
 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 46 No. (6B) 2019 2427

 

 

 ســـــــويــســــاة الــم قنــقليإرى ـــض قـة ببعـــريــــة البشـــتوى التنميـــاء بمســـ)ت ا%رتقـكـــــــــمش

 2حازم محمد أبو يحيى الخشاب -1 الديب علوانھدى أحمد -1 أيمن أحمد محمد عكرش-*1ميادة عبدالعال إمام حسن

  مصر-معة الزقازيق  جا- كلية الزراعة -قتصاد الزراعى ا�قسم  -1

2- �  مصر - جامعة الزقازيق - كلية التكنولوجيا والتنمية -رشاد الزراعي قسم ا�قتصاد وا

Received: 03/09/2019 ; Accepted: 23/09/2019 

والتعرف على الع8قات ا�رتباطية  للفرد، ستھدفت ھذه الدراسة التعرف على مستوى التنمية البشرية بالنسبةا: الملخص
أجريت الدراسة الميدانية فى منطقتين ،  مستويات التنمية البشرية بالنسبة للفرد وبين بعض المتغيرات المستقلة المدروسةبين

بمنطقة غرب ) 210(، )قرية جلبانة( بمنطقة شرق القناة) 176(  مفردة386وبلغ حجم العينة مصر، لية، يعبمحافظة ا�سما
وجمعت البيانات الميدانية بواسطة استمارة ، شوائية لحجم السكان فى كل منطقةأخذت بطريقة ع) قرية أبوحليفة(القناة 

 واستخدم ،2019مارس  وحتى شھر 2018 إستبيان بالمقابلة الشخصية للسكان محل الدراسة خ8ل الفترة من شھر نوفمبر
لفا كرونباخ، معامل ل الثبات أجداول الحصر العددى، النسب المئوية، المتوسط الحسابى ، معام: فى تحليل ھذه البيانات

أتضح أن مستوى  )1: (وكانت أھم النتائج التى أسفرت عنھا الدراسة،  معامل ا�رتباط البسيط لبيرسون،الصدق الذاتى
، ولقد بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ لھذه %)66.3(لدراسة متوسط بنسبة بلغت الفرد فى التنمية البشرية  بعينة  ا

ق المؤشرات  وھى قيم مرتفعة تدل على ثبات وصد0.907، وبلغت قيمة معامل الصدق الذاتى له 0.858المستويات 
للمتغيرات عدد أفراد  0.05 وتبين وجود ع8قة إرتباطية معنوية موجبة عند مستوى معنوية ،المستخدمة فى الدراسة

على التوالى، وھى موجبة  ) 0.123و  0.116 ، 0.117(وكانت قيم ا�رتباط كالتالى  اjسرة، والعمر، والدرجة القيادية،
بالنسبة للفرد،  وھذا يعنى أنه كلما ) 0.146( للمشاركة ا�جتماعية غير الرسمية وكانت يقيمة 0.01معنوية  توىعند مس

تنمية أرتفع  عدد أفراد اjسرة والدرجة القيادية والمشاركة ا�جتماعية غير الرسمية بالنسبة للفرد كلما أرتفع مستوي ال
 .)ا�قتصادى وا�جتماعى والتعليمى والصحى( البشرية

 . التنمية البشرية، التنمية، أبعاد،  إقليم قناة السويس:%سترشاديةالكلمات ا

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

يمثل العنصر البشري العمود الفقري لعملية التنمية 
يئة بأبعادھا المختلفة وھو الھدف اjساس لھا ، ويعد إيجاد ب

مناسبة تمكن الناس من التمتع بحياة بيئية صحية وخ8قة 
ھو الغاية اjساسية من إحداث التنمية، وقد كان لنشر 
التقرير اjول للتنمية البشرية من قبل برنامج اjمم المتحدة 

ًدورا كبيرا في  1990  في عام(UNDP) ا�نمائي ً
 لھا ا�ھتمام بمفھوم التنمية البشرية، وتجميع مؤشرمركب

ومناقشة مضامين السياسات ذات الصلة، وقد نجح التقرير 
في التأثير على النظرة إلى التنمية ومعالجة القضايا التي 

  ).1990 ،البرنامج ا%نمائي ل`مم المتحدة( تثيرھا

وقد بحث بعض الباحثين فى العصر ما بعد القرون 
الوسطى ھو عصر التنوير، ومنه إشتعلت الشرارة اjولى 

داية تفاعل فكرى اتجه نحو كثير من المفاھيم لب
ا�صط8حية ومنھا مفھوم التنمية البشرية، حيث ظھر 
ًابتداء كمفھوم غير متكامل وبتعابير شتى يبحث حاضنة 

ًليجد فيھا ذاته الذى بات يتطور من عقد jخر، متذبذبا من 
حيث القرب والبعد من المعنى الذى ندرسة، jنه مر 

إلى أن تبلور ليأخذ م8مح شكله الحالى، بمراحل مختلفة 
حيث نجده فى كل فترة زمنية قد عبر عنه بعده تعابير 

 ).2013الكمالى، (للد�لة علية على أمل إستقراره 

قليم قناة السويس ھو مصطلح يطلق على ث8ث إويعتبر 
، اعيليةوا�سم والسويس بورسعيدمحافظات مصرية ھي 

لقناة  بسبب إط8ل الث8ث مدن على الممر الم8حي
، ويتوافر به امكانيات جذب أربعة من المجا�ت السويس

، واللوجستيات لالعالم، وھي النق ًكثر نموا فيواj واjنشطة
 .وتكنولوجيا المعلومات ا�تصا�ت ،والسياحة ،والطاقة

 مشروعات 6ً مشروعا، منھا 42بوجه عام سيتم تنفيذ 
 -سويس ال - ذات أولوية، وھي تطوير طرق القاھرة

 بورسعيد إلى طرق حرة للعمل على سھولة –ا�سماعيلية 
النقل والتحرك بين أجزاء ا�قليم والربط بالعاصمة، 
وإنشاء نفق ا�سماعيلية المار بمحور السويس للربط بين 
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 وإنشاء نفق جنوب بورسعيد "شرق وغرب"ضفتي القناة 
 أسفل قناة السويس لسھولة الربط وا�تصال بين القطاعين
الشرقي والغربي �قليم قناة السويس با�ضافة إلى تطوير 
ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ 
وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة ا�سماعيلية حتى موقع 

مركز ( محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة
 .)2017، المعلومات ودعم إتخاذ القرار

لبشرى والبناء الحضارى ھدف أى مجتمع يعد التقدم ا
بجميع قطاعاته و مؤسساته، فمتى يشار للتنمية يشار لتنمية 
جوھرية فى اjماكن اjكثر فقرا واjقل تقدما، حيث تھدف 

أن تكون  ،2030إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 
بمثابة خارطة طريق تعظم ا�ستفادة من إمكانات مصر 

  وتعمل على إعادة إحياء دورھا التاريخىوميزاتھا التنافسية
 . لريادة ا�قليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين

 المشكلة البحثية

لقد أصبحت الحكومات الوطنية تھتم بتحديد مؤشرات 
توضح مدى التحسن أو التدھور على مستوى حياة الناس 

 من الثمانينات فى القرن ًالتنمية وذلك إعتبارا ومستوى
لقد اتضح أن إتخاذ متوسط الدخل الفردى  .الماضى

كمقياس للتنمية غير كاف لفھم ومعرفة الفروق التى تحدث 
بين معد�ت التنمية فى الدول المتخلفة، كما إنه غير كافى 
لتوضيح المعوقات التى تحول دون تحقيق التنمية البشرية، 
ويعد مؤشر التنمية البشرية مركب يمكنه أن يعكس اjبعاد 

 .سية للتنمية فى المجتمع بصور أكثر شمو�اjسا

 :تيةتقوم ھذه الدراسة ل�جابة على التساؤ�ت ا� وبھذا
البشريه لسكان بعض قرى منطقه ما ھو مستوى التنميه 

ھى الع8قات ا�رتباطية بين مستويات   السويس؟ ماةقنا
التنمية البشرية وبعض المتغيرات المستقلة المدروسة؟ ما 

 فى بعض ة البشريةيك8ت التى تعيق التنمھى أھم المش
ما ھى المقترحات التى من   السويس؟ةقرى منطقه قنا

 فى بعض قرى ة البشريةشأنھا زياده مستويات التنمي
  السويس؟ةمنطقه قنا

 أھداف الدراسة

إنط8قا من المشكلة البحثية سابقة الذكر تم صياغة 
 :ط التاليةمجموعة من اjھداف والتى يمكن حصرھا فى النقا

التعرف على مستوى التنمية البشرية ل�فراد فى بعض  .1
 .قرى منطقة قناة السويس

التعرف على الع8قات ا�رتباطية بين أبعاد التنمية  .2
 .البشرية وبعض المتغيرات المستقلة

المبحوثين فى ه التعرف على أھم المشك8ت التى تواج .3
قه  فى بعض قرى منطة البشريةتحقيق مستويات التنمي

 .السويسة قنا

 مستويات ةالتعرف على المقترحات التى من شأنھا زياد .4
 . السويسة فى بعض قرى منطقه قناة البشريةالتنمي

 ا%طار المرجعى والدراسات السابقة

ھناك عدد من المفاھيم والمصطلحات والمنظورات 
المرتبطة بموضوع التنمية البشرية، وسوف يتم إلقاء 

  :الضوء عليھا فى ا�تى

 تعريف التنمية بصفة عامة

ھدف عام " التنمية على إنھا )1977(الحسيني يعرف 
 وتتجلى تحدث في المجتمع وشامل لعملية ديناميكية

من التغيرات البنائية والوظيفية مظاھرھا في تلك السلسلة 
ھذه العملية على  وتعتمد التي تصيب مكونات المجتمع،

ة والبشرية للوصول التحكم في نوعية وحجم الموارد المادي
إلى أقصى استغ8ل ممكن بھدف تحقيق الرفاھية المنشودة 

 .للغالبية العظمى من أفراد المجتمع

التنمية ھدف : التنمية بما يلي )1977( الكرديويعرف 
عام وشامل لعملية ديناميكية تحدث في المجتمع وتتجلى 
مظاھرھا في تلك السلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية 
التي تصيب مكونات المجتمع، وتعتمد ھذه العملية على 
التحكم في حجم ونوعية الموارد المادية والبشرية المتاحة، 
للوصول إلى أقصى استغ8ل ممكن، وفي أقصر وقت 
مستطاع، وذلك بھدف تحقيق الرفاھية ا�قتصادية 

 .لغالبية العظمى من أفراد المجتمعوا�جتماعية المنشودة ل

 التنميـة على إنھا عبارة عن )1988( ىوال ويذكر 
مجموعة من الوسائـل والطرق التي تستخدم من اجل 
توحيد جھود اjھالي والسلطات العامة بھدف تحسين 
المستوى ا�قتصادي وا�جتماعي والثقافي في المجتمعات 
القومية والمحلية، والعمل على خروج ھذه المجتمعات من 

ي الحياة القومية وتسھم في عزلتھا لتشارك بشكل ايجابي ف
 .التقدم العام للب8د

 التنمية بأنھا عملية إحداث )1992( عارفويعرف 
مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين بھدف 
إكسابه القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن 
التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة 

 ككل على ا�ستجابة للحاجات اjساسية قدرة المجتمع
المتزايدة jعضائه بالصورة التي تكفل زيادة درجات 
إشباع تلك الحاجات عن طريق ترشيد استغ8ل الموارد 

 .ا�قتصادية المتاحة

ذلك التخطيط  بأنھا )1998( الجميلىويعرفھا 
ا�جتماعي المقصود، والذي يراد به إدخال أفكار جديدة 

جتماعي القائم �حداث تغيرات أساسية في على النسق ا�
تركيبه بھدف تحسين الحياة وتطويرھا في المجتمع 

 .للوصول به إلى خيره ورفاھيته

 بأن � يمكن تحقيق )2010( عفانةبينما يذكرھا 
ن الجانبين ا�جتماعى أھداف التنمية بدون احداث توازن بي

ر تحسين ثر الحقيقى للتنمية يقاس بمقدا، فاjوا�قتصادى
فراد، وتقليل الفجوة ا�قتصادية بين الظروف المعيشية ل�

 .الدول النامية والدول المتقدمة
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 التنمية البشرية

بأن مفھوم التنمية البشرية قد ) 2001(ش)ش تذكر 
حول إھتمام الفكر ا�قتصادى العالمى وبلور مفاھيم 
ومؤشرات ومقاييس لھا شكل من أشكال التطويع jدوات 

م ا�جتماعية، ومحاولة لبلورة نظرية للتنمية تت8ئم العلو
مع خصائص وواقع الحياة فى البلدان النامية، jن الفكر 
ًوالمفھوم يجب أن يكون إنسانيا ولكى يكون إنسانيا يجب  ً

 .أن يفى بحاجات ا�نسان

  التنمية البشرية بأنھا)2004(الطراح وسنو ويعرف 
 ناحية واتاحة الخيارات من إنماء لطاقات البشر وكفاءاتھم

عدل وموضوعية وعلى قاعدة  بكل والفرص أمامھم،
الحرية والمساواة والشفافية والمسائلة واتخاذ القرارات 

 .بالمشاركة الفعالة والمسؤولية

أن التنمية البشرية فيھا  )2009( رشوان ويعرض
ة إلى ھدف وغاية، انتقل المورد البشري من وسيلة التنمي

فالتنمية البشرية � ، الفرد ھو صانع التنميةح وبالتالي أصب
تشمل تنمية المھارات والقدرات وا�تجاھات البشرية 
ال8زمة لتعزيز النمو ا�قتصادي وإنتاجية العمل والكفاءة 
فقط، بل تشكل أيضا نطاقا أوسع يضم العناصر ا�جتماعية 
النفسية والثقافية، كالخصائص الفكرية الضرورية ل�فراد 

 .تي تمكنھم من العيش حياة أغنىوال

بأنھا ھى عملية مستمرة من ) 2010( جامعويعرفھا 
 اعية والمنظماتالھياكل ا�جتم التغير المخطط له فى اjبنية أو

 وذلك فى جوانبھا ا�جتماعية وا�قتصادية الحضرية والريفية
والسياسية والتى توفر الدوافع الكافية، وتحرك ا�مكانيات 

 وتھيئ الخدمات التى تساعد الفقراء فى الريف ا�نتاجية،
من المستوى المعيشى  على إحراز مستويات أفضل

والمھارات والمعارف، وتساعد التنمية الريفية على تحسين 
بيئتھم الطبيعية وا�جتماعية، وتحافظ على التقدم الذاتى 
ل�ھداف التى تساعد فى وضعھا وتنفيذھا فقراء الريف 

 .عبر الزمان

 التنمية البشرية بأنھاعبارة عن )2013(محمد رف ويع
عملية تنموية مستدامة تھدف إلى ا�ستثمار فى قدرات 

التعليمى، والصحى، (البشر من خ8ل تحسين مستواھم 
بھدف زيادة  ، بھدف تحسين مھاراتھم وقدراتھم،)والغذائى

ا�نتاجية وتوزيع عوائده على أفراد المجتمع بشكل عادل 
رفاھيتھم، وتمكنھم من المشاركة فى ھذه يضمن مستوى 

العملية التنموية المستدامة فى إطار الموارد المتاحة وفى 
 .ظل السياسات المخططة فى ھذا الشأن

بأن التنمية البشرية ) 2014( شعبانسليم وويذكر 
تجاوزت مفھوم النمو ا�قتصادى أو التنمية ا�قتصادية عن 

ر نمية، وليس فقط بإعتباطريق ربط الع8قة بين البشر والت
 بل أيضا بإعتبارھم غاية ًالبشر عنصرا من عناصر التنمية

التنمية ويكون الھدف ھو تحسين نوعية حياة ا�نسان، 
ًووفقا لھذا المنظور تصبح التنمية البشرية ليست مجرد 

 بشرية، وإنما طريق ونھج موارد بشرية أو حتى تنمية
 . والشاملةنسانية فى التنمية التامةأصيل ل�

 لنظريات المفسرة للتنمية البشريةا

ھناك مجموعة من النظريات المفسرة لمستوى التنمية 
البشرية، ومن أھم ھذه النظريات التى تعتمد عليھا الدراسة 

 :الراھنة ما يلى

 نظرية التحديث

� عملية تطور من دول إھى  تفترض أن التنمية ما
 وأنه �بد من وجود لى دول حديثة متقدمةإتقليدية متخلفة 

بالمجتمعات صلة تربط بين ھذه المجتمعات المتخلفة 
، ولھذا افترضت ھذه النظرية أن الصناعية الرأسمالية

التنمية موضوع يتمركز البحث فيه عن كيفية تحديث الدول 
النامية والوصول بھا لمستوى الدول المتقدمة، وتجاھلت 

بسبب اسھامھا فى فى ھذا أن الدول النامية مازالت متخلفة 
نماء العواصم الرأسمالية، و كذلك تجاھلت أن إعملية 

يمكن مقارنته  وضع الدول النامية فى الوقت الراھن �
، بدون شلبى(ت ا�وروبية قبل عملية التصنيع بالمجتمعا
 ).سنة نشر

وتتفق مع نظرية القلب واjطراف التى سوف ترد فى 
 )الحدود(اف اjھتمام بتنمية العواصم وترك اjطر

 الليبرالية السلوكية النظريات

 إ� ھي ما التنمية عملية النظريات ھذه اعتبرت
 ، والتيةوالمتكامل المترابطة ا�جراءات من مجموعة

 إلى تھدف دولة أي تتبناه أن يمكن معينا نموذجا تشكل
 أن على التنمية، وأكدت مستويات من متقدم مستوى إحداث
 ل�رادة يخضع ذاتي دافع إ� ھي ام التطور والتقدم عملية

 .)2004 سم)لى،(الفردية عند ا�نسان 

 رية التنمية الدائرية المتراكمةنظ

وتقوم على أن التنمية الدائرية " جونر ميدال"ووضعھا 
ترتبط بالظروف والخصائص  ة فى دولة ماالمتراكم

، ذه الدولة ول8قاليم التابعة لھاالطبيعية والتاريخية لھ
ة الحرة للقوى ا�قتصادية تؤدى لزيادة الفوارق فالحرك

ا�قليمية بأنواعھا المختلفة بين المركز والذى تمثله 
رياف أو الھوامش والذى تمثله اj المناطق الحضرية

 ).2011يحيى وصورية، (

 نظرية التبعية

بوضع شروط للتنمية للدول " شارل بيتلھايم"قام 
لسياسى ثم اقصاء المتخلفة وكان أولھا ھو ا�ستق8ل ا

الطبقات ا�جتماعية والتشكي8ت السياسية، والشرط الثانى 
ھو ا�ستق8ل ا�قتصادى وھذا يعنى نزع ملكية رأس المال 
الكبير ا�جنبى وتأميم المزارع والمناجم والبنوك وسائر 
المشروعات المملوكة لرأس المال ا�جنبى، وكذلك تعديل 
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رية التى ية والمالية والتجاعميق للع8قات النقدية والجمرك
، والشرط الثالث ھو التحول تربط كل بلد تابع بدولة

و أ يقضى باختفاء الطبقات الطفيلية ا�جتماعى العميق الذى
المرتبطة با�ستعمار، فنظرية التبعية اھتمت بدراسة عملية 
التنمية والدول النامية وحاولت ان تلفت النظر ل8ھتمام بما 

مية والمتقدمة من ع8قات على المستوى بين الدول النا
دراك إالعالمى ودراسة العالم كوحدة متكاملة، وعلى ھذا 

، بدون شلبى(حقيقة التبعية وع8قة الدول النامية بالمتقدمة 
 ).سنة نشر

 طرافنظرية القلب وا�

والذى يرى أن النظام الجغرافى " فريدمان"ووضعھا 
رعيين وھما القلب فى الدول النامية يتكون من نظامين ف

، الذى ھو المنطقة الحضرية الرئيسية ومركز النمو
وا�طراف وھى المناطق الھامشية، وھناك ع8قة تبعية 
بين ھذين النظامين الفرعيين، وقد حاول من خ8ل ھذه 
النظرية تفسير عملية التنطيم المكانى من خ8ل دراسة 

�قتصادية جھة والتنمية االع8قة بين التركيب المكانى من 
 ).2011يحيى وصورية، (خرى أمن جھة 

ومن خ8ل السرد السابق لبعض النظريات المفسرة 
للتنمية البشرية، فإن الدراسة الراھنة سوف تتبنى ھذه 
النظريات فى تفسير النتائج المتحصل عليھا لمستوى 

  .التنمية البشرية داخل مجتمعھم المحلى

 الدراسات السابقة

لدراسات التى تناولت موضوع التنمية ھناك العديد من ا
 الدراسة الحالية ببعض ھذه الدراسات وقد استعانت، البشرية

 :كما يلى 

دراسات تناولت البعد التعليمى كأحد مستويات التنمية 
 البشرية

 توصلت إلى أن الجھود )1997(عبدالفتاح دراسة 
�ص8ح وتطوير التعليم فى مصر إ� أن جميعالمبذولة  
ضيين عن ، مازالوا غير راكين فى العملية التعليميةالمشار

 نوعية التعليم تدعو �عادة سياساتمستوى التعليم فى مصر، و
بما يتناسب بخطط التنمية البشرية لتنمية  والتدريبالتعليم 

 .قدرات ومھارات الطلبة بما ينسجم والتطلعات �حداث التنمية

صر إلى أن مأشارت ) 2003(صادق طلبة وودراسة 
تعانى من تدنى مستوى كل من دليل التعليم ودليل الناتج 

، %44.7المحلى ا�جمالى، حيث تزيد نسبة اjمية عن 
من جملة % 31.2وتصل قيمة دليل الفقر البشرى لنحو 

فقط من  3.7بلغت نسبة ا�نفاق على التعليم نحو . السكان
جملة ا�نفاق الحكومى خ8ل الخطة الخمسية اjخيرة 

وإستحوذت المحافظات الحضرية على ). 2001 /1997(
بينما � تزيد النسبة الموجھة للوجه % 21.4أكثر من 

، و�تزيد النسبة الموجھة لمحافظة %16.6القبلى عن 
وجود ع8قة طردية معنوية  لىإو. %2.2الفيوم عن 

ًإحصائيا بين قيمة دليل التنمية البشرية وبين كل من نسبة 
  التعليميةالقيد بجميع المراحل

 الكبيرة الفجوة  توصلت إلى إن)2010( محمدودراسة 
 التنمية مجال في النامية والدول المتقدمة الدول بين القائمة

 المال رأس تكوين إلى كبير حد إلى تعود ا�قتصادية
 إستراتيجية تضع أن الدول النامية على يحتم مما البشري

 البشري صرالعن إمكانات لتطوير التعليم وتطوير شاملة
 .فيھا

 توصلت إلى أن المستوى )2013( محمددراسة 
التعليمي jولياء اjمور يؤثر فى المستوى التعليمى للطفل 

وفى المجتمع % 80 فى عينه المجتمع الريفى بنسبة
، وثقة المجتمع وأولياء اjمور تزداد فى %77الحضرى 

ة التعليم الحكومى مع الوقت فى عينة المجتمع الريفى بنسب
 %.67 نسبة والمجتمع الحضرى 61%

حى كأحد مستويات التنمية دراسات تناولت البعد الص
 البشرية

 توصلت إلى وجود )2009(مصطفى وصادق دراسة 
فارق كبير بمستويات الخدمات الصحية وبين المعد�ت 
الحالية والمستھدفة وبصفة خاصة فى الريف وھذا يتطلب 

ثل فى اjطباء إعادة توزيع المورد البشرى المتم
والممرضات، وجود فجوات وتفاوتات تنموية بين 
المحافظات المختلفة وبين المناطق الجغرافية الريفية 

 .والحضرية

توصلت إلى أن الخدمات ) 2003(ع)م ودراسة 
الصحية ل�مھات واjطفال �بد ان تكون متاحة وشاملة 
على مستوى مقبول، وكما أن البيانات الصحية والتعليم 

 على مستوى المحليات بحاجه لدعم وتدقيق

كأحد مستويات  دراسات تناولت البعد ا%جتماعى
 التنمية البشرية

توصلت إلى إن المتغيرات ) 2009( أميندراسة 
ًالعالمية والتحديات الخارجية، لعبت دورا بارزا فى تطوير 
شكل ومضمون آليات مؤسسات المجتمع المدنى ، ولتحقيق 

عية للتنمية البشرية، إ� أن حجم ومدى اjبعاد ا�جتما
التأثير قد تفاوت من مؤسسة jخرى، وذلك ضمن الفلسفة 

 .التى يتم إنتھاجھا، ومدى توافر الموارد المالية لكل مؤسسة

 توصلت إلى أن الرعاية )2014(أبو زعيتر دراسة 
الصحة والس8مة المھنية أكثر اjدوار التى تقوم بھا 

، ويليھا المشاركة السياسية %96.9ة وتتمثل بأھمية نسبي
، أقل دور للنقابات %95.32وا�جتماعية بأھميتھا النسبية 

العمالية فى التنمية البشرية ھو الرعاية ا�جتماعية وشغل 
 وھذه اjدوار التى تقوم 87.56أوقات الفراغ بأھمية نسبية 

 .بھا النقابات العمالية لتحقيق التنمية البشرية
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 توصلت إلى أن وجود )2014(انى الشيبودراسة 
توافق بين التنمية البشريه وتنميه الموارد البشرية jن 
ا�ھتمام بالشباب وبتعليمھم وتدريبھم ورعايتھم كانت 
نتيجته موارد بشرية جيدة ورأس مال بشرى قادر وفعال 
ومن ھذا المبدأ تم ا�عتماد على الرأس المال البشرى، 

 . النظر إليه باعتباره نسق متكاملوباعتبار أن كل شئ نستطيع

دراسات تناولت البعد ا%قتصادى كأحد مستويات 
 التنمية البشرية

 توصلت إلى أن إرتفاع مستويات )2001(خاطر دراسة 
يعنى بالضرورة ا�رتفاع فى مستويات التنمية  الدخل �
 . البشرية

 توصلت إلى ان التنمية )2003(الم)ح ودراسة 
ى كل من الريف والحضر على حد سواء البشرية تتحقق ف

فى ظل مؤسسات جيدة، حيث يمكن للناس التعبير 
والمشاركة والحصول على المنافع من خ8ل فرص أكبر 
للمناطق المحرومة حيث يمكن للناس فى الريف عبر 
المؤسسات توصيل أصواتھم والمطالبة بمشاركة أكبر فى 

 .عائد التنمية

 الفروض البحثية للدراسة

العرض النظرى السابق، وكذلك الدراسات السابقة من 
 :تم صياغة الفروض البحثية التالية

توجد ع8قات ارتباطية بين بعض المتغيرات المستقلة  -1
المدروسة وبين البعد ا�قتصادى بالنسبة للفرد فى قرى 

 .الدراسة المختلفة

 المتغيرات المستقلة توجد ع8قات ارتباطية بين بعض -2
 وبين البعد التعليمى بالنسبة للفرد فى قرى المدروسة

 .الدراسة المختلفة

توجد ع8قات ارتباطية بين بعض المتغيرات المستقلة  -3
المدروسة وبين البعد الصحى بالنسبة للفرد فى قرى 

 .الدراسة المختلفة

 توجد ع8قات ارتباطية بين بعض المتغيرات المستقلة -4
ة للفرد فى قرى  بالنسبالمدروسة وبين البعد ا�جتماعى

 .الدراسة المختلفة

توجد ع8قات ارتباطية بين بعض المتغيرات المستقلة -5
المدروسة وبين الدرجة الكلية jراء المبحوثين فى 
مستويات أبعاد التنمية بالنسبة للفرد فى قرى الدراسة 

 .المختلفة

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

ًتمادا على منھج المسح أجريت الدراسة الميدانية إع
 ا�جتماعى بطريقة العينة فى محافظة ا�سماعلية و�عتبارھا

من المحافظات الزراعية بالنسبة لمنطقة قناة السويس، وقد 

تم اختيار منطقة قناة السويس كمجتمع للدراسة لتوجه 
ونة على تنمية محور قناة السويس الدولة الجاد فى ھذه ا�
عطى أھمية لتلك المنطقة لدراستھا الذى تأخر كثيرا مما أ

 وعناصر المشك8تعلى نطاق بحثى جاد لتحديد أھم 
 .ھذه المناطق القصور التى تحتاجھا مثل

 المجال البشرى للدراسة

يقصد بالمجال البشرى اjفراد الذين سيطبق عليھم 
الدراسة الميدانية وھم فئة الرجال والنساء والشباب وھم 

وحيث كان حجم ، تنمية المستدامةالفئة المستھدفة من ال
 كالتالىفقد تم ا�ختبار نسمة  33994مجتمع الدراسة ككل 

وكانت ) 20897 قرية أبوخليفة(القنطرة غرب ممثلة فى 
وتلك  )نسمة 13097 قرية جلبانه(القنطرة شرق ممثلة فى 

 وھم الدراسة تستھدف جميع الفئات شباب، ورجال، ونساء
مركز المعلومات  (. البشريةميةالفئة المستھدفة من التن

ودعم إتخاذ القرار، إدارة ا%حصاء، محافظة ا%سماعلية، 
2018.( 

 ) مفردة386( فبلغ حجم العينة الكلية للدراسة الراھنة بنحو
 ،  وقرية جلبانة)مفردة 210( قرية أبوخليفة بلغ نصيبحيث 

 ،(Krejcie and Morgan, 1970)) مفردة 176(
 م معادلة وذلك وفقا �ستخدا

 قياس متغيرات ومؤشرات الدراسة

 قياس المتغيرات المستقلة 

 للمبحوثينالخصائص الديموجرافية وا%قتصادية 

 الخصائص الشخصية للمبحوثين

 النوع

تم قياس إستجابة المبحوث عن السؤال عن جنسه 
 إما ذكر، ھذا المتغير كمتغير اسمى مكون من فئتين ويعتبر
 .أو أنثى

 العمر

به عدد سنوات عمر المبحوث jقرب سنة ويقصد 
جراء الدراسة، وتم قياسه كمتغير كمى إمي8دية وقت 

 .باستخدام اjرقام المطلقة

 المھنة

ويقصد بھا النشاط ا�ساسى الذى يعمل به المبحوث 
وتم قياس ھذا المتغير ، ويمثل مصدر الدخل الرئيسى له

أو� كمتغير اسمى مكون من أربعة فئات وھى ربة منزل 
 .أو قطاع خاص أو قطاع عام )أرزقى(عمل متقطع  يعمل أو

 عدد سنوات الدراسة

ويقصد بھا عدد سنوات الدراسة التى قضاھا المبحوث 
فى التعليم وقت إجراء الدراسة وتم قياس ھذا المتغير 

 .رقام المطلقةير كمى باستخدام اjكمتغ
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 الحالة الزواجية

جية اوبحوث الزفى ھذه الدراسة حالة الميقصد بھا 
وقت إجراء الدراسة،  وتم قياس ھذا المتغير كمتغير اسمى 

أعزب أو متزوج أو مطلق أو : مكون من أربعة فئات وھى
 .أرمل

 عدد أفراد ا�سرة

عدد اjفراد الذى تتكون منه أسرة المبحوث وقت 
وتم قياس ھذا ، إجراء الدراسة وتم التعبير عن ھذا المتغير

 .رقام المطلقة باستخدام اjالمتغير كمتغير كمى

 عدد العاملين من ا�سرة

عدد اjفراد الذين يعملون فى أسرة المبحوث وقت 
وتم قياس ھذا المتغير كمتغير كمى ، إجراء الدراسة

jرقام المطلقةباستخدام ا. 

 الدخل الشھرى ا�سرى

يقصد به إجمالى الدخل النقدى الذى يحصل عليه أفراد 
قياسه كمتغير كمى بإستخدام اjرقام ًاjسرة شھريا، وتم 

: وھى أوزان إلىوقد تم تحويل ا�ستجابات  .المطلقة بالجنيه
 .3=، دخل مرتفع 2 =، دخل متوسط 1 =دخل منخفض 

 مستوى الطموح

 بله ومدى تطلعه للحياةويقصد به رؤية المبحوث لمستق
ستجابات بمجموع درجات ا ھذا المتغير وتم قياس

 مكون من تسع عبارات تعبر اس كمىالمبحوثين على مقي
عن مدى طموح المبحوثين، وصيغت بعض العبارات 

 تم استخدام الترميز ،بطريقة ايجابية وبعضھا بطريقة سلبية
موافق : ابات العبارات ا�يجابية كما يلىالرقمى �ستج

وزان ، مع عكس ھذه ا1j= غير موافق ،2=محايد ، 3=
-9( بلغ المدى النظرى لهوقد . فى حالة العبارات السلبية

) ألفا كرونباخ(وبلغت قيمة معامل الثبات .درجة )27
 . وھى قيمة تشير إلى ثبات المقياس0.686

 الدرجة القيادية

وتم قياس ھذا المتغير بمجموع درجات استجابات 
المبحوثين على مقياس مكون من تسع عبارات تعبر عن 

لھه للنصح الدرجة القيادية للمبحوث ومدى طلب ا�خرين 
 وقد تم استخدام الترميز �ستجابات ھذا المتغير ،والمشورة
وقد بلغ . 1= �،2= نادرا،3= حياناأ ،4=دائما : كما يلى 

درجة، وبلغت قيمة  )36-9(قيمة المدى النظرى لھا 
 وھى قيمة تشير إلى 0.726) ألفا كرونباخ(معامل الثبات 
 .ثبات المقياس

 لرسميةالمشاركة ا�جتماعية غير ا

وقد تم قياسه بحاصل جمع استجابات المبحوثين 
للثمانية عشر بند والتى تعبر عن درجة مشاركة المبحوث 

jنشطة والمناسبات ا�جتماعية غير الرسمية داخل فى ا

وتم استخدام الترميز الرقمى �ستجابات ھذا ، مجتمعه
، 1= �،2= نادرا،3= أحيانا ، 4=كثيرا : المتغير كما يلى

درجة، وبلغت قيمة  )72-18( بلغ المدى النظرى لھا وقد
 وھى قيمة تشير إلى 0.656) ألفا كرونباخ(معامل الثبات 
 .ثبات المقياس

 قياس المتغيرات التابعة

  على مستوى الفردقياس ابعاد التنمية البشرية

 قياس البعد ا�قتصادى للتنمية البشرية بالنسبة للفرد

مستوى التنمية  نحووتعنى قياس أراء المبحوثين 
البشرية والخاص بالبعد ا�قتصادى وذلك على مستوى 

تم قياس ھذا بمجموع ، الفرد من وجه نظر المبحوثين
درجات إستجابات المبحوثين لمقياس مكون من عشر بنود 

 وتم استخدام الترميز الرقمى �ستجابات ھذا ،بمقياس كمى
وحسبت  1=را ناد،2=أحيانا ، 3=دائما : المتغير كما يلى 

الدرجة الكلية لھذا المستوى بمجموع الدرجات المكونة له 
-10(وعددھا عشر مؤشرات، وقد بلغ المدى النظرى له 

) ألفا كرونباخ(درجة، وبلغت قيمة معامل الثبات ) 30
 . وھى قيمة تشير إلى ثبات المقياس0.756

  للتنمية البشرية بالنسبة للفردقياس البعد التعليمى

البشرية اس أراء المبحوثين نحومستوى التنمية قي وتعنى
والخاص بالبعد التعليمى وذلك على مستوى الفرد من وجه 

تم قياس ھذا بمجموع درجات إستجابات ، نظر المبحوثين
وتم ، المبحوثين لمقياس مكون من تسعة بنود بمقياس كمى

: استخدام الترميز الرقمى �ستجابات ھذا المتغير كما يلى 
 وحسبت الدرجة الكلية لھذا 1= نادرا،2= أحيانا ،3=دائما 

المستوى بمجموع الدرجات المكونة له وعددھا تسع 
درجة، ) 27-9(مؤشرات، وقد بلغ المدى النظرى له 

 وھى 0.785) ألفا كرونباخ(وبلغت قيمة معامل الثبات 
 .قيمة تشير إلى ثبات المقياس

 لفردقياس البعد الصحى للتنمية البشرية بالنسبة ل

مستوى التنمية  وتعنى قياس أراء المبحوثين نحو
البشرية والخاص بالبعد الصحى وذلك على مستوى الفرد 

 تم قياس ھذا بمجموع درجات ،من وجه نظر المبحوثين
إستجابات المبحوثين لمقياس مكون من عشر بنود بمقياس 

ى �ستجابات ھذا المتغير  وتم استخدام الترميز الرقم،كمى
، وحسبت الدرجة 1= نادرا،2= أحيانا ،3=دائما : كما يلى

المكونة له وعددھا ية لھذا المستوى بمجموع الدرجات الكل
 )30-10(عشر مؤشرات، وقد بلغ المدى النظرى له 

 0.805) ألفا كرونباخ(درجة، وبلغت قيمة معامل الثبات 
 .وھى قيمة تشير إلى ثبات المقياس

 بشرية بالنسبة للفرد للتنمية القياس البعد ا�جتماعى

مستوى التنمية  قياس أراء المبحوثين نحو وتعنى
البشرية والخاص بالبعد ا�جتماعى وذلك على مستوى 

 تم قياس ھذا المؤشر ،الفرد من وجه نظر المبحوثين
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 لمقياس مكون من بمجموع درجات إستجابات المبحوثين
 وتم استخدام الترميز الرقمى ، كمىعشر بنود بمقياس

 ،2= أحيانا ،3=دائما : تجابات ھذا المتغير كما يلى�س
، وحسبت الدرجة الكلية لھذا المستوى بمجموع 1=نادرا

الدرجات التى الحصول عليھا من المؤشرات المكونة له 
-10(وعددھا عشر مؤشرات، وقد بلغ المدى النظرى له 

) ألفا كرونباخ(درجة، وبلغت قيمة معامل الثبات ) 30
 .ة تشير إلى ثبات المقياس وھى قيم0.830

قياس الدرجة الكلية �راء المبحوثين فى مستوى 
 التنمية البشرية بالنسبة للفرد ادأبع

الدرجة الكلية jراء  وتعنى قياس أراء المبحوثين نحو
المبحوثين فى مستوى أبعاد التنمية البشرية من وجھه 

 وتم قياس ھذا المتغير ،نظرھم وذلك على مستوى الفرد
ياس الدرجات المعيارية والتائية،  ولحساب الدرجة بمق

الكلية jراء المبحوثين فى مستوى أبعاد التنمية البشرية تم 
 جمع الدرجات الخاصة بكل بعد من اjبعاد اjربعة

المكونة له،  )ا�قتصادى وا�جتماعى والصحى والتعليمى(
وتم تحويل الدرجة الكلية لكل بعد إلى الدرجة المعيارية 

)Z-score.( 

 Characteristics ofخصائص عينة الدراسة 
Sample 

 : التالى1جدول يتضح من بيانات 

 نوع المبحوثين

ن أكثر المبحوثين من عينة الدراسة كانت من ا�ناث إ
من إجمالى العينة وكانت فى %) 52.1(بنسبه بلغت 

 %)68.2 و%38.6( القريتين أبوخليفة وجلبانة بنسب
 .على التوالى

 المبحوثينعمر 

قع فى الفئة كما تبين أن عمر أغلب المبحوثين ي
من %) 47.9(وبلغت نسبته  سنة) 49-33(العمرية 

للقريتين %) 52.3 و% 44.3( وبنسب ،اجمالى العينة
على التوالى ان النسبة ا�كبر تحتلھا الفئة المتوسطة من 

 .سنة على التوالى) 33-49(

 مھنة المبحوث

مبحوثين يعملون فى القطاع العام كما تبين أن أغلبية ال
 ، وبنسبمن اجمالى العينة%) 76.4(وذلك بنسبة 

وربما يرجع ، للقريتين على التوالى%) 72.7 و79.5%(
ذلك jن معظم السكان ليسوا السكان اjصلين للقرٮتين بل 

 تلك القرى فيھم موظفين من محافظات أخرى وتم تعينھم 
 .لعمل تنمية في تلك المناطق

 سنوات الدراسةعدد 

 وثانوى وھى  أغلبية المبحوثين تعليمھم متوسطتبين أن
 ،للعينة ككل%) 60.6(وموجودة بنسبة سنة ) 15-8(الفئة 

  للقريتين على التوالى،%) 70.5و% 52.4(وبنسب 

تعليمھم �رتباطھم  ويرجع ذلك لعدم قدرتھم إستكمال
 بالبيئة البدوية المھتمة بحرف الرعى والزراعة وكذلك

التى تجعل اjھالى  لبعد الجامعه عنھم والظروف اjمنية
 .عازفة عن إدخال بناتھم للجامعة

 %جتماعيةالحالة ا

%) 82.9(كما أن اغلبية المبحوثين متزوجين بنسبة 
للقريتين %) 87.5 و%79( وبنسب ،من إجمالى العينة

على التوالى وربما يرجع لذلك لتشجيع الزواج المبكر في 
نه مجتمع بدوى وjن ك رفض الط8ق jالريف وكذل

الزواج فى ھذه الثقافات بيكون من العائلة الواحدة فيؤثر 
 .على الع8قات

 عدد أفراد ا�سرة

فرد ) 4-1(وتبين أن أغلبية المبحوثين فى الفئة من 
من اجمالى العينة، وبنسب %) 44(وبلغت نسبتھا 

 .للقريتين على التوالى%) 45.5، % 42.9(

 سرةملين من ا�عدد العا

 فرد بنسبة) 2-1(المبحوثين فى الفئة من  تبين أن أغلبية
 %)84.1 و%91(وبنسب ، من اجمالى العينة %)87.8(

 .للقريتين على التوالى

 لدخل الشھرىا

 )3766- 650(دخل ھى من الفئة  على نسبةأن أاتضح 
جمالى العينة  وھى فئة إن م%) 82.4(جنيه وبلغت نسبتھا 

تين على يللقر%) 78.4و% 85.7(نسب وب، منخفضة
التوالى ربما يرجع ذلك �نخفاض مستوى اjجور للقطاع 

 .العام الحكومى والخاص

 الدرجة القيادية

) 23 -15(تبين أن أغلبية المبحوثين فى الفئة من 
وبنسب ، من اجمالى العينة%) 43.5(نسبتھا  درجة

جة للقريتين على التوالى اى ان الدر%) 44.3 و42.9%(
 .القيادية متوسطة 

 لمشاركة ا�جتماعية غير الرسميةا

درجة  ) 68-43(تبين أن أغلبية المبحوثين فى الفئة من 
% 50.7( وبنسب ،من اجمالى العينة%) 61.1(بنسبة 

المشاركة  ن أللقريتين على التوالى أى%) 73.9و
 .ا�جتماعية غير الرسمية متوسطة

 الطموح مستوى

درجة ) 21-16( تبين أن أغلبية المبحوثين فى الفئة من
 %82.9( وبنسب ،من اجمالى العينة%) 78.5(بنسبة 

للقريتين على التوالى وذلك يعنى ان درجة %) 73.3و
 .مستوى الطموح متوسطة
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  بعض الخصائص الشخصية وا�قتصادية وا�جتماعية لعينة الدراسة.1جدول 

 )بغر القنطرة(
 قرية ابوخليفة

 )القنطرة شرق(
 قرية جلبانة

 الفئات المتغير اجمالى العينة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد
  المبحوثنوع 47.9 185 31.8 56 61.4 129 ذكر
 52.1 201 68.2 120 38.6 81 انثى

 022. 85 20.5 36 23.3 49 سنة) 19-32(
 47.9 185 52.3 92 44.3 93 سنة) 33-48(

  المبحوثعمر

 30.1 116 27.3 48 32.4 68 سنة) 49-63(
 07. 27 13.1 23 1.9 4 يعمل � ربة منزل أو
 7.5 29 10.8 19 4.8 10 )ارزقى(عمل متقطع 

 9.1 35 3.4 61 13.8 29 قطاع خاص

  المبحوثمھنة

 76.4 295 72.7 128 79.5 167 موظف حكومى
 5.7 22 6.8 12 4.8 10 سنة) 3-7(
 60.6 234 70.5 124 52.4 110 سنة) 8-14(

 عدد سنوات الدراسة

 33.7 130 22.7 40 42.9 90 سنة)  15-20(
 2.6 10 3.4 6 1.9 4 ارمل
 06. 23 1.7 3 9.5 20 مطلق
 82.9 320 87.5 154 79 166 متزوج

 الحالة ا�جتماعية

 8.5 33 7.4 13 9.5 20 اعزب
 87.8 339 84.1 148 091. 191 فرد) 1-2(
 11.1 43 13.6 24 09. 19 فرد) 3-4(

عدد العاملين من 
 ا�سرة

 01. 4 2.3 4 - - فرد) 5-6(
 044. 170 45.5 80 42.9 90 فرد)1-3(
 049. 189 45.5 80 51.9 109 فرد) 4-7(

 عدد افراد ا�سرة

 07. 27 9.1 16 5.2 11 فرد) 8-11(
 82.4 318 78.4 138 85.7 180 جنيه) 650-3765(
 10.4 40 13.1 23 8.1 17 جنيه)3766-6883(

 الدخل الشھرى

 7.2 28 8.5 15 6.2 13 جنيه) 6884-10000(
 21.2 82 7.4 13 32.9 69 درجة) 9-14(
 43.5 168 44.3 78 42.9 90 درجة) 15-22(

 الدرجة القيادية

 35.5 36 48.3 85 24.3 51 درجه) 23-30(
 36.5 141 22.7 40 48.1 101 ةدرج )18-35(
 61.1 236 73.9 30 50.7 106 درجة) 36-53(

المشاركة ا�جتماعية 
 غير الرسمية

 2.3 9 3.4 6 1.4 3 درجة) 54-72(
 9.1 35 11.4 20 7.1 15 درجة) 9-14(
 78.5 303 73.3 129 82.9 174 درجة) 15-20(

 مستوى الطموح

 12.4 48 15.3 27 10 21 درجة) 21-27(
 386= ن 176= ن 210= ن ا�جمالى
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د فى مستوى التنمية البشرية على مستوى ا�فرا
 بعض قرى منطقة قناة السويس

لتحقيق الھدف اjول من الدراسة الراھنة المتعلق 
بالتعرف على مستوى التنمية البشرية ل�فراد فى بعض 
قرى منطقة قناة السويس، تم حساب التكرارات والنسب 

رات المدروسة، المئوية �ستجابات المبحوثين فى المؤش
، وفيما 2جدول م دراستھا وذلك كما ھو واضح فى التى ت

 : يلى عرض لھذه النتائج

قياس الدرجة الكلية �راء المبحوثين فى مستوى 
 التنمية البشرية بالنسبة للفرد

أن الدرجة الكلية jراء  اتضح من نتائج الدراسة
فى مستوي التنمية البشرية متوسطة وبلغت  المبحوثين

،  %)61.9( وبنسب ،من اجمالى العينة%) 66.3( بتھانس
 .للقريتين على التوالى%) 71.6(

 ا�قتصادى للتنمية البشرية بالنسبة للفرد قياس البعد

 ن المستوى ا�قتصادى التنمية البشريةأوأظھرت النتائج 
من إجمالى %) 65(غت نسبته بالنسبة للفرد متوسط وبل

 .للقريتين على التوالى%) 62.5(، %)67.1(العينة، وبنسب 

 قياس البعد الصحى للتنمية البشرية بالنسبة للفرد

 مستوى التنمية البشرية للمؤشروبينت النتائج أن 
من %) 66.8( بنسته الصحى بالنسبة للفرد متوسط وبلغت

للقرى على %) 67.6(، %)66.2(اجمالى العينة، وبنسب 
 .التوالى

 رية بالنسبة للفردقياس البعد التعليمى التنمية البش

النتائج ان المستوى التعليمى التنمية البشرية  وبينت
من اجمالى %) 53.9 (سط وبلغت بنسبتهبالنسبة للفرد متو

 .للقريتين على التوالى%) 68.2( ،%)41.9(وبنسب  العينة،

 قياس البعد ا�جتماعى للتنمية اللشرية بالنسبة للفرد

التنمية اللشرية وتبين أن بقياس المستوى ا�جتماعى 
من %) 52.3(بالنسبة للفرد انه متوسط وبلغت نسبته 

%) 58 ( ،%)47.6(إجمالى العينة وكانت نسب القريتين 
 .على التوالى

نتائج الع)قات ا%رتباطية بين الدرجة الكلية �راء 
 ،البعد ا%قتصادى(فى أبعاد التنمية البشرية  المبحوثين

وبين بعض ) ىوا%جتماعى، والتعليمى، والصح
 المتغيرات المستقلة المدروسة

 لتحقيق الھدف الثانى من الدراسة الراھنة المتعلق بالتعرف
على الع8قات ا�رتباطية بين أبعاد التنمية البشرية وبعض 

 . المتغيرات المستقلة المدروسة

 من دراسة الع8قات ا�رتباطية بين أبعاد التنمية البشرية
) تعليمى، والصحى، وا�جتماعىا�قتصادى، وال البعد(

بالنسبة للفرد، وبين بعض المتغيرات المستقلة المدروسة 

العمر، عدد سنوات الدراسة، وعدد أفراد (المتمثلة في 
اjسرة، وعدد العاملين، والدخل الشھرى، والمشاركة 

الدرجه القيادية، ومستوى الرسمية، و ا�جتماعية غير
 :)3جدول  (لىكل على حدى وتبين التا )الطموح

 البعد ا%قتصادى بالنسبة للفرد

�ختبار صحة الفرض البحثى اjول تم صياغة الفرض 
� توجد ع8قات ارتباطية بين بعض : الصفرى التالى

المتغيرات المستقلة المدروسة وبين البعد ا�قتصادى 
تبين وجود ع8قة " بالنسبة للفرد فى قرى الدراسة المختلفة

 0.01عكسية سالبة عند مستوى معنويةإرتباطية معنوية 
ٌبين البعد ا�قتصادى بالنسبة للفرد وعدد سنوات الدراسية 

وھذا يعني كلما ارتفع عدد سنوات  )0.188-( بقيمة
 ا�قتصادى،  البعدالدراسة كلما اثر ذلك بالسلب على 

ووجود ع8قة إرتباطية معنوية موجبة عند مستوى معنوية 
والمشاركة  )0.221( قيادية بقيمة لمتغير الدرجة ال0.01

و الدخل الشھرى ) 0.372( ا�جتماعية غير الرسمية بقيمة
لنسبه للفرد وھذا يعني أنه كلما با) 0.143( وكان بقيمة

رتفعت الدرجة القيادية والمشاركة ا�جتماعية غير ا
 د ا�قتصادىــالرسمية والدخل الشھرى كلما أرتفع البع

ضا عدم وجود ع8قة إرتباطية بين بالنسبة للفرد وتبين أي
متغير مستوى الطموح وعدد أفراد اjسرة وعدد العاملين 
باjسرة والعمر ھذا يعنى عدم وجود تأثير لھذه المتغيرات 

 . على البعد ا�قتصادى بالنسبة للفرد

وبناء على ذلك يمكن رفض الفرض الصفرى السابق 
تغيرات التى ذكره وقبول الفرض البحثى اjول بالنسبة للم

ثبتت معنوية ع8قتھا ا�رتباطية بالبعد ا�قتصادى للفرد 
كما يمكن قبول الفرض الصفرى ورفض الفرض البحثى 
اjول فيما يتعلق بالمتغيرات التى لم تثبت معنوية ع8قتھا 

 .ا�رتباطية

 ودراسة )2001( خاطروتتفق النتائج مع دراسة 
قط يؤثر على  أن ليس الدخل الشھرى ف)2003( الم)ح

المستوى اjقتصادى بل يؤثر ايضا المشاركة ومستوى 
 .التعليم

 البعد التعليمى بالنسبة للفرد

 تم صياغة الفرض �ختبار صحة الفرض البحثى الثانى
� توجد ع8قات ارتباطية بين بعض : الصفرى التالى

 المتغيرات المستقلة المدروسة وبين البعد التعليمى بالنسبة
 وتبين وجود ،)3جدول  (قرى الدراسة المختلفةللفرد فى 

ع8قة إرتباطية عكسية معنوية سالبة عند مستوى معنوية 
  بين البعد التعليمى بالنسبة للفرد وعدد أفراد اjسرة 0.05

 والمشاركة ا�جتماعية غير) 0.111-( وكانت بقيمة
زاد عدد  وھذا يعنى كلما )0.109-( بقيمة الرسمية وكانت

jالرسمية آثر ذلك بالسلب  والمشاركة غير سرة،أفراد ا
ووجود ع8قة إرتباطية طردية  على البعد التعليمى للفرد،

 دد ــــر عــــ لمتغي0.01معنوية موجبة عند مستوى معنوية 
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  التكرارات والنسب المئوية لمستوى التنمية البشرية للمبحوثين علي مستوي الفرد.2جدول 

 )ة غربالقنطر(
 )ابوخليفة(قرية 

 )القنطرة شرق(
 )جلبانة(قرية 

 الفئات المتغير اجمالى العينة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 23.6 91 23.3 41 23.8 50 منخفض) 16 – 10(

 065. 251 62.5 110 67.1 141 متوسط) 23 – 17(

 البعد ا�قتصادى بالنسبة للفرد 

 11.4 44 14.2 25 09. 19 مرتفع )30 – 24(

 5.7 22 11.4 20 01. 2 منخفض) 14 – 9(

 53.9 208 68.2 120 41.9 88 متوسط) 20 – 15(

  التعليمى بالنسبة للفرد البعد

 40.4 156 20.5 36 57.1 120 مرتفع) 27 – 21(

 07. 27 12.5 22 2.4 5 منخفض) 16 – 10(

 66.8 258 67.6 119 66.2 139 متوسط) 23 - 17(

 البعد الصحى بالنسبة للفرد 

 26.2 101 19.9 35 31.4 66 مرتفع) 30 - 24(

 3.1 12 3.4 6 2.9 6 منخفض) 17 – 10(

 52.3 202 058. 102 47.6 100 متوسط) 23 – 18(

 البعد ا�جتماعى بالنسبة للفرد 

 44.6 172 38.6 68 49.5 104 مرتفع) 30 – 24(

 2.8 11 5.7 10 0،5 1 منخفض) 64 – 39(

 66.3 256 71.6 126 61.9 130 متوسط) 90 – 65(

الدرجة الكلية �راء المبحوثين 
 البشرية للفرد  التنمية

 30.8 119 22.7 40 37.6 79 مرتفع) 117 - 91(
 

 

 

لمدروسة فى المعام)ت ا%رتباطية بين أبعاد التنمية البشرية بالنسبة للفرد وبين بعض المتغيرات المستقلة ا .3جدول 
 ةعينة الدراسة الكلي

       معامل ا%رتباط بيرسون البسيط
 

 المستقل المتغير

المستوى 
ا%قتصادى 

 للفرد

المستوى  
التعليمى 

 للفرد

المستوى  
الصحى 

 للفرد

المستوى 
ا%جتماعى 

 للفرد

إجمالى 
مستويات التنمية 

 البشرية للفرد

 *0.116 0.061 0.017 .0.056 0.032- العمر

 0.020- 0.099- 0.003 **0.202 **0.188- عدد سنوات الدراسة

 0.024 *0.127 0.024 0.057- 0.088- العاملين في ا�سرة عدد

 *0.117 0.034- 0.069 *0.111.- 0.095 عدد أفراد ا�سرة

 0.072 0.036 *0.116 0.028 **0.143 الدخل الشھرى

 *0.123 **0.244 0.053 0.093- **0.221 درجة القيادية

 **0.146 **0.232 *0.122 *0.109- **0.372 غير الرسمية ةا%جتماعي درجة المشاركة

 0.081 **0.148 0.028- 0.001- 0.044- مستوى الطموح
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بالنسبة للفرد ھذا ) 0.202( سنوات الدراسة وكانت بقيمة
يعني أنه كلما أرتفعت عدد سنوات الدراسة،  والمشاركة 

رتفع ا�جتماعية غير الرسمية، وعدد أفراد اjسرة كلما أ
مستوى   وربما يرجع ذلك jن بالنسبة للفردالبعد التعليمى

تعليم يؤثر على البعد التعليمى فى حين تبين عدم وجود 
ع8قة إرتباطية معنوية بين متغير العمر والدخل الشھرى 
ومستوى الطموح والدرجة القيادية وعدد أفراد العاملين فى 

 يعنى عدم وجود التعليمى بالنسبة للفرد، وھذا اjسرة ببعد
تأثير لھذه المتغيرات على المستوى التعليمى  بالنسبة 

 .للفرد

وبناء على ذلك يمكن رفض الفرض الصفرى السابق 
ذكره وقبول الفرض البحثى الثانى بالنسبة للمتغيرات التى 
ثبتت معنوية ع8قتھا ا�رتباطية بالبعد التعليمى للفرد فى 

ض الصفرى ورفض قرى الدراسة كما يمكن قبول الفر
الفرض البحثى االثانى فيما يتعلق بالمتغيرات التى لم تثبت 

 .معنوية ع8قتھا ا�رتباطية

 )1997( عبدالفتاح ،)2013(  محمدوھذا يتفق مع دراسة
ھتمام بمنظومة التعليم وان ن يجب ا�أ )2010( محمدو

  .دراسة تؤثر على المستوى التعليمىعدد سنوات ال

 نسبة للفردالبعد الصحى بال

�ختبار صحة الفرض البحثى الثالث تم صياغة 
� توجد ع8قات ارتباطية بين : الفرض الصفرى التالى

بعض المتغيرات المستقلة وبين البعد الصحى بالنسبة للفرد 
وتبين ووجود ع8قة إرتباطية " فى قرى الدراسة المختلفة

 0.05عند مستوى معنوية ) 3جدول (معنوية موجبة 
والمشاركة ) 0.116( ر الدخل الشھرى وكان بقيمةلمتغي

بالنسبة  )0.122( ا�جتماعية غير الرسمية وكانت بقيمة
للبعد الصحى للفرد، ھذا يعنى أنه كلما أرتفع  الدخل 
الشھرى والمشاركة ا�جتماعية غير الرسمية بالنسبة للفرد 
كلما أرتفع المستوى الصحى وربما يرجع ذلك لقدرة الفرد 

�ھتمام بالصحة فى حين تبين عدم وجود ع8قة على ا
 إرتباطية معنوية بين متغيرات العمر وعدد سنوات
الدراسة وعدد أفراد اjسرة وعدد العاملين فى اjسرة 

، وھذا دية ومستوى الطموح بالنسبة للفردوالدرجة القيا
يعنى عدم وجود تأثير لھذه المتغيرات على البعد الصحى 

 .بالنسبة للفرد

ناء على ذلك يمكن رفض الفرض الصفرى السابق وب
ذكره وقبول الفرض البحثى الثالث بالنسبة للمتغيرات التى 
ثبتت معنوية ع8قتھا ا�رتباطية بالبعد الصحى للفرد فى 

الصفرى ورفض قرى الدراسة كما يمكن قبول الفرض 
 فيما يتعلق بالمتغيرات التى لم تثبت الفرض البحثى الثالث

 .قتھا ا�رتباطيةمعنوية ع8

) 2009( طلبة وصادقتتفق ھذه النتائج مع دراسة 
 ان مستوى الصحى منخفض ويجب )2003(وع)م 

ا�ھتمام بمنظومة الصحة فى المناطق الريفية وكذلك تتفق 
مع نظرية القلب واjطراف ونظرية الدائرية المتراكمة 

 اjطراف المقصود ھمالإحيث ا�ھتمام بالمدن والعواصم و
 .بھا الريف والمناطق الحدودية للمحافظه

 البعد ا%جتماعى بالنسبة للفرد

�ختبار صحة الفرض البحثى الرابع تم فرض الفرض 
� توجد ع8قات ارتباطية بين بعض : الصفرى التالى

ة للفرد فى المتغيرات المستقلة وبين البعد ا�جتماعى بالنسب
 إرتباطية معنويةوتبين وجود ع8قة  المختلفة، قرى الدراسة

لمتغيرات  0.01 عند مستوى معنوية )3جدول  (موجبة
والدرجة القيادية ) 0.148( مستوى الطموح وكانت بقيمة

والمشاركة ا�جتماعية غير ) 0.244( وكانت بقيمة
، وع8قة إرتباطية موجبة )0.232( بقيمة الرسمية وكانت

رة لمتغير عدد العاملين فى اjس 0.5 معنوية عند مستوى
بالنسبة للفرد ھذا يعنى أنه كلما  )0.127( وكانت بقيمة

والمشاركة  مستوى الطموح والدرجة القياديةأرتفع 
، وعدد العاملين فى اjسرة ميةا�جتماعية غير الرس

بالنسبة للفرد كلما أرتفع البعد ا�جتماعى  فى حين تبين 
عدم وجود ع8قة إرتباطية معنوية بين متغيرات العمر 

 سنوات الدراسة وعدد أفراد اjسرة والدخل الشھرى وعدد
 .بالنسبة للفرد

وبناء على ذلك يمكن رفض الفرض الصفرى السابق 
ذكره وقبول الفرض البحثى الرابع بالنسبة للمتغيرات التى 
ثبتت معنوية ع8قتھا ا�رتباطية بالبعد ا�جتماعى للفرد 

رفض فى قرى الدراسة كما يمكن قبول الفرض الصفرى و
الفرض البحثى الرابع فيما يتعلق بالمتغيرات التى لم تثبت 

 .معنوية ع8قتھا ا�رتباطية

وأبو ) 2014(الشيبانى وتتفق تلك النتائج مع دراسة 
ھتمام بالمشاركة ا�جتماعية  حيث يجب ا�)2014(زعيتر 

�رتقاء بمستوى اjجتماعى ورفع والطموح لدى الشباب 
 .مستوى التنمية

الكلية �راء المبحوثين فى مستوى أبعاد الدرجة 
 التنمية البشرية بالنسبة للفرد

�ختبار صحة الفرض البحثى الخامس تم فرض  
� توجد ع8قات ارتباطية بين : الفرض الصفرى التالى

بعض المتغيرات المستقلة وبين الدرجة الكلية jراء 
، ا�قتصادى( التنمية البشرية مستوى أبعاد المبحوثين فى

بالنسبة للفرد فى قرى ) وا�جتماعى، والتعليمى، والصحى
، وتبين وجود ع8قة إرتباطية معنوية "الدراسة المختلفة
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لمتغيرات 0.05عند مستوى معنوية ) 3جدول (موجبة 
وكان  ، والعمر)0.117( عدد أفراد اjسرة وكانت بقيمة

،  )0.123( ، والدرجة القيادية وكانت بقيمة)0.116( بقيمة
وجود ع8قة إرتباطية معنوية موجبة عند مستوى معنوية و

  للمشاركة ا�جتماعية غير الرسمية وكانت بقيمة0.01
،  بالنسبة للفرد ھذا يعنى أنه كلما أرتفع  العمر، )0.146(

وعدد أفراد اjسرة والدرجة القيادية والمشاركة ا�جتماعية 
كلية jراء لغير الرسمية بالنسبة للفرد كلما أرتفع الدرجة ا

دى ا�قتصا( التنمية البشرية المبحوثين فى مستويات
 فى حين تبين عدم وجود )وا�جتماعى والتعليمى والصحى

ع8قة إرتباطية معنوية بين متغيرات عدد اjفراد العاملين 
فى اjسرة وعدد سنوات الدراسة والدخل الشھرى 
ومستوى الطموح بالنسبة للفرد، وھذا يعنى عدم وجود 
تأثير لھذه المتغيرات على الدرجة الكلية jراء المبحوثين 

 .مستوى أبعاد التنمية البشرية بالنسبة للفرد فى

وبناء على ذلك يمكن رفض الفرض الصفرى السابق 
ذكره وقبول الفرض البحثى الخامس بالنسبة للمتغيرات 
التى ثبتت معنوية ع8قتھا ا�رتباطية الدرجة الكلية jراء 

ا�قتصادى ( مستوى أبعاد التنمية البشرية ين فىالمبحوث
بالنسبة للفرد فى قرى )   وا�جتماعى والتعليمى والصحى

الدراسة كما يمكن قبول الفرض الصفرى ورفض الفرض 
البحثى الخامس فيما يتعلق بالمتغيرات التى لم تثبت معنوية 

 .ع8قتھا ا�رتباطية

 المبحوثين النتائج المتعلقة بالمشك)ت التى تواجة
 فى تحقيق التنمية البشرية 

لتحقيق الھدف الثالث من الدراسة الراھنة المتعلق 
بالتعرف على المشك8ت التى تعيق تحقيق التنمية البشرية 

تم حساب  ،داخل المجتمع من وجھة نظر المبحوثين
ويمكن  ت،التكرارات والنسب المئوية لھذه المشك8

 .4جدول توضيح تلك النتائج ب

ن خ8ل الجدول يتضح أكثر المشك8ت التى تعيق وم
: تحقيق التنمية االبشرية من وجھة نظر المبحوثين ھى 

كانت مشكلة قلة المدارس والعجز فى المدرسين وكثافة 
من اجمالى العينة، %) 71.2(الفصول وكانت بنسبة 

للقريتين أبوخليفة وجلبانة %) 83.3 (،%)57(وبنسب 
تائج حيث أن تتفق مع الن لةعلى التوالى وھذه المشك

عدم وجود جھات تمويلية موثوقه  ،مستوى التعليم متوسط
 %)64.2( لتمويل مشروعات الشباب وكانت وبنسبة

�للقريتين %) 78.2(و%) 49(وبنسب  جمالى العينة،
على التوالى، ويليھا زيادة عدد المدارس وتعين مدرسين 

 %)63.5 (أكفاء في كل المواد والتخصصات وكانت بنسبة
للقريتين  )72.5(%، و%)52.4( �جمالى العينة وبنسب

على التوالى،  ويليھا عدم تفعيل الدور الرقابى للمحليات 
 %)60.9(وعدم وجود رقابة لكافة المجا�ت وذلك بنسبة 

للقريتين على %) 61.8(، %)57( �جمالى العينة وبنسب
 المادية  التوالى، ويليھا انخفاض المرتبات قلة ا�مكانيات

  ،%)64.3(�جمالى العينة، وبنسب  %)59.6(وذلك بنسبة 
للقريتين على التوالى، يليھا عدم وجود الدورات %) 51(

%) 57(التدريبية وأماكن �عداد القيادات وذلك بنسبة 
للقريتين %) 67.2(، %)45.2(�جمالى العينة، وبنسب 

 قبل على التوالى، ويليھا عدم وجود مشاركة مجتمعية من
�جمالى العينة وبنسب )54.4(اjعمال وكانت بنسبة  رجال 

للقريتين على التوالى ويليھا عدم %) 67.2(، %)40.5(
وجود أسواق لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وذلك 

 ،%)42.9(�جمالى العينة، وبنسب %) 54.3(بنسبة 
 ويليھا عدم وجود وظائف ،للقريتين على التوالى%) 59(

لتعيينات وانتشار البطالة بين الشباب وذلك بنسبة وقلة ا
)51.3 (%� %)52.7( ،%)47.6( جمالى العينة، وبنسب

 ويليھا سوء ا�دارة وغياب المسؤلية ،للقريتين على التوالى
�جمالى العينة %) 46.1(فى كافة المجا�ت وذلك بنسبة 

للقريتين على التوالى، %) 53.8( ،%)37.2( وبنسب
وذلك بنسبة  وعدم وجود أسواق كافية سعاردة اjويليھا زيا

)45.3 (%� %)53.8( ،%)35.7( جمالى العينة، وبنسب
 .للقريتين على التوالى

مقترحات التغلب على المشك)ت التى تعيق تحقيق 
التنمية البشرية داخل المجتمع من وجھة نظر 

 المبحوثين

للتعرف على المقترحات التى من شأنھا التغلب على 
ل المجتمع مشك8ت التى تعيق تحقيق التنمية البشرية داخال

، تم حساب التكرارات والنسب من وجھة نظر المبحوثين
 .5جدول مقترحات، ويمكن توضيح النتائج بالمئوية لھذه ال

إنشاء : ترحات للمبحوثين ھىن أھم المقأواتضح 
 المنتجات والمشروعات الصغيرة وذلك بنسبة لتسويق أسواق

، )64.2(%من إجمالى العينة وكانت بنسب ) 64.5(%
نشاء مستشفيات  إالى، ويليھاللقريتين على التو%) 61.2(و

 وتوفير كافة اjطباء والممرضين وكانت بنسبة طوارئ
، %)51( وكانت بنسب من إجمالى العينة%) 59.6(
للقريتين على التوالى، ويليھا توفير الدعم  %)64.3(و

مشروعات الصغيرة وكانت للوحدات المحلية لتنمية ال
 %)59(و%) 50(وبنسب  �جمالى العينة%) 55.7( بنسبة

للقريتين على التوالى، ويليھا إنشاء مراكز للتدريب مھنى 
%) 54(على اjعمال الحرفية للمواطنين وكانت بنسبة 

للقريتين على ) 59(%، و%) 47(�جمالى العينة وبنسب 
ل والمستثمرين ماالتوالى، ويليھا تفعيل دور رجال اjع

،  %)54.3(نت بنسبةفرص عمل للشباب وكا لتوفير
 ، وذلك للقريتين على التوالى%) 59(، و%)42.9(وبنسب 
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 التنمية البشرية من وجھة نظر المبحوثين  المشك)ت التى تعيق تحقيق.4جدول 

 )قنطرةغرب(
 قرية أبو خليفة

 )قنطرة شرق(
 قرية جلبانة

 المشك)ت اجمالى العينة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد
 71.2 275 83.3 155 57.0 120 قلة المدارس وكثافة الفصول والعجز فى المدرسين 

 64.2 248 78.0 145 49.0 103 عدم وجود جھات تمويلية موثوقه لتمويل مشروعات الشباب

 63.5 245 72.5 135 52.4 110 عدم وجود مستشفيات كافية وأطباء أكفاء وسوء معاملة الممرضين 

 60.9 235 61.8 115 57.14 120 عدم تفعيل الدور الرقابى للمحليات وعدم وجود رقابة لكافة المجا�ت

 59.6 230 51.0 95 64.3 135 قلة ا%مكانيات الماديةوانخفاض المرتبات 

 57.0 220 67.2 125 45،2 95 عدم وجود الدورات التدريبية  و أماكن %عداد القيادات 

 54.4 210 67.2 125 40.5 85 د مشاركة مجتمعية من قبل رجال ا�عمالعدم وجو

 54.3 200 59.0 110 42.9 90 عدم وجود اسواق لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة 

 51.3 198 52.7 98 47.6 100 عدم وجود وظائف وقلة التعيينات وانتشار البطالة بين الشباب 

 46.1 178 53.8 100 37.2 78 فى كافة المجا�تسوء ا�دارة وغياب تحمل المسؤلية 

 45.3 175 53.8 100 35.7 75 زيادة ا¦سعار وعدم وجود أسواق كافية 

 386= ن  176= ن  210= ن  ا�جمالى

 

 

  البشرية من وجھة نظر المبحوثين التنمية  مقترحات التغلب على المشك)ت التى تعيق تحقيق مستوى.5جدول 

 )طرة غربالقن(
 قرية أبوخليفة

 )القنطرة شرق(
 قرية جلبانة

اجمالى 
 العينة

 المقترحات

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 64.5 249 61.2 114 64.2 135 إنشاء أسواق لتسويق المنتجات والمشروعات الصغيرة

 63.5 245 72.5 135 52.4 110 زيادة عدد المدارس وتعين مدرسين أكفاء في كل المواد والتخصصات

 59.6 230 64.3 135 51.0 95 اء مستشفيات طوارئ  وتوفير كافة ا�طباء والممرضين انش

 55.7 215 59.0 110 50.0 105 توفير الدعم للوحدات المحلية لتنمية المشروعات الصغيرة

 54.0 209 59.0 110 47.0 99 إنشاء مراكزلتدريب مھنى على ا�عمال الحرفية للمواطنين 

 54.3 200 59.0 110 42.9 90 عمال والمستثمرين لتوفير فرص عمل للشبابتفعيل دور رجال ا�

وضع أليات لتفعيل ومتابعه الدور الرقابى  على المحليات وعمل عقوبات 
 شديدة وتطبيق القانون على الجميع

100 47.6 98 52.7 198 51.3 

 44.9 173 40.3 75 46.7 98 انشاء ورش مھنية لتدريب الشباب على الصناعات الصغيرة

عمل ندوات لمشاركة الشباب والسيدات للتوعية والمشاركة ا%يجابية 
 وذلك لزيادة الدخل

85 40.5 60 32.3 145 37.7 

 386= ن  176= ن  210= ن  ا�جمالى 
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 على ات لتفعيل ومتابعه الدور الرقابىويليھا وضع ألي
المحليات وعمل عقوبات شديدة وتطبيق القانون على 

�جمالى العينة، وبنسب %) 51.3( يع وكانت بنسبةالجم
للقريتين على التوالى، ويليھا %) 52.7(، و%)47.6(
نشاء ورش مھنية لتدريب الشباب على الصناعات إ
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PROBLEMS OF UPGRADING THE LEVEL OF HUMAN 
DEVELOPMENT IN SOME VILLAGES OF THE 

 SUEZ CANAL REGION 
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ABSTRACT: This study aimed to identify the level of human development for the 
individual, and to identify the correlations between the levels of human development for the 
individual and some of the independent variables studied field study was conducted in two 
areas in Ismailia Governorate, Egypt, the sample size was 386 individuals (176) in the east of 
the canal (Jalbana village)، (210) in the west of the canal (Abu Khalifa village) randomly took 
the size of the population in each region. The field data were collected by the questionnaire of 
the interviewed population during the period from November 2018 to March 2019. The 
results were used to analyze these data: numerical inventory tables, percentages, arithmetic 
average, alpha-Kronbach coefficient, self-validity coefficient, and Pearson's simple 
correlation coefficient. The most important results of the study were: (1) It was found that the 
individual level in human development in the study sample is average by (66.3%). The 
reliability (Alpha Kronbach) for these levels was 0.858, and the value of the validity 
coefficient was 0.907. Reliability and validity used in the study. The informal social 
participation was valued (0.146) For the individual, this means that the higher the number of 
family members, the degree of leadership and informal social participation for the individual, 
the higher the level of human development (economic، social، educational and health). 

Key words: Human development, development, dimensions, Suez Canal region. 
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