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 الشباب  بتمكين  المرتبطة  واالجتماعية  البيئية  المتغيرات
 التنمية  مشروعات  في

      [6] 
 (3)شادية ربيع ذكي -(2)أمل عبد الفتاح شمس -(1)أسماء وحيد محمد إدريس

جامعة عين  ،كلية التربية( 2 ، جامعة عين شمس( باحثة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية1
 دمة االجتماعيةالمعهد العالي للخ( 3 شمس

 
 المستخلص

 بتمكين المرتبطة واالجتماعية البيئية المتغيرات بعض تحديدإلى  لحالياالبحث هدف ي
 بين العالقة تحديد :التالية الفرعية األهداف خالل من وذلك التنمية، مشروعات في الشباب

 المرتبطة الجتماعيةا المتغيرات تحديد، و التنمية مشروعات في الشباب بتمكين البيئية المتغيرات
 التنمية مشروعات على وتأثيرها البيئة عالقة تحديد، و التنمية مشروعات في الشباب بتمكين
 الشباب بتمكين االقتصادية المتغيرات بين العالقة تحديدع، و المجتم تنمية جمعيات من المقدمة

افظة الشرقية أجري البحث على مجتمعين أحدهما ريفي ويتمثل في مح .التنمية مشروعات في
ينتمي هذا البحث إلى نمط البحوث الوصفية،  .واآلخر حضري ويتمثل في محافظ القاهرة

واعتمد البحث على منهج المسح االجتماعي بنوعيه، الشامل مع المسئولين عن جمعيات تنمية 
المجتمع المحلي في مجتمع البحث، وبالعينة مع الشباب المستفيدين من مشروعات التنمية 

واعتمد الباحثون في جمع البيانات على  لبحث.يات تنمية المجتمع المحلي بمجتمع ابجمع
 المسئولين على مطبق التنمية مشروعات في الشباب تمكين عن اســــتبيانأداتان وهما: 

 في الشباب تمكين عن اســــتبيان، و المحلي المجتمع تنمية بجمعيات التنمية بجمعيات
 المجتمع تنمية بجمعيات التنمية مشروعات من المستفيد الشباب على مطبق التنمية مشروعات
 الحضر، عن مفردة( 39) وبلغ الحضر في اإلدارة مجلس أعضاءمن  وبلغت العينة .المحلي

 جمعيات من المستفيد للشباب العينةف، و الري عن مفردة( 33) حجمهم بلغ للريف بالنسبة أما
( 113) البحث لمجتمع الممثلة العينة حجم وبلغ حثالب بمجتمعي وبلغ المحلى المجتمع تنمية
 مفردة( 154) البحث لمجتمع الممثلة العينة حجم بلغ للريف بالنسبة أما الحضر، عن مفردة
، SPSS برنامج باستخدام آليا البيانات تفريغ تم ومراجعتها، البيانات جمع بعدو  .الريف عن
، الحسابي الوسط، المئوية والنسب كراراتالت :التالية اإلحصائية المعامالت استخدام وتم

 .المعياري االنحراف
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يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص  وأمكن التوصل إلى الفروض التالية:
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  شباب من خالل المشروعات التنموية.االجتماعية وتمكين ال

 لمشروعات التنموية.بين الخصائص البيئية وتمكين الشباب من خالل ا
وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث تحقق الفروض على النحو التالي: وجود 
عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص االجتماعية وتمكين الشباب من خالل المشروعات 
التنموية، وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص البيئية وتمكين الشباب من خالل 

 مشروعات التنموية.ال
إقامة الندوات والحمالت التثقيفية للشباب ولسكان المجتمع الذي الدراسة بوتوصي 

تخدمه جمعيات تنمية المجتمع المحلي، وذلك لنشر التوعية بأهمية االستثمار واالستغالل 
ي تنمية الوعي لدى العاملين بجمعيات المجتمع المحلي لضرورة السعو  األمثل لطاقات الشباب.

للتطوير والتحسين من المشروعات التنموية المقدمة للشباب، حيث أن التطوير والتحسين 
 المستمر من شأنه أن يحاكي التطور والنمو الذي يحدث على الدوام.

 
 مقدمة

الثروة الحقيقية ألي مجتمع ومصدر هام من مصادر التغيير  ميعتبر الشباب ه
من تعداد  %26.8سنة(  29 – 15العمرية ) بلغت نسبة الشباب في الفئة والتحديث حيث

يبلغ عددهم نحو ، وبالنظر إلى المجتمع العربي نجد أن الشباب العربي جمهورية مصر العربية
، وبالتالي تشكل فئة الشباب األكبر عددًا في (2017)تعداد مصر  مليون شاب 300

 (.2018)حسين البطراوي،  عربية عامة والمجتمع العربي خاصةالمجتمعات ال
حيث شهد العالم في السنوات القليلة الماضية عددًا من التغيرات التي طالت مختلف 
جوانب الحياة المعاصرة، ومست المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية كافة في 
مختلف دول العالم، على اختالف درجات النمو والتقدم فيها. وتستلزم الحياة االجتماعية 

رة كاملة ودقيقة عن أجزاء المجتمع ككل بمتغيراته البيئية واالجتماعية، المنظمة وجود صو 
ويمثل البحث في تمكين الشباب أهمية كبيرة، انطالقًا من الموقع الذي تشغله هذه الفئة في 
بنية المجتمع والتنظيم االجتماعي بصورة عامة، فهي تشكل األساس الذي يبنى عليه مستقبل 

 (.2011في، األمة وقوتها )ريما عفي
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ية خاصة حيث أن ي مشروعات التنمية أهمتمكين الشباب فب من هنا جاء االهتمام
توجيه ، و بهممن جودة حياة الشباب وبالتالي المجتمع المحلي المحيط تزيد مشروعات التنمية 

نؤيد ، ففعال الذي ينتج عنه تمكين الشبابالشباب من خالل مشروعات التنمية التوجيه ال
فعالية مشروع تمكين الشباب ، و باب وبالتالي الوصول إلى تمكينهملتنمية نمو الشمشروعات ا

كما يمكن ، ع الخدمات في المجتمع المحيط بهمفي مشروعات التنمية تؤدي إلى تحسين توزي
ا مساعدة الشباب لكي يستعيدو  شباب في مشروعات التنمية من خاللتحديد أهمية تمكين ال

هم في توفير الموارد الالزمة للشباب إلشباع احتياجاتهم وتسا، و البيئةقدراتهم على التفاعل مع 
مكانياتهم  اكساب الشباب الرضا عن حياتهم من خالل مشروعات التنمية، و تحسين معيشتهم وا 

زيادة ، درة الشباب على التحكم في حياتهمالزيادة من قوأيضًا  .(2016)مصطفى حجازي، 
، باإلضافة إلى أن يزيد كم كفاءة الشباب اإلنتاجية ةتمكين الشباب في مشروعات التنمي

يساهم في تحقيق االستجابة ، و الشعور بالقوةفي مشروعات التنمية يكسبهم التمكين 
يساعد تمكين ، تحقيق آمالهم وأحالمهم وطموحاتهمباالحتياجات واالهتمامات وتساعد في 

لدى  ا يسهم في تنمية الشعور النقديكم، تنمية قدراتهم على تغيير مواقفهمالشباب أيضًا على 
 (.2006)أسماء سعيد،  الشباب بأسباب الظلم والضعف

 

 البحث  إشكالية
بالنظر الى مجتمعنا المصري بالتحديد نجد ان هناك انخفاض في المستوى االقتصادي 
والذي أدى الى ظهور الكثير من الشباب الغير قادرين على العمل، فنجد الكثير من الشباب قد 
تخطوا سن العشرين وربما الثالثين ومازالوا يعيشون عالة على اسرهم سواء في اتخاذ القرار أو 
في الحصول على المال، ولن يتم حل هذه المشكلة إال من خالل العمل على تمكينهم في عدة 
مشروعات تنموية تساعدهم على تلبية حاجاتهم األساسية، كفرص العمل والمسكن المالئم وحل 

مشكالتهم في ظل المتغيرات االجتماعية والبيئية، فتمكين الشباب في المجتمع هو  بعض من
)عالية عبد الحميد،  ة التي تواجه الشبابوسيلة للتخلص من المشكالت والتحديات المختلف

2004.) 
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لهذا قامت الدولة، خاصة بعد سياسات التكيف الهيكلي منذ تسعينات القرن العشرين، 
انات لتمكين الشباب منها الصندوق االجتماعي للتنمية، ثم جهاز تنمية بإنشاء مؤسسات وكي

المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم جمعيات تنمية المجتمع المحلي، وذلك مع تبني دول 
 تحقيق التنميةكان من أهم أهدافها تمكين الشباب. و  2030العالم ومنها مصر باستراتيجية 

 الميًا وعربيًا ومحليًا.، التنمية المستدامة، عبشكل عام
التساؤل التالي: ما المتغيرات البيئية واالجتماعية المرتبطة بتمكين  ومن هنا جاء

 الشباب في مشروعات التنمية؟
 

 البحثهمية  أ
 :األكاديميةهمية األ
 يتم عملية هي الشباب تمكين أن حيث يناقشها، التي القضية أهمية من البحث أهمية تنبع 

 اتخاذ ثم ومن حالتهم معالجة طريق عن ذلك ويتم حياتهم، زمام ألخذ ابالشب تشجيع فيها
 عن لألمور إدراكهم وتغير يحتاجونها التي الموارد إلى وصولهم لتحسين ذلك حيال إجراء
 .وتصرفاتهم وقيمهم إيمانهم طريق

  تمكين محاولة إلثراء المكتبة العربية بدراسة المتغيرات البيئية واالجتماعية التي تسهم في
الشباب في مشروعات التنمية، لما لها من أهمية في تنمية أوضاعهم وتنمية المجتمع 

 .المصري ككل
 ة:يهمية التطبيقاأل
 تحقيق اإلنصاف بين األجيال والمشاركة المدنية وبناء تضمن تمكين الشباب بوابة  يعد

 .الديمقراطية
 نمية للمجتمع المحلي وبالتالي تحقيق التنمية للشباب والذي بدوره يساعد على تحقيق الت

 للدولة ككل.
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 البحث  أهداف
 فــي  تمكــين الشــباب فــي مشــروعات التنميــةب المرتبطــة تحديــد العالقــة بــين المتغيــرات البيئيــة

 كل من الريف والحضر.
  المتغيـرات االجتماعيـة المرتبطـة بتمكـين الشـباب فـي مشـروعات التنميـةالعالقة بـين تحديد 

 .رفي كل من الريف والحض
 

 البحثفروض  
  المتغيرات االجتماعية وتمكين الشباب من خالل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

 المشروعات التنموية.
  المتغيرات البيئية وتمكين الشباب من خالل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

 المشروعات التنموية.
 

 مصطلحات البحث
طلحات أساسية يمكن تعريفها على النحو ربع مصأ يف البحث الحاليتتحدد مصطلحات 

 :يالتال
تشير المتغيرات البيئة إلى ظاهرة من ظواهر الحيـاة اإلنسـانية تتطلـب مـن : المتغيرات البيئية

اإلنسان إعادة التوافق مع البيئة وهي بالتالي تعبِـّر عن التغيرات التي تطرأ على الفرد او األفراد 
يكن قـد اعتـاد عليهـا وبالتـالي البـد أن يتكيـف معهـا وأن يـتعلم  نتيجة االنتقال من بيئة ألخرى لم

ف وتعـرً  (.2018)أحمـد فـوزي،  طرق صحيحة للمواجهة والـدفاع ييـر التـب اعتـاد عليهـا سـابقاً 
مجموعــة العوامــل التــي تخــتص بهــا بيئــة معينــة فتــؤثر فــي ثقافــة األفــراد وفــي إجرائيــًا علــى أنهــا  

لحــالي حجـم األســرة، الـدخل، طبيعــة النشـاط الــذي تقدمــه ا البحـثشخصـيتهم والمقصــود بهـا فــي 
 . جمعية التنمية المحلية، قرب الجمعية من المسكن، طبيعة البيئة وتباينها
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العوامل االجتماعية التي تتصل ببناء المجتمع والتي من شانها  هي: المتغيرات االجتماعية
 المجتمعر التي تنتشر في أن تتفاعل مع بعضها البعض لتـُحدث ظاهرة معينة من الظواه

مجموعة من العوامل االجتماعية التي ف إجرائيًا على أنها  وتعرً  .(2002)أسماء التويجري، 
تؤثر على مدى تفاعل الشباب مع التحديات التي تواجههم في حياتهم العملية واالجتماعية، 

الجمعية، مستوى  وتلك العوامل تتمثل في تشجيع األهل، توافر الفرصة بالمشروع، إمكانيات
 . التعليم، السن والنوع

فيقصد به منح األفراد من الشباب الثقة ومنحهم الحرية : التمكين / تمكين الشباب
واالستقاللية في العمل والمساهمة في اتخاذ القرار، وأن تضع قيادات المنظمات أو الجمعيات 

اإلجبار وال باإلكراه، وتعمل أهداف واضحة للشباب، واستخدامها للسلطة بطريقة إيجابية ال ب
على تطوير استراتيجية التمكين في بيئة المنظمة وأسلوب تنفيذ تدريب الشباب وخلق قيادات 
 شابة تعزز تحسين مخرجاتها من خالل الجودة ورضا وقناعة الشباب المتطوعين والعاملين

 الفرصة إتاحة  بأنه الحالي البحث في الشباب بتمكين يقصدو (. 2016)عبد الناصر محمد، 
 طريق عن واالجتماعي االقتصادي وضعهم تحسين في والمشاركة للمساهمة للشباب

  .المحلي المجتمع تنمية جمعيات تقدمها التي المشروعات
عملية أو نشط مقيد بزمن، أي له تاريخ بداية ونهاية، ويتم القيام هي  :مشروعات التنمية

ما، بهدف تحقيق تغيير إيجابي مفيد، أو إيجاد  به مرة واحدة من أجل تقديم منتج أو خدمة
تلك المشروعات التي   هي :ف إجرائيًا على أنهاوتعرً  .(2017)صفاء يحيى،  قيمة مضافة

رفع المستوى المعيشي لألفراد، ال يتحقق إال من خالل تدخل ذو بعد اجتماعي بيئي  تحقق
للمشروعات التنموية وهو ما يعرف اإلنمائي من التدخل  )الشباب( لهذه المجموعات المستفيدة

واالقتصادية  لمواجهة مشكالتهم االجتماعيةهم بالتمكين وباألخص تمكين الشباب لزيادة قدرات
 قادرين منتجين أفرادًا إيجابيين نواوييرها، وتدريبهم وتزويدهم بالقدرات والمهارات المطلوبة ليكو 

في تنمية  ونجتماعيًا واقتصاديًا ومشاركثقافيًا وا ينومتوافق ينومتكيف معلى كسب قوت يومه
 .المجتمع
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 الدراسات السابقة
 وذلك البحث موضوع تناولت التي السابقة الدراسات من مجموعة بعرض ونالباحث قام

 :رئيسية محاور خمسة خالل من
 :واالجتماعية البيئية المتغيرات تناولت التي الدراسات

 هو رئيسي هدف إلى الدراسة هدفت: 2011"بالدي حافظ الوهاب عبد العزب إنجي" دراسة
 مديرية  مجتمع ثقافة في والتغير الثبات مستوى على والبيئية االجتماعية المتغيرات بين العالقة
 المتغيرات بين العالقة تحديد وهي فرعية أهداف عدى إلى الهدف هذا ويتفرع. التحرير

 التي والدوافع األسباب على والتعرف فة،الثقا في تأثيرهما ومدى البيئية والعوامل االجتماعية
 وتكنولوجي علمي تقدم من المجتمع على طرأ ما بين العالقة على والتعرف التغير، إلى أدت
 في ثقافة أنماط وظهور المختلفة االتصال وسائل عبر األخرى الثقافات على لالنفتاح كنتاج

 والنظم االجتماعي البناء على طرأت التي التغيرات ورصد قبل، من موجودة تكن لم المجتمع
 التغير، هذا وجوانب أوجه لتحديد وكذلك تغير، من البيئة على طرأ لما كنتاج والقيم والعادات
 التغيرات على المترتبة والثقافية االجتماعية والنتائج والسلبية اإليجابية اآلثار على والكشف

 وتحديد الثقافة، جوهر على التغير ثيرتأ مدى لمعرفة الريفي المجتمع في والبيئية االجتماعية
 تغيرات من الريفي المجتمع على طرأ وما الريفية، الثقافة في والتغير الثبات درجة بين العالقة

 مجتمع ألفراد الثقافي البناء في والمتغيرة الثابتة الجوانب على التعرف وأخيراً  وبيئية، اجتماعية
 .الدراسة
 الشباب تفاعل أشكال على التعرفهدفت الدراسة إلى  :"2012" مقرحي مسعود نها" دراسة
 المؤثرة واالجتماعية االقتصادية العوامل على والتعرف والمجتمعية، البيئية القضايا بعض مع
 من تضعف التي المعوقات على والوقوف والبيئية، المجتمعية القضايا مع الشباب تفاعل في

 تدعيم: أهمها نتائج عدة إلى الباحثة وتوصلت .عيةوالمجتم البيئية القضايا في الشباب مشاركة
 من االجتماعية المشاركة على والتشجيع االقتصادية، األبعاد ناحية من الشباب عند المشاركة
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 لم إذا وأنه أسرته، أمام الشاب شأن من يقلالن والحرمان الفقر وأن البيئية، التنمية تحقيق أجل
 .لغربةبا يشعر بالده موارد من الشاب يستفد

 :التمكين تناولت التي الدراسات
 البرامج أهم على التعرفهدفت الدراسة إلى : 2013" عياد حافظ الطنطاوي رضا" دراسة

 المرأة وعي مدي عن والكشف البيئة، حماية مجال في األهلية الجهات تقدمها التي والخدمات
 الجمعيات دور عن حثوالب المصري، المجتمع وبخاصة مجتمع في األهلية الجمعيات بوجود
 الجمعيات تواجه التي المعوقات ومعرفة المصرية، المرأة لدى البيئي الوعي رفع في األهلية
 برامج في مشاركة من خاصة بصفة المصرية والمرأة عامة، بصفة المرأة تمكين في األهلية
 التمويل ضعف: التي توصل إليها الباحث النتائج أهمومن  .عليها التغلب وكيفية البيئة، حماية
 وضعف للجمعية، كمقر مكان توفير صعوبة وأهمها المادية، واالمكانيات الموارد ونقص
 األهلية، الجمعيات بأهمية الوعي قلة الحكومية، والجهات الجمعية بين والتنسيق التعاون
 .اريةاإلد والقرارات القوانين وجمود التمويل، مصادر استمرارية وعدم البيئي، الوعي قلة وكذلك
 الشباب تمكين مفهوم تصور كيفية الدراسة استهدفت: Nikio, Acacia "2016" دراسة
 أربع مدتها طويلة دراسة إلى الدراسة هذه وتستند .كينيا/نيروبي في الشباب قبل من وخبرته
 النتائج وتوضح .ومهني رسمي يير تدريب برنامج في شاركوا الذين الشباب عن سنوات
 أن إلى وتشير حياتهم، في وتمكينهم وتشجيعهم تحقيقها إلى الشباب يسعى يالت المعقدة الطرق
 والتي للشباب تمكين بوجود يحيط الذي الخطاب من تعقيداً  أكثر التمكين نحو الشباب مفاهيم
 نموذج خالل من أبعاد أربعة هناك أن إلى الدراسة استنجت. وريادي مهني بتدريب تشير
 القابلة والمعرفة المهارات: وهي التمكن لعملية الشباب تعميراتو  خبرات إلى لالستناد مقترح

 أو اقتصادية سواء الشباب فيها يعيش التي واألوضاع والطموحات، الشخصية والتنمية للتسويق
 .البلوغ مرحلة إلى الشباب ينقل كمحفز التمكين دور يأتي ذلك وبعد ثقافية، أو اجتماعية

 :المشروعات تناولت التي الدراسات
: هدف البحث إلى تحفيز الجمعيات في المساهمة 2015"عبد اهلل إبراهيم علي شلبي"  دراسة

بدور فعال في مجال النشاط اإلنتاجي من خالل إبراز أهم الجوانب اإليجابية لمثل هذه 
األنشطة، وتوفير مجموعة من المؤشرات التي تساعد على متابعة التقدم الذي يتم إحرازه في 
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لة لتحقيق األهداف التنموية. والمساهمة في تنمية وتطوير منهجية علمية تطبيقية موضوع البطا
وتوثيقه ذلك. والتخلي وبسرعة عن الفكر النظري المستمر بال عمل وتحويل ذلك إلى منهج 
تطبيقي قابل للتطبيق وسهل القياس. وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: تشير النتائج إلى 

لمنظمات، وقد تبين أن الحكومة تخصص موارد مالية محددة في نطاق ضعف دعم الحكومة ل
ضيق للمنظمات األهلية في مصر، وعدم وضوح أهداف بعض المنظمات األهلية بالنسبة 
لألفراد المجتمع وفي بعض األحيان تعجز عن تحقيق أهدافها بسبب تغير ظروف العمل 

وتحتاج إلى زيادتها لتحقيق أكبر منفعة البيئية. وأن قيمة القروض في حاجة إلى إعادة نظر 
 ممكنة.

: هدفت الدراسة إلى كشف األثار االجتماعية المترتبة 2017دراسة "أحمد محمد السيد سالم" 
على الديون المتعثرة في المشروعات الصغيرة، والكشف عن األثار البيئية المترتبة على الديون 

ثار االقتصادية المترتبة، على الديون المتعثرة في المشروعات الصغيرة، الكشف عن األ
وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: ضرورة التأكيد على  المتعثرة في المشروعات الصغيرة.

الدور المحوري الذي تلعبه المنشأة الصغيرة في معظم البلدان المتقدمة والنامية على سواء 
ناثًا. وتوصي واعتبارها أداة فعالة للحد من البطالة وتشغيل الشباب و  حديثي التخرج ذكوًرا وا 

مدادهم بالمعارف والمعلومات واستثمار قدراتهم في تنفيذ  الدراسة بالعمل على تدريب الشباب وا 
هذه المشروعات ليساعد في تحسين مستوى معيشتهم. والعمل على تحديد احتياجات الشباب 

ية يؤدي إلى استمرار هذه أصحاب المشروعات القائمة ومتابعة استفادتهم من خدمات الجمع
المشروعات. والعمل على تقديم التمويل والدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي 

 يدورها تؤدي إلى استمرار هذه المشروعات وبالتالي توفر فرص عمل أكبر للشباب.
لتي تعد الدراسات السابقة من الركائز الهامة ا :السابقة الدراسات على العام التعقيب

حداث وأساليب ارتبطت بها البحث الحالي، ولقد الحظ  ونرجع إليها الباحث لما فيها من طرقة وا 
وجود قلة لألبحاث والدراسات التي تتشابه مع دراستنا والتي ألقت الضوء بشكل كامل  ونالباحث
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على تمكين الشباب في مشروعات التنمية التي تقدمها جمعيات تنمية المجتمع المحلي حيث 
 تناولت معظم الدراسات جانب واحد أو جانبين من جوانب دراستنا.

 المطروحة السابقة الدراسات مجموعة بتحليل :السابقة الدراسات من االستفادة أوجه
 في االستفادة أوجه وذكر السابقة الدراسات من الراهن البحث االستفادة أوجه تلخيص يمكن
 تقدمها التي التنمية مشروعات في الشباب كينتم على الحالي البحث ركزت: التالي النقاط

 تأثيرها واختالف تقدمها التي المشروعات طبيعة على للتعرف المحلي المجتمع تنمية جمعيات
 طبيعة ذات الجمعيات هذه في والمشتركين المستفيدين أن حيث حكومية يير جمعيات أي عن

 المنهج استخدام في سابقةال الدراسات أيلب مع الدراسات هذه تتفق .ييرهم عن خاصة
 البسيطة والمالحظة البسيطة، العشوائية بالعينة االجتماعي المسح طريق عن الوصفي
 الدراسات بعض ركزت .الجمعيات في واإلداريين المستفيدين من كل واالستبيان بالمشاركة
 اهتمت التي الدراسات من قلة لكن البطالة ومعالجة الفقراء وتمكين المرأة تمكين على السابقة
 تركيزها في السابقة الدراسات مع البحث اهذ ختلفيو  .التنمية مشروعات في الشباب بتمكين
 وقدره المجتمع تنمية جمعيات تقدمها التي التنمية مشروعات في الشباب تمكين مبدأ على

 البطالة إعداد من للتحفيف ذاته على االعتماد من المستفيد الشباب تمكين في الجمعيات
 .الجمعيات تقدمها التي المشروعات تتبع خالل من ذلك ويظهر تواترةالم

 
 للبحث  يطار النظر اإل

يعتبر تمكين الشباب  :أهمية وأهداف تمكين الشباب من خالل مشروعات التنمية
من المجاالت التي يوليها العالم المعاصر اهتماًما كبيًرا وذلك ألن الشباب من أهم الثروات 

القوة األساسية المحركة لعملية التنمية والتقدم في أي مجتمع، حيث أنهم البشرية وأثمنها و 
يحتلون في أي مجتمع مكانة بارزة، حيث يمثلون طاقة نشطة وجهد إنساني وقدرة على العطاء 
حيث يعتبروا بمثابة الوسيلة واألداء الفعالة التي يمكن من خاللها إحداث التغيرات المطلوبة لما 

أن أي بلد تضع حيث  ظرة مستقبلية ثاقبة ألنهم أكثر تقباًل للتغيير والتطوير.يتمتعون به من ن
خطة للتنمية االقتصادية ال تستطيع أن تهمل إعداد األفراد الذين سيكونون أداة اإلنتاج وهم 
الشباب لذلك قدراته أوضاعهم وخصائصهم ومشكالتهم تؤدي إلى إزالة المعوقات التي تعوقهم 
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)رئاسة الجمهورية،  عية والمساعدة على تمكينهم أيضاً التنمية المجتمعن المشاركة في 
1995.) 

يقصد به و  على المستوى الفردي: )الشخصي(: تمكين الشباب :مستويات تمكين الشباب
المجهود المبذول من أجل تنمية مهارات الشباب الفردية وتحسين قدرة الشباب على المنافسة 

لوعي بضرورة المشاركة بفعالية في تطوير المنظمات التي مع األخرين، باإلضافة تنمية ا
تمكين الشباب على و  .(Zimmermen, Marc A., 1988) ينتمي بها والمجتمع المحيط به

وهو ما يتعلق بدعم الشباب في تحصيل  المستوى التنظيمي أو )مستوى العالقات المغلقة(:
عدادهم كبديل، وتطوير قدراتهم المهارات الالزمة للتعامل مع القضايا التي تمس حيات هم، وا 

على اتباع استراتيجية لتغيير الظروف المحيطة لألفضل من خالل تحسين القدرة على التنظيم 
 (Meredith king L.MPP, 2013) والتأثير فيها.

أن نظريـة رأس المـال البشـري مـن أهـم  ونالبـاحث يـرى: تمكةين الشةبابل الرؤية التنظيريةة
، وهي تؤكد ضرورة االستثمار في رأس الحالي البحثية التي تالئم موضوع النظريات االجتماع

مـــن خـــالل تعلـــيم األفـــراد وتـــدريبهم علـــى اســـتخدام التقنيـــة الحديثـــة  –الشـــباب  –المـــال البشـــري 
كســـابهم المهـــارات العلميـــة والعمليـــة التـــي تمكـــنهم مـــن الحصـــول علـــى فرصـــة عمـــل إذا كـــانوا  وا 

البطالــة، وتزيــد فــرص تمكيــنهم، كمــا أن تــدريب الشــباب علــى  عــاطلين، وبالتــالي تقــل معــدالت
مكاناتهم، يساعد على زيادة اإلنتـاج والـدخل القـومي، وتحقيـق الرفاهيـة والتنميـة  تطوير قدراتهم وا 
االقتصادية وذلك ينطبـق علـى مشـروعات التنميـة التـي تقـدمها جمعيـات تنميـة المجتمـع المحلـي 

ـــل كيفيـــة قيـــام األفـــراد باكتســـاب واســـتخدام وفقـــد وينبغـــي إيجـــاد مؤشـــرات جديـــ للشـــباب. دة لتحلي
المعرفة والمهارات والكفاءات عبر الحياة. ومن المفاهيم وثيقة الصلة برأس المال البشرى مفهوم 
ـــاء  ـــق والبن ـــى الخل ـــى العمـــل معـــًا وعل ـــى قـــدرة األفـــراد عل ـــذي يشـــير إل رأس المـــال االجتمـــاعي ال

التنظيمية والتعلم. كما أن قياس أثر رأس المال االجتمـاعي  والشراكة، ويكون مصدرًا قيمًا للقدرة
. بـر حتـى مـن رأس المـال البشـرى ذاتـهعلى األداء االقتصادي واالجتماعي يعـد تحـديًا كبيـرًا، أك

 (.2007)حامد عمار، 
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الــبعض أن مصــطلح المشــروع هــو عمليــة مترابطــة ومنظمــة فــي  ىر يــ: مشةةروعات التنميةةة
مـن خـالل توزيــع المسـئوليات علـى األعضــاء ليعـرف كـل عضــو خطـوات واضـحة ومنسـقة ويــتم 

ولقـــد تباينـــت التفســـيرات التـــي قـــدمها علمـــاء  الـــدور المكلـــف للقيـــام بـــه فـــي إطـــار هـــذا المشـــروع.
، ويرجــع ذلــك إلــى اخــتالف منطلقــاتهم األيكولوجيــة Developmentاالجتمــاع لمفهــوم التنميــة 
ل لكـن اإلمكانـات البشـرية والماديـة المتاحـة فالتنميـة هـي التوظيـف األمثـ واختالف تخصصاتهم.

في المجتمع إلحداث التطور المنشود، كما أنها ال تقتصر علـى جانـب واحـد مـن جوانـب الحيـاة 
بــل تشــمل كافــة جوانبهــا االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة والتربويــة وإلداريــة والسياســية، ويمثــل 

لوقــت هــو هـــدف التنميــة الرئيســي، فنجـــاح اإلنســان العنصــر األساســي فـــي التنميــة وفــي نفـــس ا
تقـان تأهيلـه. وتجـدر  برامج التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعـداده وا 

ن كانــت تهــم الــدول الناميــة فــي المقــام األول إال أن الــدول  اإلشــارة إلــى أن مشــروعات التنميــة وا 
ة إال أنهـا تسـعى لتحقيـق المزيـد تطلعـًا المتقدمـة بـالريم ممـا حققتـه مـن مسـتويات معيشـية مرضـي

لألفضل، فالتنمية يير قاصرة على الدول النامية بل المتقدمة أيضًا على اتبار أن التنمية لـيس 
 (.2001)طلعت السروجي،  .وهي الغاية التي ليست بعدها يايةلها نهاية 

ــ: المشةةروعات التنمويةةة وأهميةةة تمكةةين الشةةباب ة والتنميــة أن العالقــة وثيقــة بــين البيئ
والقاسم المشترك األعظم الذي يمثل هذه العالقة هو اإلنسان، فاإلنسان كائن اجتماعي بطبعـه، 
يميــل إلــى التفاعــل والتعــايش فــي جماعــات اجتماعيــة ليســت كجــرد تجمعــات لألشــخاص، وتقــوم 
ــــه  ــــى التفاعــــل المــــنظم والعمــــل المشــــترك مــــع اآلخــــرين بهــــدف إشــــباع ريبات هــــذه العالقــــات عل

جاته المتعددة اجتماعيًا واقتصاديًا في كافة مراحل حياته وفي نمو شخصيته، وبالريم من واحتيا
إحراز اإلنسان في شتى نواحي الحياة المختلفة إنجازات عظيمة، بدا أثرها فـي رقيـه االجتمـاعي 

تـي بـدت علـى قمـة والحضاري، إال أنه في نفـس الوقـت ظهـرت المشـكالت البيئيـة والمجتمعيـة ال
 (2000)سوزان أبو رية،  .الرئيسية المشاكل
تبــرز أهميــة مكــامن العمـــل التنمــوي مــن تلــك المشـــروعات ممــا يســتلزم مراعــاة القـــائمين و 

عليهـا بحتميــة أن يكــون لهــا دورًا شـاماًل، يتضــمن مجــاالت عــدة بحيـث ال تقتصــر علــى الجانــب 
قافيـــة والصـــحية نـــب االجتماعيـــة والثااالقتصـــادي فحســـب، بـــل ينبغـــي أن تمتـــد أيضـــًا إلـــى الجو 

وخالفــه، األمــر الــذي يــنعكس بالتأكيــد علــى رفــع الــروح المعنويــة للمــواطنين، وبــاألخص الشــباب 
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خر جهـدًا فـي القيـام بمـا هـو مطلـوب في بحثنا الحالي، فيتناَم شعورهم ويقتنعـوا بـأن الدولـة ال تـد  
فـــي القـــدح مـــن  تجـــاه وضـــع حـــد للمشـــكالت المتفاقمـــة والمزمنـــة فـــي المجتمـــع ولهـــا دورًا فـــاعالً 

كما ينبغي كذلك إدراك الدولة بدور الرأس المـال  مطالبهم المشروعة في الحياة اآلدمية الكريمة.
ـــة(،  االجتمـــاعي الـــذي يشـــمل العـــرف والعـــادات والقـــيم والتقاليـــد المختلفـــة )المتغيـــرات االجتماعي

 –بحثنـا الحـالي  الشباب في –المال اإلنساني  سي عمليات التنمية، وعدم إيفال رأللمساهمة ف
ويقصد به القدرات اإلنتاجية لألفراد بشـكل عـام وبـاألخص الشـباب سـواء علـى اخـتالف أنواعهـا 
وتوظيف هذه القدرات بالشكل المناسب وما يمكن أن يقدموه الشباب في النهوض بـالمجتمع مـن 

أساسيًا تسعى خالل حسن استثماره وتفعيله وتمكينه في هذا الصدد، فالتنمية في حد ذاتها هدفًا 
إلى تحقيقه يالبية المجتمعـات المتقدمـة والناميـة علـى حـد سـواء واعتبارهـا وسـيلة أساسـية يمكـن 

 التـي التنميـة مشـروعات تنظيـر. تفعة من الرقي والتقـدم والرفاهيـةعن طريقها تحقيق معدالت مر 
ي نظريـة األنسـاق وتــُعن نظريـة األنسـاق واأليكيولوجيـا البشـريةالمحلي:  المجتمع جمعيات تقدمها

 –واأليكولوجيــا البشــرية بالتفـــاعالت المتبادلــة بـــين العوامــل الفيزيقيــة المحيطـــة والكائنــات الحيـــة 
ذي وهكــذا تنظــر اإليكولوجيــة البشــرية إلــى إطــار الكــون الشــامل الــ –الشــباب فــي بحثنــا الحــالي 

ـــات تعـــد هـــذه النظريـــة مـــ(. و 2013)حســـام رفـــاعي،  يكـــون البشـــر جـــزءًا أساســـيًا منـــه ن النظري
تفســـر طبيعـــة العالقـــة بـــين االنســـان والبيئـــة وكـــذلك التعـــرف علـــى تـــأثيرات البيئـــة  التـــيالحديثـــة 

فـي  - ونلـذا فـأن البـاحث بيئتهـا المحيطـة. فـيالمحيطة على المجتمـع وكـذلك تـأثير المجتمعـات 
ذلـك قــد اسـتندت فــي تحديـد معطيــات النظريـة إلـى نظريــة األنسـاق، حيــث تمثـل نظريــة  -ضـوء 

النسـق إطـار عمـل، يسـتخدم لتحليـل المواقـف المتداخلـة أو المعقـدة، وتفسـر العالقـات المتشــابكة 
القائمـــــة، واســـــتخدمت لتفســـــير الظـــــواهر االجتماعيـــــة وتحليلهـــــا وتفســـــير الكثيـــــر مـــــن العالقـــــات 
االجتماعية، وهذه األنساق قد تكون مغلقة أو مفتوحـة، وكالهمـا يسـعى إلـى تـوازن النسـق الكلـي 

 (Doman Lum, 2004) ره.واستقرا
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 االجراءات المنهجية للدراسة
 متغير متغيرين بين عالقة تقيس التي الوصفية الدراسات من تعتبر :نوع البحث ومنهجه

 المحلي، المجتمع تنمية بجمعيات التنمية مشروعات هو تابع ومتغير الشباب تمكين هو مستقل
منهـج المسـح  الحالي البحثوتنتهج  .لحاليا البحث أهـداف لتحقيق الدراسات أنواع أنسب يوه

االجتماعي بنوعية الشامل وبالعينة ذلك أن منهج المسح االجتماعي يهـدف إلـى الوصـول إلـى 
بيانـات يمكـن تصنيفهـا وتفسيرهـا وتعميمهـا وذلك لالستفـادة بها في المستقبـل وخاصة في 

 .األيـراض العلمية
ل في المجال المكاني والمجال البشري والمجا لبحثاتحددت مجاالت  :مجاالت البحث

 الزمني وذلك على النحو التالي:
الباحثة بوضع المحافظات الحضرية في جدول والمحافظات الريفية في  قامت :المجال المكاني

جدول ومن خالل اختيار العينـة العشـوائية البسـيطة، تـم اختيـار محافظـة القـاهرة كمجـال مكـاني 
 ، ومحافظ الشرقية كمجال مكاني للعينة الريفية.للعينة الحضرية
، حصــر شــامل للمســئولين بجمعيــات تنميــة المجتمــع المحلــى بمجتمــع البحــث :المجةةال البشةةري

 الريـــف. عـــن مفـــردة( 33) حجمهـــم بلـــغ للريـــف بالنســـبة أمـــا الحضـــر، عـــن مفـــردة( 39) وبلـــغ
دمات جمعيـــات تنميـــة حصــر بالعينـــة الممثلـــة لمجتمــع البحـــث مـــن الشــباب المســـتفيدين مـــن خــو 

المجتمـــع بمجتمـــع البحـــث عـــن طريـــق القـــانون األمثـــل الختيـــار حجـــم العينـــة العشـــوائية بمجتمـــع 
ــغالبحــث ــة العينــة حجــم وبلــغ البحــث بمجتمعــي ، وبل  عــن مفــردة( 113) البحــث لمجتمــع الممثل

 ف.الري عن مفردة( 154) البحث لمجتمع الممثلة العينة حجم بلغ للريف بالنسبة أما الحضر،
حتــى  21/3/2017يتمثــل فــي فتــرة جمــع البيانــات مــن الميــدان فــي الفتــرة مــن  :المجةةال الزمنةةي

15/6/ 2019. 
 بتطبيق األدوات التالية: قام الباحثون أدوات البحث:

  اســــتبيان مطبق على الشباب المستفيد من مشروعات التنمية بجمعيات تنمية المجتمع
سئلة وهذه بعاد ومجموعة من األأعلى االستمارة )إعداد الباحثون(: اشتملت  المحلى.
  :هياألبعاد 
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 .وليةاأل بياناتال :البعد األول
 .االجتماعية المتغيرات :البعد الثاني

 .البعد الثالث: المتغيرات البيئية
 .البعد الرابع: تمكين الشباب في مشروعات التنمية

 .روعات التنميةالبعد الخامس: المعوقات التي تواجه تمكين الشباب في مش
البعد السادس: أهم المقترحات من وجهة نظرك لتفعيل مشروعات التنمية من أجل تحقيق 

 .تمكين الشباب
  إعداد الباحثون(:  تنمية المجتمع المحلى.المسئولين بجمعيات اســــتبيان مطبق على(

  :سئلة وهذه األبعاد هيبعاد ومجموعة من األأعلى اشتملت االستمارة 
 .أولية بيانات: ألولا البعد
 .الشباب تمكين مجال في المحلي المجتمع تنمية جمعية كفاءة تحديد: الثاني البعد
 .للشباب االجتماعي التمكين تحقيق في المحلي المجتمع تنمية جمعيات دور: الثالث البعد
 .للشباب االقتصادي التمكين تحقيق في المحلي المجتمع تنمية جمعيات دور: الرابع البعد
 .الشباب لدى التمكين تحقيق في للجمعيات الداخلي التنسيق دور: الخامس البعد
 .الشباب تمكين في المحلي المجتمع تنمية جمعيات تواجه التي الصعوبات: السادس البعد
 المجتمع تنمية جمعيات وفاعلية كفاءة زيادة خاللها من يمكن التي المقترحات: السابع البعد

 .المحلي
د من ثبات االستبيان على طريقة )إعادة االختبار( حيث في التأك الباحثون ولقد اعتمد

بتطبيق االستبيان على عينة من الشباب المستفيد من مشروعات جمعيات تنمية  الباحثون قام
بإعادة تطبيق االستبيان على العينة  الباحثون ( مفردة، ثم قام20وعددهم ) المجتمع المحلى

بحساب معامل  الباحثون من تاريخ التطبيق األول، ثم قام ر يوماً نفسها بعد مضى أربعة عش
االرتباط بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني للتحقق من مدى ثبات االستبيان 

 من خالل المعادلة التالية:
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 :ن يتم حسابها من العالقة التاليةلبيرسو  rوقيمة 

 
  . y  ودرجات التطبيق الثاني هي  x“ول هي درجات التطبيق األ الباحثون حيث افترض

 :حساب معامل االرتباط لبيرسون -

 
 إذا معامل الثبات يساوي:

  
ويتضح من نتيجة قيمة معامل االرتباط أنها قيمة مرتفعة وتقترب من الواحد الصحيح، أذن 

 فأن األداة تتمتع بثبات مرتفع.
نوع من الصدق على معامـل الثبـات وألن هنـاك ويعتمد في حساب هذا ال: اء الصدق الذاتيأجر 

صــلة وثيقــة بــين الثبــات والصــدق، يقــاس الصــدق الــذاتي لكــل بعــد علــى حــدا ثــم لالســتمارة ككــل 
 وذلك لحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات.

 معامل الثبات    الصدق الذاتي =  
 وهى قيمة مرتفعة.   0.8944 =         0.8    الصدق الذاتي =

يقصـد باالتسـاق الـداخلي ألسـئلة األسـتبانة هـي قـوة : تساق الةداخلي لفقةرات االسةتبيانراء اال أج
االرتباط بين درجات كل مجال ودرجات أسئلة األستبانة الكلية، والصـدق ببسـاطة هـو أن تقـيس 
أسئلة األستبانة أو االختبار ما وضعت لقياسه أي يقيس فعال الوظيفة التي يفترض انه يقيسها. 

والــذي مــن خاللــه  SPSSكرونبــاب باســتخدام برنــامج -م ذلــك مــن حســاب معامــل ثبــات ألفــا يــت
 نحسب معامل التمييز لكل سؤال حيث يتم حذف السؤال الذي معامل تمييزه ضعيف أو سالب. 
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 كرونباب(  -مستويات االتساق الداخلي باستخدام )معامل ألفا (:1جدول )
 معامل ألفا كرونباب المتغير م
 0.703 تغيرات االجتماعيةالم 1
 0.742 المتغيرات البيئية 2
 0.728 تمكين الشباب في مشروعات التنمية 3
 0.716 المعوقات التي تواجه تمكين الشباب في مشروعات التنمية 4
 0.672 المقترحات لتفعيل مشروعات التنمية 5

Reliability Coefficients 

N of Cases = 20     N of Items = 6 

Alpha = 0.711 

وهو معامل ثبات  0.711يساوي  Alphaنالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات 
 مقبول.

 
 نتائج البحث ومناقشتها

 أواًل: عرض وتحليل جداول البحث المرتبطة بخصائص الشباب المستفيدين من مشروعات
 التنمية بجمعيات تنمية المجتمع المحلي:

للشباب المستفيد من مشروعات التنمية المحلية بجمعيات  وعحساب متغير الن(: 2جدول )
 المئوية والنسب التكرارات تنمية المجتمع المحلى من خالل حساب

 (154الريف )ن= (113الحضر )ن=  النوع م
 النسبة % التكرارات النسبة % التكرارات

 66.2 102 77.9 88 ذكور 1
 33.8 52 22.1 25 إناث 2

 %100 154 %100 113 اإلجمالي
وفقًا للنوع أن أيلب مجتمع  البحثيتضح من الجدول السابق أن خصائص مجتمع 

( مفردة، 88( بواقع )%77.9في الحضر من الذكور جاءوا في الترتيب األول بنسبة ) البحث
في  البحث( مفردة. أما بالنسبة لخصائص مجتمع 25( بواقع )%22.1يليها اإلناث بنسبة )
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( مفردة، 102( بواقع )%66.2وع أن الذكور جاءوا في الترتيب األول بنسبة )الريف طبقًا للن
( مفردة. وتشير نتائج الجدول إلى أن الغالبية 52( بواقع )%33.8يليها اإلناث بنسبة )

العظمى من الشباب المستفيدين من مشروعات التنمية لجمعيات تنمية المجتمع المحلى هم 
لرجال أكثر مشاركة في مشروعات التنمية المقدمة من جمعيات الذكور وقد يشير ذلك إلى أن ا

 تنمية المجتمع المحلى.
للشباب المستفيد من مشروعات التنمية المحلية بجمعيات  متغير المستوى التعليمي(: 3جدول )

 المئوية والنسب التكرارات تنمية المجتمع المحلى من خالل حساب

 المستوى التعليمي م
 (154ريف)ن=ال (113الحضر )ن= 

 النسبة % التكرارات النسبة % التكرارات
 5.8 9 4.4 5 أمي ا
 8.4 13 7.1 8 يقرأ ويكتب ب
 11.0 17 10.6 12 مؤهل تحت متوسط ج
 13.0 20 13.3 15 مؤهل متوسط د
 14.3 22 15.9 18 مؤهل فوق متوسط ه
 26.6 41 30.1 34 مؤهل عالي و
 20.8 32 18.6 21 دراسات عليا ز

 %100 154 %100 113 اإلجمالي
وفقًا لمتغير المستوى التعليمي  البحثيتضح من الجدول السابق أن خصائص مجتمع 

( بواقع %30.1من الحاصلين على مؤهل عالي بنسبة ) البحثفي الحضر أن أيلب مجتمع 
( %18.6، بينما كان الحاصلين على دراسات عليا نسبتهم )البحث( مفردة من مجتمع 34)
، أما الحاصلين على مؤهل فوق متوسط فكانت نسبتهم البحث( مفردة من مجتمع 21اقع )بو 
، وجاء الحاصلين على مؤهل متوسط بنسبة البحث( مفردة من مجتمع 18( بواقع )15.9%)
، كما جاء الحاصلين على مؤهل تحت البحث( مفردة من مجتمع 15( بواقع )13.3%)

، يليها يقرأ ويكتب بنسبة البحثردة من مجتمع ( مف12( بواقع )%10.6متوسط بنسبة )
مفردة  5بواقع  %4.4، كما يليها األمي بنسبة البحث( مفردة من مجتمع 13( بواقع )8.4%)

وفقًا لمتغير المستوى التعليمي  البحثأما بالنسبة لتوزيع خصائص مجتمع  .البحثمن مجتمع 
( بواقع %26.6عالي بنسبة ) من الحاصلين على مؤهل البحثفي الريف أن أيلب مجتمع 
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( %20.8، بينما كان الحاصلين على دراسات عليا نسبتهم )البحث( مفردة من مجتمع 41)
، أما الحاصلين على مؤهل فوق متوسط فكانت نسبتهم البحث( مفردة من مجتمع 32بواقع )

 ، وجاء الحاصلين على مؤهل متوسط بنسبةالبحث( مفردة من مجتمع 22( بواقع )14.3%)
، كما جاء الحاصلين على مؤهل تحت البحث( مفردة من مجتمع 20( بواقع )13.0%)

، يليها يقرأ ويكتب بنسبة البحث( مفردة من مجتمع 17( بواقع )%11.0متوسط بنسبة )
( 9( بواقع )%5.8، كما يليها األمي بنسبة )البحث( مفردة من مجتمع 8( بواقع )7.1%)

 .البحثمفردة من مجتمع 
للشباب المستفيد من مشروعات التنمية المحلية بجمعيات تنمية نوع العمل  متغير: (4جدول )

 المئوية والنسب التكرارات المجتمع المحلى من خالل حساب

 (154الريف)ن= (113الحضر )ن=  نوع العمل م
 النسبة % التكرارات النسبة % التكرارات

 33.1 51 31.9 36 ال يعمل ا
 0.0 0 0.0 0 قطاع حكومي ب
 24.0 37 25.7 29 قطاع خاص ج
 0.0 0 0.0 0 قطاع عام د
 13.6 21 15.0 17 صاحب حرفة ه
 9.1 14 7.1 8 أعمل لحسابي و
 20.1 31 20.4 23 أعمل لدى الغير بأجر ز

 %100 154 %100 113 اإلجمالي
وفقًا لنوع العمل في الحضر أن  البحثيتضح من الجدول السابق أن خصائص مجتمع 

( مفردة، 36( بواقع )%31.9جاء في الترتيب األول ال يعمل بنسبة ) البحثيلب مجتمع أ
( مفردة، يليها أعمل لدي الغير بأجر بنسبة 29( بواقع )%25.7يليها قطاع خاص بنسبة )

( مفردة، يليها 17( بواقع )%15.0( مفردة، يليها صاحب حرفة بنسبة )23( بواقع )20.4%)
أما بالنسبة لتوزيع  .البحث( مفردة من مجتمع 8( بواقع )%7.1أعمل لحسابي بنسبة )

جاء في الترتيب  البحثوفقًا لنوع العمل في الريف أن أيلب مجتمع  البحثخصائص مجتمع 
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( %24.0( مفردة، يليها قطاع خاص بنسبة )51( بواقع )%33.1األول ال يعمل بنسبة )
( مفردة، يليها 31( بواقع )%20.1سبة )( مفردة، يليها أعمل لدي الغير بأجر بن37بواقع )

( بواقع %9.1( مفردة، يليها أعمل لحسابي بنسبة )21( بواقع )%13.6صاحب حرفة بنسبة )
ويتضح أن أعلى نسبة طبقًا لنوع العمل جاءت من ال يعملون  .البحث( مفردة من مجتمع 14)

 ويشير هذا إلى عدم االستقرار الوظيفي.
لشهري للشباب المستفيد من مشروعات التنمية المحلية بجمعيات متغير الدخل ا :(5)جدول 

 المئوية والنسب التكرارات تنمية المجتمع المحلى من خالل حساب

 الدخل الشهري م
 (154الريف)ن= (113الحضر )ن= 

 النسبة % التكرارات النسبة % التكرارات
 0.0 0 0.0 0 جنية 400أقل من  1
2 400-800 73 64.6 98 63.6 
3 800-1200 21 18.6 35 22.7 
4 1200- 1600 19 16.8 21 13.6 
 0.0 0 0.0 0 فأكثر 1600 5

 %100 154 %100 113 اإلجمالي
في الحضر طبقًا للدخل  البحثيتضح من الجدول السابق أن خصائص مجتمع 

( %64.6( جنيه بنسبة )800-400الشهري جاء في الترتيب األول من دخلهم الشهري من )
( 21( بواقع )%18.6( بنسبة )1200-800( مفردة، يليها من دخلهم الشهري )73واقع )ب

أما  ( مفردة.19( بواقع )%16.8( بنسبة )1600-1200مفردة، يليها من دخلهم الشهري )
في الريف طبقًا للدخل الشهري جاء في الترتيب األول  البحثبالنسبة لتوزيع خصائص مجتمع 

( مفردة، يليها من 98( بواقع )%63.6( جنيه بنسبة )800-400من دخلهم الشهري من )
( مفردة، يليها من دخلهم الشهري 35( بواقع )%22.7( بنسبة )1200-800دخلهم الشهري )

ويتضح من ذلك أن أعلى دخل في  ( مفردة.21( بواقع )%13.6( بنسبة )1200-1600)
ه وهذا يشير إلى قلة دخل ( جني800-400كاًل من الحضر والريف من دخلهم الشهري من )

 األسر.
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المرتبطة بخصائص المسئولين عن مشروعات التنمية  البحث: عرض وتحليل جداول ثانياً 
 :بجمعيات تنمية المجتمع المحلى

لحساب توزيع المسئولين عن مشروعات التنمية بجمعيات تنمية المجتمع المحلى في  النوع:
 المئوية والتكرارات. الريف والحضر طبقًا للنوع تم حساب النسبة

 توزيع المسئولين عن مشروعات التنمية في الحضر والريف طبقًا للنوع(: 6جدول )

 (41الريف)ن= (39)ن=  الحضر النوع م
 النسبة % التكرارات النسبة % التكرارات

 80.5 33 66.7 26 ذكور 1
 19.5 8 33.3 13 إناث 2

 %100 41 %100 39 اإلجمالي
ل السابق أن توزيع المسئولين عن مشروعات التنمية بجمعيات تنمية يتضح من الجدو 

( %66.7المجتمع المحلى في الحضر طبقًا للنوع أن الذكور جاءوا في الترتيب األول بنسبة )
أما بالنسبة لتوزيع  ( مفردة.13( بواقع )%33.3نسبة )( مفردة، يليها اإلناث ب26بواقع )

جمعيات تنمية المجتمع المحلى في الريف طبقًا للنوع أن المسئولين عن مشروعات التنمية ب
ث بنسبة ( مفردة، يليها اإلنا33%( بواقع ) 80.5الذكور جاءوا في الترتيب األول بنسبة )

أن ارتفاع نسبة الذكور من المسئولين في كأًل من  ونرى الباحثيو  مفردة. 8( بواقع 19.5%)
الذكور بالعمل األهلي أكثر من اإلناث وقد يرجع الريف والحضر من اإلناث يشير إلى اهتمام 

 ذلك إلى اهتمام المرأة باألعمال المنزلية والشئون الحياتية لألسرة.
لحساب توزيع المسئولين عن مشروعات التنمية بجمعيات تنمية المجتمع : لمستوى التعليميا

 وية والتكرارات.المحلى في الريف والحضر طبقًا للمستوى التعليمي تم حساب النسبة المئ



 وآخرون سماء وحيدأ
 

 114 2019سبتمبر ، ثالثربعون، الجزء الألوا بعلساا المجلد

توزيع المسئولين عن مشروعات التنمية في الحضر والريف طبقًا للنوع للمستوى  (:7جدول )
 التعليمي في الحضر والريف 

 (41)ن= الريف (39)ن=  الحضر المستوى التعليمي م
 % ك % ك

 22.0 9 2.6 1 مؤهل المتوسط 1
 68.3 28 23.1 9 مؤهل فوق المتوسط 2
 26.8 11 71.8 28 .مؤهل عال 3
 0.0 0 2.6 1 دراسات عليا. 4

 %100 41 %100 39 اإلجمالي
يتضح من الجدول السابق أن توزيع المسئولين عن مشروعات التنمية بجمعيات تنمية 

في الترتيب األول للمؤهل العال جاء المجتمع المحلى في الحضر طبقًا للمستوى التعليمي 
( 9( بواقع )%23.1دة، يليها المؤهل فوق المتوسط بنسبة )( مفر 28( بواقع )%71.8بنسبة )

أما  ( مفردة لكاًل منهما.1( بواقع )%2.6مفردة، يليها مؤهل المتوسط والدراسات العليا بنسبة )
بالنسبة لتوزيع المسئولين عن مشروعات التنمية بجمعيات تنمية المجتمع المحلى في الريف 

( %68.3ترتيب األول المؤهل مؤهل فوق المتوسط بنسبة )طبقًا للمستوى التعليمي جاء في ال
( مفردة، يليها المؤهل 11( بواقع )%26.8( مفردة، يليها المؤهل العال بنسبة )28بواقع )

أن ارتفاع نسبة المؤهل العال من  ونرى الباحثيو  ( مفردة9( بواقع )%22.0المتوسط بنسبة )
لين في الحضر إلى القدرات والخبرات التعليمية المسئولين في الحضر يشير إلى امتالك المسئو 

في إدارة جمعيات تنمية المجتمع المحلى وقد يرجع ارتفاع نسبة المتعلمين تعليم عال في 
 الحضر عن الريف إلى ارتفاع نسبة التعليم العال بشكل عام في الحضر عن الريف.

بجمعيات تنمية المجتمع  لحساب توزيع المسئولين عن مشروعات التنمية: الوظيفة األساسية
 المحلى في الريف والحضر طبقًا الوظيفة األساسية تم حساب النسبة المئوية والتكرارات.
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توزيع المسئولين عن مشروعات التنمية في الحضر والريف طبقًا للوظيفة : (8جدول )
 األساسية في الحضر والريف

 (41الريف )ن= (39)ن=  الحضر الوظيفة األساسية م
 % ك % ك

 14.6 6 12.8 5 حكومي 1
 7.3 3 5.1 2 خاص 2
 39.0 16 46.2 18 معاش 3
 39.0 16 35.9 14 ال اعمل 4

 %100 41 %100 39 اإلجمالي
يتضح من الجدول السابق أن توزيع المسئولين عن مشروعات التنمية في الحضر طبقًا 

( مفردة، ال 18( بواقع )%46.2للوظيفة األساسية جاء في الترتيب األول بالمعاش بنسبة )
( مفردة، 5( بواقع )%12.8( مفردة، يليها حكومي بنسبة )14( بواقع )%35.9اعمل بنسبة )

أما بالنسبة للريف جاء توزيع المسئولين عن . ( مفردة2( بواقع )%5.1اص بنسبة )يليها خ
 وال يعمل بنسبة مشروعات التنمية طبقًا للوظيفة األساسية في الترتيب األول كل من بالمعاش

( مفردة، يليها من 6( بواقع )%14.6( مفردة، يليها حكومي بنسبة )16( بواقع )38.0%)
 ( مفردة.3( بواقع )%7.3) يعملون في القطاع الخاص بنسبة

لحساب توزيع المسئولين عن مشروعات التنمية بجمعيات تنمية المجتمع : الوظيفة بالجمعية
 الوظيفة بالجمعية تم حساب النسبة المئوية والتكرارات. المحلى في الريف والحضر طبقاً 
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توزيع المسئولين عن مشروعات التنمية في الحضر والريف طبقًا للوظيفة (: 9جدول )
 بالجمعية في الحضر والريف

 (41)ن= الريف (39)ن=  الحضر الوظيفة بالجمعية م
 % ك % ك

 12.2 5 12.8 5 رئيس مجلس إدارة 1
 12.2 5 12.8 5 مجلس إدارة نائب رئيس 2
 2.4 1 2.6 1 مدير تنفيذي 3
 51.2 21 38.5 15 عضو جمعية عمومية 4
 2.4 1 2.6 1 أمين صندوق 5
 7.3 3 10.3 4 أخصائي اجتماعي 6
 7.3 3 15.4 6 إداري بالجمعية 7
 4.9 2 5.1 2 سكرتير عام 8

 %100 41 %100 39 اإلجمالي
وزيع المسئولين عن مشروعات التنمية بجمعيات تنمية يتضح من الجدول السابق أن ت

المجتمع المحلى طبقًا للوظيفة بالجمعية في الحضر جاء في الترتيب األول أعضاء الجمعية 
( بواقع %10.3( مفردة، يليها اإلداري بالجمعية بنسبة )15( بواقع )%38.5العمومية بنسبة )

( 5( بواقع )%12.8ئيس مجلس اإلدارة بنسبة )( مفردة، يليها رئيس مجلس اإلدارة ونائب ر 6)
( مفردة، يليها 4( بواقع )%10.3مفردة لكاًل منهما، يليها األخصائي االجتماعي بنسبة )

( مفردة، يليها المدير التنفيذي وأمين الصندوق بنسبة 2( بواقع )%5.1السكرتير العام بنسبة )
لتوزيع المسئولين عن مشروعات التنمية أما بالنسبة  ( مفرد لكاًل منهما.1( بواقع )2.6%)

بجمعيات تنمية المجتمع المحلى طبقًا للوظيفة بالجمعية في الريف جاء في الترتيب األول 
( مفردة، رئيس مجلس اإلدارة ونائب 25( بواقع )%51.2أعضاء الجمعية العمومية بنسبة )
، يليها األخصائي ( مفردة لكاًل منهما5( بواقع )%12.2رئيس مجلس اإلدارة بنسبة )

( مفردة، يليها السكرتير العام بنسبة 3( بواقع )%7.3االجتماعي واإلداري بالجمعية بنسبة )
 ( مفردة.1( بواقع )%2.4( مفرده، يليها المدير التنفيذي بنسبة )2( بواقع )4.9%)
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 ثالثًا: مناقشة فروض البحث
 الفرض األول:

عية للشباب وتمكينهم باستخدام معادلة خط العالقة بين الخصائص االجتما :(10) جدول
 االنحدار

 تمكين الشباب م
 الخصائص االجتماعية

قيمة معامل 
 (Bاالنحدار)

الخًطأ 
حدود  2كا (S.Eالمعياري)

 الثقة
مستوى 

 (sigالمعنوية)
 *0.00 0.339 161.3 0.085 0.895 السن 1
 0.125 1.930 19.5 0.149 0.321 النوع 2
 *0.00 0.664 69.5 0.049 0.410 الحالة التعليمية 3
 0.058 1.369 52.93 0.043 0.314 الحالة االجتماعية 4
 *0.00 1.289 27.77 0.048 0.554 عدد أفراد األسرة 5
 *0.00 0.625 18.0 0.111 -0.0469 الدخل 6

 (0.01α) (  ** دالة عند مستوى داللة0.05α) * دالة عند مستوى
لخاص بتحديد طبيعة العالقة بين الخصائص االجتماعية يتضح من الجدول السابق وا

 وتمكين الشباب من خالل المشروعات التنموية نجد أنه جاء على النحو التالي:
  على أنه توجد عالقة طردية جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى  البحثأكدت نتائج

المقدمة من ( بين السن وتمكين الشباب من خالل مشروعات التنمية 0.05αمعنوية )
(، بمعنى 0.895) موجبة وتساوى (B)جمعيات تنمية المجتمع المحلى حيث جاءت قيمة 

أنه كلما زاد معدل أعمار الشباب ارتفعت استفادتهم من مشروعات التنمية المقدمة من 
 جمعيات تنمية المجتمع المحلى.

  بين النوع وتمكين على أنه ال توجد عالقة جوهرية دالة إحصائيًا  البحثكما أكدت نتائج
الشباب من خالل مشروعات التنمية المقدمة من جمعيات تنمية المجتمع المحلى حيث 

 يير دالة إحصائيًا. ي( وه0.321) ( وتساوىB)جاءت قيمة 
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  على أنه توجد عالقة طردية جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى  البحثكما أكدت نتائج
ة وتمكين الشباب من خالل مشروعات التنمية ( بين الحالة التعليمي0.05αمعنوية )

 موجبة وتساوى (B)المقدمة من جمعيات تنمية المجتمع المحلى حيث جاءت قيمة 
(، بمعنى أنه كلما زاد مستوى التعليم لدى الشباب ارتفعت استفادتهم من 0.41)

 مشروعات التنمية المقدمة من جمعيات تنمية المجتمع المحلى.
  على أنه ال توجد عالقة جوهرية دالة إحصائيًا بين الحالة  حثالبكما أكدت نتائج

االجتماعية وتمكين الشباب من خالل مشروعات التنمية المقدمة من جمعيات تنمية 
 يير دالة إحصائيًا. ي( وه0.314) تساوى B))المجتمع المحلى حيث جاءت قيمة 

  صائيًا عند مستوى على أنه توجد عالقة طردية جوهرية دالة إح البحثأكدت نتائج
( بين عدد أفراد األسرة وتمكين الشباب من خالل مشروعات التنمية 0.05αمعنوية )

 موجبة وتساوى (B)المقدمة من جمعيات تنمية المجتمع المحلى حيث جاءت قيمة 
(، بمعنى أنه كلما زاد عدد أفراد أسرة الشباب ارتفع اتجاههم نحو االستفادة من 0.554)

ية المقدمة من جمعيات تنمية المجتمع المحلى وذلك لتحسين مستوى مشروعات التنم
 المعيشة.

  على أنه توجد عالقة عكسية جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى  البحثأكدت نتائج
( بين الدخل وتمكين الشباب من خالل مشروعات التنمية المقدمة من 0.05αمعنوية )

 ي( وه0.469-) موجبة وتساوى (B)مة جمعيات تنمية المجتمع المحلى حيث جاءت قي
، بمعنى أنه كلما قل دخل الشباب ارتفع اتجاههم نحو االستفادة من مشروعات سالبة

 التنمية المقدمة من جمعيات تنمية المجتمع المحلى وذلك لتحسين مستوى المعيشة.
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  الفرض الثاني:
 تخدام معادلة خط االنحدارالعالقة بين الخصائص البيئية للشباب وتمكينهم باس :(11) جدول

 تمكين الشباب م
 الخصائص البيئية

قيمة معامل 
 (Bاالنحدار)

الخًطأ 
حدود  2كا (S.Eالمعياري)

 الثقة
مستوى 

 (sigالمعنوية)
 *0.05 0.328 23.84 0.075 0.685 التدريب 1
 0.125 0.954 18.27 0.89 0.108 طبيعة نشاط الجمعية 2

المسافة بين محل  3
 0.211 0.574 74.58 0.987 0.103 لمشروعاإلقامة وا

 (0.01α(              ** دالة عند مستوى داللة)0.05α* دالة عند مستوى)
يتضح من الجدول السابق والخاص بتحديد طبيعة العالقة بين الخصائص البيئية وتمكين 

 الشباب من خالل المشروعات التنموية نجد أنه جاء على النحو التالي:
 على أنه توجد عالقة طردية جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى  البحثائج أكدت نت

( بين التدريب وتمكين الشباب من خالل مشروعات التنمية المقدمة 0.05αمعنوية )
( 0.685) موجبة وتساوى (B)من جمعيات تنمية المجتمع المحلى حيث جاءت قيمة 

باب على مشروعات التنمية زادت موجبة، بمعنى أنه كلما ارتفع معدل تدريب الش يوه
 معدالت تمكينهم من قبل جمعيات تنمية المجتمع المحلى وذلك لتحسين مستوى المعيشة.

  على أنه ال توجد عالقة جوهرية دالة إحصائيًا بين طبيعة نشاط  البحثكما أكدت نتائج
لمجتمع الجمعية وتمكين الشباب من خالل مشروعات التنمية المقدمة من جمعيات تنمية ا

 يير دالة إحصائيًا. ي( وه0.108) تساوى B))المحلى حيث جاءت قيمة 
  على أنه ال توجد عالقة جوهرية دالة إحصائيًا بين المسافة بين  البحثكما أكدت نتائج

محل السكن وتمكين الشباب من خالل مشروعات التنمية المقدمة من جمعيات تنمية 
 يير دالة إحصائيًا. ي( وه0.103) اوىتس B))المجتمع المحلى حيث جاءت قيمة 
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 توصيات البحث
  تشجيع الشباب على المشاركة في مشروعات التنمية وذلك لما فيه من فائدة لتنميتهم

 وأيضًا لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ككل.
  تنمية الوعي لدى العاملين بجمعيات المجتمع المحلي لضرورة السعي للتطوير والتحسين

وعات التنموية المقدمة للشباب، حيث أن التطوير والتحسين المستمر من شأنه من المشر 
 أن يحاكي التطور والنمو الذي يحدث على الدوام.

  ضرورة أن تعمل الدولة على تقديم الدعم المادي والمعنوي لجمعيات تنمية المجتمع
يجابية وتأثيرًا على المجتمع بشكل عام وب األخص على المحلي لتصبح أكثر فاعلية وا 

 الشباب.
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ABSTRACT 

The present research aims to identify some of the environmental 

and social variables related to youth empowerment in development 

projects through the following sub-objectives: Determine the 

relationship between environmental variables and youth empowerment 

in development projects. Identify social variables related to youth 

empowerment in development projects and determine the relationship 

of the environment and its impact on projects The development 

provided by the community development associations, and determine 

the relationship between economic variables by empowering youth in 

development projects. The research was conducted on two 

communities, one rural and the eastern province and the other is 

represented by the governor of Cairo. This research is based on a 

descriptive research pattern. The research was based on the social 

survey methodology in both types, comprehensive with those 

responsible for community development associations in the research 

community, and the sample with the youth beneficiaries of 

development projects in the community development societies in the 

study community. A questionnaire on youth empowerment in 

development projects applied to officials of development associations 

in community development societies, and a questionnaire on youth 

empowerment in development projects applied to youth benefiting from 
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development projects in community development societies. The 

members of the board of directors in urban areas reached (39) items for 

urban areas, while for the countryside they were (33) items for the 

countryside, and the sample was limited to the youth benefiting from 

the local community development societies. As for the countryside, the 

size of the representative sample of the research community was 154 

items from the countryside. Applicable to officials after collecting and 

reviewing the data, the data was automatically discharged using SPSS 

software. The following statistical coefficients were used: repetitions 

and percentages mean, standard deviation, and the following 

hypotheses were reached: Social characteristics and youth 

empowerment through development projects There is a statistically 

significant relationship between environmental characteristics and 

youth empowerment through development projects. 

The most important results of the research achieve the hypotheses 

as follows: a statistically significant relationship between social 

characteristics and youth empowerment through development projects, 

and a statistically significant relationship between environmental 

characteristics and youth empowerment through development projects. 

The study recommends the establishment of seminars and 

educational campaigns for youth and the community population served 

by community development associations, in order to spread awareness 

of the importance of investment and the optimal exploitation of the 

potential of youth. The development of awareness among the workers 

of the local community associations to the need to seek development 

and improvement of development projects provided to young people, as 

the development and continuous improvement would mimic the 

development and growth that is always happening. 


