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Social capital and adoption of the fertility targets included in 

the National Population Strategy (2015: 2030): 
A comparative field study of a sample of youth 

Abdul Majid Ahmed Hindi 
Abstract 

The study aimed to explain the relationship between social 

capital and the contribution of young people to adopt fertility listed 

International Strategy of the population (2015: 2030).  The study 

assumed that, social capital a positive impact on young people to 

adopt those targets,  and this effect can be seen depending on the 

levels of social capital on the one hand, and its dimensions on the 

other hand. Methodologically, the study used the social sample 

survey, social capital scale, and questionnaire as tools for data 

collection, the researcher chose  a random sample of (600) young 

people from non-married couples in the age (18:29), the study found 

several results including, validity some aspects of the first hypothesis 

with significant statistical significant differences, as well as the second 

hypothesis as a whole. Also the majority of young people who coming 

to the marriage do not support the sufficiency two children only in the 

future, and that the network of social relations, social participation 

most influential dimensions in fertility targets.
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 مدخل إلى الدراسة

          

           

       

ري من خالل خفض معدالت الزٌادة السكانٌة أو االرتقاء بنوعٌة حٌاة المواطن المص -
عدة أهداف  بٌن جنباتهاباألحرى )خفض معدالت الخصوبة(، وتصوغ االستراتٌجٌة 

 -:تفصٌلٌة لبلوغ هذا الهدف منها 

Nicoletta B. and Melinda 

M., 2011a: 184
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مشكلة الدراسة

 

هل ٌؤثر رأس المال 

االجتماعً لدى الشباب فً تبنٌهم لمستهدفات الخصوبة المستقبلٌة التً تنتهجها 
االستراتٌجٌات السكانٌة، وما نوعٌة هذا التأثٌر؟

 أهمٌة الدراسة
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 جً للدراسةالبناء المنه
 أهداف الدراسة

 فروض الدراسة

 منهج الدراسة وأدوات جمع البٌانات

 

 

 أدوات الدراسة
 القٌاس 
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 إجراءات الصدق والثبات

 (0جدول رقم )
 اعًنتائج الصدق والثبات لمقٌاس رأس المال االجتم

 المخـرجـات البٌان

صدق المقارنة 
 الطرفٌة

 

صدق االتساق 
 الداخلً

 

 المخـرجـات البٌان

الثبات بمعامل 
 ألفاكرونباخ

Cronbach
'
s Alpha

الثبات بطرٌقة 
 التجزئة النصفٌة 
 

 Sperman - Brown

Guttman Method 

 

 (5جدول رقم )
 توزٌع العبارات علً المقٌاس فً صورته النهائٌة

 إجمالً العبارات التً ٌشتمل علٌها الُبعد األبعاد 

 االجتماعٌةشبكة العالقات 

  المشاركة االجتماعٌة

 الثقة المجتمعٌة
 

 مجموع العبارات
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 صحٌفة االستبٌان بالمقابلة

 طرائق التحلٌل اإلحصائً

 عٌنة الدراسة وخصائصها
 للدراسةأسلوب استخراج العٌنة األساسٌة  -أ

إطار العٌنة
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  وحدة العٌنة:

 

 

 

نوع العٌنة وحجمها:  

 الخصائص العامة لعٌنة الدراسة -ب
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ُبعد شبكة العالقات االجتماعٌة

ُبعد المشاركة االجتماعٌة

ُبعد الثقة المجتمعٌة
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    السٌاسة السكانٌة 

 Population Policy
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 (.5101:5102المالمح الكمٌة للخطة االستراتٌجٌة القومٌة للسكان فً مصر ) -

 (0جدول رقم )

 طبًقا للسٌنارٌوهات الثالثة 5101ِ  تقدٌرات العام 
 

 البٌــان
استمرار معدالت 

 اإلنجاب الحالٌة
الوصول إلى المعدل 

 المستهدف
ول إلى معدل الوص

 اإلحالل
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 تحلٌل البٌانات واستخالص النتائج 

 ( اتجاهات الشباب نحو تبنى قٌمة األسرة المكونة من طفلٌن4جدول رقم )
 وفًقا لمستوٌات رأس المال االجتماعً

 المستوى                           
 البٌان     

 منخفض متوسط مرتفع

 % ك % ك % ك

 جملة

χ الداللة اإلحصائٌة
2

 Sig. at 0.05

R.X,Y = (Positive)  not Sig. at 0.05 

f  14.161 df  2    Sig.  .000

اٌغىا١ٔح فٟ ِصش تشىً وث١ش تٕٙح ٠عرّذ فٟ فحٛاٖ عٍٝ اٌحش٠ح  ذٍرضَ اٌغ١اعاخ

اإلٔداب، فشغُ ٚخٛد ٘ذف خٛ٘شٞ ٌالعرشاذ١د١ح اٌم١ِٛح ٌٍغىاْ  خاٌىاٍِح فٟ اذخار لشاسا

( غفً ٌىً 5.2( إٌٝ )0.2( ٠رّثً فٟ خفط ِعذي اإلٔداب اٌىٍٝ ِٓ )5101:  5102)

(، 5101ذج فٟ عٓ اٌحًّ تحٍٛي اٌعاَ )( غفً ٌىً ع5١ع١ذج ٌٍٛصٛي إٌٝ ِغرٜٛ اإلحالي )

إال أْ ذحم١ك اٌٙذف ال ٠عرّذ عٍٝ )اٌّّاسعاخ اٌدثش٠ح(، ٚذش١ش اٌرٛلعاخ إٌٝ أٔٗ فٟ حاٌح 

(، فئْ عذد اٌغىاْ 5102اورفاء األعشج اٌّصش٠ح تطف١ٍٓ فمػ فٟ اٌّرٛعػ تحٍٛي عاَ )

١ٌصً إٌٝ حٛاٌٟ  ، ثُ ٠شذفع5102( ١ٍِْٛ ٔغّح تحٍٛي عاَ 8..8عٛف ٠صً إٌٝ حٛاٌٟ )

ٚدعُ اذخار  خِشوض اٌّعٍِٛا( )5101( ١ٍِْٛ ٔغّح تحٍٛي عاَ )010.1)

 (.5112:2اٌمشاس،
رٌه  ٟ( ٠عىظ عذج حمائك تشأْ ذٛخٙاخ اٌشثاب اٌّغرمث١ٍح ٌرثٕ  2ٚاٌدذٚي سلُ )

 -اٌٙذف فٟ ظٛء ِا ٠حٛصٚٔٗ ِٓ سأط ِاي اخرّاعٟ، ِٓ أّ٘ٙا ِا ٠ٍٟ:
ٜ اٌّغر١٠ٛٓ اٌّشذفع ٚاٌّرٛعػ ٌشأط اٌّاي االخرّاعٟ غ١ش أوثش ِٓ ٔصف اٌشثاب ِٓ رٚ -

رٌه اٌٙذف ٚاالورفاء تطف١ٍٓ فمػ عٕذ اٌضٚاج، فمذ أعفشخ إٌرائح عٓ أْ ٟ ِٛافم١ٓ عٍٝ ذثٕ  
%( ِٓ اٌشثاب رٜٚ اٌّغرٜٛ اٌّشذفع ٌشأط اٌّاي االخرّاعٟ ال ٠ؤ٠ذْٚ رٌه ..25)

 ٜٛ اٌّرٛعػ ٌشأط اٌّاي االخرّاعٟ.%( ِٓ لشٔائُٙ ِٓ رٜٚ اٌّغر..22اٌٙذف، ِماتً )
أوثش ِٓ ثٍثٟ اٌشثاب ِٓ رٜٚ اٌّغرٜٛ إٌّخفط ٌشأط اٌّاي االخرّاعٟ ال ٠ٛافمْٛ عٍٝ  -

 %(.22.0رٌه اٌٙذف، ٚلذ خاءخ ٔغثُٙ ٌرّثً )
أعٍٝ ٔغثح ِؤ٠ذج إلٔداب غف١ٍٓ فمػ ٚاالورفاء تّٙا فٟ اٌّغرمثً ِٓ ت١ٓ اٌشثاب رٜٚ  -

%( ١ٍ٠ُٙ رٚٚ اٌّغرٜٛ 22.0اٌّاي االخرّاعٟ، ٚذصً ٔغثرُٙ إٌٝ )اٌّغرٜٛ اٌّشذفع ٌشأط 
 %(.22.0اٌّرٛعػ تٕغثح )

ٚذش١ش اٌّعاٌداخ اإلحصائ١ح ت١ٓ اٌّرغ١ش٠ٓ إٌٝ ٚخٛد فشٚق راخ دالٌح إحصائ١ح ت١ٓ 
ِٚٓ ذح١ًٍ ل١ّح األعشج اٌّىٛٔح ِٓ غف١ٍٓ، ٟ ِغر٠ٛاخ سأط اٌّاي االخرّاعٟ اٌثالثح ٚذثٕ  

(، ِّا ٠1.12رعح أْ اٌم١ّح اٌّصاحثح ٌـ )ف( داٌح عٕذ ِغرٜٛ ِع٠ٕٛح ) اٌرثا٠ٓ األحادٞ
٠دعٍٕا ٔؤوذ أْ ٕ٘ان ذثا٠ٕاخ راخ دالٌح إحصائ١ح ت١ٓ ِرٛعطاخ اٌّغر٠ٛاخ اٌثالثح ٌشأط 

أِا اٌعاللح االسذثاغ١ح ت١ٓ اٌّرغ١ش٠ٓ اٌّاي االخرّاعٟ ٚاٌّٛافمح عٍٝ االورفاء تطف١ٍٓ فمػ. 
( ٚغ١ش داٌح ت١ٓ .1.0ٚخٛد عاللح اسذثاغ غشد٠ح ظع١فح تّمذاس)فمذ أعفشخ ٔرائدٙا عٓ 

سأط اٌّاي االخرّاعٟ ٌذٜ اٌشثاب ٚذثٕٝ اٌٙذف األٚي ٌٍذساعح ٚاٌّذسج ظّٓ أ٘ذاف 
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 (.5101:  5102االعرشاذ١د١ح اٌم١ِٛح ٌٍغىاْ )

ٚذرفك ٔرائح اٌذساعح اٌحا١ٌح ِع ٔرائح دساعح أخشا٘ا ِشوض اٌّعٍِٛاخ ٚدعُ اذخار 

%( غ١ش ..22( اعرٕردد أْ ٔغثح وث١شج ِٓ أفشاد اٌع١ٕح ذصً إٌٝ ).511س عاَ )اٌمشا

ِؤ٠ذج ٌألعشج اٌصغ١شج أٚ االورفاء تئٔداب غف١ٍٓ فمػ، ٚذذعٛ اٌذساعح إٌٝ ظشٚسج ذغ١١ش 

اذدا٘اخ األفشاد ٔحٛ ٘زٖ اٌمع١ح ِٓ خالي اٌّؤعغاخ اٌذ١ٕ٠ح، ٚاٌدّع١اخ األ١ٍ٘ح اٌرٟ ذٍمٝ 

 (.52: 5101ٚدعُ اذخار اٌمشاس، خوض اٌّعٍِٛاِشلثٛالا ِدرّع١اا )
 (2جدول رقم )

 إجمالً النوع المفضل وفًقا لمستوٌات رأس المال االجتماعً
 المستوى                       

 النوع     
 جملة منخفض متوسط مرتفع

 % ك % ك % ك

 0.1 0.4 5.2 5.2 متوسط

χ2 الداللة اإلحصائٌة  Sig. at 0.05 
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M. Zedan, 2005

 (6جدول رقم )
 ثقافة المباعدة بٌن الطفلٌنًتبنّ اتجاهات الشباب نحو 

 وفًقا لمستوٌات رأس المال االجتماعً
 المستوى                   

 البٌان     
 منخفض متوسط مرتفع

 % ك % ك % ك

 جملة

χ الداللة اإلحصائٌة
2

 Sig. at 0.05

R.X,Y = (Positive) Sig. at 0.01

f  18.075 df  2      Sig.  .000
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 (2جدول رقم )
 الوالداتاتجاهات الشباب نحو الفترات الُمثلى بٌن 

 وفًقا لمستوٌات لرأس المال االجتماعً
          المستوى            

 البٌان     
 منخفض متوسط مرتفع

 % ك % ك % ك

 جملة

χ الداللة اإلحصائٌة
2

 Sig. at 0.05

R.X,Y = (Positive) Sig. at 0.01

f  437.9 df  2      Sig.  .000

       
          
      

- 

- 

 

- 
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 (8جدول رقم )
اتجاهات الشباب نحو تطبٌق الحوافز اإلٌجابٌة على األسر التً تكتفً بطفلٌن وفًقا 

 ت رأس المال االجتماعًلمستوٌا
 المستوى                   
 البٌان     

 منخفض متوسط مرتفع

 % ك % ك % ك

 جملة

χ الداللة اإلحصائٌة
2

 Sig. at 0.05

R.X,Y = (Positive) Sig. at 0.01

f  151.708 df  2      Sig.  .000

 إرا اعرضِد اٌذٌٚح ذطث١ك ٔظاَ اٌحٛافض اال٠دات١ح ف١ّىٓ أْ ذمذَ صٛس ٘زٖ اٌحٛافض

ذمذ٠ُ صٛس ِخرٍفح ِٓ دعُ  ٚاٌصحح أ ِٚداي اٌرع١ٍُ أ فٟاٌّداالخ اٌّخرٍفح، عٛاء  فٟ

غفً ٚاحذ أٚ غف١ٍٓ عٍٝ  ذٍرضَ تئٔداب اٌرٟاٌثطالاخ اٌر١ٕ٠ّٛح ٚاٌغٍع ٚاٌخذِاخ ٌألعش 

 األعشج أٚ ٌألَ، أٚ ٌألغفاي ِثاششج. ٛخٗ ٘زا اٌذعُ ٚذٍه اٌحٛافض ٌشب  األوثش، عٍٝ أْ ٠  

ذحصً عٍٝ ٘زا اٌذعُ ٚذٍه اٌحٛافض تعذَ إٔداب  اٌرٟذٍرضَ األعش ِٓ اٌّفرشض أْ ٚ

اٌٛاحذ، أٚ  اٌّائح ٌٍطفً فٟأوثش ِٓ غف١ٍٓ، ٚذرذسج ٔغة ٚل١ّح ٘زا اٌذعُ ٌرىْٛ تٕغثح ِائح 

ذٍرضَ ٘زٖ األعش تشد وافح ِا ٠فعً أْ حاٌح إٔداب غف١ٍٓ، ٚ فٟذمغُ تٕفظ ل١ّح ٘زا اٌذعُ 

 .حاٌح إٔداب اٌطفً اٌثاٌث فٟحصٍد ع١ٍٗ ِٓ ِضا٠ا ِٕٚح ٚحٛافض 
( أْ غاٌث١ح اٌشثاب ِٓ رٜٚ اٌّغرٜٛ اٌّشذفع ٚاٌّرٛعػ 8ٚذش١ش ت١أاخ اٌدذٚي )

عٍٝ ذطث١ك اٌحٛافض اإل٠دات١ح عٍٝ األعش اٌرٟ ذىرفٟ تطف١ٍٓ ٌشأط اٌّاي االخرّاعٟ ٠ٛافمْٛ 

%( عٍٝ اٌرشذ١ة. ٚفٝ اٌّماتً ذشذفع ٔغثح اٌشثاب ..80%( ٚ )81.5ٚذصً ٔغثرُٙ إٌٝ )

غ١ش اٌّٛافم١ٓ عٍٝ رٌه اٌٙذف ِٓ رٜٚ اٌّغرٜٛ إٌّخفط ٌشأط اٌّاي االخرّاعٟ، ح١ث 

%( ِٓ اٌشثاب غ١ش ِٛافك عٍٝ أْ 22.0ذصً ٔغثرُٙ إٌٝ أوثش ِٓ ثٍثٟ اٌع١ٕح، فحٛاٌٟ )

 %( فمػ ِٛافمْٛ.52.2ذعرضَ اٌذٌٚح ذطث١ك اٌحٛافض اإل٠دات١ح فٟ اٌّغرمثً، ِماتً )
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 (2جدول رقم )
 نماذج االنحدار المتعدد ألبعاد رأس المال االجتماعً

األهداف التفصٌلٌة للخصوبة على
 
 
 البٌان  

 x3 الثقة المجتمعٌة  x2 المشاركة االجتماعٌة    x1شبكة العالقات  

 
 نموذج االنحدار الخطى المتعدد

معامل 
 R2التحدٌد 

البعد 
األكثر 
 تأثًٌرا

لتباٌن  Fقٌمة 
 خط االنحدار

 الداللة

 الهدف 
 Y1األول 

Y1 = 1.397 + .088x1 + .052x2 + 

.067x3

x1 

 الهدف 
Y2 الثانً

Y2 = 1.608 + .115x1 + .073x2 + 

.062x3

x1 

 الهدف 
 Y3الثالث 

Y3 = 1.683+ .128x1 + .122x2 + 

.096x3

x2

Stepwise

R
2

(Beta)

Laura B. and 
Andreas K.
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