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  وعالقتها بمستوى مشاركتهم المجتمعية جتماعياًبعض خصائص الريفيون المستبعدون ا
  )جتماعية الريفية بمحافظة أسيوطدراسة ميدانية بإحدى الوحدات اال(

  عبدالحافظ محمد محمد اسماعيل
 اسيوط - جامعة األزهر –كلية الزراعة 

  

  -:والمشكلة البحثية المقدمة
وقد قتصادية وسياسية مهمة، اجتماعية واالماضية بتحوالت مرت اإلنسانية خالل الفترات 

مكانيات بين مختلف أفراد المجتمع بدرجة ملموسـة،  الواكب هذا التحول إختالف في القدرات وا
م وعادات وتقاليد يجتماعية واالقتصادية المتباينة من قاالمما أدي إلي ظهور العديد من األوضاع 

ها عائقاً رئيسياً أمام أي تغيير يسعى المجتمع إلـي تحقيقـه،   وأعراف والتي يمكن أن يمثل بعض
الذي مهد إلي ظهور العديد من الطبقات االجتماعية التي منهـا مـا يحتـل قمـة النظـام      األمر 

  .االجتماعي والبعض األخر يقبع في قاع النظام االجتماعي 
جتماعية مـن  اية االوضاع التي تحتاج إلي الحموتعد الفئات االجتماعية المهمشة وذات األ
الفقـر   فى بعض مناطقـه  سكانه حوالى خمسىأهم الفئات في المجتمع المصري، والذي يعاني 

عـدم  بأنواعه والبطالة والتعليم المحدود ومحدودية الفرص المتاحة لهم ويقع عليها عبء تحمـل  
االجتماعيـة  وارد وتحقيق العدالة والم صجتماعية تضمن لها التوزيع العادل للفراوجود سياسة 

  . )٣: ٢٠٠٤صالح،(
وقد تطور مفهوم الفقر بمرور الزمن فبعد أن كان مرتبط بالدخل فقط، أصبح ينظر إليـه  

لموقع الجغرافي والتـاريخي  االيوم على أنه مفهوم متعدد األبعاد وينشأ بفعل السياسات المتبعة و
النامية ويتخذ أشكال الجوع  البلدانوالثقافي والخصوصيات المجتمعية، والفقر ظاهرة منتشرة في 

وأسباب العيش والبطالة واألميـة واألوبئـة ونقـص الخـدمات      الزراعية واالفتقار إلي األرض
الصحية والماء الصالح للشرب، أما في البلدان المتقدمة فإن الفقر يفصح عن نفسه فـي أشـكال   

الحالتين نتيجـة إلنعـدام    االستبعاد االجتماعي وتزايد البطالة واألجور المنخفضة، وهو في كلتا
  .)٥: ٢٠٠٣رة، بق(العدالة االجتماعية والمساواة واألمن البشري والسالم 

مكانيات في عالم زاخر بالفرص الوفيرة، وال يسـتطيع  لفقر يعني العجز عن االنتفاع باالوا
ريـة  الفقراء أن يغيرواً أوضاعهم ألنهم ال يملكون وسائل هذه القدرة وذلك نتيجـة إلنعـدام الح  

، وإنعدام أساليب الحكـم السـليم،   في عمليات صنع القرار من المشاركة السياسية، وعدم التمكن
وينقسم الفقر إلي فقر مطلق وهو الذي يفتقر إلي كافة مقومات الحياة الضرورية، وفقـر نسـبي   

 ،نـاجي (يرتبط بكل مجتمع على حده ويختلف من مجتمع إلي آخر ومن فترة زمنية إلي أخـرى  
٣٣٦: ٢٠٠٨(.   

أشكال الفقر وتنوع أسبابه إال أنه يمكن النظر إلي العوامل المؤديـة  وعلى الرغم من تعدد 
  .)٩: ١٩٩٩دي، عد، ورشأس( اجتماعيفقر على أنها في األساس عمليات تمثل استبعادا اإلي ال

لذا يجب الحد من االستبعاد االجتماعي بكل صورة وباألخص لدى الفقراء، فـالفقر لـيس   
ثقافي، ومن ثم فإن التعامل معـه ال يجـب أن    -م اقتصادي وحسب بل هو مفهوم اجتماعيمفهو

يقوم على مفهوم إقتصادي محض وتجميد العوامل األخر، فالفقر يهمـش أصـحابه، ويجعلهـم    
االستبعاد االجتماعي والثقافي يهدد األمن القومي، وفي ضوء ذلك ويعيشون على حافة المجتمع، 

  .)١٦: ٢٠١١زايد، . (ستراتيجيات ثقافية لدفع الفقراء وليس إبعادهمفإننا بحاجة إلي ا
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مـن عـدد سـكان    % ٢٠إلي أن نحو  عن الفقر ي دراستهف "البنك الدولي"وتشير بيانات 
شبه فقـراء،  % ٢١ع، ونحو قتحت خط الفقر المد% ٣.٨مصر يعيشون تحت خط الفقر، ونحو 

حيـث   البحري بمناطقه الريفية والحضـرية؛ في كالً الوجهين القبلي و منتشرونوهؤالء الفقراء 
 الـذي  شون في ريف الوجه القبلـي من الفقراء يعي% ٣٩.١ ضحت نتائج التقرير إلي أن نحوأو

من الفقراء في ريف الوجه البحـري  % ١٦.٧من سكان مصر مقابل % ٢٥.٤يشكل سكانه نحو 
حضر الوجه القبلي يشكلون نحـو   الفقراء في من سكان مصر، في حين% ٣١نحو  الذي يشكل

ـ مالفقراء في الوجه القبلـي ي  يعني أنفي حضر الوجه البحري، مما % ٩مقابل % ١٨.٦  ونثل
في الوجه البحـري ممـا يعكـس مـدى     % ٢٦من إجمالي عدد الفقراء في مصر مقابل % ٥٨

  .)٣٤٣: ٢٠٠٩صالح، ( .ما بين مناطق الجمهور المختلفةالتفاوت واتساع هذه الفجوة في
حيث أن الغالبية العظمي مـن السـكان    ؛ويرتبط االستبعاد االجتماعي أرتباطاً وثيقاً بالفقر

جية التي أهم المفاهيم السوسيولو من  ياً من الفقراء، واالستبعاد االجتماعي يعدالمستبعدين إجتماع
جتماعية التي ال تشارك في األنشطة األساسية للمجتمع الذي تعـيش  االتعبر عن أوضاع الفئات 

وتحرم من اإلندماج داخل نسيج المجتمع وينتشر االستبعاد االجتماعي في الريف والحضـر  فيه، 
  .)٢٠١٢ رمضان، (ء وبعض األغنياء داخل المجتمع ويشمل الفقرا

عنـدما   Rene Lenior" رينيه لينـور "جتماعي بالفرنسي الستبعاد اويرتبط أصل مفهوم اال
ة مـن النـاس   وقد أشار فيه إلي المستبعدين بإعتبارهم طائف ١٩٧٤عام " المستبعدون"كتابه ألف 

نون والعجزة والمسنين والمنحرفين والـذين  جتماعي وهم المعاقون والمدميفتقدون إلي التكيف اال
جتماعية والخدمات التي تقـدمها  من االشباعات االقتصادية واالنتحار ألنهم مستبعدون حاولوا اال

الحكومة، وعلى الدولة إعادة تكيفهم مع المجتمع، وفي السنوات التالية تم تطوير المفهوم وتوسيع 
وفـي المجـاالت    وكلياً من المشاركة في مجـتمعهم  أفاقه ليشمل جميع الناس المحرومين جزئياً

  .(Bombongan, 2008:35)جتماعية المختلفة للحياة اال
لألفراد والجماعـات   جتماعي بأنه عملية تحول دون المشاركة الكاملةاإلستبعاد اإل ويعرف

رمضـان،  (قتصادية والسياسية، كما تحول دون ممارسـة حقـوقهم   في الحياة االجتماعية، واال
٢٠١٢(.  

جتماعي ليس أمراً شخصياً، وال يرجع إلي تدني القـدرات  وبناء على ما تقدم فاالستبعاد اال
جتماعية معينة ورؤى محددة، ومؤشر على أداء هذه البنيـة  فردية فقط بقدر ما هو حصاد بنية اال

لفقـراء  لوظائفها، وهو ليس موقفاً سياسياً فقط وال طبقياً، ولكنه جامع لكل ذلك، وهو ليس شأن ا
ـ لمجتمع، وليس أمامهم سوى تقليل االوحدهم، وال هم األغنياء وحدهم، وإنما هو مشكلة ا تبعاد س

  .)٩: ٢٠٠٧هيلز وآخرون، ( ةالحق ةستيعاب الكامل أي المواطنوتنظيم اإلندماج وتحقيق اال
عتراف ببعض األفراد والجماعات م االجتماعي صورة من صور عدوإذا كان االستبعاد اال

الـة تـوافر هـذه    لمجتمع، فإنه يعبر عن شكل من أشكال التهميش اإلجتماعي، أما فـي ح في ا
جتماعي صورة من صور العجز عن الوصول إلـي المنظومـات   اإلعتراف فيعتبر االستبعاد اال

تعد المشاركة صـورة مـن صـور    ، ومة لجعل هذه الحقوق واقعاً حياً السياسية والقانونية الالز
سياسية في مقدمـة  جتماعي داخل المجتمع، لذا تأتي مشكلة المشاركة الد االى االستبعاالقضاء عل

بر المشاركة السياسية العامل الحاسم فـي نجـاح مشـروعات    تجتماعية، وتعصور المشاركة اال
التنمية بصفة عامة والتنمية الريفية بصفة خاصة، فال أمل في تحقيق تقدم ملمـوس فـي   وبرامج 

من المشاركة الشعبية، فالمشاركة هي الحصن الحصين واألسـاس  أي عمل تنموي حقيقي يخلو 
المتين الذي يركن إليه أي جهد تنموى يبغي النجاح، لذلك فإن أي جهد تنمـوي ال يـتم إال مـن    

خليفـة،  (خالل مجهودات مشتركة بين األجهزة المعنية من ناحية والجماهيرية من ناحية أخرى 
٢٠٣: ٢٠١٤(.  

عـدد مـن األهـالي    ألكبر ملية التي من خاللها تتاح الفرص لعوتعرف المشاركة بأنها ا
  .)٣٧: ١٩٩٦بدران،(ليساهموا في مختلف العمليات كل تبعاً لنوع خبرته وإهتمامه 
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كما تعرف المشاركة بأنها إسهام أكبر قدر من األهالي في تنفيذ المشـروعات وتنظيمهـا،   
: ١٩٩٦عـويس،  (برة، والجهد وغيرها وتأخذ عملية المشاركة صور متعددة مثل المشاركة بالخ

١١٤(.  
ويمكن النظر إلي المشاركة المجتمعية على أنها قيام األفـراد بـدورهم دون أن يكونـوا    
موظفين أو معنيين بالتأثير في الخدمات الحكومية وفي التعاون لسد الحاجات المحلية علماً بأنهـا  

  .  )United Nation, 1962: 33( تأخذ أشكاالً ومستويات مختلفة داخل المجتمع
قتراب من مفهوم المشاركة توضيح المقصود بمصطلح المشاركة بصفة عامة، اال ويقتضي

فالمشاركة قد تعني أي عمـل تطـوعي مـن جانـب      ’ مفهوم المشاركة السياسيةح تمهيداً لطر
سـتوى  ختيار القادة السياسيين على أي مالعامة واالمواطنين بهدف التأثير على إختيار السياسات 

يري أن المشاركة عملية تشمل جميع صور إشـتراك أو   حكومي أو محلي أو قومي، وهناك من
 في توجيه عمل أجهزة الحكومة أو أجهزة الحكم المحلي لمباشرة القيام بالمهـام إسهام المواطنين 

اء كانـت  و، وسأو تقريرياً أو تنفيذياً أو رقابيا طابعها إستشارياً التي يتطلبها المجتمع سواء كان 
المشـاركة   :المساهمة مباشرة أو غير مباشرة، ويمكن تقسيم المشاركة إلي ثالثة أنـواع وهـي  

هـذه   وإن كان هناك صعوبة في فصلالمشاركة السياسية ،  قتصادية ،المشاركة اال جتماعية ،اال
اخالً قويـاً  رتباطاً قوياً وتـداخلها تـد  ا رتباط هذه األنواع مع بعضهااألنواع في الواقع العملي ال

  .)٦١: ٢٠٠٨عليو، (
إلي أن المشاركة السياسية عبارة عن العملية التي يلعب الفرد  )١٢: ٢٠٠٦( ويشير الحداد

على ما لديه من خصائص نفسية معينة،  ياة السياسية للمجتمع، وذلك بناءمن خاللها دوراً في الح
أثير على القـرار السياسـي، مـن    اختيارية، يسعي الفرد من خاللها إلي الت وهي عملية تطوعية

ختيار حكامه وممثليه في لفة مثل التصويت في االنتخابات الخالل القيام باألنشطة السياسية المخت
والنقابية، أو الترشح إلي منصـب سياسـي، أو المشـاركة فـي      المؤسسات التشريعية واألهلية

  .في حياة مجتمعه السياسية  عتصامات، ومتابعة ما يدور حوله من أمور قد تؤثرواالالمسيرات 
أن المشـاركة السياسـية   علـى   (FAO, 1991:12)وكما تؤكد منظمة األغذية والزراعة 

عملية مستمرة يشارك فيها كل إنسان سواء أدرك ذلك أم لم يدركه، أي أن المشاركة ال تقتصـر  
لتشـمل كافـة   تمتـد  نتخاب والترشح، بل لى عملية االعلى عملية التمثيل النيابي وال تقتصر ع

الحاضر ويـؤثر   االنسان فى رحلة حياته ،فكل قرار يتخذه هو قرار يشكل القرارات التي يتخذها
  .في المستقبل 
أن المشاركة السياسية فـي معناهـا   إلي  (Ladesmaetal, 1981: 24) "ليسميتليد" وأشار
  .ه تحديد مسيرة المجتمع وتقدم مشاركة في إتخاذ قرارات الحياة فىاألعم هي ال

ـ   ة ديناميكيـة أي تـرتبط بـالظروف    مما تقدم يمكن القول بأن المشاركة السياسـية عملي
طـار اجتمـاعي   إقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمـع، أي تحتـاج إلـي    االجتماعية واال

الزمـان والمكـان،    بأن المشاركة السياسية تختلف بإختالف للقول قتصادي مالئم، وهذا يدفعناوا
حيث أنه مـن الضـروري    في كل األوقات كل الذين يملكونه؛ المشاركة ال يمارسهكما أن حق 

األميـة، والفقـر ورفـع المسـتوي      مكانيات الذاتية والمادية لذلك، مثل القضاء علـى توفير اال
ـ قتصادي اال نسـبة األميـة    هوالثقافي لألفراد، وذلك ألن المشاركة السياسية في مجتمع تزيد في

نقسام الطبقي الحاد فهي حق فقط للذين يقدرون عليه حتى ولو عي، ويتسم باالستبعاد االجتماواال
  . )٤١: ١٩٧٩المنوفي، (كان متاحاً للجميع نظرياً 

س كـل  أما الذين يفشلون في المشاركة هم المستبعدون من مزاولة القوة، ومع ذلـك فلـي  
دليل علـى   إرتفاع نسبتهاحيث تظل المشاركة قلب الديمقراطية، ف المشاركين يملكون قوة مؤثرة؛

  .) ٩: ٢٠٠٥صالح، (ول المشاركة دليل على إنحسارها إتساع الديمقراطية، واف
اق به وباهله شتى صـور التجاهـل   وتبرز المشكلة البحثية في أن الريف المصري قد ح

ي إلـي  أدستغالل في فترات مختلفة وفي معظم العصور، األمر الذي زاف واالنستواإلهمال واال
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لفقـري  يعتبر العمـود ا  هقتصادية والزراعية، رغم أنفي مختلف النواحي االجتماعية واالتخلفه 
 ثـروة لما زال يمثل المصـدر األساسـي   حيث أنه أصل الحضارة المصرية القديمة و للمجتمع؛

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإلهتمـام بـالريف    مصر الحقيقية وكنزها الثمين وهم البشر،
رتفاع منها تفشى األمية بين أفراده، وا ه مازال يعاني الكثير من المشكالت والتيالمصري، إال أن

حيث بلغ  ؛ سيوط وسوهاج والمنياأوبلغ أقصي حد له في محافظة % ٦٣معدل اإلعالة الذي بلغ 
في ريف الوجـه القبلـي، وسـيادة    % ٤٠.٢ عدالت الفقر التي بلغتوإرتفاع ملكل منهم، % ٦٩
فتقار إلي الخبرة، لذلك ليس بمستغرب أن يعيش في الريـف  والقيم المعوقة واالدات والتقاليد العا

أكثر فئات المجتمع فقراً ممن يستحقون معاش الضمان اإلجتماعي، وهو أقل بكثيـر مـن الحـد    
األسرة، ويخص هذا الضمان األرامل والمطلقات وغيـر القـادرين   و دني لتلبية متطلبات الفرداأل

 مؤشـراً  ين وكبار السن وغير حائز األراضي الزراعية، وهذا األمر يمثلعلى الكسب من المعاق
جتماعيـاً فـي   عدون ابالغ الخطورة لماله من أثار اجتماعية واقتصادية وسياسية لهؤالء المسـتب 

  الريف المصري 
  :لذلك كانت فكرة البحث ليجيب على التساؤالت التالية

 جتماعياً في منطقة البحـث؟ مستبعدون ااالجتماعية لهؤالء الما هي الخصائص الشخصية 
مـا  و ؟وما هو مستوي مشاركتهم في مشروعات التنمية  ؟جتماعية اال وما هو مستوي مشاركتهم

ة العالقة بين مستوى المشاركة االجتماعية لـدى  ما هي طبيعو ؟السياسية  مشاركتهمهو مستوى 
ما هـي طبيعـة   و ة المدروسة؟جتماعيصية واالخكل خصائصهم الش وبينجتماعياً المستبعدون ا

خصائصـهم الشخصـية    مـن  وبـين كـل   مشروعات التنمية العالقة بين مستوى المشاركة في
مـن  وبـين كـل    مشاركة السياسيةما هي طبيعة العالقة بين مستوى الوجتماعية المدروسة؟واال

  جتماعية المدروسة؟ خصائصهم الشخصية واال
  -:أهداف البحث

   :البحثية يستهدف هذا البحث ما يليمما سبق وفي ضوء المشكلة 
ين المسـتبعدون  الـريفي  جتماعيـة للمبحـوثين  عرف على بعض الخصائص الشخصية واالالت-١

  .جتماعياً بمنطقة الدراسةا
 .جتماعياًالمستبعدون ا المبحوثين التعرف على مستوى المشاركة االجتماعية لدي-٢
 .جتماعياالمستبعدون ا المبحوثين لدي مشروعات التنميةالتعرف على مستوى المشاركة في -٣
  .جتماعياًالمستبعدون االمبحوثين مشاركة السياسية لدي التعرف على مستوى ال-٤
المسـتبعدون   المبحـوثين  ة العالقة بين مستوى المشاركة االجتماعية لديالتعرف على طبيع-٥

، النوع ، الحالـة  السن " :التالية جتماعية من خصائصهم الشخصية واالجتماعياً وبين كل ا
ـ االجتماعية ، عدد افراد االسرة المعيشية ، الحالة الصحية ، الحالـة التعليم  ة ، الحالـة  ي

العملية ، نوع العمل ، مصدر الدخل الشهرى ، حيازة المسكن ، حيازة االجهزة الكهربائية 
  ."، مصادر الحصول على المعلومات ، العضوية فى المنظمات ، مستوى الطموح 

 المبحـوثين  مشروعات التنميـة لـدي  المشاركة في  يعرف على طبيعة العالقة بين مستوالت-٦
 .جتماعية المدروسةخصائصهم الشخصية واال من جتماعياً وبين كلالمستبعدون ا

المسـتبعدون   المبحـوثين  مشاركة السياسية لـدي ال يالتعرف على طبيعة العالقة بين مستو-٧
  .جتماعية المدروسةخصية واالخصائصهم الشمن ياً وبين كل جتماعا

  -:أهمية البحث
عم اإلطار النظـري عـن المسـتبعدون    ترجع أهمية البحث من الناحية النظرية في أنه يد

علـى بعـض الخصـائص الشخصـية      جتماعياً والمشاركة المجتمعية، وكذلك يلقي الضـوء ا
للدراسـات   ومرجعـاً هذا المجـال،  كما يعد إضافة إلي الدراسات السابقة في جتماعية لهم، واال

جتماعياً بالمشاركة المجتمعية في دراسة مستويات عالقة المستبعدون االمستقبلية التي تهدف إلي 
  .الريف المصري 
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وتكمن أهمية البحث من الناحية التطبيقية في تقديم توصيات إلي الجهات المعنية السياسـية  
ليل حجم السـكان  قريفيين بما يضمن تيشة السكان القتصادية بتحسين مستوى معالجتماعية واالوا

جتماعياً في الريف المصري، ومعالجة المشكالت والتحديات الناجمة عن وجود هذه المستبعدون ا
  .عامة والمجتمع الريفي بصفة خاصة الفئة داخل المجتمع المصري بصفة

  
  -:التعريف االجرائى
همشـين والفقـراء الـذين    فى هذا البحـث االفـراد الم   ميقصد به: اجتماعيا  المستبعدون

  .يستفيدون من معاش الضمان االجتماعى 
  -:الفروض البحثية

  :لتحقيق األهداف الخامس والسادس والسابع ثم صياغة الفروض البحثية التالية

 عياً وبين كـل جتماقة معنوية بين مستوي المشاركة االجتماعية لدى المستبعدون اتوجد عال - ١
  .المدروسة جتماعيةخصائصهم الشخصية واال من

يـاً  جتماعمشروعات التنمية لدي المستبعدون امستوى المشاركة في  توجد عالقة معنوية بين - ٢
 .جتماعية المدروسة خصائصهم الشخصية واالمن وبين كل 

 مـن  عياً وبين كلجتمامشاركة السياسية لدي المستبعدون اتوجد عالقة معنوية بين مستوى ال - ٣
  .روسةجتماعية المدخصائصهم الشخصية واال

  -:الطريقة البحثية
 ٥٢مركز و ١١أجري هذا البحث في محافظة أسيوط وتتكون المحافظة من  :المجال الجغرافي*

عزبة ونجع، وتـم إختيـار مركـز ديـروط      ٩٧١قرية و ٢٣٥وحدة محلية قروية تضم 
بإعتباره أكبر المراكز اإلدارية بالمحافظة في عدد السكان، وتم اختيار أفقر قريـة داخـل   

 .ويوجد بها وحدة شئون إجتماعية " أبو الهدر"مركز فكانت ال
جتماعي داخل القريـة فكـان   دد المستفيدين من معاش الضمان االعتم حصر : المجال البشري*

وأختبر من كشوف الحصر بالوحـدة  حالة تمثل السكان المستبعدون إجتماعياً  ٤٨٠عددهم 
معاش الضمان اإلجتمـاعي فكـان    جتماعية بطريقة عشوائية منتظمة من واقع كشوفاال

 . من مجتمع الدراسة% ٢٥مبحوثاً ويشكلون نسبة  ١٢٠عددهم 
جمع البيانات من المبحوثين بإسـتخدام أسـلوب اإلسـتبيان مـع المقابلـة      تم : جمع البيانات*

الشخصية، وتم إختبار اإلستمارة ميدانياً للتأكد من صالحيتها ومناسباتها للمبحوثين ثم تـم  
  .م ٢٠١٤ يوليوا في جمع البيانات من المبحوثين خالل شهر استخدامه
  -:قياس المتغيرات

  -:لةالمتغيرات المستق: أوالً* 
 .تم قياسه بإستخدام الرقم الخام لعدد سنوات العمر  :سن المبحوث -١
 ) .٢(، واألنثى برقم )١(برقم  الذكرتم تمييز: النوع -٢
، )٣(، مطلـق )٢(، المتـزوج )١(األعـزب  : مييزيـة تم إعطاء أرقام ت :جتماعيةالحالة اال -٣

 . )٤(أرمل
 . )كما ذكر(قياسه كرقم خام لعدد أفراد األسرةتم : عدد أفراد األسرة المعيشية -٤
، مـريض  )٢(، معـاق )١(تم التعبير عنها بدرجات تمييزية متدرجة سـليم : الحالة الصحية-٥

 ) .٣(مرض مزمن
، تعلـيم  )٢(، يقـرأ ويكتـب  )١(أمي: ات ترجيحيةدرجأعطي المبحوث : المستوي التعليمي-٦

 ).٥(، جامعي)٤(، ثانوي)٣(أساسي
 .)٢(، ال يعمل)١(يعمل: أعطي المبحوث درجات تمييزية: عمليةالحالة ال-٧
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، أعمـال  )٢(، أعمال هامشية)١(أعمال يدوية: أعطي المبحوث درجات تمييزية: نوع العمل-٨
 .)٣(مكتبية

، من الضـمان  )١(العمل منالدخل : لمبحوث درجات تمييزيةأعطي ا: مصدر الدخل الشهري-٩
 ).٣(، من أهل الخير)٢(اإلجتماعي

 ) .٣(، وضع يد)٢(، اإليجار)١(ملك: أعطي المبحوث درجات تمييزية :حيازة المسكن-١٠
لفرد، وتم تقسـيم  قياس المتغير بعدد األجهزة التي يمتلكها اتم  :حيازة األجهزة الكهربائية -١١

 ٢-١(منخفضـة   :حيازة األجهـزة الكهربائيـة   :على ذلك إلي ثالث فئات ن بناءالمبحوثي
 ).درجات ٦-٥( :حيازة عالية ).درجات ٤-٣( :وحيازة متوسطة ).درجات

أعطي المبحوث أربع مصادر قد يعتمد عليها أو علـى  : مصادر الحصول على المعلومات -١٢
هي األهل والجيـران، الصـحف   أحدها في الحصول على معلوماته فكانت هذه المصادر 

يعتمد علـى  : درجات تميزية  المبحوث أعطىوالمجالت، األصدقاء، اإلذاعة والتليفزيون، 
 يتم تحديد أكثـر المصـادر حسـب   و )صفر( ، وال يعتمد على المصدر )  ١( المصدر 

 .لها ينالمبحوث اختيار
درجـة مشـاركته فـي    قياس المتغير بإجابة المبحوث عـن  تم : العضوية في المنظمات -١٣

، والمشـارك كعضـو مجلـس    )١(جتماعية وأعطى المشارك كعضو عاديمنظمات االال
) درجـة ١٠رــ  صف(درجات المبحوثين بين  فتراوحت) صفر(، وغير المشارك )٢(رةإدا

و مشاركة متوسـطة   ،) صفر(غير مشاركة ودرجتها فئة :وقسم المبحوثين إلي ثالث فئات
 .)١٠-٦(مشاركة عالية  ،و) ٥-١(

عبارة بـ موافـق، سـيان،    ١١قيس هذا المتغير بإجابة المبحوث عن : مستوي الطموح -١٤
على التوالي وتراوحت درجـات المبحـوثين بـين     ١، ٢، ٣غير موافق، فأخذت درجات 

 ،)درجـة  ١٨-١١(طموح مـنخفض   :وقسم المبحوثين إلي ثالث فئات) درجة ٣٣-١١(
 .)درجة  ٣٣-٢٧(طموح عالي  ،) درجة ٢٦-١٩(طموح متوسط 

  -:المتغيرات التابعة :ثانياً
عبـارة ويجيـب عنهـا     ١١تم قياس هذا المتغير بإجابة المبحوث عـن   :جتماعيةالمشاركة اال

، صـفر علـى الترتيـب،    ١، ٢، ٣وأعطيت الدرجات " دائماً، أحياناً، نادراً، ال"المبحوث 
: ين إلي ثـالث فئـات  درجة وتم تقسيم المبحوث٣٣ -بين صفروتراوحت درجة المشاركة 

 ٢٢ -١٢(جتماعية متوسطة مشاركة ا،) درجة ١١ –صفر ( جتماعية منخفضة مشاركة ا
 ).درجة ٣٣-٢٣(جتماعية عالية مشاركة ا). درجة

ب يعبارات ويج ١٠تم قياس هذا المتغير بإجابة المبحوث عن : المشاركة في مشروعات التنمية
، صـفر علـى الترتيـب،    ١، ٢، ٣وأعطيـت  " الً ،دائماً، أحياناً، نـادرا "عنها المبحوث 

المبحـوثين إلـي   درجة وتقسم  ٣٠-وتراوحت المشاركة في مشروعات التنمية بين صفر
 -٢٠(عاليـة   ،) ١٩ -١١(متوسـطة  ، ) ١٠ –صـفر  ( مشاركة منخفضة : ثالث فئات

٣٠.( 
ا المبحوث عبارة ويجيب عنه ١٧تم قياس هذا المتغير بإجابة المبحوث عن  :المشاركة السياسية

، صفر على الترتيـب، وتراوحـت   ١، ٢، ٣وأعطيت الدرجات " ،الً  دائماً، أحياناً، نادرا"
مشـاركة   :درجة، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثالث فئـات  ٥١-درجة المشاركة من صفر 

مشـاركة  ، ) ٣٥ -١٨(مشاركة سياسـية متوسـطة    ،) ١٧ –صفر ( سياسية منخفضة 
 ).٥١-٣٦(سياسية عالية 

  -:ل البياناتتحلي
 التطـابق  في تحليل البيانات التكرارات والنسب المئوية ومعامل SPSSتم استخدام برنامج 

  .النتائج وتفسيرها حوتم عرض البيانات جدولياً والتعليق عليها وإيضا) ٢كا(النسبي 
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  -:ناقشتهاالنتائج وم
  -:جتماعياًستبعدين اوسة للسكان الريفيين المجتماعية المدرالخصائص الشخصية واال :أوالً

% ٣٧.٥أفراد عينة الدراسة ذكـور وأن   من% ٦٢.٥إلي أن) ١(النتائج في الجدول  تبين
 ٦٠-٤١عون فـي الفئـة العمريـة    يق% ٥٨.٣بين أن أكثر من نصف المبحوثين منهم إناث، وت

مـن ربـع   ، وأكثر %٤٧.٥مبحوثين عينة الدراسة متزوجين وأن ما يقرب من نصف ال ،سنة 
أفراد بنسـبة   ٦-٤وتبين أن أكثر من نصف المبحوثين يعولون % ٣٠.٨المبحوثين أرامل بنسبة 

  %. ١٩.٢فأكثر بنسبة  -أفراد ٧ة العدد ، وما يقرب من خمس العينة يعولون أسر كبير%٦٠
راد عينة الدراسة حيث تصـل إلـي   كما أوضحت نتائج الدراسة إرتفاع نسبة األمية بين أف

من أفراد العينة حاصلين على مؤهالت عليا لكنهم مستبعدون إجتماعيـاً  % ١٤.٢ن ، وأ%٤٧.٥
من المبحوثين معاقون، وأن % ٢٠.٨الة والطالق والترمل وتبين أن ربما يرجع ذلك بسبب البط

لون أعمـال  معي% ١٣.٣ال يعملون، وأن % ٧٥.٨منهم مرضي بمرض مزمن وتبين أن % ٢٠
ـ  إجمالي المبحوثين مصـدر دخلهـم الر  من % ٩٠.٨يدوية، كما تبين أن  ن الضـمان  ئيسـى م

  .من العمل %٩.٢يجتماعاال
ـ % ٨٥كما تشير النتائج إلي أن  % ١٣.٣وثين حيـازتهم للمسـكن بالملـك، و   من المبح

مـن المبحـوثين حيـازتهم لألجهـزة الكهربائيـة      % ٢٥.٨بوضع اليد، وأن % ١.٧باإليجار، 
ازتهم لألجهزة الكهربائية متوسطة، كمـا تبـين   منخفضة، وأن ما يقرب من نصف المبحوثين حي

كانت علـى  والنتائج أن أكثر المصادر التي يعتمد عليها المبحوثين في الحصول على المعلومات 
ت وكانـت  الترتيب اإلذاعة والتليفزيون ثم األهل والجيران ثم األصدقاء وأخيراً الصحف والمجال

ـ %١٩.٢، %٤٥.٨، %٧٥، %٧٦.٧نسبها على الترتيب  ة بـين  ، وذلك يرجع إلي أنتشار األمي
من المبحـوثين كانـت   % ٦٠.٨٣وتشير النتائج أيضاً إلي أن ، %٤٧.٥أفراد العينة التي بلغت 

مـنهم كانـت عضـويتهم فـي المنظمـات      % ٣٩.١٧هم في المنظمات منخفضة، بينما عضويت
مـن  % ٣٠، وأن  من المبحوثين كان مستوى طموحهم مـنخفض % ٣٧.٥ متوسطة، وتبين أن

  .المبحوثين مستوى طموحاتهم عالياً 
  -:جتماعياًجتماعية لدي المستبعدون امستوى المشاركة اال :ثانياً

لتحقيق الهدف الثاني من البحث ثم تحليل البيانات باستخدام األعـداد، والنسـب المئويـة،    
  :على النحو التالي) ٢(وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول 

ن كانـت مشـاركتهم   اردة بالجدول أن أكثر من نصف المبحـوثي حيث أشارت النتائج الو
مـن المبحـوثين مسـتوي مشـاركتهم      %٤٥، بينما كانت نسبة %٥٥جتماعية عالية بنسبة اال
جتماعية متوسطة، وربما تشير هذه النتيجة إلي قوة الترابط والتماسك بـين الفئـات الفقيـرة،    اال

من الطبقـات الفقيـرة    كة العالية إلي حرص الكثيروالمهمشة فيما بينها، وقد ترجع نسبة المشار
جتماعياً للمشاركة اإلجتماعية حيث تكون فرصة للحصول على الطعـام والشـراب   والمستبعدة ا
  .دون مقابل

  -:جتماعياًمشروعات التنمية لدي المستبعدون امستوى المشاركة في  :ثالثاً
تخدام األعـداد والنسـب المئويـة،    سلث من البحث تم تحليل البيانات بالتحقيق الهدف الثا

  :على النحو التالى) ٣(وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول 
% ٥٧.٥إلي أن أكثر من نصف المبحـوثين  حيث تبين من النتائج الواردة، بذات الجدول 

مـن المبحـوثين   % ٣٦.٦نمية منخفضة، بينما كانت نسبة مستوى مشاركتهم في مشروعات الت
ـ مشروعات التنم مستوى مشاركتهم في داً مـن المبحـوثين   ية متوسط، في حين أن نسبة قليلة ج

ية عالياً، مما يشير إلي ضـعف  جتماعياً كان مستوى مشاركتهم في مشروعات التنمالمستبعدون ا
 فى المشاركة جتماعياً، وعدم الرغبةمن قبل المستبعدون ا عملية المشاركة في مشروعات التنمية

داخل قراهم، وربما يرجع هذا الضعف في المشاركة إلرتفـاع معـدل   في المشروعات التي تتم 
  .مثل هذه المشروعات التنموية ا بينهم وليس لديهم ما يشاركون به فىالفقر فيم

  -:جتماعياًمشاركة السياسية لدي المستبعدون امستوى ال :رابعاً
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لنسـب المئويـة،   ستخدام األعـداد وا البحث تم تحليل البيانات با لتحقيق الهدف الرابع من
  :على النحو التالي) ٤(وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول 

من المبحوثين كانت مشـاركتهم السياسـية   % ١١.٦أشارت النتائج بالجدول إلي أن حيث 
% ٥٠.٨اركتهم السياسية متوسطة بنسـبة  عالية، وأن أكثر من نصف المبحوثين بقليل كانت مش

لمستبعدون إجتماعياً كانت مشاركتهم السياسـية منخفضـة،   من المبحوثين ا% ٣٧.٥في حين أن 
جتماعياً على عملية المشاركة السياسـية،  المستبعدون ا يونمما يشير إلي عدم إقبال السكان الريف

نتخابـات وغيرهـا،   المهمشة بعدم أهمية صوتهم في اال رجع ذلك إلي شعور هذه الطبقةيوربما 
  .لمال أو من وازع الدافع القبليوقد يذهب البعض من أجل الحصول على ا

ياً وبين كـل  جتماعة العالقة بين مستوى المشاركة االجتماعية لدى المستبعدون اطبيع: خامساً
  -:جتماعيةخصائصهم الشخصية واال

  : لتحقيق الهدف الخامس من البحث تم صياغة الفرض اإلحصائي التالي
ياً وبين كل جتماعلدى المستبعدون ا قة معنوية بين مستوى المشاركة االجتماعيةتوجد عال 

السن، النوع، الحالة التعليمية، عـدد أفـراد األسـرة     :جتماعية التاليةخصائصهم الشخصية واال
المعيشية، الحالة الصحية، الحالة التعليمية، الحالة العملية، نوع العمل، مصدر الدخل الشـهري،  

حصول على المعلومـات، العضـوية فـي    حيازة المسكن، حيازة األجهزة الكهربائية، مصادر ال
حصـائي اسـتخدام معامـل    ق من صحة الفرض االوللتحق" حالمنظمات، وأخيراً مستوي الطمو

  :على النحو التالي) ٥(وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم ) ٢كا(التطابق النسبي 
 بـين مسـتوي المشـاركة    ٠.٠٥ي وجود عالقة معنوية عنـد مسـتوى   تشير النتائج إل

جتماعيـة  كل خاصية من خصائصـهم الشخصـية واال  جتماعياً، واالجتماعية لدي المستبعدون ا
جتماعية، مصادر الحصول على المعلومات، العضوية في المنظمات، وذلك بقيم الحالة اال :التالية

 على التوالي، وهي أكبر من القيم الجدولية لها ٢٩,٢٠، ٢٨,١٨، ٧٤,٥: نسبي معامالت تطابق
ـ المستوى  عند ذات ي ، وهذه النتائج تشير إلي أن هذه المتغيرات على درجة عالية من االهمية ف

  .جتماعية التأثير على مستوى المشاركة اال
) المتغيرات(وتأسيساً على ما تقدم يمكن رفض الفرض اإلحصائي فيما يتعلق بالخصائص 

) المتغيـرات (ة للخصائص التي تثبت وجود عالقة معنوية معها، في حين لم يمكن رفضه بالنسب
  .التي لم يثبت وجود عالقة معنوية معها

مشـروعات التنميـة لـدى المسـتبعدون     طبيعة العالقة بين مستوي المشاركة فـي   :ًسادسا
  -:جتماعياًا

  :حصائي التالياالرض فلتحقيق الهدف السادس من البحث تم صياغة ال   
ت التنميـة لـدي المسـتبعدون    امشـروع  توجد عالقة معنوية بين مستوى المشاركة في

جتماعيـة،  السن، النوع، الحالة اال :جتماعية التاليةياً وبين كل خصائصهم الشخصية واالجتماعا
المعيشية، الحالة الصحية، الحالة التعليمية، الحالة العملية، نوع العمل، مصدر ة عدد أفراد األسر

، مصادر الحصول على المعلومـات،  األجهزة الكهربائيةالدخل الشهري، حيازة المسكن، حيازة 
حصـائي يمكـن   الفـرض اال ، وللتحقق من صحة هذا "العضوية في المنظمات، مستوى الطموح

علـى النحـو   ) ٦(وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول  )٢كا(استخدام معامل التطابق النسبي 
  :التالي

مشـاركة السـكان   بين مستوى  ٠و٠١تشير النتائج إلي وجود عالقة معنوية عند مستوى 
الحالة :جتماعية التاليةاصية من خصائصهم الشخصية واالالريفيون في مشروعات التنمية وكل خ

التعليمية، نوع العمل، حيازة األجهزة الكهربائية، مستوى الطموح، وذلك بقيم معـامالت تطـابق   
لية لها على التوالي، وهي أكبر من القيم الجدو ٤٦٤.٠٦، ٧٤.٥٠، ١٠٢.٩١، ١٦٣.٦٠: ينسب

  .عند نفس مستوى
بـين مسـتوى مشـاركة     ٠.٠٥ج وجود عالقة معنوية عند مستوى كما إتضح من النتائ

السكان الريفيون المستبعدون إجتماعياً في مشروعات التنمية وبين كل خاصية من خصائصـهم  
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مصادر الحصول على المعلومات، والعضـوية فـي المنظمـات،     :الشخصية واإلجتماعية التالية
على التوالي، وهي أكبر من القيم الجدوليـة   ٣٨.٧٦، ٣٧.٢٤: ك بقيم معامالت تطابق نسبيذلو

، وهذه النتيجة تشير إلي أن هذه المتغيرات تعد على درجة عاليـة  عند ذات المستوى  المقابلة لها
من األهمية في التأثير على مستوي المشاركة في مشروعات التنميـة لـدي السـكان الريفيـون     

  .جتماعياً دون اتبعالمس
) المتغيرات(وتأسيساً على ما تقدم يمكن رفض الفرض األحصائي فيما يتعلق بالخصائص 

) المتغيـرات (التي ثبت وجود عالقة معنوية معها، في حين لم يمكن رفضه بالنسبة للخصـائص  
  .التي لم يثبت وجود عالقة معنوية معها 

  

يـاً وبـين كـل    جتماعسياسية لدي المستبعدون االطبيعة العالقة بين مستوى المشاركة  :سابعاً
  -:جتماعيةخصائصهم الشخصية واال

  :حصائي التاليااللتحقيق الهدف السابع من البحث تم صياغة الفرض 
اً، وبين كـل  جتماعيمشاركة السياسية لدي المستبعدون امعنوية بين مستوى التوجد عالقة 

نوع، الحالة اإلجتماعية، عدد أفـراد األسـرة   السن، ال :جتماعية التاليةخصائصهم الشخصية واال
المعيشية، الحالة الصحية، الحالة التعليمية، الحالة العملية، نوع العمل، مصدر الدخل الشـهري،  

العضـوية فـي   ،  حيازة المسكن، حيازة األجهزة الكهربائية، مصادر الحصول على المعلومات
رض اإلحصائي إستخدام معامل التطـابق  فوللتحقق من صحة هذا ال" المنظمات، مستوي الطموح

  :على النحو التالي) ٧(وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول  )٢كا(النسبي 
مشاركة السياسـية  بين مستوى ال ٠و٠١تشير النتائج إلي وجود عالقة معنوية عند مستوى 

جتماعية، ة االالحال :جتماعية التاليةياً وبين كل خصائصهم الشخصية واالجتماعلدي المستبعدون ا
، ١٨٥.٦٧: لـك بقـيم معـامالت تطـابق نسـبي     الحالة التعليمية، مصدر الدخل الشهري، وذ

  .عند نفس المستوى على التوالي، وهي أكبر من القيم الجدولية لها  ٦٨.٦٩، ٢١٥.٣٠
ركة بـين مسـتوى المشـا    ٠.٠٥ج وجود عالقة معنوية عند مستوى كما أتضح من النتائ

جتماعيـة  كل خاصية من خصائصـهم الشخصـية واال  جتماعياً وبين عدون االسياسية لدي المستب
نوع العمل، حيازة األجهزة الكهربائية، مصـادر الحصـول   عدد أفراد األسرة المعيشية،  :التالية

، ١٠٥.٩٦: لـك بقـيم معـامالت تطـابق نسـبي     على المعلومات، العضوية في المنظمات، وذ
 توالي، وهي أكبر من القيم الجدولية المقابلة لها، على ال٥٧.٥٨، ٥٦.٥٠، ١٠٧.٠٥، ١٥٦.٢٠

، وهذه النتيجة تشير إلي أن هذه المتغيرات تعد على درجة عالية من األهمية عند ذات المستوى 
  .جتماعياً في المشاركة السياسية ي التأثير على مستوى المستبعدون اف

) المتغيرات(الخصائص حصائي فيما يتعلق باً على ما تقدم يمكن رفض الفرض االوتأسيس
التي ثبت وجود عالقة معنوية معها، في حين لم يمكـن رفضـه بالنسـبة لبـاقي الخصـائص      

  .لم يثبت وجود عالقة معنوية معهاالتي ) المتغيرات(
  -:اتوصيالت
  :وفي ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث يوصي باآلتي مما سبق   
بما يضمن لهم حيـاة كريمـة داخـل     حوثيناالهتمام بتوفير الرعاية الصحية للمبضرورة  - ١

  .المجتمع 
 .ضرورة رفع مستوي الوعي لدي الفئات الفقيرة بأهمية عملية المشاركة المجتمعية - ٢
توفير فرص العمل للحد من معدالت البطالة العالية التي يعاني منها المجتمع بصفة عامـة،   - ٣

 .والفئات المهمشة بصفة خاصة 
عليمي نظراً ألرتفاع معدالت األمية داخل المجتمع المصـري  ضرورة اإلرتقاء بالمستوى الت - ٤

 .والريفي على وجه الخصوص 
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= ن( المسـتبعدين إجتماعيـاً   للمبحـوثين  واالجتماعية بعض الخصائص الشخصية) ١(جدول 
  )مبحوث ١٢٠

  %  عدد  الفئة أو الحالة  الخصائص
  

  النوع. ١
  ٦٢.٥  ٧٥  ذكر
  ٣٧.٥  ٤٥  أنثي

  
  السن .٢

  ٢٥.٨  ٣١  سنة ٤٠ -٢٢
  ٥٨.٣  ٧٠  سنة ٦٠-٤١
  ١٥.٨  ١٩  سنة فأكثر ٦١

  الحالة اإلجتماعية. ٣

  ١٥  ١٨  أعزب
  ٤٧.٥  ٥٧  متزوج
  ٦.٧  ٨  مطلق
  ٣٠.٨  ٣٧  أرمل

  
  عدد أفراد األسرة. ٤

٢٠.٨  ٢٥  ٣- ١  
٦٠  ٧٢  ٦- ٤  

  ١٩.٢  ٥٧  فأكثر - ٧
  

  الحالة الصحية. ٥
  ٥٩.٢  ٧١  سليم
  ٢٠.٨  ٢٥  معاق

  ٢٠.٠  ٢٤  مريض مرض مزمن
  
  

  المستوى التعليمي. ٦

  ٤٧.٥  ٥٧  أمي
  ١٥.-  ١٨  يقرأ ويكتب
  ١٤.٢  ١٧  تعليم أساسي

٩.٢  ١١  ١١  
  

  الحالة العلمية. ٧
  ٢٤.٢  ٢٩  يعمل

  ٧٥.٨  ٩١  ال يعمل

  نوع العمل. ٨

  ١٣.٤  ١٦  أعمال يدوية
  ٥.٨  ٧  أعمال هامشية
  ٥.٠  ٦  أعمال مكتبية

  ٥٧.٨  ٩١  ال يعمل

  مصدر الدخل الشهري. ٩
  ٩.٢  ١١  من العمل

  ٩٠.٨  ١٠٩  من الضمان االجتماعى
  صفر  صفر  من أهل الخير

  حيازة المسكن. ١٠
  ٨٥-.  ١٠٢  ملك
  ١٣.٣  ١٦  إيجار

  ١.٧  ٢وضع يد                                                    

  حيازة األجهزة الكهربائية. ١١
  ٢٥.٨  ٣١  منخفضة ٢- ١
  ٤٨.٣  ٥٨  متوسطة ٤- ٣

  ٢٥.٨  ٣١  عالية ٦- ٥

مصادر الحصول على . ١٢
  المعلومات

  ٧٥.-  ٩٠  األهل والجيران
  ١٩.٢  ٢٣  الصحف والمجالت

  ٤٥.٨  ٥٥  األصدقاء
  ٧٦.٧  ٩٢  اإلذاعة والتليفزيون

  العضوية في المنظمات. ١٣
  ٦٠.٨٣  ٧٣  منخفض
  ٣٩.١٧  ٤٧  متوسط
  صفر  صفر  عالي

  الطموح مستوي. ١٤
  ٣٧.٥٠  ٤٥  منخفض
  ٣٢.٥٠  ٣٩  متوسط
  ٣٠.-  ٣٦  عالي
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  -:جتماعياًالمستبعدون ا المبحوثين لدىجتماعية يوضح مستوي المشاركة اال) ٢(جدول 
  

  %  عدد  مستوى المشاركة  المتغير التابع
  

  المشاركة اإلجتماعية
  صفر  صفر  منخفض
  ٤٥  ٥٤  متوسط
  ٥٥  ٦٦  عالي

  ١٠٠  ١٢٠    ـياإلجمـالــ
  .جمعت البيانات وحسبت من استمارة االستبيان: المصدر   

  

  -:مشروعات التنمية  جتماعياً فىون االمستبعدالمبحوثين يوضح مستوي مشاركة ) ٣(جدول 
  %  عدد  مستوى المشاركة  المتغير التابع

  
  المشاركة في مشروعات التنمية

  ٥٧.٥٠  ٦٩  منخفض
  ٣٦.٦٧  ٤٤  متوسط
  ٥.٨٣  ٧  عالي

  ١٠٠  ١٢٠    يلــاإلجمـا
  .جمعت البيانات وحسبت من استمارة االستبيان: المصدر    

  

  -:جتماعياً المستبعدون ا حوثينبالم شاركة السياسية لدىماليوضح مستوي ) ٤(جدول 
  

  %  عدد  مستوى المشاركة  المتغير التابع
  

  المشاركة السياسية
  ٣٧.٥٠  ٤٥  منخفض
  ٥٠.٨٣  ٦١  متوسط
  ١١.٦٧  ١٤  عالي

  ١٠٠  ١٢٠    مـالــياإلج
  .جمعت البيانات وحسبت من استمارة االستبيان: المصدر     

  

الريفيـون   للمبحـوثين عيـة  جتمابـين مسـتوى المشـاركة اال     العالقة التطابقية) ٥(جدول 
  -:جتماعيةخصائصهم الشخصية واالجتماعياً وبين بعض المستبعدون ا

  سوبةالمح) ٢كا(قيم    المتغيرات الشخصية واالجتماعية
  ٤٦.٣٨  السن. ١
  ٢٢.٨٧  النوع. ٢
  *٧٤.٥٠  ةجتماعيلحالة االا. ٣
  ٤٦.٩٠  عدد أفراد األسرة المعيشية. ٤
  ٤٢.٥٤  الحالة الصحية. ٥
  ٨٥.٧٧  الحالة التعليمية. ٦
  ١٥.٦٥  يةملالعالحالة . ٧
  ٦٤.٢٧  نوع العمل. ٨
  ٢٠.٩٨  مصدر الدخل الشهري. ٩

  ٤٦.١٨  حيازة المسكن. ١٠
  ٢٣.٤٧  ازة األجهزة الكهربائيةحي. ١١
  *٢٨.١٨  مصادر الحصول على المعلومات. ١٢
  *٢٩.٢٠  العضوية في المنظمات. ١٣
  ٢٦٤.٩٠  مستوى الطموح. ١٤

  ٠,٠١معنوية عند مستوى * * = 
   ٠,٠٥ستوى م معنوية عند* = 

  .جمعت البيانات وحسبت من استمارة االستبيان: المصدر
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الريفيون  للمبحوثينفي مشروعات التنمية ة بين مستوى المشاركة العالقة التطابقي) ٦(جدول 
  -:جتماعيةاً وبين بعض خصائصهم الشخصية واالجتماعيالمستبعدون ا

  المحسوبة) ٢كا(قيم    المتغيرات الشخصية واالجتماعية 
  ٤٤,١٣السن                                                           -١ 

  ٢٦.٨٥  النوع. ٢
  ٨٦.٢٩  الحالة االجتماعية. ٣
  ٥٩.٧٦  عدد أفراد األسرة المعيشية. ٤
  ٤٥.٧٥  الحالة الصحية. ٥
  **١٦٣.٦٠  الحالة التعليمية. ٦
  ٢٨.٣٧  الحالة العملية. ٧
  **١٠٢.٩١  نوع العمل. ٨
  ١٥.٦٧  مصدر الدخل الشهري. ٩

  ٥٤.٠٨  حيازة المسكن. ١٠
  **٧٤.٥٠  حيازة األجهزة الكهربائية. ١١
 *٣٧.٢٤  مصادر الحصول على المعلومات. ١٢
  ٢٧.٦١  العضوية في المنظمات. ١٣
  **٤٦٤.٠٦  مستوى الطموح. ١٤

  

  ٠.٠١معنوية عند مستوى * * = 
  ٠,٠٥عند مستوى معنوية * =    

  .جمعت البيانات وحسبت من استمارة االستبيان: المصدر
  

الريفيون المسـتبعدون  سية للمبحوثين السيا العالقة التطابقية بين مستوى المشاركة) ٧(جدول 
  -:جتماعيةاً وبين بعض خصائصهم الشخصية واالجتماعيا

  المحسوبة) ٢كا(قيم    المتغيرات الشخصية واالجتماعية 
  ٩٢.٣١  السن. ١
  ٤٥.١٧  النوع. ٢
  **١٨٥.٧٦   الحالة االجتماعية. ٣
  *١٠٥.٩٦   عدد أفراد األسرة المعيشية. ٤
  ٩١.٤٢  حيةالحالة الص. ٥
  **٢١٥.٣٠   الحالة التعليمية. ٦
  ٤٢.١٢  الحالة العملية. ٧
  *١٥٦.٢٠   نوع العمل. ٨
  **٦٨.٦٩   مصدر الدخل الشهري. ٩

  ٨٥.٩٦  حيازة المسكن. ١٠
  *١٠٧.٠٥   حيازة األجهزة الكهربائية. ١١
 *٥٦.٥٠   مصادر الحصول على المعلومات. ١٢
  *٥٧.٥٨  العضوية في المنظمات. ١٣
  ٦٢٥.٨٣  مستوى الطموح. ١٤

  
  ٠.٠١معنوية عند مستوى * * =          

  ٠,٠٥مستوى معنوية عند * =            
  .جمعت البيانات وحسبت من استمارة االستبيان :المصدر       
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Abstract: 

This research aims to identify some of the personal and social characteris-

tics among rural respondents socially excluded, determine the level of social par-

ticipation, and identify the nature of the relationship between the level of com-

munity involvement and personal and social characteristics of the studied.                                          

The Poorest village were chosen from Assiut Governorate to conducted re-

search, Date was collected from Abu-Elhedr Village from Diyrout administrative 

center by Questionnaire were designed for this propose, The respondents were 

selected randomly from population, The sample Size were attain 120 respondent 

represent 25% form Population, Data were collected during the month of July 

2014, Percentages and Frequencies were used to show data, and Chi2 test were  

used to analyze data by using SPSS. 

 The most important results the research found were:                     

Less than half of the respondents 47,5%are illiterate, 20% of them has 

chronic diseases, 73,5% of them have allow level of ambition About half of the 

respondents 55% high level of participation socials , about half of the respon-

dents 75,5% allow level of participation in development project, and 11,6% of 

the respondents high level of participation political. 

 This research recommends that: Health care must be interested to the res-

pondents, the need to raise the level of awareness among the poor people of the 

importance of the process of community participation. 


