
Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (2) December (2021) 330-345 Shaaban 

330 
 

 اليب وشالتي حب  البدو الاغرتاب الاجامتعى وتأ ثريه عىل املواطنة دلى  

 ن  ا حسن جالل شعب 

 مركز حبوث الصحراء  ,قسم ادلراسات الاجامتعية 

   hassangalal16@yahoo.com:للباحث الرئييس ليكرتوين* الربيد ال  

 امللخص العرب 

ىل التعرف عىل السامت الشخصية  هيم وحتديد درجة  دل اليب وشالتي وحتديد درجة الاغرتاب الاجامتعى حبالبدو املبحوثي  دلى هيدف البحث ا 

املتغريات   وحتديد معنوية العالقة بي املتغريات املس تقةل للمبحوثي وبي درجة الاغرتاب الاجامتعى ، وكذا حتديد معنوية العالقة بي  هيمدلاملواطنة 

وقد أ جريت   اليب وشالتي. حب البدو املبحوثيالعالقة بي الاغرتاب الاجامتعى واملواطنة دلى ، حتديد معنوية  املواطنةاملس تقةل للمبحوثي وبي درجة 

مجع البياانت ابملقابةل الشخصية  عشوائية، ومت عينة فرد من املبحوثي ويه 100اليب وشالتي(، وبلغ جحم العينة )حبادلراسة مبحافظة البحر ال محر 

، وقد اس تخدم الباحث ىف تبويب البياانت 2021ن مت تصمميها لهذا الغرض خالل شهر مارس، وأ بريل اللباحث مع املبحوثي بواسطة اس امترة اس تبي

مه النتاجئ ما ييل: ابلنس بة لوصف عينة البحث  أ  نت وك  (، ومعامل الارتباط البس يط.2وحتليلها جداول احلرص العددى والنسب املئوية ومعامل التطابق )ك 

وتبلغ   35ل قل من  25عامرمه ما بي أ  نس بة  املبحوثي ترتاوح يقرب من ثليثأ ن ما ، و %88.0وتبلغ نسبهتم  من اذلكور ياملبحوثأ عىل نس بة من أ ن تبي 

تبي  درجة شعور املبحوثي ابلغرتاب الاجامتعي:  . %38.0تبلغ نسبهتم ل فراد املبحوثي محةل املؤهالت املتوسطة و ثلث اأ ن ما يزيد عىل  ،%65.0نسبهتم 

يقعون ىف فئة  املبحوثي وأ ن مخس  ،%65.0وبلغت نسبهتم يقعون ىف فئة الاغرتاب الاجامتعى املنخفض املبحوثي ما يقرب من ثلىث أ ن  النتاجئ من

 يقعون ىف فئة الاغرتاب الاجامتعي املرتفع. املبحوثيمن   .%15.0وأ ن   ،%20.0نسبهتم   وبلغتالاغرتاب الاجامتعى املتوسط 

 . البدو ,املواطنة , الاغرتاب الاجامتعى :  اللكامت الاسرتشادية 

 املقدمة: 

بداعية والثقافية والاقتصادية  تعد   التغريات والتحولت ال 

اليت يشهدها العامل يف عرصان احلديث،  والاجامتعية وال منية الرسيعة 

الكثري من اجلوانب ال جيابية اليت تقابهل الكثري من اجلوانب   كام أ ن هناك

، ولعل من   متعامل السلبية اليت تشلك خطرا حمتيا هيدد أ من وسالمة 

نسانية  أ خطر ا جلوانب السلبية لهذه التحولت والتغريات ظاهرة ا 

 .  واجامتعية قدمية وجديدة يف أ ن واحد، ويه ظاهرة الاغرتاب

أ شد وأ مه أ نواع الاغرتاب   الاغرتاب أ لجامتعي  وميكن القول بأ ن 

 .ل نه المنط اذلي يتضمن لك أ نواع الاغرتاب بأ شاكهل الواسعة و املتنوعة

عي يف حالته اخلاصة فميكن القول بأ نه يمتثل يف  أ ما الاغرتاب الاجامت 

اضطراب أ لية العالقات الاجامتعية للفرد من خالل ممارساته الاجامتعية 

اليومية وبذكل يتجىل هذا الاغرتاب من خالل العزةل والغربة وعدم  

التوافق مع ال فراد ال خرين احمليطي ابلفرد يف وسطه الاجامتعي ،  

اندماجه مع أ فراد جامعته ال ساس ية مما يؤدي   فتنخفض درجة تفاعهل و

ىل وجود الفتور والربود يف عالقاته الاجامتعية مع ال خرين ، حبيث   ا 

ليه هذا الشعور بشلك واحض من خالل شعوره بعدم الانامتء   يتصدر ا 

التوافق والرضا فامي بيهنم بسبب التوتر  عدم وجود  لهذه امجلاعة نتيجة

اذلي ميكن أ ن ينتج عن تضارب املصاحل  الاجامتعي احلاصل بيهنم 

الشخصية و املشالك ال رسية أ و الزوجية أ و املهنية أ و املادية  

 ( 2016) بن عامرة ،  )الاقتصادية (.

ومن نتاجئ الاغرتاب الرتاجع والهامش ية فهناكل الكثري من الناس  

يعجزون عن التكيف مع حركة املمتع بسبب اس مترارمه يف المتسك  

ليدية مما يعرقل مواءمة سلوكهم مع التغريات الاجامتعية اجلارية ابلقمي التق 

قعه  اومه كثرياً ما يغالون يف تصورمه لل ثر ال جيايب ملا يفعلون وو

الاجامتعي والنفيس يف نظر ال خرين ، وأ قىص ما تصهل حاةل الاغرتاب  

يف س ياقات التغري الاجامتعي والاقتصادي هو انفصال ال نسان عن  

ومن نتاجئه أ يضًا  ،  ما أ سامها العلامء ابلغرتاب عن اذلات ذاته، ويه

ويه اليت تكون ابرزة غالبًا يف املمتعات احلديثة  املواطنة العزةل وتأ لك 

الغربية واليت تكون قامئة عىل الفردية دون الاهامتم بروح امجلاعة ،  

املناطق الصحرواية )املمتعات   ساكن وكذكل مضور التواصل بي

وبروزاحلواجزالنفس ية والاجامتعية اليت تس بق املسافات ة( احلدودي

حدى املشالك العميقة الىت  ، و التفاعلية بيهنم متثل املمتعات احلدودية ا 

  وخاصة ال نرثوبولوجية  حتتاج اىل تضافروتعاون بي العلوم الاجامتعية

, وذكل لفهم هذه املمتعات والتعرف عىل امجلاعات  ةوال يكولوجي

و الهامش ية الىت تقطهنا , وفهم الثقافة الىت تعرب عن قوى  الساللية أ  

التفاعل بي ال نسان والبيئة الفزييقية الىت حتيط به , وذكل هبدف  

 (  2009,  مصطفى   تكيف الفرد مع بيئته واندماجه ىف املمتع القوىم.)

واملمتع البدوي ك ي جممتع يقوم عيل أ ساس من العالقات  املتوارثة 

حيث يؤثرون ويتأ ثرون ببعضهم البعض، وينعكس ذكل عيل  بي أ فراده 

سلوك امجلاعة، ولشك أ ن تفاعل هذه العالقات وتاكملها يعطي املمتع  

   ( 2003)حسن،   .متاساك وقوه 

ميثل النسق الثقايف بعنارصه اخملتلفة ركزية أ ساس ية لس مترار  و 

ىف  ا مراعاته عند الرشوع ومتاسك تكل املمتعات, واذلى يتطلب مهن

وبرامج تمنوية تس هتدف تطويرها, فقراءة وفهم هذا النسق   وضع أ فاكر 

جناح معليات التمنية  وهذه اخلصوصيات الثقافية يساعد كثريا ىف مترير وا 

ىل جيب ال شارة والتطوير ىف هذه املمتعات, وهنا رضورة ال خذ   ا 

دراك حقيقي للع  نارص  ابخلطط والربامج التمنوية املتاكمةل الىت تقوم عيل ا 
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الاجامتعية والثقافية للمجمتعات املس هتدفة تمنواي, كام هو احلال فامي خيص  

العنارص الاقتصادية  واملقومات الطبيعية ، وهو الفهم أ و الوعي اذلي  

 تمنية وتطوير  يساعد عيل املشاركة الاجيابية ل بناء تكل املمتعات يف 

ة امجلاعة وامجلاعة  واذلي يؤدي لندماج الفرد يف مصلح وتقدم جممتعاهتم،

يف مصلحة املمتع ، كام انه يوفر فرص جناح حقيقية لكثري من  

املرشوعات التمنوية ويسامه بشلك كبري ىف تمنية وتقدم تكل املمتعات,  

جسور الثقة بي ادلوةل املركزية   خدمة أ بناهئا, ال مر اذلي مبوجبه تدمعو 

وأ هايل تكل املمتعات, وتزول معه مشاعر الاغرتاب خاصة دلى  

يل التفكك  ن غياب الوعي الاجامتعي يؤدي ا  ال جيال اجلديدة . كام ا 

حيث   لل الوظيفي يف البناء الاجامتعي,الاجامتعي, وحدوث نوع من اخل 

دراك ال هداف وحتدث   املصاحل الاجامتعية, ويظهر رصاع  يتعطل ا 

الالمساواة، ال مر اذلي يرتتب عليه العديد من املشالكت الاجامتعية  

 (   1991اليت مهنا الاغرتاب املمتعي. )عامثن،  

وينشأ  الاغرتاب نتيجة فشل الفرد يف أ ن يكون مقبول من ال خرين  

غري مقبول مهنم، وتعارض قمي ومعايري الفرد مع قمي ومعايري املمتع،  أ و

نه،  ميكن التخلص م عد الاغرتاب جزء من طبيعة ال نسان، ول حيث ي

 ( 1989ذاتية .)بشري، ويرجع ل س باب اجامتعيه وأ خرى 

الاغتراب ظاھرة حتمية يف الوجود اإلنساين وحاية اإلنسان  يعد 

ل غربة عن وطنھ األسىم ( ، فقد  وطنھ السماوي) عىل األرض ما ھي ا 

  وطغيان  الفتور وم يسودهاأ صبحت العالقات الاجامتعية بي ال فراد الي 

عليه، فهذه الظاهرة مبختلف مظاهرها من عزةل   صيغة الاغرتاب

اجامتعية أ و نفس ية وفقدان للمعايري وعدم وضوح الرؤية للمس تقبل 

وفقدان الانامتء يعترب حاةل اجامتعية تشعر الفرد ابلبعد عن جممتعه وكيانه  

نسانية امتد  ظاهرة ، وهوايضا  وأ مته مل خمتلف أ مناط  وجودها لتش ا 

، تزتايد   ، ففي معظم الثقافات ال نسانية املعارصة احلياة الاجامتعية

  ،  , نتيجة لطبيعة العرص اذلي يعيشه ال نسان وتتعدد مشاعر الاغرتاب

 ،عرص املتالحقة ، عرص التنافس والتغريات اخلاطفة عرص املتناقضات

صابة ال نسان ابلكثري ، طغت فيه املادة  ىل ا     من الاضطراابت مما أ دى ا 

واملشالك الاجامتعية، واليت جاءت يف مقدمهتا ظاهرة الاغرتاب  

 (  2016)حسن ، الاجامتعي بلك جتلياهتا.

ظاهرة اجامتعية تؤثر عىل الفرد واملمتع، واس تدعت  عالوة عىل أ نه 

اهامتم الباحثي يف خمتلف العلوم خالل القرن العرشين مبا يف ذكل عمل  

بدراسة الظاهرة بلك جوانهبا وعالقهتا مبختلف   الاجامتع اذلي عن 

  الظواهر الاجامتعية ال خرى، حيث ظهرت العديد من ادلراسات اليت 

وعرب  عات انترشت بي ال فراد يف خمتلف املمت تناولهتا بوصفها ظاهرة

" نعامت عبد اخلالق   ومن ذكل أ شارت زمن ،خمتلف املراحل من ال

ن زهرة الاغرتاب ظاهرة اجامتعية نفس ية اهمت هبا الكثري من الس يد "  ا 

الفالسفة واملفكرين وال دابء، مث بدأ  الاهامتم هبا كظاهرة نفس ية حيث  

  الس يدالنفىس.) عن حركة البحث يف جمال الشعور ابلغرتابضت متخ

 ،2001  ) 

ن أ مه ثالثة ركئز اليت  املوطنة بوصفها شعورا وجدانيا واحدا مو 

تقوم علهيا ادلميقراطية فضال عن حقوق ال نسان و املمتع املدين وعالقة  

يه معلية تعزيز دلور الفرد يف املشاركة   لغرتاب الاجامتعىاملواطنة اب

 الفاعةل يف البناء الاجامتعي للمجمتعات ال نسانية

نسانية امتد وجودها  و لتشمل   ميكن القول أ ن الاغرتاب ظاهرة ا 

خمتلف أ مناط احلياة الاجامتعية، ففي معظم الثقافات ال نسانية املعارصة،  

تزتايد مشاعر الاغرتاب  وتتعدد, نتيجة لطبيعة العرص اذلي يعيشه  

ال نسان، عرص املتناقضات، عرص التنافس والتغريات اخلاطفة   

صابة ال نسان ابلكثري  ىل ا    املتالحقة، عرص طغت فيه املادة، مما أ دى ا 

من الاضطراابت واملشالك الاجامتعية، واليت جاءت يف مقدمهتا ظاهرة  

ا  القيام هبذ برزت فكرة  ومن هنا،  الاغرتاب الاجامتعي بلك جتلياهتا

تأ ثريه عىل   درجةحول الاغرتاب الاجامتعي وعالقته ابملواطنة و البحث 

املواطنة من ال شاكليات اليت تطرح   حيث أ ن ، البدو دلى املواطنة

 ن . واليت تشغل فكر الباحثي املعارصي فسها للبحثن 

   مشلكة البحث: 

ىل   حيامن يضعف الشعور ابلنامتء  ويشوبه اخللل فا ن ذكل يشري ا 

 تزعزع أ و تفكك الشعور ابلعتقاد ابملواطنة

وتمكن مشلكة البحث ىف التعدد واختالف املوطن الاصىل لكثري  

صل مع موطهنم الاصىل  من هذه ال رس, وحرص احلديث مهنا عىل التوا

ضافة للصعوابت الاجامتعية الشلكية اليت تفرضها ثقافة هذه   ، ا 

املمتعات املغلقة عىل حرية احلركة والتواصل ال رسى بشلك عام,  

وبشلك خاص عىل النساء, وهو ما جيعل معلية اس تقرار واندماج  

وتكيف هؤلء املواطنيي بشلك طبيعى وبدون حمفزات ومساهامت 

وأ هلية يف هذه املمتعات يس تغرق الكثري من الوقت، وينعكس   حكومية

وترصفات وأ داءات املواطنيي أ ثناء املامرسات  تلك ذكل عىل سلوكيا

نتاج   اليومية وأ يضا يف العمل, وهو ما يؤثر بشلك أ و بأ خر عىل معلية ال 

 والتمنية وتطوير هذه املمتعات احلدودية. 

وحنن هنا حناول دراسة الاغرتاب الاجامتعى واملواطنة دلى البدو  

الاغرتاب ؤثريفهل حباليب وشالتي ل جياد العالقة الىت تربط بيهنام ، 

املواطنة دلى افراد املمتع بوصفهم أ فراد وجامعات؟ وهل تؤثر   عىل

الانامتءات الفردية و الاجامتعية من خالل مجموعة السامت  

اليت تتسم هبا امجلاعات الاجامتعية داخل املمتع عىل   الانرثوبولوجية

املواطنة؟ وهل ميكن ان تكون هناكل عالقة من نوع معي بي  

  عىل حد سواء ؟ املتغريات املس تقةل والاغرتاب الاجامتعى واملواطنة 

وغريها الكثري من التساؤلت اليت دفعت ابلباحث اىل دراسة العالقة  

 .دلى البدو حباليب وشالتيو املواطنة الاغرتاب الاجامتعى   بي

  تساؤلت البحث : 

ىل البدو  لغرتاب الاجامتعى دلىابشعور ال هل يؤدي    ضعفا 

هل هناك عالقة بي املتغريات املس تقةل للمبحوثي  , ؟ال ميان ابملواطنة 

هل هناك عالقة بي املتغريات املس تقةل  ,؟الاغرتاب الاجامتعىوبي 

 ؟ املواطنةللمبحوثي وبي 

املبحوثي   عالقة بي الاغرتاب الاجامتعى دلى هل هناك 

 ؟واملواطنة
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 أ هدف البحث :  

اليب  حبالبدو املبحوثي دلى التعرف عىل السامت الشخصية 

  البدو املبحوثي دلى حتديد درجة الاغرتاب الاجامتعى , وشالتي. 

  البدو املبحوثي دلى حتديد درجة املواطنة  , يب وشالتي . الحب

حتديد معنوية العالقة بي املتغريات املس تقةل , اليب وشالتي . حب

حتديد معنوية العالقة بي  , للمبحوثي وبي درجة الاغرتاب الاجامتعى.

حتديد معنوية  , .املواطنةاملتغريات املس تقةل للمبحوثي وبي درجة 

البدو  املواطنة دلى درجة الاغرتاب الاجامتعى و درجة  العالقة بي

 اليب وشالتي. حب املبحوثي

 أ مهية البحث : 

 :   ال مهية العلمية 

يسهم هذا البحث ولو بقدر قليل يف تقدمي معلومات وأ فاكر  

.فا ن هذه   جديدة قد تكون لها فائدة يف ال رشاد النفيس والاجامتعي

ادلراسات السيس يولوجية ملا لهذا  راسة حتتل ماكنة خاصة يف ادل

 ابلغة .  املوضوع من أ مهية

   التطبيقية:ال مهية  

نسانية توجد يف لك امناط احلياة  ا عتبار ظاهرة الاغرتاب ظاهرة ا 

  .تخذ مالمح ومظاهر متعددة وخمتلفةالعرص وت  وتعد من أ مه قضااي

ميكن تفسري الكثري من املظاهر السلبية  ا البحثمن خالل هذ

ىل حدوث أ زمة   اليت انترشت يف املمتع كلعزةل الاجامتعية ضافة ا  ، ا 

 .املواطنة

ىل  من التوصيات حماوةل تقدمي مجموعة  اليت تسامه يف تنبيه املمتع ا 

رضورة الاهامتم بأ ولئك اذلين يعانون من مظاهر الاغرتاب وكيفية 

ىل تكل املظاهرالتعامل معهم لتفادي   .   النتاجئ اليت تقودمه ا 

 فروض البحث :  

توجد عالقة بي الاغرتاب الاجامتعى واملواطنة دلى البدو حباليب  

 وشالتي  

 ومن الفرض النظرى العام أ مكن وضع الفرض البحثية التالية : 

توجد عالقة بي املتغريات املس تقةل للمبحوثي وىه النوع ،والسن، 

ل ، وعدد  ، واحلاةل الاجامعية ، والوظيفة ، وادلخ واملؤهل ادلراىس

 وبي درجة الاغرتاب الاجامتعى.   أ فراد الارسة ، واملسكن

توجد عالقة بي املتغريات املس تقةل للمبحوثي وىه النوع ، 

والسن،واملؤهل ادلراىس ، واحلاةل الاجامعية ، والوظيفة ، وادلخل ،  

 وعدد أ فراد الارسة ، واملسكن وبي درجة الشعور بقمي املواطنة. 

درجة الاغرتاب الاجامتعى ودرجة   العالقة بي توجد عالقة بي 

 ي. لمبحوثنة ل الشعور بقمي املواط 

هذا وقد مت وضع هذه الفروض ىف صفهتا الصفرية حىت ميكن  

ختبارها  ا 

 املفاهمي :  

نسانية عامة وأ زمة لإلنسان المعاصر وان   :  الاغتراب  مشلكة ا 

ىل جي ل اختلفت أ ساببه ومظاهره وناتئجه من مجتمع آلخر ومن جي   ل ا 

ىل شعور الفرد بعدم الانتماء لآلخرين وللمجتمع الذي يعيش   فهو يشير ا 

ذلك يبرر انتشار استخدام مفهوم   لفيه أ و رفض اآلخرين والمجتمع هل ولع

الاغتراب يف الموضوعات اليت تعاجل مشالكت اإلنسان المعاصر. )  

 (   1980شاخت ، 

يلخص ھيجل قضية الاغتراب بمعنييھا المتمثلين يف الخضوع  و 

ذ أ نھ ليس من شأن اآلنية أ ن ترتدوالا ىل ذاتھا، اللھم من   نفصال ا  ا 

خالل ھذا التمزق المطلق وكأن من الضروري للغربة نفسھا أ ن تعود  

فتغترب عن ذاتھا حيت يتسىن للكل يف خاتمة المطاف أ ن يسترجع ذاتھ  

 (   Faia,1967. )عىل أ ساس من التوحد والتوازن يف صميم الكل

الفرد   مجموعة من املشاعر اليت تنتاب ب هووميكن القول أ ن الاغرتا

ورفض القمي   وفقدان نامتءالاشعور الفرد ابلعزةل وعدم وتمتثل ىف " 

ال قتصادية   الضغوط بعض واملعاانة من  ، واملعايري الاجامتعية

 "   املمتع مير هبا اليت والاجامتعية

 Encyclopedia) تشريدائرة املعارف الربيطانية  : املواطنة 

Britannica,The New ) ىل املواطنة بأ هنـا عالقة بي فرد   أ ن(ا 

ومبـا تتضمنه تكل العالقـة مـن   ودوةل كام حيددها قانون تكل ادلوةل،

وتؤكـد دائـرة املعـارف الربيطانيـة  ).واجبـات وحقـوق فـي تلـك ادلوةل

املواطنة عىل وجه العمـوم تـس بغ علـى املواطن  بأ ن (مفهوهمـا للمواطنة،

 ( حقوقا س ياسـية ،مثـل حـق الانتخـاب وتـويل املناصب العامة 

 Encyclopedia) وتــذكر موســوعة الكتــاب الــدويل 

Britannica World Boor international)  ىه   أ ن املواطنــة

ملوسـوع ة ل  عضوية كمةل يف دوةل أ و يف بعـض وحدات احلمك،وهذه ا

متيـز بـي املـواطن واجلنس ية مثلها مثل دائرة املعارف الربيطانية املشار  

مثل حـق   وتؤكد أ ن املواطني دلهيم بعض احلقوق،. أ لهيا سابقا

  وكذكل علهيم بعـض الواجبات، التصويت وحق تويل املناصب العامة،

  .مثل واجب دفع الرضائب وادلفاع عن بدلمه

وتقصد هبا   Citizenship وتعرف موسوعة كولري ال مريكية لكمة 

مصطلح املـواطن ومـصطلح اجلنـس ية دون متيزي بأ هنا أ كرث أ شاكل  

 . العـضوية فـي جامعـة س ياسـية اكامتل

ويبدو من هـذه املوسـوعات الثالث،أ نـه فـي الـدول ادلميقراطية 

الراشدين حبقوق املواطنة يمتتع لك من حيمل جنس ية ادلوةل من البالغي 

ذ تكــون  0فهيا  وهذا الوضع ليس نفـسه فــي الــدول غيــر ادلميقراطيــة ا 

،ل تتوافر ملن حيملهـا ابلـرضورة حقـوق املواطن   )اتبعية( اجلنــس ية جمرد 

ن توافرت هذه احلقوق أ صال ل حد غري احلاكم ورمبا   الس ياس ية،هذا ا 

واطنة واملواطن مأ خوذة يف العربيـة مـن  وامل،  للحامك الفرد املطلق وحده

  أ ما ( أ بن منظور  .(موطن ال نسان وحمهل"املزنل تقمي به وهو :الـوطن 

هيي صفة املـواطن واليت حتدد حقوقه  ف  (Citizenship) املواطنة

وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريـق  
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نوع خاص من ولء املواطن لوطنه الرتبيـة الوطنيـة ، وتمتيـز املواطنة ب 

وخدمته يف أ وقات السمل واحلرب والتعاون مع املواطني ال خرين عن  

طريق العمل املؤسسايت والفردي الرمسي والتطوعي فـي حتقيق  

ال هداف اليت يصبو لها امجليع وتوحد مـن أ جلهـا اجلهود وترمس اخلطط  

 (  1998 جلابري.) ا وتوضع املوازانت

جراوتعرف  حساس الفرد الواعي بذاته من  املواطنة :  ئيا ا  يه ا 

خالل متيزيها وتفردها وشعوره بوجوده الفعيل كعضو هل مجموعة من  

ال دوار والوظائف وأ نه مقبول معرتف به من طرف أ فراد جممتعه وكذكل  

ىل جممتع هل خصوصياته الثقافية والاجامتعية، التارخيية  ، شعوره ابنامتئه ا 

عريف قدرة الفرد عىل اختاذ القرار والقدرة عىل موازنة  كام يشمل هذا الت 

 .   ذاته مع قمي ومثل املمتع

 أ هم المقولت النظرية المفسرة لالغتراب: 

 : الاغتراب عند كينسون 

ىل الاغتراب من   يعد كينستون واحد من عدد الكاتب يضطرون ا 

  أ ن  يمكن الاغتراب اصطالح أ ن يدرك وهو الثقافة المفاهيم لخال

يخاتر قصر اصطالح الاغتراب   ولكنه أ خرى بظواهر  يتعلق فيما  يستخدم

ليه عىل أ نه القيم   عىل الرفض الصرحي والحر والذي يخاتره الفرد لما ينظر ا 

 (  1980) شاخت، أ و األعراف السائدة يف المجتمع. 

 الاغتراب عند ميرتون وابرسونز: 

من ميرتون وابرسونز الاغتراب بطريقة مماثةل ويتحدث   ل يفسر ك

الاجتماعي وفقدان التجاه"   لميرتون عن دراسته القصيرة بعنوان "الهيك 

عن الاغتراب عن األهداف والمعايير السائدة. وأ ؤلئك الذين ل يشاركون  

فهيم "يف المجتمع ولكهنم ليسوا   ل يف اإلطار المشترك لقيم المجتمع يقا

علم الاجتماع فإهنم يشلكون المغتربين الحقيقيين. ولكن   منه". ويف مفهوم 

الاغتراب ابلمقوةل الجوهرية يف مانقشة ميرتون حين يتحدث عنه فإنه  

عن القيم األساسية للمجتمع.)شاخت ،  ليقوم بذلك فيما يتعلق بإنفصا

1980   ) 

 : ل الاغتراب عند هيج 

 ينتجه ما  ل ك ل معىن واسعا عنده ليشم ل تحم ل الثقافة عند هيج

  والدين  سايسية ذلك يف بما  الشعور  حىت التقنية من ابتداء اإلنسان

  أ ثانء الفرد  يمارسه الذي النشاط  مجموعة  ل تشمأ ي  والفن والفلسفة

ىل بذاته التسايم محاولته   ذاته سلب طريق عن اللكي مستوى ا 

) امللقى  .الحقيقي الوجود اكتساب أ و تحقيق بغية عهنا والاغترب

،2001   ) 

   :    نظرية الاغرتاب عند كرل ماركس 

اس تعمل كرل ماركس هذا الاصطالح يف نظريته الاقتصادية  

والاجامتعية بعد ما حور معناه ال صيل أ ي املعىن اذلي وضعه هيجل  

ة للواقع يف فلسفته املثالية, اليت تؤكد أ مهية ادلوةل واملكل ابلنس ب 

ظروف العمل اليت أ وجدها املمتع  أ ن  الاجامتعي, يقول ماركس: 

ىل اغرتاب العامل، أ ي ل تعطيه الفرص وال ماكنيات   الرأ ساميل تؤدي ا 

الاكفية  لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجامتعية اليت يسعى من أ جلها.  

نتاج, طاملا أ نه ل حيصل عىل   فالعامل هو خشص مغرتب عن وسائل ال 

ذن  القناعة والسعادة من معهل, ول حي صل عىل مثرة هجده وأ تعابه. ا 

نسان عىل حد تعبري   العامل هو كئن مغرتب عن الطبيعة احلقيقية لال 

ماركس. وهذا يعن أ ن تقس مي العمل والتوزيع غري املتاكئف للسلطة  

نتاج الصناعي الرأ ساميل  -وال رابح،  متنع العامل عن   -ويه مزااي ال 

 جعلته يس تزنف طاقاته الاكمنة  مزاوةل طاقاته البرشية اخلالقة, وابلتايل 

 .ول يس تغلها لصاحله 

فالظروف الاجامتعية حسب أ راء ماركس يه اليت تبعث شعور  

نتاج   الاغرتاب عند الفرد, وهذه الظروف تتجىل يف أ نظمة  ومعليات ال 

( يرى أ ن   Korn hauser الصناعي الرأ سامىل، غري أ ن كورن هورس)

املس تقةل يف املمتع كمجلعيات ال هلية، املمتعات  امضحالل امجلاعات ش به 

يش شعور الاغرتاب عند  احمللية، وامجلاعات العنرصية سبب تال

بيامن هناك علامء أ خرون يقولون أ ن العامل ال سايس لظهور   منتسبهيا. 

حاةل الاغرتاب هو تضخم املمتعات وحتويل العالقات الاجامتعية  فهيا  

ىل عالقات رمسية  ( 2016،   ) حسن.ا 

 :   ادلراسات السابقة

أ وضحت الدراسة وجود فروق ذات دلةل   ( 2008)  العينينأ بو 

حصائية بين:  متغير الجنس عىل مقايس المشالكت الاجتماعية المعاصرة   ا 

  05.وذلك عىل مشلكة نظام التعليم وكنت لصاحل اإلانث عند المستوى 

 05.ومشلكة وقت الفراغ وكنت لصاحل الذكور عند مستوى 

( أ سفرت المعالجات اإلحصائية  2007سعود، ل )الضبع وأ  

ىل تصدر اإلحساس   لالابرامترية )الدرجات الاتئية والتحلي العاميل( ا 

ابلالمعىن قمة مصادر الاغتراب لدى الطالابت ثم اإلحساس ابلغربة  

الاجتماعية، والحزن، النفعية، نقص المعايير، التابعد الثقايف.وقد تم تفسير  

يف ضوء متغيرات العصر ومتطلابت العولمة وضغوطها   ل هذه العوام

 اليم. الانمية والعالم العريب واإلس لوخاصة عىل الدو 

( كشفت الدراسة عن مظاهر متعددة لالغتراب 2006الساعي) 

لدى الشابب أ ههما الشعور ابلعجز والالمعايرية والشعور ابلعزةل  

الاجتماعية.وان هانك شعور عايل ابلغتراب يختلف ابختالف الجنس  

 لصاحل الاانث. 

الاختالف بين   ج ادلراسةناتئ كنت من أ مه  (2001)  عبد اهللا 

عدم الرضا عن الحاية  ،الجنسين يف: عدم الرضا عن الحاية األسرية

الذكورواإلانث يف عدم   لوحظ أ ن هانك اتفاقا بين  ،  الجامعية -المدرسية

شيوع  ، والواقع الاجتماعي المعاشاإلعالم ،  لالرضاعما يقدم يف وسائ

 ظاهرة الاغتراب الساييس لدى أ هايل مخيم العروب بدرجة عالية.

 (Shoho and Martin, 1999)  ة أ ن  الدراس لخالتوصال من

  يف  المدرسين  اقرأ هنم من للعزةل  عرضه ل اقمدرسين يف المدرسة البديةل 

ل يوجد فرق واحض بين المدرسين يف مستوايت العجز  ،لتقليدية ا المدارس

 )عدم القدرة(، الالمعىن الاغتراب اللكي.  
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 ((Seidan, 1995  ىل أ ن الطالب   ل داخأ شارت الناتجئ ا 

، والمرتفعة، كن بيهنم اختالف  المتوسطة  المنخفضة، الثالثية المجموعات

بمتوسط درجاهتم عىل مقايس الاغتراب، ولم يتبين وجود فروق ابلنتماء  

يل النوع الاجتماعي، حيث ابدي الذكور ايجابية نحو   يل المدرسة تعزى ا  ا 

  اليومية  الحاية ضغوط بين عالقة وجود  وكذلك . اإلانث ل مثالمدرسة 

 .الاغتراب وزايدة

 ((Trusty, 1993 يل أ ن   النوع متغيرات من ل ك توصلت الدراسة ا 

 الاغتراب وان المدرسة، عن الاغتراب يف تتنبأ والمدرسة الاجتماعي

  مبكر  لبشك يتطور  ل ربما  المدرسة عن  الاغتراب وان تطورية، عملية

 . الطلبة لدى

  (Polk, 1984)  أ وحض فهيا أ ن "مشلكة اغتراب الشابب" مشلكة

ثقافية تربوية أ كثر من كوهنا اجتماعية أ ونفسية، وبعابرة أ خرى فإن ما  

 Culturalأ و الصراع الثـقايف    Cultural gapيسىم ابلفجــوة الثـقافيـة  

conflict ل صراع بين القيم والعادات، فالجي الجديد من   ل ما هو ا 

معتقدات وشبكة العالقات اليت قد تفرضها األسرة  الشابب يرفض القيم وال

أ و المدرسة كمؤسسات تربوية، فهو من هجة يرفض القيم اليت تفرضها  

األسرة، ومن هجة أ خرى يرفض أ ن تحدد اإلدارة المدرسية أ نشطته  

  ل المدرسة فينشأ من هان الاغتراب الاجتماعي داخ لوممارساته داخ

 . المؤسسة التربوية وخارهجا 

راسات السابقة نجدها يف مجملها حاولت تحديد مدى  ابستعراض الد

الدراسة وتحديد مظاهر   لانتشار ظاهرة الاغتراب لدى العيانت مح

: الجنس، العمر، المستوى  لالاغتراب وعالقته ببعض المتغيرات مث 

التعلييم، المستوى الاقتصادي، كما يالحظ أ ن هذه الدراسات شملت  

ىل بعض  ل عددا من الدو  ضافة ا  جراء يبرر  الغربية، مما  لالدو  العربية ، ا    ا 

.وما يميز دراستان عن  املرصى  المجتمع عىل  الحالية الدراسة هذه

الاغتراب ، ولمعرفة العالقة بين بعض   الدراسات السابقة بأهنا: تبحث يف

. كما  واملواطنة  الاغتراب ( وبين00000املؤهل ،، نوع المتغيرات )ال

الدراسات السابقة اليت تانولت موضوع  تميزت الدراسة الحالية عن 

الاغتراب. يف الحديث عن الاغتراب من حيث الاختالف ببعض  

المتغيرات اليت تانولهتا الدراسة ابلبحث، للكشف عن العالقة بيهنا وبين  

وأ يضا الاختالف ابألهداف اليت تسعى هذه الدراسة لتحقيقها   الاغتراب.

لما   مواطنة اسة الحالية ابلمقارنة ابلدراسات اليت سبقهتا كما ارتبطت الدر 

 لها من عالقة وثيقة ابلغتراب.

 املهنجية لدلراسة   ال جراءات 

ىل التعرف عىل الواقع الفعيل ونقل   ادلراسة وصفية ، وهتدف ا 

حيث أ ن ادلراسة الوصفية هتمت   صورة حقيقية عن الظاهرة املس هتدفة

ىل نتاجئ ميكن تعمميها.    جبمع البياانت وحتليلها للوصول ا 

أ مه   يعترب من اس تخدام املهنج الوصفي اذلي البحث اويف هذ

مجلع   واملقابالت املقننة، عن طريق العينة الاس تبيان  أ دواته اس امترة

البياانت الالزمة بصورة كفية ودقيقة وتفسريها وحتليلها واس تخالص  

املواطنة درجة  الاغرتاب الاجامتعى وتأ ثريه عىلدرجة  النتاجئ لقياس

 اليب وشالتيحب املبحوثي البدو دلى 

 :    جمالت ادلراسة 

 املال املاكين :   

مدينة حاليب  أ جريت هذه ادلراسة عىل عينة من الساكن يف 

ة اجلنوبية مجلهورية مرص العربية ,  وشالتي: تعترب مدينة حاليب البواب

احلدود ادلولية مع دوةل السودان الشقيقة و  مك عن22و تبعد مسافة 

مك و عن مدينة الشالتي مبسافة   701تبعد عن مدينة الغردقة مبسافة 

و مساحهتا بدون   2مك  18000مك جنواًب وتبلغ مساحهتا اللكية  165

و معظم ساكهنا من قبائل العبابدة و   2مك  42الظهري الصحراوى 

اعى طبيعية لل غنام و امجلال و تمتزي  البشاريه وتنترش هبا مناطق مر 

 شواطهئا ابلرثوة السمكية املتنوعة .  

تتبعها قري أ بو رماد  و تبعد عن   : القرى التابعة ملدينة حاليب

قرية راس حدربه و تبعد مبسافة  , مك شامًل  40مدينة حاليب مبسافة 

يبلغ عدد ساكن حاليب  , قرية اددليب. ,مك جنوب مدينة حاليب 22

 نسمة .   8156م حوايل 2021يناير 1يرى ىف التقد

مك جنوب مدينة الغردقة ،   520وتقع مدينة الشالتي عىل مسافة 

و مساحهتا بدون الظهري   2مك  17000وتبلغ مساحهتا اللكية 

، و تعد الشالتي مركزاً لتجارة الابل و الاغنام   2مك  300الصحراوى 

ياحية و تعد شواطئ مدينة و ينتظرها مس تقبل كبري من الناحية الس  

 الشالتي غنية ابلسامك املتنوعة و الشعاب املرجانية . 

 يتبعها قرييت مرىس محريه و أ برق . : القرى التابعة ملدينة الشالتي

  م حوايل 2021يناير  1رى ىف يبلغ عدد ساكن الشالتي التقدي

 نسمة .  13225

   املال البرشى : 

جامىل يبلغ  حاليب وشالتي حواىل   عدد الساكن مبنطقة ا 

،  نسمة  8156يبلغ عدد ساكن حاليب حوايل  نسمة ،  21381

دد  نسمة ، ويبلغ اجامىل ع 13225 ويبلغ عدد ساكن الشالتي حوايل

رسة  ا  979وتقسم كلىت : )  أ رسة  2039الارس مبنطقة حاليب 

اجامىل عدد الارس مبنطقة   ويبلغأ رسة حرضية ( ،  815ريفية ، 

  3054ارسة ريفية ،  202أ رسة وتقسم كلىت : )  3206 شالتي

مبحوث حيث مت  100عىل  أ رسة حرضية ( ، أ قترص البحث احلايل 

اختيار عينة عشوائية من ال رسالبدوية القانطة حباليب وشالتي ، ومه  

 اذلين أ مكن مقابلهتم ومجع البياانت مهنم. 

   املال الزمن : 

وقد اس تخدم يف مجع بياانت هذا البحث اس امترة اس تبيان, مت  

عدادها لتحقيق أ هداف البحث عن طريق املقابةل الشخصية, وذكل   ا 

بعد اختبار صالحيهتا  بصفة مبدئية, مث أ دخلت التعديالت الالزمة  

وأ س تغرق مجع البياانت لتصبح  الاس امترة  صاحلة مجلع بياانت البحث 

 م 2021ابريل  -لفرتة من مارس قرابة شهرين خالل ا
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   :   أ دوات البحث 

من   تصممي اس امترةاس تبيانمت نب النظري ابعد ال نهتاء من اجل 

طالع عىل ادلراسات السابقة اليت  خالل ال طار النظري ومن خالل الا

تناولت نفس املوضوع أ و الوثيقة الصةل مبوضوع البحث وذكل يف ضوء  

 ابلبحث. ال هداف والتساؤلت اخلاصة 

 :   نة عىلاواش متلت الاستب

جراء الاستبأ نة وطريقة الاس تجابة علهيا   مقدمة توحض الهدف من ا 

 والبياانت ال ساس ية

حيث   فامي يتعلق ابجلزء اخلاص ابملتغريات املس تقةل املدروسة :

املؤهل  ، السنالنوع ، اش متلت الاس امترة عىل املتغريات التالية : 

عدد  ، احلاةل الاجامتعية ،  دلخل الشهرىا ادلخل الشهرى  ،  ادلراىس

 ، الوظيفة ، احليازة الزراعية ، املسكن .  ال رسة أ فراد

طبيعة املسكن وبعض املشالكت السائدة الىت لها عالقة ابلغرتاب  

 الاجامتعى واملواطنة .

ام  امحل،  التاىل : وجود حامم ابملسكن حيث اش متلت الاس امترة عىل

زاي ، وجود زريبة داخل  مياه  متوصل بأ يه، الرشب بتوصل لمك ا 

املسكن ، كيفية الترصف يف الزابةل ، كيفية الترصف عند تعرض خشصا  

شعور   للرسقة ، كيفية الترصف عند ختريب خشصا لل مالك العمومية ،

ىل الهجرة غري الرشعية بدوال  عمل   ، ماذا يعىن  ابلهتميش و اللجوء ا 

 مرص. 

 املعاجلة المكية للبياانت :    ., املواطنة   قياس .,  الاغرتاب الاجامتعى قياس  

بعد الانهتاء من مجع البياانت عىل النحو السابق مت تفريغها وتبويهبا  

 حبيث ميكن مهنا معرفة الاىت :  

املؤهل  ، لسناالبياانت الشخصية للمبحوثي : وىه النوع ، 

،   ال رسة عدد أ فراد، احلاةل الاجامتعية ،  ادلخل الشهرى , ادلراىس

 الوظيفة ، احليازة الزراعية ، املسكن . 

ويقصد به كون املبحوث ذكر أ م أ نىث ،   ( 1)سؤال رمق  النوع :

 ( للرتمزي 1،2وأ عطيت ال رقام ) 

ويقصد به عدد س نوات سن املبحوث   (2السن :  )سؤال رمق 

مت التعبري عنه بقمية رمقية ، وقت اس تبيانه كام ذكره املبحوث كرمق خام و

س نة فأ كرث ،  45س نة واحلد ال عىل 25وبلغ احلد ال دىن لسن املبحوثي 

ىل ثالث فئات وىه : من )   -25ومت تقس مي املبحوثي وفقأ  لس هنم ا 

 فأ كرث(  45( ، من ) 45لقل من  35( س نة ، من ) 35لقل  

ذا ( 3املؤهل ادلراىس للمبحوث : )سؤال رمق  كن   ويقصد به ما ا 

املبحوث أ ىم ، يقرأ  ويكتب ، مؤهل متوسط ، مؤهل جامعى ، ومت  

عطاهئا   ىل اربع فئات ، ك مت ا  تقس مي املبحوثي وفقأ  حلالهتم التعلميية ا 

  4درجات قميية عىل النحو التاىل : أ ىم )صفر( ، يقرأ  ويكتب ) 

  9درجات ( ، مؤهل جامعى )  6درجات ( ، مؤهل متوسط ) 

 درجات ( 

مت قياسه بسؤال املبحوث عن   (4الشهرى : )سؤال رمق ادلخل 

ادلخل الشهرى لل رسة ابجلنيه ، وقد بلغ احلد ال دىن لدلرجة الفعىل  

جنيه فأ كرث ومت   5000جنيه ، وحده ال عىل   1000لدلخل الشهرى 

ىل ثالث فئات ىه:)من   توزيع املبحوثي وفقأ  ملس توى دخلهم الشهرى ا 

(  5000لقل من  3000، ) من  ( جنيه3000لقل من  -1000

 جنيه فأ كرث(     5000جنيه ، )من 

ذا كن املبحوث  وي ( 5احلاةل الاجامتعية  : )سؤال رمق  قصد به ما ا 

بحوثي وفقأ  حلالهتم ، ومت تقس مي امل  مزتوج ، أ عزب ، أ رمل ، مطلق 

عطاهئا درجات قميية عىل النحو التاىل   الاجامتعية ىل اربع فئات ، ك مت ا  ا 

درجات ( ،   6درجات ( ، أ عزب )  4لق )صفر( ، أ رمل ) : مط

 درجات (   9مزتوج )  

ويقصد به عدد أ فراد أ رسة   ( 6عدد أ فراد ال رسة : )سؤال رمق 

املبحوث ، اذلين يقميون معه ىف معيشة واحدة ىف نفس املسكن وقت  

جراء مجع البياانت كرمق خام ، وقد بلغ احلد ال دىن لعدد أ فراد ال رسة   ا 

فأ كرث، ومت تقس مي املبحوثي وفقأ  لعدد  10فرد واحد ، وحده ال عىل 

ىل ثالث فئات ىه : أ رسة صغرية  (  5لقل من  -1)من  أ فراد ال رسة ا 

( فرد ، أ رسة كبرية )من  10لقل من  5فرد ، أ رسة متوسطة ) من 

 فأ كرث(     10

ويقصد به نوع العمل ادلامئ للمبحوثي   (7الوظيفة : )سؤال رمق 

سواء كن املبحوث يعمل ابحلكومة، أ و يعمل ابلقطاع اخلاص ، اعامل  

ىل حره ، ل يعمل ، ومت تقس مي املبحوثي وفقأ  لنوع  همنهتم ال ساس ية  ا 

عطاهئا درجات قميية عىل النحو التاىل : ل يعمل   اربع فئات ، ك مت ا 

  6اص ) درجات ( ، يعمل ابلقطاع اخل  4)صفر( ، اعامل حره ، )

 درجات (   9)    درجات ( ، يعمل ابحلكومة

جامىل مساحة حيازة   (8جحم اجليازة  : )سؤال رمق  مت التعبري عهنا اب 

ابلفدان دلى املبحوث  ، ومت قياسها بسؤال املبحوث   ال رض الزراعية

عن مساحة ال رض الزراعية الىت حيوزها ، وقد بلغ احلد ال دىن للحيازة  

ومت تقس مي  . فدان10الزراعية واحد فدان ، وحدها ال عىل لقل من 

ىل ثالث فئات ىه : أ رسة صغرية   املبحوثي وفقأ  حليازهتم الزراعية  ا 

(  10لقل من  5متوسطة ) من  فدان ، أ رسة (5لقل من  -1)من 

 ، ليس دلهيم حيازة زراعية   فدان

مت قياسها بسؤال املبحوثي عن املسكن   ( 9املسكن  : )سؤال رمق 

سواء كن مكل ، أ و اجيار، وضع يد ، واعطيت ادلرجات التالية عىل 

درجات( ، وضع يد )   2درجات( ، اجيار) 3النحو التاىل: مكل ) 

ة  ( وملعرفة طبيعة املسكن وبعض املشالكت السائدة الىت  درجة واحد

،   لها عالقة ابلغرتاب الاجامتعى واملواطنة وىه : وجود حامم ابملسكن 

زاي ، وجود زريبة امحل ام متوصل بأ يه ، مياه الرشب بتوصل لمك ا 

داخل املسكن ، لو لقيت حد بريىم الزابةل ىف الشارع تعمل ايه ، كيفية 

زابةل ، كيفية الترصف عند تعرض خشصا للرسقة ، كيفية الترصف يف ال

ابلهتميش   بدوشعور ال  الترصف عند ختريب خشصا لل مالك العمومية ،

ىل الهجرة غري الرشعية  عمل مرص  ، ماذا يعىن و اللجوء ا 
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مت قياسها بسؤال   ( 10وجود حامم ابملسكن  : )سؤال رمق 

 ، واعطيت ادلرجات  املبحوثي عن وجود حامم ابملسكن  نعم ، أ و ل

 درجات( ، ل ) درجة واحدة  (    2التالية عىل النحو التاىل: نعم ) 

مت قياسها بسؤال املبحوثي   (11ام متوصل بأ يه : )سؤال رمق امحل

ش بكة املارى العمومية ،  ام متوصل بأ يه  ) الرصف الصحى ( امحلعن 

، طرنش ، واعطيت ادلرجات التالية عىل النحو التاىل: ش بكة   برميل 

درجات( ، طرنش )درجة   2درجات( ، برميل ) 3املارى العمومية ) 

 واحدة( 

زاي : )سؤال رمق  مت قياسها بسؤال   ( 12مياه الرشب بتوصل لمك ا 

زاي حنفي ات خاصة ابملسكن ، املبحوثي عن مياه الرشب بتوصل لمك ا 

خزانت مياه ، واعطيت ادلرجات التالية عىل النحو   ، حنفيات معومية

  2درجات( ، حنفيات معومية )  3التاىل: حنفيات خاصة ابملسكن ) 

 درجات( ، خزانت مياه )درجة واحدة( 

مت قياسها بسؤال   ( 13وجود زريبة داخل املسكن: )سؤال رمق 

املبحوثي عن وجود زريبة داخل املسكن نعم ، أ و ل ، واعطيت  

درجات( ، ل ) درجة   2نعم )التالية عىل النحو التاىل:  ادلرجات

 ( واحدة

  ( 14لو لقيت حد بريىم الزابةل ىف الشارع تعمل ايه : )سؤال رمق 

مت قياسها بسؤال املبحوثي عن لو لقيت حد بريىم الزابةل ىف الشارع  

تعمل ايه انصحه ، اتضايق، مامعلش حاجة ، واعطيت ادلرجات التالية 

درجات( ، ما   2درجات(، اتضايق ) 3التاىل: انصحه )عىل النحو 

 معلش حاجة  )درجة واحدة( 

مت قياسها بسؤال   (15كيفية الترصف يف الزابةل : )سؤال رمق 

أ ش يلها عىل ماكن ريم الزابةل يف  املبحوثي عن كيفية الترصف يف الزابةل 

، واعطيت  يف انس غريي بتش يل الزابةل بتاعتنا ،  أ حرقها ، املنطقة

أ ش يلها عىل ماكن ريم الزابةل يف  دلرجات التالية عىل النحو التاىل: ا

فيه انس غريي بتش يل  درجات( ،  2) أ حرقها درجات(،  3) املنطقة

 )درجة واحدة(   الزابةل بتاعتنا

مت   (16كيفية الترصف عند تعرض خشصا للرسقة : )سؤال رمق 

للرسقة  قياسها بسؤال املبحوثي عن كيفية الترصف عند تعرض خشصا 

ترتكه ، واعطيت ادلرجات التالية عىل النحو التاىل: تدافع   تدافع عنه ،

 درجات( ، ترتكه )درجة واحدة(  2عنه )

كيفية الترصف عند ختريب خشصا لل مالك العمومية : )سؤال رمق  

مت قياسها بسؤال املبحوثي عن كيفية الترصف عند ختريب خشصا   ( 17

ه ، واعطيت ادلرجات التالية عىل النحو  ترتك لل مالك العمومية متنعه ،

 درجات( ، ترتكه )درجة واحدة(   2التاىل: متنعه )

ىل الهجرة غري الرشعية بدوشعور ال  : )سؤال   ابلهتميش و اللجوء ا 

ابلهتميش و   بدو شعور ال مت قياسها بسؤال املبحوثي عن  ( 18رمق 

ىل الهجرة غري الرشعية   موافق ، غري موافق، واعطيت  اللجوء ا 

درجات( ، غري موافق   2ادلرجات التالية عىل النحو التاىل: موافق ) 

 )درجة واحدة( 

مت قياسها بسؤال املبحوثي   (18عمل مرص: )سؤال رمق  ماذا يعىن 

عمل مرص رمز للس يادة الوطنية ، ل يعىن شيئأ ،   عن ماذا يعىن 

  2الوطنية )واعطيت ادلرجات التالية عىل النحو التاىل: رمز للس يادة 

 درجات( ، ل يعىن شيئأ  )درجة واحدة( 

دلى البدو حباليب وشالتي :   الاغرتاب الاجامتعىوملعرفة درجة 

عبارة ل خذ راى املبحوثي علهيا   22فقد تضمن اس امترة الاس تبيان  

وذكل عىل مقياس   الاغرتاب الاجامتعى اذلي حدثهبدف معرفة 

ل ( وأ عطيت ادلرجات   - احيانأ   –مكون من ثالث فئات ىه : )نعم

عىل الرتتيب ىف حاةل العبارة ال جيابية ، والعكس ىف حاةل   1،2،3

العبارة السلبية ، وقد مجعت ادلرجة ال جاملية لتعربعن ادلرجة اللكية 

لالغرتاب الاجامتعى دلى البدو حباليب وشالتي وقد بلغ احلد ال دىن  

درجة ، وعليه مت تقس مي   66درجة واحلد ال عىل  22لغرتاب املبحوثي 

ىل ثالث فئات ىه : منخفض )   -37( ، متوسط ) 36 -22املبحوثي ا 

 (     66 -52( ، مرتفع ) 51

وملعرفة درجة املواطنة دلى البدو حباليب وشالتي : فقد تضمن  

عبارة ل خذ راى املبحوثي علهيا هبدف معرفة  30اس امترة الاس تبيان 

  –ن من ثالث فئات ىه: )نعمدرجة املواطنة وذكل عىل مقياس مكو

عىل الرتتيب ىف حاةل العبارة   1،2،3ل ( وأ عطيت ادلرجات  -احيانأ  

ال جيابية ، والعكس ىف حاةل العبارة السلبية ، وقد مجعت ادلرجة  

ال جاملية لتعربعن ادلرجة اللكية للمواطنة دلى البدو حباليب وشالتي  

  90درجة واحلد ال عىل  30وقد بلغ احلد ال دىن للمواطنة للمبحوثي 

ىل ثالث فئات ىه : منخفض   درجة ، وعليه مت تقس مي املبحوثي ا 

 (     90 -71( ، مرتفع )70 -50( ، متوسط )49  -30)

 أ دوات التحليل الاحصاىئ :  

العرض اجلدوىل ابلتكرار  احلرص العددى و اس تخدم البحث 

البحث، وقد اس تخدم  والنسب املئوية لعرض البياانت الشخصية لعينة 

لبريسون  معامل ال رتباط البس يط  لك من ىف حتليل بيأ انت البحث

لتحديد العالقة بي املتغريات الشخصية للمبحوثي وىه السن ،  

وادلخل الشهرى ، وعدد أ فراد ال رسة ، للمبحوثي وبي درجة 

الاجامتعى ، ودرجة املواطنة للبدو حباليب وشالتي عالوة   الاغرتاب

س تخدام مربع كى لتحديد العالقة بي بعض املتغريات الشخصية   عىل ا 

، احلاةل الاجامتعية ،   املؤهل ادلراىس ، السن للمبحوثي وىه النوع ، 

الاجامتعى من انحية ، ودرجة   الاغرتابالوظيفة ، املسكن وبي 

املواطنة للبدو املبحوثي حباليب وشالتي من انحية أ خرى عالوة  

احلاسب ال ىل لربانمج احلزمة ال حصائية للعلوم   وذكل ابس تخدام 

 .   SPSSال جامتعية 

 النتاجئ ومناقش هتا : 

 وصف عينة البحث  

اخلصائص التالية املدروسة   تناول وصفأ  لعينة البحث من حيث يمت 

واملؤهل ادلراىس، واحلاةل الاجامتعية ،   النوع ، والسن ، وىه :
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الارسة ، جحم احليازة الزراعية ،  والوظيفة ، وادلخل ، وعدد أ فراد

 واملسكن . 

 :  النوع  

  من اذلكور  ياملبحوثأ عىل نس بة من أ ن ( 1ابجلدول )النتاجئ توحض 

وميكن   % 12.0وبلغت نسبهتم ت ، يلهيا املبحواث %88.0وتبلغ نسبهتم 

لبدوى  وفقأ  للعادات واتقاليد  أ نه أ مر طبيعى ىف املمتع اتفسري ذكل 

 املوروثة ، كام ان طبيعة املاكن لها ايضأ  تأ ثري ىف التعامل مع املرأ ة.   

 السن :  

املبحوثي  ترتاوح نس بة   يقرب من ثلىث كام تشري النتاجئ أ ن ما 

  ربع ، وأ ن  %65.0وتبلغ نسبهتم  35ل قل من  25اعامرمه ما بي 

وبلغت   45لقل من  35د املبحوثي ترتاوح نس بة اعامرمه ما بي فراال  

س نة   45، يلهيا املبحوثي الىت ترتاوح اعامرمه ما بي  %25.0نسبهتم 

وهذه الفئات العمرية املس هتدفة الىت    % 10.0فأ كرث وبلغت نسبهتم 

درجة   يكون فهيا املبحوثي  دليه من الوعى والفكر ما يعرب به عن 

 الاغرتاب الاجامتعى ودرجة املواطنة  

 املؤهل ادلراىس :  

ل فراد املبحوثي محةل املؤهالت  ا ثلث النتاجئ أ ن ما يزيد عىل  تبيو 

ل فراد املبحوثي  ما يزيد عن ربع ا يلهيا  ، %38.0املتوسطة وتبلغ نسبهتم 

  ربع وأ ن  ، % 27.0من دلهيم القدرة عىل القراءة والكتابة وبلغت نسبهتم 

يلهيا ال فراد   ، % 25.0ال فراد املبحوثي من ال ميي وبلغت نسبهتم 

ويتضح  ،  %10.0املبحوثي من محةل املؤهل اجلامعى وبلغت نسبهتم 

من ذكل أ ن أ كرث من نصف املبحوثي يقرأ ون ويكتبون وأ ميون  

والنصف الباىق يقع ىف فئات التعلمي اخملتلفة بداية من الشهادات  

اس تخالص أ ن املمتعات   هادات اجلامعية وبذكل ميكناملتوسطة والش

ينخفض هبا املس توى التعلميى نظرأ  لقةل عدد املؤسسات   الصحراوية

املمتعات  وميكن تفسري ذكل أ نه أ مر طبيعى ىف التعلميية وقةل املدرسي ، 

 . ابملالت اخملتلفة  اذلى جعلهن مؤهلي للعمل الامر الصحراوية  

 :     ادلخل الشهرى 

يرتاوح دخلهم   من املبحوثيأ عىل نس بة من ال فراد النتاجئ أ ن  تشري

، يلهيا   %85.0وتبلغ نسبهتم  3000اىل اقل من 1000ما بي 

وبلغت    5000اىل اقل من 3000يرتاوح دخلهم ما بي من  املبحوثي

يرتاوح  من  ، بيامن بلغت نس بة املبحوثي املبحوثي %10.0نسبهتم 

ويتضح من من  ،  % 5.0وتبلغ نسبهتم  5000فاكرث  دخلهم ما بي

النتاجئ أ ن السواد ال عظم من أ بناء هذا املمتع ميثلون فئة ادلخل  

ن هذه املمتعات كنت وما تزال تعاىن من مشالكت   املنخفض حيث ا 

اقتصادية وفقر ظاهر ، فهيى مل تعرف النشاط الاقتصادي ول  النشاط  

لرعى اخلفيف وبعض ال عامل التجارية الزراعى و املهنة السائدة ىه ا

املومسية الىت يقوم هبا أ فراد قليلون ومل تشلك هذه ال نشطة ال قتصادية  

، وابلتاىل  البس يطة فائض قمية يسمح برتامك ماىل دلى أ بناء هذا املمتع 

فأ ن ذكل ينعكس عىل مس توايت معيش هتم ، وتلبية احتياجاهتم 

هناك نوع من الرضا الغري موجود   واحتياجات أ رسمه املعيش ية ، الاأ ن

يئة امجليةل  قد يعود اىل طبيعة املاكن ) الب ىف بعض املناطق احلرضية 

حيث ان الاماكن تؤثر عىل ال فراد كام تؤثر ال فراد   اخلالية من التلوث ( 

 عىل الاماكن.  

 : احلاةل الاجامتعية 

  مزتوجون  املبحوثيأ عىل نس بة من ال فراد وتوحض النتاجئ أ ن 

وبلغت نسبهتم   الارمل  يلهيا نس بة املبحوثي ، %85.0وبلغت نسبهتم 

،   %6.0وبلغت نس بة املبحوثي اذلى مل يس بق هلم الزواج  ، 10.0%

، وىه نس بة عالية ابلنس بة للمجمتع  %4.0وبلغت نس بة املطلقي 

 ال رسى .   البدوى املعروف بقوة العالقات والامتسك

فراد   :   ال رسة   عدد أ 

عدد أ فراد   املبحوثي ىف فئةثلىث  وتبي من النتاجئ أ ن مايزيد عىل 

، يلهيا نس بة  % 67.0وبلغت نسبهتم   5لقل من  1ال رسة ما بي 

  وبلغت  10لقل من  5املبحوثي ىف فئة عدد أ فراد ال رسة ما بي 

فئة عدد أ فراد ال رسة ما  ، يلهيا نس بة املبحوثي ىف  % 26.0نسبهتم 

جتاه عدد أ فراد  .% ، 7.0نسبهتم فاكرث وبلغت  10بي وهو ما يعىن ا 

ىل الاخنفاض عام هو معروف عن املمتع البدوى اذلى يفضل   ال رسة ا 

ىل  كرثة ال جناب .  وهو مؤرش جيد لتنطمي ال رسة وقد يرجع ذكل ا 

ىل الارتفاع امل زتايد لالسعار بشلك  ادلور ال عالىم املؤثر بي الناس أ و ا 

 مشالكها كثرية .   احلياة ابلتاىل أ صبحت ووقةل ادلخل  خميف

 الوظيفة : 

من املوظفي مه   %40.0أ ن مخىس املبحوثي  النتاجئ كام تشري

ن هناك حاةل من  فقراء الطبقة الوسطى ابلرمغ أ ن دلهيم دخل  اثبت الا ا 

)ارتفاع الاسعار( الىت تقىض عىل ال خرض واليابس وهذا ما   التضخم

يعاىن منه ليس املمتع البدوى حباليب وشالتي فقط بل أ يضأ  املمتع  

يعملون   % 30.0املرصى بصفة عامة ، يلهيا ما يقرب من ثلث املبحوثي 

بدون معل وابلتاىل   % 20.0، وأ ن مخس املبحوثي  ابلقطاع اخلاص 

دى مما جيعلهم عرضة لكثري من عدم التوافق النفىس ليس دلهيم دخل ما

والاجامتعى كام أ ن الشطر ال عظم من كتةل البطاةل يمتثل ىف بطاةل  

الش باب وتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجامتعية والنفس ية وابلتاىل 

هؤلء الش باب بدل من كوهنم يدى عامةل وطاقة جبارة ىف دمع  

قتصاديأ  ثقيل  عىل املمتع ، يلهيا  الاقتصاد أ صبحوا يشلكون عبئأ  أ  

 . %10.0املبحوثي اذلين يعملون أ عامل حرة  

 :  مساحة احليازة الزراعية 

ليس دلهيم حيازة الزراعية املبحوثي مجيع تبي من النتاجئ أ ن 

واد ال عظم من  ويتضح من النتاجئ أ ن الس، %100.0وبلغت نسبهتم 

ومه يشكون   ابلزراعة وذكل لعدم توافر املياهأ بناء هذا املمتع ل يعملون 

 من ذكل.   

 :  املسكن 

أ قروا بأ ن املسكن  املبحوثي ثالثة أ خامس وتبي من النتاجئ أ ن 

أ قروا بأ ن املسكن  املبحوثي وأ ن مخىس ،  %60.0وبلغت نسبهتم  مكل 
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وهذا يدل عىل أ ن هناك البعض من   ، %40.0نسبهتم  وبلغت اجيار 

 أ بناء هذا املمتع ال صليي تركوا مساكهنم للغري وذكل لصعوبة احلياة . 

 طبيعة املسكن   

ي  أ ن املبحوث( 2ابجلدول ) النتاجئ توحض : وجود حامم ابملسكن 

،   % 100.0وتبلغ نسبهتم  مجيعهم أ قروا أ ن دلهيم حامم داخل املسكن 

ىل جودة املاكن وابلتاىل هل  وهذا يؤكد عىل جودة امل  سكن العائد ا 

 تأ ثريعىل جودة احلياة. 

املبحوثي  يزيد عىل ثلىث كام تشري النتاجئ أ ن ما :  ام متوصل بأ يهامحل

، وأ ن   %70.0ترتاوح وتبلغ نسبهتم أ قروا أ ن امحلام متوصل عىل برميل 

،  أ قروا أ ن امحلام متوصل عىل طرنش  فراد املبحوثيال   ما يزيد عىل ربع 

نشاء املسكن.       ىل طبيعة ا   وقد يرجع ذكل ا 

زاي ثالثة أ خامس  وتوحض النتاجئ أ ن :  مياه الرشب بتوصل لمك ا 

ىل املسكن عن طريق حنفيات  ل فراد املبحوثي ا أ قروا بأ ن املياه تصل ا 

فراد  ل  ما يزيد عن ثلث ا يلهيا  ،  % 60.0وتبلغ نسبهتم خاصة ابملسكن 

ىل املسكن عن طريق  املبحوثي خزانت مياه   أ قروا بأ ن املياه تصل ا 

فلكام كن املسكن ش به حرضي لكام كن   ،  % 40.0وبلغت نسبهتم 

 متوصل بش بكة مياه معومية. 

أ عىل نس بة من  وتوحض النتاجئ أ ن  : وجود زريبة داخل املسكن 

وتبلغ نسبهتم  أ قروا بعدم وجود زريبة داخل املسكن  املبحوثيال فراد 

وبلغت  أ قروا بوجود زريبة داخل املسكن  ، يلهيا املبحوثي 90.0%

ىل أ هنم خمصصي ماكن لرتبية الطيور  ،  %10.0نسبهتم  ويرجع ذكل ا 

 واملاعز. 

 لو لقيت حد بريىم الزابةل ىف الشارع تعمل ايه : 

أ قروا بأ هنم يوهجون   حوثياملب ثالثة اخامس وتوحض النتاجئ أ ن 

، يلهيا   %60.0وتبلغ نسبهتم النصيحة ملن يقوم برىم الزابةل ىف الشارع 

وبلغت نسبهتم اذلين أ قروا بأ هنم ما بيعملوش حاجة  املبحوثيمخيس 

40.0% . 

 : كيفية الترصف يف الزابةل 

أ قروا بأ هنم   املبحوثيمال يقرب من ثلىث ال فراد وتوحض النتاجئ أ ن 

ما يزيد عن  يلهيا ،  %60.0وبلغت نسبهتم يقميون بريم الزابةل بأ نفسهم 

وبلغت  اذلين أ قروا بأ ن يف انس غريمه بتش يل الزابةل  املبحوثيربع 

وبلغت نس بة املبحوثي اذلين أ قروا حبرق الزابةل   ، % 30.0نسبهتم 

ىل %10.0بأ نفسهم  الوضع  ، ويرجع لك ترصف من الترصفات السابقة ا 

 املادى والوعى البييئ. 

 بعض املشالكت السائدة الىت لها عالقة ابلغرتاب الاجامتعى واملواطنة 

وتبي من النتاجئ أ ن   :كيفية الترصف عند تعرض خشصا للرسقة 

املبحوثي اجابوا ابن ترصفهم يف حاةل تعرض  أ عىل نس بة من ال فراد 

  % 80.0وبلغت نسبهتم ويدافعون عنه خشص لرسقة اماهمم سيساعدونه 

، يلهيا نس بة املبحوثي اذلين أ جابو بأ نه يف حاةل مشاهدهتم لشخص  

نسبهتم   مساعدته وبلغت بتعرض للرسقة فان ترصفهم يمتثل برتكه دون

ساعدة  مب هيمتون اد املبحوثي ال فر  س تنتج ان معظم ي ، ومنه  20.0%

ابلقمي الوطنية هم لمتسكلبعضهم البعض نتيجة  ابل نامتء مهشعرول الاخرين 

 لبدو.  من قبل ا

  كام تشري كيفية الترصف عند ختريب خشصا لل مالك العمومية:

مينعون الاخرين من   من ال فراد املبحوثي أ ن هناك نس بة كبرية النتاجئ

ان معظم   القولوميكن ،  %90.0 بنس بة اتالف الامالك العمومية 

هيمتون ابحلفاظ عىل املمتلاكت التابعة لبدلمه مما يدل عىل  املبحوثي 

لها اثر يف نوع الترصفات اليت يترصف هبا  بدو مما دلى ال  مرصماكنة 

اخر احملافظة  الش باب حنو وطهنم و حنو ممتلاكته و مؤسساته او مبعىن 

 . علهيا و الاعزتاز هبا 

ىل الهجرة غري الرشعية   بدو شعور ال   : ابلهتميش و اللجوء ا 

املبحوثي ل يوافقون  ما يزيد من ثلىث ال فراد وتبي من النتاجئ أ ن 

ما يقرب   يلهيا ،%70.0عىل فكرة الهجرة غري الرشعية وبلغت نسبهتم 

املرصى عىل  اقبال الش باب عىل يوافقون  أ قروا بأ هنماملبحوثي  من ثلث 

مما يعن   ،  % 30.0نسبهتم  وبلغت الهجرة و خاصة الهجرة غري الرشعية

،  حيبذون فكرة الهجرة غري الرشعية  البدو لفئة كبرية من  أ و ان معظم 

ابلهتميش يدفعهم اىل التفكري   بدو ال الفئة القليةل من  شعور  ىف حي أ ن

بالد حبثا عن اجياد ماكنة يف البدلان  ابلهروب و الهجرة خارج ال 

 .  الاخرى

 : عمل مرص    ماذا يعىن 

عمل  ان  أ قروااملبحوثي ثالث ارابع ال فراد من النتاجئ أ ن  اتضح

  ىف حي ، % 75.0وبلغت نسبهتم  يعن هلم رمز الس يادة الوطنية مرص

نسبهتم   وبلغت  شيئا  مل يعن هلأ قروا بأ ن املبحوثي أ ن ربع ال فراد 

هامتهمالبدو شعور ان عىن وهذا ي ، % 25.0 م ابلهتميش يسبب عدم ا 

 .و ل بأ مهيته عمل املرصىمبعىن ال

 لغرتاب الاجامتعى اب   درجة شعور املبحوثي 

اعىل متوسط حساب ملظاهر   أ ن ( 3ابجلدول )النتاجئ توحض 

وكن للعبارة جتد أ ن أ رائك مقبوةل من   43.3الاغرتاب الاجامتعى بلغ 

طرف الاخرين ، أ رغب ىف التعرف عىل ال خرين، تلهيا العبارة همام  

أ بذل منة هجد فال أ س تطيع أ ن أ حقق أ هداىف ، ل يوجد ىف حياىت ما  

،   29.0،  30.0يسعدىن أ و يفرحىن ، مبتوسط حساب عىل التواىل 

وتساوى املتوسط احلساب للعبارة ل أ شعر بأ هامتم ال خرين ب ، أ فتقد  

، وتساوى املتوسط   28.3ملعىن الصداقة احلقيقية ىف حياىت هلم وبلغ 

احلساب للعبارة اجتنب مصادقة ال خرين ، ل يؤخذ برأ ىي ىف أ ى يشء 

هذه احلياة وبلغ  خيص القرية ، لقد اكتشفت أ نه ل توجد قمي أ و معايري ل

، يلهيا العبارة ل أ ثق ابل خرين من حوىل وبلغ املتوسط احلساب   26.6

، يلهيا العبارة  أ شعر بنقص قدراىت وهمارىت ىف التعامل مع   25.8

، وتساوى املتوسط احلساب   24.16ال خرين وبلغ املتوسط احلساب 

واصل  للعبارة أ شعر اىن هممش من طرف املمتع ، عندى أ صدقاء ات

معهم  ابس مترار ، امتىن ان اعزتل الناس واعيش وحيدأ  مع نفىس ، أ درك  

، يلهيا العبارة    23.3انىن ل أ جد من يساعدىن عندما أ قع ىف مأ زق وبلغ 
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ل أ همت بأ ى ىشء حىت نفىس  فقدت الاهامتم هبا  وبلغ املتوسط  

ىل جممتعى و  22.6احلساب  سط  بلغ املتو ، يلهيا العبارة  ل أ شعر ابلنامتء ا 

ىل   ، يلهيا العبارة 21.1احلساب  أ شعر ابلغربة حىت بي أ قرب الناس ا 

، يلهيا العبارة  تفضل احملادثة عرب   20.8وبلغ املتوسط احلساب 

،   20.0الانرتنيت عىل التواصل مع أ فراد املمتع وبلغ املتوسط احلساب 

عامل الىت  وتساوى املتوسط احلساب للعبارة أ شعر ان الكثري من الا 

  ، يلهيا العبارة  18.3سط احلساب أ قوم هبا ليس لها معىن وبلغ املتو 

 . 17.5أ شعر ابنىن بعيد عن ادلين وبلغ املتوسط احلساب 

 للمبحوثي:   درجة الاغرتاب الاجامتعى اللكى 

املبحوثي  ما يقرب من ثلىث أ ن  (4ابجلدول ) النتاجئ يتبي من

بلغت نسبهتم  يقعون ىف درجة الاغرتاب الاجامتعى املنخفض حيث 

يقعون ىف درجة الاغرتاب الاجامتعى  املبحوثي وأ ن مخس ،  65.0%

  املبحوثي  .% 15.0ىف حي أ ن ،  % 20.0نسبهتم  وبلغتاملتوسط 

يقعون ىف درجة الاغرتاب الاجامتعى املرتفع ، ومن خالل هذه النتاجئ 

من املبحوثي بدأ وا يشعرون تدرجييأ  ابلغرتاب  يتبي أ ن نس بة قليةل 

، الرغبة ىف اعزتل   الشعور انه هممش من طرف املمتع  الاجامتعى مثل 

الناس وان يعيش وحيدأ  مع نفسه ، الشعور ابلغربة حىت بي أ قرب  

ليه وان نس بة كبرية من املبحوثي ليشعرون أ طالقأ  بأ ى مشاعر   الناس ا 

 عى. من مشاعر الاغرتاب الاجامت

 درجة شعور املبحوثي بقمي املواطنة 

اعىل متوسط حساب لقمي املواطنة  أ ن( 5ابجلدول )النتاجئ توحض 

ىل احلفاظ عىل مصلحة الوطن   50.0بلغ  وكن للعبارة اسعى ا 

واس تقراره ، احتمل مس ئوولياىت جتاه الوطن ، شعورى ابلس مترار  

ىل تقدمي   أ سعى بلك  عزز انامتىئ لوطىن ، وال حساس ابل مان ي خالص ا  ا 

ما أ س تطيع من أ جل الوطن ، حصوىل عىل حقوىق الس ياس ية يعزز  

، ل أ تردد ىف تقدمي خدمة للوطن، أ ؤمن بشلك قاطع    انامتىئ للوطن

أ مهية الوحدة الوطنية ، أ نبذ التعصب وأ تفهم أ فاكر ومواقف ال خرين ،  

ىل مس   ىل وطىن وجممتعى، أ شعر ابلتفاؤل والتطلع ا  تقبل  يتجه ولىئ ا 

الوطن ، أ منى شعورى ابلولء للوطن بتعزيز ارتباطى به ، أ حس  

ىل وط أ شعر ابلعز   ىن ابس مترار حىت واان اقمي فيه ،ابحلنان والشوق ا 

والافتخار بوطىن ، أ شعر ابلسعادة ل جنازات وطىن ، أ شعر بواجىب ىف  

جنازات الوطن واحملافظة علهيا ، أ عتقد أ ن حلرية   املسامهة ىف حتقيق ا 

تعبري عن الرأ ى حدودأ  تنهتيى عند حرية ال خرين ، أ عطى أ مهية للعمل  ال 

والعطاء بغض النظر عن مس توى النجاح والفشل احملقق ىف جممتعى ،  

أ ؤمن بروح التعاون وال خاء بي املواطني ، أ قدر دورى ىف املشاركة  

ىف احلياة الس ياسة ، أ ؤمن بتعددية الافاكر الس ياس ية والثقافية ، ل  

 العنف واس تخدم القوة من وسائل حتقيق أ هداىف أ و التعبري عن  أ عترب

رأ ى ، ينبغى مراقبة ما يبث من خالل وسائل ال عالم اخملتلفة حفاظأ   

  اكر وال راء قابةل للنقاش والنقدعىل س يادة ادلوةل ، أ عتقد أ ن مجيع ال ف 

، وتساوى املتوسط احلساب للعبارة أ فتخر ابملسرية الس ياس ية للوطىن 

أ دافع عن وطىن ىف لك املواقف الىت تتطلب ذكل ، اعرب لل خرين  ، 

صنع القرار الس ياىس لك عن حىب لوطىن ، أ ؤمن ابملشاركة بعملية 

، أ ويد املشاركة ىف الفعاليات والنشاطات الىت تعزز   حسب موقعه 

احلساب للعبارة  ، وتساوى املتوسط  46.6وبلغ  ادلميقراطية ىف وطىن 

لقضاء عىل املظاهر السلبية ابملمتع ، أ قدم مصلحة   ىف اأ سامه  16، 9

 . 23.3وطىن عىل مصلحىت الفردية وبلغ  

 درجة شعور املبحوثي بقمي املواطنة : 

املبحوثي   ما يقرب من ثلىث أ ن  ( 5ابجلدول )  النتاجئ يتبي من

،   % 65.0وبلغت نسبهتم يقعون ىف درجة الشعور بقمي املواطنة املرتفع 

يقعون ىف درجة الشعور بقمي املواطنة املتوسط املبحوثي وأ ن مخس 

يقعون ىف درجة الشعور بقمي   املبحوثي ، يلهيا  % 20.0نسبهتم  وبلغت

، ومن خالل هذه النتاجئ  .%15.0نسبهتم وبلغت املواطنة املنخفض 

نس بة قليةل من املبحوثي بدأ وا يتغريون تدرجييأ  ىف درجة  يتبي أ ن

الشعور بقمي املواطنة مثل عدم ال فتخار ابملسرية الس ياس ية للوطن ىف  

بعض الاش ياء ، مصلحته الشخصية  أ مه عنده ىف بعض الاوقات من  

مصلحة الوطن ، الا ان نس بة كبرية من املبحوثي ما زال دلهيم الشعور  

 بقمي املواطنة.

بي درجة الاغرتاب  و ي لمبحوث ل  العالقة بي املتغريات املس تقةل 

 الاجامتعى للبدو حباليب وشالتي  : 

" ل توجد عالقة بي املتغريات  ينص الفرض الاحصاىئ عىل أ نه

املس تقةل للمبحوثي وىه النوع ، والسن ، ،واملؤهل ادلراىس ، واحلاةل  

الاجامعية، والوظيفة، وادلخل ، وعدد أ فراد الارسة ، واملسكن ، وبي  

درجة الاغرتاب الاجامتعى " ولختبار حصة هذا الفرض مت اس تخدام  

 اءت النتاجئ ابلنحو التاىل : مربع كى ومعامل ال رتباط البس يط وج

 نتاجئ اختبار مربع كى : 

( وجود عالقة معنوية عند مس توى  7أ تضح من النتاجئ ابجلدول ) 

واحلاةل الاجامعية   متغري النوع ، واملؤهل ادلراىس ،بي  0.01معنوية 

، والوظيفة ، واملسكن  للمبحوثي وبي درجة الاغرتاب الاجامتعى  

،   100‚000،  21‚559سوبة عىل الرتتيب وبلغت قمي مربع كى احمل 

وىه أ كرب من نظريهتا    173‚333، ،  96 ‚111،  275‚000

اجلدولية وابلتاىل ميكن رفض الاحصاىئ ىف هذه املتغريات وقبول  

 الفرض البحىث البديل.  

 نتاجئ أ ختبار معامل ال رتباط البس يط :  

( وجود عالقة ارتباطية معنوية 7أ تضح من النتاجئ ابجلدول )

  عكس ية بي متغري ادلخل الشهرى للمبحوثي وبي درجة الاغرتاب

الاجامتعى ، حيث بلغت قمي معامل ال رتباط البس يط احملسوبة وعىل  

 وىه أ كرب من نظريهتا اجلدولية. ‚  950 -التواىل ، 

، وعدد أ فراد ال رسة   د عالقة ارتباطية بي متغري السنعدم وجو 

للمبحوثي وبي الاغرتاب الاجامتعى حيث بلغت قمي معامل ال رتباط  

وىه أ قل من نظريهتا   ‚ 044،   ‚ 077اىل البس يط احملسوبة وعىل التو 

 اجلدولية . 
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وبناء عىل هذه النتاجئ فأ نه مل ميكن رفض الفرض الاحصاىئ السابق  

لكية بل ميكن رفضه ابلنس بة ملتغريات ، الىت تثبت معنوية عالقهتا  

،  بدرجة الاغرتاب الاجامتعى للمبحوثي وىه النوع ، واملؤهل ادلراىس 

ادلخل الشهرى وابلتاىل ميكن قبول   ، ، والوظيفةواحلاةل الاجامتعية 

الفرض البحىث البديل. وقد يفرسالعالقة بي النوع ودرجة الاغرتاب  

الاجامتعى للمبحوثي حيث ان اذلكور اكرث عرضه  لالغرتاب الاجامتعى  

   . من الاانث

فروق بي اجلنسي يف الشعور ابلغرتاب  ال مما س بق ميكن القول أ ن

داه اخلصوصية الثقافية وادلينية واليت تضع بصمهتا يف  الاجامتعي مؤ 

وال نىث وما يعد اعتيادي طبيعي لذلكر قد يعترب    سلوكيات لك من اذلكر

وميكن تفسري العالقة بي املؤهل ادلراىس وبي ودرجة   . لل نىث احنراف

الاغرتاب الاجامتعى للمبحوثي  لكام زاد املس توى التعلميى زاد  

مما يدل أ نه هناك فروق جوهرية يف  الاحساس ابلغرتاب الاجامتعى 

هذا يتفق  ،  املس توى التعلميي الشعور ابلغرتاب الاجامتعي ابختالف 

ىل حد كبري مع ما أ كدته واليت أ كدت أ ن   2006دراسة امحد معوش  ا 

معوش ،   ( الاجامتعي يبلغ أ وجه دلى طلبة اجلامعة الشعور ابلغرتاب

وهذا يعزز القول أ ن الشعور ابلغرتاب الاجامتعي يكون  ( ، 2006

عن انعاكسات مرحةل معرية  تعبريأ   مرتفع عند الطالب اجلامعيي

حلاةل الاجامتعية وبي  يعشوهنا، وميكن تفسري العالقة بي احساسة 

زاد الاحساس   جة الاغرتاب الاجامتعى للمبحوثي لكام كن اعزبودر 

جة ابلغرتاب الاجامتعى ، وميكن تفسري العالقة بي الوظيفة وبي ودر 

فاملوظفي اقل احساس ابلغرتاب   الاغرتاب الاجامتعى للمبحوثي 

جة  بي ودر و  ن تفسري العالقة بي حاةل املسكنالاجامتعى ، وميك

لكام كنت حاةل املسكن سيئة ل يتوفر   الاغرتاب الاجامتعى للمبحوثي

فيه الاحتياجات الاساس ية زاد الاحساس ابلغرتاب الاجامتعى ، وقد  

يفرس وجود عالقة عكس ية بي ادلخل وبي درجة الاغرتاب الاجامتعى  

للماكن  ، فميكن القول لكام زاد ادلخل الفرد لكام زاد حبه  حوثيللمب 

وساعده ذكل عىل التغري لل فضل وان يكون أ كرث اجيابية نظرأ  لشعور  

الفرد بأ مهيته ابلنس بة جلريانه وأ هاىل املنطقة وكذا أ مهيته ابلنس بة ملمتعه 

وىف الهناية برمغ صعوابت احلياة   قل الشعور ابلغرتاب الاجامتعى ،في

  من الرزق  ز وجلالكثرية الا ان هناك حاةل من الرضا مبا قسمه هللا ع

 للعباده والرضا بقضاء هللا وقدره. 

ي ودرجة الشعور بقمي املواطنة  لمبحوث ل  العالقة بي املتغريات املس تقةل 

 للبدو حباليب وشالتي  : 

ت " ل توجد عالقة بي املتغريا ينص الفرض الاحصاىئ عىل أ نه

وىه النوع ، والسن،واملؤهل ادلراىس ، واحلاةل   املس تقةل للمبحوثي

الاجامعية ، والوظيفة ، وادلخل ، وعدد أ فراد الارسة ، واملسكن ،  

وبي درجة الشعور بقمي املواطنة " ولختبار حصة هذا الفرض مت  

اس تخدام مربع كى ومعامل ال رتباط البس يط وجاءت النتاجئ  ابلنحو  

 التاىل : 

 

 

 اختبار مربع كى : نتاجئ  

( وجود عالقة معنوية عند مس توى  8أ تضح من النتاجئ ابجلدول ) 

واحلاةل الاجامعية   متغري النوع ، واملؤهل ادلراىس ،بي  0.01معنوية 

  ، والوظيفة ، واملسكن للمبحوثي وبي درجة الشعور بقمي املواطنة

،   16‚677،  15‚483وبلغت قمي مربع كى احملسوبة عىل الرتتيب 

وىه أ كرب من نظريهتا اجلدولية   58‚333، ،  27 ‚400،  37‚500

وابلتاىل ميكن رفض الاحصاىئ ىف هذه املتغريات وقبول الفرض البحىث  

 البديل.  

 نتاجئ أ ختبار معامل ال رتباط البس يط :  

( وجود عالقة ارتباطية معنوية بي  8أ تضح من النتاجئ ابجلدول )

ى للمبحوثي وبي درجة الشعور بقمي املواطنة ، متغريات، ادلخل الشهر 

  533حيث بلغت قمي معامل ال رتباط البس يط احملسوبة وعىل التواىل، 
 . وىه أ كرب من نظريهتا اجلدولية   ‚

، وعدد أ فراد ال رسة   د عالقة ارتباطية بي متغري السنعدم وجو 

مل  للمبحوثي وبي درجة الشعور بقمي املواطنة حيث بلغت قمي معا

وىه أ قل من   125 ، 192ال رتباط البس يط احملسوبة وعىل التواىل 

 نظريهتا اجلدولية . 

وبناء عىل هذه النتاجئ فأ نه مل ميكن رفض الفرض الاحصاىئ السابق  

لكية بل ميكن رفضه ابلنس بة للمتغريات الىت تثبت معنوية عالقهتا  

، ؤهل ادلراىس بدرجة الشعور بقمي املواطنة للمبحوثي وىه النوع ، وامل

ادلخل الشهرى وابلتاىل ميكن قبول   ، واحلاةل الاجامتعية ، والوظيفة

 الفرض البحىث البديل.  

وقد يفرسالعالقة بي النوع ودرجة الشعور بقمي املواطنة للمبحوثي  

حيث ان اذلكور اكرث احتاكك مبشالك املمتع كام ان طبيعة املمتع حبليب  

املواطنة عىل وجه العمـوم  التعامل مع املرأ ة ، و وشالتي اكرث حتفظ ىف 

تـس بغ علـى املواطن حقوقا س ياسـية ،مثـل حـق الانتخـاب وتـويل  

املناصب العامة ،وكذكل علهيم بعـض الواجبات،مثل واجب دفع  

فالرجال هلم ادلور الاكرب ىف ذكل ، وميكن   الرضائب وادلفاع عن بدلمه

الشعور بقمي املواطنة  ىس وبي ودرجةتفسري العالقة بي املؤهل ادلرا

لكام زاد املس توى التعلميى زاد الاحساس بقمية الوطن   للمبحوثي

والشعور بقمي املواطنة وقد يرجع ذكل اىل وجود بعض املواد ادلراس ية 

الىت تمنى املواطنة دلى الطالب ،وميكن تفسري العالقة بي احلاةل  

  ملواطنة للمبحوثي لكام كن مزتوج الشعور بقمي ا الاجامتعية وبي ودرجة

زاد الاحساس الاحساس بقمية الوطن والشعور بقمي املواطنة ، وميكن 

 الشعور بقمي املواطنة للمبحوثي تفسري العالقة بي الوظيفة وبي ودرجة

فاملوظفي اكرث احساس ودرجة الشعور بقمي املواطنة حيث ان من  

فعندم تتاح هل هذه الفرصة  حق املواطن عىل وطنه اجياد فرصة معل 

فزيداد انامتء للوطن ول يبحث عن وطن أ خر لجياد فرصة معل ،  

الشعور بقمي   وبي ودرجة ن تفسري العالقة بي حاةل املسكنوميك

لكام كنت حاةل املسكن جيدة يتوفر فيه   املواطنة للمبحوثي

الاحتياجات الاساس ية زاد الاحساس بقمية الوطن ودرجة الشعور  

قمي املواطنة ، وقد يفرس وجود عالقة بي ادلخل وبي ودرجة الشعور  ب
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، فميكن القول لكام ذاد ادلخل الفرد لكام زاد حبه   بقمي املواطنة للمبحوثي

للماكن وساعده ذكل عىل التغري لل فضل وان يكون أ كرث اجيابية نظرأ   

يته ابلنس بة لشعور الفرد بأ مهيته ابلنس بة جلريانه وأ هاىل املنطقة وكذا أ مه 

 ملمتعه فزيداد مشاعر احلب لالخرين والانامتء والولء للوطن. 

درجة الاغرتاب الاجامتعى ودرجة الشعور بقمي املواطنة   العالقة بي 

 ي حباليب وشالتي : لمبحوثل 

درجة   بي " ل توجد عالقة  ينص الفرض الاحصاىئ عىل أ نه

ي " لمبحوثملواطنة ل الاغرتاب الاجامتعى وبي درجة الشعور بقمي ا

ل ال رتباط  ولختبار حصة هذا الفرض مت اس تخدام مربع كى ومعام

(  9أ تضح من النتاجئ ابجلدول )  ابلنحو التاىل:  البس يط وجاءت النتاجئ

  بي  0.01وجود عالقة ارتباطية معنوية عكس ية عند مس توى معنوية 

  يلمبحوثدرجة الاغرتاب الاجامتعى وبي درجة الشعور بقمي املواطنة ل 

وىه   ‚ 578 -حيث بلغت قمية معامل الارتباط البس يط احملسوبة 

صاىئ ىف هذه  أ كرب من نظريهتا اجلدولية وابلتاىل ميكن رفض الاح

 املتغريات وقبول الفرض البحىث البديل.  

وقد يفرس وجود عالقة عكس ية بي درجة الاغرتاب الاجامتعى  

وبي درجة الشعور بقمي املواطنة للمبحوثي حيث انه لكام زاد الاغرتاب 

لغرتاب  ي فالمبحوثالاجامتعى لكام قل درجة الشعور بقمي املواطنة ل 

ىل مضول حاةل ال  تفاعل الاجامتعي عند الفرد مما جيعهل غري فعال  يؤدي ا 

اجامتعيا فاقدا للقدرات اليت حتدد درجة مسامهته يف البناء الاجامتعي  

اذلين يشعرون ابلهتميش والعزةل الاجامتعية   البدو أ ن أ غلب ر، والتطو 

ىل الانعزال والانطواء ول هيمت ببناء عالقات اجامتعية ويشلك   مييل ا 

ىل شعوره ابلهتميش ينعكس عىل تفكيك  لنفسه عاملا خاصا ضافة ا  ، ا 

ومواقفهم داخل املمتع واجتاه الوطن وال حداث وال وضاع   املواطنيي

السائدة فيه، فهو يعزز ابتعاده عن الوطن والنفور منه ويف أ غلب  

 . احلالت بشعور عدم الاعزتاز بلغته وعاداته وتقاليه واترخيه

ىل  الاغرتاب يودل دلى الفرد كام ان  الكثري من املشاعر اليت حتمهل ا 

عدم التوافق اذلايت والاجامتعي، اي ال حساس بعدم املساواة وعدم  

هامتمات السائدة واملوضوعات والقمي  الانامتء اذلي يؤدي ملعارضة الا

، كذكل عدم الاهامتم واملشاركة   واملعايري أ نشطة وتنظاميت املمتع

رب العادات والتقاليد وعدم توافق  شطة الاجامتعية وتضان ابلفعاليات وال  

القمي الاجامتعية والوطنية وعدم الاهامتم   مع لفردالقمي اذلاتية اخلاصة اب

من ال حيان ما يتودل   واحملافظة عىل املمتلاكت اخلاصة ابلوطن ويف كثري

ن الوطن والهترب ولو كن ذكل عن طريق  مفكرة الهروب د الافراد عن 

ابلهتميش، كذكل بعدم الانامتء   لفردشعور ا، و  الهجرة غري الرشعية

ىل التنكر للوطن والنفور منه وعدم أ داء الواجبات الوطنية  يؤدي به ا 

ىل تصدع أ و تفكك   الكانتخاب، لك هذه ال مور السالفة اذلكر تؤدي ا 

حساس  ىل نقصان قدرة   الفرد ا  هبويته، وهذا التصدع يف الهوية يؤدي ا 

ية اليت متثلها المتسك ابلعادات والتقاليد الفرد عىل المتسك هبويته الوطن 

والاعزتاز ابللغة والثقافة والقمي، والافتخار بتارخي الوطن بعلمهن  

حياء مناس بات وأ عياده   ببطولته وأ جماده والقيام بلك خفر ابملشاركة يف ا 

ذ أ ن الاغرتاب يسبب فقدان ،  ميان والاقتناع والمتسك هبذه   الفردا  لال 

اىل فان هؤلء املواطنيي حيتاجون دمع اكرث ورعاية  ، وابلت ال مور لكها

اكرث من املس ئولي لىك يصل اليه الشعور ابلمان الاجامتعى مما  

 ينعكس أ ثره الاجياب عىل قمي املواطنة .

 التوصيات: 

  يف البرامج والنشاطات  دورالبدو  لوتفعيالمشاركة الثقافية الفاعةل 

ربط املنطقة ببقية أ جزاء  , . مجتمعالثقافية والسايسية والاقتصادية يف ال

  ادلفع , . املرصي, وذكل من خالل توفري طرق املواصالت ال منة املمتع

زاةل الشعور  , ابلقوافل الطبية وتوفري اخلدمات التعلميية . حماوةل ا 

جياد أ نشطة مشرتكة جتمع وذكل من خالل  البدو ,ابلغرتاب دلى  ا 

, وهو  لتمنية والتطويردفع معلية ا, .حملاوةل اندماهجم يف املمتع احملىل  مبيهن

زايدة معدلت  , . الشعور ابلنامتء والولء للمجمتعما بدوره يساعد عىل 

  ل حو يف الحاية العامة ومعالجة المعوقات اليت تالبدوية  املرأ ة  مشاركة 

  ومعاجلة ،  األساسية المشروعة فرادحاجات الا اعشبا, .ذلك  دون

 . ترسـيخ الـوعي الاجمتـاعي بأ مهية املواطنة لس تقرار املمتع, . مه مشالك

 املراجع :  

،   لسان العرب جامل ادلين محمد بن مكـرم ال نـصاري ، ، أ بن منظور 

 ( .  و طن (مادة   ادلاراملرصية للتـأ ليف والرتمجـة، طبعـة بولق،

عالقة التجاهات نحو المشالكت   (:2008) أ بو العينين، عطايت

الاجتماعية المعاصرة بمظاهر الاغتراب النفيس لدى طالب الجامعة  

 ، مجةل علم النفس. 23عىل ضوء المستوى الاجتماعي الاقتصادي، العدد

،  25مظاهر الاغتراب الاجتماعي، العدد( : 2006) الساعي، الشايب

 مجةل العلوم اإلنسانية. 

دراسة عاملية  :  ( 2007)  ، الجوهرة بنت فهد سعود لأ  الضبع، ثانء يوسف، 

عن مشلكة الاغتراب لدى عينة من طالابت الجامعة السعودايت يف  

 ضوء عصر العولمة، رساةل ماجستير غير منشورة. 

(  : الاغرتاب وعالقته مبفهوم اذلات عند  1989بشري ، أ مال محمد ، ) 

مرص العربية ,   طلبة وطالبات ادلراسات العليا بلكيات الرتبية جبمهورية

 رساةل دكتوراه , لكية الرتبية , جامعة عي مشس . 

لشعور ابلغرتاب الاجامتعي دلى الش باب  ( : ا2016بن عامرة ، مسية ، ) 

مبقايه ال نرتنت    دراسة ميدانية لعينة من الش باب،  مس تخدم ال نرتنت 

 . 5( ، ص  جـامعة قاصدي مرابح ورقةل )اجلزائر  ، بولية ورقةل

قضااي يف الفكر املعارص، مركز دراسات  ( :  1998) محمد عابد ،، ي اجلابر 

 . 135 الوحدةالعربيـة، بيـروت م ، ص 

( : الاغرتاب الاجامتعي وعالقته بتمنية  2016حسن ، انتصار عىل ، )

املمتعات البدوية يف مثلث شالتي أ بو رماد حاليب ، جمةل لكية 

 .  2، جامعة املنصورة ، ص  65الزراعة ، عدد  

( : دراسة مقارنة للقمي الاقتصادية  2003حسن ، يرسى عبد املوىل ) 

والاجامتعية مبحافظيت الغريبة واملنيا , املةل املرصية للعلوم التطبيقية , 

 لكية الزراعة , دكتوراه , جامعة الزقازيق . 

: الاغرتاب وعالقته ابلعصاب  (  2001)  نعامت عبد اخلالق، الس يد 

جناز دلى طالب اجلامعة، رساةل ماجس تري غري منشورة،   وادلافعية لال 

 . 141ص وط، ،ي لكية الرتبية، جامعة أ س  
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، د.ج، المؤسسة العربية  1الاغتراب، ط ( 1980)شاخت، ريتشارد 

 للدراسات والنشر. 

براهمي ، )  ( : الاغرتاب وعالقته مبوضوع  1991عامثن ، امحد عبد الرمحن ا 

يس دلى طالب املرحةل الثانوية العامة , رساةل  الضبط والتحصيل ادلرا

 دكتوراه , لكية الرتبية , جامعة الزقازيق . 

حمافظة البحر ال محر , الوحدة احمللية ملدينة الشالتي مركز املعلومات ودمع  

 . 2021اختاذ القرار, 

( : الزواج والبيئة ىف منطقة الشالتي ,   2009مصطفى ، جهيان حسن،) 

 .  15لقصور الثقافة , ص  الهيئة العامة

مؤسسة أ عامل املوسوعة للنرش والتوزيع  -املوسوعة العربية العاملية   

 . 311، ص  1996طبعة  -الرايض

سعد   -تعريب عادل الهواري  -ميشل مان -موسوعة العلوم الاجامتعية  

 . 110،ص1984 لكويت طبعة عام ا -مكتبة الفالح  -مصلوح

Elena, Critselis. 2009: Internet use and misuse: a 
multivariate regression analysis of the 
predictive factors of internet use among Greek 
adolescents ; 168:655–665.Encyclopedia 
Britannica,Vol.3,p332 World Boor international 

,The World Boor Enyelere ,London ,World 
Boor Inc ,(n-d)Vol 4 .p.15 

Faia, Michael, Alienation, Structural Strain and 
Palatial Deviancy., Attest of Marten's 
Hypothesis Social problems, 1967. Vol.14. 
N.4.p.405. 

Seidman, J. 1995: The Relationship Alienation 
Sense of School Membership, Perception of 
Competence and Academic Achievement 
Among Middle School Students, Dissertation 
Abstract International, p56 

Shoho, Alan, Martin, Nancy. 1999: A Comparison 
of Alienation among Alt Ernatvely and 
Traditionally Certified Teachers, "Annual 
Meeting of The American Educational 
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Alienation among Alt Ernatvely and Traditionally 

Polk, K. 1984: The New Marginal Youth Crime 
and Delinquency, 30 (3): 462-480.  -  
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 توزيع املبحوثي وفقأ  ملتغرياهتم الشخصية  : 1جدول  
 % العدد  املتغريات الشخصية % العدد  املتغريات الشخصية

 النوع
 ذكر
 انىث 

 املموع

 
88 
12 

100 

 
88 
12 

100 

 عدد أ فراد  الارسة 
 5لقل من   1من 
 10لقل من   5من 
 فاكرث 10من 

 املموع

 
67 
26 

7 
100 

 
67 
26 

7 
100 

 السن
 35لقل من  25من 
 45لقل من  35من 
 فاكرث   45من 

 املموع

 
65 
25 
10 

100 

 
65 
25 
10 

100 

 الوظيفة
 يعمل ابحلكومة  

 يعمل ابلقطاع اخلاص  
 ليعمل 

 اعامل حره 
 املموع

 
40 
30 
20 
10 

100 

 
40 
30 
20 
10 

100 
 املؤهل ادلراىس

 أ ىم
 يقراء ويكتب 

 مؤهل متوسط 
 مؤهل جامعى 

 املموع

 
25 
27 
38 
10 

100 

 
25 
27 
38 
10 

100 

 جحم احليازة
 فدان  5من ا لقل من 

 فدان 10لقل من   5من 
 ليس دلهيم حيازة زراعية

 املموع

 
- 
- 

100 
100 

 
- 
- 

100 
100 

 دلخل الشهرى ا
 3000لقل من 1000من

 5000لقل من  3000من 
 فاكرث  5000من 

 املموع

 
85 
10 

5 
100 

 
85 
10 

5 
100 

 املسكن
 مكل 
 اجيار 

 وضع يد 
 املموع

 
40 
60 

- 
100 

 
40 
60 

- 
100 

 اةل الاجامتعيةحلا
 زتوج م

 مطلق 
 أ رمل

 مل يس بق هلم الزواج 
 املموع

 
85 

4 
10 

6 
100 

 
85 

4 
10 

6 
100 

   

 
 
 
 

 يوحض توزيع مفردات العينة من حيث طبيعة املسكن وبعض املشالكت السائدة الىت لها عالقة ابلغرتاب الاجامتعى واملواطنة:  2جدول  
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 % العدد  طبيعة املسكن وبعض املشالكت السائدة  % العدد  طبيعة املسكن وبعض املشالكت السائدة   
 عندمك حامم  

 نعم
 ل

 املموع

 
100 

- 
100 

 
100 

- 
100 

 أ نت بتعمل أ يه يف زابلتك 
 أ ش يلها عىل ماكن ريم الزابةل يف املنطقة

 أ حرقها 
 فيه انس غريي بتش يل الزابةل بتاعتنا 

 املموع 

 
60 
10 
30 

100 

 
60 
10 
30 

100 
 بأ يه متوصل  امحلام 

 ش بكة املاري العمومية 
 برميل  
 طرنش 

 املموع 

 
- 

70 
30 

100 

 
- 

70 
30 

100 

ذا رايت خشصا يتعرض للرسقة ماذا تترصف   ا 
 تدافع عنه  

 ترتكه  
 املموع

 
80 
20 

100 

 
80 
20 

100 

زاي  مياه الرشب بتوصل لمك ا 
 حنفيات خاصة ابملسكن  

  حنفيات معومية
 خزانت مياه  

 املموع

 
60 

- 
40 

100 

 
60 

- 
40 

100 

ذا رايت خشصا خيرب ال مالك العمومية    ا 
   ماذا تترصف

 متنعه 
 ترتكه  

 املموع

 
 

90 
10 

100 

 
 

90 
10 

100 
 عندمك زريبة يف البيت  

 نعم
 ل

 املموع

 
10 
90 

100 

 
10 
90 

100 

قبال الش باب عىل الهجرة   مارايك ىف ا 
 غري الرشعية

 موافق 
 غري موافق 

 املموع

 
 

40 
60 

100 

 
 

40 
60 

100 
 أ يه لو لقيت حد برييم زابةل يف الشارع تعمل 

   ما معلش حاجة
   اتضايق

  أ نصحه
 املموع

 
40 

- 
60 

100 

 
40 

- 
60 

100 

 ماذا يعىن كل عمل مرص  
 رمز للس يادة الوطنية 

 ل يعىن شيئا 
 املموع 

 
75 
25 

100 

 
75 
25 

100 

   الاجامتعى لغرتاب يوحض درجة شعور املبحوثي  اب  : 3جدول  

 العبارات م 
 املتوسط املموع ل احيانأ   نعم

احلساب  
 املرحج

 الرتتيب 
 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

8 80 - - 20 20 أ شعر اىن هممش من طرف املمتع 1
0 100 100 23.3 12 

2 20 - - 80 80 عندى أ صدقاء اتواصل معهم  ابس مترار  2
0 100 100 23.3 13 

8 80 20 20 - - احملادثة عرب الانرتنيت عىل التواصل مع أ فراد املمتعتفضل  3
0 100 100 20.0 19 

 1 43.3 100 100 - - 40 40 60 60 جتد أ ن أ رائك مقبوةل من طرف الاخرين  4

8 80 - - 20 20 امتىن ان اعزتل الناس واعيش وحيدأ  مع نفىس 5
0 100 100 23.3 14 

6 60 20 20 20 20 ال خرين اجتنب مصادقة  6
0 100 100 26.6 7 

6 60 20 20 20 20 ل يؤخذ برأ ىي ىف أ ى يشء خيص القرية 7
0 100 100 26.6 8 

6 65 15 15 25 25 ل أ شعر بأ هامتم ال خرين ب  8
5 100 100 28.3 5 

9 90 10 10 - - أ شعر ان الكثري من الاعامل الىت أ قوم هبا ليس لها معىن  9
0 100 100 18.3 20 

1
7 70 5 5 25 25 ل أ ثق ابل خرين من حوىل  0

0 100 100 25.8 10 

1
7 70 20 20 10 10 أ درك انىن ل أ جد من يساعدىن عندما أ قع ىف مأ زق  1

0 100 100 23.3 15 

1
1 10 20 20 70 70 أ رغب ىف التعرف عىل ال خرين  2

0 100 100 43.3 2 

1
9 90 10 10 - - يزجعىن وجود ال خرين معى  3

0 100 100 18.3 21 

 6 28.3 100 6100 65 - - 35 35 أ فتقد ملعىن الصداقة احلقيقية ىف حياىت1
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4 5 
1
9 95 5 5 - - أ شعر ابنىن بعيد عن ادلين  5

5 100 100 17.5 22 

1
5 50 20 20 30 30 همام أ بذل من هجد فال أ س تطيع أ ن أ حقق أ هداىف 6

0 100 100 30.0 3 

1
7 70 15 15 15 15 قدراىت وهمارىت ىف التعامل مع ال خرين أ شعر بنقص  7

0 100 100 24.16 11 

1
5 53 20 20 27 27 ل يوجد ىف حياىت ما يسعدىن أ و يفرحىن  8

3 100 100 29.0 4 

1
5 50 40 40 10 10 لقد اكتشفت أ نه ل توجد قمي أ و معايري لهذه احلياة  9

0 100 100 26.6 9 

2
ىلأ شعر ابلغربة حىت  0 7 70 20 20 5 5 بي أ قرب الناس ا 

0 100 100 20.8 18 

2
ىل جممتعى  1 8 80 13 13 7 7 ل أ شعر ابلنامتء ا 

0 100 100 21.1 17 

2
7 72 20 20 8 8 ل أ همت بأ ى ىشء حىت نفىس  فقدت الاهامتم هبا  2

2 100 100 22.6 16 

 
 
 

 للمبحوثي الاغرتاب الاجامتعى اللكى   توزيع املبحوثي وفقأ  دلرجة  : 4جدول  
 % العدد  درجة الاغرتاب الاجامتعى اللكى للمبحوثي

 65 65 منخفض 
 20 20 متوسط 

 15 15 مرتفع
 100 100 املموع

  يوحض درجة شعور املبحوثي بقمي املواطنة  : 5جدول  

 العبارات م 
 املتوسط املموع ل احيانأ   نعم

احلساب  
 املرحج

 الرتتيب 
 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

           الانامتء اول  
ىل احلفاظ عىل مصلحة الوطن واس تقراره 1  1 50.0 100 100 - - - - 100 100 اسعى ا 
 2 50.0 100 100 - - - - 100 100 احتمل مس ئوولياىت جتاه الوطن 2
 3 50.0 100 100 - - - - 100 100 انامتىئ لوطىن شعورى ابلس مترار وال حساس ابل مان يعزز  3
ىل تقدمي ما أ س تطيع من أ جل الوطن  4 خالص ا   4 50.0 100 100 - - - - 100 100 أ سعى بلك ا 
 5 50.0 100 100 - - - - 100 100 حصوىل عىل حقوىق الس ياس ية يعزز انامتىئ للوطن 5
 6 50.0 100 100 - - - - 100 100 ل أ تردد ىف تقدمي خدمة للوطن  6
 24 46.6 100 100 - - 20 20 80 80 أ فتخر ابملسرية الس ياس ية للوطىن  7
 7 50.0 100 100 - - - - 100 100 أ ؤمن بشلك قاطع أ مهية الوحدة الوطنية 8
 29 23.3 100 100 - - 40 40 60 60 أ سامه ىف القضاء عىل املظاهر السلبية ابملمتع 9

 8 50.0 100 100 - - - - 100 100 وأ تفهم أ فاكر ومواقف ال خرينأ نبذ التعصب  10
           الولء اثنيأ  
ىل وطىن وجممتعى  11  9 50.0 100 100 - - - - 100 100 يتجه ولىئ ا 
ىل مس تقبل الوطن 12  10 50.0 100 100 - - - - 100 100 أ شعر ابلتفاؤل والتطلع ا 
 11 50.0 100 100 - - - - 100 100 بتعزيز ارتباطى به أ منى شعورى ابلولء للوطن  13
 25 46.6 100 100 - - 20 20 80 80 أ دافع عن وطىن ىف لك املواقف الىت تتطلب ذكل  14
ىل وطىن ابس مترار حىت واان اقمي فيه  15  12 50.0 100 100 - - - - 100 100 أ حس ابحلنان والشوق ا 
 30 23.3 100 100 - - 40 40 60 60 الفردية أ قدم مصلحة وطىن عىل مصلحىت  16
 13 50.0 100 100 - - - - 100 100 أ شعر ابلعز والافتخار بوطىن  17
 26 46.6 100 100 - - 20 20 80 80 اعرب لل خرين عن حىب لوطىن  18
 14 50.0 100 100 - - - - 100 100 أ شعر ابلسعادة ل جنازات وطىن  19
جنازات الوطن واحملافظة علهيا أ شعر بواجىب ىف  20  15 50.0 100 100 - - - - 100 100 املسامهة ىف حتقيق ا 
           ادلميقراطية اثلثأ  
 16 50.0 100 100 - - - - 100 100 أ عتقد أ ن حلرية التعبري عن الرأ ى حدودأ  تنهتيى عند حرية ال خرين  21

مس توى النجاح والفشل احملقق ىف  أ عطى أ مهية للعمل والعطاء بغض النظر عن  22

 17 50.0 100 100 - - - - 100 100 جممتعى 
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 27 46.6 100 100 - - 20 20 80 80 أ ؤمن ابملشاركة بعملية صنع القرار الس ياىس لك حسب موقعه  23
 18 50.0 100 100 - - - - 100 100 أ ؤمن بروح التعاون وال خاء بي املواطني 24
 19 50.0 100 100 - - - - 100 100 املشاركة ىف احلياة الس ياسةأ قدر دورى ىف  25
 20 50.0 100 100 - - - - 100 100 أ ؤمن بتعددية الافاكر الس ياس ية والثقافية 26
 21 50.0 100 100 - - - - 100 100 ل أ عترب العنف واس تخدم القوة من وسائل حتقيق أ هداىف أ و التعبري عن رأ ى  27
 28 46.6 100 100 - - 20 20 80 80 املشاركة ىف الفعاليات والنشاطات الىت تعزز ادلميقراطية ىف وطىن أ ويد  28
 22 50.0 100 100 - - - - 100 100 ينبغى مراقبة ما يبث من خالل وسائل ال عالم اخملتلفة حفاظأ  عىل س يادة ادلوةل  29
 23 50.0 100 100 - - - - 100 100 والنقدأ عتقد أ ن مجيع ال فاكر وال راء قابةل للنقاش  30

 توزيع املبحوثي وفقأ  دلرجة شعور املبحوثي بقمي املواطنة  : 6جدول  
 % العدد  درجة شعور املبحوثي بقمي املواطنة

 15 15 منخفض 
 20 20 متوسط 

 65 65 مرتفع
 100 100 املموع

 
 
 
 
 

   درجة الاغرتاب الاجامتعى و ي لمبحوثل  العالقة بي املتغريات املس تقةل : 7جدول  

 املتغريات املس تقةل
 الاجامتعى  الاغرتاب

 قمية معامل ال رتباط  2ك
 النوع

 املؤهل ادلراىس
 احلاةل الاجامتعية

 الوظيفة
 املسكن

 السن
 ادلخل الشهرى 

 عدد أ فراد ال رسة 

21.559 ** 
100.000 ** 
275.000 ** 

96.111 ** 
173.33 ** 

 
 
 

 
 
 
 
 
077 . 

- 950 **. 
044 . 

 ,05* معنوية عند مس توى معنوية ,,  ,01** معنوية عند مس توى معنوية 

    ي ودرجة الشعور بقمي املواطنة للبدو حباليب وشالتي لمبحوثل  العالقة بي املتغريات املس تقةل : 8جدول  

 املتغريات املس تقةل
 املواطنة

 قمية معامل ال رتباط  2ك
 النوع

 ادلراىساملؤهل 
 احلاةل الاجامتعية

 الوظيفة
 املسكن

 السن
 ادلخل الشهرى 

 عدد أ فراد ال رسة 

15.483 ** 
16.667 ** 
37.500 ** 
27.400 ** 
58.333 ** 

 
 
 

 
 
 
 
 
192 . 

533 **. 
125 . 

 ,05* معنوية عند مس توى معنوية ,,,01** معنوية عند مس توى معنوية 

    ي حباليب وشالتي لمبحوثدرجة الاغرتاب الاجامتعى ودرجة الشعور بقمي املواطنة ل   العالقة بي : 9جدول  
 قمية معامل ال رتباط  املتغريات

 .** 578 - درجة الاغرتاب الاجامتعى ودرجة الشعور بقمي املواطنة العالقة بي 
 ,05* معنوية عند مس توى معنوية ,,,,01** معنوية عند مس توى معنوية 
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ABSTRACT 

The research aims to identify the personal characteristics of the Bedouin respondents in Halayeb and 

Shalateen to determine the degree of social alienation they have, determine the degree of citizenship they have, 

determine the significance of the relationship between the independent variables of the respondents and the 

degree of social alienation, as well as determine the significance of the relationship between the independent 

variables of the respondents and the degree of citizenship, determine the significance of the relationship between 

alienation Social and citizenship among the Bedouins surveyed in Halayeb and Shalateen. The study was 

conducted in the Red Sea Governorate (Halayeb and Shalateen), and the sample size was 100 respondents, which 

is a random sample. Tables of numerical enumeration, percentages, congruence coefficient (K2), and simple 

correlation coefficient. The most important results were the following: Regarding the description of the research 

sample, it was found that the highest percentage of the respondents were males, with a percentage of 88.0%, and 

nearly two-thirds of the respondents ranged in age from 25 to less than 35, and their percentage was 65.0%, that 

more than one third of the respondents Those with intermediate qualifications account for 38.0%. The degree of 

the respondents' sense of social alienation: The results show that nearly two-thirds of the respondents fall into the 

category of low social alienation, with a percentage of 65.0%, and that one fifth of the respondents fall into the 

category of medium social alienation, with a percentage of 20.0%, and that 15.0% of the respondents fall into the 

category of high social alienation. 

Keywords: social alienation, citizenship, Bedouins. 
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