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 المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة بتمكين الفقراء  
 في المشاركة ببرامج التنمية المستدامة

 كثر احتياجا بمدينة الق اهرةاأل  على المناطق دراسة ميدانية
               [01] 

 (2)عوض مصطفى إبراهيم -(2)مصطفى العتيقأحمد  -(0)سنحنادية جمال الدين 
معهد الدراسات والبحوث  (9 جامعة عين شمس ،سات والبحوث البيئيةمعهد الدراباحثة ب( 0

 جامعة عين شمس، البيئية
 

 المستخلص
 والدول، المجتمعات حوله تختلف ال هدف منه الحد أو الفقر تقليل أن فيه شك ال مما

 ساتوالسيا الفقر بين وثيقة العالقة فإن وبالتالي. التنمية مجال في العاملة الدولية والمنظمات
الدولة والمنظمات الى تمكين للفقراء قي المشاركة  لذا تلجأ والمجاالت، النواحي كافة في العامة

بمعرفة  مصر، في بالفقر المعنية الدراسات من ببرامج التنمية المستدامة، وقد سعت العديد
 حاوللذا ي. بالتنمية المستدامة وعالقتها العامة، بالسياسات وعالقته وخصائصه أبعاده
ون في تلك الدراسة التوصل الى معرفة العالقة بين المتغيرات النفسية واالجتماعية الباحث

ولقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي  .وتمكين الفقراء في المشاركة ببرامج التنمية المستدامة
 تساؤالت على اإلجابة الفرضيات صحة الختبار التحليلي واالختبارات اإلحصائية المناسبة

مفردة من المقيمين بمنطقة الدويقة ( 011)ولقد قام الباحثون باخذ عينة مكونة من  .راسةالد
 .وتم تطبيق ادوات الدراسة عليهم بعد التأكد من صالحيتها

المتغيرات النفسية واالجتماعية وتمكين الفقراء في بين وقد اوضحت النتائج وجود عالقة 
 الدراسة خلصت ذلك ضوء وفي.  1010اللة مستوى دعند  المشاركة ببرامج التنمية المستدامة،

االهتمام بالمناطق العشوائية من حيث الخدمات االجتماعية ونشر  أهمها توصيات عدة الى
الوعي بين اهالي هذه المناطق لتمكينهم من المشاركة في برامج التنمية المستدامة لرفع 

تثقيفهم وتحسين المتغيرات مستواهم االجتماعي واالقتصادي، وعمل ورش عمل وندوات ل
 .النفسية واالجتماعية لديهم لتجعلهم قادرين على المشاركة في التنمية المستدامة
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 مقدمة
 ضيفة االجتماعية أو الثقافية المادية، مصادرهم تكون الذين األشخاص يخص الفقر يعد

 أن ظاهرة كما "فيها يعيشون التي الواحدة الدولة في المقبولة الحياة أنماط من اإلقصاء حد إلى
 العوامل تعدد بفعل وتتسع تتشعب متفاوتة، وبدرجات المجتمعات، لمختلف       هاجس ا تشكل الفقر

. المجتمع في والسياسية واالجتماعية االقتصادية العوامل بتفاعل تتأثر بدورها التي والمتغيرات
 ما الفقر ظاهرة أن إال المجاالت لبعض المستدامة التنمية مسيرة في التقدم من الرغم وعلى
 يسببه وما واألخالقية، النفسية واألزمات واالجتماعية الصحية المعضالت من لكثير      سبب ا زالت
 التنمية هي المستدامة التنمية كانت فإذا .البشرية الحياة ديمومة تهدد خطرة، انعكاسات من
 بين االرتباط فإن. لةالمقب األجيال قدرة على المساومة دون الحاضر الجيل حاجات تلبي التي
 .بينهما تربط عكسية عالقة أن يعني وذلك متضادين، بين ارتباط هو المستدامة والتنمية الفقر
 مفهوم هو الفقر بأن سلمنا ما فإذا .المجتمع في والحرمان الفقر     قل   والتطور التقدم زاد فكلما
 استمرارية حالة أمام نكون فإننا آخر، إلى زمن من يتغير قد الفقير مفهوم أن بمعنى نسبي،
 ال الذي ذلك اعتباره يمكن الذي المطلق، بمفهومه حتى الفقير إن بل .الزمن عبر الفقر ظاهرة
االنمائي  صندوق االمم المتحدة) .العصور مختلف عبر        موجود ا ظل وليلته، يومه قوت يجد

 (. 01، ص9112للمرأه، 
 062 عددها البالغ وغاياتها، هدفا، 01 عددها البالغ المستدامة، التنمية أهداف وتبرهن

 األهداف هذه من فالمنشود. طموحها ومدى العالمية الخطة هذه نطاق اتساع على غاية،
نجاز لأللفية اإلنمائية األهداف مسيرة مواصلة هو والغايات  كذلك. إطارها في يتحقق لم ما        وا 
 النساء وتمكين الجنسين بين اةالمساو  وتحقيق للجميع الواجبة اإلنسان حقوق إعمال بها يقصد

 األبعاد بين التوازن تحقق للتجزئة قابلة غير متكاملة وغايات أهداف وهي. كافة والفتيات
 المتحـدة، األمــم)البيئي         والب عد االجتماعي والبعد االقتصادي البعد: المستدامة للتنمية الثالثة
 المعيشة مستوى كان ، فإذا(لاألعما جدول من 006و 00 البندان السبعون الدورة 9101
 إلى الوصول وبالتالي طبقاتهم؛ بمختلف األفراد حياة كفاءة قياس إلى مباشر بشكل يهدف
 الوفاء هو المستدامة للتنمية األساسي الهدف فإن. الكفاية حد إلى مالئم معيشي مستوى
 األخذ مع يل،الطو  المدى على كافة ألفراده االجتماعية الرعاية وتحقيق .المجتمع بحاجات



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –لدراسات والبحوث البيئية معهد ا

 

 9102يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا المجلد
 

201 

 لعملية األساسية الغاية يعتبر الذي. اإلنسان إلى أساسا يستند التنمية مفهوم أن االعتبار بعين
      ترد   أو تراجع أي أن وبديهي .       وفكري ا        وعلمي ا        ثقافي او            واجتماعي ا           واقتصادي ا        سياسي ا البشرية التنمية
 وأفراده؛ المجتمع واقع على بآخر أو بشكل سينعكس      حتم ا فإنه دولة ألي االقتصادية الحالة في

وتكفل  حماية الفقراء ضد كل اشكال العنفوتلتزم الدولة ب .وتهدد وتطغى السلبيات، فتبرز
كما تلتزم بتوفير الرعاية . عملال ومتطلبات أه من التوفيق بين واجبات االسرةتمكين المر 

الهيئة العامة ) النساء االشد احتياجاوالمسنة و  والحماية لالمومه والطفولة والمرأه المعيلة
 (. 2-8ص  ،9102: لالستعالمات

 

 مشكلة الدراسة
 تنتشر التي واالقتصادية االجتماعية المشكالت أبرز من - تزال وال - الفقر ظاهرة كانت

 األمراض، كتفشي اجتماعية آفات من عليها ترتب وما .األزل منذ البشرية المجتمعات في
 المعاش الواقع على سلب ا أثرت التي اآلفات من وغيرها .الخلقي نحاللواال الفساد، وشيوع
 هذا. أخرى جهة من واالقتصادية االجتماعية التنمية أهداف تحقيق وعلى جهة، من لألفراد
 تجمع التي الواقعية المفارقة بسبب وذلك وقياس ا؛ تعقيد ا وأكثرها القضايا أخطر من كونها عدا
 الجيل حاجات تلبي التي التنمية هي المستدامة التنمية كانت فإذا. والنتائج األسباب بين

 المستدامة والتنمية الفقر بين االرتباط فإن.. المقبلة األجيال قدرة على المساومة دون الحاضر
 والتطور التقدم زاد فكلما.. بينهما تربط عكسية عالقة أن يعني وذلك متضادين، بين ارتباط هو
 بحاجات الوفاء هو المستدامة للتنمية األساسي الهدف وان.. المجتمع في انوالحرم الفقر قل  

 ترد   أو تراجع أي وأن الطويل، المدى على كافة ألفراده االجتماعية الرعاية وتحقيق المجتمع
ا فإنه دولة ألي االقتصادية الحالة في  وأفراده؛ المجتمع واقع على بآخر أو بشكل سينعكس حتم 

 .(9110، هالة جمال ثابت) .وتهدد وتطغى ت،السلبيا فتبرز
سي والمهني تمكين االجتماعي واالقتصادي والسياانه يجب النادية كاظم و  العزاويويرى 

االنسانية نصف القوة البشرية في المجتمعات يشكل الفقراء اكثرمن  ، حيثفي التنمية المستدامة
ث وترغب في تحقيق اهدافها تسعى الى التطور والتحدي حيث ال يمكن للمجتمعات التي
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 ىر وي (9109، العزاوي، نادية كاظم) ل دور الفقراء في عمليات التنمية البشريةان تغف التنموية
االهتمام بالمناطق العشوائية والمحاولة في خفض نسبة أن في األونة األخيرة زاد  ونالباحث

 ير لرفع مستواهم وهذاالفقر، سواء من حيث التدخل االسكاني او من خالل المشاريع الصغ
واقامة مشاريع  جديدة سكنية وحدات بناء خالل من المشكلة حل في الرسمي التدخل أن يعني
الجهات المعنية  جهود على أساسي بشكل يعتمد آخر نوع من دعم إلى ويحتاج محدود ا يبقى

مكين الفقراء ت، كما أشارت العديد من الدراسات العربية أن بالمشكلة والمجتمع المدني مباشرة
وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية  قر،ستدامة هو الحل االمثل لمشكلة الفبالمشاركة في التنمية الم

المتغيرات النفسية واالجتماعية وتمكين الفقراء في المشاركة ببرامج  راسة العالقة بيند في
 .التنمية المستدامة

 
 دراسةال هدف

 الفقراء بتمكين المرتبطة والنفسية االجتماعية راتالمتغي تحديد الي الحالية الدراسة تهدف
 :فرعية اهداف وهناك .الرئيسي الهدف يعد وذلك المستدامة التنمية ببرامج المشاركة من
 المستدامة التنمية برامج في المشاركة للفقراء تسهل التي التمكين اشكال تحديد. 
 احتياجا   االكثر دائرة من الخروج على الفقراء تساعد التي المشاركة انوع تحديد         . 

 
 الدراسة فروض

 بين المتغيرات النفسية ومشاركة الفقراء          إحصائيا   ارتباطية دالة توجد عالقة :الفرض األول
 .المستدامة التنمية ببرامج

بين المتغيرات االجتماعية ومشاركة           إحصائيا   ارتباطية دالة توجد عالقة: الفرض الثاني
 .تدامةالمس التنمية ببرامج الفقراء

 النفسية واالجتماعية في مستوى المتغيرات          إحصائيا   دالة فروق توجد: الفرض الثالث
 .بتمكين الفقراء في المشاركة ببرامج التنمية المستدامة لدى عينة الدراسة تعزي للنوع المرتبطة
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 دراسةالة  أهمي
 المرتبطة يةوالنفس االجتماعية المتغيرات وهو موضوعه أهمية من البحث هذا أهمية تنبع
 التنمية أساليب من أسلوبا أصبح الذي المستدامة التنمية ببرامج المشاركة من الفقراء بتمكين
 على يفرض والذي المتسارع، والتغير بالتطور يتصف الذي الحاضر العصر يفرضها التي
 التوازن تحقق حتى مواكبته واألفراد المدني المجتمع ومؤسسات والمنظمات والهيئات الدول

الفقر  قضية على الضوء البحث هذا فيسلط. السلبية وتأثيراتها العولمة عن الناتج االجتماعي
 فكانت ، المتعددة ومفاهيمها المستدامة وحلها من خالل تمكين الفقراء في المشاركة بالتنمية

 : تيلآل أهميته
 بيئةال لقضايا الصحيح والتفهم البيئي الوعي وخلق وموارها البيئة حماية صبحتأ 

 أساسيا هدفا المستدامة التنمية ظل في والبشرية الطبيعية للموارد األمثل باالستخدام
 .المجتمع ولمنفعة لإلنسان

 المؤتمرات عقد خالل من مؤكدة المستدامة والتنمية البيئية بالقضايا العالم دول اهتمام 
 .ةالمستدام بالتنمية واالهتمام البيئي الوعي علي تؤكد والتي والندوات

 
 الدراسات السابقة

تمكين المرأة الريفية في التنمية المستدامة في : (9109) العزاوي، نادية كاظمدراسة 
استهدفت الدراسة التعرف على مستويات التمكين االجتماعي و  .بغداد ريف محافظة

 الريفية في التنمية المستدامة في ريف محافظة بغداد، واالقتصادي والسياسي والمهني للمرأة
تم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية  وقد تم تحديد عينة الدراسة بطريقة عشوائية منتظمة وقد

 :قد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها فيما يليو  .للمبحوثات
   تشير النتائج إلى أن غالبية المبحوثات في الفئة المتوسطة من حيث مستوى التمكين

 .ن المبحوثاتم%  62،0نسبتهن  االجتماعي حيث بلغت
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   من المبحوثات تمكينهن االقتصادي في الفئة %  16أوضحت نتائج الدراسة أن
 .المتوسطة

   من المبحوثات مستوى التمكين السياسي لهن متوسط%  69اتضح ان حوالي. 

 .التمكين السياسي للمرأة األردنية: (2101) الخرشة، أشرف عواد إبراهيمدراسة 
مكين السياسي للمرأة األردنية من حيث آلياته والتركيز على واقع استهدفت الدراسة تحليل الت

ومن ثم التعرف على المعوقات التي تشكل عائق . المرأة األردنية في العمل السياسي مشاركة
وقد استخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي عن  .الحياة السياسية أمام تفعيل دور المرأة في

من طالب جامعة مؤتة بطريقة عمرية  (26) نة المبحوثينطريق العينة، حيث تم أخذ عي
باالعتماد في ذلك على  بالحصة مع مراعاة تمثيل متغيرات النوع والكلية والفرقة الدراسية

 :وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها ما يلي .استمارة استبيان
   ات المجتمعية من بينها مدى نضج يرتبط التمكين السياسي للمرأة االردنية بعدد من المتغير

 .النخراط المرأة في العمل العام والعمل السياسي وأهلية المجتمع
   هناك تحسن في وضع المرأة السياسي داخل المملكة نتيجة تعديالت تشريعية مثل تعديل

 .الواحد وقانون األحوال الشخصية قانون الصوت
  ى أهمية وضرورة المشاركة السياسية على الرغم من تجديد الخطاب السياسي الرسمي عل

من زيادة نسبة الحضور النسوي في المجال السياسي إال أن معدل تمكينها  للمرأة، وبالرغم
 .منخفضا للعمل السياسي ما زال

تقويم أداء الجمعيات األهلية في  :(2112) راسة عفيفي، أمل جابر حسن خليلد
تحديد كفاءة الخدمات التي تقدمها الى الدراسة فت وهد. الريفية مجال التمكين االقتصادي للمرأة

للمرأة الريفية من وجهة نظر أعضاء مجلس  الجمعيات االهلية في مجال التمكين االقتصادي
الجمعيات األهلية في مجال  إدارة الجمعيات والعاملين، وتحديد فاعلية الخدمات التي تقدمها

على  ر المستفيدين من الجمعية، والتعرفالتمكين االقتصادي للمرأة الريفية من وجهة نظ
الصعوبات التي تحد من كفاءة وفاعلية الخدمات التي تقدمها الجمعيات األهلية في مجال 

االقتصادي للمرأة الريفية، وذلك بالجمعيات األهلية العاملة في مجال التمكين  التمكين
نهج المسح االجتماعي وقد استخدمت الدراسة م .الصف االقتصادي للمرأة الريفية بمركز
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عضو مجلس ادارة  (09: )النحو التالي مبحوثا موزعين على 011بالعينة التي بلغ حجمها 
مجالس ادارة الجمعيات  امرأة، مستخدمه في ذلك استمارة استبيان ألعضاء( 008)وعاملين، و

المستفيدة من  يفيةاالهلية في مجال التمكين االقتصادي للمرأة الريفية واستمارة استبار للمرأة الر 
  .خدمات الجمعيات االهلية

وأظهرت نتائج الدراسة أن المرأة التي تحصل على مشروع صغير من الجمعية يبلغ 
من العينة، وفيما يتعلق بكفاءة الخدمات التي تقدمها %(  82)امرأة بنسبة ( 061) عددهن

ضمن عدة مؤشرات من االقتصادي للمرأة الريفية تت الجمعيات االهلية في مجال التمكين
  :أهمها

  مدى قدرة الجمعية على تحقيق أهدافها. 
  مدى قدرة الجمعية على تنظيم اعمالها الداخلية. 
  مدى توافر الموارد البشرية بالجمعية. 
  مدى توافر الموارد المادية بالجمعية. 

تمكين وفيما يتعلق بتحديد فاعلية الخدمات التي تقدمها الجمعيات االهلية في مجال ال
 :الريفية تتضمن عدة مؤشرات من اهمها االقتصادي للمرأة

  مدى توافق برامج الجمعية مع توقعات المستفيدين. 
  مدى تمتع الجمعية باالستمرارية في تطوير جهودها لصالح المستفيدين. 
  مدى قدرة الجمعية على إحداث تغيير في سلوك المستفيدين. 

دراسة حالة تمكين المرأة الريفية  :(2112) دراز دراسة إبراهيم، محمد سليمان وأحمد
استهدفت الدراسة مقارنة بعض الخصائص  .العصلوجي الشرقية اقتصاديا واجتماعيا بقرية

واالجتماعي، والتعرف على األثر  الشخصية للريفيات قبل التمكين وبعد التمكين االقتصادي
وتنوع مصادر دخل  ر في دخل األسرة،االقتصادي لتجربة تمكين المرأة الريفية من حيث التغي

 األسرة، والتغير في فرص العمل المستقر، وتغير درجة المشاركة في إدارة المشروعات
االقتصادية، والتغير في القيمة المضافة للسلع والخدمات الناتجة عن المشروع، والتغير في 
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: أة الريفية من حيثوالتعرف على األثر االجتماعي لتجربة تمكين المر  الوعي االقتصادي،
الرسمية، والتغير في االتجاه نحو أهمية المنظمات األهلية،  التغير في المشاركة االجتماعية

الصغر، والتغير في مستوى االنفتاح  والتغير في االتجاه نحو إقامة المشروعات متناهية
العصلوجي  وتحقيقا ألهداف الدراسة فقد تم اختيار عينتان من الريفيات بقرية .الجغرافي

جمعية األمل للرعاية )واألخرى عينة ضابطة وذلك من خالل سجالت  أحدهما عينة تجريبية
وقد  .اض الريفيات وذلك إلقامة مشروعاتالجمعية بإقر  حيث تقوم هذه( االجتماعية العصلوجي

ذ من الريفيات الالتي وجهن قروضهن لتنفي مبحوثة تمثل العينة التجريبية وهن( 01)تم اختيار 
العينة الضابطة وهن من  مبحوثة تمثلن( 01) أنواع عديدة من المشروعات، وكذلك تم اختيار

  .الريفيات المتقدمات بطلبات للحصول على قروض
وقد أوضحت نتائج الدراسة بالنسبة للطرف األول أن الخصائص الشخصية للريفيات 

، والريفيات بعد التمكين (ضابطةفي العينة ال)التمكين االقتصادي واالجتماعي  المبحوثات قبل
 :كانت على النحو التالي( العينة التجريبية في)االقتصادي واالجتماعي 

  أن اعطاء القروض قد وفر فرص العمل الدائمة وقضى على البطالة بين الريفيات
 .التجريبية المبحوثات أفراد العينة

  الريفيات اللواتي تسلمن أن خبرة إدارة المشروعات الصغيرة قد زادت بشكل ملحوظ لدى
 .من بين افراد العينة التجريبية القروض

   فيما يخص تمكين المرأة الريفية اقتصاديا من حيث تنوع مصادر الدخل فقد دلت النتائج
ايجابي في تنوع مصادر دخول الريفيات المبحوثات من أفراد العينة  على حدوث تغير

وهي إشارة على زيادة درجة التمكين  وتشغيلها التجريبية نتيجة حصولهن على قروض
 .االقتصادي ألفراد هذه العينة

   بالنسبة لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا من حيث التغير في فرص العمل المستقر فقد
الزيادة في فرص العمل الدائمة على حساب فرص العمل المؤقتة  أتضح من النتائج بأن

عن تغير إيجابي في فرص العمل المستقر نتيجة  رللريفيات من أفراد العينة التجريبية يعب
االقتصادي للمرأة الريفية في هذا  تشغيل القروض وهو ما يدل على زيادة درجة التمكين

 .المجال
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  فيما يخص تمكين المرأة الريفية اجتماعيا من حيث التغير في المشاركة االجتماعية
جتماعي نتيجة حصول أفراد العينة النتائج إلى زيادة في التمكين اال الرسمية فقد أشارت

 .التجريبية على القروض وتشغيلها
  أما بالنسبة لتمكين المرأة الريفية اجتماعيا من حيث التغير في االتجاه نحو المنظمات

النتائج إلى حدوث تغير إيجابي نحو أهمية المنظمات األهلية نتيجة حصول  األهلية فتشير
                                              تشغيلها وبعد هذا التغير اإليجابي امرا  طبيعيا  و  المبحوثات الريفيات على القروض

القروض من خالل منظمة  فالريفيات المبحوثات من أفراد العينة التجريبية حصلن على
 .أهلية وهي جمعية األمل للرعاية االجتماعية العصلوجي

تمكين المرأة الريفية من خالل المشاريع المدرة  :(2112) دراسة عليمات، اللوزي
استهدفت الدراسة التعرف على الخصائص االجتماعية . راسة حالة في األردند: للدخل

المشاريع وأسرهن ودراسة المشاريع من حيث الغايات  واالقتصادية للنساء المقترضات صاحبات
وتقييم دور هذه المشاريع في تحسين  والتمويل، والمشكالت والصعوبات التي تمت مواجهتها،

ومجتمعهن المحلي، ومدى  صادية للنساء المقترضات في أسرهنالظروف االجتماعية واالقت
وقد تم جمع البيانات من  .إسهام المشاريع في تحسين المستوى المعيشي ألسر المقترضات

استبانة أعدت  عن طريق المقابلة باستخدام( ترضةقم 01)المقترضات في قرية شمال األردن 
  .                   خصيصا  لهذه الدراسة

لبية المقترضات من ذوات التعليم المتدني، ومعظمهن ربات وأوضحت النتائج أن غا
وأسرهن كبيرة الحجم، ودخل متدن يقارب أو يقل عن خط الفقر، واضطراب في الحياة  البيوت

وأن معظم المشاريع هي في تربية الحيوانات وهي نشاط اقتصادي تقليدي في  .العملية لألزواج
بات في التنفيذ وفي التسويق واإلنتاج، وصعوبات المقترضات واجهن صعو  المجتمع الريفي وأن

ووفرت المشاريع فرص عمل للمرأة في بيئتها المحلية، وساهمت في  .في إيجاد كفالء للقروض
ساهمت بشكل أكبر في تحسين دور المرأة ومكانتها في  تحسين جزئي لدخل األسر، كما
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مت الدراسة بتوصيات توأخت. لذاتها ورؤيتها ا ومجتمعها المحلي، إضافة إلى السمو بثقتهاأسرته
جراءات اإللتحسين   .راض والتمويل التنمويقظروف وا 
 

 طار النظرياإل
 ىم التنمية المستدامة كنموذج تنموي بديل يعمل علجاء مفهو  :مفهوم التنمية المستدامة

 ة وحماية البيئة واستدامتها من جهةالتنموية من جه تحقيق االنسجام بين تحقيق االهداف
حيث يعتبر هذا المفهوم الجديد ان اشباع حاجات الحاضر واالرتقاء بالرفاهية أخرى 

حساب قدرة االجيال القادمة في تلبية احتياجاتها المادية  ىاالجتماعية ال يمكن ان يكون عل
لضمان حفظ قاعدة الموارد  المستقبلي بين الجيل الحالي ي انها تتطلب تضامناأوالروحية 
سكان  لجميع ظروف المعيشة اهداف التنمية المستدامة في تحسين وتتمثل ادتهابل زي الطبيعية
المستدامة هي  ان التنميةحيث  .واالستقرار لكل فرد والصحة الفاهية وتوفير اسباب العالم
 احتياجات الحاضر دون ان تعرض حاجات االجيال المقبلة الي الخطر التي تلبي التنمية

Lebel, G. Gregory & Hotkone, 1990, p.213. 
وهي  يركز مضمون التنمية المستدامة علي ثالثة ابعاد رئيسية :بعاد التنمية المستدامةأ

وهو ما يشار اليه  Ecologyوالبيئية  Economy واالقتصادية Equity االبعاد االجتماعية
ويضاف وهي المساواة واالقتصاد والبيئة  3Esالمستدامة  للتنمية سس الثالثةاأل"عادة باسم 

( جهة اتخاذ القرار)المتعلق بالسياسات البلدية والمحلية  الي هذه االبعاد الثالثة البعد السياسي
(CID Consulting ،911201، ص) 
 :Environmental Dimension of Sustainabilityالمستدامة  البعد البيئي للتنمية .0

لتنمية المستدامة حيث ان كل وهو االهتمام بادارة المصادر الطبيعية وهو العمود الفقري ل
ونوعية المصادر الطبيعية علي كوكب االرض  تركز علي كمية تحركاتنا وبصورة رئيسية

لذلك  وعامل االستنزاف البيئي هو احد اهم العوامل التي تتعرض من التنمية المستدامة
ل عديدة من اج قادمة الطبيعية لسنوات المصادر الدارة علمية نحن بحاجة الي معرفة

للحيوله دون زيادة  البيئة ومترابطة مع ادارة نظم تشجيعية طرائق منهجية الحصول على
 .الضغوطات عليه
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وهو : Social Dimension of Sustainabilityالبعد االجتماعي للتنمية المستدامة   .9
 يمارس من خاللها جميع االنشطة وسليمة في العيش في بيئة نظيفة حق االنسان الطبيعي

 البئية واالجتماعية عادل من الثروات الطبيعية والخدمات ة حقة في نصيبمع كفال
عن       فضال  ...(  ،هواء ،ملبس ،طعام مأوى،) بستثمرها بما يخدم احتياجاته االساسية

ودون تقليل فرص  ...(، وقود، ، ترفيهعمل) سوية معيشته االحتياجات المكملة لرفع
 .االجيال القادمة

وينبغ  Economic Dimension of Sustainability ية المستدامةالبعد االقتصادي للتنم .0
للتنمية واي تلويث لها واستنزاف  باعتبارها قاعدة متكامل من ان البيئة هي كيان اقتصادي

ومن ثم يجب اخذ المنظور  المستقبلية لها لمواردها يؤدي في النهاية الي اضعاف فرص التنمية
 .اجل توفير الجهد والمال والمواردت من االقتصادي بعيد المدي لحل المشكال

 :Governmental Dimension of Sustainabilityالمستدامة  البعد المؤسسي للتنمية .2
وبالنظر الي هذه االبعاد نجد ان هناك محورا اخر للتنمية المستدامة وهو البعد المؤسسي فدون 

 عبر برامج مستديمة يطبقها مؤسسات قادرة علي تطبيق استراتيجيات مخطط التنمية المستدامة
 .افراد ومؤسسات مؤهلة لن تستطيع الدول الماضي في تنمية مستدامة

المستوى  التي تحول دون تحقق هناك العديد من المعوقات: معوقات التنمية المستدامة
 :فيما يلي تتمثل المستدامة المطلوب من التنمية

ان الناس ال يتقبلوا الجديد بسهولة  نفسيةولعل من اهم المعوقات ال :معوقات نفسية واجتماعية
اما اهم المعوقات  بالحضارة من اجل المستقبل للتضحية استعداد االغلبية فضال عن عدم

 .السكانية والمشكالت فتتمثل في انتشار الفقر وغياب العدالة االجتماعية االجتماعية
 :هي ثالث مشاكل رئيسية إلىويشار في هذا الشأن  :معوقات اقتصادية

 .ارتفاع تكاليف حماية البيئة (0
 .للبيئة للحد من الصناعات الملوثة كنتيجة الحد من فرص العمل (9
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التخوف من اضافة اعباء وتكاليف حماية البيئة علي المنتجات مما يحد من الفتره  (0
صادية تكاليف حماية للمنتجين في االسواق العالمية ويدخل ضمن المعوقات االقت التنافسية
 .مياالمن القو 

 :هذا الشأن ثالث مشكالت رئيسية هييرد في : معوقات سياسية
 .الدول الغنية والفقيرةتضارب المصالح بين الشمال والجنوب او  (0
 .التعاون الدولي في مجال التنمية ازمة (9
حاتم عبد المنعم، )لتنفيذ ومراقبة االحكام الضرورية لحماية البيئة  عالمية عدم وجود سلطة  (0

9101). 
 بنيان اجتماعي الي ان لكل جماعة اجتماعية هذه النظرية تشير :دور االجتماعيال نظرية

بتلك  ومجموعة من االدوار المقترنه اعضائها من المراكز التي يشغلها يتركب من مجموعة
 لتلك المراكز ويكفل البنيان االجتماعي المصاحبة المتوقعة السلوكية المراكز وهي النماذج
جانبا كبيرا  كذلك ان وظائفها كما تري هذه النظرية في اداء دة االجتماعيةاستمرار وانتظام الوح
المرتبطة بالمراكز او  يتسق وياخذ جانبا معينا  ليقابل التوقعات االجتماعية من السلوك البشري
فتوقعات االخرين تعمل كدليل  االفراد في البنيان االجتماعي التي يشغلها المكانة االجتماعية

الشخص لذاته يتكون  وان مفهوم االفراد في سلوكهم ويوجه تصرفاتهم االجتماعيةيسترشد به 
 فانها تضغط واذا ترسخت هذه التوقعات االجتماعية من تداخل هذه التوقعات االجتماعية

الذين يتميزون  يتوقع المجتمع من االفراد وفي ظل الثقافة المصرية. وتوجه السلوك لدي االفراد
معيشي  ىومستو  وهم في الغالب لديهم مستوى تعليمي اعلى رتفعة نسبيام بمكانة اجتماعية
االجتماعية  من المشاركة اكبر أن يحققوا مستويات اعلى تدر دخال   مهنا   افضل ويمارسون

كين وان يكونوا أكثر استجابة بدرجة كبيرة لجهود تم المستدامة التنمية لتفعيل واالقتصادية
في المشروعات التنموية بالمجتمع المحلي  المشاركة: مثال ذلك الفقراء التي تبذلها الدولة؛

 . وتسويق منتجاتها الصغيرة المشروعات واقامة واالنضمام لعضوية المنظمات االجتماعية
هناك : المتغيرات النفسية المرتبطة بتمكين الفقراء من المشاركة ببرامج التنمية

 غياب التنمية في المجتمعات الفقيرة وتعتبر تحدث نتيجة العديد من المتغيرات النفسية التي
االضطرابات النفسية التي يعاني منها بعض األشخاص وما تشتمل عليه من أمراض نفسية 
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حيث  ،المتغيرات التي تؤدي عزوف أهالى االحياء الفقيرة عن المشاركة في برامج التنمية أهم
ير العادية، واالضطرابات الشغب الحركة غ -أن كلمة اضطراب في اللغة تعني الفوضي 

شأ تبدو في صورة نفسية المن النفسية هي أمراض نفسية وهي اضطراب وظيفي في الشخصية
محمد ) فيؤثر علي توافقة النفسي ة مختلفة وتؤثر في سلوك الشخصيمأعراض نفسية وجس

الذي يعيش  عن ممارسة حياته السوية في المجتمع ، وتعوقه(60ص  0ه، ط0212 ،عودة
شخصية  خفيفا يضفي بعض الغرابة على المرض النفسي أنواع ودرجات فقد يكونو  فيه

حامد عبد السالم ) واالنتحار القتل شديدا يدفع بالمريض إلي المريض وسلوكة وقد يكون
- الغضب -االكتئاب  - االضطرابات النفسية القلق ومن أهم(. 01ص 0221 زهران،
  .ةغير المنطقي األفكار التسلطية -العدوان 

بها  هناك العديد من اإلمكانات والقدرات والخصائص التي يتمتع :المتغيرات االجتماعية
وتحقيق  من إحداث التغيير في مجتمعاتهم والتي تمكنهم الفقيرة الجيل الجديد في المناطق

 : (9111 ،سليمان العيد) فيما يلي وتتمثل هذه الخصائص .أفضل لهم مستقبل
 .بناء المستقبل حب التغيير والقدرة على -0
 .يمان بالفكرةاإل -9
 .والعطاء الطاقة والحيوية -0
 .الميل للعمل الجماعي -2
 .الحماسة واالدارة -0
 .للتضحية االستعداد -6

 

 دراسةالة  منهجي
وذلك من خالل أسلوب الدراسة االوصفي التحليلي  المنهج علىتعتمد هذه الدراسة 
 .النظرية والدراسة الميدانية

الدراسة على المنهج الوصفي بهدف استقراء جوانب المشكلة  اعتمدت :الدراسة النظرية
                                                                               محل الدراسة، واستعراض وتحليل نتائج الدراسات السابقة معتمدة  في ذلك على المراجع 
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والدوريات المهتمة بموضوع الدراسة، حيث قامت الدراسة بالتعرف على الجوانب المختلفة 
ة المشكلة والظروف المحيطة بها والمؤثرة وذلك للتعرف على طبيع، للمشكلة موضوع الدراسة

 .الباحثون على بعض المراجع العربية واألجنبية المتاحة فى هذا المجال وقد اعتمد، عليها
مد الباحثون في إجراء الدراسة الميدانية على االستبيان والتي تم تاع: الدراسة الميدانية

المقيمين بمنطقة الدويقة، حيث تم التعرف على أراءهم ورغباتهم  توزيعه على عينة من
واتجاهاتهم والعناصر الغير مرضية التى تواجههم وانطباعاتهم واقتراحاتهم، وقد تم استخدام 

 .األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات والمعطيات التي تم جمعها
لدويقة باعتبارها منطقة من سكان منطقة ا في الدراسة مجتمع يتمثل: الدراسة مجتمع

 .                                     المناطق األكثر احتياجا  بمدينة القاهرة
 مفردة( 001) من مكونة الدراسة مجتمع من بسيطة عشوائية عينة اختيار تم: الدراسة عينة

 ،%60مفردة من الذكور بنسبة ( 082)تنقسم الى  من سكان منطقة الدويقة بمدينة القاهرة
 .من اجمالي العينة% 02ث بنسبة مفردة من االنا( 090)و

 .9102 – 9108العام الدراسي  :ني للدراسةالحد الزم
 :تمثلت في: أدوات الدراسة

 .ممدوح محمد سالمة/ لورناد ب رونر ترجمة د استبيان تقدير الشخصية للكبار .0
 استبيان عن المتغيرات االجتماعية وتمكين الفقراء من المشاركة في برامج التنمية المستدامة .9

 :تضمن ثالثة أقساموالذي ت ونداد الباحثمن اع
 االجتماعية  الحالة –السن  –النوع )ويتعلق بالبيانات الديموجرافية للمبحوثين، : األوللقسم ا

 لوظيفيةفي امدة الخبرة  - طبيعة العمل - العائل – عدد أفراد األسرة –مستوى التعليم  –
 (.نوع السكن –الدخل  -

 بتمكين المرأة بالمشاركة بالتنمية المستدامةخاصة البيانات ال: يالثان قسمال: 
 .عبارات خاصة بالظروف االقتصاديةمن المجموعة  -

 .عبارات خاصة بالتعليممن المجموعة  -

  .عبارات خاصة بالصحةمن المجموعة  -
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 .عبارات خاصة بوقت الفراغمن المجموعة  -

 .عبارات خاصة بموقف األسرةمن المجموعة  -

 .اصة بالعالقات االجتماعيةعبارات خمن المجموعة   -

 بالمتغيرات االجتماعية البيانات الخاصة :القسم الثالث: 
 .بالمشاركة االقتصادية خاصةعبارات من المجموعة  -
 .باالداء االجتماعي خاصةعبارات من المجموعة  -
 .بالمشاركة المجتمعية خاصةعبارات من المجموعة  -

ين الفقراء من المشاركة في برامج صدق وثبات استبيان المتغيرات االجتماعية وتمك
فى صورته المبدئية من خالل التعرف على  التنمية المستدامة، قام الباحثون بإختبار االستبيان

 : صدقها وثباتها وذلك على النحو التالى
  حيث عرضها أيضا  فى صورتها األولية على لالستبيان الباحثون بإجراء اختبار مبدئى قام

هتمين بموضع البحث، وذلك للتأكد ممن اعضاء هيئة التدريس والمجموعة من المحكين 
بساطة الصياغة ووضوح اللغة، وللتأكد أيضا  من صالحية االستقصاء من الناحية بمن 

 .المحكمين عدد من )فأكثر% 81)بلغت  إتفاق نسبة على حصلتالميدانية، ف

  مفردات البحث بعد أن تم  من االستبيانوقام الباحثون فى هذه المرحلة باستيفاء بيانات
لعرض منطقة التطبيق إعدادها فى صورتها النهائية، حيث قام الباحثون بالتوجه إلى 

ا معهم فكانت طريق المقابالت الشخصية التى أجروهعن المقييمين على بعض  االستبيان
اد ، ثم اجراء اختبار الثبات والصدق للتأكد من إمكانية االعتم(مفردة 011)عينة قوامها 

 . على نتائج البحث فى تعميم النتائج
تم استخدم معامل الثبات أللفا كرونباخ والتجزئة النصفية وأثبتت النتائج أنها : ثبات االستبيان

معامالت ذات داللة جيدة لتحقيق أهداف البحث، ويمكن االعتماد عليها فى تعميم النتائج على 
  .مجتمع الدراسة والجدول التالي يوضح ذلك
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المتغيرات االجتماعية وتمكين الفقراء من المشاركة في برامج  الثبات الستبيان :(0)ل جدو
 التنمية المستدامة

 معامل الفا كرونباخ ثبات التجزئة النصفية عدد العبارات 
 10298 10262 01 االقتصادية الظروف

 10292 10882 2 التعليم
 10296 10221 2 الصحة

 10622 10121 01 وقت الفراغ
 10229 10201 01 موقف األسرة

 10120 10120 01 العالقات االجتماعية
 10261 10820 8 المشاركة االقتصادية
 10206 10126 6 االداء االجتماعي
 10808 10118 1 المشاركةالمجتمعية
 10282 10209 21 الدرجة الكلية

، حيث تراوحت  101يتضح من بيانات الجدول السابق ارتفاع قيم معامل الثبات عن 
( 10282، 101)باستخدام التجزئة النصفية وتراوحت بين ( 10262، 10118)القيم بين 

 .حيث تقاربت القيم باختالف االختبار. باستخدام معامل الفا كرونباخ
يشير إلى قدرة المقياس  (:المقارنة الطرفية)التمييز دق تم استخدام صدق ص: صدق االستبيان

العينة يتم ترتيب درجات  حيث ،مرتفعي ومنخفضي الدرجةموعات المجعلى التمييز بين 
درجات األفراد مرتفعي الدرجة في ) باعي األعلىر ثم تحديد االأو تنازليا  ترتيب تصاعديا  

وبالمقارنة بين متوسطات ( األفراد منخفضي الدرجة في المقياس) رباعي األدنىواال( المقياس
لة الفروق بين هذه المتوسطات والجدول التالي يوضح األعلى واألدنى وحساب دال االرباعي

 .ذلك
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المتغيرات  على استبيان رباعي األدنىاإلرباعي األعلى واإل الفرق بين ةدالل :(2)جدول 
 اركة في برامج التنمية المستدامةاالجتماعية وتمكين الفقراء من المش

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة المقارنة االبعاد
 يالمعيار 

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 الظروف
 االقتصادية

عند  دالة 6201 1012 0092 90 االرباعي االدنى
 1016 9012 90 االرباعي االعلى 1010

عند  دالة 8002 1012 0009 90 االرباعي االدنى التعليم
 1011 9018 90 االرباعي االعلى 1010

عند  دالة 0102 1002 0020 90 االرباعي االدنى الصحة
 1012 9088 90 االرباعي االعلى 1010

عند  دالة 0901 1000 0021 90 االرباعي االدنى وقت الفراغ
 1010 9091 90 االرباعي االعلى 1010

عند  دالة 6600 1010 0000 90 االرباعي االدنى موقف األسرة
 1000 9082 90 االرباعي االعلى 1010

العالقات 
 االجتماعية

عند  دالة 9206 1010 0090 90 الرباعي االدنىا
 1001 9000 90 االرباعي االعلى 1010

المشاركة 
 االقتصادية

عند  دالة 2209 1002 0001 90 االرباعي االدنى
 1000 9082 90 االرباعي االعلى 1010

عند  دالة 0908 1011 0011 90 االرباعي االدنى االداء االجتماعي
 1002 0022 90 عي االعلىاالربا 1010

 المشاركة
 المجتمعية

عند  دالة 2100 1011 0011 90 االرباعي االدنى
 1011 0060 90 االرباعي االعلى 1010

عند  دالة 1208 1022 00008 90 االرباعي االدنى الدرجة الكلية
 1028 99010 90 االرباعي االعلى 1010

هذا يدل و االعلى االرباعي االدنى  االرباعيبين فرق  وجوديتضح من الجدول السابق 
، وان كلما استطاع المقياس التفريق بين قدرته على التمييز بين األفرادبعلى تمتع المقياس 

 .المستقصي منهم والتميز بينهم يعتبر صادق
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كما تم مراجعة االستبيان بعد أن تمت اإلجابة عليه، ثم قام الباحثون بإدخال هذه البيانات 
لحاسب اآللى بعد تفريغها فى جداول خاصة، واستخدم الباحثون برنامج الحزم اإلحصائية ل
(SPSS) فى إجراء التحليل اإلحصائى لبيانات الدراسة الميدانية. 

 :التالية االختباراتالباحثون على  ة المستخدمة اعتمداإلحصائي االختبارات
 Mean & Standard diviationراف المعياري المتوسط واالنح -0

 Independent samples T-testللمجموعات المستقلة " ت"اختبار  -2

  Pearson correlation coefficientمعامل االرتباط لبيرسون -0

 

 نتائج الدراسة
 بين المتغيرات النفسية ومشاركة الفقراء إحصائيا   ارتباطية دالة توجد عالقة" :الفرض األول

 معامل االرتباط لبيرسون للتحقق من صحة الفرض تم استخدام". المستدامة التنمية ببرامج
 .والجدول التالي يوضح ذلك

 المستدامة التنمية ببرامج العالقة بين المتغيرات النفسية ومشاركة الفقراء :(3) جدول
 (011=ن)

 المشاركة
 المتغيرات النفسية

المشاركة 
 االقتصادية

االداء 
 االجتماعي

المشاركة 
 المجتمعية

 *10900- **10961- *10900- العداء
 10190 **10926- *10910- االعتمادية

 *10990- **10002- **10980- التقدير السلبي للذات
 *10982- *10992- 10118- عدم كفاية الشخصية
 *10911- *10918- 10180 عدم التجاوب االنفعالي
 **10986- *10902- **10961- عدم الثبات االنفعالي
 *10912- **10011- **10029- اةالنظرة السلبية للحي

 1010عند  دالة **  1010عند  دالة *
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 :يتضح من بيانات الجدول السابق
  وجود عالقة سلبية دالة احصائيا  بين المتغيرات النفسية المتمثلة في العداء ومشاركة الفقراء                                                                                       

 -ماعياألداء االجت –المشاركة االقتصادية )ببرامج التنمية المستدامة المتمثلة في 
حيث تراوحت قيم معامل االرتباط ( 1010، 1010)عند مستوى داللة ( المشاركة المجتمعية

 (.10961-، 10900-)بين 
   وجود عالقة سلبية دالة احصائيا  بين المتغيرات النفسية المتمثلة في االعتمادية ومشاركة                                                                                  

( األداء االجتماعي –ة المشاركة االقتصادي)الفقراء ببرامج التنمية المستدامة المتمثلة في 
-، 10910-)حيث بلغت قيم معامل االرتباط ( 1010، 1010)عند مستوى داللة 

10926.) 
  وجود عالقة سلبية دالة احصائيا  بين والمتغيرات النفسية المتمثلة في التقدير السلبي للذات                                                                                      

األداء  –ة المشاركة االقتصادي)ومشاركة الفقراء ببرامج التنمية المستدامة المتمثلة في 
حيث تراوحت قيم ( 1010، 1010)عند مستوى داللة ( المشاركة المجتمعية -االجتماعي

 (.10980-، 10990-)معامل االرتباط بين 
  وجود عالقة سلبية دالة احصائيا  بين والمتغيرات النفسية المتمثلة في عدم كفابة الشخصية                                                                                   

المشاركة  -األداء االجتماعي)في  ومشاركة الفقراء ببرامج التنمية المستدامة المتمثلة
-، 10992-)حيث بلغت قيم معامل االرتباط ( 1010)عند مستوى داللة ( المجتمعية
10982.) 

  وجود عالقة سلبية دالة احصائيا  بين والمتغيرات النفسية المتمثلة في عدم التجاوب                                                                             
 -داء االجتماعياأل)االنفعالي ومشاركة الفقراء ببرامج التنمية المستدامة المتمثلة في 

-)حيث بلغت قيم معامل االرتباط ( 1010)عند مستوى داللة ( المشاركة المجتمعية
10918 ،-10911.) 
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  وجود عالقة سلبية دالة احصائيا  بين والمتغيرات النفسية المتمثلة في عدم الثبات االنفعالي                                                                                     
األداء  –االقتصادية  المشاركة)ومشاركة الفقراء ببرامج التنمية المستدامة المتمثلة في 

حيث تراوحت قيم ( 1010، 1010)عند مستوى داللة ( المشاركة المجتمعية -االجتماعي
 (.10986-، و10902-)معامل االرتباط بين 

  وجود عالقة سلبية دالة احصائيا  بين والمتغيرات النفسية المتمثلة في النظرة السلبية للحياة                                                                                       
األداء  –المشاركة االقتصادية )ستدامة المتمثلة في ومشاركة الفقراء ببرامج التنمية الم

حيث تراوحت قيم ( 1010، 1010)عند مستوى داللة ( المشاركة المجتمعية -االجتماعي
 (.10011-، 10912-)معامل االرتباط بين 

 إحصائي ايفترض وجود عالقة ارتباطية دالة  الذيهذا يعني ثبوت صحة الفرض األول 
 أومشاركة اقتصادية المستدامة سواء  التنمية ببرامج ة ومشاركة الفقراءبين المتغيرات النفسي

مشاركة االشخاص ببرامج التنمية المستدامة  مشاركة مجتمعية، مما يؤكد أن - داء اجتماعيأ
لذين يتصفون بالعداء لاشخاص وهذا يدل على أن األلها عالقة بالمتغيرات النفسية، 

لديهم سلبية للحياة  ولديهم عدم كفاية في الشخصية ونظرة ذاتوالتقدير السلبي للواالعتمادية 
ت المشاركة ببرامج كلما زادت الضغوط النفسية قل مشاركة اقل ببرامج التنمية المستدامة او

 .ت مشاركتهموكلما كان لديهم ثبات انفعالي زاد. التنمية المستدامة
 :ومناقشة نتائج الفرض االولويمكن تفسير 

 -التقدير السلبي للذات  - االعتمادية - العداء) ن المتغيرات النفسية مثلهناك العديد م
النظرة السلبية  - الثبات االنفعالي عدم –عدم التجاوب االنفعالي  -عدم كفاية الشخصية 

تحدث نتيجة غياب التنمية في المجتمعات الفقيرة ،حيث أن االضطرابات النفسية  التي( للحياة
األشخاص من أهم المتغيرات التي تؤدي عزوف أهالى االحياء الفقيرة  التي يعاني منها بعض

محمد ) فيؤثر علي توافقة النفسي كما تؤثر في سلوك الشخص ،عن المشاركة في برامج التنمية
 .الذي يعيش فيه عن ممارسة حياته السوية في المجتمع ويعوقه( ه0212 عودة،

أونحو شخص أو نحو موقف  حو الذاتشعور الشخص بالغضب والعداوة والكراهية ن ان
 السلوك عكس قوانين يعمل أقل مشاركة مع االخرين، حيث ان الشخص العدواني ما، يجعله

 الحاق األذى أن العدوان هو االستجابة التي تعقب االحباط ويراد بها المقبولة اجتماعيا، وبما
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 عها صادرة عن استعداد راسخبالفرد نفسه، وأن النزعات العدائية بمختلف أنوا بفرد آخر وحتى
ويمكن أن يكون نشاطها هدمياو ضارا او أن يتجه اتجاها مفيدا لكل من  نسانفي طبيعة اال
وأن من يمارسون العدوانية يتسمون بانعدام ( 0210عبد العزيز القوصي، ) المجتمع والفرد

 .هذا السلوك سةلديهم ممار  تدعم الرشد والعقالنية ولديهم افكار ومعتقدات غير عقالنية
وان اتصاف الشخص باالعتمادية يجعله أقل مشاركة لكونه يسعى للحصول على عون 

سه وخيبة امله فيها االخرين في اشياء يستطيع أن يؤديه بنفسه، كما أن عدم قبول الشخص لنف
نها وشعوره بالنقص عند مقارنته باألخرين، وشعوره بعدم الكفاية والنقص وعدم وتقليله من شأ

ويتضح ته على النجاح يسبب لديه عدم تجاوب وعدم ثبات وبالتالي يصبح أقل مشاركة، قدر 
فيها أو  تحدث من حولة وكذلك طريقة تفكيره به والتي الفرد لألمور المحيطة من ذلك أن إدراك
 استجابتين هما فكرة منطقية وفهمه للمثير الذي تعرض له يقوده إلى إحدى انفعاله تجاهها
ذا كانت الفكرة عقالنية كان السلوك عقالني يرتضيه الفرد والمجتمع اما طقية وفكرة غير من وا 

إذا لم يكن التفكير منطقي فان انفعالة وسلوكة أيضا يكون غير عقالني وبذلك فان الفرد 
والمشاكل  الوالدية المعاملة المتعصب عندما يشعر بااللم الداخلي والمشاكل النفسية من أساليب

 تخطيها او استيعابها والزواجي واالسري وعدم قدرته على م التوافق المهنيالمجتمعية وعد
باالنكسار الداخلي والحزن وتكون انفعاالته مالئمة لتلك األفكار والخواطر  فانه يشعر ومعشيتها

بها عند ذلك سيكون مستسلما لسلوكة التكيفي الغير  مقتنع التي يتحدث بها عن نفسها ويكون
األمراض ، وبذلك نجد أن إلي تفكير غير عقالني قي والذي يحدوا بهوغير المنط سليم

االنفعالي والتحكم فيه حيث  سلوكة الفرد غير قادر علي ضبط واالضطرابات النفسية تجعل
 الفرد واالسرة والمجتمع النفسي وذلك له تاثير مباشر علي سلوك ووعي وثقاقة أنها تفقده اتزانه

  .مخاطرها المجتمعيةوتظهر تداعياتها و  بشكل عام
بين المتغيرات االجتماعية ومشاركة           إحصائيا   ارتباطية دالة توجد عالقة": الفرض الثاني

تم استخدام معامل االرتباط لبيرسون للتحقق من صحة  "المستدامة التنمية ببرامج الفقراء
 .والجدول التالي يوضح ذلك الفرض
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ة ومشاركة الفقراء ببرامج التنمية المستدامة العالقة بين المتغيرات االجتماعي :(4) جدول
 (011=ن)

 المشاركة
 المتغيرات االجتماعية

المشاركة 
 االقتصادية

االداء 
 االجتماعي

المشاركة 
 المجتمعية

 *10911 **10012 **10122 االقتصادية الظروف
 **10029 **10921 **10206 التعليم
 **10062 **10001 **10211 الصحة

 **10122 **10680 **10868 وقت الفراغ
 **10006 **10226 **10286 موقف األسرة

 **10002 **10690 **10860 العالقات االجتماعية
 1010عند  دالة **  1010عند  دالة *

وجود عالقة ايجابية دالة احصائيا  بين المتغيرات يتضح من بيانات الجدول السابق 
موقف  –وقت الفراغ  -الصحة -التعليم  –ة الظروف االقتصادي)االجتماعية المتمثلة في 

المشاركة )ومشاركة الفقراء ببرامج التنمية المستدامة المتمثلة في ( العالقاتاالجتماعية -األسرة 
( 1010، و1010) عند مستوى داللة( المشاركة المجتمعية -األداء االجتماعي –االقتصادية 

، وهذا يدل على أن األشخاص (10286، 10911)حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين 
 .ة أكثر ببرامج التنمية المستدامةالذين لديهم ظروف اجتماعية افضل أوأكثر لديهم مشارك

 إحصائي ايفترض وجود عالقة ارتباطية دالة  الذي ثانيهذا يعني ثبوت صحة الفرض ال
 أومشاركة اقتصادية اء المستدامة سو  التنمية ببرامج بين المتغيرات االجتماعية ومشاركة الفقراء

مشاركة االشخاص ببرامج التنمية  مشاركة مجتمعية، مما يؤكد أن - داء االجتماعيأ
لديهم  لذينلاشخاص وهذا يدل على أن األالمستدامة لها عالقة بالمتغيرات االجتماعية، 

 .دامةاجتماعية افضل لديهم مشاركة أكثر ببرامج التنمية المستظروف 
الظروف )إن المتغيرات االجتماعية المتمثلة في  :ائج الفرض الثانيومناقشة نتتفسير 

تساعد ( العالقات االجتماعية –موقفاألسرة  –وقت الفراغ  –الصحة  –التعليم  –االقتصادية 
في تمكين الفقراء ببرامج التنمية المستدامة النها تساعد على رفع مستواهم االقتصادي 

ان لكل جماعة اجتماعية  الدور االجتماعي الى نظريةوالصحي والتعليمي ويتسق ذلك مع 
بنيان اجتماعي يتركب من مجموعة من المراكز التي يشغلها اعضائها ومجموعة من االدوار 
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لتلك المراكز ويكفل البنيان  المصاحبة المقترنه بتلك المراكز وهي النماذج السلوكية المتوقعة
هذه النظرية كذلك  عية في اداء وظائفها كما ترىجتمااالجتماعي استمرار وانتظام الوحدة اال

ان جانبا كبيرا من السلوك البشري يتسق وياخذ جانبا  معينا  ليقابل التوقعات االجتماعية 
فتوقعات  االفراد في البنيان االجتماعي التي يشغلها المرتبطة بالمراكز او المكانة االجتماعية
 وان مفهوم ي سلوكهم ويوجه تصرفاتهم االجتماعيةاالخرين تعمل كدليل يسترشد به االفراد ف

واذا ترسخت هذه التوقعات  الشخص لذاته يتكون من تداخل هذه التوقعات االجتماعية
يتوقع المجتمع  وفي ظل الثقافة المصرية .وتوجه السلوك لدي االفراد نها تضغطفإ االجتماعية
وهم في الغالب لديهم مستوى تعليمي  يامرتفعة نسب الذين يتميزون بمكانة اجتماعية من االفراد

معيشي افضل ويمارسون مهنا تدر دخال اكبر أن يحققوا مستويات اعلي من  اعلى ومستوى
التنمية المستدامة وان يكونوا أكثر استجابة بدرجة  االجتماعية واالقتصادية لتفعيل المشاركة

المشاركة في المشروعات التنموية : مثال ذلك)كبيرة لجهود تمكين الفقراء التي تبذلها الدولة 
 الصغيرة بالمجتمع المحلي واالنضمام لعضوية المنظمات االجتماعية واقامة المشروعات

نوا رجاال أم نساء للالفراد سواء كا ، وكلما انخفضت المكانة االجتماعية(وتسويق منتجاتها
لبطالة وقلة الدخل من ا والمعاناه اسرته معيشة مستوىى التعليمي وانخفض وانخفض المستو 

عليه لتحسين مستوي مشاركته التنموية وكلما انخفضت  الواقع كلما قل الضعط االجتماعي)
في  مما يمكن معه القول ان االنخفاض النسبي درجة استجابته لجهود الدولة في التمكين

لتنموية مشاركتهم ا اهتمامهم بتحسين مستوىمن ربما يبرر قلة  المكانة االجتماعية لهذه الفئة
علي غيرهن  االجتماعية التي قد تقع والضغوط علي اعتبار انهم اقل عرضة للنقد االجتماعي

 لتفعيل واالقتصادية عن تحسين مشاركتهم االجتماعية من الفئات االحسن حاال اذا ما عزفوا
 واالقتصادي االجتماعي مستوىفربما يكون انخفاض ال ومن جهة اخرى .التنمية المستدامة

بالجهود والخدمات التي تقدمها الدول في مجال تمكيهم  وعيهم بمستوى مقرونا الفقراء لبعض
 استجابتهم لهذه الجهود ستدامة مما يؤدي الي انخفاض مستوىالم من المشاركة في التنمية

 .وضعف درجة استفادتهن من تلك الخدمات



 وآخرون نادية جمال الدين حسن
 

 222 9102يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا المجلد

 نفسية واالجتماعيةال في مستوى المتغيرات          إحصائيا   دالة فروق توجد": الفرض الثالث
. "بتمكين الفقراء في المشاركة ببرامج التنمية المستدامة لدى عينة الدراسة تعزي للنوع المرتبطة

والجدول التالي يوضح  للتحقق من صحة الفرض للمجموعات المستقلة" ت"تم استخدام اختبار 
 .ذلك

 لنفسية واالجتماعيةا داللة الفروق بين الذكور واالناث في المتغيراتيوضح  :(5)جدول 
 (011 = ن)بتمكين الفقراء في المشاركة ببرامج التنمية المستدامة  المرتبطة

 المتغيرات
 (51=ن) االناث (51=ن) الذكور

المتوسط  الداللة قيمة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتغيرات االجتماعية
 

 دالة عند 46.2 1642 2612 1645 .264 االقتصادية الظروف
1610 

 دالة عند 4634 1632 2604 1641 2642 التعليم
1610 

 دالة عند .463 1632 2624 1640 2652 الصحة
1610 

 دالة عند 4614 1621 0622 1623 .261 وقت الفراغ
1610 

 دالة عند .463 1634 2620 1643 2654 موقف األسرة
1610 

 دالة عند 3624 1602 2613 1631 2623 اعيةالعالقات االجتم
1610 

المشاركة
 دالة عند 4642 1632 2602 1651 2652 المشاركة االقتصادية 

1610 
 غير دالة 16245 1640 06.5 1654 0644 االداء االجتماعي

 غير دالة 0610 1624 ..06 1632 06.1 المشاركة المجتمعية

المتغيرات النفسية
 

 غير دالة 16231 3634 05622 36.1 05624 العداء
 غير دالة 16345 3612 .0.61 3632 05622 االعتمادية

 دالة عند 26420 0644 3652 2622 ..46 التقدير السلبي للذات
1610 

 دالة عند 26434 2611 02624 2622 .0461 عدم كفاية الشخصية
1615 

 غير دالة 06342 3623 03602 3652 04602 عدم التجاوب االنفعالي
 غير دالة 16425 .361 046.2 3622 05612 عدم الثبات االنفعالي
 غير دالة 06142 .065 4654 0642 .462 النظرة السلبية للحياة
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 :الجدول السابقبيانات  يتضح من
 ،وجود فرق دال احصائيا  بين الذكور واالناث في متوسط درجات المتغيرات االجتماعية                                                                            

 - موقف األسرة - وقت الفراغ - الصحة – التعليم – االقتصادية الظروف)المتمثلة في 
" ـت" قيمة ترواحت، حيث 1010لصالح الذكور عند مستوى داللة  (العالقات االجتماعية

 .(2062، 0022) بين
 المشاركة االقتصادية                                                        وجود فرق دال احصائيا  بين الذكور واالناث في متوسط درجات ا، 

 (.2022" )ـت" قيمةبلغت ، حيث 1010اللة لصالح الذكور عند مستوى د
  عدم  -العداء واالعتمادية )                                          احصائيا  في المتغيرات النفسية المتمثلة في  دال فرقعدم وجود

" ت"، حيث تراوحت قيم (النظرة السلبية للحياة-الثبات االنفعالي عدم  -التجاوب االنفعالي 
عدم  -ا في التقدير السلبي للذات                             فيوجد فرق دال إحصائيا  بينهم(. 00018، 10020)بين 

" ـت" حيث بلغت قيمة (1010 ،1010)لصالح الذكور عند مستوى داللة ( كفاية الشخصية
 .(90202، 90180)على الترتيب 

 طبقا   ذات داللة إحصائية وبالتالي هذا يعني صحة الفرض والذي يفترض وجود فروق      
 .بعض المتغيرات النفسيةالمتغيرات االجتماعية و على  (اناث/ ذكور )للنوع 

 

 التوصيات
  ضرورة تبنى ودعم الدولة، وتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية للقيام بعمليات التمكين

 .التنمية المستدامة للفقراء للمشاركة ببرامج

 الفقير في هذه المنطاق المختارة داخل  االتحسين، والتركيز على الخدمات التي يحتاجه
، ثم ة خطط وبرامج تكون صالحة للتنفيذوترجمة ذلك فى صور  نطاق عمليات التحسين
 .متابعة عمليات التحسين
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  االهتمام بالمناطق العشوائية من حيث الخدمات االجتماعية ونشر الوعي بين اهالي هذه
المناطق لتمكينهم من المشاركة في برامج التنمية المستدامة لرفع مستواهم االجتماعي 

 .واالقتصادي
 مل وندوات لتثقيفهم وتحسين المتغيرات النفسية واالجتماعية لديهم لتجعلهم عمل ورش ع

 .قادرين على المشاركة في التنمية المستدامة
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دراسة حالة : تمكين المرأة الريفية من خالل المشاريع المدرة للدخل(: 9118) عليمات، اللوزي
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ABSTRACT 

Poverty considers one of the critically serious social phenomena 

tightly related to development. There is a strong relationship between 

poorness and the general policy built by a state reflected in the 

economic, health, educational and environmental fields. Researchers in 
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this study attempt to find out the correlation between psychological and 

social variables and the poor’s empowerment to participate in 

sustainable development programs. They use the descriptive-analytical 

method. The sample consists of (310) items of residents in El-Dewaika 

area. The study tools are a questionnaire form and tests of validity and 

reliability.  

Results indicate a correlation exists between psychological and 

social variables and the poor’s empowerment to participate in 

sustainable development programs at (0.01) significance level. The 

study recommends giving more concern to slums by providing social 

services and spread out awareness to enable them to participate in 

sustainable development. 


