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  محددات اإلستقرار اإلجتماعى بقرى شباب الخریجین بسھل جنوب بورسعید

  ١أحمد عباس الشاعر ،١أشرف محمد أبو العال  ،*٢حسني محمد عطیة على
  مصر – ١٢٢٤٥ –االسماعیلیة  – كلیة الزراعة، جامعة قناة السویس قسم االقتصاد واإلرشاد واالجتماع الریفي، ١

  مصر -بورسعید  – مدیریة الزراعة ببورسعید ٢
  

للدراسة ھو تحدید أھم محددات اإلستقرار اإلجتماعى بقرى شباب الخریجین بمنطقة سھل جنوب بورسعید، وتحدید  الرئیسيالھدف  :الملخص
 .التالمشكھذه ع عدد من المقترحات لحل بھا، ووض توطینھموالتي تحد من  بمنطقة الدراسة أھم المشكالت التي یعاني منھا شباب الخریجین

، بإستخدام إستمارة إستبیان تم جمعھا بالمقابلة الشخصیة، الدراسةوإعتمدت الدراسة على إجراء مسح إجتماعي لقري شباب الخریجین بمنطقة 
تمالى وجود عالقة ارتباطیة معنویة على المستوي االحلنتائج أھمھا،  ةوتم إختیار مفردات العینة بالطریقة العشوائیة البسیطة، وتوصلت الدراس

 – المساحة –توافر الكھرباء (ممثلة في  اآلتیةالعوامل المستقلة أن كما تبین  بین درجة االستقرار االجتماعي والعوامل المستقلة المدروسة، ٠.٠١
وق معنویة فیما كما تبین وجود فر .االجتماعي رارفى التباین فى درجة االستق ٪٧٧.٦تؤثر بنسبة ) عدد أفراد األسرة –الدخل  –النوع  –العمر 

  .ري األكبر حجمًا مقارنة بالقري األقل حجمًاقلفروق لصالح الن قري الدراسة وكانت ابیتعلق بدرجة االستقرار االجتماعي ی

  التوطین الخریجین،شباب  االجتماعیة،المشكالت  االجتماعي،االستقرار : دالةال كلماتال

  
  ةـــــمقدم

القومیة العمالقة مع  تنفیذ سلسلة المشروعات يبدأ العمل ف
ستكمالھا خالل سنوات طویلة لفیة الثانیة ویستمر العمل إلنھایة األ

نتاجیة إلى رسم خریطة عمرانیة وإوتھدف ھذه المشروعات  .قادمة
قالیم مصر المختلفة وتضمن أجدیدة تحقق التنمیة المتوازنة بین 

 يعد فلم تستغل ب والتيستغالل األمثل لكافة مواردنا المتاحة اإل
تتمتع بمقومات طبیعیة واعدة وتتركز ھذه  يالمناطق الصحراویة الت

قلیم إقلیم جنوب مصر وإ: منطقتین رئیسیتین ھما يالمشروعات ف
القناة وسیناء، والذي تعتبر منطقة سھل جنوب بورسعید ضمن 

   .نطاقھ

خل�ق   يوتس�اھم مش�روعات إستص�الح األراض�ى والت�وطین ف�            
أعم��اق الص��حراء    يف��  ال��واديدی��دة خ��ارج   مجتمع��ات عمرانی��ة ج 
 يتنطل�ق فی�ھ الزی�ادة الس�كانیة مم�ا یس�اھم ف�        المصریة تكون متنفس�اً 

لتزی�د المس�احة المأھول�ة م�ن      يتخفیف ح�دة الكثاف�ة الس�كانیة ب�الواد    
إقام��ة  يمس��احة ال��بالد كم��ا تس��اھم ف��  يجم��الإم��ن  ٪٢٥ل��ى إ ٪٥.٣

ی��ة وتف��تح  مش��روعات إنتاجی��ة زراعی��ة وص��ناعیة وس��یاحیة وتعدین    
إقام��ة  يم��ام الجمی��ع بمزای��ا متع��ددة للمش��اركة ف��  أأب��واب اإلس��تثمار 

تتطلبھ�ا   يمشروعات إنتاجیة وخدمیة ومشروعات البنیة التحتیة الت� 
وزارة الدول����ة للتنمی����ة االقتص����ادیة، ومرك����ز  ( .ھ����ذه المجتمع����ات

  .)٢٠٠٧-٢٠٠٢معلومات مجلس الوزراء 

ستص��الح إ( وتعتب��ر مش��روعات التنمی��ة الزراعی��ة األفقی��ة    
، وخاصة مشروع ترعة السالم من المش�روعات الھام�ة   )راضياأل

الس�الم م�ن أھ�م مش�روعات      بالنسبة لمصر، ویعتب�ر مش�روع ترع�ة   
لف فدان للرقع�ة  أ ٦٢٠إضافة نحو  فيالتنمیة العمالقة حیث یساھم 

 الزراع��يالزراعی��ة ت��روى بمی��اه النی��ل بع��د خلطھ��ا بمی��اه الص��رف   
 س�تثماراً إأن ھ�ذه المش�روعات تتطل�ب     ، وم�ن المع�روف  ١:١بنسبة 
مكانی��ات الكثی��ر م��ن المس��تثمرین ل��ذلك فف��ي معظ��م        إیف��وق   كبی��رًا

الھیئ��ة العام��ة  ( .ح��وال تق��وم الش��ركات بمث��ل ھ��ده المش��روعات     األ
  .)٢٠٠٤، السنوي، الكتاب لالستعالمات

التركیب المحصولى على  يالجدیدة ف يكما تساھم األراض
م��ن مس��احة محاص��یل الح��دائق    ٪٦٢.٩مس��توى الجمھوری��ة بنح��و  

من مس�احة محاص�یل الب�ذور     ٪٥٤.٢والنخیل  واألشجار الخشبیة، 
م�ن مس��احة   ٪٣١م�ن مس�احة محاص��یل الخض�ر،     ٪٤١.٧الزیتی�ة،  

م�ن مس�احة محاص�یل البص�ل والث�وم،       ٪٢٤.٧المحاصیل البقولیة، 
 ٪١٦.٢م�ن مس��احة محاص�یل النبات��ات الطبی�ة والعطری��ة،     ٪٢٤.٥

م��ن مس��احة المحاص��یل    ٪١٦.١ل األع��الف، م��ن مس��احة محاص��ی  
من مس�احة   ٪٢.٦من مساحة محاصیل الحبوب،  ٪١٤.٧السكریة، 

مص�ر   يف�  يتحقی�ق األم�ن الغ�ذائ    يمما یس�اھم ف�  . محاصیل األلیاف

، وتوفیر ف�رص العم�ل   يالزراع يالمیزان التجار يوعالج الخلل ف
 خ�رون، آمحمد مصطفى خلیف�ة، و (حل مشكلة البطالة  يللمساھمة ف

٢٠٠٧.(  

  :المشكلة البحثیة

بالرغم من اإلھتمام الكبیر بمشروعات إستصالح األراضي 
 القوميوعدد من المشروعات القومیة ومنھا مشروع سیناء 

ومشروع ترعة السالم، وإنفاق الملیارات على البنیة األساسیة لھذه 
ومنھا منطقة سھل  ةالمشروعات، وبناء قرى جدیدة بمناطق عدید

داریا محافظة بورسعید، إال أن مشروع إد والتي تتبع جنوب بورسعی
ترعة السالم مازال یعانى من العدید من المشكالت سواء مشكالت 

لي إضافة البنیة األساسیة أو مشكالت الري والصرف الزراعي باإل
المشكالت اإلجتماعیة والتي تحول دون تنمیة ھذه المنطقة وتعمیرھا 

ما یستلزم دراسة قرى شباب بالقدر المرغوب والمخطط لھ، م
الخریجین بسھل جنوب بورسعید دراسة إجتماعیة متعمقة لبحث ھذه 

  .المشكالت وإیجاد حلول لھا

  :األھداف البحثیة

جتماعیة تستھدف الدراسة بصفة عامة دراسة الجوانب اإل
لقري شباب الخریجین لمنطقة سھل جنوب بورسعید ولتحقیق ھذا 

  :الفرعیة التالیة ھدافالھدف یتطلب تحقیق األ

  .جراء مسح اجتماعي لقري شباب الخریجین بالمنطقةإ -١
تحدید أھم العوامل المؤثرة على اإلستقرار اإلجتماعى بقرى  -٢

  .الخریجین بالمنطقة
تحدید أھم المشكالت التي یعاني منھا شباب قري الخریجین  -٣ 

 .والتي تحد من التوطین بھا
المش��كالت االجتماعی��ة الت��ي  وض�ع ع��دد م��ن المقترح��ات لح�ل   -٤ 

 .تواجھ قري شباب الخریجین بمنطقة الدراسة

  :للدراسة ياإلطار النظر

  :المجتمعات الجدیدة يف يمفاھیم اإلستقرار اإلجتماع -أوًال

جتماعى حیث أن اإلستقرار ستقرار اإلتعددت مفاھیم اإل
مجتمع  ياإلجتماعى یعنى وجود النماذج اإلجتماعیھ والثقافیھ ف

على أن  جذريأو  فجائيى أو مجتمع كبیر دون تعرضھا لتغیر محل
و جموده أثبات المجتمع  ةاإلستقرار اإلجتماعى ال یعنى بالضرور

أن یكون  يفترض وجوده ینبغإمع العلم أن المجتمع الثابت إذا 
 ةوبطیئ ةیطرأ علیھ تغیرات تدریجی يلذلك فإن المجتمع الذ مستقرًا

إضطراب أو تفكك ھو  ين أن یحدث أإلعادة التوافق دو ةوكافی
  ). ٧٨ - ٧٧، ص ٢٠٠٣ عبد الحمید(مجتمع مستقر 
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 يحالة إستعداد عقل"بأنھ  يویعرف اإلستقرار اإلجتماع
ھ من خالل ئتنتظم خاللھا معارف الفرد بحیث تھی يوعصب يونفس

راضى األ يستقرار فستجابة نحو اإلنفعال والعاطفة لإلشحنة من اإل
، أو ھو مجموعة المعارف "ستجابةاإل هثیرھا ھذتست يالجدیدة الت

حصل علیھا الفرد من البیئة الجدیدة بكل مشتمالتھا من أرض  يالت
 هفراد والتنظیمات القائمة وتعمل ھذواأل يومزروعات وطرق ور

مدى الموائمة مع  ينفعال تظھر فالمعارف من خالل شحنة من اإل
الة الفرد النفسیة لى حإستقرار وھنا یرجع الباحث اإل .البیئة

سیعیش فیھا ومدى إنفعالھ وعاطفتھ  يعن المنطقة الت ھومعارف
 يولدت لدى الفرد الحالة النفسیة الت يالت يأن المعرفة ھ يتجاھھا أ

  ).٧٨، ص ١٩٨٩سلطان، ( تھ لإلستقرارئیعیشھا وھی

ویشیر اإلستقرار أو التوازن اإلجتماعي إلي نوع من التساند 
مترابطة، مثل ھذا التساند قد یكون ظاھرًا أو بین مجموعھ ظواھر 
-ALموقع (، )ثابتًا(أو أستاتیكیًا ) متجددًا(ًا ككافیًا وقد یكون دینامی

Moqatel –  ٢٠١٦ ،الصحراءمقاتل من.(  

  :االجتماعي إلستقرارا بدرجة العوامل المرتبطة -ثانیًا

المرتبطة العوامل إستعرضت كثیر من الدراسات العدید من 
ستعراض ألھم ھذه العوامل وعالقتھا إوفیما یلي  تیطانباالس

  ٠بالفاعلیة

 طول فترة حیازة األرض -١

تشیر طول فترة حیازة األرض إلي عدد السنوات التي 
ستمارة إستالم المستوطن األرض وحتى ملئ إأنقضت منذ 

وترجع أھمیة طول ھذه الفترة إلي زیادة معارفھ . ستبیاناإل
ع األراضي اتعلقة بعملیات إستصالح وإستزرالخبرات الم ھكتسابإو

الصحراویة الجدیدة فقد وجد أن ھناك عالقة إرتباطیة موجبة بین 
، ١٩٨٩ سلطان،(مدة اإلستیطان واإلستقرار بالمجتمعات الجدیدة 

  .)٢٠ص  ،١٩٩٩أبو سعده، " و"، ١٢٨ص 

  الحالة التعلیمیة للمستوطن -٢

لیھ المستوطن من ویقصد بھا المستوي التعلیمي الذي وصل إ
رسمیھ المختلفة، أي مدي حصولھ علي قسط لخالل مراحل التعلیم ا

ویعتبر المستوي التعلیمي ) جامعي –ثانوي  –األساسي (من التعلیم 
وقد أوضحت . ستیطانأحد المحددات األساسیة في نجاح عملیة اإل

نتائج بعض الدراسات السابقة إلي وجود عالقة طردیة بین 
ستقرار والتكیف والرضا لیمي وبین كل من اإلالمستوي التع

لمجتمعات الجدیدة كما وجد لستثمار والمشاركة التنمویة واإل
ستقرار إنحو  االتجاهأن درجة ) ٧٨، ص ١٩٨٩ سلطان،(

الخرجین بالمجتمعات الجدیدة تتناسب طردیًا مع الحالة التعلیمیة، 
ي تكیف في حین وجد أن ھناك عالقة إرتباطیة معنویة بین مستو

، ١٩٩٧مبروك (ستقرارھم والحالة التعلیمیة إالمبحوثین و
بینما وجد أن ھناك عالقة عكسیة بین الحالة التعلیمیة ). ١٦٢ص

ستیطان وأرجعوا ذلك إلي أن للمبحوث ومستوي فعالیة اإل
المستوطن یري أن المجتمع الجدید لن یستطیع أن یوفر لھ الرفاھیة 

 "و"، ٧٨، ص ١٩٨٩ سلطان،(یزة التي یتطلع إلیھا في فترة وج
 ٢٠٠٣ ،زینب عوض عبد الحمید "و" ،٢٠ص  ١٩٩٩ ،أبو سعده
  .)٧٨ -٧٧ص ص 

 الحالة المھنیة قبل إستالم األرض -٣

ویعني بھا المھنة أو لعمل السابق الذي كان یزاولھ 
ومن المسلم بھ أن الحالة المھنیة . المستوطن قبل أن یتسلم األرض

ستیطان بصورة أفضل امًا في نجاح عملیة اإلالسابقة تلعب دورًا ھ
ستغالل األرض فقد إختیار المحاصیل المناسبة وحسن إمن حیث 

وجد أن ھناك عالقة طردیة بین ممارسة الفرد لمھنة الزراعة كعمل 
ستقرار في الزراعة باألراضي الجدیدة ستیطان واإلسابق قبل اإل

أبو  "و"، ١٧٠ص  ١٩٩٠، الغنام "و"، ٥ص ١٩٨٩، شرشر(
  ).١٥١ ص ١٩٩٩سعده، 

 إقامة الزوجة في الموطن الجدید -٤
ویقصد بإقامة الزوجة في الموطن الجدید ھل ھي مقیمة 
بصفة دائمة مع زوجھا أو مترددة علي المجتمع الجدید، أو غیر 

وما ال شك فیھ أن إقامة الزوجة مع زوجھا تؤدي . مقیمة إقامة دائمة
والموائمة مع المجتمع الجدید، فقد إلي مزید من االستقرار والتكیف 

وجد أن ھناك عالقة إرتباطیة موجبة بین إقامة الزوجة ومستوي 
 ١٩٩٧مبروك، " و"  ،١١٠ ص ١٩٩٤ ،سید(فعالیة االستیطان 

 ،الحمیدعبد  "و" ،١٥٣ص  ١٩٩٩أبوسعدة،  "و" ،١٦٢ص 
  . )٢٠٠٣ فوده وإبراھیم،" و"، ٢٩٣ص  ٢٠٠٣

  حجم الوحدة المعیشیة -٥

د بھا عدد األفراد الذین یعیشون تحت سقف واحد ویقص
وقد أشار كل من إلي وجود عالقة إرتباطیة . وتربطھم صلة قرابة

 ،سید(موجبة بین حجم الوحدة المعیشیة ومستوي فعالیة اإلستیطان 
، كما وجدت )١٥٣ص  ١٩٩٩أبوسعدة،  "و"، ١١٠ص ١٩٩٤

المبحوثین وعدد عالقة إرتباطیة موجبة بین الدرجة الكلیة إلستقرار 
ص  ٢٠٠٣ ،زینب عبد الحمید(أفراد األسرة العاملین في الزراعة 

، في حین وجدت عالقة عكسیة معنویة بین مشاركة الزراع )٢٩٣
 ٢٠٠٣ مكاوي،(المنتفعین في األنشطة اإلرشادیة والصحة األسریة 

 ٠)١٠ص

  نوع األسرة -٦

و ویقصد بنوع األسرة ھل األسرة نوویة أو أسرة مركبة أ
فقد وجدت  هأسرة ممتدة ولكون األسرة نواة المجتمع وأساس إستقرار

عالقة إرتباطیة موجبة بین نوع األسرة ومستوي فعالیة اإلستیطان 
  ).١٥٣ص  ١٩٩٩ ،أبو سعده(

  فترة الخبرة بالعمل الزراعيطول  -٧

ویقصد بھا عدد السنوات التي قضاھا المستوطن یعمل في 
وقد تم التوصل إلي وجود عالقة . ةالزراعة وتولدت لدیھ الخبر

إرتباطیة موجبة بین طول فترة الخبرة بالعمل الزراعي ومستوي 
 ،وزینب عبد الحمید، ١٥٣ص  ١٩٩٩ ،أبوسعدة(فعالیة اإلستیطان 

  ).٢٩٣ص  ٢٠٠٣

  مدي مالمة المسكن -٨

ویقصد بھ مدي توفر اإلمكانات والوسائل التي تؤدي إلي 
توفیر الكھرباء والمیاه النقیة  ستقراره منإراحة المستوطن و

وتشیر الدراسات إلي . والصرف الصحي وتھویھ المسكن وسعتھ
ستقرار المستوطن فقد كان ھناك عالقة أھمیة المسكن المالم إل

 "و"، ١١٠ ص ١٩٩٤ ،سید(ستقرار وحالة المسكن، معنویة بین اإل
، وقد وجد أن غالبیة األسر المبحوثة )١٥٣ص  ١٩٩٩أبوسعدة، 

  .)٢ص ،١٩٩٩، جاد الرب(راضیة عن مساكنھا  غیر

  الممتلكات المعیشیة -٩

وتعني الممتلكات المعیشیة جمیع الوسائل التي یمتلكھا 
ستقرار والتي ترتبط المستوطن والتي تھیأ لھ اإلنتاج والعمل واإل

كما أنھا تتضمن قنوات تلقي المعلومات  بالدخل والمستوي المعیشي،
كل ھذا ینعكس علي االستقرار والرضا كالرادیو والتلیفزیون 

والتكیف بالمجتمع الجدید فقد وجدت عالقة إرتباطیة موجبة بین 
التحسن في الممتلكات المعیشیة بعد االستیطان ومستوي فعالیة 

 ).١٥٤ص  ١٩٩٩أبوسعدة، (االستیطان 

 القیم المرتبطة باألرض -١٠

ویقصد بھا مدي تمسك المستوطن باألرض وحرصھ علي 
عتھا وعدم التفریط فیھا وشعور بأن المستقبل للزراعة وھي في زرا

حد ذاتھا وأن قلت إنتاجیتھا تعطي اإلنسان سمة إجتماعي ھذا وقد 
خلصت بعض الدراسات إلي وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین درة 

 الغنام،(النجاح اإلجتماعي ودرجة إحساس الخریج بقیمة األرض 
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زینب  "و"، ١٥٤ص  ١٩٩٩ ،أبو سعده "و" ،١٩١ص  ١٩٩٠
  ٠)٢٩٣ص  ٢٠٠٣ ،عبد الحمید

 إلقتصادي للمستوطنالطموح ا -١١

ویقصد بھ رغبة المستوطن في إقامة مشروعات إقتصادیة 
ن أمكن ورغبتھ إبقریتھ إذا ما توفرت لھ إمكانیة إقامتھا وتوسعھ فیھا 

في شراء المزید من األرض الزراعیة لو أتیح لھ ذلك بل ورغبتھ 
الت زراعیة وإعادة بناء بیتھ آي تملكھ حیوانات مزرعیة، وأیضًا ف

ناسب مع طموحھ وإضافة مساحة جدیدة إلیھ وإحداث تجدیدات تلی
وتشیر الدراسات إلي وجود عالقة طردیة موجبة بین درجة . بھ
قتصادي للمستوطن إلاستقرار بالمجتمعات الجدیدة والطموح اإل
  ٠)١٥٤ص  ١٩٩٩ ،أبو سعده "و"، ٨ص  ١٩٩٧ الغنام،(

 الحالة األمنیة - ١٢

وتعني بھا مدي شعور المستوطن بتوفر األمن والحمایة التي 
تكفل لھ اإلستقرار وتحقیق الفاعلیة الھدفیة فقد أوضحت بعض 
الدراسات إلي دور الحالة األمنیة كأحد محددات اإلستقرار في 
المجتمعات الجدیدة فقد خلصت دراسات إلي وجود عالقة معنویة 

ص  ١٩٩٩أبوسعدة، (بة بین الخدمات األمنیة واإلستقرار موج
حسنة فوده " و"، ٢٩٣ص  ٢٠٠٣ ،زینب عبد الحمید "و" ،١٥٣

 .)١٠، ص ٢٠٠٣ وإبراھیم،

  فعالیة المنظمات التعاونیة - ١٣

ویقصد بھا مدي توفیر التعاونیات الزراعیة لمستلزمات 
عدتھ علي اإلنتاج واإلرشاد الزراع لسد إحتیاجات المستوطن ومسا

ة إنتاجھ حیث تكون ھناك حاجھ ملحة للتعاونیات دزراعة أرضھ وزیا
لتؤدي دورًا ھامًا في مد ید العون للمستوطن، ھذا وقد خلصت بعض 
النتائج إلي وجود عالقة إیجابیة بین إستقرار المستوطن ودور 
التعاونیات وقد وجدت عالقة إیجابیة بین إستقرار المستوطنین ودور 

  ).١٥٥ص  ١٩٩٩أبوسعدة، (التعاونیة  المنظمات

 ت البنیة األساسیةمشكال - ١٤

وتعني بمشكالت البنیة األساسیة المشاكل الناتجة من سوء 
الصرف الصحي وعدم توفر المواصالت والطرق الممھدة ونقص 
میاه الشرب أو إنقطاع میاه الشرب بصفة مستمرة، وعدم وجود 

وعدم توفر خطوط  مكتب للبرید، وعدم وجود مكتب للھاتف،
ھذا وقد تعرضت . تلیفونات، وإنقطاع التیار الكھربائي أو بعض منھا

بعض الدراسات إلي اإلشارة لبعض ھذه المشكالت وتأثیرھا علي 
ستیطان فقد وجد عالقة إرتباطیة بین مستوي تكیف المبحوثین اإل

وإستقرارھم والقدرة علي مواجھة مشاكل األراضي الجدیدة 
، في حین وجدت عالقة إرتباطیة سالبة )١٦٢ص  ١٩٩٧مبروك، (

ص  ١٩٩٧مبروك، (ستیطان بین مشاكل البنیة األساسیة وفعالیة اإل
 ٢٠٠٣ ،عبد الحمید" و"، ١٥٥ص  ١٩٩٩أبوسعدة،  "و" ،١٦٢
  ٠)٢٩٣ص 

 المشاكل الزراعیة - ١٥

وتعتبر المشاكل الزراعیة من أھم معوقات اإلستقرار والحد 
ي المجتمعات الحدیثة والتي تشتمل علي الري من فعالیة اإلستیطان ف

والصرف، ومشاكل التسویق ومشاكل اإلرشاد الزراعي ومشاكل 
التمویل وأیضًا مشاكل الخدمات البیطریة، وقد أكدت بعض 

ستقرار الدراسات إلي أن ھذه المشكالت لھا تأثیر سلبي علي اإل
د زینب عب "و"، ١٥٥ص  ١٩٩٩أبوسعدة، (بالمجتمعات الجدیدة 

  ٠)٢٩٣ص  ٢٠٠٣ ، الحمید

 ستیطاناالمشكالت  - ١٦

مثل البعد المسافي للمنزل عن الحقل وعن أجھزة الخدمات 
مثل المدرسة والمستشفي، والمسجد والجمعیة الزراعیة إضافة إي 
عدم توافر الخدمات الصحیة وظھور مشكالت عدم توافر الخدمات 

بة بین مشكلة رتباطیة سالإالمنزلیة والتسویقیة، فوجدت عالقة 

ستیطان ومستوي الفعالیة، ونظرًا لعدم تناول الدراسات السابقة اإل
ھذا التغیر فإن ھذه الدراسة تتوقع وجود عالقة عكسیة بین مشكالت 

، ١٩٩٤ ،سید(المجتمعات الجدیدة  ياإلستیطان وفعالیة اإلستیطان ف
  ٠)١٥٥، ص ١٩٩٩أبوسعدة،  "و"، ١١٠ ص

  :باإلستقرار ھوعالقتالتكیف اإلجتماعى  -ثالثًا

فراد عملیة تتناول سلوك األ" ھیعرف التكیف اإلجتماعى بأن
والعالقات اإلجتماعیة القائمة بینھم وتستھدف الموائمة والتوافق بین 

یعیش أفرادھا فیھا  التياألفراد وبین الجماعات والبیئة  وباقيالفرد 
  ). ٦٤- ٦٢ص ١٩٧٢العبد، (

  :التكیف قد یكونویرى العبد أن 

تكیف وتغیر  يف يحیث یكون للفرد دورة الرئیس: إیجابیًا -١ 
  .یعیش فیھ يالوسط الذ

عملیة  يف يبالدور الرئیس يحیث یقوم الوسط الطبیع: سلبیًا -٢
  .التكیف

  .فراد بالجوانب المادیة القائمة بالمجتمعبمعنى تكیف األ: مادیًا -٣
اد بالجوانب المادیة والنظم فرویقصد بذلك تكیف األ: روحیًا -٤

  .المجتمع يالقائمة المعمول بھا ف

 التيحالة اإلستعداد  يوتعتبر القابلیة للتكیف اإلجتماعى ھ
تعترى الفرد وتتناول السلوك والعالقات اإلجتماعیة لألفراد وكذا 

األفراد واألسرة وبینھم وبین البیئة  يالتوافق والتوائم بین الفرد وباق
  .)٢٠٠٠، أبو حطب(فیھا یعیشون  يالت

  :ةالفروض البحثی

على ما  ًاوبناء ،تم تحدیدھا يضوء المشكلة البحثیة الت يف
كشفت عنھ نتائج الدراسات السابقة، ووفقًا ألھداف الدراسة فإنھ تم 

  :تیةصیاغة الفروض البحثیة اآل

توجد فروق معنویة بین قرى الدراسة فیما یتعلق بالمتغیرات  -١
 ةالنوع، والعمر، وعدد أفراد األسرة، والحال( ةالمدروس ةالمستقل

، يوالدخل الزراع رض،الزواجیة، وإقامة الزوجة، ومساحة األ
، وحالة السكن، الزراعي، وفترة الخبرة بالعمل التعلیميوالمستوى 

  .)و توافر میاه الشرب، وتوافر الكھرباء، والممتلكات المعیشیة

سالفة الذكر  ةمستقلعالقة إرتباطیة بین المتغیرات ال توجد -٢
  )درجة اإلستقرار اإلجتماعى( ةوبین المتغیر التابع موضع الدراس

التباین  يف ةالمدروس ةیوجد تأثیر ومساھمة للمتغیرات المستقل -٣
  .درجة اإلستقرار اإلجتماعى يالحادث ف

  :الطریقة البحثیة وعینة الدراسة

إعتمدت الدراسة على إجراء مسح إجتماعي لقري شباب 
جین بمنطقة سھل جنوب بورسعید، بإستخدام إستمارة إستبیان الخری

صممت خصیصا لتحقیق أھداف الدراسة تم جمعھا بالمقابلة 
 .العشوائیة البسیطةالشخصیة، وتم إختیار مفردات العینة بالطریقة 

منتفع من كل قریة من  ٪١٠أختیرت عینة عشوائیة قوامھا 
بلغ حجم العینة  يوبالتال ةبكل قری إجمالى عدد المنتفعین المقیمین

عدد المنتفعین بقرى شباب  يمنتفعًا من إجمال ٢٩١ ةالبحثی
منتفعًا،  ٢٨٨٣الخریجین بسھل جنوب بورسعید والبالغ عددھم 

إجمالى عدد  يوالت) قریة الرضوان(ربعة قرى وھى أعلى  ةموزع
منھا قدرت  ةعشوائی ةمنتفع، وتم إختیار عین ١٢٣٥المنتفعین بھا 

عدد  يوإجمال) قریة العاشر من رمضان(مبحوثًا، و ١٢٤ يبحوال
منھا قدرت  ةعشوائی ةختیار عینإمنتفعًا، وتم  ٦٠٨المنتفعین بھا 

 ةمبحوثًا وذلك لوجود جمعیتین بھا تم إختیار عین ٦٢ يبحوال
 يوإجمال) قریة النورس(، وةمبحوثا لكل جمعی ٣١قوامھا  ةعشوائی

عشوائیة منھا قدرت  ةتم إختیار عین منتفعًا، ٥٧٦عدد المنتفعین بھا 
 ٤٦٤ وإجمالى عدد المنتفعین بھا) قریة الفتح(مبحوثًا، و ٥٨ يبحوال

  .مبحوثًا ٤٧منھا قدرت بحوالى  ةمنتفعًا، وتم إختیار عینھ عشوائی
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  :قیاس المتغیرات البحثیة

  النوع -١

ویقصد بھ نوع المبحوث سواء كان ذكر أو أنثى وتم تقسیمھا 
   .ناثإ، ذكور، لفئتین ھما

  العمر -٢

وتم قیاسھ بعدد سنوات عمر المبحوث منذ المیالد حتى 
میالدیة، وتم تقسیمھا إلى خمس  ةتاریخ جمع البیانات ألقرب سن

 ٤٠ – ٣٦ ، ومنةسن ٣٥ – ٣١، ومن ةسن ٣٠ – ٢٥من فئات، 
، وأعطیت الدرجات ةسن ٤٥، وأكثر من ةسن ٤٥ – ٤١، ومن ةسن
 .الترتیبعلي ) ٥، ٤، ٣، ٢، ١(

  عدد أفراد األسرة  -٣

وھو عدد األفراد الذین یعولھم المبحوث في وحدة معیشیة 
  .واحدة وتم التعبیر عنھا كرقم مطلق

  ةالحالة الزواجی  - ٤

ویقصد بھا الحالة اإلجتماعیة للمبحوث، وتم تقسیمھا إلى 
 أرمل، ومطلق، وأعزب ومتزوج، ومتزوج ویعول،خمسة فئات، 

  .علي الترتیب) ٥، ٤، ٣، ٢، ١(وأعطیت الدرجات 

 بالموطن الجدید ةإقامة الزوج -٥

بالمجتمع الجدید، وقد تم تقسیمھا  ةویقصد بھ إقامة الزوج
علي ) ٢، ١(وأعطیت الدرجات  ة، وغیر مقیمةإلى فئتین ھما مقیم

   .الترتیب

 حجم الحیازة -٦

ویقصد بھا حجم المساحة الكلیة من األرض الزراعیة التي 
أو مشاركة، وتقاس بالفدان، وتم  ، إیجارًامبحوث ملكًایحوزھا ال

بمنطقة  ةالسائد ةفدان حیث أنھا المساح ٥فدان،  ٢,٥تقسیمھا لفئتین 
  .على الترتیب) ٢، ١(عنھا بالدرجات  البحث، ویعبر

  يالدخل الزراع -٧

ویقدر بالدخل السنوي الذي یحصل علیھ المبحوث بالجنیھ 
وتم تقسیمھ إلى ثالث  يل الزراعمن خالل عملھ بالمجا المصري

، ١(ویعبرعنھا بالدرجات ، وكافي، ومتوسط، يفئات وھى غیر كاف
  .على الترتیب) ٣ ،٢

  المستوي التعلیمي -٨

ویعبر عن المستوي التعلیمي الذي وقف عنده المبحوث، 
غیر متعلم، مؤھل متوسط، مؤھل : وتم وضع خمس مستویات ھي

، ١(علیا، وأعطیت الدرجات ، دراسات يمؤھل عال فوق متوسط،
 .علي الترتیب) ٥، ٤، ٣، ٢

  يفترة الخبرة بالعمل الزراع -٩

، يالمجال الزراع يعملھا المبحوث ف يویقصد بھا الفترة الت
 ١٠- ٥سنوات، ومن  ٥أقل من  يوتم تقسیمھا لثالث فئات ھ

) ٣ ،٢، ١(عنھا بالدرجات  ویعبرسنوات،  ١٠سنوات، وأكثر من 
  .على الترتیب

  نوع وحالة السكن - ١٠

ویتضمن ملكیة المنزل، وما طرأ علیھ من تغیرات، حیث تم 
عن حجرة وصالة  وعبارةتسلیمھ للمنتفعین غیر مستكمل البناء 

، ٢ م٢٠٠عن سور فقط لمساحة  ةعبار ةالمساح يوحمام ومطبخ وباق
وتم تقسیمھا لثالث فئات وھى بحالة اإلستالم، إستكمال البناء، بناء 

  .على الترتیب) ٣ ،٢، ١(عنھا بالدرجات  ، ویعبرةلویأدوار ع

  توافر میاه الشرب - ١١
ویقصد توافر مصادر میاه الشرب، وتم تقسیمھا لفئتین وھما 

  .على الترتیب) ١، ٠(عنھا بالدرجات  ویعبر ةومتوفر، ةمتوفرغیر 

  توافر الكھرباء - ١٢

 يویقصد توافر مصادر الكھرباء، وما لھا من تأثیر قوى ف
، ةمتوفركثیرة من الحیاة، وتم تقسیمھا لفئتین وھما غیر  يواحن

 .على الترتیب) ١، ٠(عنھا بالدرجات  ویعبر ةومتوفر

  ةممتلكات معیشی - ١٣

وھى تعكس الوضع االجتماعي واالقتصادي ألسرة 
 ةوتم تقسیمھا إلى ثالث فئات وھى إمتالك أدوات وأجھز المبحوث،

عنھا  ویعبر، ةإمتالك سیار ،ة، إمتالك أجھزه كھربائیةمنزلی
  . على الترتیب) ٣ ،٢، ١(بالدرجات 

 وتم إجراء إختبار ثبات ھذا المقیاس بطریقة إختبار ألفا
 و ٠.٤١٩بین  ، حیث بلغت قیمة معامل ألفا جرونباخ ما)كرونباخ(

  .، مما یعنى أن المقیاس یتسم بالثبات٠.٦٦٢

  :)ىدرجة اإلستقرار اإلجتماع(قیاس المتغیر التابع 

وھى تعكس مدى إستقرار المنتفعین بقرى الدراسة من خالل 
قابلیة المنتفع للتكیف اإلجتماعى، ومعرفة دوافعة لعملیة التوطین، 

 واطمئنانھعن الحیاة بمجتمعھ الجدید،  النفسيودرجة رضائھ 
لمستقبل حیاتھ بمجتمعھ الجدید، باإلضافة لمدى توافر الخدمات 

  .    والمرافق بالمجتمع الجدید

  وھى تتكون من خمسة متغیرات وھى

  جتماعىللتكیف اإل ةالقابلی -١

الشعور باإلستقرار، الشعور باإلغتراب، ( :يتاآل يوتتمثل ف
، الشعور باألمان، ةالقری أھالياإلنفتاح على الجیران، اإلنفتاح على 

  ).خرینالتعاون مع اآل

  المجتمع الجدید يف ةمستقبل الحیا -٢

 ي، المشاركة فة، اإلیجابیةتحمل المسئولی: (يتاآل يویتمثل ف
أنشطة المجتمع، توافر الخدمات والمرافق، التواصل مع الموطن 

 ).األصلى

  دوافع التوطین بالمجتمع الجدید -٣

یجاد سكن، إ، ةنظیف ةبیئتملك أرض، : (يتاآل يوتتمثل ف
نخفاض مستوى إیجاد فرصة عمل، زیادة الدخل، إالبعد عن الزحام، 

  .)ةشالمعی

  بالمجتمع الجدید ةعن الحیا يدرجة الرضاء النفس -٤

 لك، ةمجتمعك الجدید أفضل مكان بالنسب( :يتاآل يوتتمثل ف
ضطررت لترك إتغضب إذا  ،ةمجتمعك الجدید صعب يف ةالحیا

تشعر أن  لمجتمعك الجدید، ةساءإمجتمعك الجدید، تغضب لسماعك 
مان بالموطن ألمن واھناك مجتمع أفضل من مجتمعك، تشعر باأل

  ).الجدید

  مدى توافر الخدمات والمرافق -٥

یوجد، ویوجد وإعطائھا درجات  ال ـوقد تم التعبیر عن تواجدھا ب     
حالة  يعلى الترتیب، وتم التعبیر عن أھمیتھا النسبیة ف) ١، ٠(

، ١(تواجدھا بضعیف، ومتوسط، كبیر، وتم التعبیر عنھا بدرجات 
  .على الترتیب) ٣، ٢

  :االختبارات اإلحصائیة المستخدمةالیب واألس

تحلیل بیانات الدراسة جداول الحصر العددي،  ياستخدم ف
النسب المئویة، المتوسط الحسابي، الدرجات المعیاریة، معامل 

كما تم استخدام معامل . الصدق والثبات لقیاس ثبات المقاییس
 Step Wiseحدارى المتعدد المتدرج ناالرتباط البسیط، والتحلیل اإل

درجة اإلستقرار  لتحدید أكثر العوامل المستقلة تأثیرًا على
  .اإلجتماعى بقرى شباب الخریجین بسھل جنوب بورسعید
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  والمناقشة نتائج الدراسة

  :متغیرات البحثیةالعالقة اإلرتباطیة بین ال -أ

الخاصة  اإلحصائينتناول ھنا عرضًا لنتائج التحلیل 
متغیرات البحثیة المستقلة المدروسة بالعالقات اإلرتباطیة بین ال

 ة، والحالةالنوع، والعمر، وعدد أفراد األسر( يوالمتمثلة ف
، يوالدخل الزراع رض،، ومساحة األة، وإقامة الزوجةالزواجی

، وحالة السكن، الزراعي، وفترة الخبرة بالعمل التعلیميوالمستوى 
من ) ةعیشیوتوافر میاه الشرب، وتوافر الكھرباء، والممتلكات الم

درجة اإلستقرار ( ةوبین المتغیر التابع موضع الدراس ةناحی
الخاصة بالعالقات  اإلحصائي، وأیضًا نتائج التحلیل )اإلجتماعى

اإلرتباطیة بین المتغیرات البحثیة المستقلة المدروسة وبین كل من 
القابلیة للتكیف اإلجتماعى، ومستقبل الحیاة بالمجتمع الجدید، ودوافع 

عن الحیاة  النفسيطین بالمجتمع الجدید، ودرجة الرضاء التو
بالمجتمع الجدید، ومدى توافر الخدمات والمرافق طبقًا لفروض 

 Correlation Matrixالدراسة بإستخدام مصفوفة اإلرتباط 
  :يویتضح ذلك فیما یل

   النوع -١

وكما ھو موضح بجدول  اإلحصائيإتضح من نتائج التحلیل 
عنویة بین النوع وكل من درجة اإلستقرار وجود عالقة م) ١(

اإلجتماعى، ودوافع التوطین بالمجتمع الجدید، حیث بلغ معامل 
على  معنويبالترتیب  وھو  ٠,٢٦٤،  ٠,٢٩٣اإلرتباط البسیط 

كما توجد عالقة معنویة بین النوع وكل  ٠,٠١المستوى اإلحتمالى 
، حیث بلغ النفسيمن القابلیة للتكیف اإلجتماعى، درجة الرضاء 

 معنويبالترتیب وھو  ٠,١٩٤،  ٠,١٩٩معامل اإلرتباط البسیط 
مما یدل على ثبوت صحة الفرض  ٠,٠٥على المستوى اإلحتمالى 

توجد عالقة معنویة بین النوع وكل من مستقبل الحیاة  ، كما الالبحثي
  .بالمجتمع الجدید، ومدى توافر الخدمات والمرافق

   العمر -٢

وكما ھو موضح بجدول  اإلحصائيتحلیل یتبین من نتائج ال
وجود عالقة معنویة بین العمر وكل من درجة اإلستقرار ) ١(

اإلجتماعى، والقابلیة للتكیف اإلجتماعى، ودوافع التوطین بالمجتمع 
الجدید، ومدى توافر الخدمات والمرافق حیث بلغ معامل اإلرتباط 

وھو  بالترتیب  ٠,٢٠١،  ٠,٢٨٣،  ٠,٣٧٧،  ٠,٣٣٥البسیط 
كما توجد عالقة معنویة بین  ٠,٠١ يعلى المستوى اإلحتمال يمعنو

، حیث بلغ معامل اإلرتباط البسیط النفسيالعمر ودرجة الرضاء 
مما یدل على ٠,٠٥ يعلى المستوى اإلحتمال يوھو معنو ٠,١٥٢

توجد عالقة معنویة بین العمر  ، كما اليثبوت صحة الفرض البحث
  .الجدید ومستقبل الحیاة بالمجتمع

  عدد أفراد األسرة -٣

) ١(وكما ھو موضح بجدول  اإلحصائيتظھر نتائج التحلیل 
وجود عالقة معنویة بین العمر وكل من درجة اإلستقرار اإلجتماعى 

وھو معنوى على المستوى  ٠,١٤٩حیث بلغ معامل اإلرتباط البسیط 
 ، كما اليمما یدل على ثبوت صحة الفرض البحث ٠,٠٥اإلحتمالى 

وجد عالقة معنویة بین عدد أفراد األسرة وكل من القابلیة للتكیف ت
اإلجتماعى، ومستقبل الحیاة بالمجتمع الجدید، ودوافع التوطین 

، ومدى توافر الخدمات النفسيبالمجتمع الجدید، ودرجة الرضاء 
، ٠,١١٥، ٠,٠٢٩والمرافق حیث بلغ معامل اإلرتباط البسیط 

  .بالترتیب ٠,١٤٥، ٠,١٣٥، ٠,١١٣

  الحالة الزواجیة -٤

وكما ھو موضح بجدول  اإلحصائيتبین من نتائج التحلیل 
وكل من درجة  وجود عالقة معنویة بین عدد أفراد األسرة) ١(

یة للتكیف اإلجتماعى، ومستقبل الحیاة اإلستقرار اإلجتماعى، والقابل
بالمجتمع الجدید، ودوافع التوطین بالمجتمع الجدید، ودرجة الرضاء 

، ومدى توافر الخدمات والمرافق حیث بلغ معامل اإلرتباط النفسي

  ٠,٥١٠، ٠,٤٢٩، ٠,١٩٦، ٠,٣٧٩، ٠,٢٩٥، ٠,٣٣٩البسیط 
یدل على  مما ٠,٠١على المستوى اإلحتمالى  يبالترتیب  وھو معنو

  .يثبوت صحة الفرض البحث

  إقامة الزوجة -٥

وكما ھو موضح بجدول  اإلحصائيإتضح من نتائج التحلیل 
وجود عالقة معنویة بین إقامة الزوجة وكل من درجة ) ١(

اإلستقرار اإلجتماعى، والقابلیة للتكیف اإلجتماعى، ومستقبل الحیاة 
جدید، ودرجة الرضاء بالمجتمع الجدید، ودوافع التوطین بالمجتمع ال

، ومدى توافر الخدمات والمرافق حیث بلغ معامل اإلرتباط النفسي
  ٠,٤٨٨،  ٠,٤٢٧، ٠,٣٧٧،  ٠,٤٢٥،  ٠,٣٨٤،  ٠,٤١٩البسیط 

مما یدل على  ٠,٠١ يعلى المستوى اإلحتمال يبالترتیب  وھو معنو
  .يثبوت صحة الفرض البحث

  المساحة -٦

وكما ھو موضح بجدول  يیتبین من نتائج التحلیل اإلحصائ
وجود عالقة معنویة بین المساحة وكل من درجة اإلستقرار ) ١(

اإلجتماعى، والقابلیة للتكیف اإلجتماعى، ودوافع التوطین بالمجتمع 
، ومدى توافر الخدمات والمرافق النفسيالجدید، ودرجة الرضاء 

، ٠,٥٥٨، ٠,٦٠٩، ٠,٦٢٠حیث بلغ معامل اإلرتباط البسیط 
 يعلى المستوى اإلحتمال يبالترتیب  وھو معنو ٠,٥٧٩، ٠,٥٠٧

، كما توجد عالقة يمما یدل على ثبوت صحة الفرض البحث ٠,٠١
معنویة بین المساحة ومستقبل الحیاة بالمجتمع الجدید حیث بلغ 

على المستوى  يوھو معنو ٠,٢٩٤معامل اإلرتباط البسیط 
  .يمما یدل على ثبوت صحة الفرض البحث ٠,٠٥ ياإلحتمال

  الزراعيالدخل  -٧

وكما ھو موضح بجدول  اإلحصائيتضح من نتائج التحلیل إ
وكل من درجة  يالدخل الزراع وجود عالقة معنویة بین) ١(

اإلستقرار اإلجتماعى، والقابلیة للتكیف اإلجتماعى، ومستقبل الحیاة 
بالمجتمع الجدید، ودوافع التوطین بالمجتمع الجدید، ودرجة الرضاء 

مدى توافر الخدمات والمرافق حیث بلغ معامل اإلرتباط ، والنفسي
  ٠,٤٨٩، ٠,٢١٠، ٠,٣٨٣، ٠,٣٠١، ٠,٣٦٩، ٠,٤٣٠البسیط 

مما یدل على  ٠,٠١ يعلى المستوى اإلحتمال يبالترتیب  وھو معنو
  .يثبوت صحة الفرض البحث

  يالمستوى التعلیم -٨

) ١(وكما ھو موضح بجدول  اإلحصائيتظھر نتائج التحلیل 
وكل من مستقبل الحیاة  يعالقة معنویة بین المستوى التعلیم وجود

، ومدى توافر الخدمات يبالمجتمع الجدید، درجة الرضاء النفس
، ٠,٥١٢، ٠,٤٣٣والمرافق، حیث بلغ معامل اإلرتباط البسیط 

كما  ٠,٠١على المستوى اإلحتمالى  معنويبالترتیب  وھو  ٠,٦٠٠
و درجة اإلستقرار  علیميالتتوجد عالقة معنویة بین المستوى 

 معنويوھو  ٠,١٦٣اإلجتماعى،  حیث بلغ معامل اإلرتباط البسیط 
مما یدل على ثبوت صحة الفرض  ٠,٠٥على المستوى اإلحتمالى 

توجد عالقة معنویة بین المستوى التعلیمى وكل من  ، كما الالبحثي
  .مدى توافر الخدمات والمرافق ودوافع التوطین بالمجتمع الجدید

   فترة الخبرة الزراعیة -٩

وكما ھو موضح بجدول  اإلحصائيإتضح من نتائج التحلیل 
وجود عالقة معنویة بین فترة الخبرة الزراعیة وكل من درجة ) ١(

اإلستقرار اإلجتماعى، ومستقبل الحیاة بالمجتمع الجدید، ودوافع 
، ومدى توافر يالتوطین بالمجتمع الجدید، ودرجة الرضاء النفس

، ٠,٢٥٢ت والمرافق حیث بلغ معامل اإلرتباط البسیط الخدما
على  يبالترتیب وھو معنو ٠,٣١٩، ٠,٤٠٨، ٠,٢٥٢، ٠,٢٧٥

مما یدل على ثبوت صحة الفرض  ٠,٠١ يالمستوى اإلحتمال
توجد عالقة معنویة بین فترة الخبرة الزراعیة  ، كما اليالبحث

  .يوالقابلیة للتكیف اإلجتماع
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  حالة السكن - ١٠

وكما ھو موضح بجدول  يتائج التحلیل اإلحصائأوضحت ن
وجود عالقة معنویة بین حالة السكن وكل من درجة اإلستقرار ) ١(

، ودوافع التوطین بالمجتمع الجدید، حیث بلغ معامل ياإلجتماع
على  يبالترتیب  وھو معنو ٠,١٧٤،  ٠,١٩٣اإلرتباط البسیط 
لفرض مما یدل على ثبوت صحة ا ٠,٠٥ يالمستوى اإلحتمال

توجد عالقة معنویة بین حالة السكن وكل من القابلیة  ، كما اليالبحث
، ومستقبل الحیاة بالمجتمع الجدید، ودرجة يللتكیف اإلجتماع

  .، ومدى توافر الخدمات والمرافقيالرضاء النفس

  الشرب هتوافر میا - ١١

وكما ھو موضح بجدول  اإلحصائيیتبین من نتائج التحلیل 
الشرب وكل من مستقبل  همیا معنویة بین توافروجود عالقة ) ١(

الحیاة بالمجتمع الجدید، ومدى توافر الخدمات والمرافق، حیث بلغ 
 معنويبالترتیب  وھو  ٠,٣٠٥،  ٠,٢٦٨معامل اإلرتباط البسیط 

مما یدل على ثبوت صحة الفرض  ٠,٠١على المستوى اإلحتمالى 
الشرب وكل من  همیاتوجد عالقة معنویة بین توافر  ، كما الالبحثي

، ودرجة النفسيالقابلیة للتكیف اإلجتماعى، ودرجة الرضاء 
  .اإلستقرار اإلجتماعى، ودوافع التوطین بالمجتمع الجدید

 
  ٢٠١٦-٢٠١٥العالقة اإلرتباطیة بین المتغیرات البحثیة لعینة الدراسة  :)١(جدول 

رقم 
  المتغیر

  
  المتغیرات المستقلة

  معامل اإلرتباط البسیط

درجة 
اإلستقرار 
  اإلجتماعى

القابلیة 
للتكیف 

  اإلجتماعى

مستقبل 
الحیاة 

بالمجتمع 
  الجدید

دوافع 
التوطین 
بالمجتمع 

  الجدید

درجة الرضاء 
  النفسي

توافر 
الخدمات 
  والمرافق

  ٠,٠٤٧  *٠,١٩٤  **٠,٢٦٤  ٠,٠٤١  *٠,١٩٩  **٠,٢٩٣  النوع  ١

  **٠,٢٠١  *٠,١٥٢  **٠,٢٨٣  ٠,١٠١  **٠,٣٧٧  **٠,٣٣٥  العمر  ٢

  ٠,١٤٥  ٠,١٣٥  ٠,١١٣  ٠,١١٥  ٠,٠٢٩  *٠,١٤٩  عدد األفراد  ٣

  **٠,٥١٠  **٠,٤٢٩  **٠,١٩٦  **٠,٣٧٩  **٠,٢٩٥  **٠,٣٣٩  الحالة الزواجیة  ٤

  **٠,٤٨٨  **٠,٤٢٧  **٠,٣٧٧  **٠,٤٢٥  **٠,٣٨٤  **٠,٤١٩  إقامة الزوجة  ٥

  **٠,٥٧٩  **٠,٥٠٧  **٠,٥٥٨  *٠,٢٩٤  **٠,٦٠٩  **٠,٦٢٠  المساحة  ٦

  **٠,٤٨٩  **٠,٢١٠  **٠,٣٨٣  **٠,٣٠١  **٠,٣٦٩  **٠,٤٣٠  لزراعياالدخل   ٧

  **٠,٦٠٠  **٠,٥١٢  ٠,١٦٣  **٠,٤٣٣  ٠,١٤١  *٠,١٦٣  التعلیميالمستوى   ٨

  **٠,٣١٩  **٠,٤٠٨  **٠,٢٥٢  **٠,٢٧٥  ٠,١٨٢  **٠,٢٥٢  فترة الخبرة الزراعیة  ٩

  ٠,٠٢١  ٠,١١٨  *٠,١٧٤  ٠,١٥٦  ٠,١٣١  *٠,١٩٣  حالة السكن  ١٠

  **٠,٣٠٥  ٠,٠٨٩  ٠,١٠٩  **٠,٢٦٨  ٠,٠٨٢  ٠,١٢٢  الشرب هتوافر میا  ١١

  **٠,٢٥٦  **٠,٣١٧  **٠,٣٢١  **٠,٢٢٤  **٠,٣٥٤  **٠.٣٥٧  توافر الكھرباء  ١٢

  **٠,٥٢٧  **٠,٢٨٦  *٠,١٩٥  **٠,٢٢٢  ٠,١٣٩  **٠,٢١٨  الممتلكات المعیشیة  ١٣

  )٠,٠١(عند مستوى  معنوي** ، )٠,٠٥(عند مستوى  معنوي* جمعت وحسبت من استمارة االستبیان :المصدر
  

  توافر الكھرباء - ١٢
وكما ھو موضح بجدول  اإلحصائيإتضح من نتائج التحلیل 

وجود عالقة معنویة بین توافر الكھرباء وكل من درجة ) ١(
الحیاة  اإلجتماعى ومستقبلاإلستقرار اإلجتماعى، والقابلیة للتكیف 

جة الرضاء بالمجتمع الجدید، ودوافع التوطین بالمجتمع الجدید، ودر
، ومدى توافر الخدمات والمرافق حیث بلغ معامل اإلرتباط النفسي

  ٠,٢٥٦،  ٠,٣١٧، ٠,٣٢١،  ٠,٢٢٤،  ٠,٣٥٤،  ٠,٣٥٧البسیط 
مما یدل على  ٠,٠١على المستوى اإلحتمالى  معنويبالترتیب  وھو 

  .يثبوت صحة الفرض البحث

  الممتلكات المعیشیة - ١٣
) ١(كما ھو موضح بجدول تظھر نتائج التحلیل اإلحصائى و

وجود عالقة معنویة بین الممتلكات المعیشیة وكل من درجة 
اإلستقرار اإلجتماعى، مستقبل الحیاة بالمجتمع الجدید، درجة 

حیث بلغ معامل  والمرافق،، ومدى توافر الخدمات النفسيالرضاء 
بالترتیب  ٠,٥٢٧، ٠,٢٨٦،  ٠,٢٢٢،  ٠,٢١٨اإلرتباط البسیط 

كما توجد عالقة معنویة  ٠,٠١ى المستوى اإلحتمالى عل معنويوھو 
بین الممتلكات المعیشیة ودوافع التوطین بالمجتمع الجدید، حیث بلغ 

على المستوى  معنويوھو  ٠,١٩٥معامل اإلرتباط البسیط 
 مما یدل على ثبوت صحة الفرض البحثى، كما ال ٠,٠٥اإلحتمالى 

ة والقابلیة للتكیف توجد عالقة معنویة بین الممتلكات المعیشی
  .                         اإلجتماعى

ویتضح من بیانات نفس الجدول أن المتغیرات المساحة، الدخل 
بالترتیب توجد بینھا وبین درجة  ، إقامة الزوجة،الزراعي

حین تلیھا  ياإلستقرار اإلجتماعى للمبحوثین درجة إرتباط عالیة، ف
ة الزواجیة، العمر، النوع، فترة المتغیرات توافر الكھرباء، الحال

الخبرة بالعمل الزراعى، الممتلكات المعیشیة، عدد أفراد األسرة، 
 عند المستوى اإلحتمالى ةوحالة السكن بالترتیب وجمیعھا معنوی
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الشرب،  ه، توافر میايثم كل من المتغیرات المستوى التعلیم ٠.٠١
  ٠,٠٥ يعند المستوى اإلحتمال ةوھى معنوی

قات اإلنحداریة بین المتغیرات البحثیة و درجة اإلستقرار العال -ب
  اإلجتماعى

یتناول ھذا الجزء من الدراسة المتغیرات البحثیة المفسرة 
تفسیر أثر تلك المتغیرات على درجة االستقرار  يوأھمیتھا النسبیة ف

تفسیر النتائج  ي، من حیث أھمیتھا النسبیة فةلعینة الدراس ياالجتماع
تفسیر جزء من  يعلى مقدار إسھام كل متغیر مستقل فأو الوقوف 

المتغیر التابع، ولدراسة ذلك فقد وضعت الدراسة  يالتباین الحادث ف
 ةیوجد تأثیر ومساھمة للمتغیرات المستقل: يالتال يالفرض البحث

، ةالزواجی ة، والحالةالنوع، والعمر، وعدد أفراد األسر( ةالمدروس
، والمستوى يوالدخل الزراع رض،، ومساحة األةوإقامة الزوج

، وحالة السكن، وتوافر میاه ي، وفترة الخبرة بالعمل الزراعيالتعلیم
التباین الحادث  يف) ةالشرب، وتوافر الكھرباء، والممتلكات المعیشی

وذلك من خالل إستخدام نموذج ي درجة اإلستقرار اإلجتماع يف
ة بین المتغیرات ، للعالق)(step- wiseاإلنحدار المتعدد المتدرج 

درجة اإلستقرار (البحثیة الثالثة عشر وبین المتغیر التابع 
الجدول  ي، وقد أمكن تجمیع نتائج التحلیل اإلحصائى ف)اإلجتماعى

  :یمكن أن نستخلص منھا النقاط التالیة يوالت) ٢(رقم 

أن ھناك ستة متغیرات فقط من إجمالى المتغیرات المستقلة  -١
 يھ ةالتحلیل، وھذه المتغیرات الست يم إدخالھا فت يالثالثة عشر الت

درجة  يتفسیر التباین ف يتسھم إسھامًا معنویًا وجوھریًا ف يالت
بقرى شباب الخریجین بسھل جنوب  ياإلستقرار اإلجتماع

توافر الكھرباء، مساحة االرض، ( يبورسعید، وھذه المتغیرات ھ
  ).ة، عدد أفراد األسريالعمر، النوع، الدخل الزراع

أن المتغیرات البحثیة المستقلة مجتمعة یبلغ معامل إرتباطھا  -٢
 ي، مما یعنى وجود إرتباط طرد٠,٨٨١المتعدد بالمتغیر التابع 

بین تلك المتغیرات المستقلة وبین درجة اإلستقرار  يجوھر
 بقرى شباب الخریجین بسھل جنوب بورسعید، وقد ياإلجتماع

 ١٦٣,٧٥٧ يعنویة النموذج حوالالمحسوبة إلختبار م Fبلغت قیمة 
وھى  ٠,٠١ يوھى قیمة معنویة إحصائیًا على المستوى اإلحتمال

وھذا یدل على أن ھناك عالقة إرتباطیة بین  ةالجدولی Fأكبر من 
المتغیرات المستقلة مجتمعة وبین درجة اإلستقرار اإلجتماعى 

بلغ معامل  بقرى شباب الخریجین بسھل جنوب بورسعید، كما
وھذا یدل  ٠,٧٧١ يحوال)  R2(ید لھذه المتغیرات المستقلة التحد

المسئولة عن تفسیر  يمجتمعة ھ ةعلى أن المتغیرات المدروس
درجة اإلستقرار اإلجتماعى بقرى  يمن التباین الحادث ف ٪٧٧

 .شباب الخریجین بسھل جنوب بورسعید

من  ٪٧٧أن المتغیرات البحثیة المستقلة المدروسة تفسر نحو  -٣
درجة اإلستقرار اإلجتماعى بقرى شباب  يتباین الحادث فال

من  ٪٢٣الخریجین بسھل جنوب بورسعید، مما یعنى أن ھناك نحو 
درجة اإلستقرار اإلجتماعى بقرى شباب  يالتباین الحادث ف

الخریجین بسھل جنوب بورسعید ترجع إلى متغیرات أخرى لم 
للتنبؤ بدرجة  حدارتشتمل علیھا الدراسة، ویمكن صیاغة معادلة اإلن

اإلستقرار اإلجتماعى بقرى شباب الخریجین بسھل جنوب بورسعید 
  :يتم تحدیدھا كما یل يمن المتغیرات الت

 ٣س ٠,٠٢٣+ ٢س٠,٢٥٨+ ١س ٠,١٦٠+ ١٤,٧١٣ =ص
 ٦س٠,٥٥٧+ ٥س ٠,٢٩٧+ ٤س ٠,١٩١+

  :حیث
درجة اإلستقرار اإلجتماعى بقرى شباب الخریجین بسھل : ص

  .جنوب بورسعید
  .درجة توافر الكھرباء: ١س
  .مساحة أرض المنتفع: ٢س
  .عمر المنتفع ::٣س
  .نوع المنتفع: ٤س

  .للمنتفع يالدخل الزراع:  ٥س
  .عدد أفراد أسرة المنتفع:  ٦س

تفسیر  يلتحدید نسبة مساھمة كل متغیر من ھذه المتغیرات ف -٤
درجة اإلستقرار اإلجتماعى بقرى شباب  يجزء من التباین ف

سھل جنوب بورسعید، إستنادًا إلى النسبة المئویة للتباین الخریجین ب
) ٢(كما ھو موضح بجدول ) معامل التحدید لكل عامل(المفسر 

من التباین  ٪٧٧حیث كانت نسبة ھذه المتغیرات مجتمعة تفسر نحو 
درجة اإلستقرار اإلجتماعى بقرى شباب الخریجین  يالحادث ف

  :بسھل جنوب بورسعید ، كما تبین أن

ول من حیث الترتیب حیث المتغیر المستقل توافر الكھرباء ھو األ -
، وھذا یعنى أنھ المسئول عن  ٠,٥٠٧أن معامل التحدید لھ بلغ 

درجة االستقرار  يمن التباین الحادث ف ٪٥٠,٧تفسیر نحو 
لھ   T، وقد بلغت قیمة الدراسةللمبحوثین بعینة  االجتماعي
مما یدل  ٠,٠١ حتمالياالعند المستوى  ةوھى معنوی ١٩,٨٩٨

، حیث أن الكھرباء ال یمكن اإلستغناء يعلى صحة الفرض البحث
 ةالحیا يشتى نواح يعصرنا الحدیث حیث أنھا تدخل ف يعنھا ف

وعن طریقھا یمكن تشغیل طلمبات المیاه ، وشحن وسائل 
  .وغیرھا ةالمتعدد ةاالتصاالت وفى االستخدامات المنزلی

من  ةالثانی ةالمرتب يف يرض، ویأتاألالمتغیر المستقل مساحة  -
، وھذا ٠,١٢١لھ بلغ  ةحیث أن معامل التحدید بالنسب ةھمیحیث األ

درجة  يمن التباین الحادث ف ٪١٢,١نھ المسئول عن تفسیر أیعنى 
لھ   Tبمنطقة البحث، وقد بلغت قیمة  االجتماعياالستقرار 

یدل مما  ٠,٠١ يعند المستوى االحتمال ةوھى معنوی ١٢,٣٦٦
لدى المبحوثین  ةكلما زادت المساح أي ،يعلى صحة الفرض البحث

  .لدى المبحوثین االجتماعيادة درجة االستقرار یأدى ذلك لز

 ةمن حیث األھمی ةالثالث ةالمرتب يف يالمتغیر المستقل العمر، ویأت -
نھ أ، وھذا یعنى  ٠,١١٣لھ بلغ  ةحیث أن معامل التحدید بالنسب

درجة االستقرار  فيمن التباین الحادث  ٪١١,٣المسئول عن تفسیر 
وھى  ٩,٧٠٠لھ   Tبمنطقة البحث، وقد بلغت قیمة  االجتماعي

، مما یدل على صحة الفرض ٠,٠١عند المستوى االحتمالى معنویة
ادة درجة االستقرار یأدى ذلك لز الزراعي، فكلما زاد الدخل البحثي

  .االجتماعي لدى المبحوثین

من حیث  الرابعة المرتبة فيالنوع، ویأتي  المتغیر المستقل -
، وھذا یعنى  ٠,٠١٣لھ بلغ  بالنسبةاألھمیھ حیث أن معامل التحدید 

درجة  فيمن التباین الحادث  ٪١,٣انھ المسئول عن تفسیر 
 ٥,٤١٤لھ   Tاإلستقرار اإلجتماعى بمنطقة البحث، وقد بلغت قیمة

یدل على صحة مما ، ٠,٠١ االحتماليعند المستوى  ویةمعنوھى 
، فكلما كان المبحوث ذكر أدى ذلك لزیادة درجة البحثيالفرض 

االستقرار اإلجتماعى لدى المبحوثین حیث أن مجتمعنا بطبعھ 
على العمل  العالیة القدرة، والذكور ھم من لدیھم ذكوريمجتمع 
  .المسئولیةوتحمل 

من  الخامسة المرتبة في ویأتي، الزراعيالمتغیر المستقل الدخل  -
، وھذا ٠,٠١١لھ بلغ  بالنسبةحیث أن معامل التحدید  األھمیةحیث 
درجة  فيمن التباین الحادث  ٪١,١نھ المسئول عن تفسیر أیعنى 

 ٣,٦٤٠لھ   Tاإلستقرار اإلجتماعى بمنطقة البحث، وقد بلغت قیمة 
، مما یدل على صحة ٠,٠١ االحتماليعند المستوى  معنویةوھى 

ادة درجة یأدى ذلك لز الزراعياد الدخل ، فكلما زالبحثيالفرض 
  .اإلستقرار اإلجتماعى لدى المبحوثین

، ویأتى فى المرتبھ السادسھ من األسرةالمتغیر المستقل عدد أفراد  -
، وھذا  ٠,٠٠٦لھ بلغ  بالنسبةحیث االھمیھ حیث أن معامل التحدید 

درجة  فيمن التباین الحادث  ٪٠,٦یعنى انھ المسئول عن تفسیر 
 ٢,٨٢٣لھ   Tبمنطقة البحث، وقد بلغت قیمة  االجتماعيستقرار اإل

، مما یدل على صحة ٠,٠١على المستوى اإلحتمالى  معنویةوھى 
ادة درجة یأدى ذلك لز األسرة، فكلما زاد عدد أفراد البحثيالفرض 

 .االستقرار االجتماعى لدى المبحوثین
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  ٢٠١٦-٢٠١٥اإلجتماعى  االستقرارودرجة  ةللمتغیرات البحثیة المستقلالخطى المتعدد  االنحدارنتائج تحلیل  :)٢(جدول  

  المتغیرات
معامل 
 االنحدار
  الجزئي

معامل 
االرتباط 
  المتعدد

R  

  الترتیب
معامل 
 التحدید

R2 

معامل 
التحدید 
  المتجمع

  قیمة
 ) T(  

  قیمة
) ( F 

  **١٩,٨٩٨  ٠,٥٠٧  ٠,٥٠٧  ١  ٠,٧١٤  ٠,١٦٠  توافر الكھرباء

  
  

١٦٣,٧٥٧**  

  **١٢,٣٦٦  ٠,٦٢٨  ٠,١٢١  ٢  ٠,٧٩٤  ٠,٢٥٨  ساحةالم

  **٩,٧٠٠  ٠,٧٤١  ٠,١١٣  ٣  ٠,٨٦٢  ٠,٠٢٣  العمر

  **٥,٤١٤  ٠,٧٥٤  ٠,٠١٣  ٤  ٠,٨٧٠  ٠,١٩١  النوع

  **٣,٦٤٠  ٠,٧٦٥  ٠,٠١١  ٥  ٠,٨٧٧  ٠,٢٩٧  الزراعيالدخل 

  **٢,٨٢٣  ٠,٧٧١  ٠,٠٠٦  ٦  ٠,٨٨١  ٠,٥٥٧  األسرةأفراد  عدد

  رة االستبیان  جمعت وحسبت من استما: المصدر
  )      ٠,٠١(عند مستوى  معنوي)  ** ٠,٠٥(عند مستوى  معنوي*  

  )٠,٨٨١R(معامل االرتباط المتعدد  R2)                 ٠,٧٧١( معامل التحدید
 
 

  ةتوصیات الدراس

  :يتاآل يتوجد توصیات عامة تتمثل ف فإنھ ةبناء على نتائج الدراس

على الخریجین الذین ال  األراضيبأولویة توزیع  یجب التوصیة -١
یمتلكون أیة منازل سواء بالملك أو اإلیجار مع إشتراط اإلقامة 

  .یتم توزیعھا يالدائمة بقرى الخریجین الت

على الخریجین  األراضيالتوصیة بإعطاء األولویة عند توزیع -٢
  .يلمن لدیھ خبرة بالعمل الزراع

 ياسیة لألراضالعمل على توفیر كافة أعمال البنیة األس-٣
وعدم إھمالھا حیث  يالمستصلحة حتى یتم إستزراع تلك األراض

عدم إستزراعھا یؤدى لتدھور خواصھا وإنھیار البنیة األساسیة 
  .تمت بھا يالت

یجب تمییز الفئات التعلیمیة األعلى بمساحات أكبر مما یزید من -٤
تمسك المنتفعین بأرضھم وإعطاء قیمة أعلى لألرض حیث ال 

  .هاجتھادعلى األرض إال المجتھد وكٌل یستفید بقدر  یحصل

  :يتاآل يوھناك توصیات خاصة بمنطقة الدراسة تتمثل ف-

من واقع الدراسة المیدانیة یمكن التوصل لعدد من التوصیات التي 
یمكن أن تساھم في حل بعض المشاكل التي تواجھ قرى شباب 

  :يالخریجین بقري سھل جنوب بورسعید من أھمھا ما یل

مخاطبة المسئولین بالھیئة القومیة لمیاه الشرب لسرعة اإلنتھاء  -١
من خط میاه الشرب الواصل إلي قریة الفتح والتي سبق اإلشارة 

 .إلي أنھا تعاني من مشكلة نقص میاه الشرب

إنشاء محطات معالجة وتحلیة خاصة بقري الخریجین والمناطق  -٢
التوطین واإلستقرار مما یساھم في سرعة  الستصالحھا المخطط
 .بالمنطقة

یجب  األخرىفیما یخص الخدمات التعلیمیة والصحیة والخدمیة  -٣
مخاطبة الھیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة لتشیید 
وبناء المباني الخدمیة بقریة النورس طبقا لمخططات الھیئة، 

لتوفیر التمویل ضافة إلي التنسیق بین الھیئة والوزارات المعنیة باإل
الالزم لبناء المدارس والوحدات الصحیة والبیطریة لقري 
الخریجین بشكل عام، توفیر التمویل الالزم إلنشاء محطة صرف 

 .صحي تخدم قري الخریجین

التواصل مع المراكز البحثیة والمعامل الخاصة بتحلیل التربة  -٤
وب لتوفیر حلول غیر تقلیدیة اقل تكلفة لمعالجة أراضي جن

بورسعید وتحسین خواصھا دون أعباء كبیرة علي المزارعین من 
  .شباب الخریجین

تفعیل دور التعاونیات في توفیر مستلزمات اإلنتاج والخدمات  -٥
التسویقیة واإلنتاجیة بالجودة والتكلفة المناسبة للخریجین 

 .المزارعین
 التوجیھ للجنة العلیا لتثمین أراضي الدولة لمراعاة البعد -٦

في التقدیرات الحدیثة ألراضي صغار الزراع، وإعطاء  االجتماعي
  .فترات سماح یتم إعفاءھم من الفوائد خاللھا وجدولة األقساط

قیام الھیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة بدورھا  -٧
قساط طبقًا مھالھم لقبول األإفي مساعدة المتعثرین في السداد و

جراء إر أراضیھم السابق تقدیرھا وعدم سعاألمحاضر تقدیر 
 .تقدیرات جدیدة مراعاة للبعد االجتماعي

لي قریة إ يتوفیر ماكینات رفع بقوي مناسبة لتوصیل میاه الر -٨
 .مر للري للدراسةالنورس وإحالة األ

وصول میاه الري لكافة مساحات  النتظاممراعاة المسئولین  -٩
 .الخریجین وتحقیق التوازن بینھم

إعفاء مساحات الخریجین من تطبیق القرارات الوزاریة  -١٠
لطبیعة التربة  الخاصة بالمزارع السمكیة وزراعة األرز نظرًا

  .وظروف المنطقة
 

  المراجع

أبو حطب، رضا عبد الخالق، دائرة حوار حول سیاسة التنمیة  -١
المؤتمر العلمي حول التوجھات , للمجتمعات الزراعیة المستحدثة

 ١٩-١٦خالل الفترة من  )٢٠٠٠(الزراعیة لتنمیة المستقبلیة ل
  . مایو

دراسة تحلیلیة لبعض محددات  ،محمد على على ،أبو سعده -٢
 ،فاعلیة اإلستیطان الریفى بالمجتمعات الجدیدة في محافظة كفر الشیخ

 ١٩٩٩، جامعة طنطا ،كلیة الزراعة بكفر الشیخ ،رسالة ماجستیر
  .١٥١ص 

 ،لتطبیقي وتنمیة المجتمع العربىعلم االجتماع ا ،العبد، صالح -٣
  .٦٤ -٦٢ص ص ) ١٩٧٢( ،دار التعاون للطبع والنشر
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بعض العوامل المؤثرة على نجاح , أشرف رجب محمد ،الغنام -٤
الخریجین في زراعة األراضى المستصلحة واإلقامة بالمجتمعات 
الجدیدة في منطقة النوباریة رسالة ماجستیر كلیة الزراعة، جامعة 

  .١٧٠ص ١٩٩٠ ،اإلسكندریة
تجاھات شباب التعلیم الزراعي نحو إبعض العوامل المؤثر علي  -٥

، نشرة بحثیة )توشكي(العمل واإلستقرار بمشروع جنوب الوادي 
، معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیة، مركز )١٧٨(رقم 

  .٨، ص ١٩٩٧االبحوث الزراعیة، 
الزراعیة میة المؤتمر العلمي حول التوجھات المستقبلیة للتن -٦
  . مایو ١٩-١٦خالل الفترة من  )٢٠٠٠(
المؤتمر العلمي الثاني، مستقبل التنمیة الزراعیة والمجتمعیة  -٧

  ). ٢٠٠١(جامعة قناة السویس  ،على ترعة السالم بسیناء
محمد عبد الوھاب، دراسة ألسرة الریفیة واإلسكان  ،جاد الرب -٨

المصري الریفي بإحدي القري المركزیة بمناطق األراضي 
قریة الناصر بمنطقة شمال التحریر، نشرة بحثیھ رقم  –المستصلحة 

، معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیة، وزارة )٢١٧(
  .٢ص ١٩٩٩الزراعة وإستصالح األراضى، 

حسن أحمد مصطفى، التحلیل العاملي للمشاكل التي تواجھ  -٩
بحثیھ رقم  نشرة, زوجات الخریجین بمنطقة البستان بالنوباریة

معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیة مركز ) ١٣١(
  .١٩٧٤ ،وزارة الزراعة وإسنصالح األراضى ،البحوث الزراعیة

خلیفة، محمد مصطفى، وآخرون، أثر السیاسة التوزیعیة  -١٠
لألراضى الجدیدة على الحد من مشكلة البطالة، المجلة المصریة 

بع عشر، العدد الرابع، دیسمبر، لالقتصاد الزراعى، المجلد السا
٢٠٠٧.  

رفعت محمد سلطان، دراسة لبعض الجوانب االجتماعیة  -١١
كلیة الزراعة  ،رسالة ماجستیر ،لمشروع توطین غرب البحیرة

  .٧٨ص  )١٩٨٩(شمس جامعة عین 

زینب عوض عبد الحمید، دراسة لبعض المتغیرات  -١٢
باإلستقرار في االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة المرتبطة 

رسالة  ،المجتمعات الجدیدة لمنطقتى جنوب التحریر وبنجر السكر
  .٧٨-٧٧ص ) ٢٠٠٣(, جامعة القاھرة ،كلیة الزراعة ،دكتوراه

احمد جمال الدین وآخرون، محددات استقرار زوجات  ،سید -١٣
، )١٢٥(الخریجین بمنطقة البستان بالنوباریة، نشرة بحثیة رقم 

الزراعي والتنمیة الریفیة، مركز البحوث معھد بحوث اإلرشاد 
  .   ١١٠ ص ١٩٩٤ ،الزراعیة

عبد الحمید أمین وآخرون، السمات الواجب توافرھا  ،شرشر -١٤
في منتفعین األراضي المستصلحة من خریجي كلیات الزراعة، 

معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة ) ٣٥(نشرة بحثیة رقم 
  .٥ص١٩٨٩ة الریفیة، ومركز البحوث الزراعی

محمد محمد سلیمان  ،حسنھ محمد إبراھیم، إبراھیم ،فوده -١٥
إبراھیم، أھم العوامل الحیدة لنجاح الخریجین في إستزراع 

، الجمعیة "دراسة میدانیة بإقلیم شرق الدلتا"األراضي الجدیدة 
   ٠)٦٠/٢٠٠٣(العلمیة لإلرشاد الزراعي، نشرة بحثیة رقم 

الھادي، دراسة بعض العوامل مبروك، عبد الكریم عبد  -١٦
المؤثرة في تكیف واستقرار شباب الخرجین وتحدید إحتیاجتھم 
اإلرشادیة في مجاالت الصیانة وتحسین األراضي واإلنتاج 

رسالة (الحیواني بمنطقة بنجر السكر بجمھوریة مصر العربیة، 
  .  ١٦٢، ص١٩٩٧، كیة الزراعة جامعة اإلسكندریة )دكتوراه

ل عبد العظیم احمد، مشاركة الزراع المنتفعین عاد ،مكاوي -١٧
في األنشطة اإلرشادیة بمنطقة البستان بالنوباریة، نشرة بحثیة رقم 

، معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیة، مركز )٢٨٣(
  .  ١٠، ص٢٠٠٣البحوث الزراعیة 
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Abstract: The objective of this study is to figure out the most important determinants in social stability at four Youth 
Graduates Villages (ElRedwan, the Tenth of Ramadan, Elnoras and ElFatah), exploring South Port Said Plain Land area 
in terms of socio-economic positions for the youth graduates; influential elements affecting social stability at Youth 
Graduates villages in the area; the main problems facing the youth of the area under study, which eliminate dwelling in 
these villages. The study concluded important results such as there if tangible differences among villages under study 
with regard stability variable. The differences are in favor of Elradwan village in comparison with other villages, the 
Tenth of Ramadan, Elnoras and ElFatah Village. There are also significant differences favoring the the Tenth of 
Ramadan Vilalge than Noras and Elfatah villages. Also, difference was significant between ElNorasVilalge and Elfatah 
in the favor of the first. The differences were significant for all cases at 0.01 probability level. This goes back to the fact 
that the utilities and services are in big villages than others. The study of independent variables and social stability had 
found that the factors of “area, agro-income, and residence of spouse) respectively are existing in these villages and 
social stability degree for the studied subjects and have high interrelationship, with rates of 0.62, 0.43, and 419 
respectively. Variable related to “availability of electricity, marital status, and age; age, sex, and experience in agri-
business; domestic properties, number of family members, and housing condition are closely related with factors at 
levels of 0.357, 0.339, and 0.335; 0.293, and 0.252; 0.218, 0.194, and 0.191. All these factors are closely related at 
probability level of 0.01. Then, variables related to education and availability of drinking water factors come, with an 
interrelation of 0.163 and 0.122 respectively. Such variables are abstract at probability level of 0.05.The regression 
analysis among research variables and social stability in the new community discloses that the independent variable 
(R2) is about 0.771. This signifies that the studied variables are all responsible for the explanation of 77.1% difference 
in the social stability degrees among Youth Graduates villages in Plain land area, south Port Said.  
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