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 العوامل الأجامتعية املرتبطة بتشكيل الوعى الس ياىس دلى البدو مبحافظة مطروح 

 أأمحد أأنور رفاعى  

 ، القاهرة، مص مركز حبوث الصحراء ،قسم ادلراسات الإجامتعية

 Ahmed anwar96@outlook.com: الربيد الإليكرتوين

 امللخص 

وعي الس يايس دليه والعالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة واطن البدوي ومصادر تشكيل الاس هتدف البحث احلايل التعرف عىل درجة الوعى الس يايس دلى امل

مبحواث    120نة بلغ قواهما وبني درجة الوعي الس يايس، ومعوقات الوعي الس ياىس ومقرتحات التغلب علهيا، واس تخدم الاس تبيان ابملقابةل الشخصية مجلع البياانت من عي

ام والضبعة والعلمني، واس تخدم لتحليل البياانت الاحصاء الوصفي ومعامل الارتباط لبريسون وكذكل التحليل الزراعية، ببعض قرى مراكز امحل  من العاملني ابخلدمات

لس يايس متوسط، مس توى وعهيم ا    42من املبحوثني وعهيم الس يايس مرتفع وأأن%   24. وأأوحضت النتاجئ أأن%Step –Wiseالاحندارى املتعدد املتدرج الصاعد بطريقة  

%. تبني وجود  70، واملنظامت التعلميية 75، مث القبيةل%%77عهيم الس يايس منخفض. جاءت وسائل التواصل الاجامتعي أأمه مصدر للوعي الس يايس % و  34بيامن أأن

ة الاعامتد عىل وسائل الاعالم،  خل، عدد افراد الارسة، درجعالقة معنوية موجبة بني درجة الوعي الس يايس للبدو واملتغريات املس تقةل التالية: السن، تعلمي املبحوث، ادل

لبريسون:   البس يط  التواصل الاجامتعي، املنظامت التعلميية، حيث بلغت قمي معامل الارتباط  ،  0.279  ، 0.558  ،0.594  ،0.251  ، 0.558  ،0.750  ،  0.298مواقع 

التب ىف تفسري  تسهم  أأربعة متغريات مس تقةل  وجود  تبني  الرتتيب.  البحوثني من  عىل  الس ياىس جممتعة بنس بة  اين بني  وعهيم  درجة  البحث 62حيث  %. جاءت معوقات 

%، ارتفاع نسب  76%، وعدم وجود برامج تمنية س ياس ية  81%، مث متطلبات احلياه تس تغل لك الوقت  86ممتثةل يف: قةل ادلخل تقلل الأهامتم ابحلياة الس ياس ية بنس بة  

%، العمل عىل ارتفاع املس توى التعلميى والتثقيفى والقضاء عىل  92ة يف رضورة توفري وظائف للش باب ت أأمه مقرتحات ادلراس%.جاء71الامية خاصة دلى الس يدات 

 %. 85الامية 

 ي، املقابةل الشخصية. : الوعى الس ياىس، مصادر تشكيل الوع فتاحيةاللكامت امل 

 : قدمة امل

لوىج من  بدأأ الاهامتم مبوضوع الوعى الس ياىس ىف الرتاث السوس يو 

ىف مؤلفاهتا هو    أأن  خالل النظرة املاركس ية الىت تبني  "ليس وعى البرش 

اذلى حيدد وجودمه بل العكس يتحدد وعهيم بوجودمه الاجامتعى" هذا  

والوعى   عامة  بصفة  الاجامتعى  ابلوعى  النظرية  هذه  اهامتم  اىل  ابلضافة 

اجملمتالس ي انقسام  ومع   ، خاصة  بصفة  العامةل  الطبقة  دلى  اىل  اس ىي  ع 

الاجامتعي للحياه  خاص  مكجال  الس ياسة  نشأأت  متثل طبقات  حيث  ة 

الوعى  يعكس  كام   ، الطبقات  بني  املتبادةل  العالقات  جمال  الس ياسة 

الس ياس ىي املصاحل الرئيس ية للطبقات، وبقدر ما ينترش الصاع الطبقى  

تمنو احلاجة دلى الطبقات وخاصة ىف زمن الث ورات الاجامتعية بقدر ما 

اىل الوعى الس ياىس ، وتعرب الافاكر الس ياس ية عن نفسها ىف   صارعةاملت

والبياانت   الس ياس ية  الاحزاب  وبرامج  اخملتلفة  الس ياس ية  النظرايت 

  واملعلومات الس ياس ية وغريها من الواثئق، ويلعب الوعى الس ياىس دورا 

، حيث ميثل الوعى الس ياس ىي حلقة الوصل بني الاقتصاد  نشطا ىف اجملمتع  

وهجا حنو  لف أأنواع الوعى الاجامتعى، وميتاز الوعى الس ياىس بكونه موخمت

ىف وعى الطبقات  حيث يتجىل حمتوى الوعى الس ياس ىي  هدف قوىم، 

الاجامتعية وعالقاهتا  الس ياس ية  احلسيىن،    ملصاحلها  ص  2017)   ،5    )

الو  امهية  تتضح  متابعة وبذكل  اىل  اجملمتع  يدفع  أأنه  ىف  الس ياىس  عى 

ية بفهم وادراك حصيح عن طريق وسائل الاعالم ،وكذكل  الاحداث اجلار 

ح الأعداء  حيفظ  ويكشف   ، العمل  أأحصاب  اس تغالل  من  العامل  قوق 

احلقيقني ، ويساعد عىل توفري احتياجات البالد من اخلربات ىف الزراعة  

وبذ  ، والصحة  والتعلمي  قادر والصناعة  متعمل  جيل  لنشأأ  رضورة  فهو  كل 

الق  ( جممتعه،  خدمة  الوعى    157،ص 2009طان،  عىل  يعترب  وبذكل   ،)

ور الىت جيب ان يدركها الافراد ىف اجملمتع حيث أأن  الس يايس من أأمه الام

الظروف الىت مير هبا اجملمتع ىف الوقت احلاىل تفرض عىل الفرد ان يكون 

ملام ابلواقع الس ياس ىي الع ام من حوهل حىت يتس ىن هل معرفة ما هل دليه اإ

  واجبات. من حقوق وما عليه من

ىل فهم  وتمكن أأمهية الوعى الس ياىس ىف اإرتباطه ابملعرفة الىت تؤدى اإ

خملتلف القضااي والظواهر الس ياس ية املتعددة حيث ان زايدة املعرفة يؤدى  

التجارب   تطوير  عىل  ويساعد  الس ياس ية،  للقضااي  اكرب  فهم  اىل 

ون هناك  ادلميوقراطية ويسامه ىف اثراء احلراك الس ياىس، ولميكن ان تك

اركة س ياس ية ىف اى معلية انتخابية دون ان يكون دلى الافراد الوعى مش

الرتش يح   أأو  للتصويت  يدفعهم  اذلى  - Huffington Post) التام 

2014) 

الثقافة  تراجع  من  الافراد  دلى  الس ياس ىي  الوعى  مشلكة  وتتضح 

املعرىف   خمزوهنم  لقةل  انجتة  معلوماتية  جفوة  حدوث  ورمبا  الس ياس ية 

الاجيال والىت قد تتشلك  ياس ىي نتيجالس  ة للقيود الثقافية املتوارثة عرب 

الابوية  اذلكورية  والثقافة  ادليىن  اخلطاب  ابرزها  العوامل  من  عدد  عرب 

تصورات  عىل  اثره  يرتك  ما  وهو  عامة  بصفة  اجملمتع  عىل  املس يطرة 

من    املواطنني، وجتد املرأأه نفسهامقيدة عن املشاركه حبمك ثقافة جامدة حتد

اذلكورة  حراكهت ادوار  حتدد  الثقافة  هذه  ان   ، الس ياس ية  تفاعالهتا  و  ا 

من   لك  فية  يتحرك  اطارا  حتدد  فهىى  وبذكل  صارم  حنو  عىل  والانوثة 

،  2017الرجل واملرأأه ويكون اخلروج علية رضاب من الاحنراف ) عدىل، 

 ( ويظهر ذكل جليا ىف اجملمتعات البدوية ذلا تتبلور مشلكة ادلراسة  18ص

 لت التالية : ىف التساؤ

؟ البدوى  املواطن  دلى  الس ياىس  الوعى  مس توى  هو  ىه  ,ما  ما 

ما    ,مصادر تشكيل الوعى الس ياىس دلى البدو ودرجة اإعامتدمه علهيا ؟
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ىه طبيعة العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة وبني مس توى الوعى  

البدو؟ دلى  ذات  ,ماالس ياىس  املتغريات  اسهام  نس بة  الارتباط    ىه 

وعهيم   درجة  حيث  من  املبحوثني  بني  اللكى  التباين  تفسري  ىف  املعنوى 

املواطن البدوى عن الاهامتم ابملعرفة    ما ىه أأس باب اإجحام,الس ياىس ؟

 ما ىه اقرتاحات املبحوثني لزايدة الوعى الس ياىس دلهيم؟,الس ياسة؟

اس تجالء   اجل  من  البحث  هذا  اإجراء  رضورة  اىل  دعى  هذا  لك 

حمااحلقي ىف  عىل  قة  والوقوف  السابقة  التساؤلت  عىل  لالجابة  وةل 

 املشالكت الىت تؤثر عىل تمنية الوعى الس ياىس دلى املبحوثني 

ادلراسة اىل حتقيق هدف رئيىس يمتثل ىف التعرف عىل دور   وهتدف

ويندرج    البدوالعوامل الاجامتعية املرتبطة بتشكيل الوعى الس ياىس دلى  

 اف الفرعية : من الأهد حتت هذا الهدف مجموعة

التعرف عىل مس توى الوعى الس ياىس دلى املواطن البدوى مبحافظة 

درجة وعى املواطن البدوى واجتاهاته   مرىس مطروح من خالل ما يىل:

الس ياس ية القضااي  بعض  مبصادر    .,حنو  البدوى  املواطن  وعى  درجة 

ملواطن  درجة وعى ا  .,احلصول عىل املعارف الس ياس ية ىف جممتع ادلراسة

درجة وعى املواطن البدوى مبامرس ته  .,وى حبقوقه وواجباته الس ياس يةالبد

 . للحياه الس ياس ية

من   املبحوثني  دلى  الس ياىس  الوعى  تشكيل  مصادر  عىل  التعرف 

  علهيا.بدو مطروح ودرجة اإعامتدمه

حتديد العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة وىه : السن، احلاةل  

احلاةل أأفراد الزواجية،  عدد  الارسة،  نوع   ، ادلخل  املهنة،  التعلميية،   

الاعالم ، مواقع التواصل    وسائلودرجة الاعامتد عىل الًك من   الارسة،

وا والقبيةل،  الارسة،  و  الاهلية،  امجلعيات  التعلميية الاجامتعى،  ملؤسسة 

 , لوعى الس ياىس للمبحوثنيوبني مس توى ا

سهامحتديد   اإ الارت  نس بة  ذات  تفسرياملتغريات  ىف  املعنوى   باط 

 الس ياىس.   هيملوع  ادلرجة الاجاملية  اللكى بني املبحوثني من حيث  التباين

ابملعرفة   الاهامتم  عن  البدوى  املواطن  اإجحام  أأس باب  عىل  التعرف 

 .الس ياسة

 التعرف عىل اقرتاحات املبحوثني لزايدة الوعى الس ياىس دلهيم. 

 الفروض البحثية: 

للمبحوثني من بدو    تغريات املس تقةل التاليةتوجد عالقة معنوية بني امل

مطروح وىه : السن، درجة تعلمي املبحوث، ادلخل ،عدد أأفراد الارسة،  

ودرجة اإعامتده عىل الًك من الاعالم، مواقع التواصل الاجامتعى، امجلعيات 

احلصول   ىف  التعلميية  واملؤسسة  والقبيةل،  والارسة،   ، عىل  الاهلية 

 الس ياىس.  وعهيموبني مس توى املعلومات الس ياس ية. 

ذات العالقة الارتباطية املعنوية ىف تفسري  تسهم املتغريات املس تقةل

املبحوثني بني  اللكى  الوعى    التباين  ملس توى  وعهيم  درجة  حيث  من 

 الس ياىس دلى البدوى مبحافظة مطروح.

 

 مفهوم الوعى الس ياىس:  

ة وواجباته  رفة املواطن حلقوقة الس ياس ييقصد ابلوعى الس ياىس مع

ن احداث ووقائع وكذا قدرة املواطن عىل التصور اللكى  وما جيرى حوهل م

منفصةل   كوقائع  وليس  العتارص  مرتابطة  لكية  كحقيقة  به  احمليط  للواقع 

جتاوز   عىل  املواطن  قدرة  اىل  ابلضافة  رابط  جيمعها  ل  متناثرة  وأأحداث 

ليعانق خربات ومشالكت  الصغرية الىت ينمتى الهيا    خربة امجلاعة او امجلاعات

 (  70، ص 1983ع الس ياىس اللكى .) معوض ،  اجملمت

( ان الوعى مبثابة حصاد  15، ص1989ىف حني يرى )عبد املعطى،

ابلطبيعة  عالقات  من  اجملمتع  بأأفراد  احمليط  العامل  عن  وتصور  وادراك 

  اةل بنائية اترخيية جملمتع والانسان وابلفاكر ، وهو ادراك وتصور يتحدد حب

 طابعة التارخيى والبناىئ.  معني ، مبعىن ان الوعى هل 

بأأنة   هو ادراك الشخص العادى  ويرى البعض ان الوعى الس ياىس 

عضو ىف اجملمتع وميكن ان يكون هل دور فعال ويدرك ما هل من حقوق وما  

اس ية  عليه من واجبات وهبذا يعد الوعى الس ياىس جزء من الثقافة الس ي

ملامرسات ) عبد هللا  جتاهات والقمي واملشاعر واالىت تشمل املعارف والا 

 (  164،ص 2001، 

وهناك من تناول مفهوم الوعى الس يايس ابلرتكزي عىل مكوانته وطرق  

اكتسابه حيث يعرف بأأنه مجموع الافاكر واملعلومات اخملتلفة الىت تكتسب  

للفرد تنتقل  الىت  الس ياس ية  الثقافة  خالل  التنش ئة    من  معلية  عرب 

الاجامتعالس ياس ي املؤسسات  بواسطة  وابوسعدة ة   ، الغفار  عبد   ( ية 

 (  542، ص 2000،

الافاكر والقمي والاجتاهات    منط من  كام يعرف الوعى الس ياىس بأأنه

ابلوجود   الشعور  معها  ويتجىل  القامئة  الاوضاع  خاللها  من  تتحدد  الىت 

اىس  زية ومدى مواكبة موقفها الس يالاجامتعى لطبقة او حركة اإجامتعية ممت

  2012هدافها ىف الس يطرة عىل اجملمتع ) احلورش،  ملقتضيات التغري وتلبية ا

 (   10، ص

والأفاكر   الشامةل  الرؤاي  ىه   : الس ياىس  للوعى  الاجراىئ  التعريف 

والظواهر   املسائل  حنو  مطروح  مرىس  مبحافظة  البدو  دلى  والأجتاهات 

اكتس عىل  وقدرهتم  و الس ياس ية  للحقوق  وادراكهم  املعرفة  الواجبات  اب 

ا ابلضافة  الس ياس يةالس ياس ية  للعملية  ممارس هتم  عىل    ىل  تعمتد  الىت 

الوعى   يشلك  ما  وهو  الس ياس ية  املعلومات  عىل  احلصول  ىف  مصادرمه 

  الس ياىس دلى املبحوثني .

 عينة ادلراسة : 

احملافظة  ساكن  يبلغ  حيث  مطروح،  مبحافظة  ادلراسة  اجريت 

مليون   39.6مك مربع ) 166563نسمة كام تبلغ مساحهتا حواىل  474275

ومتثل  فد املركزى    16.6ان(  اجلهاز   ( امجلهورية  مساحة  اجامىل  من   %

ارقام   يف  مص  والاحصاء،  العامة  اختريت  2019للتعبئة  وقد  قرى    ( 

مركزامحلام ، العلمني و الضبعة لجراء هذه ادلراسة، حيث اختريت قرى  

ىت )س يدى عبد الرمحن  ريوق الرويسات( من قرى مركز امحلام)العميد ، 

من مركز    وقريىت ،)الزيتون، والرشنبية(  ، وتل العيس( من مركز العلمني

  120بلغ قواهما    مت اختيار عينة معديةالضبعة ولتحقيق اهداف ادلراسة  
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من العاملني ابخلدمات الزراعية ابلقرى الست املدروسة، سواء  مبحوث  

مبحوث من   20ة حرة بواقع  همندسني زراعيني وفنيني واعامل زراعياكنو  

قرية   ابخلدمات لك  العاملني  البدو  من  لكوهنا  معدية  العينة  اختيار  ومت 

 الزراعية فقط

 قريبة من احملافظة  وذكل لكوهنا  وقد مت أأختيار الثالث مراكز السابقة 

من  اجملاورة العديد  علهيا  ويرتدد  الإسكندرية  حمافظة  مما   وىه  الوافدين 

ح ثقافياً عىل  حتاكك الثقاىف وجعل جممتع البدو منفتشلك أأثر اإجيايب ىف الأ 

اجملمتع كلك وليس جممتع مغلق وينترش هبذه املراكز مجيع اخلدمات احلكومية 

مدينة   انشاء  اىل  ابلضافة  هذا   ، الأنرتنت  وش باكت  الطرق  وش باكت 

 ى الس ياىس دلهيم.العلمني اجلديدة ، مما ساعد عىل أأنتشار الوع

 البحثية   الإجراءات 

 مجع وحتليل بياانت ادلراسة  

، ادلراسة  بياانت  مجلع  الشخصية  ابملقابةل  الاس تبيان  ومت    اس تخدم 

شهر خالل  البياانت  مقاييس    2020يناير    مجع  عدة  واس تخدمت   ،

 ، احلساىب  املتوسط  مشلت  البياانت  حتليل  ىف  احصائية  وأأساليب 

الا ومعامل   ، املئوية  والنسب   ، واملدى  املعيارى،  رتباط والاحنراف 

لتحليل الاحندارى املتعدد املتدرج الصاعد بطريقة  البس يط " بريسون" وا

Step-Wise    وأأعمتد ىف حتليل البياانت عىل برانمج التحليل الاحصاىئ

Statistical Package for Social Sciences ( SPSS)    

 قياس املتغريات البحثية  

 للمبحوثني أأول: اخلصائص الشخصية والاجامتعية والاقتصادية  

: مجع    السن  اترخي  حىت  املبحوث  معر  س نوات  بعدد  قياسة  مت 

 البياانت لخر س نه ميالدية. 

املبحوث وقت  ه عليل حص اذلى ى التعلمي املؤهلالتعلمي : ويقصد به 

( لتعرب عن أأىم، تعلمي منخفض 5-4- 3-2-1)  وأأخذت قامي رمقية  الاس تبيان

 يب عاىل عىل الرتت ) اساىس (، تعلمي متوسط، فوق متوسط ،تعلمي

اس تخدم الرمق املطلق لعدد أأفراد الأرسة املقميني عدد أأفراد الأرسة:  

 .مبسكن املبحوث

)  احلاةل تصنيف  اس تخدم   : او  –  اعزبالزواجية    - مطلق    أأرمل 

يعول ول  القمي    ويعول(،  مزتوج  -  مزتوج  أأعطيت    ، (4- 3- 2-1)حيث 

 . عيل الرتتيب للك مهنا 

/ أأرسة    أأرسة مركبة  /  نوويةأأرسة  نيف ): اس تخدم تص الأرسة  نوع  

   .للك مهنا عيل الرتتيب (3-2 -1( حيث أأعطيت القمي )ممتدة 

قوم هبا املبحوث وقت الاس تبيان ي  اليتاملهنة : ويقصد به نوع املهنة 

 "()اعامل حرة    اتجر  -حرىف ) فىن(    –موظف    "اس تخدم تصنيف  و 

  .يبللك مهنا عيل الرتت( 3-2 -1حيث أأعطيت القمي )

للمبحوثادلخل:   الشهري  لدلخل  املطلق  الرمق  ابجلنية   اس تخدم 

 ي لقياس هذا املتغري.رمقمكؤرش 

 

   مس توى الوعى الس ياىس دلى االبدو: اثنيا :  

- 1)  ىه  أأربعة حماور  مت قياس مس توى الوعى الس ياىس من خالل 

 -3ادراك احلقوق والواجبات الس ياس ية    -2  كتساب املعرفة الس ياس يةا

مت استيفاء   ( حيثاملامرسة الس ياس ية  -4  ضااي الس ياس يةم حنو القاجتاهاهت

عىل   املبحوثني  للمحاور   28رأأى  دلهيم  الس ياىس  الوعى  لقياس  عبارة 

الاربعة ، بواقع س بع عبارات للك حمور ، وذكل عىل مقياس مكون من  

مرتفع    ( وىه  اس تجاابت  وأأعطيت   –متوسط    –ثالث   ) منخفض 

ادلرجة اللكية لس تجابة املبحوث   يب ومت مجععىل الرتت  1-2-3الاوزان  

بعبارات لك حمور، وكذكل ادلرجة الاجاملية للمحاور الاربعة لتعرب عن  

وعهيم  دلرجة  وفقا  املبحوثني  توزيع  ،ومت  للمبحوثني  الس ياىس  الوعى 

منخفض   وعى   " ىه:  فئات  ثالث  عىل  متوسط    –الس ياىس    – وعى 

 وعى مرتفع ".  

 ىي وعى الس ياس  ر تشكيل ال مصاد   اثلثا: 

س بعة  البدوى  للش باب  الس ياىس  الوعى  تشكيل  مصادر  تناولت 

التواصل    -وسائل الإعالم   –القبيهل    –املدرسة    –حماور وىه ) الأرسة  

حيث مت قياسها   (  املؤسسة التعلميية  –منظامت اجملمتع املدىن    –الإجامتعى  

مصادر    هذه احملاور الىت تعكس درجةرأأي املبحوث يف    استيفاءمن خالل  

من خالل مقياس مكون من اس تجابتني ) نعم    تشكيل الوعى الس ياىس

لتحديد النس بة املئوية للك فئة ملعرفة  (  0-1وأأعطيت هل الأوزان )ل (    –

حسب   الس ياىس  الوعى  تشكيل  ىف  الأساىس  املصدر  تشلك  مهنم  اى 

 .ترتيهبم طبقا للنسب املئوية

املصادرىف   تكل  عىل  الاعامتد  الدرجة  الس يتكوين  اىس  وعى 

مخسةللمبحوثني   ىف   الاعالم  وسائل   :ىه    مصادر  تضمنت    املمتثهل 

الفضائية والقنوات  والتلفزيون  التواصل    -الصحف(    -)الأذاعة  مواقع 

التعلميية    –الأرسة    –الأجامتعى   ،    – املؤسسة  قياسها  القبيةل  مت  حيث 

  عىل   الأول )وسائل الإعالم(  املصدر  رأأي املبحوث يف  استيفاءمن خالل  

واملصدر الثالث   ت، عبارامثاىن    واملصدر الثاىن من خالل  ت،عبارامخسة  

خالل خالل  ،عبارات  عرشة  من  من  الرابع  عبارات  واملصدر    ،   مخسة 

عبارات، اربعة  خالل  من  اخلامس  العب  واملصدر  هذه  من  ارات  والك 

املبحوثني  درجة  تعكس وعهيم    اعامتد  تشكيل  املصادرىف  هذه  عىل 

  – )نعم    ىه  اس تجاابت ثالث    مكون منمقياس    عىل  وذكل    الس ياىس

ومجعت  ( عىل الرتتيب  1-2-3( وأأعطيت هل الأوزان )  ل  –ما    حد  اإىل

هذا  عىل  املبحوثني  اعامتد  مدى  عن  لتعرب  مصدر  للك  اللكية  ادلرجة 

 . شكيل وعهيم الس ياىساملصدرىف ت 

ابرابعا   الاهامتم  عن  املبحوثني  اجحام  اىل  تؤدى  الىت  العوامل  ملعرفة  : 

سؤ  خالل  من  نظرمه  وهجة  من  لها  وممارس هتم  مفتوح  الس ياس ية  ال 

 لعطاهئم الفرصة ذلكر السلبيات او العوامل املعوقة للمعرفة الس ياس ية. 

الس ياىس من وهجة نظرمه من    وعهيم  لزايدة  : اقرتاحات املبحوثني  خامسا 

ىف القضاء   لعطاهئم الفرصة للتعبري عن اراهئم  سؤال مفتوح  عىل خالل 

 هذه املعوقات. 
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 وصف عينة ادلراسة : 

 اخلصائص الشخصية والاجامتعية والاقتصادية للمبحوثني  

  ( رمق  جبدول  الواردة  البياانت  واملتعلق1تشري  ابخلصائص  (  ة 

 الشخصية والاجامتعية والاقتصادية اىل ما يىل:

نس بة تقاربت   : واملتوسط    السن  الصغري  السن  فئىت  ىف  املبحوثني 

عىل الرتتيب  وبلغت  و35.8  حني  %36.7%.،  نس بة    ىف  اخنفضت 

% ، وهو ما يشري    27.5املبحوثني ىف فئة السن الكبري حيث بلغت حنو  

أأن املب  اىل  من  نس بة  الىت أأعىل  الفئة  وىه  الش باب،  فئة  ىف  تقع  حوثني 

للفكر   دامعة  و  التمنية  ومعلية  الس ياىس  الوعى  تشكيل  معلية  علهيا  تقوم 

لقضاايت الس ياس ية والاجامتعية ابدلوةل وعلهيم تقع   اباململ  الثقاىف اجلديد

 معلية التغري الثقاىف مع الاحتفاظ ابلرتاث الثقاىف البدوى.

عن يزيد  ما   : )  مخ املؤهل  املبحوثني  عىل 41ىس  حاصلون   )  %

نس بة احلاصلون عىل مؤهل عاىل    مؤهل متوسط  بلغت  % 16ىف حني 

ارتفاع سة وهو ما يشرب اىل  % من عينة ادلرا  17  نس بة الامية  ، وبلغت

 نس ىب ملؤرش التعلمي دلى عينة ادلراسة .

أأن أأعىل نس بة من  ( 1عدد أأفراد الأرسة : بينت النتاجئ جلدول رمق ) 

د وأأقل  فر  8اقل من    -4عدد أأفراد أأرسمه بني   يرتاوح%  76.6 املبحوثني

أأربعة7.5نس بة   عن  أأرسمه  افراد  عدد  يقل  ما  أأفراد  %  اإىل  وهو   يشري 

  .متوسطة العدد يف اجملمتع البدوي الأرس عدد أأفرادع ارتفا

% من   64.2( أأن نس بة 1لزواجية: تشري نتاجئ جدول رمق )احلاةل ا

الأرس  نياملبحوث أأرابب  من  ويعول"    اكنوا  نس بة  "مزتوج  جسلت  بيامن 

 .%  9.2 ني والاراملاملطلق

% من    64.3( أأن نس بة 1) نوع الأرسة : أأظهرت النتاجئ جلدول رمق

ىف  نياملبحوثعينة   أأن    رسأأ   يعيشون  حني  يف  من  30.7نووية  عينة % 

ارس   ادلراسة ىف  أأنيعيشون  حني  يف  من  5  مركبة  ادلراسة  عينه  من   %

ما وهو  املمتدة  الأرس  الأرس  ظهور  اجملمتع    النووية  يشري  يف  كبري  بشلك 

ذكل  البدوي يرجع  للتغري    وقد  ابلوافدين    الثقايف نتيجة  والاحتاكك 

 .ميقنوات الفضائية وارتفاع نسب التعلوتأأثريات ال

)  املهنة: رمق  جدول  نتاجئ  أأن  1أأظهرت  من  59.2(  مه   املبحوثني% 

املوظفني (، من  اخل  مراقب،عامل،.فىن....  زراعيني،  أأن  )همندسني 

بيامن  حرفية  اإعامليف    يعملون%  15.7 بأأعامل حرة  25،  ىف    % يعملون 

اخل الزراعية  جمال  مادمات  تنو   وهو  اإىل  املهنيشري  اخلدمات   ع  بقطاع 

   البحث.مبجمتع  الزراعية

  تقل   ني% من املبحوث15.8  توحض نتاجئ اجلدول السابق أأن  ادلخل:

يرتاوح    ني% من املبحوث   61.6وأأن    ،جنهيا  1500  عنالشهريه    مدخوهل

دخوهلم  22  بيامن،جنهيا    2000  -  1500بني  مدخوهل ترتاوح   %2001 -  

 . جنهيا   2500

 

 

 النتاجئ واملناقشة 

 مس توى الوعى الس ياىس دلى البدو 

 حمور الرؤى والاجتاهات حنو القضااي الس ياس ية  

أأن اس تجاابت املبحوثني عىل عبارات   (2توحض النتاجئ اجلدول رمق )

مرتبة  جاءت  الس ياس ية  القضااي  حنو  واجتاهاهتم  املبحوثني  رؤى  قياس 

ىف  تنازل جاء  حيث   ، املرحج  للمتوسط  وفقا  التاىل  النحو  عىل  املرتبة  يا 

الافضل لتداول السلطة  الاوىل موافقهتم عىل أأن الانتخاابت ىه الطريقة  

املرحج   املتوسط  وبلغ  درجات،  2.67،  ثالث  من  موافقة   درجة  بنس بة 

املواطن  89بلغت   وحرايت  حقوق  يكفل  املصى  ادلس تور  مث   ،%

مرحج   وبنس بة    2.52مبتوسط  عىل 84درجة  تساعد  ادلميقراطية  مث   ،%

العد مرحج  حتقيق  مبتوسط  الناس  بني  واملساواه  ويىل    2.50اةل   ، درجة 

ذكل املساواه بني الرجل واملرأأه ىف احلقوق والواجبات الس ياس ية مبتوسط  

درجة ، وىف الهناية جاء املوافقة عىل احلكومة احلالية مل حتقق    1.98رحج  م

 درجة .   1.50املرجو مهنا مبتوسط مرحج 

ات حمور  ىل ملوافقة املبحوثني عىل عبار كام بلغ املتوسط املرحج الاجام

حنو القضااي الس ياس ية   درجة وىه اعىل من    2,13الرؤى والاجتاهات 

ارتفاع   يعىن  مما  حنو  املتوسط  والاجتاهات  الرؤى  عىل  املبحوثني  موافقة 

 القضااي الس ياس ية ، وهو ما يسهم ىف ارتفاع وعهيم الس ياىس بصفة عامة. 

 ة دلى املبحوثني من البدو حمور اكتساب املعرفة الس ياس ي 

  ( أأن اس تجاابت املبحوثني عىل عبارات قياس3توحض نتاجئ جدول )

من البدو، جاءت مرتبة تنازليا  اكتساب املعرفة الس ياس ية دلى املبحوثني  

ىف املرتبة الاوىل  .، حيث جاء  عىل النحو التاىل وفقا للمتوسط املرحج 

نتخاابت وممارسة حقوق  موافقهتم عىل أأن دلهيم معرفة ابلسن القانو ىن لالإ

درجة من ثالث درجات ، بنس بة موافقة   1.98الاقرتاع مبتوسط مرحج  

املنو 66بلغت   ابملهام  املعرفة  مث  مرحج  %،  مبتوسط  الشعب  مبجلس  طة 

% ، مث املعرفة بعدد أأعضاء جملس الشعب  63.66درجة وبنس بة  1.91

عرفة برموز  % ، ويىل ذكل امل62,33درجة وبنس بة    1,87مبتوسط مرحج  

  1.65احلركة الوطنية ىف مص من خالل اترخيها احلديث مبتوسط مرحج 

املعرفة بعدد ممثىل    وىف الهناية جاءت املوافقة عىل  %،55درجة وبنس بة  

 %.44وبنس بة  1.32 مبتوسط مرحج من املرأأه تقريبيا جملس الشعب

ات حمور  كام بلغ املتوسط املرحج الاجامىل ملوافقة املبحوثني عىل عبار 

الس ياس ية   املعرفة  مم  1.68اكتساب  املتوسط  ىف  وىه  أأن درجة  يعىن  ا 

عىل اكتساهبم املعرفة الس ياس ية أأتت متوسطة    موافقة املبحوثني  بدرجة 

تمنية   ويتطلب  عامة،  بصفة  الس ياىس  وعهيم  توسط  ىف  يسهم  ما  وهو 

 الوعى الس ياىس دلى املبحوثني عىل هذا احملور. 

 ت الس ياس ية  حمور احلقوق والواجبا 

( أأن اس تجاابت املبحوثني عىل عبارات قياس 4توحض نتاجئ جدول )

دراك املبحوثني حلقوقهم وواجباهتم الس ياس ية ج اءت مرتبة تنازليا حمور اإ

الاوىل  املرتبة  ىف  جاء  حيث   ، املرحج  للمتوسط  وفقا  التاىل  النحو  عىل 

لنه يعرب   الانتخاابت قمية كبرية  ىف  بأأن لصوهتم  عن رأأهيم ، وبلغ  معرفهتم 

بلغت   2.66املتوسط املرحج   بنس بة موافقة  درجات ،  درجة من ثالث 
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حيمت88.66حنو   الواجب  بأأن  املعرفة  مث   ، احلقوق  رضو  %  ممارسة  رة 

% ، مث املعرفة  74.33درجة وبنس بة  2.23الس ياس ية ، مبتوسط مرحج 

مرحج   مبتوسط   ، للجميع  مكفوهل  الرأأى  حرية  وبنس بة    2.07أأن  درجة 

التمنية  69 عىل  يساعد  اجليد  الس ياىس  املناخ  أأن  املعرفة  ذكل  تىل   ،%

جاء  وىف الهناية    66.66درجة وبنس بة    2.00الس ياس ية ،مبتوسط مرحج  

املوافقة عىل الإطالع عىل بعض مبادْى حقوق الانسان ، مبتوسط مرحج 

 .52.33وبنس بة  1.57

 عبارات حمور  كام بلغ املتوسط املرحج الاجامىل ملوافقة املبحوثني عىل

رجة وىه أأعىل من املتوسط  د  2.01ادراك احلقوق والواجبات الس ياس ية  

هم حلقوقهم وواجباهتم الس ياس ية  مما يعىن ارتفاع موافقة املبحوثني عىل ادراك

  .وهوما يسهم ىف ارتفاع وعهيم الس ياىس بصفة عامة

   حمور املامرسة للحياه الس ياس ية 

ت املبحوثني عىل عبارات قياس  ( أأن اس تجااب5تبني نتاجئ جدول ) 

.، امل املرحج  للمتوسط  وفقا  تنازليا  مرتبة  جاءت  الس ياس ية  للحياه  امرسة 

املرتبة الاوىل موافقهتم عىل املشاركة ابلرأأى ىف حل العديد حيث جاء ىف  

درجة من   1.72وبلغ املتوسط املرحج    من املشالكت عىل املس توى احملىل

% ، مث العمل عىل نقل العديد  57.33ثالث درجات ، وبنس بة موافقة  

والاقتصا الاجامتعية  املشالكت  املس ئولني  من  اىل  والس ياس ية  دية 

%،  55.66درجة وبنس بة  1.67جنازه مهنا مبتوسط مرحج ومتابعة ما مت اإ 

مث املشاركة ابلرأأى والفكر ىف الاجامتعات الىت تتناول الاوضاع الس ياس ية  

مرحج   مبتوسط  اجملمتع  و   1.57ىف  ويىل  52.33  بنس بةدرجة  مكرر،   %

درجة    1.41ذكل حضور الندوات الس ياس ية أأو املؤمترات مبتوسط مرحج  

الهن47ونس بة   وىف  أأحد  %،  اىل  الانضامم  عىل  املوافقة  جاءت  اية 

الاهلية مبتوسط مرحج  الاحتادات او امجلعيات  الاحزاب الس ياس ية او 

 . درجة 1.40

املبحوثني عىل عبارات حمور وقد بلغ املتوسط املرحج الاجامىل ملوافقة  

وىه ىف املتوسط ، مما يعكس قةل    درجة  1.54ه الس ياس ية  املامرسة للحيا

الس ياس ية وهو ما يتطلب معل محالت توعوية س ياس ية   مليةممارس هتم للع

الس ياس ية  الكتب  عىل  حتتوى  ثقافية  مكتبة  ومعل  تثقيفية  وندوات 

 ية. لالطالع عىل املعرفة العامة ابملوضوعات الس ياس 

جامًل    مس توى الوعى الس ياىس اإ

 الفعيل( أأن املدى    6تشري نتاجئ التحليل الإحصايئ ابجلدول رمق )  

  52.5قدره  درجة( مبتوسط حسايب    74 -33لهذا املؤرش قد تراوح بني ) 

معياريدرجة واحنراف  ثالث   ،درجة  13.1  ،  عيل  املدى  هذا  وبتقس مي 

لأع تصاعداًي  ومتدرجة  الطول  متساوية  علهيا فئـات  املبحوثني  وتوزيع  ىل 

جاميل العينة يقع24. اتضح أأن حنو  موفقا لس تجاابهت يف فئة    ون% من اإ

املرتفع الس ياىس  الوعى  حنيمس توى  يف  مخىس   ،  عن  يزيد  ما  جاء 

ىف فئة الوعى الس ياىس املتوسط ، وأأن حواىل ثلث  ،  (%42)   املبحوثني

 ىف فئة الوعى الس ياىس املنخفض (%34املبحوثني ) 

اإخنفاض مس توى الوعى الس ياىس    (6رمق ) ح من نتاجئ اجلدول  تضوي

مما    دلى البدو حيث أأن حواىل ثلث املبحوثني وعهيم الس ياىس منخفض

واملهمتني   الس ياىس  العمل  عىل  القامئني  من  اجلهد  من  املزيد  بذل  يقتىض 

تزيد    بتمنية الوعى الس ياس ىي ثقافية  دلى البدو من خالل اقامة ندوات 

شاركة الس ياس ية الناجتة عن الوعى  لس ياىس امال ىف زايدة املمن وعهيم ا

 الس ياىس. 

اإخنفاض مس توى الوعى الس ياىس    (6رمق ) ويتضح من نتاجئ اجلدول  

مما    دلى البدو حيث أأن حواىل ثلث املبحوثني وعهيم الس ياىس منخفض

واملهمتني   الس ياىس  العمل  عىل  القامئني  من  اجلهد  من  املزيد  بذل  يقتىض 

تزيد  دلى ال  الوعى الس ياس ىيبتمنية   ثقافية  بدو من خالل اقامة ندوات 

من وعهيم الس ياىس امال ىف زايدة املشاركة الس ياس ية الناجتة عن الوعى  

 الس ياىس. 

 مصادر تشكيل الوعى الس ياىس دلى املبحوثني ودرجة اعامتدمه علهيا 

 مصادر الوعى 

  ( رمق  ابجلدول  الواردة  النتاجئ  مصا  7تشري  تنوع  اىل  تشكيل  (  در 

واصل الاجامتعى ىف  الوعى الس ياىس دلى البدو حيث جاءت وسائل الت 

% وهو ما يشري    77.14بنس بة    املرتبة الاوىل كأساس لتبادل املعلومات

اىل اعامتد البدو عىل هذه الوس يةل ىف احلصول عىل املعلومات وتبادلها فامي  

قيق الوحدة ىف اجملمتع  بيهنم ، مث ىف املرتبة الثانية جاءت القبيةل كأساس لتح 

د البدو عىل القبيةل ىف احلصول عىل  % وهو ما يشري اىل اعامت  75بنس بة  

بيهنم فامي  وتبادلها  الس ياس ية  املرحش   املعلومات  حتديد  عىل  التفاق  مثل 

ور املنظومة التعلميية لالنتخاابت ودمعه ىف اجلوانب الس ياس ية، مث يأأىت د

هوما يوحض ان املدرسة واجلامعة لها دور  % و   70ىف املرتبة الثالثة بنس بة  

  عرفة الس ياس ية للطالب، و ىف املرتبة الاخرية جاءت همم ىف توصيل امل

% ، وهو    23.57منظامت اجملمتع املدىن مكنشأأه خدمية وتوعوية ، بنس بة  

تشكيل الوعى الس ياىس دلى    ما يشري اىل ضعف دور هذه املنظامت ىف

    البدو.

لل املصادر  بعض  عىل  املبحوثني  اعامتد  املعلومات  درجة  عىل  حصول 

 الس ياس ية 

(    8تشري نتاجئ التحليل الإحصايئ ابجلدول رمق )    وسائل الاعالم:

ىل أأن املدى   هذا املصدر  الفعيلاإ بني )  لالعامتد عىل  تراوح   14  -  6قد 

حسايب   مبتوسط  معياريدرجة   9.25قدره  درجة(  واحنراف   ، 2.50 

هذا املدى عيل ثالث فئـات متساوية الطول ومتدرجة  و   ،درجة بتقس مي 

 17تصاعداًي لأعىل وتوزيع املبحوثني علهيا وفقا لس تجابهتم. اتضح أأن حنو  

مس توى اعامتدمه عىل هذا املصدر مرتفع ، وتساوت نس بة املبحوثني  % 

املنخفضة واملتوسطة فامي يتعلق ابعامتدمه عىل هذا املصدر وبلغت    ىف فئىت

 % للك مهنام .  41.7سبهتام ن 

الاجامتعى التواصل  ابجلدول    :مواقع  الإحصايئ  التحليل  نتاجئ  تشري 

ىل أأن املدى    8رمق )   قد تراوح بني    لالعامتد عىل هذا املصدر  الفعيل( اإ

، واحنراف معياري رجةد 13.97قدره درجة( مبتوسط حسايب  24 –8)

فئـات  ،درجة  5.75 ثالث  عيل  املدى  هذا  الطول    وبتقس مي  متساوية 

لس تجابهتم. اتضح   تصاعداًي لأعىل وتوزيع املبحوثني علهيا وفقا  ومتدرجة 

حنو أأن 17  أأن  حني  ىف   ، مرتفع  املصدر  هذا  عىل  اعامتدمه  مس توى   %
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منخفض  50 املصدر  هذا  عىل  اعامتدمه  مس توى  حنو  %  وأأن   ،33  %

 هذا املصدر متوسط ،مس توى اعامتد املبحوثني عىل 

ن  :الأرسة )  تشري  رمق  ابجلدول  الإحصايئ  التحليل  أأن    8تاجئ  ىل  اإ  )

درجة(   26 –15قد تراوح بني ) لالعامتد عىل هذا املصدر الفعيلاملدى 

حسايب   معياريدرجة  21.54قدره  مبتوسط  واحنراف    ، درجة 4.02 ، 

صاعداًي  وبتقس مي هذا املدى عيل ثالث فئـات متساوية الطول ومتدرجة ت

عل املبحوثني  وتوزيع  حنولأعىل  أأن  اتضح  لس تجابهتم.  وفقا  %  50  هيا 

حنو   وأأن  مرتفع،  املصدر  هذا  عىل  اعامتدمه  مس توى  33مس توى   %

اعامتد   نس بة  اخنفضت  حني  ىف   ، منخفض  املصدر  هذا  عىل  اعامتدمه 

 %.16.6املبحوثني عىل هذا املصدر لفئة املتوسط حيث بلغت حنو 

ن  :القبيةل رمقتشري  ابجلدول  الإحصايئ  التحليل  أأن    8)    تاجئ  ىل  اإ  )

درجة(   12  –  6قد تراوح بني )  لالعامتد عىل هذا املصدر  الفعيلاملدى  

حسايب   معياريدرجة  10.82قدره  مبتوسط  واحنراف    ، درجة 1.59 ، 

وبتقس مي هذا املدى عيل ثالث فئـات متساوية الطول ومتدرجة تصاعداًي  

حنو أأن  اتضح  لس تجابهتم.  وفقا  علهيا  املبحوثني  وتوزيع  % 83.3  لأعىل 

هذا املصدر مرتفع، ىف    مس توى اعامتدمه عىل  نس بة املبحوثني  وتساوت 

وبلغت  املصدر  هذا  عىل  ابعامتدمه  يتعلق  فامي  واملتوسطة  املنخفضة    فئىت 

 % للك مهنام. 8.3نسبهتام 

(   8تشري نتاجئ التحليل الإحصايئ ابجلدول رمق )  املنظامت التعلميية: 

ىل أأن املدى    12  –  5قد تراوح بني )   هذا املصدرلالعامتد عىل  الفعيل اإ

حسايب   مبتوسط  معياريدرجة  7.56قدره  درجة(  واحنراف   ، 2.51  

هذا املدى عيل ثالث فئـات متسا  ،درجة وية الطول ومتدرجة  وبتقس مي 

حنو  أأن  اتضح  لس تجابهتم.  وفقا  علهيا  املبحوثني  وتوزيع  لأعىل    تصاعداًي 

هذا املصدر منخ41.7 حنو  % مس توى اعامتدمه عىل  %  25فض، وأأن 

اعامتد   نس بة  بلغت  حني  ىف  مرتفع،  املصدر  هذا  عىل  اعامتدمه  مس توى 

  % 33.3املبحوثني عىل هذا املصدر لفئة املتوسط حنو 

املتغريات املس تقةل املدروسة وبني مس توى الوعى الس ياىس  بني العالقة 

 دلى البدو  

بني   معنوية  عالقة  توجد  ل   " أأنه  عىل  الاحصاىئ  الفرض  ينص 

ادلخل ، عدد افراد   : السن ، تعلمي املبحوث ،املتغريات املس تقةل التالية 

امجلعيات الارسة، ودرجة الاعامتد عىل وسائل الاعالم ، الاعامتد عىل  

الاهلية، والاعامتد عىل مواقع التواصل الاجامتعى، الاعامتد عىل الارسة، 

الاعامتد عىل املؤسسة التعلميية درجة    الاعامتد عىل القبيةل،  وبني اجامىل 

 الوعى الس ياىس دلى املبحوثني. 

البس يط   الارتباط  معامل  اس تخدام  مت  الفرض  هذا  ولختبار 

ا عىل  النتاجئ  وجاءت  التاىل ليربسون  ارتباطية :  لنحو  عالقه  وجود  تبني 

مس توى   عند  تعلمي    0.01طردية  س نوات  عدد  السن،  متغريات  بني 

الارس  افراد  عدد  ادلخل،  اجامىل  وسائل  املبحوث،  عىل  الاعامتد  ة، 

الاعالم مكصدر للوعى،الاعامتد عىل مواقع التواصل الاجامتعى، الاعامتد  

للوعى،وب مكصدر  التعلميية  املؤسسة  الارتباط عىل  معامل  قمي  لغت 

  : الرتتيب  عىل  احملسوبة  ،  0.251،  0.558،  0.750،  0.298البس يط 

عكس ية مع    ىف حني اكنت العالقة ارتباطية  ،0.279،  0.558،  0.594

متغري الاعامتد عىل القبيهل مكصدر للوعى، وبلغت قمي الارتباط البس يط  

 . 0.368 –احملسوبة 

عالقة   وجود  يتضح  عىل  مل  الاعامتد  متغريى  مع  معنوية  ارتباطية 

 الارسة والاعامتد عىل امجلعيات الاهلية مكصدر للوعى الس ياىس.

حصاىئ السابق  وبناء عىل هذه النتاجئ فأأنه لميكن رفض الفرض الا

س نوات  عدد  السن،  التالية:  للمتغريات  ابلنس بة  رفضه  ميكن  بل  لكية، 

ة، الاعامتد عىل وسائل الاعالم  تعلمي املبحوث، ادلخل، عدد افراد الارس 

عىل   الاعامتد  الاجامتعى،  التواصل  مواقع  عىل  للوعى،الاعامتد  مكصدر 

القبي عىل  الاعامتد  للوعى،  مكصدر  التعلميية  للوعى،  املؤسسة  مكصدر  هل 

 والىت ثبتت معنوية عالقاهتا بدرجة الوعى الس ياىس دلى املبحوثني. 

رتبطات املعنوية مبس توى الوعى  اسهام بعض املتغريات املس تقةل ذات الا 

 الس ياىس دلى البدو ىف تفسري التباين اللكى : 

معنوية   ارتباطية  عالقة  وجود  عىل  ادلاةل  السابقة  النتاجئ  من  للتأأكد 

ال الارتباطية بني  العالقة  ذات  املس تقةل  املتغريات  ولك  الس ياىس  وعى 

املعنوية هبا وجعلها اكرث دقة ىف ظل ديناميكية املتغريات الاخرى وبأأخذ 

البحىث  أأثر هذه املتغريات ىف الاعتبار ، اكن من الرضورى اختبار الفرض  

ات واذلى مت اختباره ابلفرض الاحصاىئ التاىل : ل تسهم لك من املتغري 

ىف تفسري التباين اللكى ملس توى الوعى    ذات العالقة الارتباطية املعنوية

 الس ياىس دلى البدو وهذه املتغريات ىه : 

السن ، عدد افراد الارسة ، ادلخل ، وسائل التصال امجلاهريى )  

موا  ،  ) التعلميية" الاعالم  املنظمة   ، القبيةل   ، الاجامتعى  التواصل  قع 

ال هذا  حصة  املتغريات ولختبار  من  لك  اسهام  نسب  وتقدير  فرض 

 ، البدو  دلى  الس ياىس  الوعى  مبس توى  املعنوية  العالقة  ذات  املس تقهل 

اس تخدم منوذج التحليل الارتباطى الاحندارى املتعدد الصاعد كام موحض 

  ( رمق  ح  10ابجلدول  التحليل (  منوذج  معنوية  اىل  النتاجئ  اشارت  يث 

حىت   الصاعد  املتدرج  قمية  الاحندارى  بلغت  وقد   ، الرابعة     Fاخلطوة 

وهذا يعىن   0.01وىه معنوية عند املس توى الاحامتىل    65.87  احملسوبة

ان هناك اربع متغريات من املتغريات املس تقةل تؤثر ىف ادلرجة الاجاملية  

 دلى البدو ، ولقد بلغت قمية معامل الارتباط  ملس توى الوعى الس ياىس

مما يعىن   0.729ل التحديد املعدل بلغت وقمية معام 0.854( Rاملتعدد )

املؤثرة تبلغ نس بة مسامههتا جممتعة ىف تفسري   ان املتغريات املس تقةل الاربعه

 التباين احلادث ىف ادلرجة الاجاملية لتشكيل الوعى الس ياىس دلى البدو

  23.9% اىل مواقع التواصل الاجامتعى و  27.1% حيث يعزى  62.4

ادلخل اىل  ا  10.6و    %  و  %  القبيةل  التعلميية.    0.8ىل  املنظامت  اىل 

وبناءا عىل تكل النتاجئ ميكن رفض الفرض الاحصاىئ ابلنس بة للمتغريات 

 سالفة اذلكر والىت ثبت تأأثريها ىف درجة الوعى الس ياىس .

 الوعى الس ياىس من وهجة نظر املبحوثني معوقات تشكيل  

   املعوقات الاقتصادية 

  ( جدول  نتاجئ  أأن    11توحض  عبارات  (  عىل  املبحوثني  اس تجاابت 

لجحام املواطن البدوى عن الاهامتم ابملعرفة    قياس املعوقات الاقتصادية

جاءت تنازليا عىل النحو التاىل وفقا للنسب املئوية حيث جاء   الس ياس ية
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هتمت ابجلوانب الس ياس ية ، تبة الاوىل  ىف املر  ل  قةل ادلخل جيعل الناس 

مث صعوبة املعيشة ومتطلبات احلياه   %،86.4وأأجاب بذكل من املبحوثني  

%، ويىل ذكل عدم وجود اماكنيات مادية  81تس تغل لك الوقت بنس بة  

بنس بة   الس ياس ية  ابحلياه  العمل  ىف  ارتفاع 79تساعد  الهناية  وىف   ،%

%، وهو ما يشري 59عاية الانتخابية ملن يريد الرتش يح بنس بة  تاكليف ادل

هاماىل ان العوامل الاقتصادية لها   ىف اإجحام املواطن البدوى عن    دور 

 يسهم ىف قةل وعهيم الس ياىس . الاهامتم ابملعرفة الس ياس ية، وبدوره

   املعوقات اجلغرافية 

  ( جدول  نتاجئ  ع  12توحض  عىل  املبحوثني  اس تجاابت  أأن  بارات  ( 

اجلغرافية املعوقات  ابملعرفة    قياس  الاهامتم  عن  البدوى  املواطن  لجحام 

تنازليا عىل النحو التاىل وفقا للنسب املئوية حيث   رتبةجاءت م  الس ياس ية

متركز اغلب ندوات التوعية الس ياس ية ابملدن وليس    جاء ىف املرتبة الاوىل

ني القرى جيعل امر  %، مث تباعد املسافات ب82.1ابلقرى وذكل بنس بة  

%، وىف الهناية جاءت املوافقة عىل 66املامرسة الس ياس ية صعب بنس بة 

مراعاة بنس بة   عدم  الس ياس ية  املامرسة  اماكن  اختيار  ىف  املاكن  طبيعة 

 %، وهو ما يسهم ىف قةل وعهيم الس ياىس.64

   املعوقات الاجامتعية 

  ( جدول  نتاجئ  عبارات  13توحض  عىل  املبحوثني  اس تجاابت  أأن   )

لجحام املواطن البدوى عن الاهامتم ابملعرفة    قياس املعوقات الاجامتعية

تنازليا عىل النحو التاىل وفقا للنسب املئوية حيث   جاءت مرتبة  الس ياس ية

س ياس ية ابجمل  تمنية  برامج  عدم وجود  الاوىل الك من:  ىف املرتبة  متع  جاء 

البدوى مبطروح، وعدم وجود ندوات س ياس ية ودعوة الش باب حلضورها  

بنس بة   الش باب  مراكز  املس توى    %76.4ىف  ضعف  ،مث  مهنام  لالك 

قةل نشاط الاحزاب الس ياس ية بقرى دووايضا التعلميى والتثقيفى دلى الب

، وىف الهناية    % لالك مهنام75احملافظة خاصة الانشطة التثقيفية بنس بة  

قةل امجلعيات الاهلية ادلامعة وغياب دورها التوعوى املوافقة عىل  جاءت  

 . %، وهو ما يسهم ىف قةل وعهيم الس ياىس66.4بنس بة 

 ىس من وهجة نظرمه لزايدة الوعى الس يا مقرتحات املبحوثني  

( مقرتحات املبحوثني لزايدة وعهيم الس ياىس  14توحض نتاجئ جدول ) 

النحو التاىل وفقا للنسب املئوية، حيث حيث جاءت مرتبة تنازليا عىل  

الاوىل املرتبة  ىف  بذكل    جاء  وأأجاب  للش باب  وشغل  وظائف  توفري 

لتعلميى  % من املبحوثني، مث تىل ذكل العمل عىل ارتفاع املس توى ا92.1

بنس بة   والتثقيفى  الامية  عىل  والقضاء  التعلمي  من  الترسب  ووقف 

اماكن لجامتع الش باب لزايدة    %، وىف الهناية جاءت توفري نوادى و85.7

بنس بة   الاجامتعى  وعهيم 78.5التواصل  ارتفاع  ىف  يسهم  ما  وهو   ،  %

 الس ياىس. 

 :  ت التوصيا

ادلراسة ميكن اخلروج   ىف ضوء النتاجئ الىت مت التوصل الهيا ىف هذه

عامة   بصفة  التمنية  بتطوير  املهمتني  تفيد  قد  الىت  التوصيات  من  مبجموعة 

 ىف النقاط التالية:   وميكن ذكرها خاصةبصفة  والتمنية الس ياس ية

عدم وجود ندوات س ياس ية وبرامج تمنية اىل  اشارت نتاجئ البحث   

بنس بة   يوىص    %  76.4للش باب   امجنرب   ضعو  رورةبض  ث لباحاذلا 

 مـهيعو  تمنيـة  دفتثقيفي ودورات تثقيفية لش باب البدو والراشدين هبـ

الواجبات  لس يايسا وادراك  واملعرفة    ت لشخصياوا  بالقضايا 

   لس ياسيةا تسساؤملوا

النتاجئ وليس    بينت  ابملدن  الس ياس ية  التوعية  ندوات  اغلب  متركز 

بنس بة   ذلا   82ابلقرى  اغلب   رورةبض  ثلباحا  ىصوي  %  متركز  عدم 

   ابلقرى ودون الاهامتم ابملدن فقط الس ياس ية  راتمتؤملا

دائرة    رورةبض  ثلباحا  ىصوي من   تلعالقااتوس يع  للمبحوثني 

يف   وخارجه  البدوى  اجملمتع  يت  راإطداخل  حىت  الس ياىس   مالعمل 

حاةل الاعامتد عىل الاقارب من البدو ىف الرتحش ويكون   نمـ  صـتخللا

 كفىْ الاعامتد عىل الاختيار ىف الشخص ال

اشارت النتاجئ عىل ان مصدر الاعامتد عىل احلصول عىل املعلومات  

  % 77الس ياس ية من مواقع التواصل الاجامتعى كبري حيث بلغت النس بة

هذه الوسائل الالكرتونية   رورةبض  ثلباحا  يصوي  ذلا   الاس تفادة من 

مصادر   من  اكنت  اذا  خاصة  الش باب  بني  الس ياس ية  التوعية  نرش  ىف 

دل هبا  لتعزيز  موثوق  البدو  احملافظةخدا  يةراطميقدلا  ةحليااى  عىل    ل 

  دع ملبا  ثابةوإ  ئطخملا  محاس بةو،  يتذالا دـلنقوا  دـلنقا  سساأ

احلمكة   مزمللتوا  ذخأيف    ابلتساويللجميع    صةرلفا  ءاطعوإ بس ياسة 

 الس ياىس. مييظلتناـل لعمايف  مه دور 

النتاجئ   املدرسةبينت   " التعلميية  املؤسسات  تعترب  اجلامع  -  ان   " ة 

احد املصادر الاساس ية الىت يعمتد علهيا البدو ىف تشكيل الوعى الس ياىس  

مبا يؤهل توفري تنش ئة    ذلا يوىص البحث بتطوير نظام التعلمي  %70بنسة  

س ياس ية بعيدة عن تغلب املصاحل الشخصية عىل حساب املصاحل العامة  

املعرفة الس ياس ية  اىل زايدة    والىت تصب ىف خدمة اجملمتع ، مما يؤدى بدورة

 للمواطنني 

 املراجــــع 

 املراجع العربية:  

، الوعى الس ياس ىي ىف الريف املصى، احدى   2017احلسيىن، صربى بديع 

   6-5اصدارات املركز ادلميقراطى العرىب، برلني،املانيا، ص 

جالل   وحقوق    1983معوض،  ادلميقراطية  ىف  الس ياس ية  املشاركة  أأزمة 

عرىب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، املس تقبل الانسان ىف الوطن ال

 70ت ، ص العرىب ، بريو

الباسط   عبد  املعطى،  ،    1989عبد  حبثية  ممارسة   ، العرىب  التمنوى  الوعى 

 15، معهد الامناء العرىب ، بريوت، ص 2ط

امام   دور   2009القطان،  للمراهقني:  الس ياس ىي  والوعى  العرىب  الاعالم 

تمنية الوعى الس ياس ىي للطالب، مرمز الاسكندرية  الفضائيات العربية ىف  

 للكتاب ، مص. 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (45) No. (1) June (2020) 145-157  Refae 

152 
 

هويدا ، واخرون   املشاركة الس ياس ية للمرأأه ،فريدريش اإيربت    2017عدل، 

 18) مكتب مص( ص 

مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار، حمافظة مطروح ، النوتة املعلوماتية ، اكتوبر 

2019 

تصور مس تقبىل   2000  ، وضيئة محمد  الم رجب ، ابو سعدةعبد الغفار ، اح

لتمنية الوعى الس ياىس دلى طالبات اجلامعة املصية ىف ضوء اراء النخبة 

 الفكرية ، 

الوعى واملشاركة الس ياس ية دلى املواطن  2012احلورش، محمد عبدهللا محمد 

)دراسة حاةل لمانة العامصة صنعاء( رساةل ماجس تري    الميىن دراسة ميدانية

 ، عامن ، الاردن. لرشق الاوسط ، جامعة ا

التعبئة الس ياس ية والوعى الانتخاىب ىف  2001عبد هللا، عبد السالم الس يد 

القرية املصية، دراسة ميدانية ىف حمافظة ادلقهلية ، جمةل لكية الاداب،  

 ، 29جامعة املنصورة، العدد 

 املراجع الاجنبية 

Huffington Post, Political Awareness, Http:/ 

www.HUffington Post.com/Tag/Political 

Awareness 10-2-2104 

 

 

 التوزيع العددى والنس ىب للمبحوثني وفقاً خلصائصهم الشخصية  1جدول رمق

 %  العدد  املتغريات املس تقةل  %  العدد  املتغريات املس تقةل 

 %  العدد  احلاةل الزواجية  %  العدد  السن 

 س نة  28 -20 صغري

 س نة   37 -29 متوسط

 س نة   45 - 38كبيـر  

43 

44 

33 

35.8 

36.7 

27.5 

 ويعول  مزتوج

 مزتوج ول يعول 

 مطلق او ارمل 

 اعزب

77 

18 

13 

12 

64.2 

12.8 

9.2 

8.5 

 100 120 الاجامىل  100 120 الاجامىل 

 %  العدد  نوع الأرسة                            %  العدد     املؤهل 

 أأم 

 تعلمي اساىس  

 مؤهل متوسط 

 وسط  مؤهل فوق مت

 عاىل

20    

21 

50 

10 

19 

16.6 

17.5 

41.6 

8.3 

15.8 

 نووية" بس يطة" 

 مركبة 

 ممتدة

77 

37 

6 

64.3 

30.7 

5 

 100 120 الاجامىل  100 120 الاجامىل 

 %  العدد  املهنة                                %  العدد  عدد أأفراد الأرسة                           

   فرد  4أأرسة صغرية  اقل من من 

 أأفراد  8 -4أأرسة متوسطة من 

 أأفراد  8أأرسة كبرية احلجم اكرثمن  

9 

92 

19 

7.5 

76.6 

15.8 

 موظف 

عامل حرفية   اإ

 اعامل حرة

71 

19 

30 

59.2 

15.8 

25 

 100 120 الاجامىل  100 120 الاجامىل 

 %  العدد  ادلخل 

 1500الفئة الاوىل اقل من  

 2000 -1500الفئة الثانية 

   2500 -2001الفئة الثالثة         

19 

74 

27 

15.8 

61.6 

22.5 

 100 120 الاجامىل 

 2020املصدر : البياانت الواردة ابجلدول مجعت وحسبت من واقع اس امترة الاس تبيان 
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جتاهات املبحوثني حنو القضااي الس ياس ية  2جدول رمق   املتوسط املرحج لرؤى واإ

 لرتتيب ا  %  املتوسط  الرؤى والاجتاهات حنو القضااي الس ياس ية   م 

 3 83.33 2.50 واملساواه بني الناس حتقيق العداةل   ان ادلميقراطية تساعدعىل 1

 1 89.00 2.67 الانتخاابت ىه الطريق الافضل لتداول السلطة 2

 6 61.33 1.84 الاحزاب الس ياس ية متثل عدد حمدود من الاشخاص فقط  3

 4 66.00 1.98 ياس يةاملساواه بني الرجل واملرأأة ىف احلقوق والواجبات الس  4

 5 64.00 1.92 ادلميقراطية ىف البالد همدد بسبب الازمات الس ياس يه املتكررة مسأأةل حتقيق  5

 8 50.00 1.50 احلكومات احلالية مل حتقيق املرجوا مهنا  6

 2 84.00 2.52 ادلس تور املصى يكفل حقوق وحرايت املواطن  7

  71 2.13 اجملموع 

 ن أأس امترة الاس تبيان املصدر : مجعت وحسبت م

 املتوسط املرحج لإكتساب املبحوثني املعرفة الس ياس ية  3جدول رمق 

 الرتتيب  % املتوسط  املعرفة الس ياس ية  م 

 6 49.00 1.47 اعرف عدد الاحزاب الس ياس ية املمثةل ىف جملس الشعب 1

 4 55.00 1.65 اعرف رموز احلركه الوطنية مبص عرب اترخيها احلديث  2

 1 66.00 1.98 لالنتخاابت وممارسة حقوق الاقرتاع لسن القانوىن اعمل ا 3

 2 63.66 1.91 اعرف املهام ادلس تورية املنوطة مبجلس الشعب  4

 5 52.33 1.57 اعرف بعض برامج الاحزاب الس ياس ية مبص 5

 3 62.33 1.87 اعمل  عدد اعضاء جملس الشعب  6

 7 44.00 1.32 با اعرف عدد ممثىل جملس الشعب من املرأأة تقري 7

  56.00 1.68 املتوسط العام  

 املصدر : مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان 

 الس ياس ية  لحقوق والواجباتاملتوسط املرحج لإدراك املبحوثني ل  4جدول رمق 

 ترتيب  %  املتوسط  احلقوق والواجبات الس ياس ية  م 

 2 74.33 2.23 ادركت ان واجىب حيمت عىل رضورة ممارسة احلقوق الس ياس ية 1

 1 88.66 2.66 ادركت ان لوصوىت ىف الانتخاابت قمية كبرية للتعبري عن الرأأي 2

 6 60.66 1.82 اطلعت عىل بعض مواد ادلس تور املصى وتعديالتة  3

 5 61.00 1.83 علمت باكفة احلقوق الس ياس ية الىت كفلها ادلس تور والقانون 4

 7 52.33 1.57 اطلعت عىل بعض مبادْى حقوق الانسان  5

 3 69.00 2.07 ادركت ان حرية الرأأى مكفوةل للجميع وعىل احرتام اراء الاخرين  6

 4 66.66 2.00 ادركت ان املناخ الس ياىس اجليد يساعد عىل التمنية الس ياس ية 7

  67 2.01 الاجامىل 

 املصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان 

 ثني عىل عبارات ممارسة احلياه الس ياس يةاملبحو املتوسط املرحج لرأأى . 5جدول رمق 

 الرتتيب  %  املتوسط  املامرسة الس ياس ية  م 

 7 46.66 1.40 انمتى اىل احد الاحزاب الس ياس ية او الاحتادات او امجلعيات الاهلية  1

 6 47.00 1.41 احرض ندوه س ياس ية او مؤمتر س ياىس   2

 3 52.33 1.57 وضاع الس ياس ية ىف اجملمتعالاجامتعات الىت تتناول الا اشارك ابلرأأى والفكر ىف  3

 5 50.00 1.50 ادعوا الزمالء واجلريان للحضور ىف ندوه س ياس ية 4

 1 57.33 1.72 اشارك ابلرأأى ىف حل العديد من املشالكت عىل املس توى احملىل  5

 3 52.33 1.57 اتناقش ىف سلبيات واجيابيات احلكومات السابقة  6

 2 55.66 1.67 ت الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية اىل املس ئولني وااتبع ما مت اإجنازه انقل العديد من املشالك 7

  51.61 1.54 املتوسط العام  

 مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان املصدر : 
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 وعهيم  الس ياىس اإجاملً املبحوثني وفقا ملس توى توزيع  . 6جدول رمق 

 املدى الفعيل 

 املعياري  الاحنراف املتوسط احلسايب 

 مس توى الوعى

 احلد الأعىل احلد الأدىن 

 مرتفع  متوسط  منخفض 

33-  47      48-  66         61 -  74 

 % عدد  % عدد  % عدد 

33 74 52.5 13.1 41 34.20 50 41.6 29 24.10 

 املصدر: اس امترة الاس تبيان 

 م املبحوثني ىف مصادر تشكيل الوعى الس ياىس هلرأأى  7جدول رمق . 

 الرتتيب  %  تكرار  املصادر 

 5 42.00 50 الأرسة 

ة  رس د مل ا " ة  ي مي ل ع ت ل ا ت  ام ظ ن مل "   - ا ة ع م ا جل  3 70.71 85 ا

 2 75.00 90 القبيةل 

 4 65.00 78 وسائل الاعالم  

 1 77.14 93 وسائل التواصل الاجامتعى  

 6 23.57 28 منظامت اجملمتع املدىن  

 ان مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبياملصدر : 

 التوزيع العددى والنس ىب لعينة البحث وفقا دلرجة اعامتد املبحوثني عىل بعض املصادر للحصول عىل املعلومات الس ياس ية 8  جدول 

 املصدر 

 املدى الفعىل 

 الاحنراف  املتوسط 

 املس توى 

 احلد الأعىل  احلد الادىن 
 مرتفع  متوسط  منخفض 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد 

 16.6 20 41,7 50 41,7 50 2,50 9,25 14 6 وسائل الاعالم -1

 16.6 20 33,3 40 50 60 5,75 13,97 24 8 مواقع التواصل الاجامتعى -2

 50 60 16.6 20 33.3 40 4,02 21,54 26 15 الارسة  -3

 83.3 100 8,3 10 8,3 10 1,59 10,82 12 6 القبيةل -4

 25 30 33,3 40 41,7 50 2,51 7,56 12 5 املنظامت التعلميية -5

 املصدر : مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان 

 املتغريات املس تقةل و اجامىل درجة الوعى الس ياىسبني البس يط الارتباط  تمعامالقمي  9جدول رمق 

 معامل الارتباط البس يط  املتغريات املس تقةل  رمق الفرض 

 ** .0.298 السن  1

 ** 0.750 تعلمي املبحوث 2

 ** 0.558 ادلخل 3

 ** 0.251 افراد الارسةعدد  4

 ** 0.594 درجة الاعامتد عىل وسائل الاعالم 5

 ** 0.558 درجة الاعامتد عىل مواقع التواصل الاجامتعى  6

 -0.046 درجة الاعامتد عىل امجلعيات الاهلية ،   7

 0.088 درجة الاعامتد عىل الارسة  8

 **  -0.368 درجةالاعامتد عىل القبيةل  9

 ** 0.279 د عىل املنظامت التعلميية  درجة الاعامت 10

 0.05معنوي عند مس توى   *                      0.01معنوي عند مس توى   **           امليدانيةادلراسة  عينةاملصدر: 
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 لس ياىس الوعى ا درجة جاميلاملتغريات املس تقةل ابإ  التحليل الارتباطى والاحندارى املتعدد املتدرج الصاعد لعالقة 10جدول رمق 

 خطوات 

 التحليل 

 املتغري املس تقل 

 ادلاخل يف التحليل 

 معامل الارتباط 

 املتعدد 

 معامل 

 التحديد املعدل 

 % للتباين 

 املفرس 

 معامل 

 الاحندار 

 نس بة 

 " ف " 

 **  43.828 0.265 27.1 0.271 0.520 مواقع التواصل الاجامتعى  اخلطوة الأوىل

 ** 60.871 0.502 23.9 0.510 0.741 ادلخل  اخلطوة الثانية 

 ** 61.954 0.606 10.6 0.616 0.785 القبيةل اساس املعلومات  اخلطوة الثالثة 

 ** 65.872 0.686 0.8 0.696 0.834 املنظامت التعلميية  اخلطوة الرابعة

 املصدر: مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان 

 حوثني . املعوقات الاقتصادية الىت حتد تشكيل الوعى الس ياىس للمب11جدول رمق 

 الرتتيب % تكرار املعوقات 

 1 86.4 103 قةل ادلخل جيعل الناس ل هتمت ابجلوانب الس ياس ية

 6 59 71 ارتفاع تاكليف ادلعاية الانتخابية ملن يريد الرتش يح

 4 75 90 العمل ىف احلياه الس ياس ية عف املردود  الاقتصادى الناجت عنض

 3 79 95 ابحلياه الس ياس يةعدم وجود اماكنيات مادية تساعد ىف العمل 

 2 81 97 صعوبة املعيشة ومتطلبات احلياه تس تغل لك الوقت 

 5 71 85 هجات متويل رمسية للمامرسة الس ياس ية  وجود عدم 

 مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان املصدر: 

 املعوقات اجلغرافية الىت حتد من تشكيل الوعى الس ياىس للمبحوثني  . 12جدول رمق 

 الرتتيب % التكرار املعوقات 

 2 66 79 تباعد املسافات بني القرى جيعل امر املامرسة الس ياس ية صعب 

 3 64 77 عدم مراعاة طبيعة املاكن ىف اختيار اماكن املامرسة الس ياس ية 

 1 82.1 99 متركز اغلب ندوات التوعية الس ياس ية ابملدن وليس ابلقرى 

 مجعت وحسبت من اس امترة الاس تبيان املصدر : 

 املعوقات الاجامتعية الىت حتد من تشكيل الوعى الس ياىس للمبحوثني  . 13جدول رمق 

 الرتتيب  %  التكرار  العبارة 

 1 76.4 92 عدم وجود برامج تمنية  س ياس ية ابجملمتع البدوى مبطروح

 2 67.8 81 عدم وجود نوادى واماكن لجامتع الش باب ىف املنطقة 

 7 75 90 ى البدو ضعف املس توى التعلميى والتثقيفى دل 

 3 66.4 80 قةل امجلعيات الاهلية ادلامعة وغياب دورها التوعوى 

 4 76.4 92 عدم وجود ندوات س ياس ية ودعوة الش باب حلضورها ىف مراكز الش باب 

 6 71.4 86 ارتفاع نسب الامية  بني البدو وخاصة دلى الس يدات 

 5 75 90 طة التثقيفيةقةل نشاط الاحزاب الس ياس ية بقرى احملافظة خاصة الانش 

 الاس تبيان املصدر : مجعت وحسبت من اس امترة 
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 وعى الس ياىسلزايدة  ال مقرتحات املبحوثني  . 14 جدول رمق 

 الرتتيب % التكرار مقرتحات املبحوثني 

 4 82.1 98 معل ندوات  للتوعية الس ياس ية

 5 78.5 94 توفري نوادى و اماكن لجامتع الش باب لزايدة التواصل الاجامتعى

 1 92.1 111 توفري وظائف وشغل للش باب 

 2 85.7 103 العمل عىل ارتفاع املس توى التعلميى والتثقيفى  ووقف الترسب من التعلمي والقضاء عىل الامية 

توفري اخلدمات الىت تساعد نرش الوعى الس ياىس ، نرشات ، اعالم ، دعوات لندوات س ياس ية ، ابلقرى  وعدم متركزها ابملدن  

 قطف
99 82.8 3 

 . اس امترة الاس تبياناملصدر : مجعت وحسبت من 
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ABSTRACT  

The research aimed to identify the political awareness level and the awareness forming sources of the Bedouin, 

the relationship between the independent variables and the level of the political awareness, Obstacles to political 

awareness and proposals to overcome them. A questionnaire in a personal interview was used for the data 

collection, through sample of 120 of services agricultural workers collecting from villages of the Hammam center, 

Al Alamein, El Dabaa, were used descriptive statistics, Person correlation coefficient and also the step-wise multiple 

regression analysis, the study has found many results including: The results clarified that 24% of researched have 

high political awareness, 42% have moderate awareness and 32% have low awareness. Social media is the most 

important source of political awareness, 77%, then the tribe, 75%, and educational organizations, 70%. There's 

positive relationship between the awareness level and the following independent variables: Age, education, 

income, family members, number, media usage, social media, educational organization, Person correlation 

coefficient values are: 0.298, 0.750, 0.324, 0.295, 0.558, 0.251, 0.594, 0.558, 0.279, respectively. There are four 

independent variables explain the difference between the two researched in their political awareness level by 62%. 

The research obstacles were represented in: Low income by 86%, then the requirements of life exploited all the time 

(81%), the lack of political development programs by 76%, high levels of illiteracy especially among women 71%. 

The most important study proposals came in providing jobs 92%, eliminating illiteracy (85%). 

Keywords: Political awareness, Awareness forming; Interview. 

 


