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 المستخلص
مستوطنة بمنطقة البحث فى كل من: غيرها من األسر ال بين أسر شباب الخريجين وبين المجتمعية تحديد درجة المشاركةالبحث  هذا ستهدفإ     

 المتغيرات المستقلة تحديد العالقة بين, و أنشطة العالقات اإلجتماعية, واألنشطة اإلقتصادية, واألنشطة الصحية, واألنشطة الثقافية والتعليمية
 فى المجاالت المدروسة مع غيرها من األسر المستوطنة ألسرهم المجتمعية درجة المشاركة وبين لمبحوثينرباب أسر شباب الخريجين األ المدروسة

 عليها., ومقترحات التغلب هموكذلك التعرف على المشكالت التى تعوق المشاركة المجتمعية بين ,إجماالا 
فى منطقة البستان )المرحلة األولى, والمرحلة الثانية( بمحافظة  من شباب الخريجينمبحوثاا  452 قوامها أجري البحث على عينةوقد         
تم تفريغها و  ,م4102شهرى مايو ويونيو عام باستخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية للباحث مع المبحوثين خالل  البيانات تجمعو  ,البحيرة
معامل و والنسب المئوية, والدرجة المتوسطة,  والتكرارات, جداول الحصر العددى, باستخدام تحليلها إحصائياا كما تم  ,ومعالجتها كمياا  ,وتبوبيها

 .(4)كاىختبار مربع كاىااإلرتباط البسيط, و 
 

 وجاءت النتائج علي النحو التالى:
مع األسر المستوطنة األخرى  إجماالا  جتماعيةاإل العالقات أنشطةفى  شاركة أسرهممستوى مكان ( %2,74نصف المبحوثين) ما يقرب منأن    

مع األسر المستوطنة األخرى  إجماالا  فى األنشطة اإلقتصادية( %5,70)ما يزيد على نصف المبحوثين  أسر كان مستوى مشاركة , بينماامرتفع
مع األسر المستوطنة  إجماالا  فى األنشطة الصحية شاركة أسرهممستوى مكان ( %477,) المبحوثين أرباع ةثالث, وأن ما يقرب من امتوسط

مع  إجماالا  فى األنشطة الثقافية والتعليمية شاركة أسرهممستوى مكان  (%5772)أخماسهم  ةفى حين اتضح أن ما يقرب من ثالث, ااألخرى مرتفع
المستوطنة األخرى إجماالا  مع األسر شاركة أسرهممستوى مكان ( %,527) المبحوثينا, وأن ما يزيد على نصف طاألسر المستوطنة األخرى متوس

 .امتوسط
العضأأأوية فأأأى  :للمبحأأأوثين بأأأالمتغيرات المسأأأتقلة التاليأأأة مأأأن األسأأأر المسأأأتوطنة مأأأع غيرهأأأا سأأأر شأأأباب الخأأأريجينأل المجتمعيأأأة مشأأأاركةتتأأأ ثر ال    

المسأتوى التعليمأى, والمهنأأة الحاليأة, ونأأوع ى, و السأن, والأدخل الشأأهر و  المنظمأات اإلجتماعيأة الريفيأأة, وعأدد سأنوات اإلقامأأة بالقريأة, واإلنفتأا  الثقأأافى,
 .نوع المؤهل الدراسى, و األسرة, ومهنة الزوجة

الخالفأأات مأأع الجيأأران بسأأبب التعأأدى علأأى الطأأرق  :هأأى مأأع بعضأأها الأأبع  سأأر المسأأتوطنةأللالمجتمعيأأة  مشأأاركةالتعأأوق لمشأأكالت التأأى أهأأم ا  
, عأأدم تمسأأك الأأبع  بعأأادات وتقاليأأد القريأأة, و التنقأأل المسأأتمر لأأبع  األسأأر وعأأدم اإلسأأتقرار فأأى القريأأة, و الزراعيأأة الموجأأودة بأأين األراضأأى الزراعيأأة

 .وأماكن ترفيهية للتجمع ولقضاء وقت الفراغ فر حدائقعدم تو قلة عدد الندوات والمؤتمرات لتثقيف المستوطنين, و و 
: عمل ألسر شباب الخريجين مع غيرها من األسر المستوطنة هى لحل المشكالت التى تعوق المشاركة المجتمعية مقترحات المبحوثينأهم  -

المنطقة وعمل بوابات أمنية ودوريات مستمرة لقاءات وندوات لزيادة معرفة األسر المستوطنة ببعضهم البع , وتدعيم نقاط الشرطة الموجودة فى 
العمل بين المستوطنين, و  التوسعات العمرانية أراضىفى توزيع  العدالةعلى القرى, وتوفير حدائق وأماكن ترفيهية للتجمع ولقضاء وقت الفراغ, و 

 بالقرية. على عقد ندوات ومؤتمرات لتثقيف المستوطنين
 

 مقدمة البحث:
على الموارد من أخطر المشاكل التى تواجه المجتمع المصرى وتحد من درجة تقدمه سواء على المستوى  تزايد السكان والضغطتعتبر مشكلة      

(, 457: ,077قتصادى "سامية جابر وآخرون")األكبر فى طريق تحقيق التقدم اإل النمو السكانى السريع يعتبر العائقو اإلجتماعى, فاإلقتصادى أ
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 1017(  1)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 2577227720مليون نسمة, بواقع  ,717162742تشير إلى أن عدد سكان مصر قد بلغ نحو  4102دات األخيرة فى عام ال سيما أن التعدا
 (.2: 4102")عامة واإلحصاءمليون نسمة إناث "الجهاز المركزى للتعبئة ال 2270207,12مليون نسمة ذكور, و

ة تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الزراعية بما تنطوى عليه من توسعات رأسية وللتغلب على تلك المشكلة فقد أخذت الحكومة على عاتقها مهم     
مباشرة عندما اتجهت  0754نشئت هذه المجتمعات بعد ثورة أ   الريفية الجديدة وتنميتها, وقد وأخرى أفقية تتعلق باإلستيطان وبتكوين المجتمعات

دة للحياة والعمل واإلنتاج, واإلستفادة من مياه السد العالى وتوسيع الرقعة فرص جدي بهدف توفيرالدولة إلى استصال  األراضى واستزراعها 
تحقيق أهداف مجتمعية تتمثل فى األهداف اإلجتماعية واإلقتصادية والقومية والسياسية باإلضافة ل(, 044: 0776الزراعية "سامية جابر وآخرون")

 (.,02: ,411"عبدالرحمن" )
لتغلب على العديد من الحاضر إستراتيجية تعمل من خاللها الدول النامية ل فى الوقتبناء مجتمعات جديدة يمثل وقد أصبح التخطيط من أجل      

ت فى إطار خطة محددة تستهدف تهجير عناصر بشرية بالزيادة السكانية, وي تى إنشاء تلك المجتمعا تى ي تى فى مقدمتها ما يتعلقمشكالتها وال
نشاء توفير كافة أسالفى البيئة الجديدة, مع  من بيئاتها األصلية وتوطينها لفة المعنية بتلبية النظم والمؤسسات المختيب المعيشة واإلقامة لهم, وا 
مع هذا اإلنتقال أن تتوفر للبيئة الجديدة المقومات التى  ن من مكان إلى مكان آخر, بل يجبعلى مجرد نقل السكا احتياجاتهم, فاألمر ال يقتصر

إقتصادياا واجتماعياا وثقافياا ومقابلة إحتياجاتهم باإلنتفاع الكامل بكافة  ورفع مستواهم باستمرار لحل مشكالت سكانها ى تنمية ذاتهاتجعلها قادرة عل
 (.046 -,04: 4114الموارد الطبيعية والبشرية والفنية والمالية المتاحة "محمد")

كل مجتمع قطاعاته المختلفة من شباب وكهول وشيوخ, وفيه طوائفه المتميزة من زراع وصناع وتجار, والمجتمع السليم هو الذى ومعروف أن ل     
يعرف كيف يالئم بين هذه الطوائف والجماعات, فيحدد واجباتها, ويحترم حقوقها, ويجعل منها وحدة كاملة هى وحدة األمة والوطن 

 (. 44: 0760"مدكور")
اإلجتماعى و فإن نقطة البدء فى اإلصال  واإلصحا  النفسى  انى واللبنة األولى فى بنائه,يث أن األسرة هى نواة المجتمع اإلنسوح     

عيشون للمجتمعات, وبناء الشخصية السوية هو صال  األسرة, حيث تلعب األسرة دوراا كبيراا فى مساعدة األبناء على التكيف السليم للوسط الذى ي
أداء  عرف على أنماط السلوك الطبيعى والسلوك المنحرف الذى يعرقل هذا التكيف, األمر الذى ينعكس بدوره على نجا  المجتمع فىفيه, والت

وليست األسرة أساس وجود المجتمع فحسب بل هى مصدر األخالق والدعامة األولى لضبط السلوك, واإلطار (, 04-7: 4111رسالته "خليل")
(, كما أن األسرة تتميز بمرونتها وقدرتها على التكيف مع ,, :4114ن أول دروس الحياة اإلجتماعية "سناء الخولى")الذى يتلقى فيه اإلنسا

اإلجتماعية  المؤثرات الخارجية والداخلية, فهى تتكيف مع العادات والتقاليد السائدة لدى القوى اإلجتماعية واإلقتصادية, وبالتالى تت ثر العالقات
: 4111تصادية بكل هذه القوى والتى قد تسبب بع  االضطراب والتفكك أو الصمود واإلستجابة والتماسك "سلوى الصديقى, وحسن")والنفسية واإلق

5.) 
م وبصفة عامة فإن انتقال الفرد المهاجر, أو األسرة المهاجرة من مجتمع آلخر ليست عملية سهلة فهى تعنى إنتزاع الفرد, أو األسرة من نظا     

مستقر بشكل أو بآخر, وخلخلة العالقات التى تربطها أو تربطه ب فراد وجماعات ونظم مختلفة ليتم توطينه أو توطينها فى مجتمع آخر  إجتماعى
 (.,,0: 0776"سامية جابر وآخرون" )

والتقاليد تحكمها قيم وأعراف, إال تحمل معها ثقافة معينة ونمطا معيشيا معينا تتخلله مجموعة من العادات وعند انتقال األسر من مكان آلخر      
 (.4-0: ,411"بن سعيد")عن النمط السابق  الجديد يستدعى نمطا معيشيا مختلفاا أن هذا المكان 

عدم القدرة على تحقيق  ين فى المجتمعات الريفية الجديدة لعل من أهمها:المشكالت التى تواجه المستوطن ترتب على ذلك ظهور بع وي     
المنتفعين ينتمون إلى مجتمعات مختلفة ذات عادات وتقاليد مختلفة, وبالتالى قد تنش  بينهم بع  العداوات, أو  آلخرين, نظرا ألناإلنسجام مع ا

نمطا جديدا من الحياة غير م لوف لهم, فالمسكن  مواجهة المستوطنين وأسرهمع على بع  المصالح الشخصية, و العالقات غير الطيبة والتناز 
وأسلوب العمل, والتعامل مع أجهزة لم يسبق لهم التعامل معها, قد يولد عندهم نوعا من الخوف لمواجهة المجهول الذى ال  وظروف المعيشة

 (.020 -021: 4114يعرفونه عن هذه المجتمعات الجديدة "محمد")
, فضال عن دعم مشاعر لتحقيق التعاون بينهم من الضرورى العمل على إحداث تقارب بين هؤالء المستوطنين ب ساليب مختلفة وعلى هذا كان     

(, 22: ,077)النية "سامية جابر وآخرون"اإلنتماء عن طريق ت كيد اإلهتمامات المشتركة, والمصير المشترك, والمصلحة العامة, والتعاطف, والعق
فاظ على شئونه لذاتية اآلخر, ورغباته, والح جتمعاحترام كل فرد فى المحيث أن مشاركة اآلخرين إما فى أعمال جادة, أو ترفيهية, يتم من خالل 

 هم فىنبيالمتبادل راء واألفكار والمشاعر, وتبادل الخدمات بينهم, والقدرة على إقامة الحوار البناء واستمراره معهم, واإلهتمام , وتبادل اآلالشخصية
لحاالت الضرورية, والوقوف بجوارهم فى أفراحهم وأحزانهم وآالمهم, هم وزيارتهم, وتقديم المساعدات المادية لهم فى االصحة, والسؤال عنالمر  و 

على صعوبات المستوطنين, ويساعدهم فى التغلب وتقديم الهدايا لهم فى المناسبات السعيدة, وغير ذلك مما يقرب المسافات اإلجتماعية بين هؤالء 
تها المختلفة, مما يحدث اإلستقرار والتكيف واإلندماج فى المجتمع الجديد جعلهم قادرين على اإلستمتاع الكامل ب لوان الحياة وأنشطيالحياة, و 
 (.27-07: 0775"حبيب")
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 1017(  1)  55حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد مجلة 

أن  , حيثاإلجتماع اءالتى نالت اهتماماا واسعاا من جانب علم واحداا من الموضوعات واإلشكاالت المهمة وضوع المشاركة المجتمعيةويعد م     
لبدء مسيرة التنمية الحقيقية, والتى  اا ضرورياا شرطأصبحت  واإلقتصادى والصحى والثقافى والتعليمى جتمعىكال النشاط المالمشاركة الفعالة فى أش

 (.,0: 4100"الزغبى")لة فى شتى مناحى الحياة الفرد مشاركة فعال إتاحة الفرصة لمشاركة يمكن تحقيقها فقط من خال
, مما يستدعى تناول هذا ى مس لة اإلندماج المجتمعى فى المجتمعات الجديدةزاوية فتعد حجر ال ذلك فإن عملية المشاركة المجتمعية وعلى     

 فى ظل ندرة الدراسات السابقة التى لريفية الجديدةكل المجتمعات ا الموضوع بالدراسة والتحليل نظراا ألهميته وخطورته فى اآلونة الحالية على
 أبعاد هذا الموضوع. تتناول
 

 مشكلة البحث:
فيما بينهم فى كافة أنشطة الحياة  بين سكانه وتطوره مرهون بمدى حدوث المشاركة المجتمعية الشك أن نجا  بناء أى مجتمع جديد      

التى تم توطينها فى  بين األسر المختلفة؟ فهل حدثت هذه المشاركة المجتمعية, اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية والثقافية والتعليمية المجتمعية
ومية فى منطقة البستان بمحافظة البحيرة والتى منها أسر شباب الخريجين, وأسر الزراع المنتفعين, وأسر الموظفين والعاملين بقطاع الخدمات الحك

, وعلى هذا فقد التوصل إليه تحاول الدراسة الحاليةهذا ما  ؟وانصهارهم فى األمور الحياتيةهذه القرى, وذلك من حيث مشاركتهم لبعضهم البع  
                                    -تحددت مشكلة الدراسة فى اإلجابة على التساؤالت التالية:

ما هى درجة المشاركة بين أسر شباب الخريجين مع غيرها من األسر المستوطنة بمنطقة البستان فى كل من: " أنشطة العالقات اإلجتماعية,  -0
 قتصادية, واألنشطة الصحية, واألنشطة الثقافية والتعليمية"؟ واألنشطة اإل

مع غيرها من األسر  سرهمأل المجتمعية مشاركةالالمؤثرة على ألرباب أسر شباب الخريجين قتصادية ما هى العوامل الشخصية واإلجتماعية واإل -4
 ؟المستوطنة

من وجهة نظر أرباب أسر  البع  مع بعضهم المجتمعية فى القرى الجديدة وتعوق مشاركتهم ما هى المشكالت التى تواجه األسر المستوطنة -,
 ؟شباب الخريجين

 بين هذه األسر المستوطنة وبعضها البع ؟المشاركة المجتمعية لزيادة درجة من أرباب أسر شباب الخريجين ماهى مقترحات المبحوثين  -2
 

 :  أهداف البحث
 -فقد تحددت أهدافه فيما يلى:بناءًا على مشكلة البحث 

أنشطة العالقات اإلجتماعية, واألنشطة من األسر المستوطنة فى كل من:  المبحوثين مع غيرها أسر شباب الخريجينتحديد درجة مشاركة  -0
 . ة, واألنشطة الثقافية والتعليميةاإلقتصادية, واألنشطة الصحي

السن, والمستوى التعليمى, والنش ة, ونوع المؤهل من أرباب أسر شباب الخريجين وهى:  وثينالمتغيرات المستقلة للمبحتحديد العالقة بين  -4
اإلجتماعية  الدراسى, وعدد سنوات اإلقامة بالقرية, والمهنة الحالية, واإلنفتا  الثقافى, ونوع األسرة, وعدد أفراد األسرة, والعضوية فى المنظمات

مع غيرها من األسر ألسرهم المشاركة المجتمعية درجة , وبين الشهرى, ومساحة الحيازة الزراعيةوالدخل  الريفية, وحالة المسكن, ومهنة الزوجة,
  .فى المجاالت المدروسة المستوطنة

من األسر المستوطنة من وجهة نظر  غيرهابين أسر شباب الخريجين وبين المشاركة المجتمعية التعرف على المشكالت التى تعوق  -,
 .المبحوثين

 .من األسر المستوطنة مع غيرها همسر ركة المجتمعية ألالمشالزيادة درجة  من أرباب أسر شباب الخريجين التعرف على مقترحات المبحوثين -2
 

 الفروض اإلحصائية: 
 -التالى: ف الثانى تم صياغة الفر  البحثىلتحقيق الهد     

 المجتمعية ةمشاركالبين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين من أرباب أسر شباب الخريجين وبين درجة  معنوية توجد عالقة -0
 ., وبإضافة كلمة " ال " إلى هذا الفر  يصبح فرضاا إحصائياا من األسر المستوطنة ألسرهم مع غيرها

 
 الطريقة البحثية:

 : وفق الشروط التالية ختيارهمشباب الخريجين, تم ا هذا البحث على عينة من أرباب أسر أ جرى     
 أن يكون المبحوث من بين أرباب أسر شباب الخريجين المستلمين لألراضى المستصلحة.  -0
 بمنطقة البستان وقت جمع البيانات. هو وأسرته أن يكون مقيماا  -4
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 أن يقوم بزراعة أرضه بنفسه.  -,
ألراضى مستصلحة والذين بلغ عددهم  المستلمين من إجمالى شباب الخريجين شاملة البحث ونمثلي خريجاا  51, فى شروطالفرت تو قد و      

 بلغتمقارنة الشاملة بالعينة الممثلة لها فى الجدول, فتبين أنها وذلك ب , ولتحديد عينة البحث تم استخدام جدول " كريجسى ومورجان"خريجاا  4514
( وفقاا لعدد الخريجين بكل مرحلة, وعلى 4, وبستان 0شباب الخريجين, وتال ذلك توزيع العينة على المرحلتين )بستان مبحوثاا من أرباب أسر  452

مبحوثاا(, وقد تم اختيار أكبر ثالث قرى  ,41) 4مبحوثاا(, وبستان ,2) 0أساس نسبة تمثيل كل مرحلة فى العينة اإلجمالية فكانت كالتالى: بستان
         مبحوثاا(, وقرية على بن أبى طالب ,0قرية حافأأأأأأظ ابراهيم ) مبحوثاا(, و 40) اإلمام محمد متولى الشعراوى ت قريةمن كل مرحلة, فكان

مبحوثاا( من  22مبحوثاا(, وقرية أحمد رامى ) 1,مبحوثاا(, وقرية اإلمام الغزالى ) 0,( من المرحلة األولى, وقرية اإلمام  الحسين )مبحوثين 7)
                     .المرحلة الثانية

قد ، و من أرباب أسر شباب الخريجين وتم جمع بيانات البحث باستخدام استمارة إستبيان بالمقابلة الشخصية للباحث مع المبحوثين     
 :ستبيان البيانات التاليةتضمنت استمارة اإل

السأن, والمسأتوى التعليمأى, والنشأ ة, ونأوع المؤهأل الدراسأى, وعأدد : حيثث شباب الخريجين من من أرباب أسربيانات عن خصائص المبحوثين  -1
حالأأة و  نأأوع األسأأرة, وعأأدد أفأأراد األسأأرة, والعضأأوية فأأى المنظمأأات اإلجتماعيأأة الريفيأأة,هنأأة الحاليأأة, واإلنفتأأا  الثقأأافى, و سأأنوات اإلقامأأة بالقريأأة, والم

 ., ومساحة الحيازة الزراعيةالشهرىالمسكن, ومهنة الزوجة, والدخل 
المشأاركة فأى أنشأطة  :تاليثةفثى األنشثطة ال مثن األسثر المسثتوطنة تضمن تحديد درجة المشاركة بين أسر شباب الخريجين مع غيرهابيانات ت -2

المشأأاركة فأأى األنشأأطة  , وعبأأارة تتضأأمن األنشأأطة التأأى تحقأأق المشأأاركة فأأى المجأأال اإلجتمأأاعى 07وتأأم قياسأأها مأأن خأأالل , العالقأأات اإلجتماعيأأة
المشأأاركة فأأى األنشأأطة الصأأحية وتأأم , و عبأأارات تتضأأمن األنشأأطة التأأى تحقأأق المشأأاركة فأأى المجأأال اإلقتصأأادى 6اإلقتصأادية وتأأم قياسأأها مأأن خأأالل 

وتأم قياسأها مأن  يميأةفأى األنشأطة الثقافيأة والتعل المشأاركة, و عبارات تتضأمن األنشأطة التأى تحقأق المشأاركة فأى المجأال الصأحى ,قياسها من خالل 
هأذا وقأد تأم سأؤال المبحأوثين مأن أربأاب أسأر شأباب الخأريجين  ,عبارات تتضمن األنشطة التى تحقق المشاركة فى المجال الثقافى والتعليمى 6خالل 

وذلأك علأى مقيأاس  مدروسأة,عن مدى قيام أفراد أسرته مع أفراد األسر المستوطنة األخرى باألنشطة التى تحقق المشأاركة المجتمعيأة فأى المجأاالت ال
لتعبأر  علأى الترتيأب, وجمعأت درجأات كأل مبحأوث, صأفر( 0, 4, ,مكون من أربع مستويات هأى: دائمأاا, وأحيانأاا, ونأادراا, وال, وأعطيأت الأدرجات )

 لمشاركة فى األنشطة المدروسة.اإلجمالية ل درجةالعن 
وضع قائمة ياسها بوتم ق: ر شباب الخريجين مع غيرها من األسر المستوطنةالمشكالت التى تعوق المشاركة المجتمعية بين أسبيانت عن  -,

المبحوثين عن كل  هؤالء م التكرار والنسب المئوية الستجاباتخد  من عدمه واست   هاالمبحوثين عن وجود أرباب األسر استقصاء رأىو  بالمشكالت
 عن كل مشكلة. الستجاباتتنازلياا وفقاا لعدد ا وتم ترتيبها مشكلة من المشكالت

 :المبحوثين لزيادة درجة المشاركة المجتمعية بين أسر شباب الخريجين مع غيرها من األسر المستوطنةأرباب األسر مقترحات بيانات عن  -4
خريجين مع تعوق المشاركة المجتمعية بين أسر شباب الوضع قائمة بالمقترحات التى يمكن من خاللها التغلب على المشكالت التى وتم قياسها ب

 هؤالء م التكرار والنسب المئوية الستجاباتخد  هذه المقترحات, واست   أرباب األسر المبحوثين فى , وتم استقصاء رأىغيرها من األسر المستوطنة
 على كل مقتر .  الستجاباتتنازلياا وفقاا لعدد االمقترحات, وتم ترتيبها  المبحوثين على كل مقتر  من هذه

خارج عينة الدراسة  من أرباب أسر شباب الخريجين ا( مبحوث41لى شكلها النهائى تم عمل اختبار مبدئى على )باستمارة اإلستبيان إوبعد الوصول 
, وفى ضوء هذا االختبار المبدئى تم تعديل صياغة بع   من قريتى: متولى الشعراوى, وعبد المنعم ريا  بواقع عشر استمارات لكل منهما

 م.4102مايو ويونيو المبحوثين وتحقق أهداف البحث, وبعدها تم جمع بيانات البحث خالل شهرى أرباب األسر فهم العبارات لتناسب 
فى الحاسب اآللى لتحليلها وذلك باستخدام برنامج  م إدخالهاجدولتها طبقاا لألهداف البحثية, تترميزها وتفريغها و بعد إتمام جمع البيانات و       

مربع كاى, التكرارات والنسب المئوية, والدرجة المتوسطة, واختبار , هذا وقد تم عر  وتحليل البيانات ب(spss) جتماعيةاإل حصائيةالحزم اإل
 .لبيرسون ومعامل اإلرتباط البسيط

 
 النتائج ومناقشتها

 
 بين أسر شباب الخريجين مع غيرها من األسر المستوطنة: المجتمعية المشاركة أواًل:

 :وبعضها البعض أنشطة العالقات اإلجتماعية بين األسر المستوطنةالمشاركة فى  -1
شطة العالقات اإلجتماعية مع غيرها من بالمشاركة فى أنأسر المبحوثين من شباب الخريجين  ( أن درجة قيام0أظهرت النتائج )جدول رقم     

األولى واألولى مكرر القيام  حو التالى: حيث جاء فى المرتبتينعلى الن اا للدرجة المتوسطة لكل نشاط تنازلياا وفق األسر المستوطنة تم ترتيبها
 . درجة لكل منهما 477معهم بدرجة متوسطة قدرها بنشاطي: تبادل التحية مع الجيران وأهل القرية, وتبادل التهنئة فى العيد 
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 المستوطنةمن األسر  غيرهافى أنشطة العالقات اإلجتماعية مع  أسرهم مشاركةلدرجة توزيع المبحوثين وفقاا  (1جدول رقم )
 المشاركة مدى                               م

  بنود المشاركة

 ال نادرا    أحيانا   دائما  
طة

س
تو
لم
 ا
جة
ر
لد
ا

 

بة
رت
ال

دد 
ع

 

%
دد 

ع
 

%
دد 

ع
 

%
دد 

ع
 

%
 

 1 261 868 2 - - 161 8 1261 222 تبادل التحية مع جيرانك وأهل قريتك. 1

مشاركة جيرانك وأهل قريتك فى  2

 واألحزان(. -المناسبات)األفراح

181 4262 22 168 12 1262 2 162 262 2 

 2 268 262 2 161 18 261 12 8462 222 إحترام عالقات الجوار مع جيرانك وأهل قريتك. 1

السؤال عن جيرانك وأصدقائك من أهل القرية لما  2

 طويلة.بيغيبوا عنك مدة 

182 4262 21 861 21 1162 28 461 262 2 

تبادل المشورة مع جيرانك وأهل قريتك فى  2

 األمور الخاصة )السرية(.

112 2161 22 2161 22 168 28 1264 261 1 

أخذ رأى جيرانك وأهل قريتك فيما يتعلق بشراء  2

 الحاجات المتعلقة بأسرتك.

11 1168 21 2861 12 1262 42 2861 164 11 

تقبل نقد جيرانك وأهل قريتك لك فى بعض  4

 األمور.

 م1 261 162 22 2861 21 1861 28 2162 111

تشجيع أوالدك على تكوين عالقات صداقة مع  8

 بعض أوالد جيرانك وأهل قريتك.

148 4861 21 1162 28 461 24 1862 262 4 

تهنئة جيرانك وأهل قريتك لما ينجح عندهم حد  1

 الجامعة.فى المدرسة أو 

 م2 268 264 12 162 2 261 12 8462 222

تعيِّد على جيرانك وأهل قريتك فى العيد وهم  18

 يعيِّدوا عليك.

 م1 261 - - - - 261 11 1261 221

الموافقة على زواج أبنائك أو بناتك من أبناء أو  11

 بنات جيرانك وأهل قريتك.

122 2868 88 1162 22 1461 2 262 261 8 

التشاور مع جيرانك وأهل قريتك فى شكل  12

 اإلحتفال بالعرس.

 م4 262 261 11 1162 12 2162 28 2864 121

جيرانك وأهل قريتك بياخدو رأيك فى بعض  11

 أمور حياتهم.

 م1 261 168 22 1262 11 2162 42 2261 112

مراعاة مشاعر جيرانك وأهل قريتك فى كل  12

 المواقف. 

 م2 262 161 8 264 12 2262 22 2464 142

السعى للصلح بين المتخاصمين من جيرانك  12

 وأصدقائك من أهل قريتك.

 م2 262 261 11 861 21 1264 28 4861 188

إستقبال جيرانك وأهل قريتك بالبشاشة والترحيب  12

 عند زيارتهم لك.

282 8864 22 168 12 261 8 161 264 1 

 م8 261 264 14 1168 18 2861 21 2162 122 إخواتك.الشعور بأن جيرانك وأهل قريتك زّى  14

تحب إنك تعرف كل شيئ عن جيرانك وأهل  18

 قريتك.

118 2262 48 2462 22 168 21 1261 2 18 

تصعيد أى مشكلة مع حد من جيرانك وأهل  11

 قريتك للشرطة.

41 2868 22 1464 22 1262 12 1468 161 12 

 
والثانية مكرر القيام بنشاطي: إحترام عالقات الجوار معهم, وتهنئتهم لنجا  أحد عندهم فى المدرسة أو الجامعة بدرجة وجاء فى المرتبتين الثانية 

 ,47درجة لكل منهما, وجاء فى المرتبة الثالثة القيام بنشاط: إستقبالهم بالبشاشة والترحيب عند زيارتهم بدرجة متوسطة قدرها  476متوسطة قدرها 
واألحزان(, ومراعاة مشاعر  -ك فى المرتبة الرابعة والرابعة مكرر والخامسة مكرر القيام ب نشطة: مشاركتهم فى المناسبات)األفرا درجة, وتال ذل

درجة لكل  472الجيران وأهل القرية فى كل المواقف, والسعى للصلح بين المتخاصمين من الجيران واألصدقاء من أهل القرية بدرجة متوسطة قدرها 
درجة, وجاء فى  475: السؤال عنهم عند غيابهم لمدة طويلة بدرجة متوسطة قدرها  ن تلك األنشطة, وجاء فى المرتبة السادسة القيام بنشاطنشاط م

ر مع المرتبتين السابعة والسابعة مكرر القيام بنشاطي: تشجيع األوالد على تكوين عالقات صداقة مع بع  أوالد جيرانهم وأهل قريتهم, والتشاو 
درجة لكل منهما, وجاء فى المرتبتين الثامنة والثامنة مكرر القيام  472طة قدرها الجيران وأهل القرية فى شكل اإلحتفال بالعرس بدرجة متوس

درجة لكل منهما, وجاء فى  ,47بنشاطي: الموافقة على المصاهرة معهم, والشعور ب ن الجيران وأهل القرية فى منزلة األخوة بدرجة متوسطة قدرها 
م ب نشطة: تبادل المشورة مع الجيران وأهل القرية فى األمور الخاصة )السرية(, وتقبل نقدهم فى المراتب التاسعة والتاسعة مكرر والتاسعة مكرر القيا

درجة لكل نشاط من تلك األنشطة, وجاء فى  470بع  األمور, وطلب الجيران وأهل القرية المشورة فى بع  أمور حياتهم بدرجة متوسطة قدرها 
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درجة, وجاء فى المرتبة الحادية عشرة القيام بنشاط: أخذ  4رفة كل شيئ عنهم بدرجة متوسطة قدرها المرتبة العاشرة القيام بنشاط: الرغبة فى مع
درجة, وأخيراا جاء فى المرتبة الثانية عشر القيام بنشاط: تصعيد أى  ,07رأيهم فيما يتعلق بشراء الحاجات المتعلقة باألسرة بدرجة متوسطة قدرها 

 درجة. ,07قدرها مشكلة معهم للشرطة بدرجة متوسطة 
 

 من النتائجتبين من األسر المستوطنة  شطة العالقات اإلجتماعية مع غيرهافى أن أرباب األسر المبحوثين وفقاا لمستوى مشاركة أسرهم وبتوزيع     
فى أنشطة العالقات اإلجتماعية  ذكروا أن مستوى مشاركة أسرهم( %2,74المبحوثين ) أرباب أسر ( أن ما يقرب من نصف5)جدول رقم  إجماالا 

فى أنشطة العالقات  ذكروا أن مستوى مشاركة أسرهم( %72,,, وأن ما يزيد على ثلثهم بقليل )امرتفع كان مع األسر المستوطنة األخرى
شطة العالقات فى أن ذكروا أن مستوى مشاركة أسرهم( %0772) ا, وأن حوالى خمسهممتوسط كان اإلجتماعية مع األسر المستوطنة األخرى
 .امنخفض كان اإلجتماعية مع األسر المستوطنة األخرى

األسر المستوطنة األخرى  فى أنشطة العالقات اإلجتماعية مع أكبر نسبة من المبحوثين مشاركةإجماالا أن مستوى  ويتضح من هذه النتائج     
, وأن غالبيتهم من ذوى النش ة البع مع بعضهم  ى إقامة هذه األسرا, وربما يرجع ذلك إلى انقضاء مدة طويلة علمرتفع بمجتمعهم الجديد كان
 عكس بدوره على تفاعلهم ومشاركتهم لبعضهم فى أفراحهم وأحزانهم وبالتالى تقوية روابط العالقات اإلجتماعية فيما بينهم.نالريفية, األمر الذى ي

 
 :البعض وبعضهم المشاركة فى األنشطة اإلقتصادية بين األسر المستوطنة -2

من األسر  ع غيرهابالمشاركة فى األنشطة اإلقتصادية مأسر المبحوثين من شباب الخريجين  ( أن درجة قيام4)جدول رقم أظهرت النتائج      
القرية فى العمل مشاركة الجيران وأهل  :جاء فى المرتبة األولى القيام بنشاطوقد : ة لكل نشاطتنازلياا وفقاا للدرجة المتوسط المستوطنة تم ترتيبها

 أو تجارى –أو خدمى  –مشاركتهم فى مشروع إنتاجى :, وجاء فى المرتبة الثانية القيام بنشاطدرجة ,47بدرجة متوسطة قدرها  الزراعى)المزاملة(
درجة, وجاء فى المرتبتين: الثالثة والثالثة مكرر القيام بنشاطي: مشاركتهم فى تسويق بع  المحاصيل الزراعية,  474بدرجة متوسطة قدرها 

الرابعة  وتالهما فى المرتبتيندرجة لكل منهما,  470بدرجة متوسطة قدرها  ومساهمة الزوجة مع زوجات الجيران وأهل القرية فى مشروع صغير
ي: مساهمة األوالد مع بع  أوالد الجيران وأهل القرية فى مشروع صغير, ومشاركة الجيران وأهل القرية فى حل والرابعة مكرر القيام بنشاط
بدرجة  مشاركتهم فى تسويق المنتجات الحيوانية :درجة لكل منهما, وجاء فى المرتبة الخامسة 4بدرجة متوسطة قدرها  المشكالت الزراعية بالقرية

 072بدرجة متوسطة قدرها  مشاركتهم فى عمل جمعية نقدية تقب  شهرياا  :خيراا جاء فى المرتبة السادسة القيام بنشاطدرجة, وأ 077متوسطة قدرها 
 .درجة
      

 األسر المستوطنة من مع غيرها فى األنشطة اإلقتصادية أسرهم مشاركةزيع المبحوثين وفقاا لدرجة تو  (2جدول رقم )
 المشاركة مدى                           م

 بنود المشاركة

الدرجة  ال نادرا   أحيانا   دائما  

 المتوسطة

الرت

 بة
 % عدد % عدد % عدد % عدد

مشاركة جيرانك وأهل قريتك فى العمل  1

 الزراعى)المزاملة(.

122 2461 42 2161 2 262 21 1162 261 1 

 –مشاركة جيرانك وأهل قريتك فى مشروع إنتاجى 2

 تجارى.أو  –أو خدمى 

122 2162 21 2268 28 1164 12 261 262 2 

مشاركة جيرانك وأهل قريتك فى تسويق بعض  1

 المحاصيل الزراعية.

122 2868 42 2161 11 462 14 1262 261 1 

مشاركة جيرانك وأهل قريتك فى تسويق المنتجات  2

 الحيوانية.

18 1862 48 1864 21 1161 21 1162 161 2 

زوجات جيرانك وأهل قريتك  مساهمة زوجتك مع 2

 فى مشروع صغير.

 م1 261 1168 11 1268 18 1861 28 2161 112

ساهمة أوالدك مع بعض أوالد جيرانك وأهل م 2

 قريتك فى مشروع صغير.

188 2262 22 2262 28 2162 22 162 2 2 

مشاركة جيرانك وأهل قريتك فى حل المشكالت  4

 الزراعية بالقرية.

 م2 2 1262 22 1262 11 1164 28 2162 111

شاركة جيرانك وأهل قريتك فى عمل جمعية نقدية م 8

 تقبض شهريا .

48 1864 48 2462 11 1262 24 2262 162 2 

 
االا وبتوزيع أرباب األسر المبحوثين وفقاا لمستوى مشاركة أسرهم فى األنشطة اإلقتصادية مع غيرها من األسر المستوطنة اتضح من النتائج إجم

( ذكروا أن مستوى مشاركة أسرهم فى األنشطة اإلقتصادية مع األسر %5,70( أن ما يزيد على نصف أرباب أسر المبحوثين )5)جدول رقم 
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( كان مستوى مشاركة أسرهم فى األنشطة اإلقتصادية مع األسر المستوطنة %272,نة األخرى كان متوسطا, وأن ما يزيد على ثلثهم )المستوط
 ( كان مستوى مشاركة أسرهم فى األنشطة اإلقتصادية مع األسر المستوطنة األخرى منخفضا.%,017األخرى مرتفعا, وأن حوالى عشرهم )

ويتضح من هذه النتائج أن غالبية أرباب األسر المبحوثين مستوى مشاركة أسرهم فى األنشطة اإلقتصادية مع األسر المستوطنة األخرى      
بمجتمعهم الجديد كان متوسطا, وربما يرجع ذلك إلى ضعف مشاركة أرباب األسر المستوطنة مع بعضهم البع  فى العمل الزراعى )المزاملة(, 

شروعات اإلقتصادية, وفى تسويق المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية, وهو ما أثر بالسلب على المشاركة المجتمعية بين هذه األسر وفى الم
 المستوطنة.

 
 :البعض وبعضهم المشاركة فى األنشطة الصحية بين األسر المستوطنة -3

من األسر  هابالمشاركة فى األنشطة الصحية مع غير أسر المبحوثين من شباب الخريجين  ( أن درجة قيام,)جدول رقم أظهرت النتائج       
ة القيام بنشاط السؤال عن صحة الجيران وأهل القري حو التالى:تنازلياا وفقاا للدرجة المتوسطة لكل نشاط وذلك على الن المستوطنة أمكن ترتيبها
القيام درجة, و  472بدرجة متوسطة قدرها  القريةحل المشكالت البيئية الموجودة بفى  ةمشاركالالقيام بنشاط درجة, و  477بدرجة متوسطة قدرها 

ب نشطة: السؤال عن المرضى من الجيران وأهل القرية والقيام بزيارتهم, واستشارة الجيران وأهل القرية فيما يتعلق بعالج بع  األمرا , 
الالزم لو تعر  حد عمل  القيام بنشاطألنشطة, و درجة لكل نشاط من تلك ا 475قدرها  بدرجة متوسطة واستشارتهم فى بع  المعلومات الصحية

الجيران وأهل القرية ة القيام بنشاط استشار وأخيراا  درجة, 472موجود بدرجة متوسطة قدرها من أوالد الجيران وأهل القرية لمر  مفاجئ وأبوه مش 
 .درجة 470جة متوسطة قدرها بدر  فيما يتعلق باألدوية )نباتية أوطبية ...الخ(

 
 األسر المستوطنة من أسرهم فى األنشطة الصحية مع غيرها مشاركةع المبحوثين وفقاا لدرجة توزي (3جدول رقم )

 المشاركة مدى                                م

 بنود المشاركة

الدرجة  ال نادرا   أحيانا   دائما  

 المتوسطة

الرت

 بة
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 1 261 - - - - 262 12 1262 228 السؤال عن صحة جيرانك وأهل قريتك. 1

السؤال عن المرضى من  جيرانك وأهل قريتك  2

 والقيام بزيارتهم.

181 4262 22 162 11 1262 18 161 262 1 

جيرانك وأهل قريتك فيما يتعلق فى عالج إستشارة  1

 بعض األمراض.

 م1 262 262 2 861 21 2162 21 2261 128

جيرانك وأهل قريتك فيما يتعلق باألدوية  إستشارة 2

 )نباتية أوطبية ...الخ(.

111 2261 21 2268 22 2164 14 264 261 2 

جيرانك وأهل قريتك فى بعض المعلومات  إستشارة 2

 الصحية.

 م1 262 162 2 264 12 1162 188 2261 118

جيرانى وأهل القيام بالالزم لو تعرض حد من أوالد  2

 قريتى لمرض مفاجئ وأبوه مش موجود.

144 2164 12 1262 22 1862 11 462 262 2 

شاركة جيرانك وأهل قريتك فى حل المشكالت م 4

 البيئية الموجودة فى القرية.

188 4861 22 2862 12 261 2 262 262 2 

 
 إجماالا  من األسر المستوطنة اتضح من النتائج فى األنشطة الصحية مع غيرها أرباب األسر المبحوثين وفقاا لمستوى مشاركة أسرهم وبتوزيع     

فى األنشطة الصحية مع األسر  ذكروا أن مستوى مشاركة أسرهم( %477,المبحوثين ) أرباب األسر أرباع ة( أن ما يقرب من ثالث5)جدول رقم 
فى األنشطة الصحية مع األسر المستوطنة األخرى  كان مستوى مشاركة أسرهم( %,427, وأن ما يزيد على ربعهم )امرتفع كان المستوطنة األخرى

 .امنخفض كان فى األنشطة الصحية مع األسر المستوطنة األخرى ذكروا أن مستوى مشاركة أسرهم( %176منهم ) قليلة جداا  نسبة ا, وأنمتوسط
األسر المستوطنة األخرى  مشاركتهم فى األنشطة الصحية مع توىكان مس المبحوثين أسر من ج أن غالبية كبيرةويتضح من هذه النتائ     

 .األسر المستوطنة مع بعضهم البع  بمجتمعهم الجديد المشاركة المجتمعية بينعلى  اواضح ايعتبر ذلك مؤشر  ا, وربمامرتفع هم الجديدبمجتمع
 
 :البعض وبعضهم المشاركة فى األنشطة الثقافية والتعليمية بين األسر المستوطنة -4

من  هابالمشاركة فى األنشطة الثقافية والتعليمية مع غير  الخريجينمن شباب  المبحوثين أسر ( أن درجة قيام2)جدول رقم أظهرت النتائج      
 ك على النحو التالى:تنازلياا وفقاا للدرجة المتوسطة لكل نشاط وذل األسر المستوطنة أمكن ترتيبها
القيام بنشاط مناقشة الجيران وأهل القرية درجة, و  ,47بدرجة متوسطة قدرها  المشكالت التعليمية الموجودة فى القرية القيام بنشاط مشاركتهم فى حل

بدرجة متوسطة قدرها  القيام بنشاط مشاركتهم فى فتح فصول لتحفيظ األوالد القرآن الكريمدرجة, و  474بدرجة متوسطة قدرها  فى األمور السياسية
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قامة الندوات الثقافية واإلرشاديةالقيادرجة, و  470  م بنشاطي: تبادل استعارة الكتب الثقافية مع الجيران وأهل القرية لقراءتها, ومشاركتهم فى تنظيم وا 
القيام بنشاط السما  للزوجة بالجلوس مع زوجات الجيران وأهل القرية وتبادل المعارف والمعلومات منهما, و  درجة لكل 4بدرجة متوسطة قدرها 

 076ة بدرجة متوسطة قدرها القيام بنشاط السما  بمذاكرة األبناء لدروسهم مع أبناء الجيران وأهل القريدرجة, و  077بدرجة متوسطة قدرها هم مع
 .درجة 074بدرجة متوسطة قدرها الرأى الجيران وأهل القرية عند اإلختالف معهم فى  ةالقيام بنشاط مقاطعوأخيراا  درجة,

 
 األسر المستوطنة من هااألنشطة الثقافية والتعليمية مع غير  فى أسرهم مشاركةع المبحوثين وفقًا لدرجة توزي (4جدول رقم )

  م

 درجة المشاركة                             

 

 بنود المشاركة

الدرجة  ال نادرا   أحيانا   دائما  

 المتوسطة

بة
رت
ال

دد 
ع

 

%
دد 

ع
 

%
دد 

ع
 

%
دد 

ع
 

%
 

 2 262 1262 11 1168 18 2861 21 2261 128 وأهل القرية فى األمور السياسية.مناقشة الجيران  1

تسمح بمذاكرة أبنائك لدروسهم مع أبناء جيرانك  2

 وأهل قريتك.

81 1161 12 1262 21 2861 18 1168 168 2 

سماح لزوجتك بالجلوس مع زوجات جيرانك ال 1

 وأهل قريتك وتبادل المعارف والمعلومات معهم.

112 2261 22 2862 22 2164 11 1168 161 2 

شاركة الجيران وأهل القرية فى فتح فصول م 2

 لتحفيظ أوالدكم القرآن الكريم.

118 2162 22 2262 11 1168 21 1162 261 1 

تبادل استعارة الكتب الثقافية مع الجيران وأهل  2

 القرية لقراءتها.

128 2862 21 2268 22 162 21 1261 2 2 

جيرانك وأهل قريتك فى تنظيم وإقامة  شاركةم 2

 الندوات الثقافية واإلرشادية.

 م2 2 1168 12 1261 21 2262 22 2261 112

شاركة جيرانك وأهل قريتك فى حل المشكالت م 4

 التعليمية الموجودة فى القرية.

112 2162 82 1261 12 261 28 461 261 1 

لو اختلفت معهم فى  مقاطعة جيرانك وأهل قريتك 8

 رأى ما.

48 2462 12 1262 18 1268 118 2161 162 4 

 
 تضح من النتائجمن األسر المستوطنة إ رهافى األنشطة الثقافية والتعليمية مع غي أرباب األسر المبحوثين وفقاا لمستوى مشاركة أسرهم وبتوزيع     

فى األنشطة الثقافية والتعليمية مع  ذكروا أن مستوى مشاركة أسرهم( %5772المبحوثين ) أرباب األسر ( أن ثالثة أخماس5)جدول رقم  إجماالا 
فى األنشطة الثقافية والتعليمية مع األسر  مستوى مشاركة أسرهمكان ( %5,, وأن ما يزيد على ثلثهم )امتوسط كان األسر المستوطنة األخرى
فى األنشطة الثقافية والتعليمية مع األسر المستوطنة  ذكروا أن مستوى مشاركة أسرهم (%572, وأن أقل نسبة منهم )االمستوطنة األخرى مرتفع

 .امنخفض كان األخرى
األسر المستوطنة األخرى  مستوى مشاركتهم فى األنشطة الثقافية والتعليمية مع كان المبحوثينأسر ويتضح من هذه النتائج أن غالبية      

, وهو ما قد يرجع إلى عدم السما  بمذاكرة األبناء لدروسهم مع بعضهم البع , وعدم سما  بعضهم لزوجاتهم بالجلوس اسطمتو  بمجتمعهم الجديد
 زوجات الجيران وأهل القرية, وعدم مشاركتهم مع بعضهم البع  فى فتح فصول لتحفيظ األبناء القرآن الكريم وغير ذلك من األنشطة الثقافيةمع 

 البع .  ألسر المستوطنه مع بعضهاالمشاركة المجتمعية لثر بالسلب على ما أ , وهووالتعليمية األخرى
 
  :البعض مااًل بين األسر المستوطنة وبعضهمإج لمشاركةا -5

يزيد ( أن ما 5)جدول رقم النتائج  أظهرت من األسر المستوطنة غيرهامع  إجماالا  اا لمستوى مشاركة أسرهمالمبحوثين وفق أرباب األسر بتوزيع     
, وأن ما يزيد على خمسيهم بقليل امتوسط ع األسر المستوطنة األخرىم مشاركة أسرهم إجماالا مستوى كان ( %,527) على نصف المبحوثين

مشاركة أسرهم مستوى كان ( %74,, وأن أقل نسبة منهم )امع األسر المستوطنة األخرى مرتفع مشاركة أسرهم إجماالا مستوى كان ( 2475%)
 .                        امنخفض األسر المستوطنة األخرى عم إجماالا 
( فى أنشطة العالقات اإلجتماعية مع األسر %2,74ويتضح من هذه النتائج أن مستوى مشاركة أكبر نسبة من أرباب األسر المبحوثين )     

( فى األنشطة اإلقتصادية مع األسر المستوطنة %5,70ثين )المستوطنة األخرى إجماالا كان مرتفعا, وأن مستوى مشاركة أسر غالبية هؤالء المبحو 
( فى األنشطة الصحية إجماالا كان مرتفعا, وأن %477,األخرى إجماالا كان متوسطا, وأن مستوى مشاركة غالبية كبيرة من أسر هؤالء المبحوثين )

 والتعليمية إجماالا كان متوسطا.( فى األنشطة الثقافية %5772مستوى مشاركة حوالى ثالثة أخماس أسر المبحوثين )
وهذا يعنى أن مستوى مشاركة الغالبية العظمى من أسر المبحوثين مع األسر المستوطنة األخرى فى كل من أنشطة العالقات اإلجتماعية,      

  واألنشطة اإلقتصادية, واألنشطة الصحية, واألنشطة الثقافية والتعليمية, كان متوسطا ومرتفعا.
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فى أنشطة العالقات اإلجتماعية، واألنشطة اإلقتصادية، والصحية،  مشاركة أسرهم إجماالً توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى : (5جدول رقم )
 األسر المستوطنة مع والثقافية والتعليمية، والمشاركة

فى أنواع المشاركة         

  المختلفةاألنشطة     

 مستوى المشاركة

أنشطة العالقات 

 اإلجتماعية

األنشطة 

 اإلقتصادية

 األنشطة الصحية

 

األنشطة الثقافية 

 والتعليمية

المشاركة بين األسر 

 المستوطنة إجماال  

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 162 8 262 12 868 2 1861 22 1162 21 منخفض

 2261 118 2162 121 2261 24 2161 112 1162 82 متوسط

 2262 188 12 81 4261 182 1262 11 2462 128 مرتفع

 188 222 188 222 188 222 188 222 188 222 المجموع

 
مع غيرها من  همسر أل إجماالً  المجتمعية المشاركة بدرجة من أرباب أسر شباب الخريجين مستقلة المدروسة للمبحوثينعالقة المتغيرات ال: ثانياً 

 :المستوطنةاألسر 
عالقة معنوية بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين من أربأاب أسأر شأباب الخأريجين وهأى:  ينص الفر  اإلحصائى على أنه " ال توجد     

, والأأدخل السأأن, وعأأدد سأأنوات اإلقامأأة بالقريأأة, واإلنفتأأا  الثقأأافى, وعأأدد أفأأراد األسأأرة, والعضأأوية فأأى المنظمأأات اإلجتماعيأأة الريفيأأة, وحالأأة المسأأكن
 درجأأة , وبأأيناليأأة, ونأأوع األسأأرة, ومهنأأة الزوجأأةالمسأأتوى التعليمأأى, والنشأأ ة, ونأأوع المؤهأأل الدراسأأى, والمهنأأة الحالشأأهرى, ومسأأاحة الحيأأازة الزراعيأأة, و 

 من األسر المستوطنة". ألسرهم مع غيرهااإلجمالية  المجتمعية المشاركة
النأأوع المتصأأل, واسأأأتخدام  والختبأأار صأأحة هأأذا الفأأر  تأأم اسأأتخدام معامأأل اإلرتبأأاط البسأأيط لبيرسأأون بالنسأأبة للمتغيأأرات الثمأأانى األولأأى ذات     

 ختبار مربع كاى للمتغيرات الست األخرى ذات النوع اإلسمى, وجاءت النتائج على النحو التالى:ا
 نتائج اختبار معامل اإلرتباط البسيط: -1

 ( ما يلى:6رقم)جدول تبين من النتائج      
ألربأأاب األسأأر المبحأأوثين مأأن شأأباب  بأأين العضأأوية فأأى المنظمأأات اإلجتماعيأأة الريفيأأة 1715رتباطيأأة طرديأأة عنأأد مسأأتوى معنويأأة وجأأود عالقأأة إ  -

معامأأل اإلرتبأأاط البسأأيط المحسأأوبة مأأن األسأأر المسأأتوطنة إجمأأاالا, حيأأث بلغأأت قيمأأة  مأأع غيرهأأا سأأرهمالمجتمعيأأة أل مشأأاركةال درجأأةوبأأين  الخأأريجين
بأأين متغيأأري: عأأدد سأأنوات اإلقامأأة  1715رتباطيأأة عكسأأية عنأأد مسأأتوى معنويأأة وهأأى أكبأأر مأأن نظيرتهأأا الجدوليأأة, كمأأا تبأأين وجأأود عالقأأة إ 17020

, حيأأث بلغأأت قيمتأأا معامأأل مأأن األسأأر المسأأتوطنة إجمأأاالا  مأأع غيرهأأا جتمعيأأة ألسأأرهمالم مشأأاركةال درجأأةوبأأين  للمبحأأوثين بالقريأأة, واإلنفتأأا  الثقأأافى
 .يهما الجدوليتينعلى الترتيب, وهما أكبر من نظيرت 17055-, و17021-اإلرتباط البسيط المحسوبتين

 سأرهمالمجتمعيأة أل مشأاركةال درجأةوبأين  للمبحأوثين بين متغيري: السن, والدخل الشهرى 1710رتباطية عكسية عند مستوى معنوية وجود عالقة إ  -
علأأى الترتيأأب, وهمأأا  170,2- , و,,174-       , حيأأث بلغأأت قيمتأا معامأأل اإلرتبأأاط البسأأيط المحسأوبتينمأأن األسأأر المسأتوطنة إجمأأاالا  مأع غيرهأأا

 .يهما الجدوليتينأكبر من نظيرت
وهأى: عأدد أفأراد األسأرة, وحالأة المسأكن, ومسأاحة الحيأازة الزراعيأة  للمبحأوثين المدروسأة المسأتقلة رتباطيأة بأين بأاقى المتغيأراتإ عدم وجود عالقأة -

 إجماالا. ةمن األسر المستوطن مع غيرها سرهمالمجتمعية أل مشاركةال درجةوبين 
 

المجتمعية ألسرهم  والمشاركة المدروسة للمبحوثين غيرات المستقلةبين كل من المت , وقيم اختبار مربع كاىقيم معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون :(6جدول رقم )
 مع غيرها من األسر المستوطنة

قيم معامل اإلرتباط البسيط  المتغيرات المستقلة                

 المحسوبة

قيم اختبار مربع كاى  المتغيرات المستقلة

 المحسوبة

 **126841 المستوى التعليمى. -1 **86244- السن. -1

 86184 النشأة. -2 *86128- اإلقامة بالقرية.عدد سنوات  -2

 *26282 نوع المؤهل الدراسى. -1 *86122- اإلنفتاح الثقافى. -1

 **186428 المهنة الحالية. -2 86821- عدد أفرد األسرة.  -2

 **186822 نوع األسرة. -2 *86121 العضوية فى المنظمات اإلجتماعية الريفية.  -2

 **226122 مهنة الزوجة. -2 86888 حالة المسكن. -2

   **86142- الدخل الشهرى. -4

   86822 مساحة الحيازة الزراعية.  -8
 8681** معنوية عند مستوى                              8682* معنوية عند مستوى             
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 ختبار مربع كاى:نتائج إ -2
 يلى:( ما 6تبين من النتائج )جدول رقم      

: المسأأتوى التعليمأأى, والمهنأأة أربأأاب األسأأر المبحأأوثين مأأن شأأباب الخأأريجين وهأأى بأأين متغيأأرات 1710وجأأود عالقأأة معنويأأة عنأأد مسأأتوى معنويأأة   -
مربأع كأاى  , حيأث بلغأت قأيممأن األسأر المسأتوطنة المجتمعيأة إجمأاالا ألسأرهم مأع غيرهأا مشأاركةالالحالية, ونوع األسرة, ومهنة الزوجة وبين مسأتوى 

 على الترتيب, وجميعها أكبر من نظيرتها الجدولية. 427055, و017152, و017,56, و471,7,المحسوبة 
مأأن  سأأرهم مأأع غيرهأأاالمجتمعيأأة أل مشأأاركةالوبأأين مسأأتوى  للمبحأأوثين بأأين نأأوع المؤهأأل الدراسأأى 1715وجأأود عالقأأة معنويأأة عنأأد مسأأتوى معنويأأة   -

 وهى أكبر من نظيرتها الجدولية. 27462غت قيمة مربع كاى المحسوبة يث بلاألسر المستوطنة إجماالا, ح
 من األسر المستوطنة إجماالا. مستوى مشاركة أسرهم مع غيرهاوبين  المبحوثين نش ة عدم وجود عالقة معنوية بين -
ت معنويتها وهي: تة للمتغيرات التى ثببالنسب فقطكليةا, بل يمكن رفضه  يمكن رف  الفر  اإلحصائى وبناءا على هذه النتائج فإنه لم     

ى, والمهنة العضوية فى المنظمات اإلجتماعية الريفية, وعدد سنوات اإلقامة بالقرية, واإلنفتا  الثقافى, والسن, والدخل الشهرى, والمستوى التعليم
مكانية قبول الفر  البحثى الحالية, ونوع األسرة, ومهنة الزوجة, ونوع المؤهل الدراسى, و   بالنسبة لهذه المتغيرات. المقابلا 

من األسر  مشاركة أسرهم مع غيرهافى المنظمات اإلجتماعية الريفية وبين  المبحوثين عضويةبين إرتباطية طردية عالقة  ويمكن تفسير وجود -
فى  البع  تهم مع بعضهمامشاركو  عالقاتهم نظمات اإلجتماعية الريفية غالباا ما يزيد منفى الم يادة عضوية المبحوثينز  ب ن المستوطنة إجماالا 

 المختلفة, األمر الذى قد ينعكس بالزيادة على المشاركة المجتمعية بين هذه األسر. أنشطة الحياة اليومية
ى, والسن, والدخل : عدد سنوات اإلقامة بالقرية, واإلنفتا  الثقافالتالية للمبحوثين متغيراتالرتباطية عكسية بين وجود عالقة إ كما يمكن تفسير -

غيرها المبحوثين مع  أسر مشاركة , ب ن الزيادة فى هذه المتغيرات قد تقلل منمن األسر المستوطنة إجماالا  مشاركة أسرهم مع غيرها الشهرى وبين
 المختلفة, األمر الذى قد ينعكس باالنخفا  على المشاركة المجتمعية بين هذه األسر. فى أنشطة الحياة اليومية من األسر المستوطنة

: المستوى التعليمى, والمهنة الحالية, ونوع األسرة, ومهنة الزوجة, المتغيرات التالية للمبحوثينوجود عالقة معنوية بين  يمكن أيضاا تفسيركما  -
ب ن الزيادة فى هذه  من األسر المستوطنة إجماالا فى أنشطة الحياة اليومية المختلفة, هم مع غيرهاأسر ونوع المؤهل الدراسى وبين مستوى مشاركة 

األمر الذى ينعكس فى أنشطة الحياة اليومية المختلفة,  غيرها من األسر المستوطنةالمبحوثين مع  أسر مستوى مشاركة المتغيرات قد تزيد من
 مع بعضهم بمجتمعهم الجديد. ةمردوده اإليجابى على مشاركتهم المجتمعي

 
 األسر المستوطنة: مع غيرها من المبحوثين لمشكالت التى تعوق المشاركة المجتمعية ألسر: اثالثاً 

األسر المستوطنة المختلفة  وتعوق مشاركتها المجتمعية مع المبحوثين أسر تواجه عديدة مشكالت( إلى وجود , تشير النتائج )جدول رقم     
 المئوية على النحو التالى: للنسبة طبقاا ألهميتها وفقاا تنازلياا  هاترتيبويمكن 
: الخالفات مع الجيران بسبب التعدى على الطرق الزراعية الموجودة بين األراضى ذه المشكالت التى ذكرها المبحوثونجاء فى مقدمة ه     

, وأجاب فى المرتبة الثانية المستمر لبع  األسر وعدم اإلستقرار فى القرية ذلك مشكلة: التنقل تال, %6077بنسبة  الزراعية واحتلت المرتبة األولى
من المبحوثين, تال  %2,, وأجاب بذلك فى المرتبة الثالثة من المبحوثين, ثم مشكلة: عدم تمسك البع  بعادات وتقاليد القرية %74,,بوجودها 

فر حدائق وأماكن ترفيهية للتجمع ولقضاء وقت الفراغ, والخالفات مع عدم تو و  ذلك مشكالت: قلة عدد الندوات والمؤتمرات لتثقيف المستوطنين,
, %2,, و%272,, وأجاب بوجودها الرابعة والخامسة والسادسة :فى المراتب الجيران بسبب التعدى على الشوارع الجانبية عند بناء منزل جديد

يع أراضى التوسعات السكانية بين المستوطنين, وضعف الحالة المادية لبع  : عدم العدالة فى توز بالترتيب, ثم مشكلتا من المبحوثين %476,و
فر دور عدم تو  :وتال ذلك مشكلتا, لكل من المشكلتين من المبحوثين %,07,, وأجاب بوجودهما فى المرتبتين السابعة والسابعة مكرر األسر

فى المرتبتين الثامنة  الشباب المستوطنين على الدورات والبرامج التثقيفية مناسبات لتجميع األسر المستوطنة فى المناسبات المختلفة, وضعف إقبال
, ثم مشكالت: وجود بع  المشاكل بين النساء بالقرية, وضعف لكل من المشكلتين من المبحوثين %2270, وأجاب بوجودهما والثامنة مكرر

التاسعة والعاشرة  :فى المراتب ام شبكات التواصل اإلجتماعى الحديثةالزيارات األسرية بين األسر المختلفة المستوطنة بالقرية, وضعف استخد
: عدم اإلحساس باألمن نتيجة وقوع بالترتيب, وأخيراا جاءت مشكلتا من المبحوثين %2,76, و%2272, و%25جاب بوجودها , وأوالحادية عشرة

 الترتيب. من المبحوثين ب %5074, و%2076, وأجاب بوجودهما يانبع  الجرائم بالقرية, والشعور بعدم اإلنسجام مع أهل القرية فى أغلب األح
األسر المستوطنة المختلفة,  وتعوق مشاركتهم المجتمعية مع من شباب الخريجين المبحوثين أسر تواجه وهكذا يتضح وجود عدد من المشكالت     

بين تلك المشاركة المجتمعية تحقق المشكالت حتى ت تلكحل تمعات الريفية الجديدة والعمل على إهتمام القائمين على المج زيادة األمر الذى يتطلب
 .مجتمعاا نموذجياا يحقق الهدف من إقامتهاألسر, ويصبح 
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 األسر المستوطنة األخرى المجتمعية ألسرهم مع مشاركةالتعوق لرأيهم فى المشكالت التى  توزيع المبحوثين وفقاا  (7 )جدول رقم
 الترتيب % التكرارات المشكالت م

 1 42 111 عدم تمسك البعض بعادات وتقاليد القرية. 1

 2 4268 182 الخالفات مع الجيران بسبب التعدى على الشوارع الجانبية عند بناء منزل جديد. 2

 1 8161 288 الخالفات مع الجيران بسبب التعدى على الطرق الزراعية الموجودة بين األراضى الزراعية. 1

 2 42 188 فر حدائق وأماكن ترفيهية للتجمع ولقضاء وقت الفراغ.عدم تو 2

 11 2162 118 الشعور بعدم اإلنسجام مع أهل القرية فى أغلب األحيان. 2

 12 2168 124 عدم اإلحساس باألمن نتيجة وقوع بعض الجرائم بالقرية. 2

 8 2261 128 فى المناسبات المختلفة.فر دور مناسبات لتجميع األسر المستوطنة عدم تو 4

 18 2262 122 ضعف الزيارات األسرية بين األسر المختلفة المستوطنة بالقرية. 8

 2 4262 181 قلة عدد الندوات والمؤتمرات لتثقيف المستوطنين. 1

 م8 2261 128 ضعف إقبال الشباب المستوطنين على الدورات والبرامج التثقيفية. 18

 11 2168 122 استخدام شبكات التواصل اإلجتماعى الحديثة.ضعف  11

 1 22 122 وجود بعض المشاكل بين النساء بالقرية. 12

 2 4462 112 التنقل المستمر لبعض األسر وعدم اإلستقرار فى القرية. 11

 4 4164 182 عدم العدالة فى توزيع أراضى التوسعات السكانية بين المستوطنين. 12

 م4 4164 182 الحالة المادية لبعض األسر.ضعف  12

 
 األسر المستوطنة األخرى:تعوق المشاركة المجتمعية ألسرهم مع : مقترحات المبحوثين لحل المشكالت التى رابعاً 
األسر المستوطنة األخرى تعوق المشاركة المجتمعية ألسرهم مع ( أن مقترحات المبحوثين لحل المشكالت التى 6تشير النتائج )جدول رقم     
 تنازلياا وفقاا للنسبة المئوية على النحو التالى: هاترتيبأمكن 
: عمل أنها تساعد على تحقيق المشاركة المجتمعية ألسرهم مع األسر المستوطنة األخرى المبحوثون ه المقترحات التى ذكرجاء فى مقدمة هذ     

ذلك فى  ثم تلى, من المبحوثين %7475بنسبة  ببعضهم البع  واحتل هذا المقتر  المرتبة األولىلقاءات وندوات لزيادة معرفة األسر المستوطنة 
 من المبحوثين, ثم %6,76ر  ذلك : تدعيم نقاط الشرطة الموجودة فى المنطقة وعمل بوابات أمنية ودوريات مستمرة على القرى, واقتالمرتبة الثانية

من المبحوثين  %6272من المبحوثين, واقتر   %,6حه فى المرتبة الثالثة, واقتر  ع ولقضاء وقت الفراغ: توفير حدائق وأماكن ترفيهية للتجمجاء
مقترحات: العمل على عقد ندوات ومؤتمرات  تالمرتبة الرابعة, ثم جاء فى حيث جاء بين المستوطنين العدل فى توزيع أراضى التوسعات السكانية
النساء  عقد ندوات ولقاءات معمعرفة المستوطنين بكيفىة استخدام شبكات التواصل اإلجتماعى الحديثة, و  لتثقيف المستوطنين, وعمل ندوات لزيادة

, تال ذلك مقتر : توفير خرائط مساحية %,617كرر بنسبة م ب الخامسة والخامسة مكرر والخامسةلزيادة تعارفهم فى المرات المستوطنة بالقرية
 من المبحوثين %777,, بنسبة ةفى المرتبة السادس لألراضى الزراعية

 
 المستوطنة األخرىاألسر  المجتمعية ألسرهم مع مشاركةالرحاتهم لحل المشكالت التى تعوق توزيع المبحوثين وفقاا لمقت :8 جدول رقم

 الترتيب % التكرارات المقترحات  م

 1 1262 212 عمل لقاءات وندوات لزيادة معرفة األسر المستوطنة ببعضهم البعض. 1

 8 4161 281 التزام المستوطنين بالمساحة المحددة فقط عند البناء. 2

 2 4161 281 توفير خرائط مساحية لألراضى الزراعية. 1

 1 84 221 توفير حدائق وأماكن ترفيهية للتجمع ولقضاء وقت الفراغ. 2

 2 8468 221 على القرى.تدعيم نقاط الشرطة الموجودة فى المنطقة وعمل بوابات أمنية ودوريات مستمرة  2

 18 4262 112 توفير دور مناسبات لتجميع األسر المستوطنة فى مختلف المناسبات. 2

 2 8864 282 العمل على عقد ندوات ومؤتمرات لتثقيف المستوطنين. 4

 4 4162 282 تحفيز الشباب المستوطنين على حضور الدورات والبرامج التثقيفية. 8

 م2 8864 282 معرفة المستوطنين بكيفىة استخدام شبكات التواصل اإلجتماعى الحديثة.عمل ندوات لزيادة  1

 م2 8864 282 .لزيادة تعارفهم النساء المستوطنة بالقرية عقد ندوات ولقاءات مع 18

العمل على استكمال الخدمات بالقرية لضمان استقرار المستوطنين بها حتى تزداد عالقات  11

 الترابط بينهم.

 م4 4162 282

 2 8262 212 .بالقرية بين المستوطنين العدل فى توزيع أراضى التوسعات العمرانية 12

 1 48 118 .الوقوف مع المزارعين لتصدير زراعاتهم  11

 11 4868 188 إنشاء صندوق لجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين من تلك األسر. 12

 
وطنين وتال ذلك: تحفيز الشباب المستوطنين على حضور الدورات والبرامج التثقيفية, والعمل على استكمال الخدمات بالقرية لضمان استقرار المست

ين من المبحوثين لكل منهما, ثم: التزام المستوطن %775,بها حتى تزداد عالقات الترابط بينهم فى المرتبتين السابعة والسابعة مكرر بنسبة 
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من المبحوثين, ثم: الوقوف مع المزارعين لتصدير زراعاتهم, وتوفير دور مناسبات  %770,بالمساحة المحددة فقط عند البناء حيث ذكر ذلك 
نشاء صندوق لجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين من تلك األسر, حيث ذكر ذلك  , %6,لتجميع األسر المستوطنة فى مختلف المناسبات, وا 

 من المبحوثين على الترتيب. %176,, و%272,, و%276,و
وتعوق مشاركتها  وعلى هذا يتضح أن هذه المقترحات تقدم فى معظمها حلوالا للمشكالت التى تواجه أسر المبحوثين من شباب الخريجين     

لمشاركة المجتمعية لألسر المستوطنه األسر المستوطنة األخرى, وال شك أن العمل لتنفيذ هذه المقترحات سوف يزيد من مستوى االمجتمعية مع 
 المختلفة مع بعضها البع  بالمجتمعات الجديدة بما يساعد على تحقيق التنمية فى تلك المناطق.

 
 توصيات البحث:

 يمكن التوصية بما يلى: دراسةبناًء على النتائج التى توصلت إليها ال        
 يةالمجتمع مشاركةوعيهم ب همية ال ينها فى المجتعات الجديدة لزيادةتم توطختلفة التى المستوطنة المفية لألسر يندوات وبرامج إرشادية تثق تنظيم -0

 .ومية المختلفةفى كافة أنشطة الحياة الي
مجاالت فى شتى الجديد  هممجتع كيفية التكيف والت قلم والمشاركة المجتمعية فى هم علىنييتم توط إنشاء مراكز الت هيل والتدريب لمن -4

 .المشاركة
ستقراراا وتكيفاا ا حيث اتضح أنهم أكثر ريفية,النش ة ال وذوى, األراضى الجديدة لمن كانوا يمتهنون مهنة الزراعة فى مجتعهم القديم يفضل تسليم -,
 .فى المجتمعات الجديدة مشاركةو 
 يةالمجتمع مشاركة, وذلك لضمان حدوث التكامل والوالتعليمية االقتصادية, واألنشطة الثقافية األنشطة مل على رفع مستوى المشاركة فىالع -2

 بين األسر المستوطنة فى كافة أنشطة الحياة اليومية المختلفة.
التى تواجه األسر المستوطنة بمنطقة البستان وتعوق المشاركة المجتمعية مع األخذ فى االعتبار مقترحات  المشكالت حل ضرورة العمل على -5

 .المبحوثين فى هذا الصدد
فى  ةاألسر المستوطن المجتمعية بين مشاركةالتؤثر على  قد العوامل األخرى التىمن البحوث والدراسات لتحديد  ضرورة إجراء المزيد -2

 .الجديدةالمجتمعات 
 

 : مراجع البحث
 .4102الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء, كتاب مصر فى أرقام,  -0
 .4114, دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية, األسرة والحياة العائليةالخولى, سناء )دكتورة(,  -4
جامعة  -الزغبى, على زيد )دكتور(, المشاركة واإلندماج اإلجتماعى : األسس النظرية واإلجراءات التطبيقية, مجلس النشر العلمى -,

 .4100, 4,الحولية  -جتماعيةحوليات اآلداب والعلوم اإل -الكويت
 , دار المعرفة الجامعية,جتماعيةلخدمة اإلا األسرة والسكان من منظور (,انر و تعبد المحى محمود )دك حسن,و الصديقى, سلوى عثمان,  -2

 .4111 اإلسكندرية,
ديدة, رسالة ماجستير, قسم علم اإلجتماع, كلية العلوم اإلنسانية والعلوم بن سعيد, سعاد, عالقات الجيرة فى السكنات الحضرية الج -5

 .,411الجزائر,  -قسنطينة -جتماعية, جامعة منتورىاإل
 .0776دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية,  جتماع الريفى,دراسات فى علم اإلجابر, سامية محمد وآخرون )دكاتره(,  -2
 .,077دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية,  علم إجتماع المجتمعات الجديدة,جابر, سامية محمد وآخرون )دكاتره(,  -,
 .0775, دار الثقافة بالقاهرة, الطبعة األولى, مع الناسن عالقات ناجحة كو  كيف ت  حبيب, صموئيل )دكتور(,  -6
 .4111, دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة, سيكولوجية العالقات األسريةخليل, محمد محمد بيومى )دكتور(,  -7

 .,411اإلسكندرية,  دار المعرفة الجامعية, التوطين والتنمية فى المجتمعات الصحراوية,عبدالرحمن, عبداهلل محمد )دكتور(,  -01
, المكتب الجامعى أسس نظرية ونماذج تطبيقية -جتماعية ات التنموية فى ممارسة الخدمة اإلتجاهاإلمحمد, محمد عبدالفتا  )دكتور(,  -00

 .4114الحديث, اإلسكندرية, 
 .0760, دار الشروق, الطبعة األولى, جتماعية وثقافيةأحاديث إمدكور, إبراهيم )دكتور(,  -04
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Abstract 

 

The objectives of this research were as follows: 

- Determining community participation degree between graduate youth families and other settelment families at 

the research area in the following activities: social relationship activities, economic activities, health activities 

and educational and cultural activities. 

- Determining the relationship between the studied independent variables of graduate youth families individuals 

and community participation degree of their families with other settelment families at the total studied areas. 

- Ident: fying problem preventing community participation among them and suggestions to get rid of these 

problems. 

     This research was done on 254 respondents of graduate youth of Bostan area (first stage and second stage) at 

Behaira governorate. Data were collected using a prepared personal questionnaire during May and June 2016. 

Data were analysed using tables, repetition, perceatages, average degree, simple correlation coefficient, and chi- 

square (×2). 

Findings of the research were as follows: 

- More than half of respondents (47.2%), their family participation level at total social relation activities with 

other settelment families was high, but participation level of more than half of respondents (53.1%) at total 

economic activities with other settelment families was average, around three forth of respondents (72.9%), their 

participation level at total health activities with other settelment families was high, while more than three fifth of 

respondents (59.4%), their participation level at total cultural and educational activities with other settelment 

families was average, and more than half of respondents (54.3%), their participation level with other settelment 

families was totally average. 

- Community participation of graduate youth families with other settelment families were affected with the 

following independents variables: membership in rural social organization, settelment number of years in the 

village, cultural openness, age, monthly income, educational level, recent occupation, kind of family, wife 

occupation, and kind of graduation certificate. 

- The important problems preventing community participation of settelment families with each other were: 

clashes with neighbours about violation on agricultural roads between tenures of each other, continuous moving 

of some families and not staying in the village, some families not sticking with the customs and traditions of the 

village, less conferences and symposiums to educate settelments, and gardens and entertainment places were not 

available for gathering and spending the sparetime.  

- The important suggestions to solve problems preventing community participation of graduate youth families 

with other settelment families were: making gathering and symposiums to know each other, supporting police 

stations in the area, making security gates and continuous rounds in villages, make gardens and entertainment 

places available for gathering and spending the sparetime, equity in distributing expanding construction land, 

and making symposiums and conferences to educate the settelments in villages.  

 


