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استهدفت هذه

الدراسة:

توصيف

مستويات

التمكين

التمكين االقتصادي -التمكين السياسي.

االجتماعي واالقتصادي والسياسي والكلي للشباب الريفي بعينة

الدراسة ،والتعرف على طبيعة العالقة بين بعض متغيرات الدراسة
ومستويات تمكين الشباب الريفي المبحوثين ،تحديد درجة
اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير التباين

الكلي لمستويات تمكين الشباب الريفي المبحوثين ،وأخي ار التعرف

على أهم المشكالت التي تعوق تمكين الشباب الريفي بعينة
الدراسة ..وقد تم جمع البيانات من  365شاب ريفي بقرية قصر
رشوان بمركز طامية بمحافظة الفيوم .وقد تم استخدام جداول
التوزيع التكراري ،والنسب المئوية ،والمتوسط الحسابي،
واإلنحراف المعياري وذلك لعرض ووصف البيانات .كما استخدمت

الدرجات التائية  t- scoresفي معايرة المكونات الفرعية للمتغيرات
المركبة ،واستخدم كذلك معامل الثبات ( )αلقياس درجة ثبات

مقياس تمكين الشباب الريفي ،وذلك بطريقة كرونباخ ،وقد
استخدم معامل ارتباط بيرسون البسيط ،وتحليل االنحدار المتعدد
التدريجي

Step– Wise Multiple Regression

للتعرف على

العالقات االرتباطية والسببية بين المتغيرات المستقلة والمتغير

التابع وهو درجة تمكين الشباب الريفي للقيام بدوره التنموي.

وقد تمثلت اهم النتائج في انخفاض درجة التمكين الكلي

للشباب الريفي بعينة الدراسة فكانت النسبة األكبر منهم لديهم

مستوى منخفض من التمكين( ،)%47.4كما تبين وجود أربعة

متغيرات مستقلة تساهم في تفسير التباين في درجة التمكين
الكلي للشباب المبحوثين وهذه المتغيرات هي :مستوى المعيشة،

المشاركة في األنشطة التنموية ،عدد سنوات التعليم الرسمي،

المكانة القيادية .حيث أن المتغيرات المستقلة األربعة السابقة
تفسر نحو  %43.2من التباين في درجة التمكين الكلي للشباب

المبحوثين.

1قسم االقتصاد الزراعي -كلية الزراعة -جامعة الفيوم
استالم البحث فى 02يناير  ،2021الموافقة على النشر فى  09فبراير 2021

المقدمة
تهتم الدول بالتنمية الشاملة لمجتمعاتها ،وتحدد الواجبات

والمهمات المنوط بالمؤسسات واألفراد لتحقيق هذه التنمية،

وتضع الخطط والبرامج التي تعمل على نشر التوعية حول
التنمية وأهميتها ،وأهمية قيام كل فئة من فئات المجتمع
بأدوارهم بشكل سليم ،بهدف بناء الدولة الحديثة المواكبة
للتطورات المتجددة ،كما أنها تضع األسس والمعايير

والمؤشرات التي تقيس من خاللها مدى فهم األفراد
والمؤسسات ألدوارهم ومدى االنتاجية المتوقعة منهم.
وللشباب المصري بصفة عامة والشباب الريفي بصفة

خاصة دور كبير ومحوري في التنمية الريفية المنشودة ،حيث
أن الشباب هم الركيزة األساسية في تحمل مسئولية التنمية،

فالشباب هم المستقبل ومن أهم عناصر االنتاج المتاحة في
المجتمع ،وهم أكثر الفئات العمرية حيوية ونشاط وقدرة على
العمل.
ويعد رعاية وتنمية الشباب المصرى عملية استثمارية

للقوى البشرية على المدى البعيد ،فبقدر ما يتم تأهيل الشباب

تأهيالً علمياً صحيحاً ،وبقدر ما يتم إعدادهم عملياً لتحمل
أعباء ومسئوليات الحياة ،بقدر ما يرتد هذا العطاء سخياً فى
صورة جيل من الشباب ناضج اجتماعياً ،قوى اقتصادياً ،واع

سياسياً ،متفتح ثقافياً ،محافظاً على قيمه وتقاليده االجتماعية،

ومن ثم امتالك هذا الجيل القدرة على تحمل أعباء عملية

التنمية الريفية ،ذلك ألن إعداد الشباب الريفي القوى أخالقياً
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وعلمياً وصحياً وروحياً ،هو فى الواقع من صلب متطلبات
عملية التنمية الريفية ،خاصة ان نسبة الشباب فى المجتمع

المصرى ( )%43.16من إجمالى عدد السكان ،األمر الذى
يتطلب تفعيـل هـذه الشريحة الكبيرة والمهمة فى المجتمع
وإشراكها فى عملية التنمية.
ويقصد بتمكين الشباب الريفي بأنه العملية التي يتم فيها
تشجيع الشباب ألخذ زمام حياتهم ،ويتم ذلك عن طريق
تحسين قدرتهم على الوصول الى الموارد التي يحتاجونها
وتغير إدراكهم لألمور عن طريق إيمانهم وقيمهم وتصرفاتهم.
ويهدف تمكين الشباب إلى تحسين العدالة من خالل

المشاركة في برامج تمكين الشباب.

وتركز نظرية التمكين على العمليات التي تمكن من
المشاركة في اتخاذ القرار ،وخلق فرص للتعلم ،والممارسة،
وزيادة المهارات ،مشيرة إلى أن إشراك الشباب في أنشطة
مقبولة اجتماعياً ،وهادفة ،معززة من نشاط المجتمع الذي
يقوده الشباب أنفسهم ،سيساعدهم على اكتساب المهارات

والمسؤوليات والثقة الضرورية لكي يصبحوا بالغين منتجين
ونافعين للمجتمع.
ويأتي االهتمام بتمكين الشباب انطالقا مما يمثله الشباب

التعرف على محددات تمكين الشباب الريفي بإحدى قرى
محافظة الفيوم.

األهداف البحثية
في ضوء مشكلة الدراسة السابق عرضها ،تم صياغة
أهداف الدراسة على النحو التالي:
 -1توصيف مستويات التمكين االجتماعي واالقتصادي
والسياسي والكلي للشباب الريفي بعينة الدراسة.
 -2التعرف على طبيعة العالقة بين بعض متغيرات الدراسة
ومستويات تمكين الشباب الريفي المبحوثين.
 -3تحديد درجة اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة
في تفسير التباين الكلي لمستويات تمكين الشباب الريفي
المبحوثين.
 -4التعرف على أهم المشكالت التي تعوق تمكين الشباب
الريفي ومقترحات حلها من وجهة نظر الشباب المبحوثين.
االستعراض المرجعي
يعتبر مفهوم التمكين  Empowermentمن المفاهيم
االجتماعية الهامة باعتباره عنص اًر حيوياً ال يمكن تجاهله في
عملية التنمية ،فعملية التمكين تعنى العمل الجماعي في

من قوة اجتماعية مميزة ،حيث تتسم هذه القوة بدرجة عالية

الجماعات المقهورة ،أو المضطهدة للتغلب على العقبات

ومركز طاقته الفعالة والمنتجة ،كما أنهم الفئة األكثر رغبة

(المجلس القومي للمرأة.)59 :2005 ،

من النشاط والحيوية والحماس والدينامية ،فهم عماد المجتمع

في التجديد والتطلع إلى التحديث واالندفاع نحو التغيير ،كما

انهم دائما ما يأتون بأفكار إبداعية

ورؤى فريدة جديرة

باالهتمام .ومن جانب أخر فان الشباب يخلون نوعا ما من

آثار تعقيدات الحياة الروتينية مقارنة بكبار السن.

وبالرغم من هذا الدور الهام والرئيسي للشباب في عملية
التنمية ،إال أن كثير من الدراسات التي أجريت تؤكد عزوف

الشباب المصري بصفة عامة والشباب الريفي عن المشاركة
في األنشطة التنموية الريفية ،وعدم قيامه باألدوار المنوط بها

لتنمية المجتمع ،ومن هنا تبلورت فكرة الدراسة الحالية في

وأوجه التمايز التي تقلل من أوضاعهم أو سلب حقوقهم.
وفي هذا الصدد يمكن تعريف "التمكين" من وجهة
نظر )73 :1993( Ninaعلي أنه االستراتيجية التي يمكن
بواسطتها مساعدة األفراد والجماعات والمجتمعات أن تتحكم

في ظروفها وتستطيع إنجاز أهدافها ،وهكذا تكون قادرة على

العمل لمساعدة نفسها وغيرها على زيادة مستوى معيشتها.

وتعرف أماني صالح ( )232:2002التمكين :بأنه هو
نوع من الدعم الخارجي من قبل السلطة المستنيرة في
المجتمع ،والتي يفترض أن تنظر بروح المسؤولية إلى كافة

المواطنين ،دفعاً لمسيرة التطوير والتنمية في المجتمع.
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كما يشير العتيبي ( )92 :2004إلى أن التمكين :يعني
فلسفة إعطاء مزيد من المسؤولية وسلطة اتخاذ القرار بدرجة
أكبر لألفراد في المستويات الدنيا.
ويعرف

السروجي(:2000
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 مساعدة العمالء على رؤية أنفسهم ،إيجاد حلول ذاتيةلمشاكلهم.
 -بناء القدوة كعنصر معقد ذي تأثير بالغ القوة.
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التمكين

كاستراتيجية :هو استراتيجية لتقوية الفقراء في حق تقرير

مصيرهم بأنفسهم من خالل المشاركة في اتخاذ قرار على
المستوى المحلى وما قد يواجه ذلك من تعارض للمصالح
بين بناء القوة والفقراء ،ويستلزم ادراك الفقراء وتنظيمهم
واتفاقهم حول أهداف ومصالح مشتركة وتدعيم مشاركتهم،
واستشارتهم في المنظمات الشعبية والحكومية ليتحولوا من

متلقين للخدمات إلى مطالبين بها.

كما يعرف السلمي ( )254 :2005التمكين :بأنه تقوية
األفراد ،بمعنى منحهم الفرصة للمشاركة ،واالنطالق
باستغالل طاقاتهم الذهنية كاملة في حل مشاكل العمل
وتحسين اإلنتاجية.
وبناءا على التعريفات التي تم استعراضها للتمكين تعرف
الدراسة الحالية التمكين اجرائياً بأنه "اجمالي درجة التمكين

االجتماعي واالقتصادي والسياسي التي يتمتع بها الفرد داخل

مجتمعه والتي تمكنه من أداء االدوار المختلفة المتوقع لهذا
الفرد القيام بها داخل المجتمع".
ويهدف التمكين بصفة عامة إكساب الفرد القدرة على
اكتشاف ذاته ،وما بداخله من قدرات ومهارات يصل بها إلى
نوعية الحياة التي يريدها وال تعني التنمية الحصول على
المزيد بل التطور نحو األفضل ،وزيادة الخيارات المتاحة
وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات والسلع وتعزيز قدرات

األفراد.

 أهداف التمكين :حدد  )1980: 67( Herbertاألهدافالتالية لعملية التمكين:

 يعمل مع الناس للسيطرة على شئون حياتهم. -تهتم عملية التمكين بزيادة ثقة الفرد وزيادة االستقاللية.

 التحكم في شئون الحياة الشخصية ،زيادة الثقة بالنفس،القدرة على التصرف في األمور الحياتية اليومية.
 جعل األفراد يستخدمون قدراتهم المكثفة للعمل مع اآلخرينإلحداث التغيير.
 خلق سياق تنموي موات للمشاركة والتفاعل باالستناد إلىتطوير المهارات والقدرات والثقة بالنفس وفرص التطوير
المعرفي.
 مبادئ التمكين:يعتمد التمكين على عدة مبادئ أساسية هي (عبد

اللطيف)352:351 ،2005:

 -1مبدأالمشاركة :يعد مبدأ المشاركة من أهم المبادئ التي
تناسب التمكين حيث أنه يبني أساس عملية المشاركة من

جهة الشباب واإلحساس بمشكالتهم والمشاركة في حلها
بناء على قدراتهم واستثمار مواردهم.

 -2مبدأ االعتماد على الذات :يسعى مدخل التمكين إلى
العمل على تنمية قدرات الشباب الشخصية لكي يتمكن

من مواجهة مشكالتا بنفسه وبأقل اإلمكانيات المتاحة
لديه.
 -3مبدأ العدالة المجتمعية :إن مدخل التمكين يسعى إلى
إحداث وتحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع،

والعمل على الدفاع عن األفراد المحرومين والضعفاء ويتم
ذلك بأسلوب موضوعي بعيداً عن التحيز الشخصي.
 -4مبدأ البدء مع المجتمع :حيث يتعامل التمكين مع

الشباب من جهة محاولة مساعدته لتنمية قدراته والتعامل
معه حسب موارده المتاحةأوال ثم تنميته وإيجاد مصادر

أخرى لتدعيمه.
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 أبعاد التمكين:يعد التمكين عملية رباعية األبعاد بدونها ال يعد الشباب

من الوعي الثقافي ،األمر الذي يؤدي إلى إحداث تغيرات
على المستوى االجتماعي.

مشاركاً بصورة عادلة في عملية التنمية وتتمثل تلك األبعاد
في (حلمي)6 :2006 ،

البعد المعرفي(اإلدراكي) :Cognitive
يتضمن هذا البعد فهم طبيعة العوامل والظروف المسببة

لتبعية الشباب الريفي ماديا ومعنويا سواء على المستوى

الماكرو أو المايكرو في الحياة ويركز هذا البعد على إمكانية

الدراسات السابقة
أشار تقرير التنمية االنسانية العربية ( )2016بعنوان
"الشباب وآفاق التنمية في واقع متغير" ان تمكين الشباب
يستوجب إدخال تغييرات جذرية في البيئة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية التي تسبب اقصائهم ،وينبغي لتلك
التغييرات أن توسع فرص مشاركة الشباب وانخراطهم في

مراجعة خبرات الشباب لمالحظة وتحديد أنماط السلوك

المجال السياسي الرسمي ،وأن يكون هناك اقتصادا كليا قاد اًر

بمعرفة وفهم الحاجه لصنع الخيارات التي ربما تتعارض مع

ريادة األعمال ،وأن يرسخ في المنظومة االجتماعية أسس

المؤدية لالعتماد وتدعيم التبعية ،لذلك ينادي البعد المعرفي

التوقعات الثقافية واالجتماعية للمجتمع الريفي.
البعد النفسي :Psychological
يتضمن هذا البعد أن الشباب يستطيعون العمل على

تحسين واقعهم الفردي والمجتمعي الذي يعيشون فيه ،ومن ثم
يهتم هذاالبعد بالمشاعر ومدى اعتقاد الشباب بإمكانية إحداث
تغيير في مجريات حياتهم بأنفسهم.
البعد االقتصادي :Economical
يتضمن ذلك البعد إمكانية مشاركة الشباب في األنشطة

المولدة للدخل تلك التي من خاللها يستطيعون أن يحصلوا

على دخول مستقلة ،ويدعو إلى ضرورة حصول الشباب على

المصادر اإلنتاجية والتحكم فيها .لذلك فمن الضروري تقديم

الدعم وتذليل العقبات لهم ورفع الخبرات اإلدارية والمهارات
والمعلومات ليهم في هذه الجانب.
البعد السياسي :political
ينطلق هذا البعد من فكرة إمكانات الشباب في التحليل
والتنظيم والحراك نحو التغيير االجتماعي ،ويعد العمل

الجمعي عنص اًر هاما في التغير االجتماعي السياسي ألن

مشاركة الشباب في الفعل الجمعي (الجماعي) سوف يزيد

على انتاج فرص العمل الالئق للشباب وتعزيز قداتهم على
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويجب أن يتم التصدي لكل
الممارسات التمييزية على أساس الهوية أو العقيدة أو النوع

االجتماعي ،ومن ناحية أخرى يستوجب التمكين استثمارات

جدية في تحسين أنظمة الخدمات األساسية المرتبطة بتعزيز
الشباب وبخاصة التعليم والصحة والخدمات االجتماعية
االخرى.
وقد سعت دراسة جيدوري ( )2012الى التعرف على
الدواعي المعرفية والقيمية واالجتماعية والثقافية التي تمكن
الشباب من مواجهة التأثيرات السلبية للعولمة االعالمية وذلك
من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة
وتشير دراسة صفوت ( )2010ان الشباب في العالم

العربي يعانون من جملة أزمات انعكست على عالقتهم

ودورهم في تحمل المسئولية االجتماعية وأن غياب الخطط
واالستراتيجيات المتعلقة بهم أثر بصورة سلبية غلى ثقافة
الشباب وساهم في انعزالهم عن حماية المجتمع وتخلفهم عن
دورهم في حماية مجتمعاتهم من الغزو الثقافي.
واستهدفت دراسة غانم وأبو سنينة ( )2013التعرف على
دور الشباب في التنمية الشاملة للمجتمع من وجهة نظر طلبة
الجامعة وذلك على أربعة محاور رتبت حسب أراء عينة
الدراسة كما يلي :التنمية االدارية ،التنمية االجتماعية،

صفاء رجائي عبد النبي :محددات تمكين الشباب الريفي بإحدى قرى محافظة الفيوم

والتنمية االقتصادية ،التنمية السياسية ،وتوصلت الدراسة الى
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الصفرية التالية" :ال توجد عالقة ارتباطية معنوية بين درجة

وجود فروق دالة احصائيا تبعا لمتغير الجنس على مجالي

التمكين االجتماعي للشباب المبحوثين ،والمتغيرات السابقة".

التنمية السياسية والتنمية االدارية وعلى الدرجة الكلية لصالح

الفرض الثاني:

"تسهم متغيرات الدراسة التالية :عدد سنوات التعليم

االناث.
وبناءا على استعراض الدراسات السابقة يمكن التوصل

الي المالحظات التالية:

 رغم أهمية فئة الشباب بصفة عامة والريفيين منهم بصفةخاصة لوحظ ندرة الدراسات التي تناولت هذه الفئة
وخاصة الدراسات التي يعاني منها هؤالء الشباب داخل
المجتمعات الريفية ،وبذلك تتضح أهمية الدراسة الحالية.
 بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت مفهوم تمكين المرأةالريفية إال أنه هناك ندرة شديدة في الدراسات التي تناولت
تمكين الشباب الريفي رغم أهمية هؤالء الشباب في
النهوض بالمجتمع الريفي ومن ثم المجتمع ككل ،وهو ما
ركزت عليه الدراسة الحالية.
 ال يوجد في هذه الدراسات تناول للمشكالت التي تعوقتمكين الشباب الريفي ومقترحات حل هذه المشكالت وهو
ما ستتناوله الدراسة الحالية.

الرسمي ،عدد أفراد األسرة ،مستوى المعيشة ،االنفتاح

الحضاري ،عضوية المنظمات االجتماعية ،مستوى الطموح،
االنتماء المجتمعي ،المشاركة في االنشطة التنموية ،المكانة

القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية" .اسهاماً معنوياً

في تفسير التباين في درجة التمكين االجتماعي للشباب الريفي

المبحوثين" .وسوف يختبر هذا الفرض في صورته الصفرية
التالية" :ال تسهم متغيرات الدراسة السابقة اسهاماً معنوياً في

تفسير التباين في درجة التمكين الكلي للشباب المبحوثين".

ثانياً :الفروض الخاصة بطبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة
ودرجة التمكين االقتصادي للشباب الريفي.

الفرض الثالث:

"توجد عالقة ارتباطية معنوية بين درجة التمكين

االقتصادي للشباب الريفي المبحوثين وكل من المتغيرات
التالية :عدد سنوات التعليم الرسمي ،عدد أفراد األسرة ،مستوى
المعيشة ،االنفتاح الحضاري ،عضوية المنظمات االجتماعية،

فروض الدراسة

مستوى الطموح ،االنتماء المجتمعي ،المشاركة في االنشطة

أوالً :الفروض الخاصة بطبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة
ودرجة التمكين االجتماعي للشباب الريفي.

األسرية" .وسوف يختبر هذا الفرض في صورته الصفرية

الفرض األول:

"توجد عالقة ارتباطية معنوية بين درجة التمكين

االجتماعي للشباب الريفي المبحوثين وكل من المتغيرات

التالية :عدد سنوات التعليم الرسمي ،عدد أفراد األسرة،

مستوى المعيشة ،االنفتاح الحضاري ،عضوية المنظمات
االجتماعية ،مستوى الطموح ،االنتماء المجتمعي ،المشاركة
في االنشطة التنموية ،المكانة القيادية ،المشاركة في اتخاذ
الق اررات األسرية" .وسوف يختبر هذا الفرض في صورته

التنموية ،المكانة القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات
التالية" :ال توجد عالقة ارتباطية معنوية بين درجة التمكين

االقتصادي للشباب المبحوثين ،والمتغيرات السابقة".
الفرض الرابع:

"تسهم متغيرات الدراسة التالية :عدد سنوات التعليم

الرسمي ،عدد أف ارد األسرة ،مستوى المعيشة ،االنفتاح

الحضاري ،عضوية المنظمات االجتماعية ،مستوى الطموح،
االنتماء المجتمعي ،المشاركة في االنشطة التنموية ،المكانة
القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية" .اسهاماً معنوياً

في تفسير التباين في درجة التمكين االقتصادي للشباب

الريفي المبحوثين" .وسوف يختبر هذا الفرض في صورته
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الصفرية التالية" :ال تسهم متغيرات الدراسة السابقة اسهاماً

معنوياً في تفسير التباين في درجة التمكين االقتصادي
للشباب المبحوثين".

ثالثاً :الفروض الخاصة بطبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة
ودرجة التمكين السياسي للشباب الريفي.

الفرض الخامس:

"توجد عالقة ارتباطية معنوية بين درجة التمكين السياسي

للشباب المبحوثين وكل من المتغيرات التالية :عدد سنوات
التعليم الرسمي ،عدد أفراد األسرة ،مستوى المعيشة ،االنفتاح

الحضاري ،عضوية المنظمات االجتماعية ،مستوى الطموح،
االنتماء المجتمعي ،المشاركة في االنشطة التنموية ،المكانة
القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية" .وسوف يختبر

هذا الفرض في صورته الصفرية التالية" :ال توجد عالقة
ارتباطية معنوية بين درجة التمكين السياسي للشباب
المبحوثين ،و المتغيرات السابقة".
الفرض السادس:

االنفتاح الحضاري ،عضوية المنظمات االجتماعية ،مستوى
الطموح ،االنتماء المجتمعي ،المشاركة في االنشطة التنموية،
المكانة القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية".
وسوف يختبر هذا الفرض في صورته الصفرية التالية" :ال
توجد عالقة ارتباطية معنوية بين درجة التمكين الكلي للشباب

المبحوثين ،و المتغيرات السابقة".
الفرض الثامن:

"تسهم متغيرات الدراسة التالية :عدد سنوات التعليم

الرسمي ،عدد أفراد األسرة ،مستوى المعيشة ،االنفتاح

الحضاري ،عضوية المنظمات االجتماعية ،مستوى الطموح،
االنتماء المجتمعي ،المشاركة في األنشطة التنموية ،المكانة
القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية" .اسهاماً معنوياً

في تفسير التباين في درجة التمكين االجتماعي للشباب الريفي

المبحوثين" .وسوف يختبر هذا الفرض في صورته الصفرية
التالية" :ال تسهم متغيرات الدراسة السابقة اسهاماً معنوياً في

تفسير التباين في درجة التمكين الكلي للشباب المبحوثين".

"تسهم متغيرات الدراسة التالية :عدد سنوات التعليم

الرسمي ،عدد أفراد األسرة ،مستوى المعيشة ،االنفتاح

الحضاري ،عضوية المنظمات االجتماعية ،مستوى الطموح،
االنتماء المجتمعي ،المشاركة في االنشطة التنموية ،المكانة

القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية" .اسهاماً معنوياً
في تفسير التباين في درجة التمكين السياسي للشباب

المبحوثين" .وسوف يختبر هذا الفرض في صورته الصفرية
التالية" :ال تسهم متغيرات الدراسة السابقة اسهاماً معنوياً في

تفسير التباين في درجة التمكين السياسي للشباب المبحوثين".

رابعاً :الفروض الخاصة بطبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة
ودرجة التمكين الكلي للشباب الريفي.

الفرض السابع:

"توجد عالقة ارتباطية معنوية بين درجة التمكين الكلي

للشباب الريفي المبحوثين وكل من المتغيرات التالية :عدد
سنوات التعليم الرسمي ،عدد أفراد األسرة ،مستوى المعيشة،

األسلوب البحثي
أوالً :منطقة الدراسة:
ت ــم إج ـراء الد ارس ــة الحالي ــة بمحافظ ــة الفي ــوم ،والت ــي تنط ــوي
عل ــى س ــبعة م ارك ــز إداري ــة ه ــي :الفي ــوم ،وس ــنورس ،وإبشـ ـواي،
وإطسا ،وطامية ،ويوسف الصديق ،والشواشنة .وقـد تـم اختيـار
مرك ــز م ــن طامي ــة م ــن ب ــين م ارك ــز المحافظ ــة السـ ـبعة إلجـ ـراء
الد ارس ـ ــة علي ـ ــه وذل ـ ــك بطريق ـ ــة عش ـ ـوائية بس ـ ــيطة ،حي ـ ــث يبل ـ ــغ
إجمالي عدد السـكان بمركـز طاميـة ( )469234نسـمة ،ويبلـغ
عدد األسر ( )97377أسرة.
ونظـ ـ اًر لتع ــدد الوح ــدات المحلي ــة داخ ــل مرك ــز طامي ــة (11

وحــدة محليــة) ،وزيــادة أعــداد ســكانها ،ممــا يصــعب معــه د ارســة

جميع هذه الوحدات المحلية ،فقد تم اختيار وحدة محلية واحـدة
منهـ ــا إلجـ ـراء الد ارسـ ــة ،وذلـ ــك بطريقـ ــة عشـ ـوائية وهـ ــي الوحـ ــدة
المحليــة لقريــة قصــر رش ـوان ،ويبلــغ اجمــالي عــدد الســكان بهــا
( )34557نس ـ ــمة ،ويبل ـ ــغ ع ـ ــدد األس ـ ــر به ـ ــا ( )6900أس ـ ـرة.
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(مركـ ـ ــز المعلومـ ـ ــات ودعـ ـ ــم اتخـ ـ ــاذ القـ ـ ـرار بمحافظـ ـ ــة الفيـ ـ ــوم،
.)2019
ثانياً :الشاملة والعينة:
تتمثــل شــاملة هــذه الد ارســة فــي إجمــالي عــدد الشــباب ف ــي
القرية المختارة (قصر رشـوان) ،حيـث اعتبـرت الد ارسـة الحاليـة
أن الفئة العمرية لمرحلة الشباب هي من  35-25سنة ،وذلك

حتى يكـون الشـاب قـد أنهـى م ارحـل د ارسـته والخدمـة العسـكرية

للذكور وبدأ يخطـوا خطـوات نحـو البحـث عـن العمـل المناسـب

والقي ـ ــام ب ـ ــدوره التنم ـ ــوي نح ـ ــو مجتمع ـ ــه .ويبل ـ ــغ إجم ـ ــالي ع ـ ــدد
الش ـ ــباب ف ـ ــي الفئ ـ ــة العمري ـ ــة المخت ـ ــارة ( 35-25س ـ ــنة) وفق ـ ـاً
لتقديرات مركز المعلومات ودعـم اتخـاذ القـرار بمحافظـة الفيـوم

نحو  7636شاب ريفي.
ولما كـان مـن الصـعب جمـع البيانـات البحثيـة مـن إجمـالي

ه ــذا العـ ــدد مـ ــن الش ــباب الريفـ ــي ،لـ ــذا فق ــد رؤي اختيـ ــار عينـ ــة

عشـ ـوائية منتظمـ ــة مـ ــنهم باسـ ــتخدام معادلـ ــة كرجسـ ــي ومرجـ ــان
حيـ ـ ـ ـ ـ ــث بلـ ـ ـ ـ ـ ــغ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـوام هـ ـ ـ ـ ـ ــذه العينـ ـ ـ ـ ـ ــة  365شـ ـ ـ ـ ـ ــاب ريفـ ـ ـ ـ ـ ــي
).(Krejcie& Morgan,1970: 610
ثالثاً :أدوات جمع البيانات:
للحصول على البيانات األولية الالزمة لهذه الدراسة ،فقد
تم تصميم استبيان خاص بتحقيق أهدافها ،حيث تم إجراء

اختبار قبلي  Pre- testلبنود االستبيان للتأكد من صدق
األسئلة ومدى فهم المبحوثين لها ،وفي ضوء نتائج هذا
االختبار تم إجراء التعديالت الالزمة على أسئلة االستبيان،
ومن ثم صياغتها في صورتها النهائية .وقد تم استيفاء
البيانات عن طريق أسلوب المقابلة الشخصية مع الشباب

المختارين بالعينة البحثية ،وقد تم جمع البيانات البحثي خالل

شهري أغسطس وسبتمبر  .2020وبعد اإلنتهاء من جمع

البيانات البحثية ومراجعتها تم تصميم دليل لترميزها ،وعلى
أساسه تم تفريغ البيانات يدوياً ثم إدخالها إلى الحاسب اآللي

لتحليلها باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي .SPSS
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رابعاً :أدوات التحليل اإلحصائي:
تم تحليل البيانات باالستعانة بعدد من أساليب التحليل

اإلحصائي التي تتفق وطبيعة األهداف البحثية ،فاستخدمت

جداول التوزيع التكراري ،والنسب المئوية ،والمتوسط الحسابي،
واإلنحراف المعياري وذلك لعرض ووصف البيانات .كما
استخدمت الدرجات التائية  t- scoresفي معايرة المكونات
الفرعية للمتغيرات المركبة ،واستخدم كذلك معامل الثبات ()α
لقياس درجة ثبات مقياس تمكين الشباب الريفي ،وذلك

بطريقة كرونباخ ،وقد استخدم معامل ارتباط بيرسون البسيط،

وتحليل االنحدار للتعرف على العالقات االرتباطية والسببية
بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع وهو درجة تمكين
الشباب الريفي للقيام بدوره التنموي.
خامساً :المتغيرات البحثية وطرق قياسها:
أ -المتغيرات المستقلة:
 -1النوع :وهو متغير اسمي يعبر عن جنس المبحوث ذكر
كان أو أنثى ،حيث تم إعطاء المبحوثة األنثى رمز (،)1

في حين تم إعطاء المبحوث الذكر الرمز (.)2
 -2عدد سنوات التعليم الرسمي :وقيس بعدد السنوات التي
أتمها المبحوث بنجاح خالل مراحل التعليم الرسمي .وقد

تراوح المدى الفعلي لعدد سنوات التعليم الرسمي للشباب
المبحوثين ما بين صفر 20 -سنة.
 -3الحالة الزواجية :ويقصد بها إذا كان المبحوث (أعزب،

متزوج ،مطلق) وقد تم التعبير عنها بالرموز()3 ،2 ،1
لالستجابات السابقة على الترتيب.

 -4عدد أفراد األسرة :ويقصد به عدد األفراد الذين يعيشون
مع المبحوث حياة مشتركة.

 -5الحالة المهنية :ويقصد بها إذا كان المبحوث اليعمل،

يعمل مزارع ،أو حرفي ،أو تاجر ،أو موظف حكومي وقد
قيس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن مهنته وقد تم
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التعبير عن هذه االستجابات بالرموز (صفر،3 ،2 ،1 ،

متغير مستوى المعيشة ،وتم حساب معامل الثبات ( )αلهذا

 )4على الترتيب.

المقياس حيث بلغ ( ،)0.76وهي قيمة مقبولة في العلوم

 -6مستوى المعيشة :ويعتبر هذا المتغير مركب يتكون من
أربعة متغيرات فرعية هي:

 –1-6الدخل الشهري :ويقصد به إجمالي الدخل األسري

الذي تحصلت عليه أسرة المبحوث من مختلف المصادر،

وذلك ألقرب جنيه مصري.
 –2-6حيازة األرض الزراعية :ويقصد بها المساحة من
األرض الزراعية التي تحوزها أسرة المبحوث سواء كانت

ملك أو إيجار وذلك ألقرب قيراط.
 –3-6حيازة اآلالت الزراعية :ويقصد به مدى ملكية أسرة
المبحوث لبعض اآلالت الزراعية وتم قياس هذا المتغير

بإعطاء ثالث درجات في حالة امتالكه لآلالت الزراعية
الكبيرة ودرجتين في حالة امتالكه لآلالت الزراعية
المتوسطة ،وإعطاء درجة واحدة في حالة امتالكه لآلالت

الزراعية الصغيرة وقد تم تجميع هذه الدرجات لتعبر عن
درجة حيازة اآلالت الزراعية لكل مبحوث وقد بلغ الحد
األدنى للمقياس (صفر درجة) والحد األقصى للمقياس
( 14درجة).
 –4-6ملكية األجهزة المنزلية :ويقصد بها مدى ملكية
المبحوث لألجهزة المنزلية حيث أعطي المبحوث ثالث

درجات في حالة امتالكه لسبعة عشر جهاز من االجهزة
المنزلية المختلفة حيث أاعطي درجة واحدة عن كل جهاز

يمتلكه وقد تم تجميع هذه الدرجات لتعبر عن درجة ملكية
األجهزة المنزلية لكل مبحوث وقد بلغ الحد األدنى
للمقياس (صفر درجة) والحد األقصى للمقياس (17
درجة).
ولحساب الدرجة اإلجمالية المعبرة عن مستوى المعيشة
الخاص بكل مبحوث ،تم معايرة كل من المتغيرات الفرعية
األربعة السابقة على حده ،حيث حسبت الدرجات المعيارية
التائية لكل منها ،ثم جمعت هذه األرقام التائية لتعبر عن

االجتماعية.
 -7االنفتاح الحضاري :وقيس من خالل توجيه عشر أسئلة
للمبحوث تتعلق بسماع البرامج االذاعية والتلفزيونية،

وقراءة الجرائد والمجالت ،واستخدام شبكة اإلنترنت،
وحضور الندوات واالجتماعات ،والتحرك إلى خارج
القرية ،والسفر الى الخارج وقد طلب من كل مبحوث أن
يحدد مدى قيامه باألنشطة السابقة ،وذلك من خالل
االختيار ما بين أربع استجابات هي :كثي اًر ،وأحياناً،

وناد اًر ،وال ،حيث أعطيت هذه االستجابات األوزان،4 :

 1 ،2 ،3على الترتيب .وقد تم حساب الدرجة الكلية لكل

مبحوث لتعبر عن درجة انفتاحه الحضاري ،وقد تراوح
المدى النظري للمقياس ما بين  40 -10درجة.

 -8عضوية المنظمات االجتماعية :وقيس من خالل سؤال

المبحوث عما إذا كان عضواً قيادياً أم عضواً عادياً أم
غير عضو في ستة من المنظمات االجتماعية الريفية

الرئيسية الموجودة بمجتمعه المحلي ،حيث أعطي
المبحوث ثالث درجات في حالة العضوية القيادية،
ودرجتان في حالة العضوية العادية ،ودرجة واحدة في
حالة عدم العضوية ،ثم جمعت الدرجة الكلية للمنظمات
الست لكل مبحوث لتعبر عن درجة عضوية المنظمات

االجتماعية للمبحوث .وقد تراوح المدى النظري لهذا
المقياس ما بين  18 -6درجة.
 -9مستوى الطموح :ويقصد بها إذا كان المبحوث يرغب في
تحسين وضعه ووضع أبناءه سواء المادي أو المعنوي.

وقد تم قياس هذا المتغير من خالل اخذ رأي المبحوث في
مجموعة من العبارات وذلك من خالل االختيار بين

خمسة استجابات هي :موافق بشدة ،موافق ،سيان ،غير
موافق ،غير موافق بشدة وقد أعطيت هذه االستجابات
الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5في حالة العبارات االيجابية
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كل سؤال من األسئلة السبع من خالل االختيار ما بين
ثالث استجابات هي :نعم ،وإلى ٍ
حد ما ،وال ،حيث

مبحوث ،وبذلك تراوح المدى النظري للمقياس ما بين

أعطيت هذه االستجابات األوزان )1 ،2 ،3( :على

 65 -13درجة.

الترتيب .وقد تم حساب الدرجة الكلية لكل مبحوث لتعبر

 -10االنتماء المجتمعي :وقيس من خالل استخدام مقياس

مكون من عشر عبارات تعكس في مجملها مدى قوة
الروابط التي تربط الشاب الريفي بالمحيط االجتماعي
الذي يعيش فيه ،وقد صيغت بعض هذه العبارات في

صورة إيجابية في حين صيغ البعض اآلخر في صورة
سلبية ،ثم طلب من كل مبحوث أن يحدد استجابته على

عن مستوى القيادية ،وقد تراوح المدى النظري للمقياس ما

بين  21 -7درجة.

 -13المشاركة في اتخاذ القرارات االسرية :وقيس من خالل
استخدام مقياس مكون من عشر عبارات تعكس في

مجملها مدى اسهام المبحوث في اتخاذ الق اررات الخاصة

بشؤون اسرته ،وذلك من خالل االختيار بين اربع

كل عبارة من عبارات المقياس ،وذلك من خالل االختيار

استجابات هي (دائما -احيانا -ناد ار -ال) ،وقد اعطيت

ما بين خمس استجابات هي :موافق بشدة ،وموافق،

هذه االستجابات االوزان ( )1 ،2 ،3 ،4على الترتيب في

وسيان ،وغير موافق ،وغير موافق على اإلطالق ،وقد
أعطيت هذه االستجابات األوزان 1 ،2 ،3 ،4 ،5 :على
الترتيب في حالة العبارات اإليجابية ،والعكس في حالة
العبارات السلبية .وقد تم حساب الدرجة الكلية لتعبر عن
درجة االنتماء المجتمعي لكل مبحوث .وقد تراوح المدى
النظري لمقياس االنتماء المجتمعي ما بين 50 -10

درجة.
 -11المشاركة في األنشطة التنموية :وقيست من خالل
سؤال المبحوث عما إذا كان يشارك أم ال يشارك في
عشرة من المشروعات التنموية بمجتمعه المحلي حيث
أعطي المبحوث درجة واحدة عن كل نوع من أنواع
المشاركة األربعة التالية (بالمال ،بالعمل ،بالرأي،
باألرض .وقد جمعت الدرجة الكلية للمشروعات التنموية
العشرة لكل مبحوث لتعبر عن درجة مشاركة المبحوث

في المشروعات التنموية بالمجتمع المحلي ،وقد تراوح

المدى النظري للمقياس ما بين صفر 40 -درجة.

 -12المكانة القيادية :وقيس من خالل توجيه سبع أسئلة
للمبحوث تعكس في مجملها مكانته القيادية بين أهالي

وسكان القرية ،وقد طلب من كل مبحوث أن يجيب عن

حالة العبارات االيجابية والعكس في حالة العبارات
السلبية .وبذلك تراوح المدى النظري للمقياس ما بين -10

 40درجة.
ب -المتغير التابع (تمكين الشباب الريفي)
بناءاً على ماتقدم من االطار النظري والدراسات السابقة

فقد تم قياس درجة تمكين الشباب الريفي من خالل ثالثة
محاور فرعية هي:

 -1التمكين االجتماعي :ويقصد به زيادة نسبة مشاركة
الشباب الريفي في القضايا المجتمعية ،محلياً وعربياً مع

التأكيد على دورهم الهام في تكوين القيم اإليجابية على

مستوى األسرة والمجتمع وقد تم قياسه من خالل عشر
عبارات تعكس درجة التمكين االجتماعي للشباب الريفي تم
صياغة بعضها بصورة ايجابية والبعض االخر بطريقة
سلبية لتجنب االجابات النمطية للمبحوثين وذلك كما يلي:

يعاني الشباب من عدم تكافؤ الفرص التعليمية المتاحة في
المجتمع ،ربط التنمية الريفية بالقيم الدينية يجعل الشباب
أكثر اهتماما بالمشاركة فيها ،التربية األسرية هي االساس
الذي تبنى عليه مشاركة الشباب في التنمية ،ليس هناك

برامج تدريبية كافية للشباب الريفي لتؤهله لسوق العمل،
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اشراك الشباب في خطط التنمية يعزز فرص التغيير

التمكين االقتصادي حيث بلغ ( ،)0.77وهي قيمة مقبولة

المأمول نحو األفضل ،ال يوجد ثقة في ان الشباب

في العلوم االجتماعية

يستطيع ان يقود عملية التنمية في المجتمع ،مشاركة

 -3التمكين السياسي :ويقصد به دعم المشاركة السياسية

الكثير من البرامج التنموية نتيجة عدم مشاركة الشباب

اتخاذ القرار ،وزيادة نسبة عضويته في األحزاب السياسية

الشباب في العمل التطوعي يعزز من دوره التنموي ،تفشل
فيها ،اطالع الشباب على وسائل التواصل االجتماعي

للشباب الريفي ،من خالل زيادة نسبة تمثيله في مواقع
والنقابات ،والجمعيات المهنية ،ومنظمات المجتمع

يزيد من قدرته على قيادة البرامج التنموية في المجتمع،

المدني ،وقد تم قياسه من خالل عشر عبارات تعكس في

وتم حساب معامل الثبات ( )αلهذا المحور حيث بلغ

صياغة بعضها بصورة ايجابية والبعض االخر بطريقة

عدم معرفة الشباب بحقوقه وواجباته يقلص دوره التنموي.

( ،)0.73وهي قيمة مقبولة في العلوم االجتماعية.
 -2التمكين االقتصادي :ويقصد به إمكانية مشاركة الشباب
في األنشطة المولدة للدخل التي من خاللها يستطيعون

مجملها درجة المشاركة السياسية للشباب الريفي تم

سلبية لتجنب االجابات النمطية للمبحوثين وذلك كما يلي:
المشاركة السياسية تعزز انتماء الشباب لوطنهم والوالء له،
حضور الشباب للندوات والمؤتمرات السياسية يزيد من

أن يحصلوا على دخول مستقلة ،وتعلم مهارات تنفيذ

وعيهم السياسي ،ال يوجد اقبال من الشباب على المشاركة

المشروعات وحصول الشباب على المصادر اإلنتاجية

في االنتخابات ،يوجد تمثيل جيد للشباب في المجالس

والتحكم فيها وكيفية الحصول على دخل أمن .،وقد تم

النيابية والتشريعية ،انضمام الشباب لالحزاب السياسية

قياسه من خالل عشر عبارات تعكس درجة التمكين

ينمي الوعي السياسي لديهم ،االسرة الريفية ال تقوم بدورها

االقتصادي للشباب الريفي تم صياغة بعضها بصورة

بتوعية ابنائها بدورهم السياسي في المجتمع ،مشاركة

النمطية للمبحوثين وذلك كما يلي :ال يوجد تكافؤ في

وعيهم السياسي ،ال يوجد وعي لدى الشباب بحقوقهم

فرص العمل المتاحة امام الشباب الريفي ،دعم

وواجباتهم السياية في المجتمع ،يقتصر العمل السياسي

المشروعات الصغيرة للشباب الريفي احد أهم مقومات

على المستفيدين منه مباشرة في المجتمع ،هناك تقييض

التنمية ،القطاع الخاص ال يوفر فرص عمل كريمة

للمارسة الفتيات حقوقهم السياسية في المجتمع .وتم

التنمية االقتصادية الموجودة في المجتمع ،عدم توفر

( ،)0.74وهي قيمة مقبولة في العلوم االجتماعية

فرص العمل في المجتمع الريفي يدفع الشباب الى الهجرة

وتم قياس المحاور الثالثة السابقة من خالل عرض هذه

ايجابية والبعض االخر بطريقة سلبية لتجنب االجابات

للشباب الريفي ،ال يوجد اشراك للشباب في اعداد برامج

الى المدينة ،يوجد برامج لتبني المبدعين من الشباب

الشباب في االنشطة الطالبية داخل الجامعة يزيد من

حساب معامل الثبات ( )αلهذا المحور حيث بلغ

العبارات على الشباب الموجودين في عينة الدراسة ليختار بين

وتوفير الدعم الفني والمادي الالزم لهم ،يسعى الشباب

خمس استجابات هي (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،معارض،

لمحاربة البطالة ومد يد المساعدة للشباب الريفي ،النظام

 )1في حالة العبارات االيجابية )5 ،4 ،3 ،2 ،1( ،في حالة

استغالل لقدرات وامكانيات الشباب الريفي في مجال

المحاور الثالثة على حدة بين  50 -10درجة.

الريفي الى السفر الى الخارج الثبات ذاته ،يوجد برامج

التعليمي الحالي ال يؤهل الشباب لسوق العمل ،ال يوجد
التنمية .وقد تم حساب معامل الثبات ( )αلهذا لمحور

معارض بشدة) ،وقد أعطيت هذه االستجابات (،2 ،3 ،5،4
العبارات السلبية .وبذلك تراوح المدى النظري لكل محور من
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 -4الدرجة الكلية لتمكين الشباب الريفي :وتم حساب

نصفهم متزوجون ( ،)%56.4وكان ما يقرب من ثلث الشباب

المحاور الثالثة السابق اإلشارة إليها وبذلك أشتمل

ثانيا :توزيع الشباب المبحوثين وفقاً للمتغيرات المقاسة على
المستوى الفتري:

الدرجة الكلية لتمكين الشباب الريفى من خالل مجموع

المقياس على ثالثون عبارة تمثل في مجموعها درجة
تمكين الشباب الريفي ،وتراوح المدى النظري للمقياس ما

الريفي المبحوثين يعملون حرفيين (.)%29.0

أوضحت النتائج الواردة بجدول( )2أن النسبة األكبر من

بين  30درجة كحد أدنى 150 ،درجة كحد أقصى) .وتم

الشباب المبحوثين حاصلون على مؤهل متوسط (،)%38.1

( ،)0.76وهي قيمة مقبولة في العلوم االجتماعية.

غالبية الشباب المبحوثين ( )%71.0ينتمون الى أسر ذوي

حساب معامل الثبات ( )αلهذا المقياس حيث بلغ

وأن ( )%75.3منهم ينتمون الى أسر متوسطة الحجم ،وأن

سادساً :خصائص المبحوثين:

مستوى معيشة منخفض ،في حين أن مستوى االنفتاح

أوال :توزيع الشباب المبحوثين وفقاً للمتغيرات المقاسة على
المستوى األسمى:

(.)%49.0

الحضاري مرتفع عند مايقرب من نصف الشباب المبحوثين

أظهرت النتائج الواردة بجدول ( )1أن اكثر من نصف
الشباب المبحوثين كانوا من الذكور( ،)%58.6وكان أكثر من
جدول  .1توزيع الشباب المبحوثين وفقاً للمتغيرات المقاسة على المستوى األسمي
المتغيرات األسمية
 -1النوع:
 ذكور إناث -2الحالة الزواجية:
 أعزب متزوج -مطلق

العدد

%

214
151

58.6
41.4

153
206
6

41.9
56.4
1.6

المتغيرات األسمية
 -3الحالة المهنية:
 اليعمل مزارع -حرفي

العدد

%

42
68
106

11.5
18.6
29.0

 تاجر -موظف حكومي

82
67

22.5
18.4
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جدول  .2توزيع الشباب المبحوثين وفقاً للمتغيرات المقاسة على المستوى الفتري
المتغيرات

 -4عدد سنوات التعليم الرسمي:
 (9سنوات فأقل) (مؤهل متوسط  12سنة) (مؤهل فوق متوسط  14سنة) (مؤهل جامعي  16سنة) -6مستوى المعيشة:
 منخفض(اقل من  230درجة معيارية) متوسط ( 300 -230درجة معيارية) مرتفع (اكبر من  300درجة معيارية)-8عضوية المنظمات االجتماعية:
 منخفضة (أقل من )10 متوسطة (من )14 -10 مرتفعة (أكثر من )14 -10االنتماء المجتمعي:
 منخفض (اقل من  24درجة) متوسط ( 37 -24درجة) مرتفع ( 38درجة فأكثر) -12المكانة القيادية:
 منخفضة (اقل من  24درجة) متوسطة ( 37 -24درجة) -مرتفعة ( 38درجة فأكثر)

العدد

%

98
139
43
85

26.8
38.1
11.8
23.3

259
76
30

71.0
20.8
8.2

181
129
55

49.6
35.3
15.1

105
222
56

28.8
55.9
15.3

55
175
135

15.1
47.9
37.0

المتوسط
الحسابي
11.9

اإلنحراف
المعياري
3.4

238.0

45.0

9.8

3.7

27.4

8.6

15.0

3.3

المتغيرات

العدد

-5عدد أفراد األسرة:
 صغيرة (اقل من 4أفراد) متوسطة ( 7 -4أفراد) -كبيرة (أكثر من  7أفراد)

50
275
40

 -7االنفتاح الحضاري:
 منخفض (أقل من  20درجات) متوسط ( 30 -20درجة) مرتفع (اكبر من  30درجة) -9مستوى الطموح:
 منخفض (اقل من  30درجة) متوسط ( 48 -30درجة) مرتفع (اكبر من  48درجة) -11المشاركة في األنشطة التنموية:
 منخفضة (أقل من  14درجة) متوسطة ()27 -14 مرتفعة ( 28درجة فأكثر) -13المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية:
 منخفضة (أقل من  20درجة) متوسطة ( 29 -20درجة) -مرتفعة ( 30درجة فأكثر)

%

13.7
75.3
11.0

26
160
179

7.2
43.8
49.0

70
226
69

19.2
61.9
18.9

87
203
75

23.8
55.7

143
136
86

20.5

39.2
37.2
23.6

المتوسط
الحسابي

5.1

اإلنحراف
المعياري

1.64

29.7

5.9

36.5

11.0

20,9

11,7

24.2

7.9
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أظهرت النتائج أيضا أن حوالي نصف الشباب المبحوثين

تتناول البيانات الواردة بجدول( )3المحاور الفرعية الثالثة

ليسوا أعضاء في المنظمات االجتماعية المختلفة الموجود في

لتمكين الشباب الريفي بعينة الدراسة وكذلك الدرجة االجمالية

القرية ( ،)%49.6ذلك في حين أن النسبة األكبر منهم لديهم

للتمكين عند هؤالء الشباب ،حيث يتضح من هذا الجدول أن

مستوى طموح متوسط ( ،)%61.9كذلك ما يزيد عن نصف

أكثر من نصف الشباب المبحوثين ( )%54.3يتمتعون

المجتمعي ( ،)%55.9كذلك كانت النسبة األكبر من الشباب

الشباب المبحوثين ( )%50.4مستوى التمكين االقتصادي

الشباب المبحوثين كان ليهم مستوى متوسط من االنتماء

بمستوى متوسط من التمكين االجتماعي ،في حين أن نصف

المبحوثين لديهم مستوى متوسط من المشاركة في االنشطة

عندهم منخفض ،وكذلك الحال لمستوى التمكين السياسي

التنموية ( ،)%55.7وكان مايقرب من نصف الشباب

للشباب الريفي الذي كان منخفضاٌ عند ( )%57من الشباب

المبحوثين لديهم درجة متوسطة من المكانة القيادية

( ،)%47.9في حين أن النسبة االكبر منهم كان لديهم

المبحوثين.

أما الدرجة الكلية لتمكين الشباب الريفي بعينة الدراسة

مستوى منخفض من المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية

فكانت النسبة األكبر منهم لديهم مستوى منخفض من التمكين

النتائج البحثية ومناقشتها

لديهم متوسط ،في الوقت الذي كان ( )%10.6فقط منهم

(.)%39.2

( ،)%47.4في حين أن ( )%42.0منهم مستوى التمكين

أوال :توصيف مستويات التمكين االجتماعي واالقتصادي

لديهم مستوى مرتفع من التمكين الكلي.

والسياسي والكلي للشباب الريفي بعينة الدراسة.

جدول  .3وصف مستويات تمكين الشباب الريفي بعينة الدراسة
المتغيرات التابعة
 -1التمكين االجتماعي:
 منخفض (اقل من  24درجة) متوسط ( 37 -24درجة) مرتفع ( 38درجة فأكثر) -2التمكين االقتصادي:
 منخفض (اقل من  24درجة) متوسط ( 37 -24درجة) مرتفع ( 38درجة فأكثر) -3التمكين السياسي:
 منخفض (اقل من  24درجة) متوسط ( 37 -24درجة) مرتفع ( 38درجة فأكثر) -4التمكين الكلي للشباب الريفي:
 منخفض (اقل من  70درجة) متوسط ( 110 -70درجة) -مرتفع ( 111درجة فأكثر)

العدد

%

126
198
41

34.5
54.3
11.2

184
125
55

50.4
34.5
15.1

208
135
22

57.0
37.0
6.0

173
153
39

47.4
42.0
10.6

المتوسط الحسابي
27.8

اإلنحراف المعياري
8.9

28.4

9.8

25.3

7.9

81.5

15.8

174

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -مجلد 42العدد  )1يناير  -مارس 2021

وبناءا على ماتقدم يمكن القول أن الشباب الريفي

المبحوثين يتمتعون بمستوى متوسط من التمكين االجتماعي

في الوقت الذي ينخفض فيه مستوى كل من التمكين
االقتصادي والسياسي وكذلك درجة التمكين الكلي للشباب

الريفي المبحوثين ،وقد يرجع ذلك الى أنه في حين يحاول
المجتمع الريفي التمسك بالعادات والتقاليد األصيلة وتوفير
الدعم االجتماعي البنائه في صورة تكافل وتشجيع وتعزيز،

والحالة الزواجية ،في حين توجد عالقة اقترانية معنوية عند

المستوى االحتمالي  0.05بينه وبين متغير الحالة المهنية
للشباب المبحوثين.
وبالنسبة لمحور التمكين االقتصادي فقد أوضحت النتائج

أيضا

وجود

عالقة

اقترانية

معنوية

عند

المستوى

االحتمالي 0.01بين مستوى التمكين االقتصادي للشباب

الريفي وبين متغيري النوع والحالة المهنية ،في حين توجد

إال أنه ال يستطيع هذا المجتمع تقديم فرص التمكين

عالقة اقترانية معنوية عند المستوى االحتمالي  0.05بينه

االقتصادي ألبنائه وذلك بسبب عدم توفر هذه الفرص على

وبين متغير الحالة الزواجية.

مستوى المجتمع الريفي ،كذلك الحال بالنسبة للتمكين

أما فيما يتعلق بمحور التمكين السياسي فقد أشارت النتائج

السياسي حيث يشهد المجتمع الريفي عزوف الشباب عن

الى

الحتياجاته السياسية ،وعدم جدوى هذه المشاركة في تحسين

وبين متغير النوع ،في حين توجد عالقة اقترانية معنوية عند

المشاركة السياسية بسبب قناعته بعدم تلبية المجتمع

وجود

عالقة

اقترانية

معنوية

عند

المستوى

االحتمالي 0.01بين مستوى التمكين السياسي للشباب الريفي

حياة هؤالء الشباب ،ومن ثم انخفضت درجة التمكين الكلي

المستوى االحتمالي  0.05بينه وبين متغير الحالة الزواجية،

ينخفض الدور التنموي المتوقع من هؤالء الشباب الريفيين.

االحتمالي  0.05بينه وبين متغير الحالة المهنية للمبحوثين.

للشباب الريفي للقيام بدوره التنموي وبناء على ذلك سوف

في الوقت الذي التوجد عالقة اقترانية معنوية عند المستوى

ثانيا :التعرف على طبيعة العالقة بين بعض متغيرات

وبالنسبة للدرجة الكلية لتمكين الشباب الريفي فقد أظهرت

 -1العالقة بين متغيرات الدراسة المقاسة على المستوى

االحتمالي 0.01بين مستوى تمكين الشباب الريفي وبين

الدراسة ومستويات تمكين الشباب الريفي المبحوثين.
األسمي وبين درجة تمكين الشباب الريفي:

أظهرت نتائج اختبار مربع كاي والواردة بجدول ( )4وجود

عالقة اقترانية معنوية عند المستوى االحتمالي 0.01بين

نتائج الجدول وجود عالقة اقترانية معنوية عند المستوى

متغيري النوع والحالة الزواجية ،في حين توجد عالقة اقترانية

معنوية عند المستوى االحتمالي  0.05بينه وبين متغير
الحالة المهنية للشباب المبحوثين.

مستوى التمكين االجتماعي للشباب الريفي وبين متغيري النوع

جدول  .4قيم مربع كاي بين مستوى تمكين الشباب الريفي ومتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى االسمي
المتغيرات االسمية
النوع
الحالة الزواجية
الحالة المهنية

التمكين االجتماعي
2
معامل
قيمة(كا)
كرامر
0.25
**9.71
0.23
**8.35
0.17
*4.47

** معنوية عند المستوى االحتمالي .0.01

التمكين االقتصادي
2
معامل
قيمة (كا)
كرامر
0.20
**7.84
0.18
*5.07
0.24
**8.47

التمكين السياسي
2
معامل
قيمة (كا)
كرامر
0.28
**10.56
0.16
*4.23
0.12
2.11

* معنوية عند المستوى االحتمالي .0.05

التمكين الكلي
2
معامل
قيمة (كا)
كرامر
0.25
**9.75
0.22
**7.43
0.19
*5.44
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 -2العالقة بين متغيرات الدراسة الفترية ودرجة تمكين
الشباب الريفي ومحاوره الثالثة:

ويعني ذلك أنه كلما ازداد المستوى التعليمي ومستوى
المعيشة للمبحوث زادت درجة التمكين االجتماعي التي يتمتع

بها داخل مجتمعه ويرجع ذلك الى أن التعليم وارتفاع مستوى

أ -محور التمكين االجتماعي:
أظهرت النتائج الواردة بجدول( )5وجود عالقة إرتباطية

معنوية موجبة عند المستوى االحتمالي  0.01بين درجة
التمكين االجتماعي للشباب المبحوثين وبين المتغيرات التالية:
عدد سنوات التعليم الرسمي -مستوى المعيشة -المشاركة في

األنشطة التنموية -المكانة القيادية .كما توجد عالقة إرتباطية

معنوية موجبة عند المستوى االحتمالي  0.05بين درجة
التمكين االجتماعي للشباب المبحوثين وبين المتغيرات التالية:

االنفتاح الحضاري -عضوية المنظمات االجتماعية-

المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية .في الوقت الذي لم

تظهر النتائج وجود عالقة ارتباطية معنوية عند المستوى
االحتمالي  0.05بين درجة التمكين االجتماعي للشباب

المبحوثين وبين المتغيرات التالية :عدد أفراد األسرة ،مستوى

الطموح -االنتماء المجتمعي.

المعيشة يرفع من المكانة االجتماعية للفرد في المجتمعن

وكذلك بالنسبة للمشاركة في االنشطة التنموية والمكانة

القيادية للمبحوث فكلما ازدادت مشاركة الشاب الريفي وكلما
كان يتمتع بصفات قيادية كلما ازدادت درجة التمكين
االجتماعي التي يتمتع بها داخل مجتمعه ،كذلك الحال كلما

ازدادت درجة االنقتاح الحضاري للمبحوث وكلما سعى الى

االنضمام الى المنظمات االجتماعية المختلفة كلما زادت
درجة تمكينه االجتماعي ،وكلما سعت األسرة على زيادة
مشاركة أبنائها في اتخاذ الق اررات األسرية كلما ارتفعت درجة
التمكين االجتماعي التي يتمتع بها في المجتمع.
تم استخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على

أهم المتغيرات المحددة لدرجة التمكين االجتماعي للشباب
الريفي،

جدول  .5العالقة بين متغيرات الدراسة ودرجة التمكين االجتماعي للشباب المبحوثين
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المتغيرات المستقلة
عدد سنوات التعليم الرسمي
عدد أفراد األسرة
مستوى المعيشة
االنفتاح الحضاري
عضوية المنظمات االجتماعية
مستوى الطموح
االنتماء المجتمعي
المشاركة في األنشطة التنموية
المكانة القيادية
المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية

قيمة (** 9.474 =)F
** معنوية عند المستوى االحتمالي 0.01
* معنوية عند المستوى االحتمالي .0.05
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معامل االرتباط
()r
**0.275
0.082
**0.288
*0.198
*0.189
0.065
0.057
**0.298
**0.243
*0.167

معامل االنحدار الجزئي
B

1.451
0.0013.586
0.093
0.175
0.0830.0062.438
1.332
0.233

قيمة معامل التحديد (0.445 =)R2

معامل االنحدار المعياري
β

0,189
0,0790,229
0,054
0,107
0,0560,0060,227
0,155
0,123

قيمة
t

**3,328
1,494**4,470
0,950
*2,941
1,0340,114**4,221
**3,041
0.899
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حيث أوضحت النتائج الواردة بجدول( )5أهم النتائج التي تم
التوصل إليها من هذا االختبار ،وذلك على النحو التالي:
 -1بالنظر لكل من قيم ( )tومعامل االنحدار الجزئي
المعياري ( )βيتضح ان هناك خمس متغيرات مستقلة
تسهم إسهاما معنويا في تفسير التباين في درجة التمكين
االجتماعي للشباب المبحوثين وهذه المتغيرات يمكن

ومن محددات التمكين االجتماعي لدى الشباب الريفي المكانة

القيادية التي يحظون بها داخل مجتمعهم فكلما ارتفعت

المكانة القيادية للشباب وقد يرجع ذلك الى أـن الشباب ذوي
المكانة القيادية المرتفعة لديهم عالقات واتصاالت وقدرة على
التأثير تمكنهم من الوصول الى أهدافهم االجتماعية

واالقتصادية والسياسية أكثر من هؤالء الشباب ذوي المكانة

ترتيبها حسب درجة تأثيرها كما يلي :مستوى المعيشة،

االجتماعية المنخفضة.

المشاركة في األنشطة التنموية ،عدد سنوات التعليم

بناءاً علىى ذلىك ،وفىي

االجتماعية.

 -1يمكن رفض الفرض الصفري األول والقائل بعدم وجود

الرسمي،

المكانة

القيادية،

عضوية

المنظمات

 -2بالرجوع إلى قيمة معامل التحديد  R2والتي تبلغ قيمتها
( )0.445يتضح أن المتغيرات الخمس

السابقة تفسر

نحو  %44.5من التباين في درجة التمكين االجتماعي
للشباب المبحوثين.
 -3يتضح من قيمة ( )Fوالبالغة ( )9.474معنوية النموذج

االنحداري لعالقة المتغيرات المستقلة المدروسة بدرجة
التمكين االجتماعي للشباب المبحوثين ،وذلك عند

المستوى االحتمالي 0.01

ويعني هذا أن مستوى معيشة الشباب الريفي هو أهم

محددات درجة التمكين االجتماعي التي يتمتع بها داخل
المجتمع حيث ترتفع درجة التمكين االجتماعي بارتفاع

يتبين األتي:

ىوء نتىائج تحليىل االنحىدار المتعىدد،

عالقة معنوية بين درجة التمكين االجتماعي للشباب
الريفي وبين المتغيرات التالية :عدد سنوات التعليم

الرسمي ،مستوى المعيشة ،االنفتاح الحضاري ،عضوية
المنظمات االجتماعية ،المشاركة في األنشطة التنموية،
المكانة القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية.

وقبول الفرض البديل.
 -2قبول الفرض الصفري األول والقائل بعدم وجود عالقة
معنوية بين درجة التمكين االجتماعي للشباب الريفي وبين

كل من المتغيرات التالية :عدد أفراد األسرة -مستوى

الطموح -االنتماء المجتمعي.

 -3يمكن رفض الفرض الصفري الثاني والقائل ال تسهم

مستوى المعيشة وتنخفض بانخفاضه ،كذلك يمكن القول أن

متغيرات الدراسة التالية :مستوى المعيشة ،المشاركة في

التعليمي وعضوية المنظمات االجتماعية ترفع من درجة

القيادية ،عضوية المنظمات االجتماعية اسهاماً معنوياً في

الخصائص تعطي للشباب الخبرة والعالقات االجتماعية

المبحوثين" .وقبول الفرض البديل بالنسبة لهذه المتغيرات.

درجة مشاركة هؤالء الشباب في األنشطة التنموية ومستواهم
التمكين االجتماعي لدى هؤالء الشباب حيث ان هذه

وتفتح لهم أفاق جديدة تمكنهم من التعرف على أساليب
التمكين االجتماعي المختلفة وأن ضعف هذه الخصائص
يؤدي الى انخفاض درجة التمكين االجتماعي لدى الشباب.

األنشطة التنموي ،عدد سنوات التعليم الرسمي ،المكانة

تفسير التباين في درجة التمكين االجتماعي للشباب الريفي
 -4قبول الفرض الصفري الثاني والقائل ال تسهم متغيرات

الدراسة التالية :عدد أفراد األسرة ،االنفتاح الحضاري،

مستوى الطموح ،االنتماء المجتمعي ،المشاركة في اتخاذ
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الق اررات األسرية اسهاماً معنوياً في تفسير التباين في
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درجة التمكين االقتصادي للشباب المبحوثين وبين المتغيرات
التالية :عضوية المنظمات االجتماعية -االنتماء المجتمعي.
وبناءا على ذلك يمكن القول أنه كلما ازداد مستوى معيشة

ب -محور التمكين االقتصادي:
أوضحت النتائج الواردة بجدول( )6وجود عالقة إرتباطية

معنوية موجبة عند المستوى االحتمالي  0.01بين درجة
التمكين االقتصادي للشباب المبحوثين وبين المتغيرات

التالية :مستوى المعيشة -االنفتاح الحضاري -مستوى

الطموح .كما توجد عالقة إرتباطية معنوية موجبة عند

المستوى االحتمالي  0.05بين درجة التمكين االقتصادي
للشباب المبحوثين وبين المتغيرات التالية :عدد سنوات التعليم
الرسمي ،المشاركة في االنشطة التنموية ،المكانة القيادية،
المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية .في حين توجد عالقة

إرتباطية معنوية سالبة عند المستوى االحتمالي  0.05بين
درجة التمكين االقتصادي للشباب المبحوثين وبين متغير:
عدد أفراد األسرة .في الوقت الذي لم تظهر النتائج وجود

المبحوث ودرجة انفتاحه الحضاري ومستوى طموحه كلما

ارتفعت درجة التمكين االقتصادي لديه ،كذلك الحال تزيد
درجة التمكين االقتصادي كلما ارتفعت درجة المتغيرات

التالية :عدد سنوات التعليم الرسمي ،المشاركة في االنشطة
التنموية ،المكانة القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات
األسرية ،ألن توفر هذه المقومات في شخصية الشاب الريفي
تجعله يستطيع ان يحدد أهدافه بدقة ويسعى الى تحقيقها .في

حين ان درجة التمكين االقتصادي لدى الشباب الريفي

تنخفض كلما زاد عدد أفراد أسرة المبحوث وقد يرجع ذلك الى
أن زيادة عدد أفراد األسرة يزيد من الضغوط االقتصادية على
الشباب الريفيين ويحول بين امتالكهم ألدوات التمكين
االقتصادي في المجتمع.

عالقة ارتباطية معنوية عند المستوى االحتمالي  0.05بين
جدول  .6العالقة بين متغيرات الدراسة ودرجة التمكين االقتصادي للشباب المبحوثين
م

المتغيرات المستقلة

 1عدد سنوات التعليم الرسمي
 2عدد أفراد األسرة
 3مستوى المعيشة
 4االنفتاح الحضاري
 5عضوية المنظمات االجتماعية
 6مستوى الطموح
 7االنتماء المجتمعي
 8المشاركة في األنشطة التنموية
 9المكانة القيادية
 10المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية
قيمة (**6.978 =)F
** معنوية عند المستوى االحتمالي 0.01
* معنوية عند المستوى االحتمالي .0.05

معامل االرتباط
()r
*0.175
*0.177**0.299
**0.225
0.098**0.265
0.082
*0.192
*0.155
*0.186

معامل االنحدار الجزئي

قيمة معامل التحديد (0.393 =)R2

B
1.172
0.0813.467
3.506
0.003
2.423
0.018
179.0
151.0
0.033

معامل االنحدارالمعياري
β
0.141
0.1680.218
0.277
0.049
0.153
0.033
0.158
0.114
0.092

قيمة
t
*2.572
1.070**3.605
**3.991
0.876
**2.734
0.613
0.655
1.525
1.061
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وبالنظر الى نتائج تحليل االنحدار الواردة بجدول ( )6يتبين
ما يلي:
 -1بالنظر لكل من قيم ( )tومعامل االنحدار الجزئي
المعياري ( )βيتضح ان هناك اربعة متغيرات مستقلة

تسهم إسهاما معنويا في تفسير التباين في درجة التمكين

االقتصادي للشباب المبحوثين وهذه المتغيرات يمكن
ترتيبها حسب درجة تأثيرها كما يلي :االنفتاح الحضاري،

مستوى المعيشة ،مستوى الطموح وعدد سنوات التعليم
الرسمي.
 -2بالرجوع إلى قيمة معامل التحديد  R2والتي تبلغ قيمتها
( )0.393يتضح أن المتغيرات المستقلة االربعة السابقة
تفسر نحو  %39.3من التباين في درجة التمكين
االقتصادي للشباب المبحوثين.
 -3يتضح من قيمة ( )Fوالبالغة ( )6.978معنوية النموذج

االنحداري لعالقة المتغيرات المستقلة المدروسة بدرجة
التمكين االقتصادي للشباب المبحوثين ،وذلك عند المستوى

االحتمالي 0.01
ويعني هذا أن درجة االنفتاح الحضاري هو أهم محددات
درجة التمكين االقتصادي التي يتمتع بها داخل المجتمع ،وقد

يرجع ذلك الى أن سفر الشباب سواء الى الخارج أو الى

محافظة أخرى للعمل يؤدي الى تحسين أوضاعه االقتصادية
وكذلك فإن مستوى معيشة الشباب ومستوى طموحمهم

ومستوى تعليمهم من العوامل التي تساعد الشباب على البحث
عن مصادر تحسن من أوضاعهم االقتصادية وترفع درجة

التمكين االقتصادي لديهم.
بنىىاءاً علىىى ذلىىك ،وفىىي

ىىوء نتىىائج اختبىىار تحليىىل االنحىىدار

المتعدد ،يتبين األتي:

 -1يمكن رفض الفرض الصفري الثالث والقائل بعدم وجود
عالقة معنوية بين درجة التمكين االقتصادي للشباب

الريفي وبين المتغيرات التالية :عدد سنوات التعليم

الرسمي ،عدد أفراد األسرة ،مستوى المعيشة ،االنفتاح

الحضاري ،المشاركة في األنشطة التنموية ،المكانة
القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق ار ارت األسرية .وقبول
الفرض البديل.
 -2قبــول الفــرض الصــفري الثالــث والقائــل بعــدم وجــود عالقــة
معنوية بين درجة التمكين االقتصادي للشباب الريفي وبين
المتغيرات التالية :عضوية المنظمات االجتماعية واالنتماء
المجتمعي.
 -3يمكن رفض الفرض الصفري الرابع والقائل ال تسهم
متغيرات الدراسة التالية :مستوى المعيشة ،االنفتاح

الحضاري ،مستوى الطموح ،عدد سنوات التعليم الرسمي.
اسهاماً معنوياً في تفسير التباين في درجة التمكين

االقتصادي للشباب المبحوثين وقبول الفرض البديل
بالنسبة لهذه المتغيرات.

 -4قبول الفرض الصفري الرابع والقائل ال تسهم متغيرات
الدراسة التالية :عدد أفراد األسرة ،عضوية المنظمات
االجتماعية ،االنتماء المجتمعي المشاركة في األنشطة
التنموية ،المكانة القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات
األسرية اسهاماً معنوياً في تفسير التباين في درجة
التمكين االقتصادي للشباب الريفي المبحوثين".

ج -محور التمكين السياسي:
أشارت النتائج الواردة بجدول( )7الى وجود عالقة

إرتباطية معنوية موجبة عند المستوى االحتمالي  0.01بين
درجة التمكين السياسي للشباب المبحوثين وبين المتغيرات

التالية :مستوى المعيشة -االنفتاح الحضاري -عضوية
المنظمات االجتماعية -مستوى الطموح -المشاركة في

االنشطة التنموية -المكانة القيادية .كما توجد عالقة إرتباطية

معنوية موجبة عند المستوى االحتمالي  0.05بين درجة
التمكين السياسي للشباب المبحوثين وبين المتغيرات التالية:
عدد سنوات التعليم الرسمي -المشاركة في اتخاذ الق اررات
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األسرية .في الوقت الذي لم تظهر النتائج وجود عالقة

 -3يتضح من قيمة ( )Fوالبالغة ( )7.143معنوية النموذج

التمكين السياسي للشباب المبحوثين وبين المتغيرات التالية:

التمكين السياسي للشباب المبحوثين ،وذلك عند المستوى

ارتباطية معنوية عند المستوى االحتمالي  0.05بين درجة
عدد أفراد األسرة واالنتماء المجتمعي.

االنحداري لعالقة المتغيرات المستقلة المدروسة بدرجة

االحتمالي .0.01

وبناءا على هذه النتائج يمكن القول أن درجة التمكين

ويعني هذا أن درجة المكانة القيادية للشباب هي من أهم

لدى هؤالء الشباب وكذلك كلما ارتفعت درجة انفتاحهم

المجتمع ،وكذلك مستوى المعيشة والمشاركة في األنشطة

السياسي للشباب الريفي تزداد كلما ارتفع مستوى المعيشة
الحضاري وكلما زادت درجة عضويتهم في المنظمات

محددات درجة التمكين السياسي التي يتمتع بها داخل
التنموية وعضوية المنظمات ألن هذه الخصائص تمنح

االجتماعية ومستوى طموحهم ومشاركتهم في األنشطة

الشباب القدرة على التأثير وترفع لديهم الوعي بأهمية

التنموية في مجتمعهم الريفي ،كذلك الحال تزيد درجة التمكين

المشاركة السياسية وتجعلهم من القادة المحليين المساهمين

السياسي كلما زادت درجة المتغيرات التالية :عدد سنوات

في جميع شئون مجتمعهم المحلي.

التعليم الرسمي ،المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية .وقد

بنىىاءاً علىىى ذلىىك ،وفىىي

الشخصية القيادية التي لديها تطلعات سياسية تسعى الى

 -1يمكن رفض الفرض الصفري الخامس والقائل بعدم وجود

يرجع ذلك الى أن هذه المتغيرات توفر للشاب الريفي مقومات
تحقيقها وتجعلهم على وعي بأهمية مشاركتهم في الحياة

السياسية للمجتمع ،وأن غياب هذه المقومات يجعل هؤالء
الشباب عاجزين عن القيام بدورهم السياسي بصفة خاصة

والتنموي بصفة عامة.

وبالنظر الى نتائج تحليل االنحدار الواردة بجدول( )7يتبين

ما يلي:

 -1بالنظر لكل من قيم ( )tومعامل االنحدار الجزئي
المعياري ( )βيتضح ان هناك خمس متغيرات مستقلة

تسهم إسهاما معنويا في تفسير التباين في درجة التمكين
السياسي للشباب المبحوثين وهذه المتغيرات يمكن ترتيبها

حسب درجة تأثيرها كما يلي :المكانة القيادية ،مستوى

المعيشة ،المشاركة في األنشطة التنموية ،عضوية
المنظمات االجتماعية ،ومستوى الطموح

 -2بالرجوع إلى قيمة معامل التحديد  R2والتي تبلغ قيمتها
( )0.426يتضح أن المتغيرات المستقلة الخمس السابقة
تفسر نحو  %42.6من التباين في درجة التمكين
السياسي للشباب المبحوثين.

ىىوء نتىىائج اختبىىار تحليىىل االنحىىدار

المتعدد ،يتبين األتي:

عالقة معنوية بين درجة التمكين السياسي للشباب الريفي
وبين المتغيرات التالية :عدد سنوات التعليم الرسمي ،عدد
أفراد األسرة ،مستوى المعيشة ،االنفتاح الحضاري،

عضوية المنظمات االجتماعية ،المشاركة في األنشطة
التنموية ،المكانة القيادية ،المشاركة في اتخاذ الق اررات
األسرية .وقبول الفرض البديل.
 -2قبول الفرض الصفري الخامس والقائل بعدم وجود عالقة
معنوية بين درجة التمكين السياسي للشباب الريفي وبين
المتغيرات التالية :عدد أفراد األسرة واالنتماء المجتمعي.
 -3يمكن رفض الفرض الصفري السادس والقائل ال تسهم

متغيرات الدراسة التالية :المكانة القيادية ،مستوى
المعيشة ،المشاركة في األنشطة التنموية ،عضوية
المنظمات االجتماعية،
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جدول  .7العالقة بين متغيرات الدراسة ودرجة التمكين السياسي للشباب المبحوثين
م

المتغيرات المستقلة

 1عدد سنوات التعليم الرسمي
 2عدد أفراد األسرة
 3مستوى المعيشة
 4االنفتاح الحضاري
 5عضوية المنظمات االجتماعية
 6مستوى الطموح
 7االنتماء المجتمعي
 8المشاركة في األنشطة التنموية
 9المكانة القيادية
 10المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية
قيمة (**7.143 =)F

معامل االرتباط
()r
*0.185
0.078
**0.290
**0.269
**0.272
**0.240
0.062
**0.281
**0.293
*0.172

معامل االنحدار الجزئي
B

0.152
0.051
3.493
0.062
2.369
1.287
0.044
2.461
3.548
0.137

معامل االنحدار المعياري
β

0.125
0.024
0.279
0.035
0.217
0.197
0.015
0.244
0.287
0.112

قيمة
t

1.681
0.853
**3.911
0.964
**2.604
*2.056
0.733
**3.530
**4.133
1.152

قيمة معامل التحديد (0.426 =)R2

** معنوية عند المستوى االحتمالي 0.01
* معنوية عند المستوى االحتمالي .0.05

مستوى الطموح اسهاماً معنوياً في تفسير التباين في درجة

التمكين السياسي للشباب المبحوثين" .وقبول الفرض
البديل بالنسبة لهذه المتغيرات.

 -4قبول الفرض الصفري السادس والقائل ال تسهم متغيرات
الدراسة التالية :عدد سنوات التعليم الرسمي ،عدد أفراد
األسرة ،االنفتاح الحضاري ،االنتماء المجتمعي ،المشاركة
في اتخاذ الق اررات األسرية ،اسهاماً معنوياً في تفسير

التباين في درجة التمكين السياسي للشباب الريفي
المبحوثين".
د -التمكين الكلي للشباب الريفي:
أوضحت النتائج الواردة بجدول( )8وجود عالقة إرتباطية

معنوية موجبة عند المستوى االحتمالي  0.01بين درجة
التمكين الكلي للشباب المبحوثين وبين المتغيرات التالية :عدد

سنوات التعليم الرسمي -مستوى المعيشة -االنفتاح

الحضاري -المشاركة في االنشطة التنموية -المكانة القيادية.

كما توجد عالقة إرتباطية معنوية موجبة عند المستوى
االحتمالي  0.05بين درجة التمكين الكلي وبين المتغيرات

التالية :عدد سنوات التعليم الرسمي -عضوية المنظمات

االجتماعية -مستوى الطموح -المشاركة في اتخاذ الق اررات

األسرية .في الوقت الذي لم تظهر النتائج وجود عالقة
ارتباطية معنوية عند المستوى االحتمالي  0.05بين درجة
التمكين الكلي وبين متغيري :عدد أفراد األسرة و االنتماء
المجتمعي.
وعلى ذك يمكن القول ان درجة التمكين الكلي للشباب

الريفي ترتفع بارتفاع مستواه التعليمي ومستوى معيشته ودرجة

انفتاحه الحضاري وكذلك بمشاركته في األنشطة التنموية
بمجتمعه وبمكانته القيادية ألن هذه هي مقومات الشاب

الطموح الواعي الناضج الذي يسعى ألن يكون له دور تنموي

داخل قريته ،وأن غياب هذه المقومات يقلل من درجة تمكين

الشباب الريفي للقيام بهذا الدور وبالتالي يفقد المجتمع قدرات

وطاقات هؤالء الشباب مما يتسبب في عدم قدرة المجتمع على
احداث تنمية ريفية حقيقية مما ينعكس أثاره على المجتمع
ككل.
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جدول  .8العالقة بين متغيرات الدراسة ودرجة التمكين الكلي للشباب المبحوثين
المتغيرات المستقلة

م

 1عدد سنوات التعليم الرسمي
 2عدد أفراد األسرة
 3مستوى المعيشة
 4االنفتاح الحضاري
 5عضوية المنظمات االجتماعية
 6مستوى الطموح
 7االنتماء المجتمعي
 8المشاركة في األنشطة التنموية
 9المكانة القيادية
 10المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية
قيمة (**7.231 =)F

معامل االرتباط
()r
**0.234
0.093**0.298
**0.223
*0.189
*0.166
0.076
**0.245
**0.200
*0.180
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معامل االنحدار الجزئي

معامل االنحدار المعياري

قيمة

5.56
1.09812.2
2.85
2.49
1.85
0.98
9.03
4.67
2.33

0.334
0.0980.562
0.187
0.198
0.134
0.067
0.440
0.273
0.165

**3.672
0.834
**4.993
1.845
2.526
1,634
0.772
**4.532
**3.265
1.798

B

β

t

قيمة معامل التحديد (0.432 =)R2

** معنوية عند المستوى االحتمالي 0.01
* معنوية عند المستوى االحتمالي .0.05

وبالنظر الى نتائج تحليل االنحدار الواردة بجدول ( )8يتبين
ما يلي:

 -1بالنظر لكل من قيم ( )tومعامل االنحدار الجزئي
المعياري ( )βيتضح ان هناك اربعة متغيرات مستقلة
تسهم إسهاما معنويا في تفسير التباين في درجة التمكين
الكلي للشباب المبحوثين وهذه المتغيرات يمكن ترتيبها

حسب درجة تأثيرها كما يلي :مستوى المعيشة ،المشاركة

في األنشطة التنموية ،عدد سنوات التعليم الرسمي

والمكانة القيادية
 -2بالرجوع إلى قيمة معامل التحديد  R2والتي تبلغ قيمتها
( )0.432يتضح أن المتغيرات المستقلة األربعة السابقة
تفسر نحو  %43.2من التباين في درجة التمكين الكلي
للشباب المبحوثين.

 -3يتضح من قيمة ( )Fوالبالغة ( )7.231معنوية النموذج

االنحداري لعالقة المتغيرات المستقلة المدروسة بدرجة

التمكين الكلي للشباب المبحوثين ،وذلك عند المستوى
االحتمالي .0.01

ويعني هذا أن مستوى معيشة الشباب الريفي هو أهم
محددات درجة التمكين الكلي التي يتمتع بها داخل المجتمع
عليها للقيام بدوره التنموي حيث ترتفع درجة التمكين بارتفاع

مستوى المعيشة وتنخفض بانخفاضه ،ويأتي في المرتبة
الثانية في تحديد درجة تمكين الشباب درجة مشاركة هؤالء
الشباب في األنشطة التنموية التي تتم داخل قريتهم فكلما
ارتفعت درجة المشاركة كلما ارتفعت درجة التمكين الكلي

للشباب الريفي حيث يمكن اعتبار أن هذه المشاركة تعطي

للشباب الخبرة والعالقات االجتماعية التي تمكنهم من القيام

بدورهم التنموي داخل مجتمعهم وأن عزوف الشباب عن
المشاركة في األنشطة التنموية سوف يحول بين قيامهم بهذا
الدور.
كذلك فان المستوى التعليمي للشباب الريفي من محددات
درجة التمكين الكلي لديهم حيث أن التعليم يفتح أفاق جديدة
أمام الشباب ويمكنهم من التعرف على أساليب التمكين
المختلفة سواء كان تمكين اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي.
ومن محددات التمكين لدى الشباب الريفي المكانة القيادية

التي يحظون بها داخل مجتمعهم فكلما ارتفعت المكانة
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القيادية للشباب كلما ارتفعت درجة التمكين الكلي لديهم وقد

 -3يمكن رفض الفرض الصفري الثامن والقائل ال تسهم

لديهم عالقات واتصاالت وقدرة على التأثير تمكنهم من

األنشطة التنموي ،عدد سنوات التعليم الرسمي ،المكانة

الوصول الى أهدافهم االجتماعية واالقتصادية والسياسية أكثر

القيادية سهاماً معنوياً في تفسير التباين في درجة

يرجع ذلك الى أـن الشباب ذوي المكانة القيادية المرتفعة

من هؤالء الشباب ذوي المكانة االجتماعية المنخفضة.
بنىىاءاً علىىى ذلىىك ،وفىىي
المتعدد ،يتبين األتي:

ىىوء نتىىائج اختبىىار تحليىىل االنحىىدار

 -1يمكن رفض الفرض الصفري السابع والقائل بعدم وجود
عالقة معنوية بين درجة التمكين الكلي للشباب الريفي
وبين المتغيرات التالية :عدد سنوات التعليم الرسمي،

مستوى

المعيشة،

االنفتاح

الحضاري،

عضوية

المنظمات االجتماعية ،مستوى الطموح ،المشاركة في
االنشطة التنموية ،المكانة القيادية ،المشاركة في اتخاذ
الق اررات األسرية .وقبول الفرض البديل.
 -2قبول الفرض الصفري السابع والقائل بعدم وجود عالقة

متغيرات الدراسة التالية :مستوى المعيشة ،المشاركة في

التمكين الكلي للشباب الريفي المبحوثين" .وقبول الفرض
البديل بالنسبة لهذه المتغيرات.

ب -قبول الفرض الصفري الثامن والقائل ال تسهم متغيرات

الدراسة التالية :عدد أفراد األسرة ،االنفتاح الحضاري،
عضوية المنظمات االجتماعية ،مستوى الطموح ،االنتماء

المجتمعي ،المشاركة في اتخاذ الق اررات األسرية اسهاماً

معنوياً في تفسير التباين في درجة التمكين الكلي للشباب
الريفي المبحوثين".

رابعا :التعرف على أهم المشكالت التي تعوق تمكين الشباب
الريفي ومقترحات حلها من وجهة نظر الشباب

المبحوثين:

معنوية بين درجة التمكين الكلي للشباب الريفي وبين

متغيرى :عدد أفراد األسرة واالنتماء المجتمعي.
 -1المشكالت تعوق تمكين الشباب الريفي:
م
أ-
-1
-2
-3
-4
-5
ب-
-1
-2
-3
-4
-5
ج-
-1
-2
-3
-4
-5

المشكالت التي تعوق تمكين الشباب الريفي
مشكالت تعوق التمكين االجتماعي:
الفقر وانخفاض مستوى المعيشة.
ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
ارﺗفاع ﻧﺳب الﺟ ارﺋم واإلدﻣان والعﻧف في أوﺳاط الﺷﺑاب.
الهجرة المستمرة من الريف للحضر يفرغ الريف من العقول المتميزة من الشباب الريفي.
عزوف الشباب عن المشاركة في األنشطة التنموية في المجتمع.
مشكالت تعوق التمكين االقتصادي:
عدم مالئمة البرامج التعليمية الحتياجات سوق العمل.
عدم توفر مصادر لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب.
استغالل القطاع الخاص للشباب وعدم اعطاءهم حقوقهم كاملة.
عدم توفر برامج تدريبية للشباب الريفي لتؤهله لسوق العمل.
عدم توفر فرص عمل مناسبة للشباب في القرية.
مشكالت تعوق التمكين السياسي:
ضعف المشاركة السياسية للشباب الريفي.
عدم االهتمام بمشكالت الشباب من قبل أعضاء المجالس النيابية.
عدم وعي الشباب الريفي بحقوقه وواجباته السياسية.
ضعف تمثيل الشباب في المجالس النيابية.
ضعف المشاركة السياسية للمرأة الريفية.

التكرار

%

234
216
156
137
122

64.1
59.2
42.7
37.5
33.4

267
245
207
185
167

73.1
67.1
56.7
50.7
45.8

220
192
168
125
117

60.3
52.6
46.0
34.2
32.0
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 -2مقترحات حل المشكالت التي تعوق تمكين الشباب الريفي:
م
أ-
-1
-2
-3
-4
-5
ب-
-1
-2
-3
-4
-5
ج-
-1
-2
-3
-4
-5

مقترحات لحل المشكالت التي تعوق تمكين الشباب الريفي
مقترحات لحل مشكالت التمكين االجتماعي:
العمل على خفض معدالت الفقر ورفع مستوي معيشة الريفيين.
وضع خطط لخفض معدالت البطالة بين الشباب الريفي.
التعامل بحزم مع جرائم العنف والبلطجة واالدمان وتغليظ العقوبة ضد مرتكبيها.
االهتمام بتنمية المجتمعات الريفية لتقليل معدالت الهجرة من الريف للحضر.
إدماج الشباب في كافة األنشطة التنموية التي تتم في المجتمع.
مقترحات لحل مشكالت التمكين االقتصادي:
تطوير وتحديث البرامج التعليمية في المدارس والجامعات لتلبي احتياجات سوق العمل.
توفير مصادر لتمويل المشروعات الصغير وتسهيل اجراءات حصول الشباب عليها.
احكام الرقابة على القطاع الخاص ومنع استغاللهم للشباب.
توفير برامج العادة تأهيل وتدريب الشباب لتمكنهم من الدخول الى سوق العمل.
إقامة مشروعات كبيرة داخل المجتمعات الريفية لتوفير فرص عمل للشباب الريفي.
مقترحات لحل مشكالت التمكين السياسي:
توعية الشباب الريفي باهمية المشاركة السياسية وكسب ثقة هؤالء الشباب.
التركيز على مشكالت الشباب في البرامج االنتخابية للمرشحين.
تعريف الشباب بحقوقه وواجباته وتعريفه بأهميته بالنسبة للمجتمع.
زيادة نسبة تمثيل الشباب في المجالس النيابية المختلفة.
تشجيع المرأة الريفية على المشاركة في الفعاليات السياسية في المجتمع

التوصيات
 -1بناءا على ماتوصلت إليه الدراسة من إنخفاض درجة
التمكين االقتصادي للشباب الريفي توصي الدراسة

بضرورة وضع خطط تمكن الشباب الريفي من الحصول
على فرص عمل جيدة وإقامة مشروعات صغيرة لتمكين
هؤالء الشباب من القيام بدورهم االقتصادي داخل
مجتمعهم.
 -2بناءا على ماتوصلت اليه الدراسة من انخفاض درجة
التمكين السياسي للشباب الريفي توصي الدراسة بضرورة
التعرف التعرف على أسباب عزوف الشباب عن المشاركة
في الحياة السياسية ومعالجة هذه األسباب الدماج الشباب

في الحياة السياسية مرة اخرى في المجتمع.

 -3توصلت الدراسة أيضا إلى أن مستوى معيشة الشباب
الريفي من أهم محددات درجة التمكين التي يحظى بها
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التكرار

%

230
215
156
135
122

63.0
58.9
42.7
37.0
33.4

265
245
205
180
167

72.6
67.1
56.2
49.3
45.8

220
190
165
125
115

60.3
52.0
45.2
34.2
31.5

هؤالء الشباب وبذلك توصي الدراسة بضرورة العمل على
تقليل معدالت الفقر وتحسين مستويات المعيشة حيث ان
ذلك يعمل على رفع درجة تمكين الشباب الريفي وذلك

للقيام بدوره التنموي بمجتمعه الريفي.

 -4بناءا أيضا على ما توصلت اليه الدراسة من أن
المشاركة في األنشطة التنموية من أهم العوامل المؤثرة في

درجة التمكين الكلي للشباب الريفي توصي الدراسة
بضرورة توعية الشباب وتعريفهم باألنشطة التنموية التي
تتم داخل مجتمعهم وأهمية مشاركتهم بها وما سيترتب
على هذه المشاركة من أثار ايجابية تعود بالنفع عليهم

بصفة خاصة وعلى مجتمعهم بصفة عامة.

 -5بناءا على ماتوصلت اليه الدراسة من أن المستوى
التعليمي للشباب الريفي من محددات درجة التمكين الكلي
التي يتمتع بها هؤالء الشباب توصي الدراسة بضرورة
االهتمام بالخطط والبرامج التعليمية التي تؤهل الشباب
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لسوق العمل واالهتمام بالجانب التطبيقي في المناهج
التعليمية وكذك توعية الشباب بضرورة التدريب المستمر
لرفع قدراتهم وامكانيتهم ألن ذلك سوف يرفع من درجة

التمكين التي يتمتعون بها في المجتمع.

 -6أظهرت الدراسة أيضا أن المكانة القيادية التي يتمتع بها

الشباب الريفي تحدد درجة التمكين لديهم وبذلك توصي
الدراسة بأهمية تنمية المهارات القيادية لدى الشباب
ومحاولة اكتشاف القادة من الشباب األكثر تأثي ار في

المجتمع لن هؤالء سوف يكون لهم دور مؤثر وفعال في
تنمية مجتمعهم الريفي.

 -8توصي الدراسة الجهات المعنية بمحاولة ايجاد حلول
للمشكالت التي تعوق التمكين االجتماعي واالقتصادي

والسياسي للشباب الريفي وذلك لرفع درجة التمكين الكلي
لهؤالء الشباب وذللك للنهوض بالمجتمع ككل.
 -9واخي ار توصي الدراسة بعمل المزيد من الدراسات حول
هذا الموضوع وذلك للتعرف على مزيد من المتغيرات التي

تؤثر على درجة تمكين الشباب الريفي ،والكشف عن

مجاالت أخرى للتمكين لم تتوصل اليها هذه الدراسة.
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ABSTRACT

Determinants of Empowering Rural Youth in a Village in Fayoum
Governorate
Safaa R. A. N. El Saied
This study aimed to: describing the levels of social,
economic, political and total empowerment of rural
youth in the sample of the study, identifying the
relationship between some of the study variables and the
levels of empowerment of the respondents rural youth,
determining the degree of the relative contribution of
the independent variables studied in explaining the total
variance of the levels of empowerment of the rural
youth of the respondents, and finally identifying The
most important problems impeding rural youth
empowerment with the study sample. Data were
collected from 365 rural youth in Qasr Rashwan village
in Tamiya district in Fayoum governorate. Tables of
frequency, percentages, arithmetic mean, and standard
deviation were used to present and describe the data. Tscores were also used in calibrating the subcomponents
of the compound variables, and the stability factor (α)
was also used to measure the reliability of the Rural
Youth Empowerment Scale, in the Cronbach method.
Simple Pearson Correlation Coefficient and Step-Wise
Multiple Regression were used to identify On the

correlational and causal relationships between the
independent and dependent variables, which is the
degree to which rural youth are empowered to play a
developmental role.
The most important results were the decrease in the
overall degree of empowering rural youth to to play a
developmental role with the sample of the study, so the
largest percentage of them had a low level of
empowerment (47.4%), and it was found that there are
four independent variables that contribute to explaining
the difference in the degree of total empowerment of the
respondents youth.: Standard of living, participation in
development activities, number of years of formal
education, leadership status. Whereas, the previous four
independent variables explain about 43.2% of the
variance in the degree of total empowerment of the
respondents

