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رقكككايتين التماسكككإل اماتمكككا ا ركككين الكككايليين ؤالةؤامكككد المككك  ا    يككك   ااسككك  

 رمحافظتا الرحيا  ؤسؤهاج 
 سؤزان محيا ال ين نصات 

 اامة  القاها   ،ك ي  الزاا   ، اماتماع الايلا قسم 
 

 الم خص 
 

طوكة جررانيكة أن المجتمع الريفى عبارة عن مجموعة من السكاان الكريفيين الك ين يويمكون نكى م 
محددة ، و شأت بيك م  عقاكات س سكا ية متبادلكة ، وترتك  عهكى عك ا الجقاكات وجكود جماعكات وم  مكات 
ومؤسسات سجتماعية ، وأصبح لم  بحا  الجيرة الماا ية والروابط اإل سكا ية عكادات وتواليكد واكي  وعوا كد 

ص البساطة ، واإلرتباط بالطبيجة وأما ى وأعداف مشتراة ، وان أع  ما يميز المجتمع الريفى من خصا 
، واوة الجقاات بين أنرادا ، والشجور الجمجى ، والمحان ة عهى الودي  ، والاكر  والشكمامة و ولجكن مكن 
أع  الخصا ص التى ستصف بما ريف ا المصرى من ادي  الزمان عهكى الكر   مكن اسكوة الحيكاة ومرارتمكا 

، ، واكد تجهكت صكور عك ا ال تماسك  نكى عقاكات الكود والتجكاون والمسكاعدة لبج كم  أ ه متماسك  سجتماعيكا
البجض حيث اا ت الورية بمثابة أسرة واحدة تفرح لفرح اآلخرين ، وتحكزن لحكز م  ، ولاكن اليكو  وبجكد 
التريكرات السكريجة والمتقحوكة التككى أصكابت المجتمكع المصكرى عامككة والريفكى خاصكة، وأنكرزت أشككاان 

سما الم فجة المادية والمصالح المتبادلة ، و مرت ا ل  أشاان جديكدة جديدة من الجقاات اإلجتماعية اسا
من المشاقت المجتمجية والتى ل  تان موجودة من ابن زادت األمر تجويدا، ، ويتواع ان ياون لما تأثيرعا 

 عهى عهى التماس  اإلجتماعى بين الريفيين س انة سلى الاثير من الجوامن األخرى و
دراسككة نككى تحديككد مسككتوى التماسكك  اإلجتمككاعى بككين الككريفيين نككى م طوككة واككد تحككددت أعككداف ال 

البحث ، وتحديد مستوى سدار  الريفيين لهمشاقت اإلجتماعية واإلاتصادية والخدميكة بمجكتمجم  المحهكى 
، وا ا التجرف عهى مج وية الجقاة بين درجة التماس  اإلجتماعى لهكريفيين وبجكض المتريكرات المسكتوهة 

درجكة سسككما  المتريكرات المسكتوهة المدروسككة نكى تفسكير التبككاين الاهكى بكين الككريفيين نكى درجككة ، وتحديكد 
تماسام  اإلجتماعى ، وأخيرا، التجرف عهى آراء المبحوثين نيما يتجهق بأسبا  ترير الجقاات اإلجتماعية 

 بين الريفيين نى الوات الحالى و 
%  33رات مسكتوهة تسكم  مجتمجكة ب سكبة واد ترازت أع   تا ج الدراسة نى وجكود خمكم متريك

نككى تفسككير التبككاين الاهككى بككين الككريفيين مككن حيككث درجككة تماسككام  اإلجتمككاعى ، وعكك ا المتريككرات عككى   
الويادية ، سدرا  المشاقت اإلاتصادية ، الطموح الشخصى ، حج  الحيازة الزراعية ، اإل فتاح الثوكانى ، 

لكريفيين مكن حيكث درجكة تماسكام  اإلجتمكاعى يرجكع سلكى عك ا بمج ى أن ما يور  مكن ثهكث التبكاين بكين ا
 المتريرات الخمم مجتمجة و 

 

 مق م  ؤمشك   الرحث :
يجتبككر المجتمككع الريفككى المصككرى مككن أاككد  المجتمجككات الريفيككة التككى  مككرت نككى الجككال  ، وان  

تمتاز بتوار  بيوتما  الور  من مصدر المياا ) ال ين ( واإلحتماء من الفي ان اد حددا موااع الورى التى
، وتزاحممككا ، وزيككادة التجامككن والجقاككات اإلجتماعيككة بككين أعهمككا ممككا أدى سلككى  مككو خبككراتم  وممككاراتم  

 ( و 1988اإلجتماعية ) شواى ، 
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( أن المجتمكع الريفكى عبكارة عكن مجموعكة مكن السكاان الكريفيين الك ين  1998ويرى الخولى )  
الجقاكات  و شكأت بيك م  عقاكات س سكا ية متبادلكة، وترتك  عهكى عك ايويمون نى م طوة جررانيكة محكددة ، 

 سكا ية وجود جماعات وم  مات ومؤسسات سجتماعية ، وأصكبح لمك  بحاك  الجيكرة الماا يكة والكروابط اإل
ن خصكا ص عادات وتواليد واي  وعوا د وأما ى وأعداف مشكتراة ، وان أعك  مكا يميكز المجتمكع الريفكى مك

لوكدي  ، ن ة عهكى ابالطبيجة ، واوة الجقاات بين أنرادا ، والشجور الجمجى ، والمحا البساطة ، واإلرتباط
 والار  والشمامة و 

( عهككى اككوة الجقاككات اإلجتماعيككة بككين الككريفيين وأ مككا توككو  عهككى أسككام  1966ويؤاككد أحمككد )  
، تهوا  ، نىمجرنة وثيوة وتشابه نى المم ة والمس وليات ، وأ م  يجاو ون بج م  تجاو ا لم اسكبات مختهف ا يا

ات وة الجقاكالراعية واإلجتماعية نيتبادلون االالت والحيوا ات وت مر أجكن صكور التجكاون والتماسك  واك
 ى سكقمة )نى الم اسبات احهون  يف عهى األسرة ، أو نى األنراح والمآت  والاوراث وال ابات و ويكر

جكود ن  تيجكة وسلى التشابه الموجكود بكين الكريفيي ( أن اوة التماس  اإلجتماعى بين الريفيين ترجع 1988
( سلككى ان مصككطهح التماسكك   1965صككفات مشككتراة وأعككداف وخبككرات واحككدة و ويشككير  يواومكك  ) 

اإلجتمككاعى يشككير سلككى الدرجككة التككى يككرتبط بمككا أع ككاء الجماعككة نككى أى  ككرف أو نككى اككن ال ككروف 
درجكة  تماس  اإلجتماعى يشكير سلكى وجكود( ان مصطهح ال 1979المحتمهة والمما ة و اما يرى  يث ) 

جماعكة عالية من التكرابط بكين وحكدات تجمكع مجكين ، او بمج كى آخكر عكى درجكة الجك   التكى تمارسكما ال
 عهى أع ا ما و 

  ( أن ع ا  ثقثكة مجكا ى مختهفكة أاتر كت بمصكطهح التماسك  عكى  1986وأو ح مارنن شو )  
ى لكدانع الك إل فصكان ع مكا ، والكروح المج ويكة أو مسكتوى االجا بية  حكو الجماعكة بمكا نكى  لك  مواومكة ا

 ي مر نى أع اء الجماعة ، وتآ ر جمود أع اء الجماعة و 
واككد تجككرض المجتمككع الريفككى نككى اآلو ككة األخيككرة لسهسككهة واسككجة مككن التريككرات اإلجتماعيككة  

 فيين سلككىعجككرة الكريواإلاتصكادية لجككن مكن أعممككا زيكادة س فتككاح الوريكة المصككرية عهكى الجككال  الخكارجى و
توسكع تصكادى والالخارج ، وس تماج الدولة لجدد من السياسات اإلاتصادية الجديدة اان أخرعا التحرر اإلا

ى نكو التريكر نى التجهي  ، و مور أشاان البطالة المختهفة بكالريف ، ولجكن مكن أعك  م كاعر عك ا التريكر عك
 لسكهبية نكىن و مكور صكور التفاك  اإلجتمكاعى واالجقاات اإلجتماعية والتماس  اإلجتمكاعى بكين الكريفيي

 سهو  أع ا ه و 
( سلكى التفاك  اإلجتمككاعى عهكى ا كه عككد  توانكق ال سكق اإلجتمككاعى  1985ويشكير  ويكن تككايمز )  

رديكة ميكزات الفلهماا ات المترابطة واألدوار ، خاصة، ع دما التحوق االعداف الجمجية تهك  الر بكات والت
 لتفا  اإلجتماعى  وع من الفشن ال ى يهحق بال سق اإلجتماعى و ألع اء ال سق ، ويجتبر ا

( أن الحفا  عهى   ا  الجماعة وتماسكاما يكت  مكن خكقن تاكرار اكن  1984ويرى الجوعرى )  
اعككة  حهككت الجمسالوواعكد والمجككايير والوككي  المشكتراة برسككتمرار والتأايككد عهيمكا ، وا ككه س ا لكك  يحكدث  لكك  

 يطكة بمكا مكنالتى تحدث داخن الجماعة مكن  احيكة ، وبكين الجماعكة والبي كة المحوتفاات ، ألن التوترات 
  احية أخرى سوف تو ى عهى وجود الجماعة وتججن أمر سستمرارعا مستحيق، و

( عككددا، مككن الجوامككن التككى تسككاعد عهككى تماسكك  الجماعككة وتزيككد مككن  1987ويسككوج جككامع )  
 ة الجماعكةالتكى تواجممكا ، ومكن بكين عك ا الجوامكن اكدر سستورارعا وتووى ادرتما عهى مواجمة التحكديات

روابط عهكى سشكباع حاجكات أع كا ما ال فسككية والبيولوجيكة ووجكود اعكداف مشككتراة تسكاعد عهكى توويكة الكك
ع اد مكن تواكبي م  ، ووجود مجايير سهواية مشتراة تساعد عهكى الشكجور بالتماثكن ال فسكى ، وتماكن األنكر

 األنراد نى سطار عا  ، وسمولة اإلتصان بين األع اء و  سرتباط األدوار التى يوو  بما
 

 مشك   الرحث :
مر ريف ا المصرى بحو  طويهة من الزمن عا ى خقلما الاثير مكن الحرمكان وسكيطرة اإلاطكاع  

 -رض الفور والجمن والمك -، وسعمان وتجاعن من الحاومات ، حتى أصبح مرتع خص  لثالوث التخهف 
 فيين لمكك امشككاقت اإلاتصككادية واإلجتماعيككة والخدميككة ، وال شكك  أن سدرا  الككريوتراامككت الجديككد مككن ال

ثوانيككة المشكاقت لكيم بدرجكة واحكدة   كرا، إلخكتقف  كرونم  وخصا صكم  اإلاتصكادية واإلجتماعيكة وال
 و يرعا و
ولجن من أع  الخصا ص التى ستصف بما ريف ا المصرى من ادي  الزمان عهى الر   مكن اسكوة  

، ، واككد تجهككت صككور عكك ا التماسكك  نككى عقاككات الككود والتجككاون الحيككاة  ومرارتمككا أ ككه متماسكك  سجتماعيككا
والمساعدة لبج م  البجض حيث اا ت الورية بمثابة أسرة واحدة تفرح لفرح اآلخرين ، وتحكزن لحكز م  

خاصكة، ، ولان اليو  وبجد التريرات السريجة والمتقحوة التى أصابت المجتمكع المصكرى عامكة والريفكى 
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وأنرزت أشاان جديدة مكن الجقاكات اإلجتماعيكة اساسكما الم فجكة الماديكة والمصكالح المتبادلكة ، و مكرت 
ا ل  أشاان جديدة من المشاقت المجتمجية والتى ل  تان موجودة من ابن زادت األمكر تجويكدا، ، ويتواكع 

الاثير من الجوامن األخرى ، لم ا  ان ياون لما تأثيرعا عهى التماس  اإلجتماعى بين الريفيين س انة سلى
تسجى ع ا الدراسة سلى التجكرف عهكى مسكتوى التماسك  اإلجتمكاعى بكين الكريفيين ، وسدراامك  لهمشكاقت 
المجتمجيككة بمجتمجككاتم  المحهيككة، ومككا عككى الجوامككن التككى تككؤثر عهككى مسككتوى التماسكك  اإلجتمككاعى بككين 

  الجقاات اإلجتماعية بكين الكريفيين ؟ لجكن اإلجابكة الريفيين ؟ وما عى أسبا  التحون والترير ال ى أصا
، لم ا ال اعرة نى ريف ا المصرى نى محاولة إلعادته لما اكان عهيكه  عهى ع ا التساؤالت يود  ل ا تشخيصا

 من اوة نى عقااته اإلجتماعية و 
 أه اف الرحث :

 نى  وء مشاهة البحث السابق عر ما تحددت أعدانه نيما يهى   
 مستوى التماس  اإلجتماعى بين الريفيين نى م طوة البحث و تحديد - 1
 لمحهى واتحديد مستوى سدار  الريفيين لهمشاقت اإلجتماعية واإلاتصادية والخدمية بمجتمجم   - 2
يكة   توهة التالالتجرف عهى مج وية الجقاة بين درجة التماسك  اإلجتمكاعى لهكريفيين والمتريكرات المسك - 3

حجك   ،الشكمرى  ة ، الحالكة الزواجيكة ، الحالكة التجهيميكة ، الحالكة الجمهيكة ، الكدخنعدد أنراد األسر
إل فتكاح اديكة ، االحيازة الزراعية ، مهاية اآلالت الزراعية ، الج وية بالم  مات اإلجتماعية ، الوي

خصككى ، الثوكانى ، الو كع الطبوكى ، اإل فكاج عهكى الرك اء ، درجكة الرعايكة الصكحية ، الطمكوح الش
اقت الكة السكان ، المشككاراة الرسكمية درجككة سدرا  المشكاقت اإلاتصككادية ، درجكة سدرا  المشككح

 اإلجتماعية ، درجة سدرا  المشاقت الخدمية و 
ة يين نكى درجكتحديد درجة سسما  المتريكرات المسكتوهة المدروسكة نكى تفسكير التبكاين الاهكى بكين الكريف - 4

 تماسام  اإلجتماعى و
واكت فيين نكى الاء المبحوثين نيما يتجهق بأسبا  ترير الجقاكات اإلجتماعيكة بكين الكريالتجرف عهى آر - 5

 الحالى و 
 فاؤض الرحث :

 لتحويق المدف الثا ى والرابع ت  صيا ة الفر ين ال  ريين التاليين    
 سة و توجد عقاة بين درجة التماس  اإلجتماعى لهريفيين وبجض المتريرات المستوهة المدرو - 1
  رجكة تماسكامدتسم  المتريرات المدروسة نى تفسير التباين الاهى بين الاهى بين الريفيين من حيكث  - 2

 اإلجتماعى و 

 

 الطايق  الرح ي  

 
أجرى عك ا البحكث بمحكان تى البحيكرة وسكوعاج حيكث تك  سختيكار مراكز واحكد عشكوا ى مكن اكن  

، بطريوة عشكوا   الكدل جات ية ، ناا كت اريكة المسكين مراكزمحان ة ، ومن ان مراز ت  سختيار ارية أي ا
،  170بمحان ة البحيرة ، وارية  يرة مراز أخمي  بمحان ة سوعاج ، واد بهغ حج  عي ة الدراسة  مبحوثكا

، بطريوككة عشكوا ية ، وتكك  جمككع البيا كك 85، بوااكع  ، مككن اككن اريكة ، تكك  سختيككارع  أي ككا  ات بالموابهككةمبحوثككا
أشكتمهت  ارة سستبيان سبق سعدادعا وتصميمما ل فم الركرض ، واكدالشخصية مع المبحوثين بواسطة سستم

 اإلستمارة عهى ثقثة اجزاء ر يسية ، عى عهى ال حو التالى  
 

 الازء األؤد :
وت من بيا ات أساسية عن المبحوث وأسرته من حيث عدد أنراد األسرة ، والمسكتوى التجهيمكى  

عك ا  لزراعيكة ،وث سواء من األرض الزراعية ، واآلالت ا، والحالة الجمهية ، ث  بيا ات عن مهاية المبح
واإل فتكاح  ،باإل انة سلى بجض المتريرات المسكتوهة المدروسكة وعكى   الج كوية بالم  مكات ، والوياديكة 

صى ، طموح الشخالثوانى ، والو ع الطبوى ، وب ود اإل فاج عهى الر اء والتجهي  والرعاية الصحية ، وال
 لمشاراة اإلجتماعية الرسمية و وحالة المسان ، وا

 

 الازء ال انا :
وأختص بويام التماس  اإلجتماعى بين الكريفيين و لك  مكن خكقن سث كان وعشكرون عبكارة تكدور  

حون مدى الويا  باألعمان والواجبات والسهوايات التى تجام التماس  اإلجتماعى بين الريفيين من عدمه 



Nassrat, Suzan M. 

 6936 

مهة نى الجمكن ، ومسكاعدة المحتكاج مك م  ، وتوكدي  واجك  الجكزاء ، مثن   التزاور نى الم اسبات ، والمزا
والتم  ة نى الم اسكبات السكجيدة ، وا كاء مصكالح ال كام ، والفكرح لفكرحم  والحكزن س ا أصكابم  ماكروا 
سلى  ير  ل  و واد طه  مكن المبحكوث سبكداء رأيكه عكن اكن عبكارة و لك  عهكى مويكام ماكون مكن أربجكة 

 ، ، ، ،  ادرا، ، اليحدث ، واد أعطيت األوزان مستويات عى   دا ما ، صفر عهى الترتيك   1،  2،  3أحيا ا
 و ل  نى حالة الجبارات الموجبة ، والجام نى حالة الجبارات السالبة و 

، ألبداء رأى المبحوثين عن األسبا  التى  يكرت مكن عقاكة   اما ت من ع ا الجزء سؤاال، مفتوحا
 نى الس وات األخيرة و أنراد المجتمع مع بج م  البجض 

 
 الازء ال الث :

وأختص بويام سدرا  الريفيين لهمشاقت المجتمجية وعى المشكاقت اإلاتصكادية وم مكا البطالكة  
د  لجمالة وعكا، ارتفاع األسجار ، س خفاض الدخون ، عد  تونر السهع ، مشاقت التسويق ، ارتفاع أجور 

األدمكان ،  ،اهة الطكقج وتجكدد الزوجكات ، س حكراف األب كاء تونرعا ، والمشاقت المجتمجية وم مكا   مشك
جف اإل تصككا  ، عوككوج الوالككدين ، الرشككوة ، التطككرف واألرعككا  ، والمشككاقت الخدميككة وم مككا    كك

ة رتفاع  سكبسخدمات اإلرشاد الزراعى ، عد  تونر الخدمات الصحية والتجهيمية ، وال ون والمواصقت ، 
ت  ا المشكاقعكوالترنيمية ووو الخ ، حيث ت  سؤان المبحوث عن درجة تواجكد  األمية ، والخدمات الدي ية

 نككى مجتمجككه و لكك  عهككى مويككام ماككون مككن أربككع مسككتويات عككى   متواجككدة بدرجككة عاليككة ، متوسككطة ،
 ، صفر عهى الترتي  و  1،  2،  3 جيفة ،  ير متواجدة ، واد أعطيت األوزان 

( تك   1999 ى سسكتررج ارابكة الشكمرين ) مكارم وأبريكن وبجد اإل متكاء مكن جمكع البيا كات والك 
، لكك ل  جككداون الحصككر الجككددى وال سكك  ، مسككتخدما  ،الم ويككة  تفريككغ البيا ككات وجككدولتما وتحهيهمككا سحصككا يا

د ) ومجامكككن اإلرتبكككاط البسكككيط ، وسختبكككار مربكككع اكككاى ، ومجامكككن اإل حكككدار المتجكككدد المتكككدرج الصكككاع
Stepwise  و ) 

 

 االنتائج ؤمناقشته
 

 أؤالً : التماسإل اماتما ا ل ايليين ؤمستؤى إ ااكهم ل مشكالت الماتمةي  :
% (  58.5( سلى أن مايزيد عكن  صكف المبحكوثين    )  1تشير ال تا ج الواردة بالجدون را  )  

 (           ، ام  % ( تماسكككك 33.9مسككككتوى تماسككككام  اإلجتمككككاعى اككككوى ، وأن ثهككككث المبحككككوثين توريبككككا
% ( مسكككتوى تماسكككام   92.4وسكككط ، أى أن مايزيكككد عكككن تسكككجة أعشكككار المبحكككوثين ) اإلجتمكككاعى مت

رات اإلجتمكاعى متوسكط نيمكا نكوج ، وعكو مكا يماكن تفسككيرا بكأن الريكف المصكرى عهكى الكر   مكن التريكك
قاككات ال أن الجالاثيكرة التكى شكمدعا نككى السك وات األخيكرة والتككى اكان لمكا الجديكد مككن التكأثيرات السكهبية س

 ي م  و بعية بين أنرادا الزالت بخير حيث ترتفع درجة التماس  والترابط اإلجتماعى نيما اإلجتما
امكا ست ككح مكن ال تككا ج الككواردة بك فم الجككدون أن سدرا  الككريفيين لهمشكاقت المجتمجيككة الككثقث  

   المدروسة وعى المشاقت اإلاتصادية واإلجتماعية والخدمية ، اد جاءت عهى ال حو التالى 
 
 

 

 

 

الت   (: يؤضكككو تؤزيكككح المرحكككؤ ين ؤفقكككاً لمسكككتؤى تماسككككهم اماتمكككا ا ؤإ ااكهكككم ل مشكككك 1د اقكككم   اككك ؤ

 الماتمةي  الم اؤس 

 %     اللئات

   مستؤى التماسإل اماتما ا : - 1
 7.6 12 تماس   جيف -
 33.9 58 تماس  متوسط  -
 58.5 100 تماس  اوى -

   إ ااإل المشكالت امقتصا ي  : - 2

 24.0 40 درا   جيفس -
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 69.0 118 سدرا  متوسط  -
 7.0 12 سدرا  عالى -

   إ ااإل المشكالت اماتما ي  : - 3
 17.0 29 سدرا   جيف -
 65.5 111 سدرا  متوسط  -
 17.5 30 سدرا  عالى -
   إ ااإل المشكالت الخ مي  : - 4
 12.3 21 سدرا   جيف -
 62.6 106 سدرا  متوسط  -
 25.1 43 عالىسدرا   -

 

 المشكالت امقتصا ي  :
% مسكككتوى سدراامككك  متوسكككط  69ست ككح مكككن ال تكككا ج أن مايزيكككد عكككن ثهثكككى المبحكككوثين ب سكككبة  

ن أاكن % ( سدراامك  لمكا  كجيف ، وأ 24لهمشاقت اإلاتصكادية ، وأن مكا يوكر  مكن ربكع المبحكوثين ) 
 ت اإلاتصكادية ى يمان تفسيرا بأن المشاق% ( يوجون نى ن ة اإلدرا  الجالى ، األمر ال 7 سبة م م  ) 

ريفيكة لوأن األسرة انى المجتمع الريفى ل  تستفحن بجد   را، لهمحدودية ال سبية لحاجات الريفيين المادية و
، وحدة متاامهة ومتجاو ةو نق مشاهة بطالة بالشان الموجود نى الح كر حيكث يجمكن أنكراد األ  سكرة جميجكا

  اسكبة سلكىم وا جامجيين ، والسهع ومستهزمات اإل تاج متكونرة، واألسكجار نى نقحة األرض حتى ولو اا
 لحد ما و 

 

 المشكالت اماتما ي  :
% مسكككتوى سدراامككك  لهمشكككاقت  65.5تبكككين مكككن ال تكككا ج أن مكككايور  مكككن ثهكككث المبحكككوثين  

جتماعيكة اإلجتماعية متوسكط ، وتواربكت  سكبة المبحكوثين  وى اإلدرا  الجكالى والمك خفض لهمشكاقت اإل
  % ، وعو ما يجام وجكود مشكاقت سجتماعيكة بكالريف وأ مك 17% ،  17.5حيث بهرت عهى الترتي  

، ونشككن  يككدراون عكك ا المشككاقت والتككى م مككا   س تشككار  ككاعرة الطككقج ، واألدمككان ، والبهطجككة والج ككف
ر  رعة التحكسكو سلى األب اء نى التجهي  ، ومواطجة األعن ، و جف اإل تماء المجتمجى ، األمر ال ى يدع

، من أجن محاصرة ع ا المشكاقت والو كاء عهيمكا ابكن ان يسكتفحن خطرعكا حتكى اليصكبح الريكف مرت جكا
 لهجريمة واإل حراف و 

 

 المشكالت الخ مي  :
% (  25.1( أن حكوالى ربكع المبحكوثين ب سكبة     )  1تبين من ال تا ج الواردة بالجدون راك  )  

% (  62.6خدميككة عككالى ، وان مككا يزيككد عككن ثقثككة أخمككام المبحككوثين ) مسككتوى سدراامكك  لهمشككاقت ال
 % ( مسككتوى سدراامكك   ككجيف 12.3مسككتوى سدراامكك  لمككا متوسككط ، وان ااككن  سككبة مككن المبحككوثين ) 

د جكالى لوجكولوجود مشاقت خدمية ، ويمان تفسير سرتفاع  سبة المبحوثين نى ن كة اإلدرا  المتوسكط وال
جهمك  لكريفيين جسا ن اإلعق  واإل فتاح الثوانى والجررانى ال ى لحق باثير من امشاقت خدمية سلى ان و

، ، وا ه عهى الر   من الجمود التى تب لما الدولة إلستامان الخدمات االساس يكف مكن ية نكى الرأاثر تطهجا
ت ن وجدتجهي  وصحة ومواصقت و يرعا ، سال أن ع ا  بجض الورى ل  تستامن بما ع ا الخدمات ، وس
 كرورة  نرن أداءعا ل  يصكن سلكى الحكد الك ى يشكبع ر بكات وسحتياجكات الكريفيين ، األمكر الك ى يسكتدعى

 تونير ع ا الخدمات وسستامالما واإلرتواء بمستوى أداء الوا   م ما و 
 

 س  : انياً : الةالق  رين التماسإل اماتما ا ل ايليين ؤرةض المتغياات المستق   الم اؤ
اآلتكى إلختبكار الفكرض ال  ككرى األولجهكى أ كه   التوجكد عقاكة مج ويكة بككين الفكرض اإلحصكا ى  

درجة التماس  اإلجتماعى لهريفيين والمتريرات المستوهة التالية   عدد أنكراد األسكرة ، الحالكة الزواجيكة ، 
اعيكة ، الحالة التجهيمية ، الحالة الجمهيكة ، الكدخن الشكمرى ، حجك  الحيكازة الزراعيكة ، مهايكة اآلالت الزر

الج ككوية بالم  مككات ، الوياديككة ، اإل فتككاح الثوككانى ، الو ككع الطبوككى ، اإل فككاج عهككى الركك اء ، الرعايككة 
الصحية ، الطموح الشخصى ، حالة السان ، المشاراة الرسمية ، سدرا  المشاقت اإلاتصكادية ، سدرا  

ا الفكرض تك  سسكتخدا  مجامكن المشاقت اإلجتماعية ، سدرا  المشكاقت الخدميكة   و وإلختبكار صكحة عك 
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اإلرتباط البسيط لهمتريرات المستوهة  ات الطبيجة المتصهة وعى   عدد أنراد األسكرة ، الحالكة التجهيميكة ، 
الكدخن الشكمرى ، حجكك  الحيكازة الزراعيكة ، الج ككوية بالم  مكات ، الوياديكة ، اإل فتككاح الثوكانى ، اإل فككاج 

الشخصكككى ، حالكككة السكككان ، المشكككاراة الرسكككمية ، سدرا   عهكككى الرككك اء ، الرعايكككة الصكككحية ، الطمكككوح
المشككاقت اإلاتصككادية ، سدرا  المشككاقت اإلجتماعيككة ، سدرا  المشككاقت الخدميككة ، امككا تكك  سسككتخدا  
سختبار مربع ااى لهمتريرات المستوهة  ات الطبيجة المتوطجكة وعكى   الحالكة الزواجيكة ، الحالكة الجمهيكة ، 

 ، الو ع الطبوى ، واد جاءت ال تا ج عهى ال حو التالى    مهاية اآلالت الزراعية
 المتريكراتست ح وجود عقاة سرتباطية طردية مج وية بين درجة التماسك  اإلجتمكاعى لكدى الكريفيين و -

لطمكوح لصكحية ، ااالمستوهة التالية   حج  الحيازة الزراعية ، الج كوية بالم  مكات ، الوياديكة ، الرعايكة 
اكد بهركت واراة الرسكمية ، سدرا  المشكاقت اإلاتصكادية ، سدرا  المشكاقت الخدميكة و الشخصى ، المش

 0.3313،  0.2718،  0.5025،  0.2674،  0.2375اي  مجامن اإلرتباط البسكيط عهكى الترتيك    
 و  0.2537،  0.3311،  0.2101، 
الت ومتريككر مهايككة اآلامككا ست ككح وجككود عقاككة مج ويككة بككين مسككتوى التماسكك  اإلجتمككاعى لهككريفيين  -

 و  13.527الزراعية حيث بهرت ايمة مربع ااى المحسوبة 
وب اءا، عهى ع ا ال تا ج نر ه يمان ابون الفرض ال  رى األون نيما يتجهق بكالمتريرات التكى ثبكت  

ايكة اعيكة ، مهمج وية بي ما وبين التماس  اإلجتمكاعى لهكريفيين وعك ا المتريكرات عكى   حجك  الحيكازة الزر
لمشككاراة اآلالت الزراعيككة ، الج ككوية بالم  مككات ، الوياديككة، الرعايككة الصككحية ، الطمككوح الشخصككى ، ا

فككرض الرسككمية ، سدرا  المشككاقت اإلاتصككادية ، سدرا  المشككاقت الخدميككة ، نككى حككين يماككن رنككض ال
جهيميكة، حالكة التلال  رى األون بال سبة لبااى المتريرات وعكى   عكدد أنكراد األسكرة ، الحالكة الزواجيكة ، ا

ة المسكان  اء ، حالكالحالة الجمهية ، الدخن الشمرى ، اإل فتاح الثوانى ، الو ع الطبوى ، اإل فاج عهى الرك
 ، سدرا  المشاقت اإلجتماعية و 

ويامن تفسير وجكود عقاكة سرتباطيكة طرديكة مج ويكة بكين التماسك  اإلجتمكاعى لهكريفيين ومتريكر  
تمككاعى  ككه اهمككا زاد حجكك  الحيككازة الزراعيككة زادت درجككة التماسكك  اإلجحجكك  الحيككازة الزراعيككة حيككث ا

زيكد لشكخص أن يالهريفيين وأن زيادة حج  الحيازة الزراعية يرتبط بما زيادة الكدخن وبالتكالى يماكن لمك ا 
التجكاون من س فااه عهى المحتاجين وخاصة، من األعن واألاار  ممكا يشكجع عهكى توطيكد عقاكات الحك  و

يكر مهايكة لى يزداد تماسكاه اإلجتمكاعى مكع أنكراد مجتمجكه و وي سكح   فكم التفسكير عهكى مترمجم  وبالتا
هككى توككدي  اآلالت الزراعيككة حيككث أ ككه بزيككادة مهايككة المبحككوث لككمالت الزراعيككة يماككن أن يسككاعدا  لكك  ع

أو  خدمات زراعية لمخرين المحتاجين مثن رى أرا يم  بموتور الرى الخكاص بكه أو حكرث أرا كيم 
ع ام محصولم  بالجرار الخاص به حتى ولكو اكان بكأجر ولا كه يؤجكن الحصكون عهكى أجكرا لحكين بيكدر

، مككن أنككراد مجتمجككه ويزيككد مككن تم اسككاه محصككوله أو تيسككير أحوالككه ، سلككى  يككر  لكك  ممككا ججهككه محبوبككا
 اإلجتماعى مجم  و 

والتى أت ح وجكود  أما بال سبة لمتريرات الج وية بالم  مات ، والويادية ، والمشاراة الرسمية 
 ككوء مككا  عقاككة سرتباطيككة طرديككة مج ويككة بيكك م  وبككين التماسكك  اإلجتمككاعى لهككريفيين نككيمان تفسككيرا نككى

  ت يفه مثن عك ا الصكفات عهكى صكاحبما مكن اكدرة عهكى خدمكة أنكراد المجتمكع وتسكمين ا كاء مصكالحم
ن زيككادة اتشككرهم  ، امككا  خاصككة، نككى الم  مككات اإلجتماعيككة ، وتوككدي  الككرأى لمكك  نككى أمككور حيككاتم  التككى

 ا تم  بكيندخولم  تساعدع  عهى المشكاراة نكى المشكروعات الت مويكة التكى ت فك  بوكراع  ممكا يزيكد مكن ماك
 أنراد مجتمجم  ويوطد الجقاات بي م  و 

ونيمكا يتجهكق بمتريكرى الرعايكة الصكحية والطمكوح الشخصكى والك ى ست كح اك ل  وجكود عقاككة  
لك ين لكريفيين ااما وبين التماس  اإلجتماعى لهكريفيين نكيمان تفسكير  لك  بكأن سرتباطية طردية مج وية بي م

 ة السكهيمةترتفع لديم  درجة الرعاية الصحية ياون لديم  ادر ابير من المجارف عن الممارسات الصكحي
دة يا  بمسكاع، وايفية الحفا  عهى صحتم  ، وأسالي  الجقج الصحيحة من األمراض وبالتالى يما م  الو

و يرعكا  خرين من أنراد مجتمجم  سواء مساعدة نى األعمان الزراعية أو ا اء مصالحم  نكى المكدناآل
مجتمجكه  ، أو مساعدتم  نى تودي  ال صيحة نى ال واحى الصحية مما يزيكد مكن عقاكة الشكخص مكع أنكراد

ن مك الريفى و ونيمكا يتجهكق بكالطموح الشخصكى يسكجى نكرن الشكخص الك ى يتصكف بكأن لديكه درجكة عاليكة
د ت ود أنراالطموح والتطهع سلى رنع مستواا وتحسين مجيشته نرن أحد السبن لتحويق  ل  عو اس  عقاا

مكا أ ككه مجتمجكه حتكى س ا رشكح  فسكه ألى س تخابككات يماكن أن ي كان تأييكدع  والحصككون عهكى أصكواتم  ، ا
 ياون محط ا  ار  يرا من أنراد المجتمع   را، لتفواه وزيادة طموحه وتطهجه و 

اما يمان تفسير وجود عقاكة مج ويكة سرتباطيكة طرديكة بكين التماسك  اإلجتمكاعى لهكريفيين وبكين  
تحديد المشكاقت اإلاتصكادية والمشكاقت الخدميكة سلكى أن الشكخص الك ى يكدر  وجكود مشكاهة ساتصكادية 
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  الجكون لمخكرين بأبجادعا المختهفة ياون أاثر تاثيرا، نى اآلخرين ، وبالتالى يحاون ادر المستطاع أن يود
حتى اليجا ون من  فم المشاهة التى عا ى أو يجا ى م مكا ولمك ا ياتسك  حك  الكى أخكرين وتزيكد عقاتكه 
اإلجتماعيكة مجمك  و اك ل  الحكان بال سكبة لتحديكد المشكاقت الخدميكة نكرن مكن يكدر  وجودعكا يصكبح لديكه 

ن عهكى تكك لين عك ا الصككجا  تجكار  نكى التجامككن مكع المؤسسككات الخدميكة ومكا يواجمككه مكن صككجا  نيجمك
 لهمخرين من أنراد مجتمجه وبالتالى يزداد تماساه وسرتباطه بم  و 

 
لتماسإل ؤ اا  ا ( :يؤضو قيم مةامد اماتراط الرسيط رين المتغياات المستق   الم اؤس  2ا ؤد اقم   

 اماتما ا رين الايليين 

 مستؤى المةنؤي  قيم مةامد اماتراط المتغياات المستق  

 - 0.1585 عدد أنراد األسرة -
 - 0.0064 الحالة التجهيمية -
 - 0.0156 الدخن الشمرى -
 ** 0.2375 حج  الحيازة الزراعية -
 ** 0.2674 الج وية بالم  مات -
 ** 0.5025 الويادية  -
 - 0.1333 اإل فتاح الثوانى -
 - 0.0442 اإل فاج عهى الر اء -
 ** 0.2718 درجة الرعاية الصحية -
 ** 0.3313 الطموح الشخصى -
 - 0.0578 حالة السان -
 ** 0.2101 المشاراة الرسمية -
 ** 0.3311 درجة سدرا  المشاقت اإلاتصادية -
 - 0.0769 درجة سدرا  المشاقت اإلجتماعية -
 ** 0.2537 درجة سدرا  المشاقت الخدمية -
  0.01** مةنؤى  ن  مستؤى  

 

ااكك  مككن حيككث   هام المتغيككاات المسككتق   الم اؤسكك  فككا تلسككيا الترككاين الك ككا رككين الككايليين ال ككاً : إسكك

 تماسكهم اماتما ا : 
لتحديد درجة سسما  المتريرات المستوهة المدروسة نى تفسير التباين الاهى بين الريفيين من حيث  

لصككاعد ) لمتجككدد المتككدرج ادرجككة تماسككام  اإلجتمككاعى سسككتخد   ككو ج التحهيككن اإلرتبككاطى واإل حككدارى ا
Step-Wise  (  حيث أو حت ال تا ج الواردة بجدون را ، )سكم  ( وجود خمم متريرات مستوهة ت 3
عى ، وعك ا % نى تفسير التباين الاهى بين الريفيين من حيث درجكة تماسكام  اإلجتمكا 33مجتمجة ب سبة 

،  الزراعيكة طموح الشخصى ، حج  الحيكازةالمتريرات عى   الويادية ، سدرا  المشاقت اإلاتصادية ، ال
اعى م  اإلجتمكاإل فتاح الثوانى ، بمج ى أن ما يور  من ثهث التباين بين الكريفيين مكن حيكث درجكة تماسكا

 يرجع سلى ع ا المتريرات الخمم مجتمجة و 
 

 ا رين ااماتم (: يؤضو الةالق  رين رةض المتغياات المستق   الم اؤس  ؤ اا  التماسإل 3ا ؤد اقم   

 الايليين رإستخ ام إختراا مارح كاى

 مستؤى المةنؤي  قيم مارح كاى  المتغياات المستق  

 - 1.130 الحالة الزواجية -
 - 1.724 الحالة الجمهية -
 ** 13.527 مهاية اآلالت الزراعية -
 - 8.176 الو ع الطبوى -

 
 

 

 الق  رين الايليين :اارةاً : آااء المرحؤ ين فيما يتة ق رأسراب تغيا الة
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بسؤان المبحوثين عن أسبا  ترير الجقاة بين أنراد المجتمع الريفى نى الوات الحالى عمكا اكان  
، مكن اككوة نكى الجقاكات اإلجتماعيككة نيمكا بيكك م  ،  اكر المبحوثكون الجديككد ا  مكن األسككب عهيكه الو كع اككديما

، عهكى ال حكو التكالى      ى مودمكة عك ا نك(   حيكث جكاء  4) جكدون راك   والتى يمان ت اولما مرتبكة ت ازليكا
، يمثهكككون  سكككبة  58األسككبا   كككيق الجكككيل واهكككة المكككوارد و اكككر  لككك  حكككوالى  % مكككن  34.12مبحوثكككا

 53 ارعكا والمبحوثين أنراد عي ة البحث ، ث  حسك  الكد يا والمكادة وس شكران ال كام بمصكالحم  الخاصكة 
، ب سبة   48ا % وس خفاض الدخون و ارعك 28.82ب سبة  % ، و قء األسجار والمجيشة 31.18مبحوثا

، يمثهككون  سكبة  ث  ككرت % و ويُقحكك  ان عك ا األسككبا  األربكع اهمككا أسكبا  ماديككة ، حيك 28.24مبحوثكا
ى أصكبح الجكرالماديات عهى الجقاات اإلجتماعية التى اا ت تربط أنراد المجتمع وتزيكد مكن تماسكاه ، و

 رادا و وراء المادة عو عو الشرن الشا ن لان أن
، يمثهكون  سكبة  47ث  جاء سب  الزيادة الابيرة نى الساان و ارعا   % و كجف  27.65مبحوثكا

 22.35بة % ، وعد  وجود الودوة الصالحة نكى المجتمكع ب سك 24.71الوزع الدي ى لدى الريفيين ب سبة 
احى عكن ال كو تأخرة% و ويمان الوون أن ع ا األسبا  الثقثة تتجهق بال واحى اإلجتماعية والتى جاءت م

 سكبة  ا  سرتفكاعالمادية نى اسبا  ترير الجقاة بين ال ام نى المجتمع الريفى و واكد جكاء بجكد عك ا األسكب
 35ارعكا البطالة وعد  تونر نرص الجمن ، وعد  الر ا بالوهين والبحكث عكن الر كى السكريع واقعمكا  

، يمثهون  سبة   % و 20.59مبحوثا
 

   غيككاات المسككتقلتح يككد اماترككاطا ؤامنحكك ااى المتكك اج الصككا   ل ةالقكك  رككين المت(: نتككائج ا 4اكك ؤد اقككم   

 ل مرحؤ ين ؤ اا  التماسإل اماتما ا ل يهم 

 المتغيا المستقد ال اخد فا التح يد 
مةامد اماتراط 

 المتة  

% التااكمي  

ل تراين الملسا 

 فا المتغيا التارح

% ل تراين 

الملسا 

 ل متغيا التارح

مختراا  Fقيم  

 مةنؤي  

 امنح اا

 **57.097 0.25 0.25 0.50253 القيا ي  -

 **0.33.017 0.03 0.28 0.53119  اا  إ ااإل المشكالت امقتصا ي  -

 **24.267 0.02 0.30 0.55099 الطمؤح الشخصا -

 **19.589 0.02 0.32 0.56628 حام الحياز  رالقيااط -

 **16.770 0.01 0.33 0.85048 امنلتاح ال قافا -
 0.01** مةنؤى  ن  مستؤى 

 
 

 الرةض  ين ؤرةضهميؤضو آااء المرحؤ ين فيما يتة ق رأسراب تغيا الةالق  رين الايلي : ( 5ا ؤد اقم   

 % التكاااات آااء المرحؤ ين فا أسراب تغيا الةالق  فيما رينهم

 23.92 58  يق الجيل واهة الموارد - 1
 31.18 53 ران ال ام بمصالحم  الخاصةح  الد يا والمادة وس ش - 2
 28.82 49  قء األسجار والمجيشة - 3
 28.24 48 س خفاض الدخون - 4
 27.65 47 الزيادة الابيرة نى عدد الساان - 5
 24.71 42  جف الوازع الدي ى لدى الريفيين وس جدا  ال مير  - 6
 22.35 38 عد  وجود الودوة الصالحة نى المجتمع - 7
 20.59 35 سرتفاع  سبة البطالة وعد  تونر نرص الجمن - 8
 20.59 35 عد  الر ا بالوهين والو اعة والبحث عن الر ى السريع - 9
 17.65 30 عد  وجود وات لدى ال ام حيث س شرالم  بالاس  والجمن - 10
 15.88 27 س تشار الحود والطمع بين ال ام - 11
 14.71 25 تطهجات الريفيين  ترير مستوى المجيشة وزيادة - 12
 14.12 24  جف الترابط األسرى بين الجا قت نى الريف - 13
 13.53 23 عجرة الريفيين سواء الداخهية والخارجية - 14
 11.76 20 س تشار الجصبية والوبهية الجاعهية  - 15
 10.59 18 ترير الجادات والوي  والتواليد نى المجتمع الريفى  - 16
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 10.00 17  تشار وسا ن الترنيه مثن التهيفزيون والفيديو نى الريف س - 17
 9.41 16 س جدا  الح  بين ال ام و جف الثوة نيما بي م   - 18
 8.82 15   رة الريفيين سلى الح ر ومحاولة توهيدع   - 19
 7.65 13 سرتفاع  سبة األمية والجمن بين الريفيين  - 20
 7.65 13 ال ات بين الريفيين  س تشار األ ا ية وح  - 21

 
اما  ار المبحوثون عكددا، مكن األسكبا  ب سك  متفاوتكة وعك ا األسكبا  تكدور حكون س تشكار الحوكد  

و  تشككار  ،والطمككع بككين ال ككام ، وزيككادة تطهجككات الككريفيين لحيككاة أن ككن ، والمجككرة الخارجيككة لهككريفيين 
ميكة بكين  سبة األ لريفيين سلى أعن الح ر ، وسرتفاعالجصبية والوبهية ، وس تشار وسا ن الترنيه ، و  رة ا

 الريفيين و 
 

 الماااح  
 
يكة الريفيكة ( ،  شأة المجتمع الريفى نى مصر ، نى اتكا  سياسكات الت م 1998شواى ، عبد الم ج  )  - 1

 و 11، محمد رياض الر يمى وآخرون ، ماتبة ال م ة المصرية ، ص 
ر لهخكدمات ( ، المدخن سلى المجتمع الريفى المجاصر ، مصك 1998  ) الخولى ، الخولى سال  سبراعي - 2

 و 11 - 9الجهمية ، الواعرة ، ص ص 
رة الحديثكة ، ص ( ، عه  اإلجتماع الريفى ، الطبجة الثالثكة ، ماتبكة الوكاع 1966أحمد ، عهمى نؤاد )  - 3

 و  57
، اهيككة  اع وعهكك  اإلجتمككاع الريفككى( ، اككراءات نككى عهكك  اإلجتمكك 1988سككقمة ، نككؤاد عبككد الهطيككف )  - 4

 و 97الزراعة ، جامجة الم ونية ، ص 
 الواعرةو ( ، ااموم عه  اإلجتماع ، المي ة المصرية الجامة لهاتا  ، 1979 يث ، محمد عاطف )  - 5
رى ( ، دي اميكت الجماعكة ، دراسكة سكهو  الجماعكات الصكريرة ، ترجمكة مصك 1986شو ، مارنن )  - 6

 لدين أحمد ، دار المجارف ، الواعرة وح ورا ، ومحى ا
 ريكك   ( ، عهكك  اإلجتمككاع ودراسككة المشككاقت اإلجتماعيككة ، ترجمككة وتجهيككق 1985 ويككن ، تككايمز )  - 7

 محمد سيد أحمد ، دار المجرنة الجامجية ، اإلسا درية و
الطبجككة  ،يككع ( ، المككدخن سلككى عهكك  اإلجتمككاع ، دار الثوانككة له شككر والتوز 1984الجككوعرى ، محمككد )  - 8

 األولى ، الواعرة و 
ة ودمكككة نكككى عهككك  اإلجتمكككاع ، اهيكككة الزراعكككة ، جامجكككم( ،  1987جكككامع ، محمكككد  بيكككن وآخكككرون )  - 9

 اإلسا درية ، مراز الش مابى لهطباعة وال شر ، اإلسا درية و 

 

SOCIAL COHESION AMONG RURAL POPULATION AND 
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ABSTRACT 
 
 Rural society is a group of rural population whom live in limiting 
geographical area. There is a mutual human relation between them. Upon 
this relation, we have groups, disciplines and social instructions are exist, by 
neighborhood. They have human ties, customs, traditions, doctrine, hope, & 
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targets. Rural society is simple, strong relation between them, groups 
feelings, kidness and sagacity.  
 But today after changes speed and continously which beat Egyptian 
society in general and rural is special case, make new forms of society 
relation which is based on mutual of financial profit, and it appears new 
forms of social problems which of has not found before. 
 The objectives is limited the social grasp between rural people in 
research area, limiting the level or standard of rural people’s concepts for 
social and economical problems in their local society also, acknowledge the 
relation between social cohesion degree and some independent changes. 
Determining how independent changes, determining how independent 
changes degree help in explaining complete abandon between rural people. 
Finally knowing researchers opinion about reasons of change the social 
relations between them nowadays. 
 Studying a results concentrated on the exist of five independent 
variables changes completely share by 33% in the complete abandon 
explanation, considering their social cohesion degree. These changes 
variables are. 
 Leadership, economical problems understanding, Personal 
(individual) ambitious, agriculture possession, cultural renaissance, that’s 
means more than 1/3 the abandon refer to these five variables. 
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