبية اادجةةةاه نحةةةو القريةةة ووةةةي  )
(  ونةةا علةةةى طةةةول، )كنةةة  سةةةيب  دانيةةة فياةةةا راق اكتةةر 

 اس نةةةةةةيبى( ت، )هالواحةةةةد كةةةةةيحل إس البلةةةةد د  مةةةةة  كلةةةةد
ا  امنةةةةةةى  ( د) ,د  البلةةةةةةد فةةةةةةى ويعيشةةةةةةوا او  تجةةةةةةوا  واد 
 مةةةةةا ( وةةةةة، )قريتةةةةيلسةةةةمعة التةةةةي دسةةةةة  اآل ةةةةري   اتدةةةةةرف

 قريتنةةةةةا  فةةةةةى الحيةةةةةاة( و) ، القريةةةةةة كيحةةةةةةا لةةةةةىال  امنةةةةةي 
مبحةةةةو  عةةةة  كةةةةا الوكانةةةة  اسةةةةتجا ة , دطةةةةاق ا لةةةةبح أ

،  أحد اإلجا ات التاليةةة  موافةةط، سةةياس،  يةةر موافةةط   بارة  
علةةةى الترديةةة   1، 2، 3وقةةةد أعطيةةة  اإلجا ةةةات الةةةدرجات 

علةةى الترديةة  فةةي  3، 2، 1فةةي حالةةة العبةةارات اايجاكيةةة و
حةةةةةا  التةةةةيالةةةةدرجات جمعةةةة  و  حالةةةةة العبةةةةارات السةةةةلبية,

شةةعوره مؤشةةر يعكةةل درجةةة ك واسةةتلدم مبحةةو  العلياةةا 
معامةةةةا  وقةةةةد كلةةةةة  هيمةةةةة الرضةةةةا عةةةة  المجتمةةةةع المحلةةةةي, 

 البيانةةات قةةد أشةةارتو  0.713الثبةةات )ألفةةا( لاةةلا المايةةاخ 
 مردفةةةع  شةةةعور م( لةةةد ا%55.5)ةي  أس  البيةةةة المبحةةةو  الةةةي

فقةةةة  مةةةة    %9.5 مقاكةةةا  الرضةةةا عةةةة  المجتمةةةع المحلةةةةي, 
 الرضةةةا عةةة  المجتمةةةع  مةةةنلف  شةةةعور  ملةةةد االمبحةةةوةي  
 المحلي.

  ويقةةةد  ةةه درجةةة اسةةتجا ة ادجةةاه المبحةةو  نحةةو البيئةةة -11
المبحو  ومد  قدردةةه علةةى حمايةةة المةةوارد البيئيةةة والحفةةال 
علياةةا. ودةةم هيةةاخ وةةلا المتةيةةر  سةةؤال المبحةةو  عةة  رأيةةه 

ايجاكيةةةة  ا ادجاميةةةة, ةةةةال   بةةةارات مناةةة ات فةةةي عشةةةر  بةةةار 
 محةةةةةةةول( اام نقطةةةةةةع أ  )يووةةةةةة , اادجةةةةةةاه نحةةةةةةو البيئةةةةةةة

( دجريةةف  اللضر والفاكاة  عةةد ر ةةر رشةةة  مةةدة كافيةةة, )
( حةةةرق أكيةةةاخ البالسةةةتيك ت, )اةةةا ا رض الزرا يةةة يضةةةر ك
 بةةةارات سةةةلبية اادجةةةاه نحةةةو سةةةبع والقمامةةةة  لةةةو  الجةةةو. و 

فةةي التةةرح أفضةةا  ميتةةة( رمةةي الحيوانةةات الأ  )يووةة , البيئةةة
( المية الجارية عمروا ما دتلو  ماما نرمةةي  فناا, )م  د

( د( التةةةد ي  فةةةي البيةةة  يضةةةر المةةةد   لوحةةةده, )تفياةةةا, )
( ما يضةةرة ها طفال, ) رة المبيد في البي  ما يضرة

لةةو كانةة  اريبةةة الباةةايم فةةي نفةةل البيةة  اللةةي احنةةا سةةاكني  
( ممك  نسةةتعما عبةةوات المبيةةد والكيمةةاوت الفاضةةية وفيه, )

, او اللضةةارلاا كةةويل فةةي حفةةه الميةةه أو ا كةةا  عةةد  سةة 
 يضةةرة مةةا  الزراعةةى او الةةةحى الةةةر   ميةةاة الةةر  ( ر)
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 أحةةةد  مبحةةةو  عةة  كةةةا  بةةارة ال. وكانةةة  اسةةتجا ة  ةةالزرح
وقةةد أعطيةة  ، اإلجا ات التالية  موافط، سياس،  يةةر موافةةط

فةةةةةي حالةةةةةةة علةةةةةى الترديةةةةة   1، 2، 3اإلجا ةةةةةات الةةةةةدرجات 
علةةةةى الترديةةةةة  فةةةةي حالةةةةةة  3، 2، 1العبةةةةارات اايجاكيةةةةةة و

حةةةةا علياةةةةا  التةةةيالةةةةدرجات جمعةةة  و  العبةةةارات السةةةلبية,
 ,مؤشةةر يعكةةل ادجاوةةه نحةةو البيئةةةك واسةةتلدم مبحةةو  ال

وقةةةةةد كلةةةةةة  هيمةةةةةة معامةةةةةا الثبةةةةةات )ألفةةةةةا( لاةةةةةلا المايةةةةةاخ 
العظمةةةةةةةةةةةةةي ةالبيةةةةةةةةةةةةةة الالبيانةةةةةةةةةةةةةات أس أظاةةةةةةةةةةةةرت و , 0.718

ادجاوةةةات ايجاكيةةةة نحةةةو  ملةةةد ا ةي  المبحةةةو مةةة   (78.5%)
 البيئة.  

ودةةةم هياسةةةه كةةةرقم مطلةةةط يعبةةةر عةةة  عةةةدد حجةةةم ا سةةةرة   -12
ا فةةةراد الةةةةل   يعيشةةةوس مةةةةع المبحةةةةو  فةةةي وحةةةةدة معيشةةةةية 

أس الةالبيةةةةةة العظمةةةةةى مةةةةة   كشةةةةةف  البيانةةةةةاتواحةةةةةدة، وقةةةةةد 
  نتمةةةةةوس إلةةةةةى أسةةةةر لةةةةةةيرة الحجةةةةةم( %65.0) ي المبحةةةةوة

 أفراد. 5 – 3 تراوح عدد أفرادوا م  
م هياسةةةةه  جمةةةةع عةةةةدد سةةةةنوات ا سةةةةرة  دةةةة  دعلةةةةيم مسةةةةتوت -13

لمةة   -التعليم التي أدماةةا كةةا فةةرد مةة  أفةةراد أسةةرة المبحةةو 
سةةةةةةنوات فةةةةةةأكثر  اسةةةةةةتثناء المبحةةةةةةو ,  6كلةةةةةةة  أعمةةةةةةاروم 

مةة   %41وقسةةمتاا علةةى عةةدد وةةؤاء ا فةةراد, وقةةد دبةةي  أس 
المبحوةي   نتموس إلى أسر ذوت مستو  دعليمي منلف , 

و  دعليمةةةةي مةةةنام  نتمةةةوس إلةةةى أسةةةر ذوت مسةةةت %6مقاكةةةا 
(  نتمةةوس إلةةى %53عالي, مما يعنةةي أس  البيةةة المبحةةوةي )

 أسر ذوت مستو  دعليمي متوس 

كةةرقم مطلةةةط متوسةة  الةةد ا الشةةارت ل سةةرة  دةةم هياسةةه  -14
إجمةةالي المبةةالغ النقديةةة التةةي يحةةةا علياةةا كةةا  يعبةةر عةة 

لمةةة  كلةةةة   - اسةةةتثناء المبحةةةو   –فةةةرد مةةة  أفةةةراد ا سةةةرة
ر مةة  عملةةه ا لةةلي  اإلضةةافة إلةةى سةةنه فةةأكث  15أعماروم  

أت عمةةةةةةا ر ةةةةةةر يقةةةةةةوم  ةةةةةةه  ةةةةةةالل الشةةةةةةار مقةةةةةةدرا  الجنيةةةةةةه 
المةةةرت وقسةةمتام علةةى عةةدد وةةؤاء ا فةةراد, وقةةد أظاةةرت 
البيانات انلفاض متوسةة  الةةد ا الشةةارت للةالبيةةة العظمةةي 

 ( م  ا سر التي  نتمي إلياا المبحوةي .60%)
عةة  مطلةةط يعبةةر كةةرقم حجةةم الحيةةااة الزرا يةةة  دةةم هياسةةه  -15

متلكاةةةةا يالتةةةةي   ةةةةالقيرا  مقةةةةدرة مسةةةةاحة ا راضةةةةي الزرا يةةةةة
وقةةةةةةد أوضةةةةةةح  قةةةةةةوم كزراعتاةةةةةةا. يسةةةةةةتأجروا المبحةةةةةةو  و يأو 

البيانات لةر حجم الحيااة الزرا ية لدت الةالبيةةة القةةةوت 
 ( م  المبحوةي .94%)
الحيةةةةةااة الحيوانيةةةةةةة والداجنيةةةةةة  ويقةةةةةةةد كاةةةةةا عةةةةةةدد ر خ  -16

طيةةةةةةةور الداجنيةةةةةةةة التةةةةةةةي يمتلكاةةةةةةةا الحيوانةةةةةةةات المزر يةةةةةةةة وال
المبحو  ويقوم كتربيتاا وباقي أفراد ا سرة. ودةةم هيةةاخ وةةلا 
المتةيةةةةر مةةةة   ةةةةالل جمةةةةع الوحةةةةدات التةةةةي حةةةةةا علياةةةةا 
المبحةةةةةو  مةةةةة  ر خ الحيوانةةةةةات والةةةةةدواج   عةةةةةد معا رداةةةةةا 
ودحويلاةةا الةةى وحةةدات حيوانيةةة هياسةةية, واسةةتلدم المجمةةوح 

والداجنيةةةةةة لةةةةةدت  كمؤشةةةةةر يعكةةةةةل حجةةةةةم الحيةةةةةااة الحيوانيةةةةةة
المبحةةةو , وقةةةد أشةةةارت البيانةةةات الةةةي لةةةةر حجةةةم الحيةةةااة 

( مةةة  %86.5الحيوانيةةةة والداجنيةةةة لةةةدت الةالبيةةةة القةةةةوت )
 المبحوةي .
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 تصنيف المبحوثين وفقا للمتغيرات البحثية المستقلة التي تناولتها الدراسة .2جدول 
 % 200ن =   ات المستقلة فئات المتغير  % 200ن =   فئات المتغيرات المستقلة 

   مستو  دعليم المبحو    -2   س  المبحو    -1
 40.0 80 منلف  24.5 49 لةير 
 2.0 4 متوس  37.0 74 متوس 
 58.0 116 عالي  38.5 77 كبير

   اانفتاح الجةرافي للمبحو    -4   الد ا الشارت للمبحو    -3
 42.0 84 منلف  92.0 184 منلف   
 54.5 109 توس م 7.0 14 متوس   
 3.5 7 عالي  1.0 2 عالي  

    درجة دردد المبحو  علي المراكز اللدمية -6   اانفتاح الثقافي للمبحو    -5
 3.0 6 منلفضة  12.0 24 منلف   
 46.0 92 متوسطة   69.0 138 متوس   
 51.0 102 عالية   19.0 38 عالي  

  ادة المبحو  م  مشروعات التنمية  استف -8    ادجاه المبحو  نحو المشاركة التطو ية -7
 78.0 156 منلفضة  34.0 68 ضعيف أو سلبي  
 14.5 29 متوسطة   36.0 72 معتدل أو محا د  
 7.5 15 عالية   30.0 60 قوت أو ايجاكي  

 شعور المبحو   الرضا ع  المجتمع المحلي   -10    ةقة المبحو  في ا جازة الحكومية -9
 9.5 19   منلف  84.5 169 منلفضة 
 35.0 70 متوس    12.0 24 متوسطة  
 55.5 111 عالي   3.5 7 عالية  

  حجم ا سرة   -12     ادجاه المبحو  نحو البيئة -11
 65.0 130 لةير  6.5 13 ضعيف أو سلبي  
 34.0 68 متوس    15.0 30 معتدل أو محا د  
 1.0 2 كبير 78.5 157 قوت أو ايجاكي  

    متوس  الد ا الشارت ل سرة -14     مستوت دعليم ا سرة -13
 60.0 120 منلف    41.0 82 منلف   
 35.0 70 متوس    53.0 106 متوس   
 5.0 10 عالي   6.0 12 عالي  

     الحيااة الحيوانية والداجنية -16     حجم الحيااة الزرا ية -15
 86.5 173 لةيرة 94.0 188 لةيرة

 12.0 24 متوسطة   3.5 7 متوسطة  
 1.5 3 كبيرة  2.5 5 يرة كب

     مستو  المعيشة -18     حيااة اآلات الزرا ية -17
 52.5 105 منلف    72.5 145 لةيرة

 43.0 86 متوس    19.5 39 متوسطة  
 4.5 9 عالي   8.0 16 كبيرة 

 المةدر  جمع  وحسب  م  كيانات الدراسة الميدانية.
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ا ات الزرا يةةة  عةةددحيااة ا ات الزرا يةةة  يقةةةد كاةةا   -17

العمليةةةةات  اا فةةةةي اجةةةراءسةةةتلدمالتةةةي يمتلكاةةةا المبحةةةةو  وي
 اعطةةاء المبحةةةو  درجةةةة   الزرا يةةة الملتلفةةةة، ودةةم هياسةةةاا 

 دتناسةةةة  مةةةةع اسةةةةعار كةةةةا ألةةةةه يمتلكاةةةةا  كالتةةةةالي  اعطةةةةي 
عةةة  ملكيةةةة كةةةا ألةةةه مةةة  اآلات ةةةةال  درجةةةات المبحةةةو  
  ي)عربةةةةة نقةةةةا مبةةةةردة، عربةةةةة نقةةةةا، جةةةةرار(، واعطةةةة التاليةةةةة 
)دراسةةةة،  عةةة  ملكيةةةة كةةةا ألةةةه مةةة  اآلات التاليةةةة درجتةةةاس 

عةةةة  ر (، واعطا ةةةةه درجةةةةة واحةةةةدة  مقطةةةةورة جةةةةرار، مودةةةةور
)محةةرات، مودةةور رة(،  ملكية كةةا ألةةه مةة  ااات التاليةةة 

وجمع  الدرجات التى حةا علياةةا المبحةةو  واسةةتلدم  
, وقةةد أظاةةرت لآلات الزرا يةده كمؤشر يعكل حجم حياا 

حجةةم حيةةااة اآلات الزرا يةةة لةةدت الةالبيةةة  البيانةةات لةةةر
 ( م  المبحوةي .%72.5العظمي )

أحةةةد المؤشةةةرات التةةةى دعكةةةل الوضةةةع مسةةةتو  المعيشةةةة   -18
ااجتمةةةةاعى وااقتةةةةةاد  اسةةةةةرة المبحةةةةو  فةةةةى المجتمةةةةةع 

, دةةم هيةةاخ وةةلا المتةيةةر  مجمةةوح المحلةةى الةةل  يعةةي  فيةةه
 لية   للبنود الثالةة التا  T-scoresالدرجات التا ية  
مسةةاحة  [,1إيجةةار= ,2]ملةةك = نوح المنزل )أ( حالة المسك   

ةةةر  المربةةع, عةةدد ال ةةالمتر  مقاسهالمنزل  المسلحة الكلية 
]أعمد            , مادة كناء المنزل (عدد مطلط)المنزل    

، حةةوا   حاملةةة مةة  الطةةو  3 رسةةانية ط طةةو  أحمةةر = 
, 3=] رسةةانة سةةقع المنةةزل , [1, طةةو  لبنةةى=2ا حمةةر=
أرضةةةةةةةةةية المنةةةةةةةةةةزل  , [1, معةةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةةالبو =2 شةةةةةةةةة =

دواجةةةةد , [1، دةةةةرا =2،  رسةةةةانة=3, كةةةةال =4]سةةةةيراميك=
ا  ,2, كةةةةةةةةةدا ا المنةةةةةةةةةزل=3]ملحةةةةةةةةةط  ةةةةةةةةةالمنزل= ملةةةةةةةةةزس 

, كةةةةةةدا ا 3دواجةةةةةد حظيةةةةةةرة  ]ملحةةةةةط  ةةةةةالمنزل=, [1=د وجةةةةة 
 [.1، ا  وجد=2المنزل=

) ( وجةةود المرافةةةط ا ساسةةية  ةةةالمنزل  وقةةد دةةةم إعطةةاء درجةةةة 
كةةةةا مرفةةةةط متةةةةوافر فةةةةي المسةةةةك  مةةةة  المرافةةةةط  واحةةةدة عةةةة 

 ا ساسية  مياه ناية، ولر  لحي، وكارباء، و اا.

درجةةات  4)ت( ملكيةةة ا جاةةزة المنزليةةة  ودةةم إعطةةاء المبحةةو  
عةة  ملكيةةة كةةا جاةةاا مةة  ا جاةةزة التاليةةة   سةةالة مال ةةل 
أودوماديةةةك، وةالجةةةة كاربا يةةةة، ودلفزيةةةوس ملةةةوس، ودكييةةةف، 

درجات ع  ملكية كةةا جاةةاا مةة    3وكمبيودر، وقد أعطي  
ا جاةةةزة التاليةةةة  فيةةةد و، ودة، ودليفةةةوس ةاكةةة ، وبوداجةةةاا, 
و سالة أطباق، وأعطي درجتةةاس عةة  ملكيةةة كةةا جاةةاا مةة  
ا جاةةةةةةزة التاليةةةةةةة  فةةةةةةرس  ةةةةةةاا، و سةةةةةةالة مال ةةةةةةل عاديةةةةةةة، 
ودليفزيةةةةةةوس اكةةةةةةي  واسةةةةةةةود، وجاةةةةةةاا دسةةةةةةجيا، ومروحةةةةةةةة، 

جاةةةزة وأعطيةةة  درجةةةة واحةةةدة فقةةة  عةةة  كةةةا جاةةةاا مةةة  ا 
 التالية  مكواة، و ال ، وشفا ، وراد و، وشواية. 

 فةةةةيوقةةةةد جمعةةةة  الةةةةدرجات التةةةةي حةةةةةا علياةةةةا المبحةةةةو  
            البنةةةةةود الثالةةةةةةةة  عةةةةةةد معا رداةةةةةةا ودحويلاةةةةةةا إلةةةةةةى درجةةةةةةات دا يةةةةةةة

(T-Scores ةم استلدم  كمؤشر يعكل مستو  معيشة أسرة )
 المبحةةةةةةةةوةي أس  البيةةةةةةةةة ظاةةةةةةةةرت البيانةةةةةةةةات وقةةةةةةةةد االمبحةةةةةةةةو . 

 نتمةةوس إلةةى أسةةر ذوات مسةةتو  معيشةةي مةةنلف , ( 52.5%)
منام  نتموس إلى أسر ذوات مستو  معيشي  %4.5مقاكا فق   

 عالي.
 [ المتغيرات التابعة:ب ]

يمثةةةةةةا المتةيةةةةةةر التةةةةةةا ع  المشةةةةةةاركة ااجتما يةةةةةةة للةةةةةةريفيي  
ووةةو متةيةةر مركةة   تكةةوس مةة   مةةل  ,الر يسةةي كاةةله الدراسةةة

مشةةاركة ااجتما يةةة للةةريفيي , متةيةةرات فر يةةة دعكةةل أنمةةا  ال
, ااجتما يةةة المنظمةةات السكاس الريفيي  في مشاركة (1ووي  )

( المشةةةةةةاركة 3( المشةةةةةةاركة الالرسةةةةةةمية للسةةةةةةكاس الةةةةةةريفيي , )2)
فةةى  السةةكاس الةةريفيي  مشةةاركة( 4) للسةةكاس الةةريفيي ,   ةةالرأت

السةةةةةكاس الةةةةريفيي  فةةةةةى  مشةةةةةاركة( 5المشةةةةروعات التنمويةةةةة, )
ة, وفيمةةةةا  لةةةةةي كيفيةةةةةة هيةةةةاخ دلةةةةةك المتةيةةةةةرات, ا نشةةةةطة البيئيةةةةة 

  ااضافة الي هياخ المتةير التا ع الر يسي 
األول:  التابع  ااجتما ية   المتغير  المنظمات  في   المشاركة 

المنظمات   في  مشاركته  ع   المبحو   هياسه  سؤال  ودم 
ااستاالكية،   التعاونية  الجمعية  التالية    مركزااجتما ية 
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النادت,  شبا ال اآل اء   أو  مجلل  المجتمع،   دنمية  جمعية 
العمالية,  اادحادات  والنقا ات,  ا مناء،  مجلل  أو   المدرسة 
العضوية    ا ول   البند  كنود  ةال   على  الاياخ  واستند 

ا=2نعم= عاد  1,  عضو  العضوية   نوح  الثاني   البند   ,          
لجنة=  1=   عضو   ،2  = إدارة  مجلل  ور يل 3، عضو   ،

، والبند الثالث  درجة المواظبة على حضور  4مجلل إدارة=  
المنظمات   البا= لتلك  الدورية  أحيانا=4ااجتماعات   ،3  ،

. وقد استلدم مجموح الدرجات التي حةا  1، ا = 2نادرا=  
مشاركته  لمستو   كمؤشر  الثالةة  البنود  في  المبحو   علياا 

 في المنظمات ااجتما ية.
الثاني:  التابع  الال   المتغير  كاا   رسمية:المشاركة  ويقةد 

ومشارك في   ة إساام  القرية  أوا  م   اآل ري   المبحو  
ا نشطة ااجتما ية والمناسبات الملتلفة التي دتم في القرية،  
هيامة   مد   ع   المبحو   المتةير  سؤال  ولا  هياخ  ودم 

التالية    القرية،     -1 ا نشطة  أوا  مع  الزيارات   -2دبادل 
 عمال المزر ية والمنزلية،  مزاملة الجيراس في إنجاا  ع  ا 

ايارة المرضي    -4القرية،    اوا  معدبادل اآلات الزرا ية    -3
حضور عزاء  ت حد م  أوا القرية،   -5م  أكناء القرية،  

الجماعي،    -6 العما  على  وا وا  الجيراس    -7دشجيع 
  -8،  يدةعالس  والمناسبات  ا فراح   حضور  ريةقال  أوا  مشاركة

ود إلالح  في  العبادة،  المساومة  دور  المساومة   -9نظيف 
القرية، مشاكا  حا  في  القرية  أوا  وف     -10مع  الةلً 

المتلالمي ،    كي   دو ية   -11المنااعات  في  المساومة 
المشاركة في كرام  محو ا مية    -12ا والي كنظافة البيئة،  

الكبار،   أكناء    إقراض  -13ودعليم  م   للمحتاجي   النقود 
درجة دتناس  مع استجاكته ع  كا   القرية، ودم منً المبحو 
كالتالي   البا= أحيانا=4نشا   نادرا =3،  ا=2،   ،1  .

المبحو    علياا  حةا  التي  الدرجات  مجموح  واستلدم 
ااجتما ية   ا نشطة  في  مشاركته  درجة  يعكل  كمؤشر 

 الالرسمية.

الثالث: التابع  إساام    المشاركة  الرأت   المتغير  كاا  ويقةد 
 المعلومات  ري  م  أوا القرية  مدوم  المبحو  اآل  ةومشارك

أو   م    فييحتاجوناا    التي  ااستشاراتوالنةا ً  العد د 
مبحو  عما إذا كاس  السؤال  المواقع والمجاات, ودم هياسة  

منه    الرأت أ ل    هيستشيرون  وس اآل ر  النةً    ةماني   فيأو 
دعليم ااكناء    -1  ووى ه=  كا مجال على حد  -  مجاا    عشر

والبنات  -2,  والبنات ااكناء  وحا    -3,  اوات  المةالحة 
كي  اوت واوجته كي  ا فراد    -4,  اللالفات  المنااعات  ف  

القرية التةد     -6,  حا مشاكا الشبا   -5,  والعا الت في 
المشاركة في المشروعات التطو ية في    -7,  للتجار الجشعي 

والعقارات-8  القرية، ا طياس  كيع  أو  الطريقة    -9,  شراء 
-11,  طرق اراعة المحاليا  -10,  لتجايز اارض  السليمة

الزراعة عند  التقاو   انواح  لرة    -12,  انس   طريقة  افضا 
مللفات    -13,  المبيدات م   للتللص  الةحيحة  الطرق 

المحةول  -14,  المحاليا لجمع  طريقة    -15,  افضا 
المحةول الطريقة السليمة لتعبئة    -16,  افضا طرق دلزي  

,  بية ورعاية المواشى والدواج طرق در   -17,  وفرا المحةول
الحيوانية  -18 المللفات  م   للتللص  السليمة  ودم  الطرق   ,

أوا   مع  مشاركته  درجة  مع  دتناس   درجة  المبحو   إعطاء 
أو  القرية  مدوم   والنةا ً    التي   ااستشارات المعلومات 

، أحيانا   4كا دي   البا  =  هكا مجال على حدفي  يحتاجوناا  
وجمع  الدرجات التى حةا علياا  .  1=، ا  2، نادرا  =3=

 يعكل درجة مشاركته  الرأت. المبحو  وبستلدم  كمؤشر 
ودم      المشاركة فى المشروعات التنموية المتغير التابع الرابع

في   مشاركته  ع   المبحو   المتةير  سؤال  ولا  هياخ 
المشروعات التنموية التي دم إنجااوا في القرية, حيث أعطى  

وا  درجة  ودضا   المبحو   فيه،  شارم  مشروح  كا  ع   حدة 
مالية) مشروح   مشاركته  كا  لورة  مع  دتناس   (، 4درجة 

(. واستلدم مجموح الدرجات  1( وبالرأت)2(،  الجاد)3عينية )
التي حةا علياا المبحو  كمؤشر يعكل درجة مشاركته في 

 المشروعات التنموية. 
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الخامس: التابع  فى    المتغير  البيئيةالمشاركة    : األنشطة 
المبحو  اآل ري  م  أوا القرية    ةويقةد كاا إساام ومشارك

ولا  هياخ  ودم  القرية،  في  دتم  التي  البيئية  ا نشطة  في 
المتةير  سؤال المبحو  ع  مد  مشاركته  ا نشطة البيئية 

  القمامة   ااالة  -2,  والمةار   الترح  دطاير  -1التالية   
  -4,  ة النظاف  التو ية  حمالت  -3,  الشارح  م   والسبا 

  -6, ةحىال ةر ال  اد ال -5, نظيفةال شر اه المي  د الا
  حمالت   -7,  والر    الشر   مياة  فى  ااسرا    عدم  التو ية
  المحةول    قايا   م   التللص  -8,  المبيدات  رة  م   الحد

, ودم منً المبحو  درجة دتناس  مع استجاكته  اماس  الساكط
كالتالي   البا=  نشا   كا  أحيانا=4ع   نادرا  3،    ،=2  ،

. واستلدم مجموح الدرجات التي حةا علياا المبحو   1ا=
 كمؤشر يعكل درجة مشاركته في ا نشطة البيئية.

يمثا المتةير   االجتماعية:المشاركة المتغير التابع السادس: 
هياسه   دم  مرك ,  متةير  ووو  الدراسة,  كاله  الر يسي  التا ع 

المتة المبحو  في  التي حةا علياا  الدرجات  يرات   مجموح 
هياساا  طريقة  إلي  اإلشارة  والسالع  التا عة   عد   -اللمل 

 (1ووى  )  -  T-Scoresمعا رداا ودحويلاا إلى درجات دا ية  
( المشاركة الالرسمية,  2, )ااجتما ية المنظمات  في مشاركةال
المشاركة  الرأت3)  ) ( ال4,  المشروعات  مشاركة (  فى 

 . ا نشطة البيئيةفى  مشاركة(ال5التنموية, )

 النتائج ومناقشتها 
فيمةةا  لةةي عةةرض ومناقشةةة أوةةم النتةةا   التةةي دولةةل  إلياةةا 

 الدراسة 
ــة للســـــكان الـــــريفيين  ــتوى المشـــــاركة االجتماعيـــ أواًل: مســـ

 ين: المبحوث
 فــي -ين المبحــوث -الســكان الــريفيين  مشــاركة مستوى [ 1]

 . االجتماعية المنظمات 
الواردة  جدول) البيانات  ال3دشير  نتا    إلي  الولفي  (  تحليا 

الريفيي  لمشاركة  المنظمات في  -المبحوةي   –السكاس 

مشاركة  درجة  أس  ومناا  تبي   الريفيي   ااجتما ية,    السكاس 
المنظمات   كي   في  دراوح     28درجة,  مدت    34  -  6قد 

حساكي   ومتوس   معيارت    14.76درجة,  وبنحرا   درجة, 
الواردة  جدول)  درجة,  5.71 النتا    و 4وبمراجعة  المتعلقة  ( 

مستويات    –المبحوةي     –الريفيي   توايع  ك لدرجة  وفقا  الي 
مشاركة   درجة  انلفاض  المنظمات,  تضً  في  مشاركتام 

اردفاح درجة    ( في المنظمات, مقاكا%64.5ي )المبحوة  البية  
  منام في المنظمات. %9.0مشاركة  فق  

ــريفيين  مســـــتوى [ 2] ــكان الـــ ــاركة الالرســـــمية للســـ المشـــ
 ين.المبحوث

الواردة  جدول)د البيانات  التحليا  3شير  نتا    إلي   )
ل الريفيي ل الالرسمية  مشاركةلالولفي  ,  -المبحوةي   –لسكاس 

 ً قد    لسكاس الريفيي  ل  الالرسمية مشاركةالأس درجة    ومناا  تض
كي    ومتوس     26درجة,  مدت    52  -26دراوح   درجة, 

معيارت    40.93حساكي   وبنحرا   درجة,   4.32درجة, 
مستويات    –المبحوةي   –الريفيي   توايعوب لدرجة  وفقا  الي 

مشاركة   درجة  انلفاض  الالرسمية,  تبي   م     %7مشاركتام 
منام, مما يعني   %27اردفاح درجة مشاركة    المبحوةي , مقاكا

لةالبية   الالرسمية  المشاركة  كان  %66ي )المبحوةأس درجة   )
  (.4متوسطة )جدول 

 ين.المبحوثن الريفيين للسكا  المشاركة بالرأي مستوى [ 3]
الواردة  جدول) البيانات  الولفي  3دشير  التحليا  نتا    إلي   )

ومناا  تبي   ,  -المبحوةي    –لسكاس الريفيي    الرأت ل   مشاركةلل
  24قد دراوح  كي     لسكاس الريفيي  الرأت ل  مشاركةالدرجة  أس  
حساكي    44درجة,  مدت    68  - ومتوس     48.54درجة, 

معيارت   وبنحرا     –الريفيي توايع  وبدرجة,    8.29درجة, 
مستويات    –المبحوةي  مشاركتام وفقا  الي  لدرجة 

انلفاض درجة مشاركة  4 الرأت)جدول  م     %12.5(,  تضً 
مقاكا مشاركة    المبحوةي ,  درجة  مما   %24.5اردفاح  منام, 

لةالبية   المشاركة  الرأت  درجة  أس  )المبحوة يعني  (  %63ي  
   كان  متوسطة.
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 ومكوناته الفرعية. –المبحوثين  –مقاييس اإلحصاء الوصفي للمتغير التابع " درجة المشاركة االجتماعية للريفيين .3جدول

 المتوسط بعة المتغيرات التا م
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 المدى الفعلي 

 المدى  قيمة  اكبر قيمة  اقل

ويسةةاوت   للريفيي ,  ااجتما ية  المشاركة  الدرجةمجمدرجة  ات  ةوح 
 متةيرات الفر ية التالية  لل  ( T-Scores)  ةةتا يال

250 34.4 171.46 367.01 195.55 

 28 34 6 5.71 14.76 مشاركة في المنظمات ال 1

 26 52 26 4.32 40.93 المشاركة الالرسمية 2

 44 68 24 8.29 48.54 المشاركة  الرأت  3

 18 24 6 2.86 13.15 المشاركة فى المشروعات التنموية 4

 24 32 8 4.82 12.51 ا نشطة البيئيةالمشاركة فى  5

 المةدر  جمع  وحسب  م  كيانات الدراسة الميدانية.

 ومكوناتها الفرعية  الي مستويات وفقا لدرجة مشاركتهم االجتماعية  -المبحوثين –الريفيينتوزيع  .4جدول 

200ن =   فئات المتغيرات   200ن =   فئات المتغيرات %   % 
مشاركة في المنظمات  ال -1 المشاركة الالرسمية  -2       

5.64 129 منلفضة  0.7 14 منلفضة    
5.26 53 متوسطة 0.66 132 متوسطة   
0.9 18 عاليةة 0.27 54 عاليةة   
المشاركة فى المشروعات التنموية   -4   المشاركة  الرأت   -3    

5.12 25 منلفضة  5.12 25 منلفضة    
0.63 126 متوسطة 0.84 168 متوسطة   
5.24 49 عاليةة 5.3 7 عاليةة   

كة في ا نشطة البيئية   مشار ال -5    المشاركة ااجتما ية     
5.81 163 منلفضة  5.38 77 منلفضة    
0.12 24 متوسطة 5.51 103 متوسطة   
5.6 13 عاليةة 0.10 20 عاليةة   

 المةدر  جمع  وحسب  م  كيانات الدراسة الميدانية.

 
فــى  -ينالمبحــوث - الســكان الــريفيين مشــاركة مســتوى [ 4]

 المشروعات التنموية.
الواردة  جدول) البيانات  الولفي  3دشير  التحليا  نتا    إلي   )

الريفيي   ا  مشاركةل المشروعات    -حوةي المب–لسكاس  فى 
  لسكاس الريفيي  ا أس درجة مشاركةومناا  تضً  ,  التنموية

درجة,  24 - 6قد دراوح  كي  فى المشروعات التنموية  
حساكي    18 مدت   ومتوس   درجة,    13.15درجة, 

معيارت   الواردة  درجة,    2.86وبنحرا   النتا    وبفحص 
ك4 جدول) والمتعلقة  الي    –المبحوةي –الريفيي   توايع  ( 

لدرجة مشاركتام فى المشروعات التنموية, وفقا  مستويات  
مشاركة   درجة  انلفاض  المبحوةي ,    %12.5 تبي   م  

يعني    %3.5اردفاح درجة مشاركة فق     مقاكا مما  منام, 
م    القةوت  الةالبية  مشاركة  درجة  (  %84ي )المبحوةأس 
   فى المشروعات التنموية  كان  متوسطة.
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فــى  -ين المبحــوث -الســكان الــريفيين  مشــاركة مســتوى [ 5]
 األنشطة البيئية.

الواردة  جدول) البيانات  التحليا  3دشير  نتا    إلي   )
فى ا نشطة    -المبحوةي –لسكاس الريفيي   ا  مشاركةلالولفي  

مشاركةالبيئية درجة  أس  ومناا  تبي   الريفيي ا ,  فى    لسكاس 
البيئية   كي   ا نشطة   24درجة,  مدت    32  -  8قد دراوح  

حساكي   ومتوس   معيارت    12.51درجة,  وبنحرا   درجة, 
الواردة  جدول)درجة,    4.82 النتا    والمتعلقة  4وبمراجعة   )

مستويات    –المبحوةي     –الريفيي   توايع  ك لدرجة  وفقا  الي 
مشاركتام فى ا نشطة البيئية,  تضً انلفاض درجة مشاركة 

م    القةوت  ) المبحوةالةالبية  ردفاح  ا  مقاكا  (,  %81.5ي  
  منام فى ا نشطة البيئية. %6.5درجة مشاركة فق  

[ مســــــتوى المشــــــاركة االجتماعيــــــة للســــــكان الــــــريفيين 6]
 ين.المبحوث
الواردة  جدول)دشير   التحليا  3البيانات  نتا    إلي   )
المملالولفي   الريفيي     شاركةتةير  للسكاس  -ااجتما ية 
ومناا  تضً    -المبحوةي  الفر ية,  درجة  ومكوناده  أس 

الريفيي    للسكاس  ااجتما ية  كي   المشاركة  دراوح   قد 
درجة,   195.55درجة,  مدت    367.01  -171.46

درجة,   34.4  بنحرا  معيارت درجة, و   250ومتوس  حساكي  
مستويات    –المبحوةي     –الريفيي   توايع  وب لدرجة  وفقا  الي 

 %38.5مشاركتام ااجتما ية,  تبي  انلفاض درجة مشاركة  
مقاكا المبحوةي ,  مشاركة    م   درجة  منام,    %10.0اردفاح 

مما يعني أس درجة المشاركة ااجتما ية للةالبية العظمي م   
  (.4كان  متوسطة )جدول ( %51.5ي  )المبحوة 

المتغيرات المستقلة المدروســة والمتغيــرات ثانيا: العالقة بين 
 -لســكان الــريفيين)درجة المشــاركة االجتماعيــة لالتابعة  
 ومكوناته الفرعية(. -ينالمبحوث

ين المبحوث -السكان الريفيين مشاركة [ العالقة بين درجة1]
غيرات المستقلة وكل من المت  االجتماعية المنظمات  في -

 :المدروسة

( 5ااردبةةا  البسةةي  الةةواردة  جةةدول) نتةةا   دحليةةا أوضةةح 
المسةةةةةةةتو   معنويةةةةةةةة موجبةةةةةةةة عنةةةةةةةد ةوجةةةةةةةود عالقةةةةةةةات اردباطيةةةةةةة 

 –السةةةةكاس الةةةةريفيي   مشةةةةاركةدرجةةةةة كةةةةي   0.01 ااحتمةةةةالي
وبةةةةي  كةةةةا مةةةة   ااجتما يةةةةة المنظمةةةةات فةةةةي  -المبحةةةةوةي 

درديباةةةةةةا دنااليةةةةةةا  والتةةةةةةي أمكةةةةةة  -المتةيةةةةةةرات المسةةةةةةتقلة التاليةةةةةةة 
 اسةةتلدام قةةوة العالقةةات ااردباطيةةة كمةةا دعكسةةاا هةةيم معةةامالت 

ي  درجةةة اانفتةةاح الجةرافةةةي للمبحةةوةووةةى   - ااردبةةا  البسةةي 
ادجةةاه , (0.334)ي  درجة اانفتاح الثقةةافي للمبحةةوة,  (0.366)

 ي ةقةةة المبحةةوة, (0.318) نحةةو المشةةاركة التطو يةةة  ي المبحوة
 نحةةو البيئةةة ي ادجةةاه المبحةةوة, (0.263) وميةةةفةةي ا جاةةزة الحك

 مةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةروعات التنميةةةةةةةةةة ي اسةةةةةةةةةتفادة المبحةةةةةةةةةوة, (0.262)
علةةةةةي المراكةةةةةز اللدميةةةةةة  ي درجةةةةةة دةةةةةردد المبحةةةةةوة, و (0.215)
اردباطية معنوية موجبةةة  ة اإلضافة إلي وجود عالق,  (0.211)

متةيةةةةر درجةةةةة  و  0.05أيضةةةةا  ولكةةةة  عنةةةةد المسةةةةتو  ااحتمةةةةالي 
(, 0.157   الرضةةةةا عةةةةة  المجتمةةةةع المحلةةةةةي)شةةةةعور المبحةةةةةوةي

سةةةةالفة  -المسةةةةتقلة ايجاكيةةةةة العالقةةةةات مةةةةع المتةيةةةةرات ر ودشةةةةي
والتةةي ةبتةة  معنوياداةةا إلةةي أس الزيةةادة فةةي أت مةة  وةةله  -الةةلكر

المبحةةوةي   –مشاركة الريفيي  المتةيرات دؤد  إلى ايادة درجة 
ة اردباطيةة  ةكما دبي  وجود عالقةة  في المنظمات ااجتما ية,  –

متةيةةةر حجةةةم و  0.05 معنويةةةة سةةةالبة عنةةةد المسةةةتو  ااحتمةةةالي
لةةةةر  أس ممةةةا يعنةةةى (, 0.167الحيةةةااة الحيوانيةةةة والداجنيةةةة )

المبحةةوةي   -لةةدت الةةريفيي     حجم الحيااات الحيوانيةةة والداجنيةةة
 ةةةةةةةةؤدت الةةةةةةةةي ايةةةةةةةةادة درجةةةةةةةةة مشةةةةةةةةاركتام  فةةةةةةةةي المنظمةةةةةةةةات  -

 ااجتما ية.
رسمية للسكان الــريفيين [ العالقة بين درجة المشاركة الال 2]

 :المدروسةوكل من المتغيرات المستقلة  -ينالمبحوث –
( وجةةود 5ااردبةةا  البسةةي  الةةواردة  جةةدول)  أظارت نتا   دحليا
 ااحتمةةةةاليالمسةةةةتو   معنويةةةةة موجبةةةةة عنةةةةد ةعالقةةةةات اردباطيةةةة 

 –درجةةةةةة المشةةةةةاركة الالرسةةةةةمية للسةةةةةكاس الةةةةةريفيي  كةةةةةي   0.01
والتةةي  -ةيةةرات المسةةتقلة التاليةةة وبي  كا مةة  المت  -المبحوةي   

أمكةةة  درديباةةةا دنااليةةةا  اسةةةتلدام قةةةوة العالقةةةات ااردباطيةةةة كمةةةا 
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ووى  درجة اانفتةةاح  -دعكساا هيم معامالت ااردبا  البسي  
(, درجةةةةة دةةةةردد المبحةةةةوةي  علةةةةةي 0.367الثقةةةةافي للمبحةةةةوةي  )
(, ةقةةةةةةة المبحةةةةةةوةي  فةةةةةةي ا جاةةةةةةزة 0.333المراكةةةةةةز اللدميةةةةةةة )

(, ادجةةةةةةةةةاه المبحةةةةةةةةةوةي  نحةةةةةةةةةو المشةةةةةةةةةاركة 0.314الحكوميةةةةةةةةةة )
(, اسةةةةةةةتفادة المبحةةةةةةةوةي  مةةةةةةة  مشةةةةةةةروعات 0.290التطو يةةةةةةةة )
(, 0.238(, ادجةةةةاه المبحةةةةوةي  نحةةةةو البيئةةةةة )0.278التنميةةةةة )

 اإلضةةافة إلةةي (, 0.221درجةةة اانفتةةاح الجةرافةةةي لمبحةةوةي  )
وجود عالقة اردباطية معنوية موجبة أيضا  ولك  عند المستو  

آلات المبحةةةةةةةةةةةوةيي  لةةةةةةةةةةة ومتةيةةةةةةةةةةةر حيةةةةةةةةةةااة  0.05ي ااحتمةةةةةةةةةةال
(, ودشةةةةير ايجاكيةةةةة العالقةةةةات مةةةةع المتةيةةةةرات 0.153الزرا يةةةةة)
والتةةةةةي ةبتةةةةة  معنوياداةةةةةا إلةةةةةي أس  -سةةةةةالفة الةةةةةلكر -المسةةةةةتقلة 

الزيةةةةادة فةةةةي أت مةةةة  وةةةةله المتةيةةةةرات دةةةةؤد  إلةةةةى ايةةةةادة درجةةةةة 
كمةةةةةةا دبةةةةةةي  وجةةةةةةود عالقةةةةةةة , لمبحةةةةةةوةي الالرسةةةةةةمية لمشةةةةةةاركة ال

 0.01ويةةةةةةة سةةةةةةالبة عنةةةةةةد المسةةةةةةتو  ااحتمةةةةةةالي اردباطيةةةةةةة معن
 اإلضةةافة إلةةةي , (0.200) ي الةةد ا الشةةارت للمبحةةوةومتةيةةر 

وجةةةةود عالقةةةةة اردباطيةةةةة معنويةةةةة سةةةةالبة ولكةةةة  عنةةةةد المسةةةةتو  
ممةةا , (0.141مسةةتوت دعلةةيم ا سةةرة)ومتةير   0.05ااحتمالي  

 -المبحةةوةي   –يعنى أس المشاركة الالرسمية للسةةكاس الةةريفيي  
 وم.الشارت, ومستويات دعليم أسر  امادة د لدقا كزي

 –للســكان الــريفيين   [ العالقة بين درجة المشاركة بالرأي3]
 :المدروسةوكل من المتغيرات المستقلة   -ينالمبحوث
( 5) ااردبةةا  البسةةي  الةةواردة  جةةدول نتةةا   دحليةةا أشةةارت

المسةةةةتو   معنويةةةةة موجبةةةةة عنةةةةد ةوجةةةةود عالقةةةةات اردباطيةةةة الةةةةي 
للسةةكاس الةةريفيي    درجة المشاركة  ةةالرأتكي   0.01 ااحتمالي

 -وبةةةةي  كةةةةا مةةةة  المتةيةةةةرات المسةةةةتقلة التاليةةةةة -المبحةةةةوةي   -
والتةةي أمكةة  درديباةةا دنااليةةا  اسةةتلدام قةةوة العالقةةات ااردباطيةةة 

ووةةةةى  ةقةةةةةة  -كمةةةةا دعكسةةةةةاا هةةةةيم معةةةةةامالت ااردبةةةةا  البسةةةةةي 
د (, درجةةةةةةة دةةةةةةرد0.319المبحةةةةةةوةي  فةةةةةةي ا جاةةةةةةزة الحكوميةةةةةةة )

(, مسةةةةةةةةةتو  0.217المبحةةةةةةةةةوةي  علةةةةةةةةةي المراكةةةةةةةةةز اللدميةةةةةةةةةة )
(, اسةةةةةةةةتفادة المبحةةةةةةةةوةي  مةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةروعات 0.202المعيشةةةةةةةةة)

 اإلضافة إلي وجود عالقةةة اردباطيةةة معنويةةة (,  0.201التنمية)

 ومتةيةةةر 0.05موجبةةةة أيضةةةا  ولكةةة  عنةةةد المسةةةتو  ااحتمةةةالي 
ودشةةير ايجاكيةةة (, 0.162درجة اانفتاح الجةرافةةةي للمبحةةوةي  )

والتةةي ةبتةة   -سةةالفة الةةلكر -العالقات مع المتةيرات المسةةتقلة 
معنوياداا إلي أس الزيادة في أت م  وةةله المتةيةةرات دةةؤد  إلةةى 

 .  لمبحوةي للسكاس الريفيي  ا  المشاركة  الرأتايادة درجة 
 –كان الـــــريفيينالســـــ  مشـــــاركة[ العالقـــــة بـــــين درجـــــة 4]

فى المشروعات التنموية وكل من المتغيرات   -ينالمبحوث
 :المدروسةالمستقلة 

( 5) ااردبةةةا  البسةةةي  الةةةواردة  جةةةدول نتةةةا   دحليةةةا كشةةةف 
المسةةةةةةةتو   معنويةةةةةةةة موجبةةةةةةةة عنةةةةةةةد ةوجةةةةةةةود عالقةةةةةةةات اردباطيةةةةةةة 

 – السةةةةةةكاس الةةةةةةريفيي  مشةةةةةةاركةدرجةةةةةةة كةةةةةةي   0.01 ااحتمةةةةةةالي
تنموية وبي  كةةا مةة  المتةيةةرات فى المشروعات ال  -المبحوةي   

والتةةةةي أمكةةة  درديباةةةا دنااليةةةةا  اسةةةتلدام قةةةةوة  -المسةةةتقلة التاليةةةة 
العالقةةةةةات ااردباطيةةةةةة كمةةةةةا دعكسةةةةةاا هةةةةةيم معةةةةةامالت ااردبةةةةةا  

ووةةى  درجةةة دةةردد المبحةةوةي  علةةي المراكةةز اللدميةةة  -البسةةي  
(, 0.281(, ةقةةةة المبحةةةوةي  فةةةي ا جاةةةزة الحكوميةةةة )0.369)

(, 0.259مبحةةةةةةةةوةي  مةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةروعات التنميةةةةةةةةةة )واسةةةةةةةةتفادة ال
 اإلضةةةةافة إلةةةةي وجةةةةود عالقةةةةة اردباطيةةةةة معنويةةةةة موجبةةةةة أيضةةةةا  

كةةةةا مةةةة  المتةيةةةةرات و  0.05ولكةةةة  عنةةةةد المسةةةةتو  ااحتمةةةةالي 
المسةةةةةتقلة التاليةةةةةة  شةةةةةعور المبحةةةةةوةي   الرضةةةةةا عةةةةة  المجتمةةةةةع 

(, ادجةةةةةةةةةةةاه المبحةةةةةةةةةةةوةي  نحةةةةةةةةةةةو المشةةةةةةةةةةةاركة 0.166المحلةةةةةةةةةةةي )
اانفتةةةةةةةةاح الثقةةةةةةةةافي للمبحةةةةةةةةوةي  (, ودرجةةةةةةةةة 0.150التطو يةةةةةةةةة)

 -ودشير ايجاكية العالقات مع المتةيةةرات المسةةتقلة (,  0.144)
والتي ةبت  معنوياداا إلي أس الزيادة فةةي أت مةة    -سالفة اللكر

 السةةكاس الةةريفيي  مشةةاركةدرجةةة وله المتةيرات دؤد  إلى ايةةادة 
 فى المشروعات التنموية.  -المبحوةي    –
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ــيم  .5 جــدول  ــاطمعــامالت ق ــين المتغيــرات المســتقلة المدروســة والمتغيــرات الت البســيط االرتب ــة ب )متغيــر درجــة المشــاركة ابع
 ومكوناته الفرعية(.= المبحوثيين  - لسكان الريفيينل االجتماعية

 
 
 م

 المتغيرات التابعة 
 

 
 المستقلة المتغيرات

المتغي التابع  المتغيرات التابعة الفرعية  
 الرئيسي

 أواًل:
مشاركة ال

في 
 المنظمات

  ثانيًا:
المشاركة 
 الالرسمية

 ًا:ثالث
المشاركة 

    لرأيبا

رابعا: المشاركة 
فى 

المشروعات  
 التنموية 

خامسا:  
المشاركة 

فى 
األنشطة 
 البيئية 

المشاركة 
 االجتماعية 

 0.049 0.073 0.032- 0.082 0.044 0.003 س  المبحو    1
 193.0 -0.122- 0.035 0.117- 0.116- 0.044- مستو  دعليم المبحو   2
 200.0 -0.048 -0.073 -0.130 -0.129- 0.004 الد ا الشارت للمبحو   3
 366.0 221.0 162.0 0.110 330.0 337.0 درجة اانفتاح الجةرافةي للمبحو   4
 334.0 367.0 0.082 144.0 244.0 335.0 درجة اانفتاح الثقافي للمبحو   5
 211.0 333.0 217.0 693.0 285.0 415.0 درجة دردد المبحو  علي المراكز اللدمية   6
 318.0 290.0 0.076 150.0 335.0 340.0 ادجاه المبحو  نحو المشاركة التطو ية   7
 215.0 278.0 201.0 259.0 359.0 378.0 استفادة المبحو  م  مشروعات التنمية   8
 263.0 314.0 319.0 128.0 446.0 474.0 ةقة المبحو  في ا جازة الحكومية  9
 157.0 0.076 -0.131 166.0 0.048 165.0 الشعور  الرضا ع  المجتمع المحلي  10
 262.0 238.0 0.130 0.051 0.114 228.0 ادجاه المبحو  نحو البيئة  11
 189.0 0.113 0.032- 0.045 0.127 0.062 حجم ا سرة 12
 114.0 -0.094 -0.024 -204.0 -142.0- 0.044- ا سرة  دعليم مستوت 13
 0.100 0.043 0.097 0.001 0.056 0.112 متوس  الد ا الشارت ل سرة  14
 0.046- 0.048- 0.087- 0.058 0.057- 0.012- حجم الحيااة الزرا ية  15
 167.0 -0.027 -0.003 0.050 0.054 -0.022- حجم الحيااة الحيوانية والداجنية  16
 153.0 0.051 0.097 0.120 0.135 0.017 ات الزرا ية حيااة اآل 17
 202.0 -0.102 0.096 0.108 0.100 0.107 مستو  المعيشة  18

 0.05معنوت على مستو      0.01معنوت على مستو    المةدر  حسب  م  كيانات الدراسة الميدانية  استلدام الحاس  اآللي.  

 
ــة5] ــين درجــ ــة بــ ــاركة [ العالقــ ــريفيين مشــ ــكان الــ  – الســ

ــرات  -ين المبحــوث فــى األنشــطة البيئيــة وكــل مــن المتغي
 :المدروسةالمستقلة 

( 5ااردبةةةةا  البسةةةي  الةةةواردة  جةةةةدول) نتةةةا   دحليةةةا كشةةةف 
المسةةةةةةةتو   معنويةةةةةةةة موجبةةةةةةةة عنةةةةةةةد ةوجةةةةةةةود عالقةةةةةةةات اردباطيةةةةةةة 

 – السةةةةةةكاس الةةةةةةريفيي  مشةةةةةةاركةدرجةةةةةةة كةةةةةةي   0.01 ااحتمةةةةةةالي
وبةةةةي  كةةةةا مةةةة  المتةيةةةةرات نشةةةةطة البيئيةةةةة فةةةةى ا  -المبحةةةةوةيي 

والتةةةي أمكةةة  درديباةةةا دنااليةةةا  اسةةةتلدام قةةةوة  -المسةةةتقلة التاليةةةة 
العالقةةةةةات ااردباطيةةةةةة كمةةةةةا دعكسةةةةةاا هةةةةةيم معةةةةةامالت ااردبةةةةةا  

ووةةةةةةى  ةقةةةةةةة المبحةةةةةةةوةي  فةةةةةةي ا جاةةةةةةزة الحكوميةةةةةةةة  -البسةةةةةةي  
(, اسةةةةةةةةةتفادة المبحةةةةةةةةةوةي  مةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةروعات التنميةةةةةةةةةة 0.446)
          مبحةةةةةةةةةوةي  نحةةةةةةةةةو المشةةةةةةةةةاركة التطو يةةةةةةةةةة(, ادجةةةةةةةةةاه ال0.359)
(, 0.330(, درجةةةةة اانفتةةةةاح الجةرافةةةةةي للمبحةةةةوةي  )0.335 )

(, درجةةة 0.285درجة دردد المبحةةوةي  علةةي المراكةةز اللدميةةة )
(, حجةةةةةةةةةةةم ا سةةةةةةةةةةةرة 0.244اانفتةةةةةةةةةةةاح الثقةةةةةةةةةةةافي للمبحةةةةةةةةةةةوةي  )

 -ودشير ايجاكية العالقات مع المتةيةةرات المسةةتقلة (,  0.189)
والتي ةبت  معنوياداا إلي أس الزيادة فةةي أت مةة    -للكرسالفة ا

 السةةكاس الةةريفيي  مشةةاركةدرجةةة وله المتةيرات دؤد  إلى ايةةادة 
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 ةكمةةا دبةةي  وجةةود عالقةة فةةى ا نشةةطة البيئيةةة,  -المبحةةوةي   –
 اردباطيةةةةةةةةةةةة معنويةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةالبة عنةةةةةةةةةةةد المسةةةةةةةةةةةتو  ااحتمةةةةةةةةةةةالي

 (, مسةةتو  دعلةةيم0.204ا سةةرة) دعلةةيم متةيةةرت مسةةتوتو 0.01
 – السةةكاس الةةريفيي  ممةةا يعنةةى أس مشةةاركة (0.193المبحوةي )
مسةةتويات دعلةةيم دقةةا كزيةةادة فةةى ا نشةةطة البيئيةةة  -المبحةةوةي  

 كا م  المبحوةي  وأسر المبحوةي .
ــكان 6] ــة للســ ــاركة االجتماعيــ ــة المشــ ــين درجــ ــة بــ [ العالقــ

وكــل مــن المتغيــرات المســتقلة  -ين المبحــوث –الــريفيين 
 :المدروسة

( 5ااردبةةةا  البسةةي  الةةواردة  جةةةدول) نتةةا   دحليةةات أظاةةر 
المسةةةةةةةتو   معنويةةةةةةةة موجبةةةةةةةة عنةةةةةةةد ةعالقةةةةةةةات اردباطيةةةةةةة  وجةةةةةةةود

 – السةةةةةةكاس الةةةةةةريفيي  مشةةةةةةاركةدرجةةةةةةة كةةةةةةي   0.01 ااحتمةةةةةةالي
وبةةةةي  كةةةا مةةةة  المتةيةةةةرات فةةةةى ا نشةةةطة البيئيةةةةة  -المبحةةةوةي  

والتةةةي أمكةةة  درديباةةةا دنااليةةةا  اسةةةتلدام قةةةوة  -المسةةةتقلة التاليةةةة 
القةةةةةات ااردباطيةةةةةة كمةةةةةا دعكسةةةةةاا هةةةةةيم معةةةةةامالت ااردبةةةةةا  الع

ووةةةةةةةةةةةةةةى  ةقةةةةةةةةةةةةةةة المبحةةةةةةةةةةةةةةوةي  فةةةةةةةةةةةةةةي ا جاةةةةةةةةةةةةةةزة  -البسةةةةةةةةةةةةةةي  
(, درجةةةةةة دةةةةةةردد المبحةةةةةوةي  علةةةةةي المراكةةةةةةز 0.474الحكوميةةةةةة)
(, استفادة المبحةةوةي  مةة  مشةةروعات التنميةةة 0.415اللدمية )

(, 0.337(, درجةةةةةة اانفتةةةةةاح الجةرافةةةةةةي للمبحةةةةةوةي  )0.378)
(, درجةةةة 0.340ي  نحةةةو المشةةةاركة التطو يةةةة )ادجةةةاه المبحةةةوة

(, وادجةةاه المبحةةوةي  نحةةو 0.335اانفتةةاح الثقةةافي للمبحةةوةي  )
 اإلضافة إلي وجةةود عالقةةة اردباطيةةة معنويةةة (, 0.228البيئة )

ومتةيةةةر  0.05موجبةةةة أيضةةةا  ولكةةة  عنةةةد المسةةةتو  ااحتمةةةالي 
(,  0.165شةةةعور المبحةةةةوةي   الرضةةةةا عةةةة  المجتمةةةةع المحلةةةةي )

سةةةةالفة  -ير ايجاكيةةةةة العالقةةةةات مةةةةع المتةيةةةةرات المسةةةةتقلة ودشةةةة 
والتي ةبتةة  معنوياداةةا إلةةي أس الزيةةادة فةةي أت مةة  وةةله   -اللكر

درجة المشاركة ااجتما ية للسةةكاس المتةيرات دؤد  إلى ايادة  
اردباطيةةة معنويةةةة  ةكمةةا دبةةي  وجةةود عالقةة ي , المبحةةوةالةةريفيي  

 دعلةةيم يةةر مسةةتوتمتةو  0.05 سةةالبة عنةةد المسةةتو  ااحتمةةالي
المشةةةةةةةةاركة  اردفةةةةةةةةاح درجةةةةةةةةةممةةةةةةةةا يعنةةةةةةةةى (, 0.142ا سةةةةةةةةرة )

 انلفةةةةةةةةاض  -المبحةةةةةةةةوةي   – لسةةةةةةةةكاس الةةةةةةةةريفيي ااجتما يةةةةةةةةة ل
 مستويات دعليم أسر المبحوةي .

ــًا:  ــرات المســتقلة المدروســة ثالث ــة النســبية للمتغي ــياألهمي  ف
المشــاركة االجتماعيــة  درجــة فــيتفســير التبــاين الحــادث 

 ومكوناته الفرعية. - المبحوثين – ريفيينللسكان ال
ــة [ 1] ــتقلة المدروسـ ــرات المسـ ــبية للمتغيـ ــة النسـ ــياألهميـ  فـ

 السكان الريفيين مشاركةدرجة  فيالتباين الحادث   تفسير
 :االجتماعية المنظمات  في - المبحوثين –

 شةةةاركةدرجةةةة مالمةةةؤةرة فةةةي المدروسةةةة  متةيةةةراتاللتحد ةةةد 

, ااجتما يةةة المنظمةةات فةةي - المبحةةوةي  –السةةكاس الةةريفيي  
كةةاس مةةة  الضةةرورت ا تبةةةار الفةةرض النظةةةرت ا ول, والةةلت دةةةم 

 مشةةاركةا تبةةاره  ةةالفرض اإلحةةةا ي التةةالي  "ا دتةةأةر درجةةة 

ااجتما يةةة )كمتةيةةر  المنظمةةات فةةي ي السكاس الريفيي  المبحوة
المتةيةةةرات المسةةةتقلة المدروسةةةة", وقةةةد اسةةةتلدم دةةةا ع(  كةةةا مةةة  

وا تبةةةار" ", ا تبةةةار لةةةحة وةةةلا  المتعةةةدد دارت اانحةةة  التحليةةةا
( إلةةى معنويةةة نمةةوذت 6) دشير النتا   الةةواردة  جةةدولالفرض, و 
حتةةى  Step-wise المتعةةدد المتةةدرت الةةةاعد  اانحةةدارت التحليا 
مةة  التحليةةا، وقةةد كلةةة  هيمةةة " " المحسةةوبة   سادسةةةاللطوة ال
لا ووةة , 0.01ووى معنوية عند المسةةتو  ااحتمةةالي ,  11.760

 شةةاركةدرجةةة م متةيرات مسةةتقلة دةةؤةر فةةي س يعنى أس ونام 

ااجتما يةةة،  المنظمةةات فةةي -ي  المبحةةوة –السةةكاس الةةريفيي  
 Adjusted R)2(وقةةةةد كلةةةةة  هيمةةةةة معامةةةةا التحد ةةةةد المعةةةةدل 

المةةؤةرة دبلةةغ السةةتة , ممةةا يعنةةى أس المتةيةةرات المسةةتقلة 0.245
درجةةة  د  فةةينسبة مسةةاومتاا مجتمعةةة فةةي دفسةةير التبةةا   الحةةا 

 المنظمةةةات فةةةي -ي  المبحةةةوة –السةةةكاس الةةةريفيي   شةةةاركةم

درجةةةةة اانفتةةةةاح مناةةةةا إلةةةةي  %13، يعةةةةز  %24.5 ااجتما يةةةةة
درجةةةةةة اانفتةةةةةاح الثقةةةةةةافي إلةةةةةةي  %4.6و ,الجةرافةةةةةةي للمبحةةةةةوةي 

ادجةةةةةةاه المبحةةةةةةوةي  نحةةةةةةو المشةةةةةةاركة إلةةةةةةي  %2.1و ,للمبحةةةةةةوةي 
 %1.1يئةةة, والةةي ادجةةاه المبحةةوةي  نحةةو الب %2.1التطو يةةة, و

 %1.6الي  حجم الحيااة الحيوانية والداجنيةةة لةةدت المبحةةوةي , و
وبنةةةاء علةةةى دلةةةك الةةةي ةقةةةة المبحةةةوةي  فةةةي ا جاةةةزة الحكوميةةةة. 
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النتةةةةا   يمكةةةة  رفةةةة  الفةةةةرض اإلحةةةةةا ي المتعلةةةةط  ةةةةةالفرض 
 -سةةةالفة الةةةةلكر -النظةةةرت ا ول  النسةةةبة للمتةيةةةةرات المسةةةتقلة 

 –السةةةةكاس الةةةةريفيي   شةةةةاركةدرجةةةة موالتةةةي ةبةةةة  دأةيروةةةةا فةةةةي 
ااجتما يةةةةة، وقبولةةةةه لبةةةةاقي  المنظمةةةةات فةةةةي -ي  المبحةةةةوة

 .المتةيرات المستقلة
ــتقلة المدروســـة [ 2] ــبية للمتغيـــرات المسـ ــياألهميـــة النسـ  فـ

ــاين الحــادث  تفســير درجــة المشــاركة الالرســمية  فــيالتب
 :المبحوثينللسكان الريفيين 

المشةةةاركة درجةةةة  فةةةيالمةةةؤةرة المدروسةةةة  متةيةةةراتاللتحد ةةةد 
, كةةةةاس مةةةة  الضةةةةرورت ا تبةةةةار لمبحةةةةوةي الالرسةةةةمية للةةةةريفيي  ا

الفةةرض النظةةرت الثةةاني, والةةلت دةةم ا تبةةاره  ةةالفرض اإلحةةةا ي 
 – درجة المشاركة الالرسمية للسةةكاس الةةريفيي تأةر التالي  "ا د

المسةةةةتقلة )كمتةيةةةةر دةةةةا ع(  كةةةةا مةةةة  المتةيةةةةرات  -ي  المبحةةةةوة
وا تبةةار"  المتعةةدد اانحةةدارت  التحليةةاالمدروسةةة", وقةةد اسةةتلدم 

دشةةةةةير النتةةةةةا   الةةةةةواردة  ", ا تبةةةةةار لةةةةةحة وةةةةةلا الفةةةةةرض , و 
المتعةةةدد  اانحةةةدارت ( إلةةةى معنويةةةة نمةةةوذت التحليةةةا 6)  جةةةدول

مةةةةة   را عةةةةةةحتةةةةةى اللطةةةةةوة ال Step-wise المتةةةةةدرت الةةةةةةاعد 

ووةةةةةى , 21.674التحليةةةةةا، وقةةةةةد كلةةةةةة  هيمةةةةةة " " المحسةةةةةوبة 
ووةةلا يعنةةى أس ونةةام , 0.01معنويةةة عنةةد المسةةتو  ااحتمةةالي 

درجةةةةة المشةةةةاركة الالرسةةةةمية  متةيةةةةرات مسةةةةتقلة دةةةةؤةر فةةةةي أربةةةع
، وقةةةد كلةةةة  هيمةةةة معامةةةا التحد ةةةد ي المبحةةةوةللسةةةكاس الةةةريفيي  

, ممةةةةا يعنةةةةى أس المتةيةةةةرات Adjusted R 294.0)2(المعةةةةدل 
المةةةؤةرة دبلةةةةغ نسةةةبة مسةةةاومتاا مجتمعةةةة فةةةةي ا ربعةةةة المسةةةتقلة 

درجةةة المشةةاركة الالرسةةمية للسةةكاس  فةةيدفسةةير التبةةا   الحةةاد  
درجةةةةةة مناةةةةةا إلةةةةةي  %13، يعةةةةةز  %29.4ي  المبحةةةةةوةالةةةةةريفيي  
 ي دةةردد المبحةةوةدرجةةة إلي  %7.8و ,للمبحوةي الثقافي  اانفتاح  

ةقة المبحةةوةي  فةةي ا جاةةزة إلي  %4.5و علي المراكز اللدمية,
وبنةةاء علةةى ي . الد ا الشةةارت للمبحةةوةالي    %4.1الحكومية, و

لنتةةا   يمكةة  رفةة  الفةةرض اإلحةةةا ي المتعلةةط  ةةالفرض دلةةك ا
 -سةةةالفة الةةةلكر - النسةةةبة للمتةيةةةرات المسةةةتقلة  ثةةةانيالنظةةةرت ال

درجةةةةة المشةةةةاركة الالرسةةةةمية للسةةةةكاس والتةةةةي ةبةةةة  دأةيروةةةةا فةةةةي 
 .، وقبوله لباقي المتةيرات المستقلةي المبحوةالريفيي   
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ــاطي واالنحــداري المت .6جــدول  ــائج التحليــل االرتب ــدرج الصــاعد نت ــدد المت ــد األهميــة النســبية للمتغيــرات  Step-wiseع لتحدي
ومكوناتــه  - المبحــوثيين – المشــاركة االجتماعيــة للســكان الــريفيين درجــة)متغيــر المتغيــرات التابعــة المســتقلة المــ ثرة فــي 

 الفرعية(.

 المتغيرات التابعة 
 خطوات 

 التحليل

 المتغيرات المستقلة
 لتابعة الم ثرة في المتغيرات ا

معامل 
االنحدار 
 الجزئي

B 

 

معامل 
االرتباط  
المتعدد  

R 

معامل 
 التحديد 

R² 

معامل 
التحديد  
المعدل 

Adjusted 

R² 

% للتباين  
المفسر  
في     
المتغير  
 التابع

قيمة )ف(  
الختبار  

معنوية معامل  
 االنحدار

المشةةةةةةةةةةةةةاركة  أوا  
 في المنظمات

 ** 30.624 13.00 0.130 0.134 0.366 0.214 درجة اانفتاح الجةرافةي للمبحو   1

 ** 22.200 4.6 0.176 0.184 0.429 0.210 درجة اانفتاح الثقافي للمبحو   2

 ** 17.237 2.1 0.197 0.209 0.457 0.249 ادجاه المبحو  نحو المشاركة التطو ية  3

 ** 14.833 2.1 0.218 0.233 0.483 0.346 ادجاه المبحو  نحو البيئة  4

 ** 12.822 1.1 0.229 0.248 0.498 0.211- ااة الحيوانية والداجنية حجم الحي 5

 ** 11.760 1.6 0.245 0.268 0.517 0.408 ةقة المبحو  في ا جازة الحكومية  6

المشةةةةةاركة  ةانيةةةةةا  
 الالرسمية

 ** 30.860 13.00 0.130 0.135 0.367 0.304 درجة اانفتاح الثقافي للمبحو   1

 ** 27.096 7.8 0.208 0.216 0.464 0.327 علي المراكز اللدمية درجة دردد المبحو   2

 ** 23.514 4.5 0.253 0.285 0.514 0.518 ةقة المبحو  في ا جازة الحكومية  3

 ** 21.674 4.1 0.294 0.308 0.555 0.002- الد ا الشارت للمبحو   4

المشةةةةةاركة  ا  ةالثةةةةة 
  الرأت

 ** 22.372 9.7 0.097 0.102 0.319 1.010 ةقة المبحو  في ا جازة الحكومية  1

 ** 14.598 2.3 0.120 0.129 0.359 0.487 درجة دردد المبحو  علي المراكز اللدمية  2

 ** 11.863 2.1 0.141 0.154 0.392 0.309- الشعور  الرضا ع  المجتمع المحلي  3

 ** 10.118 1.4 0.151 0.172 0.415 0.045 مستو  المعيشة  4

ة را عةةةةا  المشةةةةارك
فةةةةى المشةةةةروعات 

 التنموية

 ** 31.115 13.1 0.131 0.136 0.369 0.265 درجة دردد المبحو  علي المراكز اللدمية  1

 ** 22.431 4,6 0.177 0,185 0.431 0.257 ةقة المبحو  في ا جازة الحكومية  2

 ** 16.929 1.7 0.194 0.206 0.454 0.129 استفادة المبحو  م  مشروعات التنمية  3

 ** 14.199 1.6 0.210 0.226 0.475 0.016- ستو  المعيشة م 4

 امسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
المشةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةى 
 ا نشطة البيئية

 ** 51.399 20.2 0.202 0.206 0.454 0.894 ةقة المبحو  في ا جازة الحكومية  1

 ** 34,315 4.9 0.251 0.258 0.508 0.308 درجة دردد المبحو  علي المراكز اللدمية  2

 ** 26.719 2.8 0.279 0.290 0.539 0.001- لمبحو  الد ا الشارت ل 3

 ** 22.353 2.1 0.300 0.314 0.561 0.587 حجم ا سرة 4

 ** 19.313 1.5 0.315 0.332 0.576 0.129 درجة اانفتاح الجةرافةي للمبحو   5

المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركة 
 ااجتما ية

 ** 57.364 22.1 0.221 0.225 0.474 6.171 ةقة المبحو  في ا جازة الحكومية  1

 ** 51.025 11.4 0.335 0.341 0.584 3.203 درجة دردد المبحو  علي المراكز اللدمية  2

 ** 42.223 4.8 0.383 0.393 0.627 1.580 درجة اانفتاح الثقافي للمبحو   3

 ** 35.074 2.3 0.406 0.418 0.647 0.010- الد ا الشارت للمبحو   4

 ** 29.277 0.9 0.415 0.430 0.656 0.777 درجة اانفتاح الجةرافةي للمبحو   5

       0.01المةدر  حسب  م  كيانات الدراسة الميدانية  استلدام الحاس  االى.          ** مستو  معنوية 
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ــتقلة المدروســـة [ 3] ــبية للمتغيـــرات المسـ ــياألهميـــة النسـ  فـ

ــادث  تفســـير ــالرأي فـــيالتبـــاين الحـ   درجـــة المشـــاركة بـ
 :المبحوثين للسكان الريفيين

درجةةةة المشةةةاركة  فةةةيالمةةةؤةرة المدروسةةةة  متةيةةةراتاللتحد ةةةد 
, كةةاس مةة  الضةةرورت ا تبةةار الفةةرض المبحوةي  الرأت للريفيي   

النظرت الثالث,  واللت دةةم ا تبةةاره  ةةالفرض اإلحةةةا ي التةةالي  
 المبحةةوةي  –للسكاس الريفيي    درجة المشاركة  الرأتتأةر "ا د
المستقلة المدروسة", وقةةد   المتةيرات )كمتةير دا ع(  كا م  -

وا تبةةةةار"  ", ا تبةةةةار  المتعةةةةدد اانحةةةةدارت  التحليةةةةااسةةةةتلدم 
( إلةةةى 6) دشةةةير النتةةةا   الةةةواردة  جةةةدوللةةةحة وةةةلا الفةةةرض, و 

المتعةةةدد المتةةةدرت الةةةةاعد  اانحةةةدارت معنويةةةة نمةةةوذت التحليةةةا 
Step-wise  مةة  التحليةةا، وقةةد كلةةة  هيمةةة  را عةحتى اللطوة ال

ووةةةةةةةةى معنويةةةةةةةةة عنةةةةةةةةد المسةةةةةةةةتو  , 10.118محسةةةةةةةةوبة " " ال
متةيةةرات مسةةتقلة  أربةةعووةةلا يعنةةى أس ونةةام ,  0.01ااحتمالي  
المبحةةوةي ، للسةةكاس الةةريفيي    درجةةة المشةةاركة  ةةالرأت دةةؤةر فةةي

 Adjusted R)2(وقةةةةد كلةةةةة  هيمةةةةة معامةةةةا التحد ةةةةد المعةةةةدل 
المةةةةؤةرة ا ربعةةةةة , ممةةةةا يعنةةةةى أس المتةيةةةةرات المسةةةةتقلة 0.151

 نسةةبة مسةةاومتاا مجتمعةةة فةةي دفسةةير التبةةا   الحةةاد  فةةي دبلةةغ
، %15.1 المبحةةةوةي درجةةةة المشةةةاركة  ةةةالرأت للسةةةكاس الةةةريفيي  

 فةةي ا جاةةزة الحكوميةةة, ي مناةةا إلةةي ةقةةة المبحةةوة %9.7يعةةز  
 علةةةةي المراكةةةةز اللدميةةةةة, ي دةةةةردد المبحةةةةوةدرجةةةةة إلةةةةي  %2.3و
ي, شةةعور المبحةةوةي   الرضةةا عةة  المجتمةةع المحلةة إلةةي  %2.1و
وبنةةةةةاء علةةةةةى دلةةةةةك ي . لمبحةةةةةوةا الةةةةةي مسةةةةةتو  معيشةةةةةة %1,4و

النتةةةةا   يمكةةةة  رفةةةة  الفةةةةرض اإلحةةةةةا ي المتعلةةةةط  ةةةةةالفرض 
 -سةةةالفة الةةةلكر - النسةةبة للمتةيةةةرات المسةةتقلة  ثالةةةثالنظةةرت ال

درجةةة المشةةاركة  ةةالرأت للسةةكاس الةةريفيي  والتي ةب  دأةيروةةا فةةي 
 .المبحوةي ، وقبوله لباقي المتةيرات المستقلة

 
 
 

ــة [ 4] ــتقلة المدروسـ ــرات المسـ ــبية للمتغيـ ــة النسـ ــياألهميـ  فـ
 السكان الريفيين مشاركةدرجة  فيالتباين الحادث   تفسير

 فى المشروعات التنموية: - المبحوثين –
 مشةةةاركةدرجةةةة  فةةيالمةةةؤةرة المدروسةةة  متةيةةةراتاللتحد ةةد 

فةةةى المشةةةروعات التنمويةةةة, كةةةاس مةةة   - المبحةةةوةي  – الةةةريفيي 
ر الفةةةرض النظةةةةرت الرا ةةةةع, والةةةلت دةةةةم ا تبةةةةاره الضةةةرورت ا تبةةةةا 

السةةكاس  مشةةاركةدرجةةة تةةأةر  ةةالفرض اإلحةةةا ي التةةالي  "ا د
)كمتةيةةةةر فةةةةى المشةةةةروعات التنمويةةةةة  - المبحةةةةوةي  – الةةةةريفيي 

المسةةةتقلة المدروسةةةة", وقةةةد اسةةةتلدم دةةةا ع(  كةةةا مةةة  المتةيةةةرات 
وا تبةةةار" ", ا تبةةةار لةةةحة وةةةلا  المتعةةةدد اانحةةةدارت  التحليةةةا

( إلةةى معنويةةة نمةةوذت 6) دشير النتا   الةةواردة  جةةدولفرض, و ال
حتةةى  Step-wise المتعةةدد المتةةدرت الةةةاعد  اانحةةدارت التحليا 

" "       مةةةةةة  التحليةةةةةةا، وقةةةةةةد كلةةةةةةة  هيمةةةةةةة را عةةةةةةةاللطةةةةةةوة ال
ووةةةى معنويةةةة عنةةةد المسةةةتو  ااحتمةةةالي , 14.199المحسةةةوبة 

 ر فةةةيمتةيةةةرات مسةةةتقلة دةةةؤة أربةةةعووةةةلا يعنةةةى أس ونةةةام  0.01
فةةةى المشةةةروعات  المبحةةةوةي  السةةةكاس الةةةريفيي  مشةةةاركةدرجةةةة 
 Adjusted)، وقةةد كلةةة  هيمةةة معامةةا التحد ةةد المعةةدل التنمويةةة

)2R 210.0  , ا ربعةةةةةةة ممةةةةةةا يعنةةةةةةى أس المتةيةةةةةةرات المسةةةةةةتقلة
المةةةةةؤةرة دبلةةةةةغ نسةةةةةبة مسةةةةةاومتاا مجتمعةةةةةة فةةةةةي دفسةةةةةير التبةةةةةا   

فةةةى  وةي المبحةةة  السةةةكاس الةةةريفيي  مشةةةاركةدرجةةةة  الحةةةاد  فةةةي
الةةي درجةةة مناةةا  %13.1، يعةةز  %21.0المشةةروعات التنمويةةة 

إلةةةةةي ةقةةةةةة  %4.6, وعلةةةةةي المراكةةةةةز اللدميةةةةةة ي دةةةةةردد المبحةةةةةوة
اسةةةةةةةتفادة  إلةةةةةةةي %1.7و فةةةةةةةي ا جاةةةةةةةزة الحكوميةةةةةةةة, ي المبحةةةةةةةوة

 الي مسةةتو  معيشةةة %1.6المبحوةي  م  مشروعات التنمية, و
ض وبنةةةةةاء علةةةةةى دلةةةةةك النتةةةةةا   يمكةةةةة  رفةةةةة  الفةةةةةر ي . لمبحةةةةةوةا

 النسةةبة للمتةيةةرات  را ةةعاإلحةةةا ي المتعلةةط  ةةالفرض النظةةرت ال
 مشاركةدرجة والتي ةب  دأةيروا في   -سالفة اللكر -المستقلة 

، وقبولةةةه فةةةى المشةةروعات التنمويةةةة المبحةةوةي  السةةكاس الةةةريفيي 
 .لباقي المتةيرات المستقلة
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ــة [ 5] ــتقلة المدروسـ ــرات المسـ ــبية للمتغيـ ــة النسـ ــياألهميـ  فـ
 السكان الريفيين مشاركةدرجة  فيلتباين الحادث ا  تفسير

 فى األنشطة البيئية: - المبحوثين –
 مشةةةاركةدرجةةةة  فةةيالمةةةؤةرة المدروسةةة  متةيةةةراتاللتحد ةةد 

فى ا نشطة البيئيةةة, كةةاس مةة   - المبحوةي  –  السكاس الريفيي 
الضةةرورت ا تبةةار الفةةرض النظةةرت اللةةامل, والةةلت دةةم ا تبةةاره 

السةةةكاس  مشةةاركةدرجةةةة  تةةأةرتةةةالي  "ا د ةةالفرض اإلحةةةا ي ال
)كمتةيةةر دةةةا ع( فةةةى ا نشةةطة البيئيةةةة  - المبحةةوةي  – الةةريفيي 

 التحليةةاالمسةةتقلة المدروسةةة", وقةةد اسةةتلدم  كةةا مةة  المتةيةةرات 
وا تبةةار" ", ا تبةةار لةةحة وةةلا الفةةرض,  المتعةةدد اانحةةدارت 

 ( إلةةى معنويةةة نمةةوذت التحليةةا6)  دشير النتا   الةةواردة  جةةدولو 
حتةةى اللطةةوة  Step-wise المتعدد المتةةدرت الةةةاعد  اانحدارت 

" "           مةةةةةةةة  التحليةةةةةةةةا، وقةةةةةةةةد كلةةةةةةةةة  هيمةةةةةةةةة لامسةةةةةةةةةال
ووةةةى معنويةةةة عنةةةد المسةةةتو  ااحتمةةةالي , 19.313المحسةةةوبة 

 متةيةةرات مسةةتقلة دةةؤةر فةةي  مةةلووةةلا يعنةةى أس ونةةام  0.01
، ئيةةةفى ا نشةةطة البي المبحوةي  السكاس الريفيي  مشاركةدرجة 

 Adjusted R)2(وقةةةةد كلةةةةة  هيمةةةةة معامةةةةا التحد ةةةةد المعةةةةدل 
المةةةةؤةرة اللمسةةةة , ممةةةا يعنةةةةى أس المتةيةةةرات المسةةةةتقلة 0.315

 دبلةةغ نسةةبة مسةةاومتاا مجتمعةةة فةةي دفسةةير التبةةا   الحةةاد  فةةي
فةةى ا نشةةطة البيئيةةة  المبحةةوةي  السةةكاس الةةريفيي  مشاركةدرجة 
فةةي ا جاةةزة   يةقةةة المبحةةوةالةةي مناةةا  %20.2، يعز  31.5%

علةةةي المراكةةةز  ي دةةةردد المبحةةةوةدرجةةةة إلةةةي  %4.9, والحكوميةةةة
الةةي  %2.1للمبحةةوةي , والد ا الشارت   إلي  %2.8و  اللدمية,

الةةي درجةةة اانفتةةاح الجةرافةةةي  %1.5ي , ولمبحةةوةحجةةم أسةةر ا
وبنةةةةاء علةةةةى دلةةةةك النتةةةةا   يمكةةةة  رفةةةة  الفةةةةرض  للمبحةةةةوةي , 

 النسةةةةةةةةبة  للةةةةةةةاماإلحةةةةةةةةا ي المتعلةةةةةةةةط  ةةةةةةةالفرض النظةةةةةةةةرت ال
والتةةةي ةبةةة  دأةيروةةةا فةةةي  -سةةةالفة الةةةلكر -للمتةيةةةرات المسةةةتقلة 

، فى ا نشةةطة البيئيةةة المبحوةي  السكاس الريفيي  مشاركةدرجة 
 .وقبوله لباقي المتةيرات المستقلة

 
 

ــة [ 6] ــتقلة المدروسـ ــرات المسـ ــبية للمتغيـ ــة النسـ ــياألهميـ  فـ
 درجــة المشــاركة االجتماعيــة فــيالتبــاين الحــادث  تفســير

 ين:المبحوثللسكان الريفيين 
درجةةةة المشةةةاركة  فةةةيالمةةةؤةرة المدروسةةةة  متةيةةةراتاللتحد ةةةد 

ي , كةةةاس مةةة  الضةةةرورت المبحةةةوةااجتما يةةةة للسةةةكاس الةةةريفيي  
ا تبةةةار الفةةةرض النظةةةرت السةةةادخ, والةةةلت دةةةم ا تبةةةاره  ةةةالفرض 

درجةةةةةةة المشةةةةةةاركة ااجتما يةةةةةةة  تةةةةةةأةراإلحةةةةةةةا ي التةةةةةةالي  "ا د
)كمتةيةةر دةةا ع(  كةةا مةة  المتةيةةرات ي  حةةوةالمبللسكاس الةةريفيي  

 المتعةةدد اانحةةدارت  التحليةةاالمسةةتقلة المدروسةةة", وقةةد اسةةتلدم 
دشةةةةير النتةةةةا   وا تبةةةةار"  ", ا تبةةةةار لةةةةحة وةةةةلا الفةةةةرض, و 

 اانحةةةةدارت ( إلةةةةى معنويةةةةة نمةةةةوذت التحليةةةةا 6) الةةةةواردة  جةةةةدول
 لامسةةةةحتةةةى اللطةةةوة ال Step-wiseالمتعةةةدد المتةةةدرت الةةةةاعد 

ووةةى , 29.277ليةةا، وقةةد كلةةة  هيمةةة " " المحسةةوبة مةة  التح 
ووةةلا يعنةةى أس ونةةام , 0.01معنويةةة عنةةد المسةةتو  ااحتمةةالي 

درجةةة المشةةاركة ااجتما يةةة  متةيةةرات مسةةتقلة دةةؤةر فةةي  مةةل
، وقةةةد كلةةةة  هيمةةةة معامةةةا التحد ةةةد ي المبحةةةوةللسةةةكاس الةةةريفيي  

, ممةةةةا يعنةةةةى أس المتةيةةةةرات Adjusted R 415.0)2(المعةةةةدل 
المةةةؤةرة دبلةةةغ نسةةةبة مسةةةاومتاا مجتمعةةةة فةةةي اللمسةةةة مسةةةتقلة ال

درجةةة المشةةاركة ااجتما يةةة للسةةكاس  دفسير التبا   الحاد  فةةي
ةقةةةةةة الةةةةي مناةةةةةا  %22.1، يعةةةةز  %41.5ي  المبحةةةةةوةالةةةةريفيي  
دةةةردد درجةةةة إلةةةي  %11.4, وا جاةةةزة الحكوميةةةة فةةةي ي المبحةةةوة
انفتةةاح الةةي درجةةة ا %4.8و علةةي المراكةةز اللدميةةة, ي المبحةةوة

للمبحةةةوةي , الةةةد ا الشةةةارت  إلةةةي %2.3والثقةةةافي للمبحةةةوةي ,  
وبنةةاء علةةى  الةةي درجةةة اانفتةةاح الجةرافةةةي للمبحةةوةي , %0.9و

دلةةك النتةةا   يمكةة  رفةة  الفةةرض اإلحةةةا ي المتعلةةط  ةةالفرض 
 -سةةالفة الةةلكر - النسةةبة للمتةيةةرات المسةةتقلة  سةةادخالنظةةرت ال

كة ااجتما يةةةة للسةةةةكاس درجةةةة المشةةةةار والتةةةي ةبةةةة  دأةيروةةةا فةةةةي 
 .، وقبوله لباقي المتةيرات المستقلةي المبحوةالريفيي   
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 الخالصة والتوصيات 
انلفةةاض درجةةة مشةةاركة  البيةةة أشةةارت نتةةا   الدراسةةة إلةةي 

( فةةةي المنظمةةةات ااجتما يةةةة, وأس %64.5ي )المبحةةةوةالةةةريفي  
ي  فةةي المبحوةأكثر المتةيرات المستقلة اردباطا  كدرجة مشاركة 

ي ، مبحةةوةريفيي  الاانفتةةاح الجةرافةةةي للةة المنظمةةات كةةاس متةيةةر 
وأقلاةةا اردباطةةا  متةيةةر درجةةة شةةعور الةةريفيي  المبحةةوةي   الرضةةا 
عةةة  المجتمةةةع المحلةةةةي, كمةةةا أشةةةارت النتةةةةا   الةةةي دةةةأةير سةةةة  

ي  فةةةي المبحةةةوةمتةيةةةرات مسةةةتقلة فةةةي درجةةةة مشةةةاركة الةةةريفيي  
ة اانفتةةاح الجةرافةةةي المنظمات، وكاس أكثروم دأةيرا متةير درجةة 

للريفيي  المبحوةي , وأقلاةةم دةةأةيرا متةيةةر حجةةم الحيةةااة الحيوانيةةة 
 والداجنية لدت الريفيي  المبحوةي .

الالرسةةةةةةةةمية للةةةةةةةةريفيي   مشةةةةةةةاركةالوفيمةةةةةةةا يلةةةةةةةةتص كدرجةةةةةةةةة 
 درجةةة( %66ي  )المبحةةوةالةةريفيي   دبةةي  أس  البيةةةالمبحةةوةي , 

ثةةةةر المتةيةةةةرات , وأس أككانةةةة  متوسةةةةطة مشةةةةاركتام الالرسةةةةمية
ريفيي  لةةةةةةةة المسةةةةةةةةتقلة اردباطةةةةةةةةا  كدرجةةةةةةةةة المشةةةةةةةةاركة الالرسةةةةةةةةمية ل

ي  كةةةةةةةاس متةيةةةةةةةر درجةةةةةةةة اانفتةةةةةةةاح الثقةةةةةةةافي للةةةةةةةريفيي  مبحةةةةةةوةال
الةةريفيي   مسةةتوت دعلةةيم أسةةرالمبحةةوةي , وأقلاةةا اردباطةةا  متةيةةر 

متةيةةرات مسةةتقلة فةةي  المبحةةوةي , كمةةا كينةة  النتةةا   دةةأةير أربةةع
ي , وكةةاس أكثةةةروم المبحةةوةلةةريفيي  درجةةة المشةةاركة الالرسةةمية ل

للةةريفيي  المبحةةوةي , وأقلاةةم دةةأةيرا الثقةةافي دةةأةيرا درجةةة اانفتةةاح 
 ي .مبحوةريفيي  الالد ا الشارت للمتةير 

مشةةةةاركة الةةةريفيي  المبحةةةوةي   ةةةةالرأت,  كدرجةةةة تعلةةةطوفيمةةةا  
مشةةاركتام  درجةةة( %63ي  )المبحةةوةالةةريفيي  أس  البيةةة ادضةًة 
, وأس أكثةةر المتةيةةرات المسةةتقلة اردباطةةا  ةكانةة  متوسةةط  ةةالرأت

ي   ةةةةالرأت كةةةةاس متةيةةةةر ةقةةةةة لمبحةةةةوةكدرجةةةةة مشةةةةاركة الةةةةريفيي  ا
الةةةةةريفيي  المبحةةةةةوةي  فةةةةةي ا جاةةةةةزة الحكوميةةةةةة, وأقلاةةةةةا اردباطةةةةةا  

درجةةةةةة اانفتةةةةةاح الجةرافةةةةةةي للةةةةةريفيي  المبحةةةةةوةي , كمةةةةةا  متةيةةةةةر
متةيةةةةةرات مسةةةةةتقلة فةةةةةي درجةةةةةة  أوضةةةةةح  النتةةةةةا   دةةةةةأةير أربةةةةةع

ي , وكاس أكثروم دةةأةيرا متةيةةر المبحوةركة  الرأت للريفيي   المشا 
, وأقلاةةةم دةةةأةيرا فةةةي ا جاةةةزة الحكوميةةةة ي المبحةةةوةالةةةريفيي  ةقةةةة 

 ي .لمبحوةالريفيي  ا متةير مستو  معيشة

فةةى المشةةروعات التنمويةةة,  مشةةاركةأمةةا النتةةا   المتعلقةةة  ال
ي  أس درجةةة مشةةاركة الةالبيةةة القةةةوت مةة  الةةريفي أظاةةرت فقةةد

( فةةةى المشةةةروعات التنمويةةةة كانةةة  متوسةةةطة, %84ي  )المبحةةوة
واس أكثةةر المتةيةةرات المسةةتقلة اردباطةةا  كدرجةةة مشةةاركة الةةريفيي  

ي  فةةةي المشةةةروعات التنمويةةةة كةةةاس متةيةةةر درجةةةة دةةةردد المبحةةةوة
الةةةةةريفيي  المبحةةةةةوةي  علةةةةةي المراكةةةةةز اللدميةةةةةة، وأقلاةةةةةا اردباطةةةةةا  

   المبحةةوةي , كمةةا أظاةةرتمتةير درجة اانفتةةاح الثقةةافي للةةريفيي
النتا   دأةير أربع متةيةةرات مسةةتقلة فةةي درجةةة مشةةاركة الةةريفيي  

ي  في المشروعات التنموية، وكاس أكثةةروم دةةأةيرا متةيةةر المبحوة
, وأقلاةةم علةةي المراكةةز اللدميةةة ي المبحةةوةالةةريفيي  درجةةة دةةردد 

 ي .لمبحوةالريفيي  ا دأةيرا متةير مستو  معيشة
فةةةةةى ي  لمبحةةةةةوةالةةةةةريفيي  ا ة مشةةةةةاركةوفيمةةةةةا يلةةةةةتص كدرجةةةةة 

ا نشةةطة البيئيةةة, كشةةف  النتةةا   عةة  انلفةةاض درجةةة مشةةاركة 
(, وأس أكثةةةةةةةةةر %81.5ي  )المبحةةةةةةةةةوةالةالبيةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةوت مةةةةةةةةة  

فةةةةى المتةيةةةةرات المسةةةةتقلة اردباطةةةةا  كدرجةةةةة مشةةةةاركة المبحةةةةوةي  
ا نشةةةةةطة البيئيةةةةةة كةةةةةاس متةيةةةةةر ةقةةةةةة المبحةةةةةوةي  فةةةةةي ا جاةةةةةزة 

المبحةةةوةي , كمةةةا  أسةةةراطةةةا  متةيةةةر حجةةةم الحكوميةةةة, وأقلاةةةا اردب
كشةةةف  النتةةةا   عةةة  دةةةأةير  مةةةل متةيةةةرات مسةةةتقلة فةةةي درجةةةة 

ا نشةةطة البيئيةةة, وكةةاس أكثةةروم فةةى  مشاركة الريفيي  المبحةةوةي   
, وأقلاةةم دةةأةيرا في ا جاةةزة الحكوميةةةي  ةقة المبحوةدأةيرا متةير  

 ي .لمبحوةمتةير درجة اانفتاح الجةرافةي للريفيي  ا
مةةةةةةاا , قةةةةةةد اشةةةةةةارت النتةةةةةةا   الةةةةةةي اس درجةةةةةةة المشةةةةةةاركة واج 

( كانةةةةةةة  %51.5ااجتما يةةةةةةةة لةالبيةةةةةةةة الةةةةةةةريفيي  المبحةةةةةةةوةي  )
الةةي انلفةةاض  –كمةةا سةةبط ايضةةاحه  -متوسةةطة, ويرجةةع ذلةةك 

ي  فةةي كةةا مةة  المبحةةوةدرجةةة مشةةاركة  البيةةة السةةكاس الةةريفي  
المنظمةةةةات ااجتما يةةةةة وا نشةةةةطة البيئيةةةةة,  ااضةةةةافة الةةةةي اس 

مشةةةةاركة  ةةةةالبيتام فةةةةي كةةةةا مةةةة  ا نشةةةةطة ااجتما يةةةةة درجةةةةة 
الالرسمية, وبالرأت, وفي المشروعات التنموية كانةة  متوسةةطة, 

أةةةةةر علةةةةي اجمةةةةالي درجةةةةة المشةةةةاركة ااجتما يةةةةة لةالبيةةةةة  ممةةةةا 
الريفي  المبحوةي , كما أشةةارت النتةةا   الةةي أس أكثةةر المتةيةةرات 

لةةةةةةةةريفيي  المسةةةةةةةتقلة اردباطةةةةةةةا  كدرجةةةةةةةة المشةةةةةةةاركة ااجتما يةةةةةةةة ل



 2020 ديسمبر   -أكتوبر ( 4العدد   41)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

494 

المبحةةوةي  كةةاس متةيةةر ةقةةة المبحةةوةي  فةةي ا جاةةزة الحكوميةةة, 
وأقلاةةةةا اردباطةةةةا  متةيةةةةر مسةةةةةتو  دعلةةةةيم أسةةةةر المبحةةةةوةي , كمةةةةةا 

متةيةةةةرات مسةةةةتقلة فةةةةي درجةةةةة  أوضةةةةح  النتةةةةا   دةةةةأةير  مةةةةل
المشةةاركة ااجتما يةةة للةةريفيي  المبحةةوةي , وكةةاس أكثةةروم دةةأةيرا 

, وأقلاةةةةم دةةةةأةيرا كوميةةةةةفةةةةي ا جاةةةةزة الح ي  ةقةةةةة المبحةةةةوةمتةيةةةةر 
 ي .لمبحوةمتةير درجة اانفتاح الجةرافةي للريفيي  ا

المستقلة  وفيما  تعلط   للمتةيرات  النسبية  ا ومية 
الحاد     دفسير  فيالمدروسة   مشاركة   فيالتبا    درجة 

الريفيي     المتةيرات المبحوةالسكاس  اومية  النتا    كين   ي , 
 المستقلة التالية  

  اسةةتطاح وةةلا في ا جازة الحكوميةةةي  لمبحوةةقة امتةير   -1
مةة  التبةةا   الحةةاد  فةةى  %22.1المتةيةةر  مفةةرده دفسةةير 

درجةةةةة المشةةةةاركة ااجتما يةةةةةة ااجماليةةةةة, كمةةةةا اسةةةةةتطاح 
، %4.5، %4.6، %9.7، %20.2 مفةةةةرده ايضةةةةا  دفسةةةةير 

م  التبا   الحةةاد  فةةى درجةةة كةةا مةة   المشةةاركة   1.6%
 ةةةةالرأت, المشةةةةاركة فةةةةي فةةةةي ا نشةةةةطة البيئيةةةةة, المشةةةةاركة 

المشةةةةروعات التنمويةةةةة, المشةةةةاركة الالرسةةةةمية, والمشةةةةاركة 
في المنظمات على التوالى، لةةللك يمكةة  اعتبةةاره احةةد أوةةم 
ا سبا  التي أدت الي عدم اردفاح درجة مشاركة  البية 

حيث كينةة  النتةةا    - كا انماطاا   –الريفيي  المبحوةي   
مةةةةة   (%84.5)القةةةةةةوت  ةالبيةةةةةةانلفةةةةةاض درجةةةةةة ةقةةةةةة ال

وشةةعوروم  عةةدم عدالةةة فةةي ا جاةةزة الحكوميةةة,  ي المبحةةوة
. ومةةةة  ةةةةةم فاةةةةلا المتةيةةةةر يعتبةةةةر مةةةة  أوةةةةم دلةةةةك ا جاةةةةزة

محددات المشاركة في ا نشطة البيئية, المشاركة  الرأت, 
المشاركة في المشروعات التنموية, المشةةاركة الالرسةةمية, 

متةيةةةر والمشةةةاركة فةةةي المنظمةةةات, واجمةةةاا  يعتبةةةر وةةةلا ال
مةة  أوةةم محةةددات المشةةاركة ااجتما يةةة للسةةكاس الةةريفيي  

 المبحوةي .
علةةةةةي المراكةةةةةةز  ي المبحةةةةةوةالةةةةةريفيي  درجةةةةةة دةةةةةردد متةيةةةةةر  -2

 %11.4  سةةاوم وةةلا المتةيةةر  مفةةرده فةةي دفسةةير اللدميةةة
مةةةة  التبةةةةا   الحةةةةاد  فةةةةى درجةةةةة المشةةةةاركة ااجتما يةةةةة 

، %13.1ااجماليةةةة، كمةةةا اسةةةتطاح  مفةةةرده أيضةةةا  دفسةةةير 
م  التبا   الحاد  فى درجة كةةا   2.3%،  4.9%،  7.8%

مةةةةةة   المشةةةةةةاركة فةةةةةةي المشةةةةةةروعات التنمويةةةةةةة, المشةةةةةةاركة 
الالرسةةةةمية, المشةةةةاركة فةةةةي ا نشةةةةطة البيئيةةةةة, والمشةةةةاركة 
 ةةةالرأت علةةةى التةةةوالى, ويمكةةة  دفسةةةير عةةةدم اردفةةةاح درجةةةة 
مشةةةةةاركة  البيةةةةةة الةةةةةريفيي   عينةةةةةة الدراسةةةةةة كنتيجةةةةةة لعةةةةةدم 

د مةةةا يقةةةر  مةةة  نةةةةع الةةةريفيي   عينةةةة اردفةةةاح درجةةةة دةةةرد
( علةةي المراكةةز اللدميةةة. ولةةللك يعتبةةةر %49.0الدراسةةة )

ولا المتةير م  أوةةم محةةددات المشةةاركة فةةي المشةةروعات 
التنمويةةةةة, المشةةةةاركة الالرسةةةةمية, المشةةةةاركة فةةةةي ا نشةةةةطة 
البيئيةةةةةة, والمشةةةةةاركة  ةةةةةةالرأت, واجمةةةةةاا   يعتبةةةةةةر مةةةةة  أوةةةةةةم 

للسةةةةةةةةةكاس الةةةةةةةةةريفيي  محةةةةةةةةةددات المشةةةةةةةةةاركة ااجتما يةةةةةةةةةة 
 المبحوةي .

للةةةةريفيي  المبحةةةةوةي   سةةةةاوم وةةةةلا الثقةةةةافي درجةةةةة اانفتةةةةاح  -3
مةة  التبةةا   الحةةاد  فةةى  %4.8المتةير  مفرده في دفسير 

درجةةةةة المشةةةةةاركة ااجتما يةةةةةة ااجماليةةةةةة، كمةةةةةا اسةةةةةتطاح 
مةة  التبةةا   الحةةاد   %4.6،  %13.0 مفرده أيضا  دفسير  

سةةمية, والمشةةاركة فةةي فةةى درجةةة كةةا مةة   المشةةاركة الالر 
المنظمات على التوالى, ويمك  دفسةةير عةةدم اردفةةاح درجةةة 
المشةةةاركة الالرسةةةةمية والمشةةةةاركة فةةةي المنظمةةةةات للةالبيةةةةة 
العظمةةةةي مةةةة  الةةةةريفيي  المبحةةةةوةي  كنتيجةةةةة لعةةةةدم اردفةةةةاح 

( مةةة  %81.0درجةةةة اانفتةةةاح الثقةةةافي للةالبيةةةة القةةةةوت )
مكةة  اعتبةةار وةةلا الريفيي   عينة الدراسة, وبناء  علي ذلك ي

المتةير م  أوم محددات المشاركة الالرسمية, والمشاركة 
فةةي المنظمةةات , كمةةا يعتبةةر مةة  أوةةم محةةددات المشةةاركة 

 ااجتما ية ااجمالية للسكاس الريفيي  المبحوةي .
للةةةريفيي  المبحةةةوةي   سةةةاوم وةةةلا ي جةرافةةة الدرجةةةة اانفتةةةاح  -4

الحةةاد  فةةى  مةة  التبةةا   %0.9المتةير  مفرده في دفسير 
درجةةةةة المشةةةةةاركة ااجتما يةةةةةة ااجماليةةةةةة، كمةةةةةا اسةةةةةتطاح 

مةة  التبةةا   الحةةاد   %1.5،  %13.0 مفرده أيضا  دفسير  
فةةى درجةةة كةةا مةة   المشةةاركة فةةي المنظمةةات, والمشةةاركة 
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فةةي ا نشةةطة البيئيةةة علةةى التةةوالى, لةةللك يمكةة  القةةول أس 
 عدم اردفاح درجة مشاركة  البية الةةريفيي  المبحةةوةي  فةةي
كا م   المنظمات وا نشطة البيئية, قةةد  رجةةع الةةي عةةدم 

للةالبيةةةةةةةة القةةةةةةةةوت ي جةرافةةةةةةة الاردفةةةةةةةاح درجةةةةةةةة اانفتةةةةةةةاح 
( م  الةةريفيي   عينةةة الدراسةةة, ولةةللك يعتبةةر وةةلا 96.5%)

المتةيةةةةر مةةةة  أوةةةةم محةةةةددات المشةةةةاركة فةةةةي المنظمةةةةات, 
والمشةةةةاركة فةةةةي ا نشةةةةطة البيئيةةةةة, كمةةةةا يعتبةةةةر مةةةة  أوةةةةم 

اجتما يةةةةةةةةة ااجماليةةةةةةةةة للسةةةةةةةةكاس محةةةةةةةةددات المشةةةةةةةةاركة ا
 الريفيي  المبحوةي .

الةةةد ا الشةةةارت للةةةريفيي  المبحةةةوةي   سةةةاوم وةةةلا المتةيةةةر  -5
مةة  التبةةا   الحةةاد  فةةى درجةةة  %2.3 مفةةرده فةةي دفسةةير 

المشةةةةاركة ااجتما يةةةةة ااجماليةةةةة، كمةةةةا اسةةةةتطاح  مفةةةةرده 
مةةةةة  التبةةةةا   الحةةةةاد  فةةةةةى  %2.8، %4.1أيضةةةةا  دفسةةةةير 

اركة الالرسةةةةمية, والمشةةةةاركة فةةةةي درجةةةةة كةةةةا مةةةة   المشةةةة 
ا نشةةةطة البيئيةةةةة علةةةةى التةةةةوالى, وبنةةةاء  علةةةةي ذلةةةةك يمكةةةة  
اعتبةةةةةةةار وةةةةةةةلا المتةيةةةةةةةر مةةةةةةة  أوةةةةةةةم محةةةةةةةددات المشةةةةةةةاركة 
الالرسةةةةةمية, والمشةةةةةاركة فةةةةةي ا نشةةةةةطة البيئيةةةةةة, واجمةةةةةاا   
يعتبةةةةةةةر وةةةةةةةلا المتةيةةةةةةةر مةةةةةةةة  أوةةةةةةةم محةةةةةةةددات المشةةةةةةةةاركة 

ارت ااجتما يةةةةة للسةةةةكاس الةةةةةريفيي  المبحةةةةوةي , كمةةةةا اشةةةةة 
النتةةةا   الةةةي التةةةأةير العكسةةةي للةةةد ا الشةةةارت للمبحةةةوةي  
علةةةةي درجةةةةة كةةةةا مةةةة  المشةةةةاركة الالرسةةةةمية للمبحةةةةوةي , 
ومشةةاركتام فةةي ا نشةةطة البيئيةةة, وكةةللك درجةةة المشةةاركة 
ااجتما ية ااجماليةةة للمبحةةوةي , ووةةله النتيجةةة دتعةةارض 
مةةع نتةةا   الدراسةةات والبحةةو  ااجتما يةةة السةةا قة, حيةةث 

كةةةا م "منةةةيل"، "لونةةةدس"، "دةةةا" و"فوسةةةك "  الةةةةي  اشةةةار 
وجود عالقة موجبة كي  المكانة ااقتةادية ل فةةراد وبةةي  
مسةةةةتو  مشةةةةاركتام ومسةةةةاومادام فةةةةي الشةةةةئوس المحليةةةةةة, 
حيةةث ةتطلةةة  المشةةةاركة ااجتما يةةةة  البةةةا  دةةةوفر المةةةوارد 

 .(2019المالية لدت ا فراد )سالمة وا روس, 
وةةةةلا المتةيةةةةر  مفةةةةرده دفسةةةةير  مسةةةةتوت المعيشةةةةة  اسةةةةتطاح -6

مةة  التبةةا   الحةةاد  فةةى درجةةة كةةا مةة    1.4%، 1.6%

المشةةةاركة فةةةي المشةةةروعات التنمويةةةة , والمشةةةاركة  ةةةالرأت 
على التوالى، وم  ةةةم يمكةة  اعتبةةار وةةلا المتةيةةر مةة  أوةةم 
محةةددات المشةةاركة فةةي المشةةروعات التنمويةةة, والمشةةاركة 

عكسةةةي لمسةةةتوت  ةةةالرأت, كمةةةا أوضةةةح  النتةةةا   التةةةاةير ال
معيشةةةةةة الةةةةةريفيي  المبحةةةةةوةي  فةةةةةي درجةةةةةة مشةةةةةاركتام فةةةةةي 
المشةةروعات التنمويةةة, كينمةةا اشةةارت الةةي دةةأةيره اايجةةةاكي 

  .في درجة مشاركتام  الرأت
اسةةةةةةتفادة الةةةةةةريفيي  المبحةةةةةةوةي  مةةةةةة  مشةةةةةةروعات التنميةةةةةةة   -7

مةةة  التبةةةا    %1.7اسةةةتطاح وةةةلا المتةيةةةر  مفةةةرده دفسةةةير 
لةةةةةةريفيي  المبحةةةةةةوةي  فةةةةةةي الحةةةةةاد  فةةةةةةى درجةةةةةةة مشةةةةةةاركة ا

المشروعات التنموية, للا فةةاس عةةدم اردفةةاح درجةةة مشةةاركة 
( مةة  الةةةريفيي  المبحةةوةي  فةةةي %96.5الةالبيةةة القةةةةوت )

العظمةةي  ةالبيةةةالمشةةروعات التنمويةةة, قةةد يعةةود الةةي اس ال
كانةةةةةةة  درجةةةةةةةة اسةةةةةةةتفاددام  ي المبحةةةةةةةوةمةةةةةةة   %( 78.0)

كةة  , ومةة  ةةةم يم ةةدمات مشةةروعات التنميةةةمنلفضة مةة  
اعتبةةار وةةلا المتةيةةر مةةة  أوةةم محةةددات مشةةاركة الةةةريفيي  

 .المبحوةي  في المشروعات التنموية
شةةعور الةةريفيي  المبحةةوةي   الرضةةا عةة  المجتمةةع المحلةةي   -8

مةةة  التبةةةا    %2.1اسةةةتطاح وةةةلا المتةيةةةر  مفةةةرده دفسةةةير 
الحاد  فى درجة مشاركة الرييفي  المبحةةوةي   ةةالرأت, لةةلا 

لمتةيةةةةر مةةةة  أوةةةةم محةةةةددات مشةةةةاركة يمكةةةة  اعتبةةةةار وةةةةلا ا
الةةةةرييفي  المبحةةةةوةي   ةةةةالرأت , كمةةةةةا اشةةةةارت النتةةةةا   الةةةةةي 
التةةأةير العكسةةي لشةةعور الةةريفيي  المبحةةوةي   الرضةةا عةةة  
المجتمةةع المحلةةي علةةي درجةةة مشةةاركة الةةرييفي  المبحةةوةي  
 ةةةةةالرأت, ووةةةةةله النتيجةةةةةةة دتعةةةةةارض مةةةةةةع نتةةةةةا   الدراسةةةةةةات 

ات التي اجري  فةةي والبحو  ااجتما ية وبحو  اادجاو
وةةةةلا المجةةةةةال, حيةةةةةث اشةةةةةار كةةةةةا مةةةةة   "كيةةةةةا"، "فيلةةةةةبل"، 
"العزبى", و"جودت" الي  وجود عالقةةة موجبةةة كةةي  الرضةةا 
عةةةةة  المجتمةةةةةع المحلةةةةةي والمشةةةةةاركة المجتمعيةةةةةة المحليةةةةةة 

  .(2019)سالمة وا روس, 
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ادجةةةةةةاه الةةةةةةريفيي  المبحةةةةةةوةي  نحةةةةةةو المشةةةةةةاركة التطو يةةةةةةة   -9
مةة  التبةةا     %2,1دفسةةير  اسةةتطاح وةةلا المتةيةةر  مفةةرده

الحةةةةةاد  فةةةةةى درجةةةةةة مشةةةةةاركة الةةةةةريفيي  المبحةةةةةوةي  فةةةةةي 
المنظمات, للا يمك  اعتباره احد أوم ا سةةبا  التةةي أدت 

( مةةةةة  %64.5الةةةةةي انلفةةةةةاض درجةةةةةة مشةةةةةاركة الةالبيةةةةةة )
الريفيي  المبحوةي  في المنظمات, حيث كينةة  النتةةا   أس 

اوةةةةات فقةةةة  مةةةة  الةةةةريفيي  المبحةةةةوةي  لةةةةد ام ادج  30.0%
ايجاكيةةةةة نحةةةةةو المشةةةةةاركة التطو يةةةةة, ولةةةةةللك يعتبةةةةةر وةةةةةلا 
المتةير م  أوم محددات مشاركة الريفيي  المبحوةي  فةةي 

 المنظمات.
ادجةةةةاه الةةةةةريفيي  المبحةةةةوةي  نحةةةةةو البيئةةةةة  اسةةةةةتطاح وةةةةةلا  -10

مةةة  التبةةةا   الحةةةاد  فةةةى   %2.1المتةيةةر  مفةةةرده دفسةةةير 
ومةة   درجةةة مشةةاركة الةةريفيي  المبحةةوةي  فةةي المنظمةةات,

ةم يعتبر ولا المتةير م  أوةةم محةةددات مشةةاركة الةةريفيي  
 المبحوةي  في المنظمات.

 %2.1حجم ا سرة  استطاح ولا المتةير  مفةةرده دفسةةير   -11
م  التبا   الحاد  فى درجة مشاركة الرييفي  المبحةةوةي  
فةةي ا نشةةطة البيئيةةة, ولةةللك يعتبةةر وةةلا المتةيةةر مةة  أوةةم 

  المبحةةةةةةوةي  فةةةةةةي ا نشةةةةةةطة محةةةةةةددات مشةةةةةةاركة الةةةةةةرييفي
 البيئية.

حجةةةةةةةةةم الحيةةةةةةةةةااة الحيوانيةةةةةةةةةة والداجنيةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةدت الةةةةةةةةةريفيي   -12
  %1.1المبحةةةوةي   اسةةةتطاح وةةةلا المتةيةةةر  مفةةةرده دفسةةةير 

م  التبا   الحاد  فى درجة مشاركة الريفيي  المبحةةوةي  
فةةي المنظمةةات, لةةللك يمكةة  اعتبةةار وةةلا المتةيةةر مةة  أوةةم 

 مبحوةي  في المنظمات.محددات مشاركة الريفيي  ال
 وبناءا  على دلك النتا  ، ف س الدراسة دولى كة 

اوتمام الدولة  كا مؤسساداا  العما علي ايادة درجةةة ةقةةة   -1
عدالةةة  شةةعوروم ايةةادة و , ا جاةةزة الحكوميةةةالمواطني  فةةي  
 , وذلك م   الل    دلك ا جازة

)أ( ضةةةةماس حياديةةةةة مؤسسةةةةات الدولةةةةة فةةةةي اانتلا ةةةةات العامةةةةة 
 المحلية , فال دساند فةيا أو حز  دوس  يره.و 

) ( عدالة دوايع مردودات التنمية,  حيث يسةةتفيد مناةةا  البيةةة 
المةةةةواطني  والمسةةةةتحقي , دوس اقتةةةةةاروا علةةةةي المةةةةوظفي  

 .وأقاربام, وبجمعيات التنمية  المحلية الوحدات  
اوتمام المسؤلي  كزيادة درجة دردد المواطني  علي المراكةةز   -2

 ,يةةةةةةةالزرا  يةكةةةةةةز اارشةةةةةةاداالمر ة والمتمثلةةةةةةة فةةةةةةي اللدميةةةةةة 
 البيطريةةة, اتالوحةةدو  الزرا يةةة, اتاادار  المحلية,ات  الوحد
 الةةةةةحية,ات دنميةةةةة المجتمةةةةع المحلةةةةى, الوحةةةةدات جمعيةةةة 

, وذلةةةةك كتفعيةةةةا دور دلةةةةك زرا يةةةةةالتعاونيةةةةة ات الجمعيةةةة وال
 التةةةةيمةةة   ةةةالل المشةةةروعات التنمويةةةة المراكةةةز اللدميةةةة 
، ودشةةةةجيع للمةةةةواطني دوفروةةةةا  التةةةةيات دقةةةةوم كاةةةةا واللةةةةدم

والتةةردد السكاس المحليةةي  علةةى عضةةويتاا والتعامةةا معاةةا، 
فباإلضةةافة إلةةى مةةا دةةوفره مثةةا وةةله المنظمةةات مةة  علياةةا, 

قةةةد دزيةةةد مةةة  وعةةةيام  المشةةةاكا   ناةةةا  ةةةدمات للمةةةواطني  ف
المحلية، ودنمى شعوروم  المسئولية الجما ية، ودزيةةد مةة  

، ودةةةةةوفر لاةةةةةم محليةةةةةي ادة الدةةةةةةال  القةةةةة اا فةةةةةيفرلةةةةةتام 
يمكةةةةنام مةةةة   اللةةةةه أس  تعةةةةاونوا ويوحةةةةدوا  الةةةةلتالوسةةةة  

حتياجةةادام، ومةة  ةةةم ايةةةادة اجاةةودوم للعمةةا علةةى مقاكلةةةة 
 وتمامام  المشاركة.ا 

 

كةةةةدور والراد ةةةةو هيةةةام أجاةةةةزة اإلعةةةةالم و الةةةة التليفزيةةةةوس  -3
السةةلبية لةةد  السةةكاس  اادجاوةةات عةة  فعةةال فةةي دعةةد ا 
دعةةةةةةةد ا مشةةةةةةاركة التطو يةةةةةةةة ومةةةةةة  ةةةةةةةم الةةةةةةريفيي  نحةةةةةةو ال

سةةةةلوكيات ودوجيةةةةه الةةةةريفيي  نحةةةةو المشةةةةاركة مةةةة   ةةةةالل 
 مجموعة م  البرام  الحوارية الجادة كاد   

شةةئوس مجةةتمعام المتعلقة  السكاس الريفيي     ايادة معار )أ(  
قةةد  الةةلتا مةةر , وكةةللك المشةةاكا المحيطةةة كاةةم, المحلةةى
 التطةةةةةوعيو  الجمةةةةةاعينفوسةةةةةام أوميةةةةةة العمةةةةةا  فةةةةةي ثيةةةةةر 
 أنشةةطة المجتمةةع الةةلت تام فةةيمشاركايادة درجة   يلا وبالت

 فيه.يعيشوس 
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أوميةةة نشر المعار  والمعلومةةات الةةةحيحة والمتعلقةةة  ) (  
 طريقةةة مشةةوقة ومبسةةطة دتناسةة  مةةع اركة المشةة وضةةرورة 
  .لسكاس الريفييل  التعليميالمستو  

دفعيةةةا دور وسةةةا   التنشةةةئة ااجتما يةةةة,  ةةةةفة عامةةةة,  -4
متمثلةةةةة فةةةةي ا سةةةةرة، والمؤسسةةةةات التعليميةةةةة، ووسةةةةا ا وال

اإلعةةةةةالم، والمنظمةةةةةات  يةةةةةر الحكوميةةةةةة  ةةةةةةفة  الةةةةةة، 
وذلةةك  ةةةيا ة كةةرام  متكاملةةة الجوانةة  دسةةتاد   ةةةفة 
ر يسةةية  ةةرخ هةةيم المشةةاركة واانتمةةاء فةةي نفةةوخ النشةة  

 منل مراحا الطفولة المبكرة.

 –  ملتلةةةةع مراحلاةةةةةا  –أس دقةةةةوم المؤسسةةةةات التعليميةةةةةة  -5
كتضةةةةةةمي   عةةةةةة  المقةةةةةةررات الدراسةةةةةةية لمفاةةةةةةوم وأوميةةةةةةة 

 وأسالي  وأشكال المشاركة ااجتما ية.

أس دقةةوم ا نديةةة ومراكةةز الشةةبا , والنقا ةةات واادحةةادات  -6
العماليةةةةة, ومنظمةةةةات المجتمةةةةع المةةةةدني كةةةةدور فعةةةةال فةةةةي 

 ةةةةةفة عامةةةةة, وبةةةةةفة السةةةةكاس الةةةةريفيي  دشةةةةجيع وحةةةةث 
ة فةةةةةةي أنشةةةةةةطة  الةةةةةةة الشةةةةةةبا  الريفةةةةةةي علةةةةةةى المشةةةةةةارك

المجتمةةةةةةع، مةةةةةة   ةةةةةةالل دنظةةةةةةيم مجموعةةةةةةة مةةةةةة  الةةةةةةدورات 
 .السكاس الريفيي والندوات التي يستفيد مناا 

دةةةةد يم جاةةةةود البةةةةاحثي  إلجةةةةةراء المزيةةةةد مةةةة  الدراسةةةةةات  -7
والبحو  اامبيرياية حةةول المشةةاركة، ممةةا يسةةام فةةي فاةةم 
جوانباا الملتلفة، وم  ةم وضع استراديجية عامة لتفعيةةا 

اجتما يةةةة التطو يةةةة دا ةةةا المجتمةةةع لجميةةةع المشةةةاركة ا
 فئات السكاس و الة الشبا .

 المراجع 
( نحةو أسةلو  جد ةد 1984) الجوورت  إكراميم، عبد الووا  ومحمد

 السةةةنوتالكتةةةا  , العةةةالم الثالةةةث فةةةيلمواجاةةة مشةةةكالت التنميةةةة 
 القاورة. ,دار المعار  ,العدد السادخ ااجتماح,لعلم 

(  "الثقافةةةةةةة السياسةةةةةةية للفالحةةةةةةي  2000إكةةةةةةراميم، محمةةةةةةد سةةةةةةليماس )
وعالقتاا  عملية المشاركة السياسية  دراسة ميدانية كبع  قرت 
محافظةةةةةةة الشةةةةةةرهية"، رسةةةةةةالة دكتةةةةةةوراة, كليةةةةةةة الزراعةةةةةةة, جامعةةةةةةة 

 المنةورة، مةر.

التنمية  في( دور المشاركة الشعبية 2001أكو العال، أشر  محمد )
كليةةة  ,رسةةالة دكتةةوراه  ,الريفيةة كةةبع  قةةر  محافظةةة اإلسةماعيلية

 جامعة المنةورة. ,الزراعة

(  "دحليةةةةةةا اجتمةةةةةةاعي 2005أكةةةةةةو حسةةةةةةي , اكتاةةةةةةال محمةةةةةةد كمةةةةةةال )
للمشةةاركة السياسةةية للشةةبا  الريفةةي  دراسةةة ميدانيةةة علةةى عينةةة 
م  الشبا  الريفي   حد  قر  محافظة الدقالية"، مجلة جامعة 

( 4)        , العدد30المنةورة للعلوم الزرا ية، مةر, مجلد 
 .2118 -2101اكريا,      

( محةةةددات المشةةةاركة السياسةةةية 2001علةةةى ) عةةةدليأكةةةو طةةةاحوس، 
دراسة على عينة مة  نسةاء ا سةر الزرا يةة  قريةة   :للمرأة الريفية

مةةةؤدمر دور التقنيةةةات والبحةةةةو  اإلسةةةكندرية,  ورشةةةيد محافظةةةة 
ح الجمعية المةرية لعلم ااجتما  ,التنمية الريفية في  ااجتما ية

 .الثانيالمجلد  ,جامعة طنطا ,وكلية الزراعة  كفر الشين  الريفي

   ري  محمد سيد في -مع( دنظيم المجت1970أحمد، أحمد كاما)
للنشةةةةر  العلمةةةةيالمكتةةةة   الريفةةةةي ااجتمةةةةاح(علةةةةم 2001أحمةةةةد)
 اإلسكندرية. ,والتوايع

أحمةةد، عةةوض عبةةد الكةةريم حامةةد، ورضةةا عبةةد اللةةالط أكةةو حطةة ، 
( محةةةةددات مشةةةةاركة المةةةةرأة فةةةةي جاةةةةود 1989ميثةةةةاء الشةةةةامي )

التنميةةةةةة كدولةةةةةة اإلمةةةةةارات العربيةةةةةة المتحةةةةةدة، دراسةةةةةة ميدانيةةةةةة   
لطالبات جامعة اإلمارات، جمعية ااجتماعيي  في الشارقة، م  

 (.24(، ح )6)
( "التنميةةةة 1992علةةةى أكةةةو طةةةاحوس ) وعةةةدلي رمةةةزت إسةةةكندر، نبيةةةا 

قضةايا نظريةةة , اتالتنميةة كةةي  المفاةوم واآلليةة  :كيةف؟ ولمةاذا ؟
 .اإلسكندرية الجامعي,دار الفكر  ,وبحو  ميدانية"

( دحليةةةا مسةةةارت لمحةةةددات المشةةةاركة 1986اإلمةةام، محمةةةد السةةةيد )
المجتمعية  دراسة ميدانية في قةريتي  مةةريتي ، مةؤدمر التنميةة 
المحليةةةة فةةةي مةةةةر  مشةةةةكالت الحاضةةةر ودطلعةةةات المسةةةةتقبا، 

 يسمبر. كلية التجارة، د –جامعة المنةورة 
نتةةةا   دعةةةداد  (2017) واإلحةةةةاءللتعبئةةةة العامةةةة  المركةةةزت الجاةةةاا 

 , في 2017مةر 
8.1.2019- 4:22) )https://www.capmas.gov.eg/party/party.html 

علةةةةةم ااجتمةةةةةةاح  فةةةةةةي( دراسةةةةةات 1979) الاةةةةةةادت، عبةةةةةد الجةةةةةوورت 
 مكتبة الطليعة، أسيو . ,السياسي

https://www.capmas.gov.eg/party/party.html
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 فةةةيدراسةةةات  ,( المشةةاركة الشةةةعبية1984) الاةةةادت، عبةةةد الجةةوورت 
 القاورة., مكتبة ناضة الشرق  السياسي,علم ااجتماح 

 ,) يةةةةر مبةةةي  التةةةارين( المشةةةاركة الشةةةةعبية الاةةةادت، عبةةةد الجةةةوورت 
جامعةةةةةة  ,كليةةةةةة اآلدا  السياسةةةةةي,علةةةةةم ااجتمةةةةةاح  فةةةةةيدراسةةةةةة 
 المنوفية.

فةةةةةي علةةةةةم ااجتمةةةةةاح  ( دراسةةةةةات1985) الاةةةةةادتد عبةةةةة الجةةةةةوورت،
 مةر. الشرق،مكتبة ناضة  السياسي،

( دراسة دحليلية لبع  العواما المؤةرة 1992، محمد  انم )الحنفي
 عةة  القةةر   فةةيالالرسةةمية للةةزراح  ااجتما يةةةعلةةى المشةةاركة 

معاةةةد  حةةةو   ,103نشةةةرة فنيةةةة رقةةةم  ,الجد ةةةدة  منطقةةةة مريةةةو 
واارة , مركز البحو  الزرا يةة ,نمية الريفيةوالت  الزراعياإلرشاد  

 القاورة. ا راضي,الزراعة واستةالح 

التنميةةة  -التنميةةة الريفيةةة -التنميةةة  (1991الحيةةدر ، عبةةد الةةرحيم )
قسةةةةم  ,التنميةةةةة الريفيةةةةة فةةةةيدراسةةةةات   فةةةةي -الريفيةةةةة المتكاملةةةةة 

مركةةةةةز  ,جامعةةةةةة اإلسةةةةةكندرية ,كليةةةةةة الزراعةةةةةة الريفةةةةةي,المجتمةةةةع 
 للطبع والنشر. يالشنااك

( المشةةةةةاركة واانةةةةةدمات ااجتمةةةةةاعي  2011الزعبةةةةةي، علةةةةةي ايةةةةةد )
ا سل النظرية واإلجراءات التطبيايةة، قسةم ااجتمةاح واللدمةة 
ااجتما ية، كلية العلوم ااجتما ية، جامعة الكوية ، حوليةات 

 اآلدا  والعلوم ااجتما ية، الحولية الثانية والثالةوس. 
التنمية الريفية المتكاملة في الةدول  (1985   )، لالح الديالز ب

التنميةةة  فةةيقةةراءات    فةةية الناميةة وفةةي إطةةار التلطةةي  اإلقليميةة
 جامعة اإلسكندرية. ,كلية الزراعة الريفي,قسم المجتمع   ,الريفية

( المشاركة المجتمعية في مةةر 2004السمالوطي، إهبال ا مير )
 –ي لمركةز دعلةيم الكبةار ر ية ودحليا، المؤدمر السنوت الثان  –

دقةةويم التجةةار  والجاةةود العربيةةة فةةي مجةةال محةةو ا ميةةة ودعلةةيم 
 الكبار، جامعة عي  شمل، القاورة، أكريا. 

 –( المشةاركة المجتمعيةة فةي التعلةيم 2004الشليبي، علةي السةيد )
الطمةةةةوح والتحةةةةديات، المةةةةؤدمر العلمةةةةي السةةةةنوت لكليةةةةة التربيةةةةة 

-2ز الدراسةات المعرفيةة  القةاورة،  المنةورة  التعاوس مع مرك
 جامعة المنةورة. –أكتوبر، كلية التربية  3

 
 

( رليةةةةات اانةةةةدمات 2011الةةةةةام  ، سوسةةةة  كةةةة  الحةةةةات  القاسةةةةم )
والمشاركة ااجتما ية للمتقاعد   في المجتمع التونسي  دراسةة 
سوسيولوجية لمتقاعدت الوظيفةة العموميةة  ة قليم دةونل الكبةرت، 

كليةةةةة العلةةةةوم اإلنسةةةةانية وااجتما يةةةةة، جامعةةةةة رسةةةةالة دكتةةةةوراة، 
 دونل، دونل. 

 ,لةةةإلدارة  السياسةةةي ااجتمةةةاح فةةةي( مةةةد ا 1995، علةةةى )الةةةةاوت
 جامعة القاورة. ,مكتبة ناضة الشرق 

( التنميةةة البشةةرية والمشةةاركة 2006الةةةقر، عبةةد العزيةةز كةة  علةةي )
معاةةةةد ا ميةةةةر سةةةةعود  –فةةةةي التنميةةةةة المحليةةةةة، واارة اللارجيةةةةة 

(، 29يةةةةا للدراسةةةات الدكلوماسةةةية، مجلةةةة الدكلوماسةةةي، ح )الف
  وليو.

( دور المجموعةةات الشةةباكية فةةةي 2010الطةةاور، رنةةا وةةاني شةةفيط )
النمةةةةاء الةةةةلادي والمشةةةةاركة المجتمعيةةةةة، رسةةةةالة ماجسةةةةتير، كليةةةةة 

 الدراسات العليا، الجامعة ا ردنية، ا ردس. 
اسةةةةة دحليليةةةةة ( در 1995)تووشةةةةام الالبةةةةاو إكةةةةراميم ، محمةةةةد يالعزبةةةة

مجلةةةة  , عةةة  قةةةر  محافظةةةة المنوفيةةةة فةةةيللمشةةةاركة السياسةةةية 
 (.4العدد )(, 20)مجلد  ,جامعة المنةورة للعلوم الزرا ية

المشةةةةاركة الشةةةةعبية فةةةةي المجتمةةةةع ( 1997) إكةةةةراميم، محمةةةةد يالعزبةةةة
فةةي  ولةةول، فةةتً   سةةعد، محمةةد نبيةةا جةةامع، عبةةد  -المحلةةي 

( دنمية 1997ةطفى السيد )الرحيم الحيدرت، محمد العزبي وم
المجتمةةع الريفةةي المحلةةي، قسةةم المجتمةةع الريفةةي، كليةةة الزراعةةة، 

 جامعة اإلسكندرية.

أ( العمةةةا ااجتمةةةاعي  المجتمعةةةةات 1988العزبةةةي، محمةةةد إكةةةةراميم )
في  جامع، محمد نبيا، عبد الرحيم الحيةدرت ومحمةد   -المحلية

ة، قسةةةةم ( دراسةةةةات فةةةةي التنميةةةةة الريفيةةةة1988إكةةةةراميم العزبةةةةي )
 المجتمع الريفي، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية.

 ( المشةةةةاركة والعمةةةةا ااجتمةةةةاعي 1988العزبةةةةي، محمةةةةد إكةةةةراميم )
ة في  ولول، فتً   سعد، محمد نبيا جامع،    المجتمع المحلي

عبةةد الةةةرحيم الحيةةةدرت، محمةةةد إكةةراميم العزبةةةي ومةةةةطفى كامةةةا 
محلةةي، قسةةم المجتمةةع ( دنظةةيم المجتمةةع الريفةةي ال1988السةةيد )

 الريفي، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية.
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( كيفيةة دةةميم ودحد ةد حجةم العينةة 2017)  محمد إكةراميمالعزبي،  
فةةي الدراسةةات ااجتما يةةة، قسةةم التنميةةة الريفيةةة، كليةةة الزراعةةة، 

 جامعة اإلسكندرية.
( مةةةةدت مشةةةةاركة المةةةةرأة فةةةةي كةةةةرام  2006القاسةةةمي، أحةةةةالم راشةةةةد )

اجتما يةةة فةةي مملكةةة البحةةري   دراسةةة دقييميةةة، رسةةالة التنميةةة ا
 ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة ا ردنية، ا ردس.

( كنةةةةاء مايةةةةاخ المشةةةةاركة 2015القرارعةةةةة، محمةةةةود سةةةةالم إشةةةةاياس )
ااجتما ية لطلبة الجامعات ااردنية، رسالة ماجستير، جامعةة 

 نفل، ا ردس.مؤدة، كلية الدراسات العليا، قسم علم ال
( أةةةةةةر 2015القضةةةةيبي، الانةةةةةو  كةةةة  عبةةةةةد العزيةةةةز كةةةةة  سةةةةليماس )

المشاركة التطو ية للمرأة في الجمعيات الليرية  دراسة ميدانية 
مة  منظةةور اللدمةةة ااجتما يةةة فةي جمعيةةة الملةةك عبةةد العزيةةز 
الليرية النسا ية في كريدة، رسالة ماجستير، كليةة اللةةة العربيةة 

 ية، جامعة القةيم، السعودية. والدراسات ااجتما 
( المشةةاركة ااجتما يةةة للمةةرأة العربيةةة 2014الايسةةي، سةةليم أحمةةد )

فةةةي عمليةةةة التنميةةةة، دحليةةةا سوسةةةيولوجي لواقةةةع المةةةرأة ا ردنيةةةة 
جامعةةةة ا اوةةةر، ح  –ومسةةتقبلاا، مجلةةةة التربيةةةة ، كليةةةة التربيةةةة 

 (، أكريا. 2(، ت )158)
قضةةايا المشةاركة الشةةعبية ( 1983، عبةد الووةةا  محمةود )المةةرت 
المنظمة ,   ندوة التنمية الريفية المتكاملةفي -التنمية البيئية في

 ,للتلطةةةي   الكويةةةة  العربةةةيالعربيةةةة للتنميةةةة الزرا يةةةة والمعاةةةد 
 .ما و 27 - 24, الربا 

( المشةةةةةةةاركة 2015المعوشةةةةةةةرجي، فةةةةةةةوا  محمةةةةةةةد سةةةةةةةعد الرجعةةةةةةةاس)
ة  دراسةةةة دحليليةةةة ااجتما يةةة للمةةةرأة الكويتيةةةة فةةةي عمليةةةة التنميةةة

مركةز  حةو   –للمعوقات ورليات المواجاة، جامعة عةي  شةمل
(, 37الشةةةةةرق ا وسةةةةة ، مجلةةةةةةة  حةةةةةو  الشةةةةةرق ا وسةةةةةة ، ح )

 سبتمبر. 
( دور المنظمةةةةةةةات  يةةةةةةةر 1998، وشةةةةةةةام عبةةةةةةةد الةةةةةةةرااق )الالبةةةةةةةاوت

قسةةةةم المجتمةةةةع  ,رسةةةالة دكتةةةةوراه  ,التنميةةةةة الريفيةةةةة فةةةةيالحكوميةةةة 
 .اإلسكندرية جامعة ,كلية الزراعة الريفي,

 
 
 

( ادجاوةةةات المسةةةني  2011الاةةةوارت، عةةةادل رضةةةواس عبةةةد الةةةرااق )
نحةةةو المشةةةاركة المجتمعيةةةة وعالقتاةةةا كةةةبع  المتةيةةةرات، مجلةةةة 
دراسات في اللدمة ااجتما ية والعلوم ا نسانية، جامعة حلواس 

 (، أكريا.  8(، ت )30كلية اللدمة ااجتما ية، ح ) –
المشةةاركة المجتمعيةةة  ماويتاةةةا ( 2012الوكيةةا، مةةةطفي ملتةةةار )

 (، أ سطل. 59وأودافاا، مجلة الثقافة والتنمية، ح )
( التلطي  لتفعيا دور المدرسة في 2013أ و ، أماني عبده السيد)

المشةةةاركة المجتمعيةةةة، مجلةةةة دراسةةةات فةةةي اللدمةةةة ااجتما يةةةة 
كلية اللدمة ااجتما ية، ح  –والعلوم ا نسانية، جامعة حلواس 

 (، أكتوبر.  4)(، ت 35)
( معجةم مةةطلحات العلةوم ااجتما يةة، 1993كدوت، أحمد اكي )

 (.305كيروت، مكتبة لبناس،   )
( المشةةةاركة المنظمةةةة لجمعيةةةات المنةةةاطط 2016كو ةةةار ، سةةةفياس )

الاامشةةةية فةةةي مشةةةروعات التنميةةةة المحليةةةة  نحةةةو مقاربةةةة جد ةةةدة 
للعمةةةةا الشةةةةبكي، جامعةةةةة محمةةةةد  يضةةةةر  سةةةةكرة، مجلةةةةة العلةةةةوم 

 (، مارخ. 43انسانية، ح )ا

الجمعيةةة التعاونيةةة ,  ةةدمات 2سةةجا  (2017 عةةدد الحةةا زي  )كيةةاس 
ر, مركةز الشةاداء, ساحا الجواكو قريتى كفر السوالمية  الزرا ية  

 محافظة المنوفية.
 ، القاورة.القوميمعاد التلطي   (2003دقرير التنمية البشرية )

( مؤشةرات 2015المنوفيةة )دقرير التنمية البشةرية المحليةة لمحافظةة 
التنميةةةة البشةةةةرية المحليةةةة لمحافظةةةةة المنوفيةةةة,  معاةةةةد التلطةةةةي  

 المحلية, مةر. التنمية القومي  التعاوس مع واارة

 البرنةام  اطةار  في الشعبية المشاركة(1997) عبد  البسيوني جاد،
 مة  عينةة علةى ميدانيةة دراسةة  (شةروق ) الريفيةة  للتنميةة  القومي
 محافظةةةة ر كفةةر لةةةق مركةةةز  الشةةقوق   ةةةأكي المحليةةة الوحةةةدة قةةر  

، الزقةةةةةاايط جامعةةةةةة(، 18، عةةةةةدد)اآلدا  كليةةةةةة مجلةةةةةة، الشةةةةةرهية
 .مةر 

 , عبةةد الةةرحيم الحيةةدرت  ومحمةةد إكةةراميم العزبةةةيجةةامع، محمةةد نبيةةا
 الريفةةةي,قسةةةم المجتمةةةع  ,التنميةةةة الريفيةةةة فةةةي( دراسةةةات 1988)

 .جامعة اإلسكندرية ,كلية الزراعة
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,  , عبةةد الةةرحيم الحيةةدرت, محمةةد إكةةراميم العزبةةيجةةامع، محمةةد نبيةةا
ومحمةةةةود مةةةةةباح عبةةةةد الةةةةرحم   فةةةةؤاد عبةةةةد الطيةةةةف سةةةةالمة

 ,( التحليةةةةا الشةةةةاما  سةةةةبا  دللةةةةع القريةةةةة المةةةةةرية1987)
 ,  دحةةد ث ودنميةةة المنظمةةات والمؤسسةةات الريفيةةةالثةةانيالجةةزء 

 القاورة. ,والتكنولوجيا العلميأكاديمية البحث 

(، رليةةةات دعزيةةةز مشةةةاركة 2017مليكةةةة  يةةةاد )جاوشةةةي ، اكتسةةةام، و 
المةةةرأة فةةةي التنميةةةة المحليةةةة فةةةي الجزا ةةةر، جامعةةةة عمةةةار ةليجةةةي 

 (،  وليو.56 ا  وا ، الجزا ر، ح )
المكتةةةةةةة   ,( إدارة المةةةةةةةوارد البشةةةةةةرية1999حسةةةةةة ، راويةةةةةةةة محمةةةةةةد )

 اإلسكندرية. ,الحد ث الجامعي

حسة   حس ، محمد النةر، عبد النالر أحمد  ليا، واشةم حةافه
( أ عاد المشاركة المجتمعية في التعليم، جامعةة جنةو  2017)

(، 33كليةةةة التربيةةةة  قنةةا، مجلةةةة العلةةةوم التربويةةةة، ح ) –الةةوادت 
 ديسمبر. 

( التعلةةيم ودفعيةةا مشةاركة المةةرأة الريفيةةة 2001حسة ، وةةدت حسة  )
فةةي دنميةةة المجتمةةع المحلةةي، مجلةةة كليةةة التربيةةة، جامعةةة كناةةا، 

 أكتوبر. (،49(، ح )12م  )
( المشاركة اإلجتما ية جوور التنمية، المجلة 2013حفني، قدرت )

 (،  ونيو.1(، ح )21المةرية للتنمية والتلطي  القومي، م  )
 ,( 1( دراسةةات وقضةةايا التنميةةة )1995حمةةودة ، مسةةعد الفةةاروق )

لريةف المسةتحد   -التقليةدتدنمية المجتمعات المحليةة )الريةف 
للكمبيةةودر  العلمةةيالمكتةة   ,(لحضةةرت ا - البةةدوت لةةةحراوت -

 .اإلسكندرية ,والنشر والتوايع
( دفعيا دور المشاركة المجتمعية 2004حوالة، ساير محمد أحمد )

فةةةي دعةةةم دعلةةةيم الكبةةةار، المةةةؤدمر السةةةنوت الثةةةاني لمركةةةز دعلةةةيم 
دقويم التجار  والجاود العربيةة فةي مجةال محةو ا ميةة   –الكبار 

 شمل، القاورة، أكريا. ودعليم الكبار، جامعة عي  
( المشةةةةةةةاركة ا وليةةةةةةةة فةةةةةةةي 1989 انةةةةةةةة، إسةةةةةةةماعيا اكةةةةةةة  كتةةةةةةة  )

المجتمعةةةةات الريفيةةةةةة وبعةةةةة  دطبيقاداةةةةا فةةةةةي المملكةةةةةة العربيةةةةةة 
السةةةةعودية، مجلةةةةة دراسةةةةات الللةةةةي  والجزيةةةةرة العربيةةةةة، جامعةةةةة 

 ( ، أكتوبر. 60(، ح )15الكوي ، مجلل النشر العلمي، خ )
 
 

اركة  العما التطوعي في اامارات ( المش1992راشد، راشد محمد )
العربيةةةةةة المتحةةةةةدة، دراسةةةةةة ميدانيةةةةةة، جمعيةةةةةة ااجتمةةةةةاعيي  فةةةةةي 

 (.33(، ح )9الشارقة، م  )
( دقريةةةةر ومةةةةوم التنميةةةةة الشةةةةباكية المجتمعيةةةةة 2010رحةةةةال، عمةةةةر )

والحط فةي المشةاركة، مركةز إعةالم حقةوق اإلنسةاس والديمقراطيةة 
 طي .)شمل(، الطبعة ا ولى، رام  ، فلس

رحةةةةةال، عمةةةةةر، محمةةةةةد أكةةةةةو ملةةةةةوح، ديسةةةةةير محيسةةةةة ، عبةةةةةد القةةةةةادر 
اللشيباس، محمد أكو ملوح ، مجدة إمام، محمد أكو  زالة، ولينا 

 والحكةةةةم المجتمعيةةةةة التنميةةةةة  شةةةةباكية قةةةةراءات( 2010موسةةةةي )
شةمل،  – والديمقراطيةة اإلنسةاس حقةوق  إعةالم ، مركةز الةةالً
 لسطي .والنشر، ف للطباعة ، الحس ا ولى الطبعة

(المرأة والمشاركة ااجتما ية  دراسةة حةول 1995رحموني، سعيدة )
المةةرأة فةةي الجمعيةةات ااجتما يةةة، رسةةالة دكتةةوراة ، كليةةة العلةةوم 

 ا نسانية وااجتما ية، جامعة دونل ا ولي، دونل.
رضةةةواس، احمةةةد الانيةةةدت، فةةةؤاد عبةةةد اللطيةةةف سةةةالمة, ومةةةريم سةةةالم 

السياسةةةةية للمةةةةرأة الريفيةةةةة ( محةةةةددات المشةةةةاركة 2000حربةةةةى )
  حةةةد  قةةةر  محافظةةةة البحيةةةرة، مجلةةةة جامعةةةة المنةةةةورة للعلةةةوم 

 .2000(، في فبرا ر 2(، عدد)26الزرا ية، مجلد )
نجةةو  و , ماةةا محمةةد فامةةي عبةةد الةةرحيم رمةةيً ، يسةةر  عبةةد المةةولى
(  عةةةة  المتةيةةةةرات المةةةةؤةرة علةةةةى 2004)عبةةةةد الةةةةرحم  حسةةةة  
البحيةةةرة   محةةةافظتيلتنمويةةةة المشةةةروعات ا فةةةيمشةةةاركة الةةةريفيي  

الجمعيةةةةةة  ,المجلةةةةة المةةةةةةرية للعلةةةةوم التطبيايةةةةة ,وبنةةةةى سةةةةويف
 ,(2عةةةدد )(, 19) مجلةةةد ,المةةةةرية للعلةةةوم التطبيايةةةة  الشةةةرهية

 فبرا ر.

 شةبا  مكادة  دور  دفعيةا( 2008) محمةد محمةود محمةد سةرحاس،

 مطبقةة دراسةة : الشةبا  لةد  الةوعي السياسةي دنميةة فةي المستقبا

 اللدمة في دراسات مجلة،   المنةورة شبا  المستقبا مكت  على

 (.25عدد) (،3مجلد ) اإلنسانية، والعلوم ااجتما ية

( محاضةرات فةي مقةرر " احةةاء 2018سالمة، فؤاد عبةد اللطيةف)
اجتماعي متقدم" لطال  الدراسات العليا، قسم اارشاد الزراعةي 

 والمجتمع الريفي، كلية الزراعة، جامعة المنوفية. 
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سةةالمة, فةةؤاد عبةةد اللطيةةف, فرحةةات عبةةد السةةيد محمةةد, و الةةد عبةةد 
التحليةا التمييةزت  (2018الفتاح علي, ومحمد عبد    ونل )

للمشةةةاركة السياسةةةية للشةةةبا  الريفةةةي  محافظةةةة المنوفيةةةة, مجلةةةة 
كلية الزراعة, المنوفية للعلوم ااقتةادية وااجتما ية الزرا ية, 

 .46 -27,      برا ر (, ف3مجلد)جامعة المنوفية, 

سةةالمة, فةةةؤاد عبةةد اللطيةةف، دريةةة محمةةد  يةةرت, عةةةام سةةيد أحمةةد 
شةةةةةةةاوي , فرحةةةةةةةات عبةةةةةةةد السةةةةةةةيد محمةةةةةةةد،  الةةةةةةةد عبةةةةةةةد الفتةةةةةةةاح 

كليةةة , ( مبةةاد  اارشةةاد الزراعةي والمجتمةةع الريفةةي2019قنيبةر)
 الزراعة, جامعة المنوفية.

( 1995سةةةةةالمة، فةةةةةؤاد عبةةةةةد اللطيةةةةةف, ومحمةةةةةد مةةةةةةطفى شةةةةةيبة )
التمييةةةزت للمشةةةاركة المحليةةةة فةةةي قريةةةة سةةةعودية، مجلةةةة  التحليةةةا

جامعةةةةة  -جامعةةةةة المنةةةةةورة للعلةةةةوم الزرا يةةةةة، كليةةةةة الزراعةةةةة 
-2935(،  ،   6(، العةةةةةةةةةةدد )20المنةةةةةةةةةةةورة، مجلةةةةةةةةةةد )

2946. 

المكتةة   الريفةةي,( علةةم ااجتمةاح 2001سةيد احمةةد،  رية  محمةةد )
 .اإلسكندرية ,للنشر والتوايع العلمي

( المشةةةةةةةاركة الطالكيةةةةةةةة  2005ر حسةةةةةةة  )سةةةةةةةيف، محمةةةةةةةد منةةةةةةةةو 
المعوقةةات واسةةتراديجيات التجةةاوا، حوليةةات ردا  عةةي  شةةمل، 

(، مارخ, قسم ااجتماح, كلية اآلدا ، جامعة عةي  33مجلد )
 شمل. 

نةدوة  ,( التنميةة الريفيةة المتكاملةة1987، عبد المنعم حسةي  )شوقي
 ,سةةةعوديةال فةةةيوالريفيةةةة  اإلقليميةةةةاسةةةتراديجيات وبةةةرام  التنميةةةة 

 ,كلية العلوم اإلدارية  التعاوس مع واارة الشئوس البلدية والقرويةة
 المملكة العربية السعودية.  ,الرياض

( دراسة معوقات 1999لالً، لفاء، أحمد ملو ية وأحمد السيد )
المشةاركة ااجتما يةة للريفيةات المتعلمةات كةبع  قةر  مركةةزت 

المنوفيةةةةةةة، الةربيةةةةةةة، مجلةةةةةةة جامعةةةةةةة  ةطنطةةةةةةا وافتةةةةةةي  محافظةةةةةة
 .1999(، في أ سطل 4(، عدد)24مجلد)

( المشةةةةاركة والتنميةةةةة، الطبعةةةةةة 1991عبةةةةد الجةةةةواد، احمةةةةد رأفةةةةة  )
 الثالثة، كلية اآلدا ، جامعة المنوفية.

 
 
 

( المشةةةةاركة السياسةةةةية للمةةةةرأة 2010عبةةةةد الةةةةرحم ، والةةةةة منةةةةةور )
المةةةرية  ر يةةة سوسةةيوداريلية، مجلةةة  حةةو  الشةةرق ا وسةة ، 

( , 26مركز  حو  الشةرق ا وسة ، ح ) –  جامعة عي  شمل
 مارخ. 

"العوامةةةةةةةا المردبطةةةةةةةة  ( 2001عبةةةةةةةد الةةةةةةةرحم , محمةةةةةةةود مةةةةةةةةباح )
والمحةةةةةددة للمشةةةةةاركة الشةةةةةةعبية لشةةةةةبا  اللةةةةةةريجي  فةةةةةي  عةةةةةة  
المنةةاطط الزرا يةةة الجد ةةدة  محافظةةة كفةةر الشةةين ", مةةؤدمر دور 
التقنيةةةةات والبحةةةةو  ااجتما يةةةةة فةةةةي التنميةةةةة الريفيةةةةة, الجمعيةةةةة 

ةةةةرية لعلةةةم ااجتمةةةةاح الريفةةةي وكليةةةة الزراعةةةةة  كفةةةر الشةةةةين, الم
 جامعة طنطا، مةر.

( " العوامةةةةةةةا المردبطةةةةةةةة 1989عبةةةةةةةد الةةةةةةةرحم ، محمةةةةةةةود مةةةةةةةةباح )
والمحددة للمشاركة الشعبية فةي احةدت القةر  المةةرية "، مجلةة 

       (، العةةةةةةةةةدد 15طنطةةةةةةةةةا للبحةةةةةةةةةو  الزرا يةةةةةةةةةة، مةةةةةةةةةةر، مجلةةةةةةةةةد )
(2.) 

 فةي( مشاركة الشةبا  الريفةي 1998) فاميعبد الرحيم، ماا محمد 
 ,رسالة دكتوراه , الدقالية والفيوم  محافظتيأربع قر    فيالتنمية  

 جامعة القاورة. ,كلية الزراعة
(، كنةةةةةةةاء مايةةةةةةةاخ المشةةةةةةةةاركة 2010عبةةةةةةةد الفتةةةةةةةاح، منةةةةةةةال ةاكةةةةةةةة  )

ااجتما ية للمسني ، مجلة اإلرشاد النفسي، جامعة عي  شمل 
 (، مارخ.24مركز اإلرشاد النفسي، ح ) -

( المشةةةةةاركة كمةةةةةد ا لتنميةةةةةة 1996عبةةةةةد اللطيةةةةةف، رشةةةةةاد أحمةةةةةد )
المجتمةةع المحلةةةي  نمةةوذت دةةةدريبي، مجلةةةة دراسةةات فةةةي اللدمةةةة 
ااجتما ية والعلوم اانسانية، كلية اللدمة ااجتما يةة، جامعةة 

 (، أكتوبر.1حلواس، ح )
( فاعليةةةة كرنةةةام  للتةةةد ا المانةةةي 2013عبةةةد الةةةواح، نةةةورة رشةةةدت )

مةةة ااجتما يةةة ودنميةةة وعةةي المةةرأة  المشةةاركة ااجتما يةةة، لللد
مجلةةة دراسةةات فةةي اللدمةةة ااجتما يةةة والعلةةوم اانسةةانية، كليةةة 

 (، أكريا.7(، ت )34اللدمة ااجتما ية، جامعة حلواس، ح )
 دطبيقةةيمةةد ا  ,( إدارة ااحتياجةةات1998، لةةد ط محمةةد )عفيفةةي
 القاورة. ,ي  شملمكتبة ع ,دةميم نظم الشراء والتلزي  في

البحةةو   فةي( دحليةا البيانةةات 1985عةالم، لةةالح الةد   محمةةود )
 القاورة. العربي,دار الفكر  ,النفسية والتربوية
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( معوقةةةات مشةةةاركة المةةةرأة فةةةي 2018علةةةي، أنتةةةةار علةةةي حسةةة  )
التنميةةةةةةةة كواحةةةةةةةة سةةةةةةةيوة، مجلةةةةةةةة المنوفيةةةةةةةة للعلةةةةةةةوم ااقتةةةةةةةةادية 

جامعةةةةةة المنوفيةةةةةةة، ح  وااجتما يةةةةةة الزرا يةةةةةة، كليةةةةةةة الزراعةةةةةة،
 .(، ديسمبر 47)
 السياسةةية، المشةةاركة مفاةةوم( 2008) السةةيد، منةةي محمةةود ، عليةةوة
 Pm)   )http://www.dctcrs.org 7.00- 23/2014 /5  في

( أسةةةالي  كنةةةاء هةةةيم المشةةةاركة ااجتما يةةةة فةةةي 2018عمةةةر، نةةة  )
ر يةة نظريةة، مؤسسةة كنةوا الحكمةة  التنمية المحليةة الحضةرية 

 (. 13للنشر والتوايع، مجلة الحكمة للدراسات ااجتما ية، ح )
دار المعرفةة  ااجتماح,( قاموخ علم 1979 يث، محمد عاطع )

 اإلسكندرية., الجامعية
( إدرام اا ةةةةةةةا يي  ااجتمةةةةةاعيي  لةةةةةةدم  2013فةةةةةاروق، منةةةةةال )

ااجتما يةةةةةة، مجلةةةةةة  دكنولوجيةةةةةا التعلةةةةةيم فةةةةةي دفعيةةةةةا المشةةةةةاركة
دراسةةةةات فةةةةي اللدمةةةةة ااجتما يةةةةة والعلةةةةوم اانسةةةةانية، جامعةةةةة 

(، 10(، ت )35كليةةةةةةةةة اللدمةةةةةةةةة ا جتما يةةةةةةةةة، ح ) –حلةةةةةةةةواس 
 أكتوبر.

(  المشاركة السياسية للشبا   2003قند ا، أكو الفتوح عبد الحميد )
الجامعي  دراسة علي عينة م  طال  جامعة المنوفية"، رسالة 

 ة اآلدا ، جامعة المنوفية،شبي  الكوم، مةر.ماجستير، كلي
 فةي السياسةية والمشاركة الشبا ( 2012) طه  فوات   عمرو  متولي،

 (،3لةةد)مج، والبيئيةةة التجاريةةة للدراسةةات العلميةةة المجلةةة، مةةةر 
 .السويل قناة جامعة ،التجارة كلية(، 1دد)ع

( مد ا المشاركة وااعتماد على الةلات فةى 1993) إكراميممحرم،  
المةؤدمر ا ول لإلرشةاد  ,تلطي  للتنمية المحلية )ورقةة أوليةة(ال

 ,معوقةات اسةةتلدام المعرفةةة الزرا يةةة  ,والتنميةةة الريفيةةة الزراعةي
 جامعة المنةورة. ,كلية الزراعة

مطبعةةةةة  ,الطبعةةةة ا ولةةةةى ,( ناضةةةة الريةةةةف2004كةةةةراميم )إمحةةةرم، 
 أسيو ., أشر 

ة لمشةاركة السةكاس ( دراسة دحليلي2006محمد, فرحات عبد السيد )
الريفييةةة  فةةي المشةةروعات التنمويةةة  محافظةةة المنوفيةةة, المةةؤدمر 
الدولي الثالث للتنمية والبيئة في الوط  العربي, مركز الدراسات  

 –301والبحةةةةةو  البيئيةةةةةةة, جامعةةةةةةة أسةةةةةةيو , مةةةةةةارخ,     
331 . 

أ( محةةددات المشةةاركة السياسةةية  2011محمةةد, فرحةةات عبةةد السةةيد )
  دراسةةةة مقارنةةةة كةةةي  الةةةلكور واإلنةةةا   محافظةةةة للشةةةبا  الريفةةةي

المنوفية, مجلة ادحاد الجامعات العربية للعلوم الزرا ية، جامعة 
(, مةةةةةةارخ,   1(, العةةةةةةدد)19عةةةةةةي  شةةةةةةمل, القةةةةةةاورة, مجلةةةةةةد)

  39– 85. 
 ( التحليةةا التمييةةزت لمشةةاركة  2011محمةةد, فرحةةات عبةةد السةةيد )

رنةة كةي  الةلكور الشبا  فةي المنظمةات ااجتما يةة   دراسةة مقا
واإلنةةةةا  كريةةةةف محافظةةةةة المنوفيةةةةة, مجلةةةةة العلةةةةوم ااقتةةةةةادية 
وااجتما يةةةةةةةة الزرا يةةةةةةةة, كليةةةةةةةة الزراعةةةةةةةة, جامعةةةةةةةة المنةةةةةةةةورة، 

 .  997 -973(, أ سطل,      8(, العدد )2مجلد)
( المنظمةةةةات الريفيةةةةة 2003محمةةةةد، حنةةةةاس رجةةةةا ي عبةةةةد اللطيةةةةف )

ااقتةةةةاد  ودوروةةةا فةةةي دنميةةةة الريةةةف المةةةةرت فةةةي ظةةةا سياسةةةة
 الحر، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة عي  شمل.

 

فةةي   –البشةرية  قتةةاديات المةةواردا (2002مقلةد، رمضةاس محمةةد )
وعفةةةا  عبةةةةد  أحمةةةد رمضةةةاس نعمةةةةة    رمضةةةاس محمةةةد مقلةةةةد،

كليةةة , قتةةةاداقسةةم ا ,قتةةةاديات المةةوارد والبيئةةةالعزيةةز عا ةةد, ا
 .جامعة اإلسكندرية ,التجارة

(  عةةةةة  العوامةةةةةا الجمعيةةةةةة 1987يةةةةةة، أحمةةةةةد محمةةةةةد فةةةةةوات )ملو 
والمجتمعيةةةةةة المحليةةةةةة المةةةةةؤةرة علةةةةةى درجةةةةةة المشةةةةةاركة الشةةةةةعبية 
القرويةة، رسةالة ماجسةةتير، قسةم المجتمةع الريفةةي، كليةة الزراعةةة، 

 جامعة اإلسكندرية.

( ا سةةل ااجتما يةةة لتطةةوير 1999ميلا يةةا، إ نةةاخ أسةةعد راق )
نمية كبع  قةرت محافظةة الدقاليةة، أدوار الشبا  الريفي في الت

 رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة المنةورة.

 السياسةةةية، للمشةةةاركة الفقاةةةي التألةةةيا( 2007) االةةةه عبةةةد وارد ،
   في ،1994 رقم عدد المتمدس، الحوار 
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يحيي ، ظافر مةلً، ومحمد جمال الد   راشد، مةةطفي حمةدت 
( دور المنظمةةةةةات 2017أحمةةةةةد، عمةةةةةرو كاةةةةةاء الةةةةةد   أحمةةةةةد )

ا وليةةةة  فةةةي دنميةةةةة القةةةدرات ا قتةةةةادية للمةةةةرأة فةةةي المشةةةةاركة 
المجتمعيةةةةةة كريةةةةةف محافظةةةةةة أسةةةةةيو ، مجلةةةةةة أسةةةةةيو  للبحةةةةةو  

 (.48لزرا ية، كلية الزراعة، جامعة أسيو ، ح )ا
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ABSTRACT 

The Determinants of Social Participation of Rural People in Menoufia 

Governorate  

Farahat Abdel-Seed Mohamed and Azeza Mahmoud Hamouda 
This study aimed basi-cally at identifying and 

analyzeing the types of social participation of rural 

people at Menoufia governorate, and identifying the 

most important correlates and determinants of social 

participation types. Data were collected from a random 

sample of 200 respondents, in two villages at Menoufia 

governorate through personal interviews with 

respondents. The  study  was  carried  out  in  two  
villages in El-Shohadaa district at Menoufia  

governorate,  the first  village  was  Sahel El-Gawaber  

and  the second  village  was Kafer El-Swalmya, 100 

respondents were selected randomly from each village. 

Data were collected through personal interviews with 

respondents. The simple correlation Coefficients, 

multiple correlation and regression (step-wise) analysis, 

percentages, range, mean, standard deviation, reliability 
estimate, and F-test were used to analyze the data with 

SPSS  )Statistical Package for Social Sciences). The 

most important findings of the study were:  

1-The majority of rural people have a low participation 

degree in both social organizations and 

environmental activities, while the majority of them 

have a medium participation degree in both 

developmental projects, informal social activities 

and opinion participation. In general, 38.5% from 

respondents have a low degree of social 

participation, while 51.5% of them have a medium 

degree.  

2- The findings of step-wise multiple regression 

analysis indicated that: 

- The most important variables affecting degree of rural 

people’s participation in social organizations, 

respectively, were geographical cosmoplitnes, 

cultural cosmoplitness, attitudes towardes voluntary 

participation, attitudes towardes environment, 

Animal and poultry possession and  trust in 
governmental agencies. These six significant 

independent variables explained only 24.5% of the 

total variance of the rural people’s participation 

degree in social organizations. 

- The most important variables affecting degree of rural 

people’s participation in informal social activities, 

respectively, were cultural cosmoplitness, visiting of 

service centers,  trust in governmental agencies and 

monthly income. These four significant independent 

variables explained only 29.4% of the total variance 

of the rural people’s participation degree in informal 

social activities. 

- The most important variables affecting degree of rural 

people’s participation in opinion, respectively, were 

trust in governmental agencies, visiting of service 

centers, satisfaction about  the local community and 

standard of living. These four significant 

independent variables explained only 15.1% of the 
total variance of the rural people’s participation 

degree in opinion. 

- The most important variables affecting degree of rural 

people’s participation in developmental projects, 
respectively, were visiting of service centers, trust in 

governmental agencies, benefit from the 

development projects, and standard of living. These 

four significant independent variables explained 

only 21% of the total variance of the rural people’s 

participation degree in in developmental projects. 

- The most important variables affecting degree of rural 

people’s participation in environmental activities, 

respectively, were trust in governmental agencies, 

visiting of service centers, monthly income, family 

size and geographical cosmoplitness. These five 

significant independent variables explained only 
31.5 % of the total variance of the rural people’s 

participation degree in environmental activities. 

- In general, the most important variables affecting 

degree of rural people’s social participation, 
respectively, were trust in governmental agencies, 

visiting of service centers, cultural cosmoplitness, 

monthly income and geographical cosmoplitness. 

These five significant independent variables 

explained only 41.5 % of the total variance of degree 

of the rural people’s social participation. 

Finally, some recommendations were suggested. 

Key words: Rural People- Social Participation - 

Participation in Social Organizations - Informal Social 
Participation - Participation in Developmental Projects - 

Participation in Opinion- Participation in Environmental 

Activities. 


