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 اتجاھات الشباب نحو المشاركة فى المشروعات التنموية بمركزي العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء 

  مروان مصطفى حسن -محمود عطية الشوادفي  -رائد عبد الناصر سKمة 

  مصر-  جامعة قناة السويس- كلية العلوم الزراعية البيئية -قتصاد والتنمية الريفية قسم ا�

 الملخص

أستھدف البحث بصفة أساسية تحديد طبيعة الع0قة بين درجة إتجاه الشباب نحو المشاركة في مشروعات التنمية 
والمتغيرات المستقلة المدروسة المتمثلة فى متغيرات التركيب الديموجرافي، والميول وا�تجاھات التطوعية، وا�بعاد 

، كما يھدف إلى التعرف على إسھام المتغيرات المستقلة المدروسة ا�جتماعية والنفسية، ومتغيرات رأس المال ا�جتماعي
 .في التأثير على اتجاه الشباب نحو المشاركة في المشروعات التنموية

) ينEاير( وانتھEت فEي أواخEر ٢٠١٣أشEھر بEدأت مEن أول أكتEوبر ) ٤(وقد تم جمع البيانات الميدانية مEن المبحEوثين فEي 
بعينة اجماليEة ) العريش) (بئر العبد(منطقة التى أجريت بھا الدراسة الميدانية ھي مركزي ، وكان المجال الجغرافي لل٢٠١٤

 شEاب مEن ١٢٩ فرد لبئر العبد، أمEا بالنسEبة للعEريش فقEد بلغEت نحEو ٤٣٣٣٠لى إ شاب من عينة شاملة تصل ٩٩بلغت نحو 
 فرد،  وقد تم تجميع البيانات بواسطة صحيفة إستبيان بالمقابلة الشخصية بعد إجراء اWختبEار ٩٩١٦٤لى إعينة شاملة تصل 

حصEاء الوصEفي، والنسEب ، وقد تم اWستعانه بعEدد مEن اcسEاليب اWحصEائية لتحليEل البيانEات منھEا، اPre-TestW)(المبدئى 
وذج التحليل ا�رتبEاطي وا�نحEداري التEدريجي الصEاعد، واختبEار س التشتت، نميس النزعة المركزية، ومقاييالمئوية، ومقاي

T وذلك من خ0ل إستخدام برنامج ،SPSS. 

وقد كانت أھم النتائج المتحصل عليھا Wسھام المتغيرات المستقلة بالنسبة لمركز العريش توجد ث0ثة متغيرات ھي 
فى تفسير %) ٢٦٫٤(مشاركة في البرامج، تسھم مجتمعة بنسبة دوافع المشاركة فى برامج التنمية، والحالة العملية، ونمط ال

التباين الكلي لدرجة اتجاه الشباب نحو المشاركة في المشروعات التنموية، أما مركز بئر العبد فتوجد ث0ثة متغيرات ھي 
فى %) ٣١٫١(سبة دوافع المشاركة فى برامج التنمية، والتكيف اWجتماعي، واWتجاه نحو المستحدثات، تسھم مجتمعة بن

 .تفسير التباين الكلي لدرجة اتجاه الشباب نحو المشاركة في المشروعات التنموية

 . مشاركة الشباب، التنمية، المشروعات التنموية، شمال سيناء، الشباب، التطوع، نظريات المشاركة: ا]سترشاديةالكلمات 

 تمھيد

ية بصفة عامة والتنمية المجتمعية تحظى قضية التنم
بصفة خاصة باھتمام متزايد في كل المجتمعات، 
ًوأصبحت مطلبا حياتيا، وھدفا أساسيا ترنو إليه الحكومات  ً ً
في عدد كبير من الدول، فالتنمية في جوھرھا عملية 
مجتمعية تھدف إلى إحداث تغيير شامل في المجتمع، كما 

 لتقبل التغيير، وبالتالي تھدف إلى تحريكه وتفعيله ودفعه
فإن التنمية بذلك خطاب ثقافي، اجتماعي، اقتصادي، 
سياسي شامل، يتم توجيھه إلى المجتمع Wقناعه وتحويل 

 أنشطةتلك القناعات إلى مفاھيم وادراكات، ثم سلوكيات و
 .)١٢٩، ص٢٠٠٧عارف،  (واقعية

وتتحدد بدرجة كبيرة أولويات التنمية واتجاھاتھا بناء 
وا�قتصادية القائمة في الظروف ا�جتماعية على 

البداية وا�نط0ق لجھود ، بإعتبارھا نقطة المجتمع
، وضرورة تمليھا الظروف السائدة Wستغ0ل التنمية

أبو  (الثروات المتاحة، وخلق الفرص المناسبة للحياة
، لذا فإن التنمية في مغزاھا )٣٠٥، ص ٢٠٠١ ،حطب

cنشطةالعام تمثل عملية حضارية شاملة لمختلف ا 
المجتمعية، وفقا لمتطلبات المجتمع وما يمكن تحقيقه، 

ولذلك فھي عملية متشابكة ومتكاملة ومتفاعلة في إطار 
نسيج من الروابط البالغة التعقيد من متغيرات سياسية 

، ٢٠٠١، الشوادفي(ة واجتماعية وثقافية وبيئيواقتصادية 
 ).٢٨٩ص 

ومما �شك فيه أن الشباب يمثلون فئة اجتماعية 
رئيسية من فئات المجتمع ويؤدون ادوار متنوعة في 
مجتمعاتھم، فھم أساس التقدم في مجا�ت الحياة كلھا، لما 
يملكون من حيوية ونشاط وقدرة على العمل والعطاء، 

ة ورغبة قوية باWضافة إلى إحساسھم بالمسئولية والجدي
في التغيير، مما يمكنھم من مواجھة مشك0تھم، وبالتالي 
فھم مطلب أساسي للتطوير والتغيير نحو مسيرة التنمية 

ا�يجابية والتجديد، اcمر الذي يحتاج بالفعل إلى المشاركة 
 على من الشباب، تلك المشاركة التي تقوم على تدريبھم

المشاركة في وضع إدراك مقومات التغيير واستيعابھا، و
القرار والتخطيط، وبالتالي يصبحون أكثر قدرة على 

 ).١٧، ص١٩٨٨حجازي، (ا�نجاز 

وقد بلغ عدد الشباب في العالم في مطلع القرن 
من % ٢٠ مليار إنسان، أي ما يعادل حوالي ١٫٤الحالي 

سكان العالم ويعيش أكثر من ث0ثة أرباع شباب العالم في 
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بلدان النامية، أما بالنسبة للبلدان العربية، تشير ال
اWحصائيات إلى إن الشباب يشكلون أكثر من نصف عدد 
السكان في أغلبية البلدان العربية، وترتفع ھذه النسبة إلى 

في بعض البلدان، وھذه الحقيقة الديموجرافية يجب % ٦٥
إن تكون دائما المحور اcساسي لجميع الدراسات 

 والسياسات التي توضع لمعالجة قضايا الشباب، والتدابير
فقضايا الجيل الفتى في غاية التنوع، والشباب العربي 
يواجه تحديات مصيرية تستھدف وجود كرامته وإنسانيته 
وتطرح أمامه مھمات كثيرة وكبيرة، ينبغي توفير 

 ، وتعمل الحكومات)arab-ipu.org(اWمكانيات للقيام بھا 
 الشباب، حيث يعد ھذا العمل من قبل على الوفاء بحاجات

الحكومة من اcھمية للحصول على طاعة الشباب نظير 
 ).١٤، ص٢٠٠١اسعد، (ما تؤديه من خدمات للمجتمع 

ويعتبر تضخم فئة الشباب في مصر والذي بلغ 
ًأقصاه حاليا من أبرز الم0مح اcساسية للشباب المصري 

، )٣٥٤، ص٢٠١٠تقرير التنمية البشرية لمصر، (
وبالتالي فإن ا�ستفادة من ھذه الطاقات البشرية، تتطلب 
ًالتركيز عمليا على برامج التنمية المعدة من خ0ل برامج 
جادة Wعداد الشباب، باعتبارھم أداة التفعيل لقدراتھم 

التنمية وطاقاتھم للعمل على استدامة التنمية والمشاركة في 
 � يعيش  حتى،)٢، ص٢٠٠٧شفيق، (الشبابية والمجتمعية 

شبابنا في مأزق أو أزمة، لما لھم من حاجات ضرورية، 
تحتاج إلى إشباع اجتماعي مقبول، اcمر الذي يحتاج إلى 

 ).١٦٨، ص٢٠٠٦ليلة، (مشاركة وتفاعل 

ويتطلب العمل مع فئات الشباب وسائل مبتكرة، 
cالشبابية نشطةومؤسسات شبابية تلبى حاجاتھم، وتربط ا 

بالظروف ا�جتماعية، مع تشجيع الشباب على المشاركة 
والحوار وتنشيط التفاعل، ودعم قيم التكامل والتعاون، 
وإتاحة الفرصة إمام القيادات الشبابية للمشاركة في 
التنمية، فالشباب طاقة خ0قة وطموحة، وأمل المستقبل 

من وعدته وذخيرته، فھم أساس التنمية، وبالتالي فانه 
الضروري ا�ستفادة منھم في تحقيق التنمية المستدامة في 
شتى المجا�ت المختلفة، ا�جتماعية منھا والسياسية 

، باWضافة إلى كل مجا�ت البحث ًوا�قتصادية أيضا
العلمي والتقدم التكنولوجي، لما يتمتعون به من استق0لية 

م، ٢٠١٠معوض، (الشخصية، والنزوع نحو تأكيد الذات 
، والدليل على ذلك، انه خ0ل العشر سنوات )٢ص

الماضية شھد المجتمع المدني الذي يقوده الشباب في 
مصر صحوة كبيرة، ويدل على ذلك تزايد عدد المنظمات 
 غير حكومية وا�تحادات المرتكزة على الشباب والتغيرات

، ٢٠١٠عبده، (التي طرأت على تنظيمات الشباب 
 ).٥ص

 مصر في الفئة العمرية من وحيث أن شباب وشابات
 سنة يشكلون نحو ربع السكان، ويتطلعون إلى ٢٩-١٨

خوض حياة حافلة ومثمرة عند انتقالھم من مرحلة التعليم 
إلى مرحلة العمل، والمواطنة والزواج وتكوين أسرة 
مستقلة، واعتبار ھؤ�ء الشباب ھم جيل المستقبل، فأن 

ما سيسھم الكثيرين منھم سوف يتقلدون مناصب، بين
آخرون بصورة كبيرة في النھوض باWنتاجية، لذلك يبدو 
ًجليا أن رفاھية الشباب سوف تؤثر على النمو والرفاھية 
في مصر كلھا، حيث إن ا�نتقال إلى مرحلة الرشد إذا لم 
ًيحدث له توجيھا سليما سوف يسفر عنه مشاكل جمة،  ً

ظائف، ناتجة من معاناة الكثيرون من تدنى المھارات والو
ًوبالتالي تطول فترة البطالة، وسيظل الكثير منھم معتمدا 
بصورة سلبية على اcسرة والدولة، بينما يقتضى اcمر أن 
يكون الشباب مواطنين يتمتعون بالنشاط والمھارات 
والبراعة والقدرة على تحقيق اcھداف التنموية بطريقة 

 ،٢٠١٠تقرير التنمية البشرية مصر، (مثمرة وخ0قة 
 ).٢٢٣ص

وينظر إلى المجتمع السيناوي على انه مجتمع فتي، 
ًوبناء على ذلك فانه ينظر لشباب ھذا المجتمع على أنھم 
الركيزة اcساسية في تحمل المسئولية في المستقبل 
القريب، فالشباب ھم مستقبل البشرية، وھم الكتلة اcكثر 

نه أديناميكية في أي مجتمع من المجتمعات، ومعنى ذلك 
 بھذه الفئة العمرية، ً بالغاًن يكون ھناك اھتماماأيجب 

�سيما وأنھم يعانون مشك0ت اجتماعية عامة، ومشك0ت 
خاصة بھم يتأثرون بھا، و� شك بان ھناك العديد من 
المعوقات التي تحول دون تحقيقھم cھدافھم، ولھذا فأن 
الشباب يعيشون أزمة تمتد جذورھا بعيدا في أعماق ھذا 

تمع، لذا كان من الضروري العمل على توفير بيئة المج
تمكن الشباب من أن يتخطوه بنجاح كل المعوقات 

تقرير التنمية (والصعوبات التي يمكن أن يواجھوھا 
 ).٣٥١البشرية لمصر، مرجع سابق، ص

وحيث أن شريحة الشباب في سيناء قطاع من 
شريحة شباب الوطن، غير أنھا لم تحظ خ0ل العھود 

قة بما حظيت به شريحة شباب الوطن من اھتمامات الساب
وبرامج، اcمر الذي يتوجب معه ا�ستثمار بھذا المورد 
من اجل إحداث تنمية مستدامة ومتكاملة بھذه البقعة 

رض مصر وبوابتھا الشرقية حيث أن عدم أالخالية من 
ا�ستثمار في ھذا العنصر المنتج بمحافظة شمال سيناء 

ة المطلوبة سوف ينعكس بالسلب على وتركه دون الرعاي
المجتمع، وعلى ھدف تحقيق التنمية، حيث إن تھميش 
طاقات الشباب وتركھم دون تمكين يحولھم إلى عناصر 

عويس، (غير بناءه للتنمية في الحاضر والمستقبل 
 ).٩٩، ص٢٠٠٣

ومن ھنا برزت الحاجة إلى بلورة رؤية حول أھم 
، ومحاولة ا�حتكاك العوامل المؤثرة على ھذه الشريحة

بھا من اجل معرفة ا�تجاھات واcسباب التي تكمن خلف 
عدم المشاركة في برامج التنمية بمحافظة شمال سيناء، 
والوقوف على أتجاھات المشاركة، ومحاولة تنمية ھذه 
ا�تجاھات من اجل تحقيق معد�ت عالية من المشاركة 

 .في برامج التنمية بالمحافظة
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 :يةالمشكلة البحث

شھدت محافظة شمال سيناء قفزات تنموية في شتى 
المجا�ت سواء على صعيد التنمية البشرية أو البنية 

" ٤٠٨٥٤١"اcساسية أو مؤسسية حيث بلغ عدد السكان 
م، في حين كان عدد السكان ٢٠١٣نسمة في تقديرات 

م، كما بلغ أعداد ٢٠٠٠نسمة في عام " ٣٥٢١٦٠"
فة بمحافظة شمال سيناء الط0ب في المستويات المختل

م، في حين كان عدد ٢٠١٣طالب عام " ٩٨٢٣٦"
م، وكانت أھم ٢٠٠٠ طالب عام ٧٥٤١١الط0ب 

بالنسبة لكل من :  كما يلي٢٠١٣المؤشرات الصحية لعام 
أجمالي عدد المستشفيات وعدد اcسرة والوحدات الصحية 

 مستشفيات ٧" والمراكز الحضرية والعيادات المتنقلة
 سرير، ٣٤٦اWضافة إلى المستشفيات الخاصة، حكومية ب

 عيادة متنقلة على الترتيب، في حين ٢٧ وحدة صحية ٦٣
 مستشفيات حكومية ٨م، ٢٠٠٠كانت أھم المؤشرات عام 

 مراكز ٨ وحدة صحية، ٥١ سرير، ٤٧٠وخاصة، 
مركز المعلومات (عيادة متنقلة على الترتيب ١٦حضرية، 

 سيناء، بيانات ودعم أتخاذ القرار بمحافظة شمال
 ).٢٠١٢منشورة، 

وتملى ھذه التغيرات والقفزات التنموية المستمرة 
التي شھدتھا وتشھدھا محافظة شمال سيناء ضرورة 
السعي للتعرف على أثار تلك البرامج على شباب 
المحافظة وصدى مشاركتھم فيھا، من اجل إحداث عملية 

 .التنمية بنجاح داخل المحافظة

ابة السبيل الوحيد للخروج من دائرة فالتنمية تعد بمث
ًالفقر والتخلف والسير قدما نحو الرفاھية والرخاء 
والتطور، اcمر الذي يستلزم تضافر الجھود واWمكانات 
والخطط والبرامج ومشاركة الشباب في مختلف مجا�ت 
العلوم اWنسانية والتطبيقية لتحقيقھا، وبالتالي أصبحت 

ة ھي القاسم المشترك في كل البرامج والخطط اWنمائي
ا}مم (نواحي الحياة ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية 

 ).٣، ص١٩٩٥المتحدة، تقرير التنمية البشرية، 

وقد أدت تلك التحو�ت إلى تعرض الشباب لعدد من 
الظواھر ا�جتماعية السلبية مثل اWدمان والعنف 

اة والتطرف السياسي والعزوف عن المشاركة في الحي
السياسية أو بناء المجتمع، وادي ذلك إلى تعرض الشباب 

وا�قتصادية وعدم قدرتھم على للمشك0ت ا�جتماعية 
تحقيق إنجاز أو استفادة شخصية، وعدم ا�كتراث ل�مور 

 ).٣٦٦، ص٢٠١٠جامع، خالد، (المجتمعية 

وقد أمكن بلورة مشكلة الدراسة في محاولة اWجابة عى 
  : التساؤ�ت التالية

ما ھي المستويات السائدة لبعض الخصائص الشخصية  )١
 .وا�قتصادية وا�جتماعية للشباب بسيناء؟

ما ھي الفروق بين المراكز المختلفة بمنطقة الدراسة  )٢
 .فيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة المدروسة؟

لفة بمنطقة الدراسة فيما ما ھي الفروق بين المراكز المخت )٣
تجاھات الشباب نحو المشاركة فى المشروعات يتعلق بإ
 التنموية؟

ھل ھناك ع0قة بين إتجاه الشباب نحو المشاركة في  )٤
 .المشروعات التنموية والمتغيرات المستقلة المدروسة ؟

في حالة وجود ع0قة بين إتجاه الشباب نحو المشاركة  )٥
 ما في المشروعات التنموية والمتغيرات المستقلة المدروسة

Wسھام النسبي لتلك المتغيرات المستقلة المدروسة ھو ا
في التأثير على إتجاه الشباب للمشاركة في المشروعات 

 .التنموية ؟

 :أھداف الدراسة 

ًاتساقا مع مشكلة الدراسة فقد تحددت أھداف الدراسة على 
 :النحو التالي

وصف المستويات السائدة لبعض الخصائص الشخصية  )١
 .ة للشباب بسيناءوا�قتصادية وا�جتماعي

التعرف على الفروق بين مركزي العريش وبئر العبد  )٢
 .فيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة المدروسة

التعرف على الفروق بين مركزي العريش وبئر العبد  )٣
فيما يتعلق بإتجاه الشباب نحو المشاركة في المشروعات 

 . التنموية

مدروسة التعرف على الع0قة بين المتغيرات المستقلة ال )٤
 . وإتجاه الشباب نحو المشاركة في المشروعات التنموية

التعرف على النسبي للمتغيرات المدروسة في تفسير  )٥
 .اتجاه الشباب نحو المشاركة في المشروعات التنموية

 :ا]طار النظري 

تعددت النظريات التي تناولت ظاھرة المشاركة 
ًوصفا وتحلي0 �تجاة ًحيث فسرت كثيرا من النظريات ا، ً

نحو عملية المشاركة واcسباب التي تدفع الشباب إلى 
ا�شتراك في تلك العملية، ونستعرض في ھذا الجزء من 
البحث بعض أھم النظريات التى تفسر اتجاه الشباب نحو 

 :المشاركة فى برامج التنمية، ومن تلك النظريات

 :نظرية الدوافع) ١

 ويمكن ،كأشھر ھذه النظريات" ماسلو"تبرز نظرية 
باستخدامھا تفسير مستوي المشاركة من خ0ل والدوافع 
الداخلية والحاجات التي تدفعھم للمشاركة التنموية في 
المجتمع مثل الحاجة ل0حترام وتقدير الذات والي الحب 
وا�نتماء، والدافع للقوة ول�نجاز ول�شباع العاطفي 

العزبي،  (ولخدمة الغير وللتعليم وزيادة المكانة ا�جتماعية
 ).٢٤١، صم٢٠٠٢

 :نظرية الدور ا~جتماعي) ٢

ًترى ھذه النظرية أن جانبا كبيرا من السلوك  ً
ًالبشرى يتسق ويأخذ شك0 معينا ليقابل التوقعات  ً
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ا�جتماعية المرتبطة بالمراكز والمكانة ا�جتماعية التي 
يشغلھا اcفراد في البنيان ا�جتماعي، حيث تمارس ھذه 
ًالتوقعات ضغطا على سلوك اcفراد يدفعھم cن يسلكوا 

 يتوقعه منھم المجتمع، وعليه فإن اcفراد السلوك الذي
الذين يشغلون مواقع قيادية يتوقع منھم أن يكونوا أكثر 
مساھمة ومشاركة بالمقارنة بالذين � يشغلون مواقع 

 ).م١٩٨٧العزبي، (قيادية 

 : نظرية التبادل ا~جتماعي) ٣

ترى ھذه النظرية أن اcفراد يدخلون بصفة مستمرة 
منافع مع النظم ا�جتماعية التي يعيشون في عملية تبادل لل

في ظلھا، ومن ھذا المنطلق فإن عملية التبادل تتضمن 
حساب التكاليف والعائد، فالفرد يشارك في العمل 
ا�جتماعي ليحصل على مكافأة معينة أو تقدير خاص 

 ).٨٥-٣٩م، ص ص ٢٠١١السيد فرحات، (

 :نظرية التفاعل ا~جتماعي ) ٤

 ى إلة نشأة الحياة اWجتماعيترجع ھذه النظرية
تفاعل الع0قات بين اcفراد، فقد ادي النمو المتزايد في 

 قيام الحياه اWجتماعيه ىھذا التفاعل وسرعة تطوره إل
وة ذاتيه � المستقرة، ويقرر أن المجتمع عباره عن ق

تستمد مقوماتھا من مجموع اcفراد فحسب ولكن من 
طبيعة التنظيم اWجتماعي، ومبلغ استجابة اcفراد له 

 ).١٦٢م، ص١٩٩٨ ،الموني(

 : نظرية الفعل ا~جتماعي التطوعي) ٥

يمكن ا�عتماد على نظرية الفعل ا�جتماعي 
في تفسير المشاركة السياسية " بارسونز" التطوعي لـ

فراد، حيث أن اcفراد � يشاركون إ� إذا كانت وراء ل�
مشاركتھم أھداف ومصالح شخصية يريدون تحقيقھا، 
وأثناء سعيھم لتحقيق ھذه اcھداف فإنھم عادة يتأثرون 
بالعديد من الظروف مثل خصائصھم البيولوجية 
وا�جتماعية وظروف بيئتھم الطبيعية والعوامل المعيارية 

 الذى يحدث فيه السلوك، مثل طبيعة المؤثرة في الموقف
توجھاتھم القيمية والمعايير السلوكية، واcفكار السائدة في 

 ). ١٩٨٧العزبي، (المحيط الذي يعيشون فيه 

 :رأس المال ا~جتماعي) ٦

موارد كامنة في "يعرف رأس المال ا�جتماعي بأنه 
البنEEاء ا�جتمEEاعي يمكEEن الوصEEول إليھEEا واسEEتخدامھا فEEي 

، ويكشEEف ھEEذا التعريEEف عEEن أن أرصEEدة "قصEEودةأفعEEال م
رأس المEEال ا�جتمEEاعي توجEEد لصEEيقة بالبنEEاء ا�جتمEEاعي، 
ولكنھEEEEا لكEEEEي تEEEEؤدي غرضEEEEھا �بEEEEد وأن تEEEEرتبط بالفعEEEEل 

 ). م١٩٩٩حلبي، (ا�جتماعي 

ويتضح من العرض السابق لمجموعة النظريات 
ا�جتماعية التي تحاول تفسير المشاركة فى برامج التنمية 

ن الصعب الوقوف علي نظرية واحده لتفسير ا�تجاة أنه م
نحو المشاركة بالمجتمعات إ� أنه تعتبر نظرية الدوافع 

ونظرية الفعل ا�جتماعي التطوعي لبارسونز " لماسلو"
ھما أنسب ھذه النظريات في اWعتماد عليھا لتفسير 

cالتنموية، حيث أن المشاركة تعد نشطةالمشاركة فى ا 
ھادف يشترك فيه العديد من اcطراف فعل اجتماعي 

لتحقيق أھداف محددة وتتمثل ھذه اcطراف في اcفراد، 
والمؤسسات المعاونة لھم علي تحقيق أھدافھم كما أن ھذه 
اcھداف التي يسعي اcفراد إلي تحقيقھا تواجه بالعديد من 
المواقف يسلك فيھا اcفراد سلوكيات مختلفة ترجع إلى 

ل منھم والذي ينشأ عن التنشئة المكون الشخصي لك
 .اWجتماعيه والعادات والتقاليد التي نشأوا عليھا

فالتنمية الناجحة � تتم دون مشاركة الشباب، 
فالمشاركة مبدأ أساسي من مبادئ المواطنة وأحد دعائمھا 
اcساسية، فمن خ0ل المشاركة يتعلم الشباب كيف يحلون 

 مواجھة تلك مشك0تھم حتى يصبحوا أكثر قدرة علي
المشك0ت، كما أن مشاركة الشباب في عمليات التنمية 
ًالتي تقوم بھا الجمعيات اcھلية تكون انجازاتھا أكثر ثباتا 

وقوة، ومن ثم تتلخص أھمية مشاركة الشباب في 
 : المشروعات تنمية المجتمع فيما يلي

مع تعقد الحياة وكثرة المشك0ت أصبح من الصعب  •
اكتشاف المشاكل المجتمعية والعمل علي حلھا عن 
طريق العاملين فقط، لذا ف0بد من المشاركة في 

 اكتشاف تلك المشك0ت

إن مشاركة الشباب تساعد علي توفير الجھد والمال  •
الحكومي لما ھو أھم من المسئوليات الكبرى علي 

 .المستوى القومي

مساھمة الجھود التطوعية للشباب تعمل علي تحقيق  •
 .مبدأ ديمقراطية الخدمات وتفعيل المواطنة

 أنشطةتزيد عملية مشاركة الشباب في مشروعات و •
 .الجمعيات اcھلية من الوعي ا�جتماعي للجماھير

تساھم في فتح قنوات اتصال للتفاھم بين الحكومة  •
ا الشعب والشعب، حيث تستجيب الحكومة إلي قضاي

ومشك0ته واحتياجاته من خ0ل تدعيم الفكر الحكومي 
ل�راء الشعبية الصالحة لتحقيق التنمية القائمة علي 

 الجھود التطوعية

تسھم في تعديل اتجاھات الشباب وتنمية شخصياتھم  •
وإكسابھم القدرات والمھارات لحل المشك0ت 

 .ومواجھتھا

 بدوره تسھم في غرس روح الفريق في العمل، والذي •
يسھم في زيادة مشاركة الشباب في تحقيق التنمية في 

، )٢٧٢ –٢٧١ ص ص ،١٩٩٧،حمودة. (مجتمعاتھم
 ). ٩٠ – ٨٩م ،  ص ص ١٩٨٥، مرسي(
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 .وتقسم أھداف المشاركة إلي مجموعتين من اcھداف

 :ھداف اجتماعية واقتصادية وتتمثل فيأ

إدراك المواطنين ل�مكانيات المتاحة للتنمية من  •
الناحية المادية والبيئية، وبالتالي قبول السياسات 

 .والقرارات التي يشاركون فيھا

الحرص علي المال العام حيث إن المشاركة بالجھد  •
 .والمال توفر الحرص علي حسن استخدام المال العام

استكمال الموارد المالية والبشرية ال0زمة لتنفيذ خطط  •
التنمية حيث تعجز الحكومة في بعض الدول النامية 

 .عن توفير بعض الخدمات

 :وأھداف إدارية وتتمثل في

مشاركة المواطنين في تخطيط احتياجاتھم وتعزيز  •
 .وسائل إشباعھا

تھدف إلي ترشيد السياسات والقرارات وت0في  •
 . حدوثھااcخطاء قبل

كما تھدف إلي اWسراع بإحداث تغيرات سلوكية  •
ضرورية لنجاح التنمية، كما أن تغيير السلوك � 
يتحقق بإصدار قوانين ولكن بقناعة المواطنين 

 ).٥١١ – ٥١٠، ص ص ٢٠٠١عفيفي، (

وينظر إلى الشباب على أنھم الركيزة اcساسية في 
ھم مستقبل تحمل المسئولية في المستقبل القريب، باعتبار

البشرية، فھم الكتلة اcكثر ديناميكية في أي مجتمع من 
المجتمعات؛ لما يملكون من طاقات جسدية، وعقلية، 
وإمكانات إبداعية، وقدرة ھائلة على العطاء؛ لذلك يجب 
أن يكون ھناك اھتمام بالغ بھذه الفئة العمرية، cنھم 
يعانون من مشك0ت اجتماعية عامة، ومشك0ت خاصة 

و� شك أن ھناك العديد من . ھم، تتأثر بھم، ويتأثرون بھاب
وعليه؛ فإن . العوائق، التي تحول دون تحقيقھم cھدافھم

ًالشباب يعيشون في أزمة، تمتد جذورھا بعيدا في أعماق 
المجتمع، من ھنا �بد من العمل مع قطاع الشباب على 
 اعتبار أن ھذا الجيل، سيقع على عاتقه تحمل المسئولية

 القادرون على إحداث عملية -بالتالي-في المستقبل، وھم 
 ).٧٧، ص٢٠٠٣عثمان، (التغيير المجتمعي 

لى أھم مسببات ا�ھتمام كما أنه يمكن اWشارة إ
 باتجاھات الشباب نحو المشاركة البرامج التنموية والتطوعية

 : ھي

 التطور الذي طرأ علي دور الشباب في الحياة ا�قتصادية •
 وفرص التعليم المتاحة أمامھم إذ أن من للمجتمع،

الم0حظ أننا حينما ندرس الع0قة بين الدور ا�قتصادي 
ًللشباب وفرص التعليم سنجد ارتباطا واضحا بين ھذه  ً
الع0قة من جھة وبين ما يتمتعون به من قوة اجتماعية 
ًمن جھة أخرى، ذلك أن اعتبار الشباب جزءا أساسيا  ً

 .ادية يزيد من قدرتھم في المجتمعمن قوة العمل ا�قتص

أن الشباب يتجھون بحكم تكوينھم النفسي وا�جتماعي  •
نحو رفض المعايير والمستويات والتوجيھات والسلطة 
ًالتي يمارسھا الكبار وأحيانا ما يتخذون موقفا عدائيا  ً ً
نحوھم، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي محتوى الذات 

0حظ أن ھناك محتوى ا�جتماعية عند الشباب، فمن الم
ًمثاليا في ھذه الذات الواقعية، والتي غالبا ما � تكون  ً
ًواضحة تماما عندھم، ومثل ھذا التناقض بين الذات 
المثالية والذات الواقعية يؤدي إلي عدم ا�ستقرار في 
شخصية الشباب، وينبغي أن يؤخذ ھذا ا�فتراض المھم 

ب لقيم في ا�عتبار والذي مؤداه أن رفض الشبا
ومعايير الكبار ھو ظاھرة معقدة يتعين دراستھا من 

 .زوايا متعددة

أن الشباب في المجتمع يعبر عن تلك الفئة التي تتسم  •
بأعلى درجة من النشاط والحيوية لما لھا من خواص 
ديناميكية متفردة، غير أن الشباب عادة � يدرك أن 
 الوسط ا�جتماعي المحيط به ليس نتاج نشاطه فحسب

c قامت بھا وتحملت مسئولياتھا نشطةوإنما ھو نتاج 
اcجيال السابقة، ولھذا يتجاھل الشباب الحقيقة التي 
مؤداھا أنه نتاج المجتمع الذي يعيش فيه، وقد تكون ھذه 
الظاھرة ھي المسئولة عن ھذه الصراعات والتناقضات 
بين اcساليب التقليدية للحياة واcساليب الجديدة التي 

 .الشباب إلي تأكيدھايسعى 

ترجع أھمية الشباب بالنسبة للمجتمع إلي كونھم أكثر  •
ًفئاته رغبة في التجديد وتطلعا إلي تقبل الحديث من 
ًاcفكار والتجارب، ولذلك فإنھم يمثلون مصدرا أساسيا  ً

 .من مصادر التغيير في المجتمع

العمل بكل السبل علي دعم انتماء الشباب للنظم  •
ا�جتماعية القائمة في المجتمع علي نحو يمكننا من 

 .ا�ستفادة من طاقاتھم في التجديد والتغيير

أن سرعة معد�ت التغير ا�جتماعي تفصل الحاضر  •
ًعن الماضي، وتجعل المستقبل بعيدا عنھما أيضا، كما  ً

م يجب أن يؤخذ في تعزل الشباب عن الكبار، ومن ث
ا�عتبار ما يمكن أن ينجم عن ذلك من تزايد إحساس 
الشباب با�غتراب وال0مبا�ة بالتيارات الرئيسة للحياة 
العامة وا�نعزال عن العديد من المواقف التاريخية في 

 .المجتمع

ًأن ظاھرة عدم ا�نتماء بين الشباب ترتبط ارتباطا وثيقا  • ً

ًوا من سلوك آبائھم نموذجا بعدم قدرتھم علي أن يتخذ

ًم0ئما لسلوكھم، ويرتبط ذلك غالبا بما يوجد من  ً

صراع وتوتر بين قيم ا�باء وقيم اcبناء، إ� أن ھذا 
الصراع � يجب أن يرقى بأية حال إلي مرتبة الصراع 
ا�جتماعي، والمجتمع عليه أن يھيئ نظامه التربوي 

ه الذي يحقق لترشيد وتوجيه ھذا ا�ستق0ل في ا�تجا
مطامح الشباب، ويجعل منه طاقة نافعة لبناء المجتمع 

 ).٢٠، ص٢٠٠٦حكمت، (
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 :الطريقة البحثية 

تعتبر الدراسة الحالية دراسة وصفية حيث تصف 
المجتمعات الشبابية المدروسة بمحافظة شمال سيناء، كما 
ًأنھا تصف بعض المتغيرات والمفاھيم المدروسة، فض0 

، من ًالنوع الذي يختبر فروضا سببيةن عن أنھا تعد م
خ0ل وضع مجموعة من الفروض تربط بين موضوع 
إتجاه الشباب للمشاركة في المشروعات التنموية والعوامل 

، باWضافة إلى طة بھا أو المسببة لھا واختبارھاالمرتب
مقارنة بين الفئات المدروسة فيما يتصل بإتجاه الشباب 

  .للمشاركة في المشروعات التنموية في المناطق المدروسة

ويتضمن المجال البحثى للدراسة ث0ث مجا�ت 
المجال الجغرافي، والمجال البشري، والمجال : فرعية ھي

 .الزمني للدراسة

يقصد بالمجال الجغرافي المنطقة أو : المجال الجغرافي •
 المناطق التى أجريت بھا البحث الميدانية، ويشكل

النطاق الجغرافي لمركزي العريش وبئر العبد منطقة 
 .البحث

ويقصد به ا�فراد الذين طبقت عليھم : المجال البشري •
ھذه البحث ويترتب على تحديد ھؤ�ء ا�فراد تحديد 
شاملة وعينة البحث وتعتمد ھذه الدراسة على منھج 
المسح الجزئي بالعينة باعتباره المنھج الم0ئم لتحقيق 

، ٢٠٠١بركات، (دراسة الحالية وأھدافھا فروض ال
وتم تحديد ). ١١٢، ص١٩٨٦سيد أحمد، (، )٩٦ص

حجم العينة باWستناد الى المعادلة التالية حيث يوضح 
 : شاملة البحث وعينته) ١(الجدول رقم 

                    N   
n =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (N - 1) B2 + 1  

 :حيث أن
N =  حجم المجتمع ويمثل الوحدات المعيشيه بكل قرية 
n =   حجم العينه 
B =  ١٠خطأ التقدير بافتراض أن خطأ التقدير%. 

 : المجال الزمني

أشھر بدأت من ) ٤(تم جمع البيانات الميدانية في 
، ٢٠١٤) يناير( وانتھت في أواخر ٢٠١٣أول أكتوبر 

طق التى أجريت وكان المجال الجغرافي المنطقة أو المنا
 بعينة إجمالية) بئر العبد(بھا الدراسة الميدانية ھي مركزي 

 فرد، ٤٣٣٣٠ شاب من عينة شاملة تصل إلى ٩٩بلغت 
 شاب من عينة شاملة ١٢٩أما بالنسبة للعريش فقد بلغت 

 .  فرد٩٩١٦٤لى تصل إ

 :التعريفات ا~جرائية

 :مفھوم الشباب  )١

باينت ا�راء تعددت محاو�ت العلماء والباحثين وت
ًحول مفھوم الشباب نظرا لصعوبة التحديد الدقيق لمرحلة 

الشباب، فمنھم ما يوضح مفھوم الشباب وفقا لمعيار زمني 
ومنھم من يتناوله من خ0ل الخصائص ) السن(

ًوا�حتياجات والنمو الجسمي، وكان اcكثر وضوحا ھو 
فقد أتفق على أن . ا�تجاه الذي أخذ بالمعيار الزمني

 ٣٥-١٨(مرحلة عمريه تتراوح بين "مرحلة الشباب ھي 
يكتمل في ھذه المرحلة النمو الجسشسمي والعقلي ) سنة

وھى مرحلة النضج ا�جتماعي والنفسي ، والنفسي
، ويضاف أن المجتمع المصري يعتبر "والبيولوجي

 سنة ھو شخص منفرد بذاته، ١٨الشخص البالغ من العمر 
شخصية وبطاقة انتخابية، أما له الحق في استخراج بطاقة 

 سنة فقد بلغ اكتمال نضجه ٣٥الشخص البالغ من العمر 
بمعنى بداية مرحلة ، واستقراره الشخصي والوظيفي

يحاول فيھا تدعيم وتأكيد إنجازاته في المرحلة السابقة 
ولقد تبنت الدراسة التعريف ا�جرائى السابق ذكرة 

الحسن، (، ) ٧٥-٧٤، ص ص٢٠٠٣يوليو، صقر(
 ).١٩ ، ص١٩٩

  :مفھوم التطوع كمدخل للمشاركة )٢

الجھد الذي يقوم به " ًيعرف التطوع أيضا بأنه 
ًاWنسان اختياريا وبدون مقابل للمشاركة في برنامج ما أو 
تقديم خدمة بإحدى الجمعيات التطوعية، أو المؤسسات 

 . (Patricia C. Dumn 1995, P. 2483)الحكومية 

كما يعرف على انه شكل من أشكال المشEاركة ا�جتماعيEة 
وتأكيد لقيمة التكافEل ا�جتمEاعي يرتكEز علEي بEذل الجھEود 
الفرديEEEة أو الجماعيEEEة بھEEEدف خدمEEEة المجتمEEEع دون توقEEEع 
الحصEEول علEEي عائEEد مEEادي، أو ھEEو جھEEد إرادي نEEاتج عEEن 
الشEEعور بمسEEئولية اجتماعيEEة، والتEEزام شخصEEي وأخ0قEEي 

العمEEل علEEي مواجھEEة مشEEك0ته، كمEEا أنEEه تجEEاه المجتمEEع و
يعتبEEر درجEEة مEEن درجEEات المشEEاركة ا�جتماعيEEة المثمEEرة 
التي تنتج عن جھد وعطاء يبذله الشEباب لمجEتمعھم بمقابEل 
بسEيط أو دون مقابEل ليكEون لھEEم دور فEي تحمEل المسEEئولية 
واWسEEEEھام فEEEEي حEEEEل المشEEEEاكل ا�جتماعيEEEEة وا�قتصEEEEادية 

يسEEEعى إليھEEEا المجتمEEEع وتحقيEEEق الخطEEEط الطموحEEEة التEEEي 
ضEافة  كنوع من ا�نتماء لمجEتمعھم، باWومؤسساته المدنية

لى أنه دعم غير مباشر لدور الدولEة مEن خ0Eل الجمعيEات إ
والمنظمات غير الحكومية، وھو بذلك يEدعم عمليEة التنميEة 
وبناء القدرات ويتعرف علي الفجEوات فEي نظEام الخEدمات 

 ).٧٨–٧٧ ص ، ص٢٠١٠، عبد اللطيف(في كل مجتمع 

 :مفھوم التنمية  )٣

 - بصفة عامة -تحظى قضية تنمية المجتمعات 
والتنمية المستدامة بصفة خاصة، باھتمام متزايد من 

ًالمجتمعات كافة، وصارت مطلبا حياتيا، وھدفا أسا ًًّ ًّسيا، ً
، فالتنمية في جوھرھا عملية ترنو إليه المجتمعات كلھا

ل في المجتمع، كما مجتمعية، تھدف إلي إحداث تغيير شام
تھدف إلي تحريك المجتمع، وتفعيله، ودفعه cن يتقبل 
التغيير، ويقوم به، ويتحمل تكاليفه، وأعباءه؛ وبذلك فھي 
خطاب ثقافي شامل، يتم توجيھه إلي المجتمع، Wقناعه، 
وتحويل تلك القناعات إلي مفاھيم، وإدراكات، ثم إلي 

 ). ١٢٩ص، ٢٠٠٧عارف، ( واقعية أنشطةسلوكيات، و
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 .شاملة البحث والعينة ):١(جدول 

 *العينة التي تم أخذھا بالفعل الشاملة المركز

 ١٢٩ ٩٩١٦٤ العريش

 ٩٩ ٤٣٣٣٠ بئر العبد

 ٢٢٨ ١٤٢٤٩٤ ا]جمالي 

 .  تم ا�كتفاء بالعينة التى تم جمعھا للظروف التى تمر بھا المنطقة وتجانس السكان فى القرى ، فقدًنظرا* 
 

 :رأس المال ا~جتماعي )٤

يشEEEير إلEEEى القيمEEEة ا�جتماعيEEEة لكEEEل مEEEن الشEEEبكات 
ا�جتماعيEEة، ورغبEEة كEEل مEEن ھEEذه الشEEبكات فEEي مسEEاعدة 
بعضھا البعض، وھو مجموعة المEوارد الماديEة والعاطفيEة 
التي يمكن الوصول إليھا من خ0ل التفاع0ت ا�جتماعية، 
 ويعEEEEEرف أيضEEEEEا بأنEEEEEه الجماعيEEEEEة أو العمEEEEEل المجتمعEEEEEي

)Putnam,  R.D., 1993، 1993 ١٢، ص.( 

 : رأس المال البشري )٥

 وھEEEEEEEو مفھEEEEEEEوم مEEEEEEEرتبط بشEEEEEEEدة بEEEEEEEرأس المEEEEEEEال 
 والمعEEارف المھEEارات مEEن ًك0EE ا�جتمEEاعي ويمثEEل

 الجيEEEEEدة والصEEEEEحة العمEEEEEل علEEEEEى والقEEEEEدرة 
)livelihoods@dfid.gov.uk2001) pp6 – 8. ( 

 : رأس المال الثقة )٦

 داد للتخلي عن إستراتيجية التشاور، وجعلھو ا�ستع
الفرد يندمج في الجماعة، مع ا�عتقاد بأنه سيكون أحسن 

 .Jeffrey P. Carpenter, Amrita G(حا� بذلك 
Daniere  2004, Pages 533-551(. 

 :قياس المتغيرات البحثية 

 : مجموعة المتغيرات المتعلقة بالتركيب الديموجرافي  -أ 

 ويقصد به المرحلة العمرية التي وصل اليھا :السن •
 من خ0ل السؤال عن العمر وكانت قياسهالمبحوث وتم 

 .ا�جابة عليه برقم مطلق

 ويقصد به المرحلة التعليمية التى :المستوى التعليمي •
 من خ0ل سؤال هوصل إليھا المبحوث، وقد تم قياس

تم المبحوث عن المرحلة التعليمية التى وصل إليھا وقد 
أمي، أعدادي، ثانوي، جامعي، ما بعد : تقسيمھا الى 
 .، على الترتيب ٥،٤،٣،٢،١ القيم أعطيتالجامعي وقد 

 ويقصد به مستوي دخل :سرةالوضع ا~قتصادي ل� •
cهل المبحوث عن وضعؤا بسهسرة وقد تم قياسا 

Wضعيف،: جابة محققة لث0ث مستوياتا�قتصاي، وكانت ا 
 . على الترتيب٣،٢،١ القيم متوسط، مرتفع وأعطيت

،  ويقصد به ھل ھو يعمل أم �:الحالة العملية للمبحوث •
 العملية وقد ه من خ0ل المبحوث ھل حالتهوقد تم قياس

� يعمل، موظف، نشاط : تم تقسمة لخمس مستويات
 القيم أعطيتتجارى، مھنة حرة، نشاط زراعي، وقد 

 .، على الترتيب ٥،٤،٣،٢،١

و ا~تجاھات أمجموعة المتغيرات المتعلقة بالميول  -ب 
 : التطوعية

 ويقصد به :سرةا~تجاھات أو الميول التطوعية ل� •
 هالميول التطوعية cھل المبحوث، وقد تم قياس

ا�تجاھات والميول التطوعية ل�ب : باستخدام عبارتين 
 وقد مرتفعة، ضعيفة، � توجد،:ھا الى وقد تم تقسيم

 .  على الترتيب٣،٢،١م  القيأعطيت

سباب التى ويقصد به اc: دوافع المشاركة فى البرامج •
تحفز الشباب للمشاركة فى البرامج التنموية، وقد تم 

اcيمان بأھمية : ياسه باستخدام عدد خمس عبارات ھيق
وضرورة المشاركة في تنمية المجتمع، الحاجة إلى 

التعاون مع زيادة وتنمية المھارات، تنمية روح القيادة و
ا�خرين، البحث عن فرص عمل أو مشاريع صغيرة، 
الحاجة إلى تغيير نمط الحياة والعمل، تم تقسيم 

 اcمية، غير مھم، وأعطيتلى مھم، متوسط إا�ستجابة 
 . على الترتيب١،٢،٣القيم 

 ويقصد به مشاركة :نمط المشاركة في تلك البرامج •
cسه من خ0ل قد تم قيا التنموية ونشطةالمبحوث فى ا

ما ھو نمط مشاركتك فى برامج التنمية : عبارة واحدة
وقد تم تقسيمھا الى بالقول والرأي، بالمال أو الجھد، 

 . على الترتيب٣،٢،١ القيم أعطيتباWثنين معا و

قة با}بعاد ا~جتماعية  مجموعة المتغيرات المتعل -ج 
 : والنفسية

ث مع  تأقلم المبحوى مده ويقصد ب:التكيف ا~جتماعي •
 من خ0ل هالمجتمع والظروف المحيطة، وقد تم قياس

ليس لدى مانع من مشاركة : عدد خمس عبارات ھي
cالمختلفة، السعي نشطةالغير في المشروعات وا 

لتغيير اcوضاع غير المرغوبة في المجتمع شئ 
ضروري، ھناك تأثير للمشك0ت التي تحدث بالمجتمع 

ميع مناسباتھم، على مصالحي، مشاركة اcھالي في ج
المشاركة في تجميل وتحسين المركز شئ � غنى عنه، 

لى حد ما، غير موافق إموافق،  :إلىوقد تم تقسيمھا 
 . على الترتيب ١،٢،٣ القيم أعطيتو
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 :ا~تجاه نحو المستحدثات ا~جتماعية والتكنولوجية •
ويقصد بة ميول المبحوث نحو التكنولوجيا والتقنيات 

 من خ0ل عدد خمس عبارات قياسهالحديثة، وقد تم 
ليس لدى مانع من مشاركة الغير في المشروعات : ھي
cوضاع غير نشطةواcالمختلفة، السعي لتغيير ا 

المرغوبة في المجتمع شئ ضروري، ھناك تأثير 
للمشك0ت التي تحدث بالمجتمع على مصالحي، 
مشاركة اcھالي في جميع مناسباتھم، المشاركة في 

ين المركز شئ � غنى عنه، ا�نترنت تجميل وتحس
ضروري في المنزل للتعرف على اWخبار والتواصل 
ا�جتماعي، استخدام اcساليب الحديثة في التخطيط 

cالتنموية يوفر الجھد والوقت، ضرورة نشطةوتنفيذ ا 
أن يكون المنزل عصري ويحتوى على جميع اcجھزة 

تماعات المنزلية الحديثة، من المھم الحضور ل0ج
والندوات والدورات التدريبية، مشاركة المرأة في الحياة 

موافق، الى حد ما، غير :السياسية، وقد تم تقسيمھا الى 
 . على الترتيب ١،٢،٣ القيم أعطيتموافق و

 ويقصد بة توقعات المستقبلية :استشراف المستقبل •
ل  من خ0قياسهللمبحوث فى المجتمع المحيط وقد تم 

ظروفك ا�قتصادية ھاتكون : عدد خمس عبارات ھي
عاملة أية، اندماج الفرد في الحياة ا�جتماعية 
واWنتاجية، أحوالك ا�جتماعية والنفسية، الخدمات 

، )الخ… صحة – تعليم –طرق ( بالقرية أو المركز 
أسعار اcراضي والمساكن والمح0ت، وقد تم تقسيمھا 

 ١،٢،٣ القيم أعطيت والى، تحسنت، كما ھي، ساءت،
 .على الترتيب 

 ويقصد بة مدي و�ء المبحوث :درجة ا~نتماء للمجتمع •
 من خ0ل عدد قياسهللمجتمع الذي يعيش بة وقد تم 

المكان اللي أنتا عايش فيه أن شاء : خمس عبارات ھي
هللا ھيتطور ويكون ليه مستقبل كويس، الناس ھنا في 

ا ليھم، خايف على القرية أھل ثقة والواحد بيطمن جد
أو�دي من مستوى التعليم التعبان أللي ھنا وعاوز 
أوديھم مدارس في أماكن كويسة، أشعر بالسعادة 
والرضا cني أعيش ھنا، معنديش مانع إني أھاجر 

موافق، الى حد ما، :وأسيب المكان، وقد تم تقسيمھا الى 
 . على الترتيب ١،٢،٣ القيم أعطيتغير موافق و

 : تغيرات المتعلقة برأس المال ا~جتماعيمجموعة الم -د 

 حجم الع0قات ه ويقصد ب:رأس المال ا~جتماعي •
ا�جتماعية للمبحوث فى الوسط الذي يعيش بة وقد تم 

ما ھو حجم : قياسه باستخدام عدد خمس عبارات ھي
؟، )المجتمع اللي أنتا موجود فيه(ع0قاتك داخل المركز 

، )خارج محافظتك(ما ھو حجم ع0قاتك خارج المركز 
 المجتمع اللي أنتا(ما ھو حجم صداقاتك داخل المركز 

، ما ھو حجم صداقاتك خارج المركز ؟)موجود فيه
، ھل في حد من العائلة أو قرايبك )خارج محافظتك(

مسئول كبير، وقد تم تقسيمھا الى كبير، متوسط، 

 على الترتيب ومحققة ١،٢،٣ القيم أعطيتصغير، و
� على ) ٢، نعم) ١: عبارة ا�خيرةيين فى اللمستو

 .الترتيب 

 باستخدام عدد قياسه ويقصد بة  وقد تم :رأس مال الثقة •
القانون يطبق فقط علي الغ0بة، : خمس عبارات ھي 

الناس ما عدتش ثقة زى اcول، القادة في مجتمعنا � 
يھتمون فقط إ� بمصالحھم الخاصة، المشكلة في 

 فون شئ عن المشاكل الموجودةمجتمعنا أن القادة � يعر
ة يا إما بالمجتمع، الواحد علشان يحصل علي المصلح

موافق،  :إلى، وقد تم تقسيمھا بالمحسوبية أو بالرشوة
 على ٣،٢،١ القيم أعطيتلى حد ما، غير موافق وإ

 .الترتيب 

 ويقصد بة قدرة المبحوث على :درجة الروح القيادية •
 من خ0ل عدد قياسه تولي القيادة فى المجتمع، وقد تم

الناس تطلبني لمساعدتھم في حل : خمس عبارات ھي 
المنازعات بين أفراد القرية، الناس تستجيب لما ادعوھم 
للمساھمة في مشاريع خدمة القرية، اcفضل أن الواحد 

ستطيع حل المشاكل أميفكرش في مشاكل غيره، 
الموجودة بالمجتمع أفضل من ا�خرين، مبحاولش 

أي دور في حل أي مشكلة بالقرية ، وقد تم يكون لي 
 القيم أعطيتتقسيمھا الى كبير، متوسط، صغير، و

 . على الترتيب ١،٢،٣

 :ا~تجاه نحو المشاركة في البرامج التنموية: المتغير التابع

 المشاركة فى ويقصد بھا الميل أو الرغبة فى نحو
 من خ0ل سؤال قياسه، وقد تم المشروعات التنموية

العبارات : ًأو~المبحوث عن عدد عشر عبارات ھي 
ا�نضمام إلى احد : اWتجاھيه اWيجابية وتشتمل على

الجمعيات اcھلية أو النقابات المھنية واجب على كل فرد 
في المجتمع، وسائل اcع0م تعمل على نشر ثقافة 
المشاركة بين الناس، أؤيد اشتراك المرأة في العملية 
التنموية، أعتقد بأن المشاركة التنموية من أھم دعائم 
المجتمع الديمقراطي، المشاركة التنموية تحقق ما يصبو 
إليه المجتمع، تعمل المشاركة على تكوين صداقات 

 البنود هوع0قات اجتماعية متميزة، وقد خصصت لھذ
أعطيت وافق، وقد إلى حد ما، � أاWستجابات، أوافق، 

العبارات : ًثانيا، على الترتيب ١ ،٢ ،٣الرموز، 
أشعر بالندم عند : اWتجاھية السلبية وتشتمل على

cالتنموية، � تساھم المشاركة نشطةمشاركتي بأحد ا 
التنموية في تحقيق الفرد أھدافه ومبادئه التي يؤمن بھا، � 
تعمل المشاركة التنموية على أيجاد حلول لمشك0ت 

 نشطةمشاركة في البرامج واcالمجتمع وتنميته، تعتبر ال
 البنود هوقد خصصت لھذ. التنموية مضيعة للوقت

 أعطيتوافق، وقد إلى حد ما، � أاWستجابات، أوافق، 
، على الترتيب وبذلك تتراوح درجات ٣ ،٢ ،١الرموز 

درجة وقد تم تقدير معامل ) ٣٠ -١٠(المقياس ما بين 
 Cronbach’s(الثبات، بإستخدام طريقة ألفا كرونباخ 

alpha ( حيث بلغت قيمة معامل الثبات)0.76.( 
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 النتائج البحثية ومناقشتھا

وصف المستوى السائد للمتغيرات المستقلة : ًأو~
 : المدروسة 

 : وصف المستوى السائد لمتغيرات التركيب الديموجرافي  -أ

تتضمن متغيرات التركيب الديموجرافي عدد من 
السن، المستوى التعليمي، الوضع اWقتصادي (المتغيرات 

بعض المقاييس ) ٢(، حيث يوضح الجدول رقم )ل�سرة
 :اWحصائية لھذه المتغيرات ، ومنھا يتضح 

ً عاما في حين ١٧ًأن اقل المبحوثين عمرا كان  : السن •
توسط حسابي بلغ ً عاما بم٤٠ًكان أكبرھم عمرا 

 ، كما تشير ٣٫٧٢ عام ، وانحراف معياري ٢٢٫٢٥
النتائج أيضا إلى التجانس الواضح بين إفراد العينة 
وتقارب اcعمار بين المبحوثين حيث بلغ معامل 

 % .١٦٫٧٤ا�خت0ف 

 أن الحد اcدني للمستوي التعليمي :المستوي التعليمي  •
 عام ٥٫٠٠ عام في حين كان الحد اcعلى ١٫٠ھو 

 عام وانحراف معياري ٣٫٩٤بمتوسط حسابي بلغ 
 ، كما تشير النتائج أيضا إلى التجانس الواضح ٠٫٨٢

بين إفراد العينة وارتفاع المستوى التعليمي بين 
 % .٢٠٫٩٠المبحوثين حيث بلغ معامل ا�خت0ف 

أن الحد اcدني للوضع : الوضع ا~قتصادي ل�سرة •
 ٤٫٠٠لغ الحد اcقصى  ، بينما ب١٫٠٠ا�قتصادي بلغ 

، ٠٫٤٣ ، وانحراف معياري ٢٫٠٤بمتوسط حسابي بلغ 
كما تشير النتائج أيضا إلى التجانس الواضح بين إفراد 
العينة وتقارب الوضع ا�قتصادي بين المبحوثين حيث 

 %.٢٠٫٨٥بلغ معامل ا�خت0ف 

أن الحد اcدني للحالة العملية : الحالة العملية للمبحوث •
 بمتوسط ٥٫٠٠ ، بينما بلغ الحد ا�قصى١٫٠٠بحوثللم

 ، كما تشير ١٫١٥ وانحراف معياري ١٫٧٤حسابي 
النتائج إلى تدني درجة التجانس بين إفراد العينة حيث 

 % .٦٥٫٨٥بلغ معامل ا�خت0ف 

 وصف المستوى السائد لمتغيرات الميول وا~تجاھات -ب
 : التطوعية 

ية عدد تتضمن متغيرات الميول وا�تجاھات التطوع
، ا�تجاھات والميول التطوعية ل�سرة(من المتغيرات 

، نمط المشاركة في تلك البرامج المشاركة في البرامج
بعض ) ٢(، حيث يوضح الجدول رقم )ومستوي المشاركة

 :المقاييس اWحصائية لھذه المتغيرات ، ومنھا يتضح

بلغ الحد اcدني :ا~تجاھات أو الميول التطوعية ل�سرة  •
 ، بينما بلغ اcحد ٢٫٠٠ل0تجاھات التطوعية ل�سرة 

 ، وانحراف ٣٫٧٩، بمتوسط حسابي ٦٫٠٠ا�قصي 
، كما تشير النتائج إلى التجانس الواضح ١٫٣٨معياري 

بين إفراد العينة وارتفاع وتقارب الميول التطوعية 
cسر المبحوثين واتجاھاتھم نحو العمل الخيري 

 %.٣٦٫٣٩يث بلغ معامل ا�خت0ف والتنموي ح

أن الحد اcدني : دوافع المشاركة في البرامج التنموية •
 بلغ قصى ، وان الحد ا١٠٫٠٠cللمشاركة في البرامج 

 وانحراف معياري ١٥٫٧ بمتوسط حسابي ٣٠٫٠٠
 ، كما تشير النتائج إلى التجانس الواضح بين ٠٫٥٢

cنشطةإفراد العينة وارتفاع نسبة المشاركة في ا 
ة حيث بلغ معامل ا�خت0ف والبرامج التنموي

٣٣٫٣٨%. 

 بلغ الحد اcدني لنمط :نمط المشاركة في تلك البرامج  •
 والحد ٠٫٠المشاركة في المنظمات ومستوي المشاركة 

 وانحراف ١٫٩٢ وبمتوسط حسابي ١١٫٠٠ cقصىا
 ، وتشير النتائج إلى تدنى درجة ١٫١٨معياري 

ينة وتنوع مستوي المشاركة التجانس بين إفراد الع
واخت0ف أنماط المشاركة بين المبحوثين حيث بلغ 

 .٦١٫٩٦مل ا�خت0ف معا

 وصف المستوى السائد لمتغيرات ا]بعاد ا~جتماعية -ج
 : والنفسية 

تتضمن متغيرات اWبعاد ا�جتماعية والنفسية عدد 
 ا�تجاه نحو -التكيف ا�جتماعي (من المتغيرات 

 درجة ا�نتماء - استشراف المستقبل–المستحدثات 
بعض المقاييس ) ٢(، حيث يوضح الجدول رقم )للمجتمع

 :اWحصائية لھذه المتغيرات، ومنھا يتضح

ني لمتغير التكيف بلغ الحد اcد: التكيف ا~جتماعي  •
 ١٥٫٠٠، بينما بلغ الحد ا�قصي ٩٫٠٠ا�جتماعي 

 ، ١٫٤٤ وانحراف معياري ١٢٫٩٩بمتوسط حسابي 
ير النتائج إلى التجانس الواضح بين إفراد العينة وتش

وتكيف المبحوثين في المجتمع واندماجھم حيث بلغ 
  % .١١٫٠٧معامل ا�خت0ف 

 لمتغير ا�تجاه ىإن الحد اcدن: ا~تجاه نحو المستحدثات •
 بينما بلغ الحد ا�قصي ٦٫٠٠نحو المستحدثات بلغ 

  وانحراف معياري١٢٫٤٢ بمتوسط حسابي ١٥٫٠٠
 ، وتشير النتائج إلى التجانس الواضح بين إفراد ١٫٦٢

العينة وارتفاع نسبة ا�تجاه نحو المستحدثات 
 %.١٣٫٠٦التكنولوجية حيث بلغ معامل ا�خت0ف 

بلغ الحد اcدني لمتغير استشراف : أستشراف المستقبل  •
 بمتوسط ١٥٫٠٠ قصى بينما بلغ الحد ا٥٫٠٠cالمستقبل 
 ، وتشير ٢٫١٥معياري  وانحراف ١٢٫٣٤حسابي 

النتائج إلى التجانس الواضح بين إفراد العينة وتفاؤل 
المبحوثين في تحقيق مستوى معيشة أفضل في المجتمع 

 % .١٧٫٤٠حيث بلغ معامل ا�خت0ف 

بلغ الحد اcدني لمتغير درجة : درجة ا~نتماء للمجتمع  •
 ١٥٫٠٠ بينما بلغ الحد ا�قصي ٥٫٠٠ا�نتماء للمجتمع 

، ٢٫١٠ وانحراف معياري ١٠٫٥٨سط حسابي بمتو
وتشير النتائج إلى التجانس الواضح بين إفراد العينة 
وارتفاع الو�ء وإحساس المسئولية وا�نتماء في منطقة 

 %.١٩٫٨٠الدراسة حيث بلغ معامل ا�خت0ف 
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 .تقلة المدروسةوصف المستوى السائدة للمتغيرات المس): ٢(جدول 

الحد  المتغيرات ا}بعاد
 ا}دنى

الحد 
 ا}قصى

المتوسط 
 الحسابي

ا~نحراف 
 المعياري

معامل 
 ا~ختKف

 16.74 3.72 22.25 40.00 17.00 السن

 20.90 0.82 3.94 5.00 1.00 المستوى التعليمي

 20.85 0.43 2.04 4.00 1.00 الوضع ا~قتصادي

متغيرات التركيب 
 الديموجرافي 

 65.85 1.15 1.74 5.00 1.00 الحالة العملية

 36.39 1.38 3.79 6.00 2.00 ا~تجاھات والميول ا}سرة التطوعية

 33.38 0.52 1.57 3.00 1.00 دوافع المشاركة في البرامج التنموية 

ميول ا}سرة 
وا~تجاھات 

 التطوعية

 162.56 1.92 1.18 11.00 0.00 نمط المشاركة في تلك البرامج

 11.07 1.44 12.99 15.00 9.00 التكيف ا~جتماعي

 13.06 1.62 12.42 15.00 6.00 ا~تجاه نحو المستحدثات

 17.40 2.15 12.34 15.00 5.00 استشراف المستقبل

ا}بعاد ا]جتماعية 
 والنفسية

 19.80 2.10 10.58 15.00 5.00 درجة ا~نتماء للمجتمع

 20.69 2.01 9.71 15.00 5.00 رأس المال ا~جتماعي

 29.45 2.47 8.40 15.00 5.00 رأس مال الثقة

رأس المال 
 ا]جتماعي 

 18.55 2.09 11.25 15.00 5.00 درجة الروح القيادية

 

 

 :وصف المستوى السائد لمتغيرات رأس المال ا~جتماعي ) د

ال ا�جتماعي عدد تتضمن متغيرات أبعاد رأس الم
 رأس مال الثقة –رأس المال ا�جتماعي (من المتغيرات 

) ٢(، حيث يوضح الجدول رقم ) درجة الروح القيادية–
 :، ومنھا يتضحبعض المقاييس اWحصائية لھذه المتغيرات

بلغ الحد اcدني لرأس المال : رأس المال ا~جتماعي •
 ١٥٫٠٠ cقصى بينما بلغ الحد ا٥٫٠٠ا�جتماعي 

 ، ٢٫٠١ وانحراف معياري ٩٫٧١بمتوسط حسابي 
وتشير النتائج إلى التجانس الواضح بين إفراد العينة 
وقوة الترابط ا�جتماعي بين المبحوثين في منطقة 

 %.٢٠٫٦٩الدراسة حيث بلغ معامل ا�خت0ف 

 ٥٫٠٠بلغ الحد اcدني لرأس مال الثقة : قةرأس مال الث •
c٨٫٤٠ بمتوسط حسابي ١٥٫٠٠قصي بينما بلغ الحد ا 

 ، وتشير النتائج إلى التجانس ٢٫٤٧وانحراف معياري 
ة حيث بلغ معامل ا�خت0ف الواضح بين إفراد العين

٢٩٫٤٥%. 

بلغ الحد اcدني لدرجة الروح : درجة الروح القيادية  •
 بمتوسط ١٥٫٠٠ما بلغ الحد ا�قصي  بين٥٫٠٠القيادية 

، وتشير ٢٫٠٩ وانحراف معياري ١١٫٢٥حسابي 
النتائج إلى التجانس الواضح بين إفراد العينة وارتفاع 
روح القيادة وتحمل المسئولية بين المبحوثين حيث بلغ 

 %.١٨٫٥٥معامل ا�خت0ف 

إتجاه (وصف المستوى السائد للمتغير التابع  ً:ثانيا
 ): اركة في المشروعات التنمويةالشباب للمش

بلغ الحد ) ٣(تشير النتائج الواردة في الجدول رقم 
 بينما بلغ الحد ١٥٫٠٠ لبعد ا�تجاه نحو المشاركة ىاcدن

 وانحراف ٢٠٫٩٩ بمتوسط حسابي  ٣٠٫٠٠ ىا�قص
 ، وتشير النتائج إلى التجانس الواضح بين ٢٫٩٢معياري 

 نشطةو المشاركة في اcإفراد العينة واتجاه المبحوثين نح
 .%١٣٫٩٢، حيث بلغ معامل ا�خت0ف التنموية
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 .)ا~تجاه( وصف المستوى السائدة للمتغيرات التابعة :)٣(جدول 

 الحد ا}قصى الحد ا}دنى المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

ا~نحراف 
 المعياري

معامل 
 ا~ختKف

 13.92 2.92 20.99 30.00 15.00 ا~تجاه نحو المشاركة التنموية

 

تحديد الفروق بين منطقتي الدراسة فيما يتصل : ًثالثا
 : المشاركة فى المشروعات التنمويةبإتجاه الشباب نحو

مركز (للتعرف على الفروق بين منطقتي الدراسة 
فيما يتعلق باتجاه الشباب نحو ) العريش ، مركز بئر العبد

المشاركة في المشروعات التنموية، تم وضع الفرض 
� توجد فروق ذات "اWحصائي اcول والذي ينص علي 

مركز (د�لة إحصائية بين المبحوثين في منطقتي الدراسة 
فيما يتعلق باتجاه الشباب نحو ) ئرالعبد مركز ب–العريش 

، و�ختبار صحة ھذا "المشاركة في المشروعات التنموية
حيث تبين من النتائج في ) t(الفرض تم استخدام اختبار

انه � توجد فروق ذات د�لة معنوية بين ) ٤(الجدول رقم 
ومن ).  مركز بئر العبد–مركز العريش (منطقتي الدراسة 

 .ة أمكن قبول الفرض اWحصائي اcولالنتائج السابق

مركز العريش (تحديد الفروق بين منطقتي الدراسة : ثالثا
فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة ) مركز بئر العبد -

 :المدروسة 

مجموعة المتغيرات المستقلة المتعلقة بالتركيب  ) أ
 :الديموجرافي 

 -مركز العريش"لتحديد الفروق بين منطقتي الدراسة 
فيما يتصل بمجموعة المتغيرات المتعلقة " ر العبدمركز بئ

بالتركيب الديموجرافي للمبحوثين، تم صياغة الفرض 
� توجد فروق ذات د�لة "اWحصائي الثاني القائل 

مركز  (إحصائية بين المبحوثين في منطقتي الدراسة
فيما يتعلق بمجموعة المتغيرات )  مركز بئر العبد-العريش

المتصلة بالتركيب الديموجرافي للمبحوثين المستقلة 
العمر، والمستوى التعليمي، والوضع ا�قتصادي : التالية

 ".، والحالة العملية للمبحوث كل على حدةل�سرة

وللتأكد من صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار 
)t( حيث تبين من النتائج الواردة في الجدول رقم ،)٥ (

 بين منطقتي الدراسة عند وجود فروق ذات د�لة معنوية
فيما يتعلق بمتغيرات العمر، ) ٠٫٠١(مستوي معنوية 

المستوى التعليمي، ووجود فروق ذات د�لة معنوية بين 
فيما يتعلق ) ٠٫٠٥(منطقتي الدراسة عند مستوي معنوية 

، وجاءت الع0قة بباقي ا�قتصاديبمتغير الوضع 
 .ات المدروسة غير معنويةالمتغير

، يمكن رفض الفرض ا�حصائى ج السابقةومن النتائ
فيما يتعلق بمتغيرات العمر، ًالثاني السابق ذكره جزئيا 

، وقبول والمستوى التعليمي، والوضع ا�قتصادي ل�سرة
 .الفرض البديل في ذات المتغيرات

لقة بالميول وا~تجاھات مجموعة المتغيرات المتع ) ب
 :التطوعية

 -مركز العريش (لتحديد الفروق بين منطقتي الدراسة
فيما يتعلق بمتغيرات الميول وا�تجاھات ) مركز بئر العبد

� " التطوعية، تم وضع الفرض اWحصائي الثالث القائل 
توجد فروق ذات د�لة إحصائية بين المبحوثين في 

فيما )  مركز بئر العبد–مركز العريش (منطقتي الدراسة 
عية ل�سرة يتعلق بمتغيرات الميول أو ا�تجاھات التطو

ا�تجاھات أو الميول التطوعية ل�سرة، ودوافع : التالية
المشاركة في البرامج التنموية، ونمط المشاركة في تلك 

 ".البرامج، كل على حدة

و�ختبار صحة ھذا الفرض اWحصائي الثالث تم 
، حيث تبين من البيانات الواردة في )t(استخدام اختبار 

ذات د�لة معنوية بين وجود فروق ) ٥(الجدول رقم 
فيما يتعلق بمتغير ) ٠٫٠١(منطقتي الدراسة عند مستوي 

ا�تجاھات أو الميول التطوعية ل�سرة، باWضافة الى 
وجود فروق ذات د�لة معنوية بين منطقتي الدراسة عند 

فيما يتعلق بمتغير نمط المشاركة في تلك ) ٠٫٠٥(مستوي 
 .البرامج

رفض الفرض اWحصائي ومن النتائج السابقة يمكن 
ًالثالث السابق ذكره جزئيا فيما يتعلق بمتغيرات ا�تجاھات 
والميول التطوعية ل�سرة، ونمط المشاركة في تلك 

 .البرامج، وقبول الفرض البديل فيما يتعلق بتلك المتغيرات

مجموعة المتغيرات المستقلة المتعلقة با}بعاد  ) ت
  :ا~جتماعية والنفسية 

للتعرف على الفروق بين منطقتي الدراسة فيما 
يتعلق بمجموعة المتغيرات المستقلة المتعلقة باcبعاد 
ا�جتماعية والنفسية للمبحوثين، تم صياغة الفرض 

� توجد فروق ذات د�لة "اWحصائي الرابع والقائل 
مركز (إحصائية بين المبحوثين في المناطق المدروسة 

بمجموعة المتغيرات المستقلة ) بد مركز بئر الع–العريش 
التكيف ا�جتماعي، : ا�جتماعية والنفسيةالمتعلقة باcبعاد 

وا�تجاه نحو المستحدثات ا�جتماعية والتكنولوجية، 
، كل على درجة ا�نتماء للمجتمعواستشراف المستقبل، و

 ".حدة 
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 للفروق بين متوسطات مركزي العريش وبئر العبد فيما يتعلق بإتجاه الشباب نحو "ت"نتائج اختبار  ):٤(جدول 
 .المشاركة في المشروعات التنموية

 متوسطات المناطق
 المتغيرات م

 ) بئر العبد(المنطقة الثانية  )مركز العريش(المنطقة ا}ولى 
 قيمة ت 

 ٠٫٨٥ ٢٠٫٨ ٢١٫١٣ ا~تجاه ١

 

وللتأكد من صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار 
)t( حيث تبين النتائج الواردة في جدول رقم ،)وجود ) ٥

فروق ذات د�لة معنوية بين منطقتي الدراسة عند مستوى 
فيما يتعلق بمتغير درجة ا�نتماء ) ٠٫٠١(معنوية 

عنوية بين منطقتي للمجتمع، ووجود فروق ذات د�لة م
فيما يتعلق بمتغير ) ٠٫٠٥(الدراسة عند مستوى معنوية 

ا�تجاه نحو المستحدثات ا�جتماعية والتكنولوجية، ومن 
النتائج السابقة يمكن رفض الفرض اWحصائي الرابع 
ًالسابق ذكره جزئيا فيما يتعلق بمتغيرات ا�تجاه نحو 

جة ا�نتماء المستحدثات ا�جتماعية والتكنولوجية، ودر
 .للمجتمع وقبول الفرض البديل في ھذه المتغيرات

مجموعة المتغيرات المستقلة المتعلقة برأس المال  ) ث
 :ا~جتماعي للمبحوثين 

مركز "للتعرف على الفروق بين منطقتي الدراسة 
فيما يتصل بمجموعة " العريش، مركز بئر العبد

عي، تم المتغيرات المستقلة المتعلقة برأس المال ا�جتما
� "صياغة الفرض اWحصائي الخامس والذي ينص على 

توجد فروق ذات د�لة إحصائية بين المبحوثين في 
فيما ) مركز بئر العبد-مركز العريش (المناطق المدروسة

رأس : يتعلق بمتغيرات رأس المال ا�جتماعي التالية
المال ا�جتماعي، ورأس مال الثقة، ودرجة الروح 

 .على حدةالقيادية ، كل 

وللتأكد من صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار 
)t( حيث تبين من النتائج الواردة في الجدول رقم ،)٥ (

وجود فروق ذات د�لة معنوية بين منطقتي الدراسة عند 
فيما يتعلق بمتغير رأس مال الثقة، ومن ) ٠٫٠٥(مستوي 

النتائج السابقة يمكن رفض الفرض اWحصائي الخامس 
ً ذكره جزئيا فيما يتعلق بمتغير رأس مال الثقة السابق

 .وقبول الفرض البديل فيما يتعلق بھذه المتغيرات

مجموعة المتغيرات المستقلة المتعلقة با}بعاد  ) ج
  :ا~جتماعية والنفسية 

لتحديد الفروق بين منطقتي الدراسة فيما يتعلق 
ة د ا�جتماعيبمجموعة المتغيرات المستقلة المتعلقة باcبعا

، تم وضع الفرض اWحصائي السادس والنفسية للمبحوثين
 � توجد فروق ذات د�لة إحصائية بين المبحوثين"والقائل 

)  مركز بئر العبد–مركز العريش (في المناطق المدروسة 
التكيف : بمتغيرات اcبعاد ا�جتماعية والنفسية التالية

ا�جتماعي، وا�تجاه نحو المستحدثات ا�جتماعية 
التكنولوجية، واستشراف المستقبل، ودرجة ا�نتماء و

 " للمجتمع، كل على حدة 

، )t(و�ختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار
وجود فروق ): ٥(وتبين من النتائج الواردة في جدول رقم 

ذات د�لة معنوية بين منطقتي الدراسة عند مستوى 
اء لق بمتغير درجة ا�نتمفيما يتع) ٠٫٠١(معنوية 

 وجود فروق ذات د�لة معنوية للمجتمع، باWضافة إلى
فيما ) ٠٫٠٥(بين منطقتي الدراسة عند مستوى معنوية 

ستحدثات ا�جتماعية يتعلق بمتغير ا�تجاه نحو الم
 .والتكنولوجية

ومن النتائج السابقة يمكن رفض الفرض اWحصائي 
اه ًالسادس السابق ذكره جزئيا فيما يتعلق بمتغيرات ا�تج

نحو المستحدثات ا�جتماعية والتكنولوجية، ودرجة 
ا�نتماء للمجتمع، وقبول الفرض البديل فيما يتعلق بتلك 

 .المتغيرات

طبيعة العKقة بين درجة اتجاه الشباب نحو  ً:رابعا
المشاركة في المشروعات التنموية والمتغيرات 
المستقلة المدروسة كل على حدة بالمناطق 

 ): مركز بئر العبد–مركز العريش (المدروسة 

 ):مركز العريش(المنطقة ا}ولى  -١

Eو المشEباب نحEاه الشEي لتحديد الع0قة بين إتجEاركة ف
المشروعات التنموية والمتغيEرات المسEتقلة المدروسEة كEل 

تEEم وضEEع ) مركEEز العEEريش(علEEى حEEدة بالمنطقEEة اcولEEى 
� توجEEد "الفEEرض اWحصEEائي السEEابع والEEذي يEEنص علEEى 

ع0قة بEين إتجEاه الشEباب نحEو المشEاركة فEي المشEروعات 
التنموية والمتغيEرات المسEتقلة المدروسEة بالمنطقEة اcولEى 

)EEEريشمركEEEة) ز العEEEي، : التاليEEEتوى التعليمEEEر، والمسEEEالعم
والصياغة ا�قتصادي ل�سرة، والحالة العمليEة للمبحEوث، 
وا�تجاھEEEEEات أو الميEEEEEول التطوعيEEEEEة ل�سEEEEEرة، ودوافEEEEEع 
المشاركة فEي البEرامج التنمويEة، ونمEط المشEاركة فEي تلEك 
البرامج، والتكيف ا�جتماعي، وا�تجEاه نحEو المسEتحدثات 

والتكنولوجيEة، واستشEراف المسEتقبل، ودرجEة ا�جتماعيEة 
ا�نتمEEاء للمجتمEEع، ورأس المEEال ا�جتمEEاعي، ورأس مEEال 

حيث تبين مEن " الثقة، ودرجة الروح القيادية كل على حدة
أن ھنEEاك ع0قEEة طرديEEة ) ٦جEEدول رقEEم (النتEEائج الEEواردة 

 بالمتغيرات المتعلقة بالعمر، ) ٠٫٠١(ومعنوية عند مستوى
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 للفروق بين متوسطات مركزي العريش وبئر العبد فيما يتصل بالمتغيرات المستقلة المدروسة " ت"تائج اختبار  ):٥(جدول 

 متوسطات المناطق
 المنطقة ا}ولى المتغيرات ا~بعاد

 )مركز العريش(
 المنطقة الثانية

 )بئر العبد(

 قيمة ت

 **٣٫٩٧- ٢٣٫٣١ ٢١٫٢٩ العمر

 **٥٫٠٩ ٣٫٦٤ ٤٫١٧ المستوى التعليمي

 *٢٫٣٢ ١٫٩٧ ٢٫١٠ الصياغة ا~قتصادي ل�سرة

ا~بعاد المتعلقة 
ب 

بالتركي
ي 

الديموجراف
 

 ١٫٥٩- ١٫٨٨ ١٫٦٤ الحالة العملية للمبحوث

 **٢٫٧٢- ٤٫٠٧ ٣٫٥٨ ا~تجاھات أو الميول التطوعية ل�سرة

 ٠٫٣٨- ١٫٥٨ ١٫٥٥ .دوافع المشاركة في البرامج التنموية

ت 
بالمتغيرا

المتعلقة 
بالميول 

ت 
وا~تجاھا

التطوعية
 

 *٢٫٢٢- ١٫٥ ٠٫٩٤ نمط المشاركة في تلك البرامج

 ٠٫٢٦٥- ١٣٫٠٢ ١٢٫٩٧ التكيف ا~جتماعي

 *٢٫٤٧ ١٢٫١٢ ١٢٫٦٥ ا~تجاه نحو المستحدثات ا~جتماعية والتكنولوجية

 ٠٫٥٠- ١٢٫٤٢ ١٢٫٢٨ استشراف المستقبل

ا}بعاد ا]جتماعية
 

سية
 والنف

 

 **٤٫٥٥- ١١٫٢٧ ١٠٫٠٥ درجة ا~نتماء للمجتمع

 ٠٫٥٠٨- ٩٫٧٩ ٩٫٦٥ رأس المال ا~جتماعي

 *٢٫٥٠٢- ٨٫٨٦ ٨٫٠٥ رأس مال الثقة 

ا~بعاد 
المتعلقة 

س المال 
برأ

ي
ا~جتماع

 

 ١٫٤٢- ١١٫٤٧ ١١٫٠٨ درجة الروح القيادية

 ٠٫٠٥معنوي عند مستوى  *   ٠٫٠١معنوي عند مستوى ** 

 

مج التنمويEة ، والحالة العمليEة ، ونمEط المشEاركة فEي البEرا
اه نحEEEEEEو المسEEEEEEتحدثات ، واWتجEEEEEEوالتكيEEEEEEف اWجتمEEEEEEاعي

ا�جتماعية ، في حين أظھرت النتائج وجود ع0قة عكسية 
بمتغير دوافع المشاركة فEي ) ٠٫٠١(ومعنوية عند مستوى 

البرامج التنموية، كما أظھرت النتائج وجود ع0قة عكسEية 
بمتغيEEEر ميEEEول اcسEEEرة ) ٠٫٠٥(ومعنويEEEة عنEEEد مسEEEتوى 

يEEEرات التطوعيEEEة فEEEي حEEEين جEEEاءت الع0قEEEة ببEEEاقي المتغ
 .المستقلة المدروسة غير معنوية

وبنEEEاء علEEEى النتEEEائج السEEEابقة يمكEEEن رفEEEض الفEEEرض 
اWحصائي السابع فيما يتعلق بكEل مEن المتغيEرات المسEتقلة 

العمر، والحالة العملية، ونمط المشEاركة : المدروسة التالية
في البرامج التنموية، والتكيف اWجتمEاعي ، واWتجEاه نحEو 

اعيEEة ، ودوافEEع المشEEاركة فEEي البEEرامج المسEEتحدثات ا�جتم
التنموية،  ميول اcسرة التطوعيEة، وقبEول الفEرض البEديل 

 .فيما يتعلق بتلك المتغيرات

 ):مركز بئر العبد(المنطقة الثانية  -٢

لتحديد الع0قة بEين إتجEاه الشEباب نحEو المشEاركة فEي 
المشروعات التنموية والمتغيEرات المسEتقلة المدروسEة كEل 

تEEم وضEEEع ) مركEEز العEEEريش(علEEى حEEدة بالمنطقEEEة الثانيEEة 

� توجEEد "الفEEرض اWحصEEائي الثEEامن والEEذي يEEنص علEEى 
ع0قة بEين إتجEاه الشEباب نحEو المشEاركة فEي المشEروعات 

ات المسEEتقلة المدروسEEة بالمنطقEEة الثانيEEة التنمويEEة والمتغيEEر
العمEEر، والمسEEتوى التعليمEEي، : التاليEEة) مركEEز بئEEر العبEEد(

والوضEEع ا�قتصEEادي ل�سEEرة، والحالEEة العمليEEة للمبحEEوث، 
وا�تجاھEEEEEات أو الميEEEEEول التطوعيEEEEEة ل�سEEEEEرة، ودوافEEEEEع 
المشاركة فEي البEرامج التنمويEة، ونمEط المشEاركة فEي تلEك 

جتماعي، وا�تجEاه نحEو المسEتحدثات البرامج، والتكيف ا�
ا�جتماعيEة والتكنولوجيEة، واستشEراف المسEتقبل، ودرجEة 
ا�نتمEEاء للمجتمEEع، ورأس المEEال ا�جتمEEاعي، ورأس مEEال 

حيث تبين مEن " الثقة، ودرجة الروح القيادية كل على حدة
أن ھنEEاك ع0قEEة طرديEEة ) ٦جEEدول رقEEم (النتEEائج الEEواردة 

يرات المتعلقEEEEة  بEEEEالمتغ)٠٫٠١(ومعنويEEEEة عنEEEEد مسEEEEتوى 
، واWتجEEEEEEاه نحEEEEEEو المسEEEEEEتحدثات بEEEEEEالتكيف اWجتمEEEEEEاعي

، ورأس مEال الثقEة ، ، ورأس المال اWجتماعيا�جتماعية 
كما أظھرت النتائج الواردة في ذات الجدول وجEود ع0قEة 

فEي متغيEرات ميEول ) ٠٫٠٥(معنوية وطردية عند مستوى 
، ج التنمويEةراماcسرة التطوعية، ودوافع المشاركة في الب

ع الجديEEEد، لEEEى المجتمEEEإ، واWنتمEEEاء وإستشEEEراف المسEEEتقبل
، فEEي حEEين أظھEEرت النتEEائج وجEEود ودرجEEة الEEروح القياديEEة
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  العKقة بين درجة ا~تجاه نحو المشاركة التنموية والمتغيرات المستقلة المدروسة :)٦(جدول 

 بئر العبد العريش المتغيرات ا~بعاد

 0.056 **٠٫٢٨١ العمر

 0.064- ٠٫٠٥٩ المستوى التعليمي

 0.084- ٠٫١٣٦ الوضع ا~قتصادي

ب 
ا~بعاد المتعلقة بالتركي

ي 
الديموجراف

 

 0.094- **٠٫٤١٣ الحالة العملية

 *0.217 *٠٫٢٠٦- ميول ا~سرة التطوعية

 *0.167 **٠٫٣٥١- دوافع المشاركة في البرامج التنموية 

ت 
المتغيرا

المتعلقة بالميول 
ت 

وا~تجاھا
التطوعية

 

 **0.262- **٠٫٢٦٢ نمط المشاركة في تلك البرامج

 **0.313 **٠٫٣٠٧ التكيف ا~جتماعى

 **0.337 **٠٫٢٩٦ ا~تجاة نحو المستحدثات

 *0.217 ٠٫١٥٦ استشراف المستقبل

سية
ا}بعاد ا]جتماعية والنف

 

 *0.204 ٠٫٠٩٦ درجة ا~نتماء للمجتمع

 **0.261 ٠٫٠٧٢ راس المال ا~جتماعى

 **0.359 ٠٫٠٣٦ راس مال الثقة

ا~بعاد المتعلقة 
س المال 

برأ
ي

ا~جتماع
 

 *0.197 ٠٫١٤٣ درجة الروح القيادية

   0.05معنوي عند مستوى *   0.01معنوي عند مستوى ** 

 

 نمEط المشEاركة) ٠٫٠١(ع0قة عكسية ومعنوية عنEد مسEتوى 
فEEEي البEEEرامج التنمويEEEة، فEEEي حEEEين جEEEاءت الع0قEEEة ببEEEاقي 

 .المتغيرات المستقلة المدروسة غير معنوية

وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض الفرض 
اWحصائي السابع فيما يتعلق بكل من المتغيرات المستقلة 

التكيف اWجتماعي، واWتجاه نحو : المدروسة التالية
المستحدثات ا�جتماعية، ورأس المال اWجتماعي، ورأس 
مال الثقة، ميول اcسرة التطوعية، ودوافع المشاركة في 

نموية، وإستشراف المستقبل، واWنتماء إلى البرامج الت
المجتمع الجديد، ودرجة الروح القيادية، ونمط المشاركة 
في البرامج التنموية، وقبول الفرض البديل فيما يتعلق 

 .بتلك المتغيرات

 : ومن النتائج السابقة يمكن أن نستخلص النقاط التالية

أشارت النتائج السابقة أن متغيرات ا�تجاه نحو 
المستحدثات، رأس المال ا�جتماعي، رأس مال الثقة، 
دافعية ا�نجاز والطموح، مدى مساھمة المجتمع، دوافع 
المشاركة في برامج التنمية كلھا مجتمعة ساعدت في 
التأثير اWيجابي بتحسين مؤشرات ا�تجاه نحو المشاركة 
لوجود ع0قة طردية ايجابية بين المتغير التابع 

ابق ذكرھا، وبالتالي فكلما زادت تلك والمتغيرات الس
المتغيرات زادت درجة ا�تجاه نحو المشاركة لدي 
المبحوثين فى المجتمع محل الدارسة، ا�مر الذي 
يستوجب علية التركيز على برامج التوعية بالمشاركة 
وا�ستفادة من متغيرات راس المال ا�جتماعي، 

باتھم فى وا�تجاھات والميول التطوعية، واستغ0ل رغ
 .استخدام كل ما ھو جديد
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درجة إسھام المتغي¦رات المس¦تقلة المدروس¦ة ف¦ي  ً:خامسا
التأثير على درج¦ة اتج¦اه الش¦باب نح¦و المش¦اركة 

 :في المشروعات التنموية

 ): مركز العريش(المنطقة ا}ولى  ) أ

للتعرف علEى القEدرة التنبؤيEة والتفسEيرية للمتغيEرات 
 الشباب نحو المشاركة في المستقلة المدروسة لدرجة إتجاه

المشروعات التنموية تم صياغة الفرض اWحصائي الثامن 
� تسھم المتغيEرات المسEتقلة المدروسEة " الذي ينص علي 

) مركEز العEريش(ذات الع0قة اWرتباطية بالمنطقة اcولEى 
العمEر، والمسEتوى التعليمEي، والوضEع ا�قتصEادي : التالية

مبحوث، وا�تجاھEات أو الميEول ل�سرة، والحالة العملية لل
التطوعية ل�سرة، ودوافع المشاركة في البرامج التنمويEة، 
ونمEEط المشEEاركة فEEي تلEEك البEEرامج، والتكيEEف ا�جتمEEاعي، 
وا�تجEEEاه نحEEEو المسEEEتحدثات ا�جتماعيEEEة والتكنولوجيEEEة، 
واستشEEراف المسEEتقبل، ودرجEEة ا�نتمEEاء للمجتمEEع، ورأس 

ثقEEEة، ودرجEEEة الEEEروح المEEEال ا�جتمEEEاعي، ورأس مEEEال ال
القيادية كل على حدة فEي تفسEير درجEة إتجEاه الشEباب نحEو 

 ". المشاركة فى المشروعات التنموية 

 وقد تم استخدام نموذج التحليل اWرتباطي وا�نحداري
المتعدد التدريجي الصاعد للتأكد من صحة الفرض 
اWحصائي الثامن حيث تبين من النتائج الواردة بالجدول 

 أنه توجد ث0ثة متغيرات ھي دوافع المشاركة فى )٧(رقم 
برامج التنمية، والحالة العملية، ونمط المشاركة في 

فى تفسير %) ٢٦٫٤(البرامج، تسھم مجتمعة بنسبة 
التباين الكلي لدرجة اتجاه الشباب نحو المشاركة في 

منھا دوافع %) ١٤٫٥(المشروعات التنموية ، يعزي 
منھا الى %) ٧٫٣(ة، كما يعزي المشاركة في برامج التنمي
 لمتغير نمط المشاركة %)٤٫٦(متغير الحالة العملية ، و

 وباختبار معنوية ھذا اWسھام باستخدام اختبار .في البرامج
لمعنوية معامل اWنحدار اتضح أن نسبة درجة " ف"

، )٠٫٠١(متغيرات معنوية عند مستوي إسھام ھذه ال
لتاسع فيما يتعلق وبذلك أمكن رفض الفرض اWحصائي ا

 .ل الفرض البديل في تلك المتغيرات، وقبوبھذه المتغيرات

 :ومن النتائج السابقة نستنتج أن 

أظھEEEEرت النتEEEEائج السEEEEابقة أن المتغيEEEEرات المسEEEEتقلة 
ادث فEى من التبEاين الحE% ٢٦٫٤المدروسة لم تفسر سوى 

درجEEة اWتجEEاه، اcمEEر الEEذى يشEEير إلEEى أن ھنEEاك متغيEEرات 
مستقلة أخرى غير تلك التى إفترتضھا الدراسة تؤثر علEى 

وھEذه المتغيEرات اcخEرى ) درجEة اWتجEاه (المتغير التابع 
مEEن التبEEاين الحEEادث فEEى درجEEة إتجEEاه % ٧٣٫٦تفسEر نحEEو 

الشEEEEباب للمشEEEEاركة فEEEEي المشEEEEروعات التنمويEEEEة ، وھEEEEذه 
تغيEEرات اcخEEرى شEEأنھا شEEأن المتغيEEرات الحاليEEة تنبEEع الم

 . وتتواجد كلھا خصائص وقوى إجتماعية مميزة

 ): مركز بئر العبد(المنطقة الثانية  ) ب

للتعرف علEى القEدرة التنبؤيEة والتفسEيرية للمتغيEرات 
المستقلة المدروسة لدرجة إتجاه الشباب نحو المشاركة في 

ض اWحصائي التاسع المشروعات التنموية تم صياغة الفر
� تسھم المتغيEرات المسEتقلة المدروسEة  " ىالذي ينص عل

) مركEز بئEر العبEد(ذات الع0قة اWرتباطية بالمنطقة الثانية 
العمEر، والمسEتوى التعليمEي، والوضEع ا�قتصEادي : التالية

ل�سرة، والحالة العملية للمبحوث، وا�تجاھEات أو الميEول 
المشاركة في البرامج التنمويEة، التطوعية ل�سرة، ودوافع 

ونمEEط المشEEاركة فEEي تلEEك البEEرامج، والتكيEEف ا�جتمEEاعي، 
وا�تجEEEاه نحEEEو المسEEEتحدثات ا�جتماعيEEEة والتكنولوجيEEEة، 
واستشEEراف المسEEتقبل، ودرجEEة ا�نتمEEاء للمجتمEEع، ورأس 
المEEEال ا�جتمEEEاعي، ورأس مEEEال الثقEEEة، ودرجEEEة الEEEروح 

تجEاه الشEباب نحEو القيادية كل على حدة فEي تفسEير درجEة إ
 ". المشاركة فى المشروعات التنموية 

وقد تم استخدام نموذج التحليل اWرتباطي 
وا�نحداري المتعدد التدريجي الصاعد للتأكد من صحة 
الفرض اWحصائي الثامن حيث تبين من النتائج الواردة 

أنه توجد ث0ثة متغيرات ھي دوافع ) ٧(بالجدول رقم 
، لتنمية، والتكيف اWجتماعيالمشاركة فى برامج ا

، تسھم مجتمعة بنسبة واWتجاه نحو المستحدثات
فى تفسير التباين الكلي لدرجة اتجاه الشباب %) ٣١٫١(

، يعزي  المشاركة في المشروعات التنمويةنحو
لى دوافع المشاركة في برامج التنمية، إمنھا %) ١٤٫٧(

عي، منھا الى متغير التكيف اWجتما%) ٨٫٩(كما يعزي 
وباختبار . لمتغير اWتجاه نحو المستحدثات%) ٧٫٥(و

لمعنوية معامل " ف"معنوية ھذا اWسھام باستخدام اختبار 
اWنحدار اتضح أن نسبة درجة إسھام ھذه المتغيرات 

، وبذلك أمكن رفض الفرض )٠٫٠١(معنوية عند مستوي 
اWحصائي التاسع فيما يتعلق بھذه المتغيرات ، وقبول 

 .بديل في تلك المتغيراتالفرض ال

 :ومن النتائج السابقة نستنتج أن 

أظھEEEEرت النتEEEEائج السEEEEابقة أن المتغيEEEEرات المسEEEEتقلة 
من التبEاين الحEادث فEى % ٣١٫١المدروسة لم تفسر سوى 

درجEEة اWتجEEاه، اcمEEر الEEذى يشEEير إلEEى أن ھنEEاك متغيEEرات 
مستقلة أخرى غير تلك التى إفترتضھا الدراسة تؤثر علEى 

وھEEذه المتغيEEرات اcخEEرى ) درجEEة اWتجEEاه(التEEابع المتغيEEر 
مEEن التبEEاين الحEEادث فEEى درجEEة إتجEEاه % ٦٨٫٩تفسEر نحEEو 

الشEEEEباب للمشEEEEاركة فEEEEي المشEEEEروعات التنمويEEEEة ، وھEEEEذه 
المتغيEEرات اcخEEرى شEEأنھا شEEأن المتغيEEرات الحاليEEة تنبEEع 
.وتتواجEEEEEد كلھEEEEEا خصEEEEEائص وقEEEEEوى إجتماعيEEEEEة مميEEEEEزة
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نتائج التحليل ا~نح¦داري المتع¦دد الت¦دريجي الص¦اعد ب¦ين درج¦ة ا~تج¦اه نح¦و المش¦اركة بالمن¦اطق المدروس¦ة  ):٧(جدول 
 .وبين المتغيرات المستقلة المدروسة

 العينة 

 خطوات

 التحليل

المتغير المستقل الداخل 
 فى التحليل

معامل 
 ا]رتباط

 المتعدد

التراكمية % 
للتباين المفسر 
 للمتغير التابع

للتباين % 
المفسر 

 للمتغير التابع
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 ا]نحدار
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 معامل ا~نحدار

 مركز العريش
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 البرامج التنموية
٢٢٫٦٤ ٠٫٣٨٩ ١٤٫٥ ١٤٫٥ ٠٫٣٨٩** 

 **١٨٫٩٤ ٠٫٢٨٣ ٧٫٣ ٢١٫٨ ٠٫٤٨١ الحالة العملية الثانية

 الثالثة
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 البرامج
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 مركز بئر العبد
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دوافع المشاركة فى 

 البرامج التنموية
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ABSTRACT 

The aim of the study was to determine the nature of the relation between the degree of 
youth orientation towards participation in development projects and the independent variables 
studied in the variables of demographic structure, tendencies and voluntary trends, social and 
psychological dimensions and social capital variables, and aims to identify the contribution of 
independent variables trend towards youth participation in development projects. 

Has been field data collected from respondents in (4) months starting from the beginning 
of October 2013 ended in late (January) 2014, and the geographical scope of the area, which 
was conducted by the field study is a central (Bir al-Abed) (Arish) sample a total of about 99 
young people from A total sample of 43330 individuals for the well of the slave. As for al-
Arish, it reached about 129 youth from a comprehensive sample of 99,164 individuals. The 
data were collected by a questionnaire interview sheet after the pre-test. A number of methods 
statistical analysis of data from them, descriptive statistics and percentages, and the Central 
tendency measurements, and dispersion measurements, model of correlative analysis and 
regression gradual upward, T-Testing using SPSS program. 

The most important results obtained for the contribution of independent variables for the 
mid of El Arish there are three variables are motivated to participate in development 
programs, the status process, the pattern of participation in the programs, contribute to a 
combined rate (26.4%) in the interpretation of the overall variation of the degree of the 
direction of youth towards participation in development projects, the Bir al-Abed Centre are 
found three variables are motivated to participate in development programs, social 
adjustment, and the trend towards innovations, contribute to a combined rate (31.1%) in 
contrast to the overall interpretation of the degree of orientation towards youth participation in 
development projects. 

Key words: Youth Participation, Development, Development Projects, North Sinai, Youth, 
Volunteer, Participation Theories.    
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