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 الأمن اجملمتعى للش باب الريفى مبحافظة املنوفية 

 جامل محمد أأمحد الشاعر  ,  سامل اخلول   اخلول  , *   محمد معر عىل رشف 

متع الريفى ى قسم الإرشاد الزراع  جامعة الأزهر  ,لكية الزراعة ابلقاهرة , واجمل

  azhar.edu.egMomaragroscape@ :للباحث الرئيس  ليكرتوينالربيد الإ * 

 امللخص العرب 

والأمن   الاقتصادي، بتوفر الأمن رمه درجة شعو حتديد و  اجملمتعي، س هتدف البحث حتديد درجة معرفة الش باب الريفى املبحوثني مبفهوم الأمن ا

جامًل،والأمن اجملمتعى  الاجامتعي،  جامًل, والتعرف عىل توفر عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة بدرجة شعورمه ب حتديد و  اإ املشالكت الىت   الأمن اجملمتعى اإ

بياانت  ال  تحافظة املنوفية، ومجعمبمبحواًث  378وُأجرى البحث عىل عينة بلغ قواهما  لتغلب علهيا.ل  متقلل من شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى, ومقرتحاهت

  وت م ابملقابةل الشخصية للباحث مع املبحوثني, 2021خالل شهرى فرباير ومارس من العام  اختبارات الصدق والثبات ُأجريت علهيا  س امترة اس تبياناب

حصائيًا ابس تخدام جداول احلرص العددى, والتكرارات,  والنسب املئوية, واملتوسط املرحج, ومعامل الإرتباط البس يط, واختبار  و , البياانت تفريغ حتليلها اإ

أأعىل نس بة   مبفهوم الأمن اجملمتعى. معرفهتم مرتفع  ( مس توى%72,5) ثالثة أأرابع املبحوثنيمن  ما يقرب لنحو التال: وجاءت النتاجئ عىل ا (.2مربع اكى)اك 

( مس توى شعورمه بتوفر الأمن  %67,8عىل ثلىث املبحوثني ) ما يزيد  من املبحوثني مس توى شعورمه بلك من الأمن الاقتصادى والأمن الاجامتعى. 

جامًل متوسط نتشار البطاةل بني الش باب,  املبحوثني أأمه املشالكت الىت تقلل من شعور .اجملمتعى اإ وعدم املساواة بني الناس ىف  بتوفر الأمن اجملمتعى: اإ

  ىى وقد انهت , واملساواة بني الناس ىف احلقوق والواجبات.لش بابل معل توفري فرص : ات املبحوثني حلل تكل املشالكت ىهأأمه مقرتح احلقوق والواجبات.

 بعدد من التوصيات املس متدة من نتاجئ البحث.  حثب ال 

 . ي, الأمن الاجامتعي, الأمن الاقتصاديالأمن اجملمتع الريفى،: الش باب سرتشادية اللكامت الا 

 : قدمة امل

ىف الس نوات الأخرية أأحدااًث ومشالكٍت   -قد شهد اجملمتع املرصى

حاةل الأمن والاس تقرار فيه ما بني حوادث عنف مروعه وما  أأثرت عىل 

بني مشالكت احنرافية مدمرة لكيان اجملمتع لعل مهنا: مشالكت الإدمان,  

وجتارة وتروجي لك أأنواع السموم, وفساد الأغذية, وانتشار الأمراض,  

والبطاةل, والفقر, وانتشار العشوائيات, ومجيعها ظواهر خطرية هتدد  

فئاته, وتثري دلى الناس القلق واخلوف عىل حارضمه   اجملمتع بلك 

ومس تقبلهم, وىف ظل هذا الإحساس بقةل الأمن تتأأثر التمنية سلبًا لتأأثر  

نتاج ابلأمن والاس تقرار السائدين ابجملمتع )بسمة عبدالوهاب,   الإ

2017 :29 .) 

ويرى )ماسلو( ىف نظريته عن "التدرج الهرىم" أأن الإنسان يودل  

مس توايت من احلاجات مرتبة ىف شلك هرىم, حيث  ودليه مخسة 

احتلت احلاجات الفس يولوجية )اجلوع, العطش, الهواء, اجلنس( قاعدة  

الهرم, مث تأأىت احلاجة الثانية ىف التسلسل الهرىم وىه احلاجة للأمن,  

وتمتثل هذه احلاجة ىف الشعور ابمحلاية والطمأأنينة والبعد عن اخلطر  

رضاء احل  ش باع واإ اجات الفس يولوجية, مث احلاجة الثالثة وىه مبجرد اإ

ل حتقيق   ل تقدير اذلات, مث احلاجة اإ ل احلب, مث احلاجة اإ احلاجة اإ

 (. 29: 1994اذلات )زينب اخلفاىج, 

ومن مث فالأمن رضورة ل غىن للناس, وحاجة ل غىن للبرشية عن  

طلهبا, ففى ظل الأمن والطمأأنينة يؤدى لك فرد واجبه قدر اس تطاعته  

وتؤدى لك جامعة واجهبا أأيضًا قدر اس تطاعهتا, وىف جو الأمن تنطلق  

اللكمة املعربة والفكر املبدع والعمل املتقن, وحييا الناس مطمئنني فرحني  

مس تبرشين يؤدون واجباهتم ىف هدوء واس تقرار وىف سعادة وهناء  

(, وقد اكن الأمن ول يزال ىف صدارة  27: 1998وسالم )هامش, 

متعات, ابعتباره العامل اجلوهرى اذلى حيفظ الوجود الإنساىن  اهامتم اجمل 

 (. 5:  2011ومينح احلياة الكرمية للفرد ىف لك العصور والأزمنة )عيىس, 

ل عامل   ل العامل لكه ىف نظره اإ وَّ ذا مل حيقق الإنسان حاجته للأمن حتح فاإ

ش باع أأى حاجة ذات   من اخلوف والهتديد, ومل يس تطيع عندها اإ

ارتفاعًا كحاجات حتقيق اذلات, فالأساس الس يكولوىج   مس توى أأكرث

للأمن يمتثل ىف الشعور ابلهدوء والطمأأنينة والابتعاد عن القلق  

والاضطراب, وهو شعور رضورى حلياة الفرد واجملمتع, ومن أأمه وظائفه  

حساسه   اطمئنان الفرد عىل نفسه وأأمواهل وثقته ابحرتام حقوقه واإ

طون به واحملبة هلم )برشى الطاىئ, ابلعطف واملودة عىل من حيي 

2006 :9 .) 

نسان مبجرد ضامن أأمنه عىل حياته حفسب, بل   ول يتوفر الأمن لالإ

ل الأمن كذكل عىل عقيدته الىت يؤمن هبا, وعىل هويته الفكرية   حيتاج اإ

والثقافية, وعىل موارد حياته املادية, كام أأن الشعوب وادلول حتتاج  

ل ضامن أأمهنا الاجامتعى والاقتصادى   -فضاًل عن أأمهنا اخلارىج اإ

والس ياىس والفكرى والغذاىئ والبيىئ...اخل, ودون أأن يتحقق لها ذكل  

ل املس تقبل, بل سيبقى اخلوف ُمهمينًا   لن تمتكن من الهنوض والتطلع اإ

عىل خطواهتا, ومقيداً لتطلعاهتا, وذلكل فاإن تاكمل أأبعاد الأمن ىف جممتع  

 (.  246:  2014ة للمس تقبل الأفضل )الوراثن, معني هو البداية احلقيقي

( أأن الأمن اجملمتعى هو: "شعور  8: 2017ويذكر الرشكىس )

املواطنني ابلطمأأنينة والأمان والاس تقرار, وتبديد خماوفهم وشكوكهم,  

وتوفري حاجاهتم ومتطلباهتم ىف خمتلف نواىح احلياة, والسعى حنو حامية  
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 أأرواهحم, وهو يقع عىل رأأس  ممتلاكهتم ومعتقداهتم, واحلفاظ عىل

 احلاجات الأساس ية للمواطنني والأفراد". 

ذا اكن الأمن اجملمتعى يضمن حالت التوازن والاس تقرار والتنظمي  واإ

الاجامتعى للأفراد وامجلاعات مبا ينعكس أأثره عىل الامتسك الاجامتعى  

انحية, ومن  للمجمتع وامتثال أأفراده للقمي واملعايري الثقافية السائدة فيه من 

انحية أأخرى فاإن انعدام الأمن اجملمتعى ينعكس أأثره سلبًا عىل متاسك  

اجملمتع وأأيضًا عىل السلوك الفردى, وش يوع حالت السلوك الاحنراىف 

كضعف الشعور ابلنامتء وتدىن روح احلرص وس يطرة الالمبالة  

وظواهر الرشوة والاجتار غري املرشوع الناجتة عن اختالل العالقات  

 (. 13: 1997بني املراكز والأدوار الاجامتعية )املراايىت,  

ويعد الش باب املرصى بصفة عامة والش باب الريفى بصفة خاصة  

من أأمه الرثوات ىف مرص, فهم مصدر قوهتا وحارضها ومس تقبلها ومه  

دامئًا مرشوعها الوطىن ادلامئ اذلى قامت عىل أأساسه جناحاهتا  

قدمي واحلديث, حيث أأهنم ميثلون العنرص وانتصاراهتا عىل مر التارخي ال

الرئيىس ىف املوارد البرشية, ويقع عىل عاتقهم هممة حتقيق ادلور املنوط 

براهمي,   (. 7:  1998هبم ىف معلية التمنية )اإ

والش باب مه الرثوة البرشية القادرة عىل مواهجة التحدايت ىف  

اجملمتع ىف  احلارض واملس تقبل, وكذكل مه القادرون عىل تغيري وحتديث 

ذا اكن للش باب احلق ىف احلياة الآمنة,   ظل الظروف الىت يعيشها, واإ

واحلصول عىل اكفة اخلدمات الاجامتعية والصحية والثقافية والفكرية  

بداء الرأأى   نتاج, واإ والتعلميية والغذائية فاإن هلم احلق أأيضًا ىف العمل والإ

تفهم قضااي اجملمتع  واملشاركة ىف اختاذ القرارات واملشاركة الس ياس ية و 

 (. 20:  2013)بيوىم, وسعد, 

م  2017وتشري البياانت الإحصائية طبقًا لتقديرات الساكن عام 

ل أأن نس بة الش باب ىف الفئة السنية ) ( س نة متثل   35 -20اإ

جامل ساكن امجلهورية, وأأن نس بة الش باب الريفى ىف   % 31,88 من اإ

جام %56,19هذه الفئة السنية قد بلغت حنو  ل ش باب امجلهورية  من اإ

:  2017, 2017)اجلهاز املركزى للتعبئة العامة والإحصاء, تعداد مرص 

(, وعىل هذا يتضح أأن نس بة الش باب الريفى ىف اجملمتع مرتفعة,  40  -31

ومن مث ينبغى الإس تفادة مهنم بزايدة مشاركهتم بفاعلية ىف تمنية جممتعاهتم  

نتاجي  ة عالية.احمللية حيث ميتلكون طاقات وقدرات اإ

يرتكز عليه   ىجحر الزاوية اذل يعد متعىالأمن اجمل وعىل ذكل فاإن 

سبيل حتقيق أأهداف اجملمتع   التمنية والتطور ىف  عليه التقدم وتعمتد 

ليه الفرد منذ بدء  و  وهو مطلب أأساىس ,امجلاعية املشرتكة  ملح يتطلع اإ

مرحةل من مراحل حياته، ويتطلب من ادلول   ىأأ  اخلليقة، وىف

واحلكومات والأنظمة، العديد من اجلهود املمزية لتحقيقه سواء عىل  

لأنه   , مس توى الأرسة أأو القرية أأو املدينة أأو ادلوةل، أأو املس توى ادلول 

, مما يس تدعى تناول هذا املوضوع  ركزية أأساس ية لس تقرار احلياة البرشية

ظراً لأمهيته وخطورته ىف الآونة احلالية عىل لك  ابدلراسة والتحليل ن 

 اجملمتعات عامًة واجملمتعات الريفية خاصة. 

 

 : ية شلكة البحث امل 

  يعد الأمن اجملمتعى من الرضورات املهمة لتحقيق التمنية الشامةل

  أأهدافه  , فاجملمتع املهدد ىف أأمنه اجملمتعى ل يس تطيع حتقيق واملس تدامة

آمال قياداته   ,جحم الأموال املستمثرة فيهغاايته همام بلغ و  وهمام بلغت درجة أ

  اً طمئنان أأمر ن الشعور ابلأمن والاكام أأ ىف حتقيق الرخاء ملواطنيه, 

الاقتصادية   زدهار ىف جوانب احلياة الأخرى لتحقيق التقدم والا مطلوابً 

جامتعية والس ياس ية والفكرية والبيئية وادلينية والصحية وغريها،  الاو

تسعى اجملمتعات الإنسانية منذ القدم عىل اختالف معتقداهتا   وذلكل

ل توفري الأمن، ول يقلقها ىشء قدر ما   وتوهجاهتا ومس توايهتا احلضارية اإ

 يقلقها زعزعة أأمهنا واس تقرارها. 

ويعترب الش باب العامل الأساىس اذلى تقوم عليه هنضة اجملمتع  

ىل قدر ما يوفر هلم  وتقدمه, فهم صناع احلارض ورجال املس تقبل, وع 

اجملمتع من رعاية سلمية وحل للك ما يواهجهم من مشالكت, عىل قدر ما  

جيىن اجملمتع مثار هذه اجلهود من تمنية وتقدم وازدهار, غري أأن واقع اجملمتع  

املرصى بصفة عامة والريفى منه بصفة خاصة قد شهد ىف الفرتة الأخرية  

جامتعية  قتصادية والات الاتغريات كثرية أأفرزت العديد من املشالك

أأثرت عىل حاةل الأمن والاس تقرار فيه ما  والثقافية والس ياس ية والأمنية, 

بني حوادث عنف مروعة وما بني احنرافات سلوكية مدمرة لكيان اجملمتع  

كلك لعل مهنا: الإدمان, وجتارة وتروجي لك أأنواع السموم, وفساد  

فقر, وانتشار العشوائيات,  الأغذية, وانتشار الأمراض, والبطاةل, وال

ومجيعها ظواهر سلبية خطرية هتدد اجملمتع بلك فئاته, وتثري دلى الناس  

القلق واخلوف عىل حارضمه ومس تقبلهم, وىف ظل هذا الإحساس  

نتاج سلبًا, مما دفع   بغياب الأمن والإس تقرار ىف اجملمتع تتأأثر التمنية والإ

لتعرف عىل درجة شعور  ل مية حماوةل عل الباحث للقيام هبذه ادلراسة ىف 

, وعىل هذا فقد  بأأبعاده اخملتلفة الأمن اجملمتعى دى توفر الش باب الريفى مب

 -ىف الإجابة عىل التساؤلت التالية: بحث حتددت مشلكة ال 

  ما ىه ,الأمن اجملمتعى؟  درجة معرفة الش باب الريفى مبفهومما ىه 

الأمن  و  هأأبعاد  الش باب الريفى بتوفر الأمن ىف لك بُعد من  درجة شعور 

عىل درجة   اً الىت يتوقع أأن يكون لها تأأثري  العوامل ما ىه ,؟ اإجاملً اجملمتعى 

ما ىه املشالكت الىت  , الأمن اجملمتعى؟توفر شعور الش باب الريفى ب 

ما ىه  , الأمن اجملمتعى؟ توفر وتقلل من شعورمه ب  الش باب الريفى تواجه

 الأمن اجملمتعى؟ توفر لزايدة شعورمه ب  الش باب الريفى قرتحاتم

هداف البحث:   أأ

بناءاً عىل مشلكة البحث السابق عرضها فقد حتددت أأهدافه فامي  

 -يىل:

,  حتديد درجة معرفة الش باب الريفى املبحوثني مبفهوم الأمن اجملمتعى.

الاقتصادى,  حتديد درجة شعور الش باب الريفى املبحوثني بتوفر الأمن 

حتديد العالقة بني املتغريات  ,والأمن الاجامتعى, والأمن اجملمتعى اإجامًل.

توفر  ب  مه درجة شعور املس تقةل املدروسة للش باب الريفى املبحوثني, وبني

جامًل.  الأمن اجملمتعى  يرى الش باب الريفى   الىتالتعرف عىل املشالكت , اإ

التعرف عىل  ,. ن اجملمتعىالأممه بتوفر تقلل من شعور املبحوثني أأهنا
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مقرتحات الش باب الريفى املبحوثني لزايدة درجة شعورمه بتوفر الأمن  

 . اجملمتعى

 :  بحثية الفروض ال 

 -:التال البحىث ضت صياغة الفر  لثلتحقيق الهدف الثا

"توجد عالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة للش باب الريفى  

والنوع, واملس توى التعلميى, واحلاةل املهنية,  املبحوثني وىه: السن, 

والانفتاح الثقاىف, والتقدير الاجامتعى, والثقة ابلنفس, وعدد أأفراد  

الأرسة, والامتسك الأرسى, واملس توى التعلميى للأب, واملس توى 

التعلميى للأم, واحلاةل املهنية للأب, واحلاةل املهنية للأم, ورأأى املبحوثني  

جامًل, عن اخلدمات ابجمل  الأمن  توفر ب  مهدرجة شعور وبني متع احملىل اإ

جامًل".  اجملمتعى  اإ

 : حصائية الفروض الإ 

   لختبار حصة هذا الفرض ت وضعه ىف صورته الصفرية.

 الطريقة البحثية: 

 البحث:   وعينة   منطقة وشامةل 

جرى هذا البحث ىف حمافظة املنوفية مكجاًل جغرافيًا لدلراسة,  أُ 

ل فئتني وفقًا لعدد الش باب الريفى, هام   حيث ت تقس مي مراكز احملافظة اإ

فئة املراكز الأعىل من املتوسط ىف عدد الش باب واختري مهنا مركز  

عشواىئ فاكن مركز أأمشون, وفئة املراكز الأقل من املتوسط ىف عدد  

فاكن مركز بركة الس بع, ومن لك مركز اختريت قريتني بنفس  الش باب 

الأسلوب فاكنتا قريىت سامدون, وساقية أأبو شعرة من مركز أأمشون,  

 وقريىت جزنور, وميت فارس من مركز بركة الس بع.

متثلت شامةل البحث ىف عدد الش باب الريفى ىف  وعىل ذكل فقد 

بلغ   لدلراسة وقد تارةاخمل الأربع س نة ابلقرى 35 -20الفئة العمرية من 

 شاب )شامةل البحث(.   26707عددمه  

ولتحديد جحم عينة البحث من الشامةل ت اس تخدام معادةل  

" حيث أأسفر تطبيق املعادةل عن عينة بلغ عددها  "كرجيىس ومورجان

مفردة ت توزيعهم عىل قرى ادلراسة وفقًا لعدد الش باب بلك   378

 قرية. 

 طريقة مجع البياانت:  

مشلت الأقسام   اس امترة اس تبيان من خاللمجع بياانت البحث ت 

   -التالية:

 -لمبحوثني: املدروسة ل   ويتضمن املتغريات املس تقةل :  القسم الأول 

املبحوث لأقرب س نة وقت مجع   الشاب : ويعرب عن سن السن 

  35 - 20 من لسن املبحوثني فعىلالبياانت كرمق خام, وقد بلغ املدى ال

ل   ,س نة  . فئاتثالث وت توزيع املبحوثني وفقًا للسن اإ

ل توزيع ت  النوع:  انث، وأأعطيت  فئت املبحوثني اإ ني: ذكور، واإ

 للرتمزي.  الرتتيب  عىل 1، و 2الأرقام  

ل  ى التعلمي املس توى  : ت توزيع املبحوثني وفقًا للمس توى التعلميى اإ

حاصل عىل  , و حاصل عىل الإبتدائية, و يقرأأ ويكتب , و أأىم: الفئات التالية

,  مؤهل جامعى , و مؤهل فوق املتوسط, و مؤهل متوسط , و الإعدادية

،  3، و2، و 1)صفر, و  ، وأأعطيت الأرقاممؤهل أأعىل من اجلامعىو 

 . للرتمزي رتتيبال عىل ( 7, و 6، و5، و4و

ل الفئات  املهنية حلالهتمت توزيع املبحوثني وفقًا  : احلاةل املهنية  اإ

، وأأعامل حرة، وموظف  وحرىف مزارع،, وطالب, و ل يعمل  التالية:

،  3، 2 ,1 ، صفرحكوىم, وموظف قطاع خاص، وأأعطيت الأرقام )

 للرتمزي.  الرتتيب  ( عىل6, 5، 4

نفتاح الثقاىف:  عن مدى  س تقصاء رأأى املبحوثني ابإ ت قياسه  الإ

مس توايت   مخسةوذكل عىل مقياس مكون من م ببعض الأنشطة, قياهم

,  2, 3, 4) وأأحيااًن, واندراً, ول, وأأعطيت ادلرجات  وغالبًا, ىه: دامئًا,

نفتاح   , صفر(1 عىل الرتتيب, ومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن درجة الإ

نفتاح الثقاىف لمدى ال احلد الأدىن ل بلغ قدالثقاىف للمبحوث, و    نظرى لالإ

ت تقس مي املبحوثني وفقًا  عليه درجة, و  28 صفر درجة, وحده الأعىل 

ل  نفتاهحم الثقاىف اإ   , توسط مُ و  , نخفضمُ وىه:  فئاتثالث ملس توى اإ

 . رتفعمُ و 

 تسعس تقصاء رأأى املبحوثني عىل ت قياسه ابإ  التقدير الاجامتعى: 

وذكل عىل مقياس  تعكس مدى الشعور ابلتقدير الاجامتعى,  اتعبار 

وأأحيااًن, واندراً, ول,   وغالبًا,  مس توايت ىه: دامئًا,  مخسةمكون من 

ىف حاةل العبارات الاجيابية، و   ( 1, 2, 3, 4, 5) وأأعطيت ادلرجات 

, ومجعت  ( ىف حاةل العبارات السلبية عىل الرتتيب5, 4, 3, 2, 1)

  بلغ قد للمبحوث, و  التقدير الاجامتعى عن درجة ادلرجة اللكية لتعرب

  درجات, وحده الأعىل  9 نظرى للتقدير الاجامتعىلمدى ال احلد الأدىن ل

  تقديرمه الاجامتعى تقس مي املبحوثني وفقًا ملس توى عليه ت درجة, و  45

ل   . رتفعمُ و  ,توسط مُ و  , نخفضمُ وىه:   فئاتثالث اإ

  مدى  رأأى املبحوثني عن س تقصاء ت قياسه ابإ  الثقة ابلنفس: 

وذكل عىل مقياس  تعكس الثقة ابلنفس,  اتعبار  عرشة موافقهتم عىل

ل  , وحمايد , و أأوافق, و مس توايت ىه: أأوافق بشدة مخسةمكون من 

ىف   ( 1, 2, 3, 4, 5)ل أأوافق بشدة, وأأعطيت ادلرجات , وأأوافق

لبية ( ىف حاةل العبارات الس 5, 4, 3, 2, 1حاةل العبارات الاجيابية، و) 

الثقة ابلنفس , ومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن درجة عىل الرتتيب

  10 نظرى للثقة ابلنفسلمدى ال احلد الأدىن ل بلغ قدللمبحوث, و 

تقس مي املبحوثني وفقًا  عليه ت درجة, و  50 درجات, وحده الأعىل

ل  ثقهتم بأأنفسهمملس توى    , توسط مُ و  ,نخفض مُ وىه:  فئاتثالث اإ

 . رتفعمُ و 

ت قياسها بسؤال املبحوث عن عدد أأفراد أأرسته   أأفرد الأرسة: عدد 

املعيش ية اذلين يعيشون معه ىف نفس املسكن, واس تخدم كرمق خام كام  

فرد, وت تقس مي املبحوثني   9 – 2من  الفعىل هو, وقد تراوح املدى

ل  أأرسة  , و : أأرسة صغريةوىهفئات ثالث وفقًا لعدد أأفراد الأرسة اإ

            .رية أأرسة كب , و متوسطة
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حدى  س تقصاء رأأى املبحوثني عىل ت قياسه ابإ  الامتسك الأرسى:  اإ

وذكل عىل مقياس مكون من  تعكس الامتسك الأرسى,  ة عبار  عرش 

وأأحيااًن, واندراً, ول, وأأعطيت   وغالبًا,  مس توايت ىه: دامئًا, مخسة

,  3, 2, 1ىف حاةل العبارات الاجيابية، و) (1, 2, 3, 4, 5) ادلرجات 

, ومجعت ادلرجة اللكية ( ىف حاةل العبارات السلبية عىل الرتتيب 5, 4

لمدى  احلد الأدىن ل بلغ  قدللمبحوث, و  الامتسك الأرسىلتعرب عن درجة 

ت  عليه درجة, و  55 درجة, وحده الأعىل 11 نظرى للامتسك الأرسىال 

ل  متاسكهم الأرسىتقس مي املبحوثني وفقًا ملس توى  وىه:   فئات ثالث اإ

 . رتفعمُ و  , توسطمُ و  , فضنخمُ 

ب والأم املس توى التعلمي  : ت توزيع املبحوثني وفقًا للمس توى  ى للأ

يقرأأ  , و أأىم: اإل الفئات التالية للك من وادل ووادلة املبحوث التعلميى

مؤهل  , و الإعدادية , وحاصل عىل الإبتدائية , وحاصل عىلويكتب

أأعىل من  مؤهل , و مؤهل جامعى , و مؤهل فوق املتوسط, و متوسط

,  6، و5، و4، و3، و2، و1)صفر,  ، وأأعطيت الأرقاماجلامعى

 . للرتمزي  الرتتيب  عىل(7و

ت توزيع املبحوثني وفقًا للحاةل املهنية للك  احلاةل املهنية للأب والأم: 

ل الفئات التالية: ل يعمل مزارع، وعامل,  و  , من وادل ووادلة املبحوث اإ

حكوىم, وموظف قطاع خاص,  ، وأأعامل حرة، وموظف وحرىف

 للرتمزي.  الرتتيب ( عىل 6,  5،  4،  3، 2، 1صفر,  وأأعطيت الأرقام ) 

ت   , والرضا عهنا, والإس تفادة مهنا: احملىل  درجة توفر اخلدمات ابجملمتع 

عىل عدد من اخلدمات وذكل عىل  س تقصاء رأأى املبحوثني ابإ  اقياسه

 -النحو التال:

س تقصاء رأأى ابإ  ات قياسه  :احملىل  ابجملمتعتوفر اخلدمات  درجة

وذكل عىل مقياس  درجة توفر بعض اخلدمات ابجملمتع,  ن املبحوثني ع

  هلام ادلرجات , وأأعطيت متوفرة, وغري متوفرة: امه ني مكون من مس توي

توفر  ومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن درجة  ,عىل الرتتيب  , صفر( 1)

نظرى لتوفر اخلدمات لمدى ال دىن لاحلد الأ  بلغ قد, و اخلدمات ابجملمتع

ت تقس مي املبحوثني عليه درجة, و  20 ابجملمتع صفر درجة, وحده الأعىل

ل  توفر اخلدمات ابجملمتعمس توى رأأهيم ىف وفقًا ل   وىه:  فئاتثالث اإ

   ومتوفرة بدرجة كبرية.  ة,توسطمُ ومتوفرة بدرجة  متوفرة بدرجة صغرية,

  نس تقصاء رأأى املبحوثني عابإ  اقياسهت  درجة الرضا عن اخلدمات:

وذكل عىل مقياس مكون من   درجة رضامه عن اخلدمات املتوفرة ابجملمتع, 

, وأأعطيت  راىض, وراىض نسبيًا, وغري راىضمس توايت ىه:  ثالث

ومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن  , عىل الرتتيب , صفر(1, 2)ادلرجات 

نظرى لمدى ال احلد الأدىن ل بلغ قد, و الرضا عن اخلدمات ابجملمتعدرجة 

ت  عليه درجة, و  40 صفر درجة, وحده الأعىل للرضا عن اخلدمات

ل   رضامه عن اخلدمات ابجملمتعمس توى رأأهيم ىف تقس مي املبحوثني وفقًا ل اإ

   . رتفعمُ ورضا  , توسطمُ , ورضا نخفضمُ رضا  : وىهفئات  ثالث 

  املبحوثنيس تقصاء رأأى ابإ  ا ت قياسه  : درجة الإس تفادة من اخلدمات

وذكل عىل مقياس   ن درجة اس تفادهتم من اخلدمات املتوفرة ابجملمتع,ع

اس تفادة كبرية, ومتوسطة, وصغرية, ول  مس توايت ىه:  أأربعمكون من 

ومجعت   , عىل الرتتيب , صفر( 1, 2, 3) , وأأعطيت ادلرجات يس تفيد

,  اس تفادة املبحوثني من اخلدمات ابجملمتعادلرجة اللكية لتعرب عن درجة 

س تفادة من اخلدماتلمدى ال احلد الأدىن ل بلغ قدو  صفر   نظرى لالإ

رأأهيم ىف  ت تقس مي املبحوثني وفقًا لعليه درجة, و  60 درجة, وحده الأعىل 

اس تفادة   :وىه فئات ثالث اإل  اس تفادهتم من اخلدمات ابجملمتعمس توى 

                 ة. رتفعمُ  واس تفادة  ة,توسطمُ  واس تفادة  ة,نخفضمُ 

جامًل رأأى  من خالل  وذكل  :املبحوثني عن اخلدمات ابجملمتع احملىل اإ

قد بلغ احلد الأدىن  و الثالث السابقة،  ؤرشاتامل درجات  جامل اإ مجع 

درجة توفر  لدلرجة اللكية جملموع موافقة املبحوثني عىل  نظرىال للمدى 

درجة، وحده   صفروالرضا عهنا والاس تفادة مهنا  احملىل اخلدمات ابجملمتع

وفقًا لرأأهيم ىف مس توى   درجة، وعليه ت تقس مي املبحوثني 120الأعىل 

جاملً  احملىل اخلدمات ابجملمتع ل ثالث فئات وىه  اإ   ة, ُمنخفض :اإ

 ة. ُمــرتفعو  ة,ُمتوسطو 

 -ما يىل:   القسم الثاىن: ويتضمن 

وت قياسه  :  مبفهوم الأمن اجملمتعى   الش باب الريفى   معرفة حتديد درجة  

وذكل عىل  من خالل اس تقصاء رأأى املبحوثني عىل س تة عرش عبارة 

 يعرف.  , وليعرف : امه نيمقياس مكون من مس توي

املدروسة   حتديد درجة شعور الش باب الريفى بأأبعاد الأمن اجملمتعى 

الأمن الاقتصادى, والأمن الاجامتعى, وت قياس لك بُعد من   : التالية 

هذه الأبعاد املدروسة مبجموعة من املؤرشات, ولك مؤرش ت قياسه  

 -:مبجموعة من العبارات وذكل عىل النحو التال

عبارة تغطى   28: وت التعبري عنه من خالل الأمن الاقتصادى

  ومس توى املعيشة ، ادلخلوكفاية ، توفر فرص العملاملؤرشات التالية: 

 عبارة للك مؤرش من هذه املؤرشات عىل الرتتيب.   8،  12،  8بواقع 

عبارة تغطى   33: وت التعبري عنه من خالل الأمن الاجامتعى 

الامتسك الاجامتعى, والعداةل الاجامتعية, والإنامتء  املؤرشات التالية: 

ه  عبارة للك مؤرش من هذ  12، 11، 10بواقع للمجمتع احملىل 

 املؤرشات عىل الرتتيب. 

   القسم الثالث: 

الش باب الريفى   رى ويتضمن التعرف عىل املشالكت الىت ي

وكذكل مقرتحات   , الأمن اجملمتعىتوفر  أأهنا تقلل من شعورمه ب نياملبحوث

 .   التغلب علهيا 

وبعد اس تكامل بناء الإس تبيان عىل هذا النحو ت عرضه ىف صورته  

احملمكني )الصدق الظاهرى لس امترة الاس تبيان(  الأولية عىل مجموعة من 

خبرياً ىف جمال اجملمتع الريفى والإرشاد الزراعى, وبناء   21تتكون من 

عىل نتاجئ هذا التحكمي ت استبعاد العبارات الىت حصلت عىل أأقل من  

من احلد الأقىص للصالحية، وذكل لضامن توفر مس توى مرتفع   80%

ل است ضافة اإ بعاد العبارات الىت رأأى احملمكون أأهنا من الصالحية، اإ

مكررة من حيث املضمون، وأأيضًا ت تعديل العبارات الىت رأأى  

ليه   احملمكون أأهنا حتتاج بعض تعديالت ىف صياغهتا, وهو ما انهتت اإ

س امترة.   الصورة املبدئية لالإ
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س امترة عىل وبعد ذكل ت  جراء اختبار مبدىئ لالإ مبحواًث من   50اإ

حدى قرى مركز أأمشون وهو أأحد املراكز اخملتارة   قريىت جريس اإ

حدى قرى مركز بركة الس بع وهو املركز الآخر   لدلراسة, وقرية الروضة اإ

اخملتار لدلراسة, وذكل للتأأكد من صالحية عبارات الإس امترة، وسهوةل  

ل الإعامتد عىل هذه البياانت ىف   فهمها من جانب املبحوثني، ابلإضافة اإ

دق والثبات للمقاييس الواردة ىف اس امترة  اس تكامل اختبارات الص

   الاس تبيان. 

، واجراء  لس امترة الإس تبيانبعد الانهتاء من الاختبار املبدىئ و 

ل صورهت ا، والوصول هبااختبارات الصدق والثبات علهي الهنائية، ت  ااإ

من العام   فرباير ومارس ىمجع البياانت امليدانية الهنائية خالل شهر 

طريق املقابةل   م، ابس تخدام اس امترة اس تبيان وذكل عن2021

 املبحوثني مبنطقة البحث.    الش باب الريفىالشخصية للباحث مع 

دخالها ىف احلاسب الآل  و  متام مجع البياانت وترمزيها ت اإ بعد اإ

(،  spssها وذكل ابس تخدام برانمج احلزم الإحصائية الإجامتعية )لتحليل

هذا وقد ت عرض وحتليل البياانت ابلتكرارات والنسب املئوية، 

، واختبار مربع اكى, ومعامل الإرتباط البس يط  املرحج واملتوسط

 لبريسون. 

 : النتاجئ ومناقش هتا 

 : وصف عينة البحث 

ش باب الريفى  ال أأن منوال سن  (2)جدول رمق  النتاجئ أأوحضت 

, وأأن  % 41بنس بة  س نة( 30 -25املبحوثني يقع ىف الفئة العمرية )

  من اذلكور, وأأن ما يزيد قليال عىل مخس هيم  (%75) ثالث أأرابعهم

 ن عىل مؤهل جامعى, وأأن ما يقرب قليال من ثلثهيموحاصل (42,4%)

يقرب قليال من   يعملون ىف وظائف حكومية, وأأن ما ( 30,7%) 

نفتاهحم الثقاىف متوسط, وأأن ثالث   ( %71,5هم )ثالث أأرابع مس توى اإ

مس توى شعورمه ابلتقدير الإجامتعى متوسط, وأأن ما   ( %75) أأرابعهم

مس توى شعورمه ابلثقة ابلنفس  (%52,7)  يزيد قليال عىل نصفهم 

  يعيشون ىف أأرس  ( %78هم )مرتفع, وأأن ما يزيد قليال عىل ثالث أأرابع

  ( %72) متوسط, وأأن ما يقرب قليال من ثالث أأرابعهم أأفرادها عدد 

هم  الأرسى مرتفع, وأأن ما يزيد قليال عىل مخس هممس توى متاسك

آاب  (21,4%) ن عىل مؤهل متوسط, وأأن ما يزيد قليال عىل  ومه حاصل ؤأ

آاب (%49,5هم )أأن نصف, و ات يأأهماهتم أأم (%36,5هيم )ثلث  مه يعملون  ءأ

أأهماهتم ل  ( %87م )الغالبية العظمى مهنأأن و ىف وظائف حكومية, 

مس توى توفر   (% 93,4) أأن الغالبية العظمى من املبحوثنيو  يعملون, 

هم  أأن ما يزيد قليال عىل نصف, و دلهيم مرتفع احملىل  اخلدمات ابجملمتع

أأن ما  , و متوسط  احملىل عن اخلدمات ابجملمتع مهمس توى رضا ( 53,1%)

من   هتممس توى اس تفاد (%57,7هم )يقرب قليال من ثالث أأخامس

هم  ما يزيد قليال عىل نصفأأن , و متوسط  احملىل  اخلدمات ابجملمتع

جامًل دلهيم متوسط  احملىل مس توى اخلدمات ابجملمتع( 55,5%)  . اإ

 

 

 . معرفة الش باب الريفى املبحوثني مبفهوم الأمن اجملمتعى 

عن  ت قياسه من خالل اس تقصاء رأأى الش باب الريفى املبحوثني 

،  عبارةدرجة معرفهتم مبفهوم الأمن اجملمتعى وذكل من خالل س تة عرش 

)جدول   ملعرفهتموفقًا  تنازليًا ترتيباً  وجاءت موافقهتم عىل لك عبارة مرتبة

د  بني أأفرا  املعامةل الطيبة حيث جاء ىف مقدمهتا املعرفة بعبارة ( 3رمق 

واحتلت   اجملمتع, ومشاركهتم مع بعضهم البعض ىف نواىح احلياة اخملتلفة

 ة, وجاء ىف املرتب من املبحوثني % 87,3بنس بة معرفة املرتبة الأول 

مأألك ومرشب  )توفر الاحتياجات الأساس ية لأفراد اجملمتع من الثانية: 

من   %83,3بنس بة معرفة .....اخل( ومسكن وملبس وعالج وترفيه

توفر السلع الغذائية لأفراد اجملمتع من   , وجاء ىف املرتبة الثالثة:املبحوثني

  % 82,8بنس بة معرفة  ىل مدار الس نةعحيث السالمة والمك والنوع 

ىف ممارسة   حرية أأفراد اجملمتع الرابعة:  ةىف املرتب  وجاء, من املبحوثني

من   % 82,5بنس بة معرفة  املعتقدات والشعائر ادلينية دون خوف 

رضا أأفراد اجملمتع عن النظام   واكنت أأقلها املعرفة بعبارة ,املبحوثني

بنس بة معرفة   احلكوىم ومؤسساته وشاغىل الوظائف الس ياس ية

 من املبحوثني.   68,3%

مبفهوم الأمن اجملمتعى  رجة معرفهتم الإجاملية وفقًا دل املبحوثني وبتوزيع 

من   قليال ا يقرب( أأن م 4تبني من النتاجئ )جدول رمق  عىل ثالث فئات

  س توىتقع ىف فئة امل ( %72,5)  الش باب الريفى املبحوثني ثالث أأرابع 

مخسهم   ما يزيد قليال عىل , وأأن مبفهوم الأمن اجملمتعىاملرتفع ملعرفهتم 

  م متوسط, وأأن أأقل نس بة مهن مبفهوم الأمن اجملمتعى معرفهتم ( % 22)

 منخفض.  اجملمتعى مبفهوم الأمن معرفهتم ( مس توى % 5,5)

جامًل أأن مس توى معرفة املبحوثني مبفهوم   ويتضح من هذه النتاجئ اإ

ل ارتفاع املس توى التعلميى هلم   مرتفعا, ورمبا يرجع ذكل  الأمن اجملمتعى  اإ

ومعلهم ىف وظائف تدر علهيم دخل مناسب يكفى لإش باع احتياجاهتم  

دراكهم ابلأمور والأنشطة الس يا س ية والإهامتم هبا,  من السلع الغذائية, واإ

   وعدم تأأثر أأفاكرمه بأأى أأفاكر حيتوهيا فكر مغلوط يرض ابجملمتع.  

   من الاقتصادى: الأ بتوفر    شعور الش باب الريفى املبحوثني 

  : توفر فرص العمل, ىهتضمن الأمن الاقتصادى ثالثة مؤرشات 

, وجاءت اس تجاابت املبحوثني عىل  ومس توى املعيشة ,ادلخل وكفاية

   -اس لك مؤرش من هذه املؤرشات عىل النحو التال: عبارات قي

 :  توفر فرص العمل 

ت قياس هذا املؤرش من خالل اس تقصاء رأأى الش باب الريفى  

  املبحوثني عىل مثاىن عبارات، وجاءت موافقهتم عىل لك عبارة مرتبة 

وقد تراوح املتوسط   (5)جدول رمق املرحج  وفقًا للمتوسط تنازليًا ترتيبًا 

املرحج ملوافقة املبحوثني عىل عبارات قياس مؤرش توفر فرص العمل  

درجة من مخس درجات, كحد أأعىل وذكل عىل عبارة: توفر   3,8بني 

, ودرجتان كحد أأدىن وذكل  املرشوعات الصغرية فرص معل للش باب

  عىل عبارة: وجود عدد كبري من الش باب املتعطل ول جيد معل, كام بلغ 

درجة من مخس درجات, وهو ما يعىن أأن   3,1املتوسط العام الإجامل 
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موافقة املبحوثني عىل عبارات قياس مؤرش توفر فرص العمل فوق  

 املتوسط بقليل. 

رجة موافقهتم الإجاملية عىل عبارات قياس  وفقًا دل املبحوثنيوبتوزيع 

مق  تبني من النتاجئ )جدول ر توفر فرص العمل عىل ثالث فئات  مؤرش

تقع ىف فئة  ( %73) ثالثة أأرابع املبحوثنيمن قليال ( أأن ما يقرب 8

  مخسهم  حوال , وأأن املتوسط للموافقة عىل توفر فرص العمل س توىامل 

أأقل  مرتفع, وأأن  توفر فرص العمل  موافقهتم عىل  ( مس توى 19,6%)

  توفر فرص العمل  موافقهتم عىل ( مس توى%7,4)  نس بة من املبحوثني

 منخفض. 

جامًل أأن مس توى   موافقة املبحوثني عىل  ويتضح من هذه النتاجئ اإ

ل توفر فرص العمل أأنه عىل الرمغ من أأن   متوسطا, ورمبا يرجع ذكل اإ

ادلوةل واملمتثةل ىف وزارة القوى العامةل والقطاع اخلاص تعمل جاهدة  

ل أأهنا مل حتقق ذكل ابلشلك الاكىف , الأمر اذلى  عىل توفري فرص العمل اإ

وجود ش باب ما زال يبحث عن فرص للعمل ول  كس بدوره عىل ينع

جيده, وهو ما يؤثر ابلسلب عىل شعورمه بتوفر الأمن الاقتصادى  

   .بصفة عامة 

 :  كفاية ادلخل 

ت قياس هذا املؤرش من خالل اس تقصاء رأأى الش باب الريفى  

ثنتا عرشة عبارة، وجاءت موافقهتم عىل لك عبارة مرتبة   املبحوثني عىل اإ

وقد تراوح املتوسط   (6)جدول رمق  املرحج وفقًا للمتوسط تنازليًا رتيبًا ت

املرحج ملوافقة املبحوثني عىل عبارات قياس مؤرش كفاية ادلخل بني  

درجة من مخس درجات, كحد أأعىل وذكل عىل عبارة: رضورة   3,9

ضاىف من أأجل زايدة ادلخل, و  درجة كحد أأدىن   2,7وجود معل اإ

نفاق عىل الأنشطة  وذكل عىل عبارة: خت  صيص جزء من ادلخل لالإ

درجة من مخس درجات,   3,3الرتفهيية, كام بلغ املتوسط العام الإجامل 

وهو ما يعىن أأن موافقة املبحوثني عىل عبارات قياس مؤرش كفاية  

 ادلخل فوق املتوسط بقليل. 

رجة موافقهتم الإجاملية عىل عبارات قياس  وفقًا دل املبحوثنيوبتوزيع 

(  8تبني من النتاجئ )جدول رمق كفاية ادلخل عىل ثالث فئات  مؤرش

(  %75,5) الش باب الريفى املبحوثني زيد قليال عىل ثالث أأرابعأأن ما ي 

 نس بة, وأأن تقع ىف فئة املس توى املتوسط للموافقة عىل كفاية ادلخل 

جامل املبحوثني ( 14,5%) كفاية ادلخل   موافقهتم عىل  مس توىمن اإ

كفاية   موافقهتم عىل ( مس توى%10مه )عرش, وأأن حوال منخفض

 . رتفعم ادلخل 

جامًل أأن مس توى   موافقة املبحوثني عىل  ويتضح من هذه النتاجئ اإ

ل كفاية ادلخل اخنفاض الأجور وارتفاع   متوسطا, ورمبا يرجع ذكل اإ

الأسعار, الأمر اذلى ينعكس عىل عدم قدرة الش باب عىل حتقيق ولو  

تياجاهتم ورغباهتم, وهو ما يؤثر ابلسلب عىل  جزء بس يط من اح 

   .شعورمه بتوفر الأمن الاقتصادى بصفة عامة

 

 

 :  مس توى املعيشة 

ت قياس هذا املؤرش من خالل اس تقصاء رأأى الش باب الريفى  

  املبحوثني عىل مثاىن عبارات، وجاءت موافقهتم عىل لك عبارة مرتبة 

وقد تراوح   ( 7)جدول رمق عبارة للك  املرحج وفقًا للمتوسط  تنازليًا ترتيبًا 

املتوسط املرحج ملوافقة املبحوثني عىل عبارات قياس مؤرش مس توى  

درجة من مخس درجات, كحد أأعىل وذكل عىل   3,9املعيشة بني 

عدم  , و عبارىت: الشعور بأأن مس توى معيش ته أأفضل من غريه ىف القرية

ىن وذكل عىل  درجة كحد أأد 3,1وجود مكيف هواء ىف البيت, و

عبارة: توفر القدرة املالية للحصول عىل اخلدمات الطبية املناس بة, كام بلغ  

درجة من مخس درجات, وهو ما يعىن أأن   3,6املتوسط العام الإجامل 

موافقة املبحوثني عىل عبارات قياس مؤرش مس توى املعيشة أأعىل من  

 املتوسط.

املية عىل عبارات قياس  رجة موافقهتم الإجوفقًا دل املبحوثني وبتوزيع

تبني من النتاجئ )جدول رمق  املعيشة عىل ثالث فئات مس توى  مؤرش

  الش باب الريفى املبحوثني  زيد قليال عىل ثالث أأرابع( أأن ما ي 8

,  املعيشة مس توىتقع ىف فئة املس توى املتوسط للموافقة عىل ( % 76)

مس توى موافقهتم عىل  ( %13,2)  عرشمه  زيد قليال عىل وأأن ما ي

مس توى  ( %10,8)  ممنخفض, وأأن أأقل نس بة مهن املعيشةمس توى 

 مرتفع.  املعيشةمس توى موافقهتم عىل 

جامًل أأن مس توى موافقة املبحوثني عىل   ويتضح من هذه النتاجئ اإ

ل  املعيشة  مس توى أأن نس بة كبرية من   متوسطا, ورمبا يرجع ذكل اإ

هؤلء الش باب موظفون وىف بداية حياهتم املعيش ية, وابلتال ل يوجد  

دخل اكىف حيسن من مس توى معيش هتم الاقتصادية, وهو ما يؤثر  

 ابلسلب عىل شعورمه بتوفر الأمن الاقتصادى بصفة عامة. 

جاملً الأ بتوفر    شعور الش باب الريفى املبحوثني   : من الاقتصادى اإ

شعور الش باب الريفى املبحوثني بتوفر  ادلرجة الإجاملية ل  حتديدت 

ات املبحوثني من املؤرشات من خالل مجع درجالاقتصادى  منلأ ا

وكفاية ادلخل, ومس توى املعيشة,  , الثالث وىه: توفر فرص العمل

ل ثالث فئات.   وتوزيع املبحوثني وفقًا لدلرجة الإجاملية اإ

يزيد قليال عىل أأربعة  ما ( أأن 8جدول رمق )تشري النتاجئ حيث 

شعورمه بتوفر   مس توى( %86املبحوثني ) الش باب الريفى أأخامس

جامًل  جامل  ( %7,4)  نس بةمتوسطا, وأأن  الأمن الاقتصادى اإ من اإ

جاملً  مس توى املبحوثني مرتفعا, وأأن   شعورمه بتوفر الأمن الاقتصادى اإ

الاقتصادى  شعورمه بتوفر الأمن  مس توى( %6,6) مأأقل نس بة مهن

جاملً   منخفضا.  اإ

شعور الش باب ويتضح من هذه النتاجئ بصفة عامة أأن مس توى 

جاملً  ىه نتيجة , وتوسط م الريفى املبحوثني بتوفر الأمن الاقتصادى اإ

وكفاية ادلخل, ومس توى  , لتوسط مس توى توفر فرص العمل منطقية

 الش باب الريفى املبحوثني.  لغالبية  املعيشة
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   من الاجامتعى: الأ بتوفر    ريفى املبحوثني شعور الش باب ال 

الامتسك الاجامتعى,  : ىهضمن الأمن الاجامتعى ثالثة مؤرشات ت

والعداةل الاجامتعية, والإنامتء للمجمتع احملىل, وجاءت اس تجاابت  

املبحوثني عىل عبارات قياس لك مؤرش من هذه املؤرشات عىل النحو  

 -التال:

 :  الامتسك الاجامتعى 

قياس هذا املؤرش من خالل اس تقصاء رأأى الش باب الريفى  ت 

 املبحوثني عىل عرش عبارات، وجاءت موافقهتم عىل لك عبارة مرتبة

وقد تراوح املتوسط   (9)جدول رمق املرحج  وفقًا للمتوسط تنازليًا ترتيبًا 

املرحج ملوافقة املبحوثني عىل عبارات قياس مؤرش الامتسك الاجامتعى  

من مخس درجات, كحد أأعىل وذكل عىل عبارة:  درجة  4,3بني 

درجة   2,1احلرص عىل تكوين عالقات طيبة مع اجلريان وأأهل القرية, و 

كحد أأدىن وذكل عىل عبارة: عدم مشاركة اجلريان ىف أأفراهحم, كام بلغ  

درجة من مخس درجات, وهو ما يعىن أأن   3,6املتوسط العام الإجامل 

اس مؤرش الامتسك الاجامتعى فوق  موافقة املبحوثني عىل عبارات قي

 املتوسط.

دلرجة موافقهتم الإجاملية عىل عبارات  وفقًا  املبحوثني  وبتوزيع 

تبني من النتاجئ الامتسك الاجامتعى عىل ثالث فئات  قياس مؤرش

  املبحوثني  ثالث أأرابعمن  قليال  ( أأن ما يقرب12)جدول رمق 

عىل الامتسك  تقع ىف فئة املس توى املرتفع للموافقة (72,2%)

موافقهتم   ( مس توى %27,8بقليل )  ما يزيد عىل ربعهم , وأأن الاجامتعى

, ول يوجد من بني املبحوثني من مه ىف  متوسط  الامتسك الاجامتعى عىل

 فئة الامتسك الاجامتعى املنخفض. 

جامًل أأن مس توى   موافقة املبحوثني عىل  ويتضح من هذه النتاجئ اإ

لمرتفعا, و  الامتسك الاجامتعى ما يمتزي به اجملمتع الريفى   رمبا يرجع ذكل اإ

بصفة عامة من قوة العالقات الاجامتعية وتعدد الروابط الىت تربط بني  

أأفراده, وحرصهم عىل احلفاظ علهيا, والمتسك هبا, وهو ما يزيد من  

 شعورمه بتوفر الأمن الاجامتعى دلهيم. 

 :  العداةل الاجامتعية 

خالل اس تقصاء رأأى الش باب الريفى  ت قياس هذا املؤرش من 

حدى عرش عبارة، وجاءت موافقهتم عىل لك عبارة   املبحوثني عىل اإ

  ( 10)جدول رمق عبارة للك  املرحج  وفقًا للمتوسط تنازليًا ترتيباً  مرتبة

وقد تراوح املتوسط املرحج ملوافقة املبحوثني عىل عبارات قياس مؤرش  

مخس درجات, كحد أأعىل وذكل  درجة من  4,1العداةل الاجامتعية بني 

تعمل أأو يعمل  س تطيع ال ي  ى هو اذل املالية من ميتكل القدرةعىل عبارة: 

قيام  درجة كحد أأدىن وذكل عىل عبارة:  3,1كويس, و  أأولده 

, كام بلغ   العالج ابجملان للك مريض ري املستشفيات احلكومية بتوف

يعىن أأن  درجة من مخس درجات, وهو ما  3,4املتوسط العام الإجامل 

موافقة املبحوثني عىل عبارات قياس مؤرش العداةل الاجامتعية أأعىل من  

 املتوسط.

دلرجة موافقهتم الإجاملية عىل عبارات  وفقًا  املبحوثني  وبتوزيع 

تبني من النتاجئ العداةل الاجامتعية عىل ثالث فئات  قياس مؤرش

الش باب الريفى   ثالث أأرابعمن  قليال  ( أأن ما يقرب12)جدول رمق 

تقع ىف فئة املس توى املتوسط للموافقة عىل العداةل  ( %72,8) املبحوثني

  ( مس توى%18,8بقليل ) ما يقرب من مخسهم , وأأن الاجامتعية

(  %8,4) ممنخفض, وأأن أأقل نس بة مهنالعداةل الاجامتعية  موافقهتم عىل 

 مرتفع.  العداةل الاجامتعية موافقهتم عىلمس توى 

جامًل أأن مس توى ويتضح من هذه ا   العداةل الاجامتعيةلنتاجئ اإ

ل ما يراه البعض من عدم العداةل ىف الكثري  متوسطا, ورمبا يرجع ذكل اإ

من نواىح احلياة اخملتلفة سواء ىف احلصول عىل فرص العمل أأو ىف  

النواىح الصحية وتوفر العالج, وهو ما يؤثر ابلسلب عىل شعورمه  

 . بتوفر الأمن الاجامتعى دلهيم

متع احملىل   :  الإنامتء للمج

ت قياس هذا املؤرش من خالل اس تقصاء رأأى الش باب الريفى  

ثنتا عرشة عبارة، وجاءت موافقهتم عىل لك عبارة مرتبة   املبحوثني عىل اإ

وقد   (11)جدول رمق عبارة للك  املرحج وفقًا للمتوسط  تنازليًا ترتيبًا 

تراوح املتوسط املرحج ملوافقة املبحوثني عىل عبارات قياس مؤرش  

درجة من مخس درجات, كحد أأعىل   4,2الإنامتء للمجمتع احملىل بني 

وذكل عىل عبارة: الشعور ابحلزن الشديد أأو القلق عندما يواجه أأهل  

درجة كحد أأدىن وذكل عىل عبارة:   2,1بدلى اكرثة أأو مرض...اخل, و

, كام بلغ املتوسط العام  ةقريالأأصدقاء من  أأن يكون لعىل  عدم احلرص

درجة من مخس درجات, وهو ما يعىن أأن موافقة   3,4الإجامل 

املبحوثني عىل عبارات قياس مؤرش الإنامتء للمجمتع احملىل أأعىل من  

 املتوسط.

دلرجة موافقهتم الإجاملية عىل عبارات قياس  وفقًا  املبحوثنيوبتوزيع 

تبني من النتاجئ )جدول   الإنامتء للمجمتع احملىل عىل ثالث فئات مؤرش

تقع ىف  ( % 60)  الش باب الريفى املبحوثني ثالث أأخامس ( أأن 12رمق 

  حوال , وأأن املرتفع للموافقة عىل الإنامتء للمجمتع احملىل س توىفئة امل 

  م متوسطا, وأأن أأقل نس بة مهنموافقهتم  ( مس توى %39,2)  مخس هيم

 منخفضا. موافقهتم  ( مس توى% 0,8)

جامًل أأن مس توى    الإنامتء للمجمتع احملىل ويتضح من هذه النتاجئ اإ

ل حب هؤلء الش باب الريفى لقريهتم,   مرتفعا, ورمبا يرجع ذكل اإ

لهيا, وقوة العالقات الاجامتعية بيهنم, وارتباطهم   واعزتازمه ابلإنتساب اإ

من شعورمه بتوفر   بقريهتم وعدم الرغبة ىف الابتعاد عهنا, وهو ما يزيد

 الأمن الاجامتعى دلى هؤلء الش باب. 

جاملً الأ بتوفر    شعور الش باب الريفى املبحوثني   : من الاجامتعى اإ

شعور الش باب الريفى املبحوثني بتوفر  ادلرجة الإجاملية ل حتديد ت 

ات املبحوثني من املؤرشات من خالل مجع درجالاجامتعى  منلأ ا

والعداةل الاجامتعية, والإنامتء للمجمتع  , الاجامتعىالثالث وىه: الامتسك 

ل ثالث فئات.   احملىل, وتوزيع املبحوثني وفقًا لدلرجة الإجاملية اإ
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  الش باب الريفى  ثلىث ( أأن 12جدول رمق )تشري النتاجئ حيث 

جامًل  مس توى( %66,7املبحوثني )   شعورمه بتوفر الأمن الاجامتعى اإ

شعورمه بتوفر الأمن   مس توى( %33,3م )ثلهث متوسطا, وأأن

جامًل  ول يوجد من بني املبحوثني من مه ىف فئة  مرتفعا,  الاجامتعى اإ

 . الشعور املنخفض بتوفر الأمن الاجامتعى اإجاملً  مس توى

شعور الش باب ويتضح من هذه النتاجئ بصفة عامة أأن مس توى 

جاملً  نتيجة   ىه متوسط, و الريفى املبحوثني بتوفر الأمن الاجامتعى اإ

رتفاع  , العداةل الاجامتعية لتوسط مس توى منطقية ل حد ما اإ واإ

 مس توى الامتسك الاجامتعى, والإنامتء للمجمتع احملىل.      

جامًل: الأ بتوفر    درجة شعور الش باب الريفى املبحوثني   من اجملمتعى اإ

شعور الش باب الريفى املبحوثني بتوفر  ادلرجة الإجاملية ل حتديد ت 

الأمن   ات املبحوثني ىف بعدىمن خالل مجع درج متعىاجمل  منلأ ا

والأمن الاجامتعى, وتوزيع املبحوثني وفقًا لدلرجة الإجاملية , الاقتصادى

ل ثالث فئات.   اإ

  ثلىث  عىل يزيد قليال( أأن ما 13جدول رمق )تشري النتاجئ حيث 

شعورمه بتوفر الأمن   مس توى( %67,8املبحوثني ) الش باب الريفى

جاملً    مس توى ( %24) ربعهممن  قليال متوسطا, وأأن ما يقرب اجملمتعى اإ

جاملً  وأأن أأقل نس بة مهنم  , نخفضم شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى اإ

جاملً  ( مس توى% 8,2)  . مرتفع شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى اإ

شعور الش باب ويتضح من هذه النتاجئ بصفة عامة أأن مس توى 

جاملً الريفى املبحوثني بتوفر  ىه نتيجة منطقية , ومتوسط  الأمن اجملمتعى اإ

جامًل, لتوسط مس توى الأمن الاقتصادى  جامًل  والأمن الاجامتعىاإ  . اإ

للش باب الريفى املبحوثني بشعورمه   املدروسة  املس تقةل  املتغريات  عالقة 

جامًل   بتوفر الأمن   : اجملمتعى اإ

"ل توجد عالقة بني املتغريات  عىل أأنه  ينص الفرض الإحصاىئ

, والنوع,  السناملس تقةل املدروسة للش باب الريفى املبحوثني وىه: 

واملس توى التعلميى, واحلاةل املهنية, والانفتاح الثقاىف, والتقدير  

الاجامتعى, والثقة ابلنفس, وعدد أأفراد الأرسة, والامتسك الأرسى,  

ى للأم, واحلاةل املهنية للأب, واملس توى التعلميى للأب, واملس توى التعلمي

جامًل   واحلاةل املهنية للأم, ورأأى املبحوثني عن اخلدمات ابجملمتع احملىل اإ

 وبني درجة شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى اإجامًل مبنطقة البحث". 

معامل الإرتباط البس يط   حسابولختبار حصة هذا الفرض ت 

نفتاح  السنصل وىه )املت  لبريسون ابلنس بة للمتغريات ذات النوع , والإ

الثقاىف, والتقدير الاجامتعى, والثقة ابلنفس, وعدد أأفراد الأرسة,  

جامًل( ,  والامتسك الأرسى, ورأأى املبحوثني عن اخلدمات ابجملمتع احملىل اإ

)النوع,   وىه مربع اكى للمتغريات الأخرى ذات النوع الإمسى حسابو 

س توى التعلميى للأب, واملس توى واملس توى التعلميى, واحلاةل املهنية, وامل 

, وجاءت النتاجئ التعلميى للأم, واحلاةل املهنية للأب, واحلاةل املهنية للأم(

 عىل النحو التال: 

 

 نتاجئ اختبار معامل الإرتباط البس يط لبريسون: 

 ( ما يىل: 14تبني من النتاجئ )جدول رمق  

رتباطية  بني   0,01عند مس توى معنوية  طرديةوجود عالقة اإ

, ورأأى املبحوثني عن  الامتسك الأرسىو  ,الثقة ابلنفس :اتمتغري 

جامًل, بني درجة شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى  و  اخلدمات ابجملمتع احملىل اإ

جاملً    ة الإرتباط البس يط احملسوب ت , حيث بلغت قمي معامالاإ

أأكرب من   اومجيعه  عىل الرتتيب, **0,200, ** 0,169, ** 0,134

 .ةنظريهتا اجلدولي 

رتباطية  لك  بني  0,05عند مس توى معنوية  طرديةوجود عالقة اإ

نفتاح الثقاىف, والتقدير  : ىمتغري من  للش باب الريفى   الاجامتعىالإ

جامًل و  املبحوثني, , حيث بلغت  بني درجة شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى اإ

عىل  * 0,119, و * 0,103 تان معامل الإرتباط البس يط احملسوب  تاقمي 

  اجلدوليتني. امهيأأكرب من نظريت الرتتيب, وهام

  عدد أأفراد الأرسةو  ,: السنىمتغري  رتباطية بنياإ عدم وجود عالقة 

وبني درجة شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى   للش باب الريفى املبحوثني, 

جاملً  ,  0,055 تان باط البس يط احملسوب معامل الإرت  تا , حيث بلغت قمي اإ

 .تني اجلدولي امهيأأقل من نظريت  هامعىل الرتتيب, و  0,026

 نتاجئ اختبار مربع اكى:  

 ( ما يىل: 14تبني من النتاجئ )جدول رمق  

لك من   بني  0,05وجود عالقة معنوية عند مس توى معنوية 

واحلاةل  املس توى التعلميى للش باب, واملس توى التعلميى للأم,  ات:متغري 

جامًل وبني مس توى  املهنية للأب, , حيث  شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى اإ

عىل  23,248, و 28,111, 24,744ة بلغت قمي مربع اكى احملسوب

 . ةأأكرب من نظريهتا اجلدولي  مجيعها و  , الرتتيب

واحلاةل  , نوع: ال اتمتغري  لك من  عدم وجود عالقة معنوية بني 

  ب, واحلاةل املهنية لأهمات الش باب الريفى واملس توى التعلميى للأ  املهنية,

جاملً وبني مس توى  ,ملبحوثنيا , حيث  شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى اإ

  , 20,018, و19,692, و2,249ة بلغت قمي مربع اكى احملسوب

 .ةأأقل من نظريهتا اجلدولي  مجيعهاعىل الرتتيب, و  6,606و

نه مل ميكن رفض الفرض الإحصاىئ لكيًة,   وبناًء عىل هذه النتاجئ فاإ

:  بل ميكن رفضه جزئيًا ابلنس بة للمتغريات الىت ثبتت معنويهتا وىه 

املس توى التعلميى, والانفتاح الثقاىف, والتقدير الاجامتعى, والثقة 

ابلنفس, والامتسك الأرسى, واملس توى التعلميى للأم, واحلاةل املهنية 

جامًل للأب, ورأأى املبحوثني عن اخلدمات اب ماكنية قبول  جملمتع احملىل اإ , واإ

   ابلنس بة لهذه املتغريات.  ديلالفرض الب 

 وميكن تفسري تكل النتاجئ عىل النحو التال: 

املتغريات   لك من بني طرديةرتباطية اإ ميكن تفسري وجود عالقة 

الانفتاح الثقاىف, والتقدير الاجامتعى,  ملبحوثني: ا للش باب الريفى التالية

والثقة ابلنفس, والامتسك الأرسى, ورأأى املبحوثني عن اخلدمات ابجملمتع  

جامًل  جامًل, شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى  مس توى وبنياحملىل اإ حيث  اإ
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حساسهم ابلتقدير الاجامتعى هلم, وثقهتم   أأنه بزايدة انفتاهحم الثقاىف واإ

م الأرسى, وارتفاع مس توى اخلدمات ابجملمتع احملىل  بأأنفسهم, ومتاسكه

جامًل جيعلهم يشعرون ابلأمن ىف مجيع جوانب احلياة اخملتلفة اقتصادية   اإ

شعورمه بتوفر  , الأمر اذلى ينعكس مردوده الإجياىب عىل أأو اجامتعية

جامًل ابجملمتع  . الأمن اجملمتعى اإ

املتغريات    منلك كام ميكن أأيضًا تفسري وجود عالقة معنوية بني

املس توى التعلميى, واملس توى التعلميى  ملبحوثني: ا للش باب الريفى  التالية

شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى   مس توى وبني للأم, واحلاةل املهنية للأب

جامًل, بأأن  ارتفاع املس توى التعلميى للمبحوثني ولأهماهتم يتيح هلم فرص   اإ

يش هتم وأأيضًا ينضج فكرمه,  العمل, مما يزيد دخلهم ويرفع مس توى مع 

ويزداد ادراكهم ملشالكت جممتعهم, ويوطد العالقات بيهنم وبني الآخرين  

ىف اجملمتع, لك ذكل وغريه جيعلهم يشعرون ابلأمن ىف مجيع جوانب احلياة  

, الأمر اذلى ينعكس مردوده الإجياىب عىل  اخملتلفة اقتصادية أأو اجامتعية

ج  . امًل ابجملمتعشعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى اإ

  شعورمه  من  الش باب الريفى املبحوثني وتقلل  تواجه  املشالكت الىت 

 املدروسة:    اخملتلفة   وأأبعاده   اجملمتعى   بتوفر الأمن 

  املشالكت الىت ( أأن15أأوحضت النتاجئ الواردة ابجلدول رمق ) 

  اجملمتعى  بتوفر الأمن  شعورمه  من الش باب الريفى املبحوثني وتقلل  تواجه

 -املدروسة ىه كام يىل: اخملتلفة وأأبعاده 

الش باب الريفى املبحوثني املتعلقة ابلأمن   تواجه  املشالكت الىت 
 الاقتصادى: 

ل  الش باب الريفى تواجه  الىتشالكت امل  أأن أأمهتشري النتاجئ اإ

نتشار  : الاقتصادى ىه  بتوفر الأمن شعورمه  لل من وتقاملبحوثني  اإ

من   %92,1 موافقة واحتلت املرتبة الأول بنس بة البطاةل بني الش باب

اخنفاض مس توى املعيشة دلى الش باب  , تال ذكل مشلكة: املبحوثني

من املبحوثني, وتال   %91,5ىف املرتبة الثانية, وأأجاب بوجودها  الريفى

خنفاض دخل الش باب الريفىذكل مشلكتا:  رتفاع الأسعار مقارنة  , اإ واإ

وأأجاب   , مكرر لثة والثالثةىف املرتبتني الثا بدخول الش باب الريفى

  : ةتال ذكل مشلك ,من املبحوثني للك من املشلكتني % 88,4بوجودهام 

من   % 86,2وأأجاب بوجودها  تفىش الفساد والرشوة ىف املرتبة الرابعة,

عدم الاس تقرار الاقتصادى ىف اجملمتع ىف املرتبة   :ةاملبحوثني, مث مشلك

عدم   : ةمث مشلك , من املبحوثني % 84,1 وأأجاب بوجودها , اخلامسة

وأأجاب بوجودها   , العداةل ىف توفري فرص العمل ىف املرتبة السادسة 

نتشار الفقر ىف اجملمتع  :ةوأأخرياً جاءت مشلك ,من املبحوثني 83,9%   اإ

    . من املبحوثني %81,2وأأجاب بوجودها   , ىف املرتبة السابعة

املبحوثني املتعلقة ابلأمن  الش باب الريفى  تواجه  املشالكت الىت 
 الاجامتعى: 

الش باب الريفى تواجه  الىتشالكت امل  أأن أأمهالنتاجئ  أأظهرت

عدم املساواة  : الاجامتعى ىه  بتوفر الأمن  شعورمه  لل من وتقاملبحوثني 

  موافقة واحتلت املرتبة الأول بنس بة بني الناس ىف احلقوق والواجبات 

جهرة الش باب الريفى وترك   , تال ذكل مشلكة:من املبحوثني 83,1%

من املبحوثني, وتال   %81,7ىف املرتبة الثانية, وأأجاب بوجودها  القرية

قصور مس توى اخلدمات واملرافق العامة وقةل اس تفادة  : ةذكل مشلك

من   % 79,6, وأأجاب بوجودها لثةالثا ةىف املرتب  املواطنيني مهنا

رتفاع معدلت الطالق  ة:مث مشلك ,املبحوثني خاصة بني الأرس حديثة اإ

تال   ,من املبحوثني % 79,4وأأجاب بوجودها  الرابعة, ةىف املرتب  الزواج

خنفاض مس توى التعلمي ىف املرتبة  :ةذكل مشلك وأأجاب   ,اخلامسةاإ

وجود خلل ىف التواصل   :ةمن املبحوثني, مث مشلك %78,3بوجودها 

من   % 72,2وأأجاب بوجودها  , ىف املرتبة السادسة بني الآابء والأبناء 

ىف   كرثة املشاحنات واخلالفات بني أأهل القرية : ةمث مشلك ,املبحوثني

وأأخرياً جاءت   , من املبحوثني %67,5وأأجاب بوجودها  ,املرتبة السابعة

  , ىف املرتبة الثامنة ضعف الصةل بني الأقارب والأرحام ابلقرية :ةمشلك

 .  من املبحوثني %64,8وأأجاب بوجودها 

الش باب الريفى   تواجه الىت املشالكت هذه وجود  ل شك أأنو

هامتم  اجملمتعى بتوفر الأمن  شعورمه  من  املبحوثني وتقلل  , يتطلب زايدة اإ

الشعور  حىت يتحقق  مواهجهتالعمل عىل ل الأمر القامئني عىلاملس ئولني و 

الش باب, بل وبني أأفراد اجملمتع مجيعًا مبختلف   هؤلءاجملمتعى بني  ابلأمن

آمنًا اجامتعيًا واقتصاداًي وس ياس يًا وغذائيًا   متعاجمل صبح وي فئاته,  أ

 .وفكراًي......اخل من أأبعاد الأمن اجملمتعى اخملتلفة

  بتوفر الأمن  شعورمه  من  تقلل مقرتحات املبحوثني حلل املشالكت الىت 

   : املدروسة   اخملتلفة   وأأبعاده   اجملمتعى 

املبحوثني   مقرتحات ( أأن16أأوحضت النتاجئ الواردة ابجلدول رمق )

  اجملمتعى  بتوفر الأمن  شعورمه  من  تواهجهم وتقلل  املشالكت الىت حلل 

 -املدروسة ىه كام يىل: اخملتلفة وأأبعاده 

 املتعلقة ابلأمن الاقتصادى: مقرتحات املبحوثني حلل املشالكت  

ل تشري النتاجئ املتعلقة  مقرتحات املبحوثني حلل املشالكت أأمه أأن اإ

  العمل عىل حل مشلكة البطاةل بني الش باب : ابلأمن الاقتصادى ىه

من املبحوثني,   %97,1 موافقة واحتل هذا املقرتح املرتبة الأول بنس بة

العمل عىل خفض الأسعار لتتناسب مع  مث تىل ذكل ىف املرتبة الثانية: 

من املبحوثني, مث جاء:   %94,7ذكل  , واقرتحدخول الش باب الريفى

من   %93,9ىف املرتبة الثالثة, واقرتحه  العداةل ىف توفري فرص العمل

  القضاء عىل الفساد والرشوة من املبحوثني  %93,7املبحوثني, واقرتح 

توفر الاس تقرار الاقتصادى  حيث جاء ىف املرتبة الرابعة, مث جاء مقرتح: 

:  اتتال ذكل مقرتحو , %93,1بنس بة  اخلامسة ةىف املرتب  ىف اجملمتع

حتسني دخل الش باب الريفى مبا يتناسب مع متطلبات احلياة, وحتسني  

مس توى معيشة الش باب الريفى, وتوفري الإماكنيات الالزمة للش باب  

والسادسة مكرر والسادسة   ىف املرتبة السادسة لىك يعيشوا حياة كرمية

 .  مهنام للك من املبحوثني % 92,9موافقة  بنس بة  مكرر

 املتعلقة ابلأمن الاجامتعى: مقرتحات املبحوثني حلل املشالكت  

املتعلقة  مقرتحات املبحوثني حلل املشالكت أأمه النتاجئ أأن أأوحضت 

  املساواة بني الناس ىف احلقوق والواجبات : ابلأمن الاجامتعى ىه 

من املبحوثني,   %95,8 موافقة واحتل هذا املقرتح املرتبة الأول بنس بة
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حتسني مس توى اخلدمات   :والثانية مكرر مث تىل ذكل ىف املرتبة الثانية

واقرتح ذكل   تفعيل املعامالت الطيبة بني أأفراد اجملمتع و ,واملرافق العامة

كرمية لتقليل  توفري احلياة ال, مث جاء: للك مهنام من املبحوثني 94,7%

من   %94,4ىف املرتبة الثالثة, واقرتحه  جهرة الش باب من قريهتم

  الهنوض ابلتعلمي وتطويره من املبحوثني  %94,2املبحوثني, واقرتح 

تفعيل دور جلان املصاحلات  حيث جاء ىف املرتبة الرابعة, مث جاء مقرتح: 

اخلامسة   ةىف املرتب  للقضاء عىل املشاحنات واخلالفات بني أأهل القرية

تفعيل دور املؤسسات ادلينية ىف  تال ذكل مقرتح: و , %93,4بنس بة 

من   % 92,9ىف املرتبة السادسة, بنس بة  زايدة الرتابط بني أأهل القرية

الارشاد الأرسى للش باب خلفض معدلت   مث جاء مقرتح: ,املبحوثني

  بنس بة  سابعةال  ةىف املرتب  الطالق خاصة بني الأرس حديثة الزواج

 . % 90,2 موافقة

واقعية   وعىل هذا يتضح أأن هذه املقرتحات تقدم ىف معظمها حلولً 

  الش باب الريفى املبحوثني وتقلل  تواجه للمشالكت الىت وميكن تنفيذها

من قبل   , ول شك أأن العملجملمتعى ا بتوفر الأمن شعورمه  من

بتوفر   الشعور  لتنفيذ هذه املقرتحات سوف يزيد من مس توى املس ئولني

الش باب, بل وبني أأفراد اجملمتع مجيعًا مبختلف   هؤلءاجملمتعى بني  الأمن

 . اجملمتع مبا يساعد عىل حتقيق التمنية ىف فئاته 

 توصيات البحث: 

لهيا ال بناًء عىل النتاجئ الىت توصل   ميكن التوصية مبا يىل:  بحث اإ

من أأن غالبية الش باب الريفى يقعون   بحثنظراً ملا أأظهرته نتاجئ ال 

ىف فئة املس توى املتوسط من حيث درجة الشعور بتوفر الأمن  

ابلعمل عىل حتسني الوضع الاقتصادى   بحثوىص ال يالاقتصادى, ذلا 

القادرين عليه,  و العاطلني  ش بابتوفري فرص معل لل من خالل  للمجمتع

ومعيشة الأرسة,  وذكل للقضاء عىل الفقر والبطاةل, ورفع مس توى دخل 

والاهامتم ابملرشوعات الصغرية, والعمل عىل توفري لك الس بل الالزمة  

دلمعها, وتشجيعها لأهنا تعاجل جزءاً كبرياً من البطاةل وتوفري دخل جيداً,  

وذكل من خالل تضافر اجلهود بني املس ئولني ىف وزارات: القوى 

 العامةل والتشغيل, والش باب, والتضامن الاجامتعى. 

من أأن غالبية الش باب الريفى يقعون   بحثراً ملا أأظهرته نتاجئ ال نظ

ىف فئة املس توى املتوسط من حيث درجة الشعور بتوفر الأمن  

ابلعمل عىل حتقيق العداةل الاجامتعية ىف   بحث وىص ال يالاجامتعى, ذلا 

اجملمتع املرصى بشلك عام وذكل عن طريق الإجراءات التالية: العداةل ىف  

ول بني املواطنيني, والعداةل ىف توزيع اخلدمات, واملساواة ىف  توزيع ادلخ

احلقوق والواجبات بني مجيع املواطنيني, وسن الترشيعات والقوانني الىت  

تعاجل موضوع العداةل الاجامتعية وتعديلها ابس مترار لتتواءم مع تطورات  

وتغريات الظروف الاقتصادية والاجامتعية عىل مس توى ادلوةل, وذكل  

خالل تضافر اجلهود بني املس ئولني ىف وزارات: العدل, والرشطة,   من

 والتضامن الاجامتعى, واملعاشات. 

من وجود عالقة طردية بني درجة   بحثنظراً ملا أأظهرته نتاجئ ال 

توفر اخلدمات ابجملمتع, والرضا عهنا, والاس تفادة مهنا وبني أأبعاد الأمن  

 ةي ال ابلعمل عىل زايدة فع  بحثال  اوىص هذياجملمتعى املدروسة, ذلا 

اجملمتع مبختلف أأنواعها من حصة وتعلمي وطرق  املوجودة ىف اخلدمات 

وكهرابء ومياه....اخل, وذكل من خالل تضافر اجلهود بني املس ئولني ىف  

 الوزارات اخملتلفة املس ئوةل عن حتقيق ذكل.

رضورة زايدة التنس يق والتعاون بني احلكومة )ممتثةل ىف الوزرات 

تلفة( وامجلعيات الأهلية فامي يتعلق بتحقيق الأمن اجملمتعى, والتعامل  اخمل 

 معًا كرشاكء علهيم مس ئولية مشرتكة ىف هذا الشأأن. 

التصدى خملتلف املشالكت الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية  

الىت يواهجها الش باب من خالل تشخيص أأس باهبا والتعامل معها  

ة بعيداً عن الارجتالية وعن اخلطاابت  مبوضوعية وواقعية وبأأساليب علمي 

 الس ياس ية والاجامتعية املناس باتية. 

 راجع:  امل 

سامعيل, الش باب بني التطرف والا براهمي, اإ حنراف, مكتبة ادلار العربية  اإ

 . 1998للكتب, القاهرة,  

النتاجئ الهنائية  , 2017تعداد مرص  اجلهاز املركزى للتعبئة العامة والإحصاء, 

آت لعام  . 2017 للتعداد العام للساكن والإساكن واملنشأ

, قياس الأمن النفىس دلى موظفى ادلوةل, رساةل  حياوى اخلفاىج, زينب

 . 1994,  , لكية الآداب, جامعة بغداد, العراقماجس تري

الرشكىس, أأسامة أأمحد محمد, التحدايت الس ياس ية وتأأثريها عىل الأمن  

, رساةل ماجس تري, قسم العلوم  2016 -2011ىب اجملمتعى العر

الس ياس ية, لكية الآداب والعلوم, جامعة الرشق الأوسط, عامن,  

2017 . 

الطاىئ, برشى عبداحلسني, الأمن الاجامتعى وعالقته ابملس ئولية الاجامتعية 

ملوظفني ادلوةل, رساةل دكتوراه, لكية الآداب, اجلامعة املستنرصية,  

 . 2006العراق,  

املراايىت, اكمل جامس, مفهوم الأمن الاجامتعى ىف الفكر السوس يولوىج,  

 . 1997ندوة الأمن الاجامتعى, بيت احلمكة, بغداد, 

الوراثن, عدانن أأمحد, ثقافة اجلودة الشامةل ودورها ىف تعزيز الأمن ابجملمتع,  

 . 2014,  28جمةل ادلراسات ىف التعلمي اجلامعى, مرص, عدد  

سامعيل عىل, عمل الاجامتع وقضااي الش باب, دار  بيوىم, محمد أأمحد  , وسعد, اإ

 . 2013املعرفة اجلامعية, الإسكندرية, 

س تخدام مدخل س بل املعيشة   عبدالوهاب, بسمة عبداللطيف أأمني, اإ

املس تدامة للمسامهة ىف حتقيق الأمن الاجامتعى للفئات املهمشة, رساةل  

دمة الاجامتعية,  دكتوراه, قسم طرق اخلدمة الاجامتعية, لكية اخل

 . 2017جامعة الفيوم, 

عيىس, حمسن بن العجمى, الأمن والتمنية, جامعة انيف للعلوم الأمنية,  

 . 2011الرايض, السعودية, الطبعة الأول,  

هامش, أأمحد معر, الأمن ىف الإسالم, دار املنار للطبع والنرش والتوزيع,  

 . 1998القاهرة,  

Krejcie, R.V., Morgan, D.W. 1970 Determining 

Sample Size for Research Activities. 

Educational and Psychological Measurement, 
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F 30, PP. 607-610. College Station, Burham, North Carolina, U.S.A, 1970. 

 س نة  35  –  20ىف الفئة العمرية املدروسة من  وفقًا لعدد الش بابالقرى اخملتارة من لك مركز جم العينة من بيان حب  : 1جدول  
انث ذكور  العينة اخملتارة عدد الش باب  القرى اخملتارة املركز  احملافظة م   اإ

 أأمشون املنوفية 1
 47 141 188 13260 سامدون 

 16 48 64 4500 ساقية أأبو شعرة 
 63 189 252 17760 اجملموع

 بركة الس بع  2
 24 70 94 6632 جزنور 

 8 24 32 2315 ميت فارس 
 32 94 126 8947 اجملموع

جامل القرى اخملتارة  95 283 378 26707 اإ
 منشورة. , بياانت غري 2017للتعداد العام للساكن والإساكن واملنشأأت لعام  , النتاجئ الهنائ2017عداد مرص املصدر: اجلهاز املركزى للتعبئة العامة والإحصاء, ت

    اخلاصة ابلشاب نفسه, واخلاصة ابلأرسة, واخلاصة ابجملمتع احملىل.  املدروسة للعوامل املس تقةلوفقًا  توزيع املبحوثني:  2جدول  
 % عدد  العوامل اخلاصة ابجملمتع احملىل  % عدد  العوامل اخلاصة ابلأرسة  % عدد  العوامل اخلاصة ابلشاب نفسة

 السن:  -1
 س نة.  24 -  20
 س نة.  30 -  25
 س نة.  35 -  31

 
81 

155 
142 

 
21,4 

41 
37,6 

 عدد أأفراد الأرسة:  -1
 أأفراد(.  3 – 2)   صغرية  أأرسة

 أأفراد(.  6 – 4متوسطة )أأرسة 
 أأفراد(.  9  – 7)     كبرية  أأرسة 

 
36 

295 
47 

 
9,6 

78 
12,4 

درجة توفر اخلدمات   -1
 : ابجملمتع احملىل

 6 –صفرمنخفض )توفر 
 درجات(. 

 13 – 7) متوسط  توفر 
 درجة(. 

 درجة(. 20 – 14) مرتفع توفر

 
 
1 

24 
353 

 
 

0,2 
6,4 

93,4 

 :  نوعال  -2
 . ذكور
انث  .اإ

 

 
283 

95 
 

 
75 
25 

 : امتسك الأرسى ال -2
 25 –11منخفض )متاسك أأرسى 

 (. ةدرج
 40 –26) متوسطمتاسك أأرسى 

 درجة(. 
 55 –41)  مرتفع متاسك أأرسى 

 درجة(. 

 
2 

104 
272 

 
0,4 

27,6 
72 

درجة الرضا عن اخلدمات   -2
 : ابجملمتع احملىل

 12 –صفرمنخفض )رضا 
 (. ةدرج
 26 – 13) متوسط  رضا

 درجة(. 
 40 – 27)  مرتفع  رضا

 درجة(. 

 
 

28 
201 
149 

 
 

7,4 
53,1 
39,5 

 املس توى التعلميى:   -3
 أأىم.

 يقرأأ ويكتب. 
 حاصل عىل الإبتدائية.
 حاصل عىل الإعدادية. 

 متوسط. مؤهل 
 مؤهل فوق املتوسط. 

 . جامعى مؤهل 
 . أأعىل من اجلامعى مؤهل 

 
- 

1 
2 

13 
120 

72 
160 

10 

 
- 

0,2 
0,4 
3,5 

31,8 
19 

42,4 
2,7 

 :  للأب املس توى التعلميى  -3
 أأىم.

 يقرأأ ويكتب. 
 حاصل عىل الإبتدائية.
 حاصل عىل الإعدادية. 

 مؤهل متوسط. 
 مؤهل فوق املتوسط. 

 . جامعى مؤهل 
 . اجلامعى أأعىل من مؤهل 

 
58 
63 
25 
42 
81 
48 
58 

3 

 
15,3 
16,7 

6,6 
11,1 
21,4 
12,7 
15,4 

0,8 

درجة الإس تفادة من   -3
 : اخلدمات ابجملمتع احملىل 

س تفادة    19 –صفر) ة منخفضاإ
 (.ة درج

س تفادة    40 – 20)ة متوسط اإ
 درجة(.

س تفادة   60 – 41)   ة مرتفع اإ
 درجة(.

 
 

21 
218 
139 

 
 

5,5 
57,7 
36,8 

 : احلاةل املهنية -4
 . ل يعمل 

 طالب. 
 ع. ار ز م

 حرىف. 
 أأعامل حرة. 

 موظف حكوىم. 
 موظف قطاع خاص. 

 
59 
30 

3 
18 
53 

116 
99 

 
15,6 

7,9 
0,8 
4,8 

14 
30,7 
26,2 

 :  للأم  املس توى التعلميى  -4
 أأمية.

 تقرأأ وتكتب. 
 حاصةل عىل الإبتدائية.
 حاصةل عىل الإعدادية. 

 مؤهل متوسط. 
 املتوسط. مؤهل فوق 

 . جامعى مؤهل 
 . أأعىل من اجلامعى مؤهل 

 
138 

57 
16 
23 
89 
30 
24 

1 

 
36,5 
15,1 

4,2 
6,1 

23,6 
8 

6,3 
0,2 

رأأى املبحوثني عن   -4
اخلدمات ابجملمتع احملىل  

جاملً   : اإ
  39 –صفر)  ةمنخفض

 (. ةدرج
  80 – 40)ة  متوسط
 درجة(. 

  120 – 81)    ةمرتفع
 درجة(. 

 
 
6 

210 
162 

 
 

1,5 
55,5 

43 

نفتاح الثقاىف:  -5  الإ
نفتاح ثقاىف    8 –صفرمنخفض )اإ

 درجات(. 
نفتاح ثقاىف    – 9) متوسط اإ

 درجة(.   18
نفتاح ثقاىف    – 19)   مرتفع اإ

 درجة(.   28

 
57 

270 
51 

 
15 

71,5 
13,5 

 : احلاةل املهنية للأب -5
 ل يعمل. 

 ع. ار ز م
 عامل 

 حرىف. 
 أأعامل حرة. 

 موظف حكوىم. 
 موظف قطاع خاص. 

 
13 
65 
19 
15 
39 

187 
40 

 
3,4 

17,2 
5 
4 

10,3 
49,5 
10,6 

   



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (2) December (2021) 305-321 Sharaf et al. 

316 
 

 : تقدير الإجامتعى ال  -6
جامتعى    – 9منخفض )تقدير اإ

 (. ةدرج  20
جامتعى    – 21متوسط )تقدير اإ

 درجة(.   33
جامتعى    – 34) مرتفع تقدير اإ

 درجة(.   45

 
40 

283 
55 

 
 
 

 
10,5 

75 
14,5 

 
 
 

 : احلاةل املهنية للأم  -6
 . ل تعمل 

 .ةعار ز م
 عامةل. 

 حرفية.
 أأعامل حرة. 

 موظفة حكومية. 
 موظفة قطاع خاص. 

 
329 

11 
2 
2 
3 

27 
4 

 
87 

3 
0,4 
0,4 
0,8 
7,3 
1,1 

   

 :ثقة ابلنفسال  -7
  22 – 10)  ةمنخفضثقة 

 (. ةدرج
  36 – 23)   ةمتوسطثقة 

 درجة(. 
  50 – 37)     ةمرتفعثقة 

 درجة(. 

 
3 

176 
199 

 
0,8 

46,5 
52,7 

      

 س امترات الإس تبيان ااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من ,مبحواًث   378ن =  

 . معرفهتم مبفهوم الأمن اجملمتعى  موافقهتم عىل عبارات قياس  توزيع املبحوثني وفقًا دلرجة:  3جدول  
 الرتتيب  % التكرارات العبارات م 
 5 81,5 308 . ة رس الأ صول عىل دخل مناسب يكفى لإش باع حاجات ومتطلبات احل 1
ماكنية ا 2  9 74,3 281 . ةخل للظروف الطارئادلدخار جزء من اإ
 11 71,4 270 يول.امل ربات و اخل التعلميى و  ىلمس تو ل ناسب امل عمل الصول عىل احل 3
 2 83,3 315 . .....اخل(مأألك ومرشب ومسكن وملبس وعالج وترفيه)توفر الاحتياجات الأساس ية لأفراد اجملمتع من   4
 1 87,3 330 بني أأفراد اجملمتع, ومشاركهتم مع بعضهم البعض ىف نواىح احلياة اخملتلفة.  املعامةل الطيبة 5
 12 71,2 269 خمتلف امليادين. املساواة وتاكفؤ الفرص املتاحة لأفراد اجملمتع ىف  6
 10 72,5 274 . ىف اجملمتع التوزيع العادل للخدمات الصحية والتعلميية والتوظيفيةو أأمام القانون  بني املواطنني املساواة 7
 6 77,8 294 رتباط الأفراد بقريهتم, وعدم الرغبة ىف الهجرة مهنا, واملشاركة ىف تمنيهتا. اإ  8
 13 69,8 264 . ....اخل(التصويت ىف الانتخاابت والرتحش فهيا, وعضوية الأحزاب)مثل   ابجملمتع الأنشطة الس ياس ية املشاركة ىف 9

آ لتعبري عن ىف اأأفراد اجملمتع ابحلرية شعور  10  8 75,9 287 راهئم ىف الأمور والقضااي الس ياس ية. أ
 14 68,3 258 الوظائف الس ياس ية. رضا أأفراد اجملمتع عن النظام احلكوىم ومؤسساته وشاغىل  11
 3 82,8 313 ىل مدار الس نة.عتوفر السلع الغذائية لأفراد اجملمتع من حيث السالمة والمك والنوع  12
 م 6 77,8 294 . ىف أأى وقت الغذائية الرضورية رشاء السلعل القدرة املادية توفر  13
 7 76,5 289 حلوار البناء بني أأفراد اجملمتع, واحرتام رأأى الآخرين. اذلى يشجع عىل ا  الاجامتعى والس ياىس املناخ توفر 14
 4 82,5 312 ىف ممارسة املعتقدات والشعائر ادلينية دون خوف.  حرية أأفراد اجملمتع 15
 م 13 69,8 264 لتعددية الس ياس ية والثقافية ىف اجملمتع. سامح النظام احلكوىم اب 16

 س امترات الإس تبيان ااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من ,مبحواًث   378ن =  

 معرفهتم مبفهوم الأمن اجملمتعى.  توزيع املبحوثني وفقًا ملس توى: 4جدول  
 % عدد  املعرفة مبفهوم الأمن اجملمتعى مس توى 

 5,5 21 ة. منخفض
 22 83 ة. متوسط

 72,5 274 ة. مرتفع
 100 378 اجملموع

 س امترات الإس تبيانااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من 

 توفر فرص العمل.  موافقهتم عىل عبارات قياس مؤرشتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة :  5جدول  

 م
 العبارات 

 

  درجة املوافقة 
املتوسط 

 املرحج 

 
 الرتبة 

 ل أأوافق بشدة ل أأوافق حمايد  أأوافق  أأوفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 ص العمل املناس بة لىل عاوز يش تغل.توافر فر  1
13

1 
34,7 

11
5 

30,4 58 15,3 57 15,1 17 4,5 3,7 2 

 25,4 96 ساعات العمل اليوىم مناس بة للأجر. 2
11

5 
30,4 78 20,6 66 17,5 23 6,1 3,6 3 

 ش باب كتري عاطلني عايزين يش تغلوا ومش لقيني شغل.  3
15

4 
40,7 

11
4 

30,2 67 17,7 38 10,1 5 1,3 2 8 

 20,4 77 . ادلوةل بتعمل لك الىل بوسعها علشان تشغل الش باب 4
11

3 
29,9 

13
0 

34,4 45 11,9 13 3,4 3,5 4 

 أأجد صعوبة ىف احلصول عىل فرصة معل مناس بة. 5
10

1 
26,7 

13
4 

35,5 84 22,2 41 10,8 18 4,8 2,3 7 
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6 
القطاع اخلاص بيوفر فرص للعمل للش باب وبأأجور  

 مناس بة.
67 17,7 

12
8 

33,9 
10

0 
26,5 67 17,7 16 4,2 3,4 5 

 22 83 للش باب. املرشوعات الصغرية بتوفر فرص معل 7
17

7 
46,8 89 23,5 26 6,9 3 0,8 3,8 1 

8 
وزارة القوى العامةل بتوفر فرص معل للش باب 

 داخل وخارج مرص. 
38 10,1 

10
2 

27 
12

4 
32,8 75 19,8 39 

10,
3 

3 6 

  3,1 الإجامل املتوسط العام 

 س امترات الإس تبيان ااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من  ,مبحواًث   378ن =  
 

 كفاية ادلخل.   موافقهتم عىل عبارات قياس مؤرشتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة :  6جدول  

 م
 العبارات 

 

  وافقة درجة امل 
 املتوسط

 املرحج 

 
 الرتبة 

 أأوافق بشدةل  ل أأوافق حمايد  أأوافق  أأوفق بشدة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

1 
ادلخل الشهرى لأرسىت يسمح بتوفري  

 احتياجاهتا الأساس ية.
67 17,7 

17
4 

46 65 17,2 56 14,9 16 4,2 3,5 3 

2 
ل يغطى بند العالج   ادلخل الشهرى لأرسىت

 اخلاص لأى مريض ىف الأرسة. 
38 10,1 

11
7 

31 
11

5 
30,4 87 23 21 5,6 3,1 6 

3 
يغطى مصاريف تعلمي   ادلخل الشهرى لأرسىت

 أأفراد الأرسة. 
55 14,6 

15
2 

40,2 98 25,9 61 16,1 12 3,2 3,4 4 

 الواحد لزم يش تغل أأكرث من شغالنه لزايدة دخهل. 4
14

3 
37,8 

13
7 

36,2 56 14,8 35 9,3 7 1,9 3,9 1 

 19,6 74 أأهىل بيساعدوىن ىف تغطية مصاريف بيىت.  5
11

4 
30,2 84 22,2 87 23 19 5 3,3 5 

 17,7 67 .أأشعر ابلقلق وعدم الأمان لقةل دخىل الشهرى 6
12

4 
32,8 

10
5 

 م4 3,4 6,1 23 15,6 59 27,8

 18,7 71 أأشرتى بعض حاجات البيت ابلتقس يط.  7
13

8 
36,5 77 20,4 69 18,3 23 6,1 3,6 2 

8 
مبقدرش أأجامل أأقارىب وزمالىئ ىف املناس بات 

 العائلية عشان دخىل مش مكفيىن.
49 13 99 26,2 88 23,3 

11
4 

30,2 28 7,3 3 7 

 20,1 76 عندى املال الاكىف لرشاء السلع الأساس ية لأرسىت.  9
14

6 
 م3 3,5 3,7 14 15,1 57 22,5 85 38,6

10 
أأجعز عن رشاء بعض متطلبات أأرسىت لرتفاع  

 أأسعارها.
75 19,8 

13
8 

 م3 3,5 4,5 17 15,1 57 24,1 91 36,5

11 
نفاق عىل   أأخصص جزء من دخىل لالإ

 الأنشطة الرتفهيية.
25 6,6 99 26,2 83 22 99 26,2 72 19 2,7 9 

12 
حْقدر أأحّوش مبلغ لك شهر ملواهجة الظروف   ب

 الطارئة.
54 14,3 

11
6 

,30,7 93 24,6 68 18 47 
12,

4 
2,8 8 

  3,3 املتوسط العام الإجامل 

 س امترات الإس تبيان ااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من  ,مبحواًث   378ن =  

 مس توى املعيشة.   موافقهتم عىل عبارات قياس مؤرشتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة :  7  جدول 

 م
 العبارات 

 

  وافقة درجة امل 
 املتوسط

 املرحج 

 
 الرتبة 

 ل أأوافق بشدة ل أأوافق حمايد  أأوافق  أأوفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

1 
مس توى معيش ىت أأحسن من غريى  أأشعر أأن 

 ىف القرية.
97 25,7 

19
1 

50,5 69 18,3 10 2,6 11 2,9 3,9 1 

 19,3 73 بعض الأهجزة املزنلية احلديثة غري متوفره مبزنل.  2
16

5 
43,7 86 22,7 38 10,1 16 4,2 3,6 3 

 ليس عندان مكيف هواء ىف بيتنا. 3
15

3 
40,5 

12
8 

 م1 3,9 4,5 17 11,4 43 9,8 37 33,8

 25,1 95 مزنلنا مناسب لوضعى الاقتصادى والاجامتعى. 4
16

9 
44,7 76 20,1 29 7,7 9 2,4 3,8 2 

 ل أأمتكل وس يةل انتقال خاصة. 5
11

5 
30,4 

11
8 

31,2 43 11,4 77 20,4 25 6,6 3,5 4 

 ليس عندى فلرت لتنقية مياه الرشب.  6
12

6 
33,3 

11
9 

 م3 3,6 6,9 26 16,7 63 11,6 44 31,5
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 21,4 81 أأشعر أأن مس توى معيش ىت بيتحسن ابس مترار.  7
13

8 
 م4 3,5 4,2 16 13,8 52 24,1 91 36,5

8 
عندى القدرة املالية للحصول عىل اخلدمات  

 الطبية املناس بة.
48 12,6 

11
4 

30,2 
10

4 
27,5 80 21,2 32 8,5 3,1 5 

  3,6 املتوسط العام الإجامل 

 س امترات الإس تبيان ااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من  ,مبحواًث   378ن =  

توفر فرص العمل, ومؤرش كفاية ادلخل, ومؤرش مس توى املعيشة, والأمن   موافقهتم عىل عبارات قياس مؤرش توزيع املبحوثني وفقًا ملس توى: 8جدول 
 الاقتصادى اإجامًل. 

 مؤرشات قياس الأمن الاقتصادى 
 الريفى املبحوثني شعور الش باب مس توى 

جامًل  املعيشةمس توى  كفاية ادلخل  توفر فرص العمل   الأمن الاقتصادى اإ
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 6,6 25 13,2 50 14,5 55 7,4 28 . منخفض
 86 325 76 287 75,5 285 73 276 . متوسط

 7,4 28 10,8 41 10 38 19,6 74 . مرتفع
 100 378 100 378 100 378 100 378 اجملموع

 س امترات الإس تبيانااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من 
 
 

 الامتسك الاجامتعى.  موافقهتم عىل عبارات قياس مؤرش: توزيع املبحوثني وفقًا دلرجة 9جدول  

 م
 العبارات 

 

  وافقة درجة امل 
 املتوسط

 املرحج 

 
 الرتبة 

 ل أأوافق بشدة ل أأوافق حمايد  أأوافق  أأوفق بشدة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

1 
أأحرص عىل تقدمي واجب العزاء ىف أأى  

 حاةل وفاة ىف البدل. 
17

6 
46,6 

14
5 

38,4 45 11,9 12 3,1 - - 4,2 2 

2 
لو حد تعب من جرياىن أأو أأهل قريىت 

 أأذهب به للطبيب.
12

7 
33,6 

17
7 

46,8 57 15,1 17 4,5 - - 4 3 

3 
مش بقفل الراديو والتليفزيون لو فيه 

 وفاة عند حد من جرياىن. حاةل 
39 10,3 54 14,3 51 13,5 

14
0 

37 94 24,9 2,4 6 

 9,5 36 10,3 39 6,1 23 ل أأشارك جرياىن ىف أأفراهحم.  4
16

2 
42,9 

11
8 

31,2 2,1 7 

5 
أأحرص عىل مزامةل جرياىن ىف العمل  

 الزراعى وغري الزراعى. 
75 19,8 

13
8 

36,5 
11

1 
29,4 38 10,1 16 4,2 3,5 5 

6 
أأحرص عىل مساعدة احملتاجني من 

 أأهل قريىت.
10

4 
27,5 

18
4 

48,7 69 18,3 11 2,9 10 2,6 3,9 4 

7 
لو فيه خالفات بني جرياىن أأبذل  

 قصارى هجدى حللها.
11

8 
31,2 

16
7 

 م4 3,9 1,3 5 4,8 18 18,5 70 44,2

 24,3 92 أأسامح جارى لو تسبب ىف رضر ل.  8
18

7 
 م4 3,9 1,1 4 3,2 12 22 83 49,4

9 
أأفضل نس يان خالفاىت مع جرياىن 

 لالحتفاظ بعالقات طيبة معامه. 
12

2 
32,3 

19
0 

 م3 4 1,6 6 1,8 7 14 53 50,3

10 
أأحرص عىل تكوين عالقات طيبة مع 

 جرياىن وأأهل قريىت. 
16

9 
44,7 

16
7 

44,2 33 8,7 6 1,6 3 0,8 4,3 1 

  3,6 املتوسط العام الإجامل 
 س امترات الإس تبيان ااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من  ,مبحواًث   378ن =  

 . العداةل الاجامتعية موافقهتم عىل عبارات قياس مؤرشتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة :  10جدول  

 م
 العبارات 

 

 وافقة درجة امل 
 

 املتوسط
 املرحج 

 
 الرتبة 

 ل أأوافق بشدة ل أأوافق حمايد  أأوافق  أأوفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

1 
تعلمي متوفرة للك واحد عاوز يتعمل  فرص ال 

 أأو يعمل أأولده. 
12

1 
32 

18
0 

47,6 49 13 23 6,1 5 1,3 4 2 

2 
الىل معاه فلوس ىف الزمن ده هو الىل 

 يقدر يتعمل أأو يعمل أأولده كويس. 
13

9 
36,9 

14
0 

37 47 12,4 42 11,1 10 2,6 4,1 1 
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3 
مفيش فرق بني غىن وفقري ىف احلصول  

 التعلمي اجليد.عىل 
65 17,2 

11
8 

31,2 71 18,8 83 22 41 10,8 3,2 6 

4 
الوظائف حمجوزة لأولد ذوى النفوذ من  

 قبل ما يتخرجوا. 
13

6 
36 

10
1 

26,8 92 24,3 39 10,3 10 2,6 3,8 3 

5 
الىل ماعندوش واسطة معره ماحيش تغل 

 شغالنه كويسه. 
10

6 
28 

10
8 

28,6 97 25,7 53 14 14 3,7 3,4 5 

6 
الكفاءة ىه الضامن حلصول الواحد عىل 

 وظيفة ىف البدل. 
77 20,4 

12
4 

32,8 
10

4 
 م5 3,4 5,8 22 13,5 51 27,5

7 
الفقري لو تعب ميقدرش يتعاجل ىف الزمن  

 ده.
85 22,5 

12
3 

32,5 
10

5 
27,8 53 14 12 3,2 3,5 4 

8 
املستشفيات احلكومية بتوفر العالج  

 ابجملان للك مريض. 
51 13,5 

10
0 

26,5 
10

5 
27,7 91 24,1 31 8,2 3,1 7 

9 
الناس املشاهري بس مه الىل بيتعاجلوا عىل  

 نفقة ادلوةل. 
71 18,8 

10
3 

 م6 3,2 5 19 25,1 95 23,9 90 27,2

1

0 

القانون بيتنفذ فقط عىل الناس الغالبة  
 الىل ملهومش ضهر. 

95 25,1 
11

3 
 م4 3,5 3,4 13 16,5 62 25,1 95 29,9

1
1 

واحد ىف البدل بياخد حقه أأمام  لك 
 القانون. 

59 15,6 99 26,2 
12

7 
 م6 3,2 8,2 31 16,4 62 33,6

  3,4 املتوسط العام الإجامل 
 س امترات الإس تبيان ااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من  ,مبحواًث   378ن =  

 
 . الإنامتء للمجمتع احملىل  موافقهتم عىل عبارات قياس مؤرشتوزيع املبحوثني وفقًا دلرجة :  11جدول  

 م
 العبارات 

 

  وافقة درجة امل 
 املتوسط

 املرحج 

 
 الرتبة 

 ل أأوافق بشدة ل أأوافق حمايد  أأوافق  أأوفق بشدة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 ىه أأحسن ماكن أأحب أأعيش فيه. قريىت  1
14

6 
38,6 

16
7 

44,2 37 9,8 23 6,1 5 1,3 4,1 2 

 حبس بغربة لو بعدت عن قريىت فرتة طويةل.  2
11

7 
31 

19
9 

52,6 44 11,6 12 3,2 6 1,6 4 3 

 22,5 85 37,8 66 12,4 37 أأمتىن أأعيش ىف ماكن اتىن غري قريىت.  3
14

3 
17,5 47 9,8 2,7 8 

 ابلفخر والاعزتاز لإنامتىئ لقريىت. أأشعر  4
14

0 
37 

15
7 

 م3 4 1,3 5 5,3 20 14,8 56 41,6

 أأبذل لك هجدى من أأجل الهنوض بقريىت. 5
10

6 
28 

16
0 

42,3 83 22 15 4 14 3,7 3,8 5 

 ل أأتأأخر عن املشاركة ىف أأى معل يفيد قريىت.  6
10

6 
28 

19
1 

50,5 58 15,3 17 4,5 6 1,7 3,9 4 

7 
ابحلزن الشديد أأو القلق عندما يواجه  أأشعر 

 أأهل بدلى اكرثة أأو مرض...اخل. 
16

5 
43,6 

16
7 

44,3 34 9 10 2,6 2 0,5 4,2 1 

 يزداد ارتباطى بقريىت مع مرور الزمن.  8
12

6 
33,3 

19
8 

 م2 4,1 0,3 1 3,4 13 10,6 40 52,4

 17,5 66 أأهمت حبضور أأى اجامتع يناقش مشالك القرية.  9
16

0 
42,3 96 25,4 46 12,2 10 2,6 3,5 6 

10 
عيش بعيد عن  أأ  كويسة فرصة يالو جت ل 

 ا. هيرحب بأأ  قريىت 
53 14 

10
0 

26,5 89 23,5 
10

0 
26,5 36 9,5 3 7 

 11,9 45 14,8 56 5 19 ل أأهمت أأن يكون ل أأصدقاء من أأهل قريىت. 11
15

8 
41,8 

10
0 

26,5 2,1 10 

 16,7 63 18,5 70 6,3 24 املعيشة ىف قريىت. أأشعر بعدم الرضا وامللل من   12
14

0 
37 81 21,5 2,5 9 

  3,4 املتوسط العام الإجامل 
 س امترات الإس تبيان ااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من  ,مبحواًث   378ن =  

, ومؤرش العداةل الاجامتعية, ومؤرش الإنامتء للمجمتع احملىل,  الامتسك الاجامتعى  موافقهتم عىل عبارات قياس مؤرش توزيع املبحوثني وفقًا ملس توى: 12جدول 
جامًل   . والأمن الاجامتعى اإ

 مؤرشات قياس الأمن الاجامتعى 
 شعور الش باب الريفى املبحوثني مس توى 

جامًل  احملىل الإنامتء للمجمتع  العداةل الاجامتعية الامتسك الاجامتعى   الأمن الاجامتعى اإ
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 - - 0,8 3 18,8 71 - - . منخفض
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 66,7 252 39,2 148 72,8 275 27,8 105 . متوسط
 33,3 126 60 227 8,4 32 72,2 273 . مرتفع

 100 378 100 378 100 378 100 378 اجملموع
 س امترات الإس تبيانااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من 

جامًل. توزيع املبحوثني وفقًا ملس توى :  13جدول    شعورمه بتوفر الأمن اجملمتعى اإ
جامًل مس توى   % عدد  شعور الش باب الريفى املبحوثني بتوفر الأمن اجملمتعى اإ

 24 91 . منخفض  شعور 
 67,8 256 . متوسط   شعور 

 8,2 31 . مرتفع شعور 
 100 378 اجملموع

 س امترات الإس تبيانااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من 

شعورمه بتوفر  درجة بني املس تقةل املدروسة للمبحوثني و  المكية املتغريات : قمي معامل الإرتباط البس يط لبريسون, وقمي اختبار مربع اكى بني14جدول 
جامًل.   الأمن اجملمتعى اإ

قمي معامل الإرتباط البس يط   املس تقةلاملتغريات 
 قمي اختبار مربع اكى احملسوبة  املتغريات املس تقةل لبريسون احملسوبة

 2,249 النوع. -1 0,055 السن.  -1

 * 24,744 املس توى التعلميى.  -2 * 0,103 الانفتاح الثقاىف.  -2
 * 0,119 التقدير الاجامتعى.  -3

 19,692 احلاةل املهنية.  -3
 ** 0,134 الثقة ابلنفس. -4

 0,026 عدد أأفراد الأرسة.  -5
 20,018 املس توى التعلميى للأب.  -4

 * 28,111 املس توى التعلميى للأم.  -5

 ** 0,169 الامتسك الأرسى.  -6
 * 23,248 احلاةل املهنية للأب.  -6

 6,606 احلاةل املهنية للأم.  -7
جاملً.رأأى املبحوثني عن اخلدمات  -7    ** 0,200 ابجملمتع احملىل اإ

 0,01** معنوية عند مس توى   ,   0,05* معنوية عند مس توى  
 
 

 . املدروسة اخملتلفة وأأبعاده  اجملمتعى بتوفر الأمن  شعورمه  من  تقللوفقًا لرأأهيم ىف املشالكت الىت  املبحوثنيالش باب الريفى توزيع :  15جدول م  
 الرتتيب  % التكرارات املشالكت م 

 مشالكت متعلقة ابلأمن الاقتصادى  
نتشار البطاةل بني الش باب.  1  1 92,1 348 اإ
 6 83,9 317 عدم العداةل ىف توفري فرص العمل.  2
خنفاض دخل الش باب الريفى.  3  3 88,4 334 اإ
 4 86,2 326 تفىش الفساد والرشوة.  4
 2 91,5 346 اخنفاض مس توى املعيشة دلى الش باب الريفى.  5
نتشار الفقر ىف اجملمتع.  6  7 81,2 307 اإ
رتفاع الأسعار مقارنة بدخول الش باب الريفى.  7  م 3 88,4 334 اإ
 5 84,1 318 عدم الاس تقرار الاقتصادى ىف اجملمتع.  8

 مشالكت متعلقة ابلأمن الاجامتعى  
 1 83,1 314 عدم املساواة بني الناس ىف احلقوق والواجبات. 1
خنفاض مس توى التعلمي.  2  5 78,3 296 اإ
 3 79,6 301 قصور مس توى اخلدمات واملرافق العامة وقةل اس تفادة املواطنيني مهنا.  3
 8 64,8 245 ضعف الصةل بني الأقارب والأرحام ابلقرية.  4
 7 67,5 255 كرثة املشاحنات واخلالفات بني أأهل القرية. 5
 6 72,2 273 الآابء والأبناء. وجود خلل ىف التواصل بني  6
 2 81,7 309 جهرة الش باب الريفى وترك القرية.  7
رتفاع معدلت الطالق خاصة بني الأرس حديثة الزواج. 8  4 79,4 300 اإ

 س امترات الإس تبيان ااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من  ,مبحواًث   378ن =  

 . املدروسة  اخملتلفة وأأبعاده اجملمتعى بتوفر الأمن  شعورمه  من تقلل ملقرتحاهتم حلل املشالكت الىت املبحوثني وفقاً الش باب الريفى : توزيع 16جدول  
 الرتتيب  % التكرارات املقرتحات م 

 مقرتحات حل املشالكت املتعلقة ابلأمن الاقتصادى  
 1 97,1 367 العمل عىل حل مشلكة البطاةل بني الش باب. 1
 3 93,9 355 العمل. العداةل ىف توفري فرص  2
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 6 92,9 351 حتسني دخل الش باب الريفى مبا يتناسب مع متطلبات احلياة.  3
 4 93,7 354 القضاء عىل الفساد والرشوة.  4
 م 6 92,9 351 حتسني مس توى معيشة الش باب الريفى.  5
 م 6 92,9 351 توفري الإماكنيات الالزمة للش باب لىك يعيشوا حياة كرمية.  6
 2 94,7 358 العمل عىل خفض الأسعار لتتناسب مع دخول الش باب الريفى.  7
 5 93,1 352 توفر الاس تقرار الاقتصادى ىف اجملمتع.  8

 مقرتحات حل املشالكت املتعلقة ابلأمن الاجامتعى  
 1 95,8 362 املساواة بني الناس ىف احلقوق والواجبات.  1
 4 94,2 356 الهنوض ابلتعلمي وتطويره.  2
 2 94,7 358 حتسني مس توى اخلدمات واملرافق العامة.  3
 6 91,3 345 تفعيل دور املؤسسات ادلينية ىف زايدة الرتابط بني أأهل القرية.  4
 5 93,4 353 تفعيل دور جلان املصاحلات للقضاء عىل املشاحنات واخلالفات بني أأهل القرية.  5
 م 2 94,7 358 أأفراد اجملمتع. تفعيل املعامالت الطيبة بني  6
 3 94,4 357 توفري احلياة الكرمية لتقليل جهرة الش باب من قريهتم.  7
 7 90,2 341 الارشاد الأرسى للش باب خلفض معدلت الطالق خاصة بني الأرس حديثة الزواج.  8

 س امترات الإس تبيان ااملصدر: مجعت وحسبت البياانت من  ,مبحواًث   378ن =  
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ABSTRACT 

The objectives of this research were as follows: Determining Knowledge degree of studied rural 
youth with the concept of community security. Determining feeling degree of the availability of 
economic, social, and community security totally. Determining the relation of the studied independent 
variables and their feeling degree of the availability of community security in general. Determining 
the problems that reduce their feeling towards the availability of community security, and their 
suggestions to overcome it. This research was conducted on a sample of 378 respondents from 
Monoufia governorate. Data were collected using a questionnaire on which tests of validity and 
reliability were conducted during the months of February and March 2021 with a personal interview 
with respondents. Data were statistically analyzed using tables, frequencies, percentage, weighted 
average, simple correlation coefficient, and chi- square (×2). Finding of the research were as follows: 
Nearly three quarters of studied (72,5%) their knowledge level of community security was high. The 
highest percentage of studied, their level of feeling of both economic security and social security. More 
than two thirds of the studied (67,8%) their overall feeling level of the availability of community 
security was totally medium. The most important problems that reduces the respondents feeling of 
the availability of community security were: the spread of unemployment and inequality between 
people in rights and duties. The most important suggestions to solve these problems were: providing 
job opportunities for the youth and equality between people in rights and duties. The research ended 
up with some recommendations derived from its results. 

Key words: rural youth, community security, economic security, social security. 
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