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 "دراسة ميدانية  يناير ۲٥الحياة االجتماعية الريفية قبل وبعد ثورة  ىالحراك السياسي وأثره عل
 في محافظة الشرقية"

Pهبة هللا أنور علي لبن

۱*
P – محمد السيد اإلمامP

 ۲ - 
P۱هدى أحمد الديب –۱أيمن أحمد محمد عكرش 

 صر م – جامعة الزقازيق –كلية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعي  -۱

 مصر – صورةجامعة المن –كلية الزراعة  –قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي  -۲

 الملخص

ين�اير فيم�ا يتعل�ق  ۲٥ين�اير وم�ا بع�د ث�ورة  ۲٥اختبار معنوية الفروق بين فترتي ما قب�ل ث�ورة  الراهنة استهدفت الدراسة
وق ب�ين من�اطق الدراس�ة المختلف�ة فيم�ا يتعل�ق بمتغي�رات اختبار معنوية الف�ر ،حراك السياسي والحياة االجتماعيةبمتغيرات ال

اختبار معنوية الفروق ب�ين من�اطق الدراس�ة المختلف�ة فيم�ا يتعل�ق بمتغي�رات التحس�ن  حراك السياسي والحياة االجتماعية، وال
رقية وقس�مت ه�ذا البح�ث بمحافظ�ة الش� ىولتحقي�ق تل�ك األه�داف أج�ر، حراك السياسي والتحسن في الحياة االجتماعي�ةفي ال

فعة في مستوي الخ�دمات وفئ�ة ق�رى متوس�طة ف�ي مس�توى الخ�دمات وفئ�ة ق�رى تقري المحافظة إلي ثالث فئات فئة قرى مر
وكان�ت من�اطق الدراس�ة  ،بطريق�ة المعاين�ة العش�وائية البس�يطة منخفضة في مستوي الخدمات، وتم اختي�ار قري�ة م�ن ك�ل فئ�ة

مرك�ز  وقري�ة جاويش�ةمن الفئة الثانية،  مركز بلبيس من الفئة األولى، قرية حفنة مركز الزقازيق كالتالي: قرية شوبك بسطة
موزعة علي مناطق الدراسة. جمع�ت البيان�ات الميداني�ة  اً مبحوث ۳۸۰من الفئة الثالثة، وبلغ عدد مفردات الدراسة  ديرب نجم

أم إن��اث وذل��ك ف��ي الفت��رة م��ن بداي��ة ش��هر  اً س��واء ك��انوا ذك��ور بواس��طة اس��تمارة االس��تبيان بالمقابل��ة الشخص��ية للمبح��وثين
اس��تخدمت األس��اليب اإلحص��ائية: النس��ب المئوي��ة، المتوس��ط الحس��ابي  م،۲۰۱٥م حت��ى نهاي��ة ش��هر ين��اير ع��ام ۲۰۱٤ن��وفمبر

اختب�ار م�ان معام�ل ألف�ا كرونب�اخ،  ،، ال�درجات التائي�ةال�درجات المعياري�ة نحراف المعياري، جداول التوزي�ع التك�راري،اإل
ب�ين  ۰.۰۱عن�د مس�توى فروق معنوي�ة  وجود :وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، واليز ختبار كروسكالاو وتني

يناير فيما يتعلق بمتابع�ة األخب�ار والقض�ايا السياس�ية، االتج�اه نح�و المش�اركة  ۲٥يناير وما بعد ثورة  ۲٥فترتي ما قبل ثورة 
نين السياسية، اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي المس�توى المحل�ي، في العمل التطوعي، الوعي باللوائح والقوا

اإللم��ام بالموض��وعات ذات الط��ابع السياس��ي عل��ي المس��توى الع��المي، أوض��اع العم��ل، األوض��اع االقتص��ادية، األوض��اع 
د فروق معنوية بين فترتي ما قب�ل في حين تبين عدم وجووإجمالي الحياة االجتماعية.  مرأةالسياسية، األمن واآلمان، مكانة ال

يناير فيما يتعلق باألوضاع الصحية، األوضاع التعليمية، األوضاع الثقافية، رعاية الطفولة  ۲٥يناير وما بعد ثورة  ۲٥ثورة 
بين مناطق الدراسة المختلف�ة وب�ين ك�ل  ۰.۰۱عند مستوى وجود فروق معنوية ، كما تبين ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة

لتحسن في اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياس�ي عل�ي المس�توى المحل�ي، التحس�ن ف�ي اإللم�ام بالموض�وعات ذات من ا
ع�دم وج�ود ف�روق معنوي�ة ب�ين و، وعي ب�اللوائح والق�وانين السياس�يةالطابع السياسي علي المس�توى الع�المي، التحس�ن ف�ي ال�

عة األخبار والقض�ايا السياس�ية، التحس�ن ف�ي االتج�اه نح�و المش�اركة ف�ي مناطق الدراسة المختلفة فيما يتعلق بالتحسن في متاب
 .الحياة االجتماعية التحسن فيوالعمل التطوعي، 

 .محافظة الشرقية ، يناير ۲٥ثورة  ، الحياة االجتماعية ، الحراك السياسي: سترشاديةاالكلمات ال

 والمشكلة البحثية دمةقمال

 التي االجتماعية الظواهر أحد والتغير الحراك يعد
 منها مفر ال ثابتة كحقيقة معها والتكيف يجب التعامل

 فإنه ظاهر سكون ثمة كان، وإن السكون تعرف ال فالحياة
 ظاهرة تكون ال قد وتغيرات تحوالت السطح تحت يكون

 وينسحب ،وتواصلها الحركة استمرار تعكس ولكنهاللعيان 
طبيعية  أو نتكا الكونية اجتماعية الظواهر جميع على ذلك

 اإلنسانية تمعاتلمجا على القانون هذا ينطبق ثم ومن
 ففي ، االجتماعية الظواهر كإحدى السياسية والتنظيمات

 تتسم حية وتنظيمات مجتمعات فيه نجد الذي الوقت
 هناك يكون -دائم حراك حالة أي -والتقدم والتجديد بالنشاط

 وأدنى ونشاطاً  حيوية أقل والتنظيمات تمعاتلمجا بعض
 دائم حراك حالة في أيضاً  تكون ولكنهاالتجديد  نحو اندفاعاً 

 تغيراتعنه  ينتج، والسطح على يكون ظاهر ال قد
 أن بد مستمرة ال وتراكمات كمية ملحوظة وتحوالت غير
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 تدفع تلك المجتمعاتحرجة  نقطة إلى يوم ذات تصل
 مسارات إلى وتقودها نوعية نحو تغيرات بالضرورة

، ومن الحقائق المسلم بها )۲۰۰٦(الديين،  دةجدي وأوضاع
 ال ثابتاً  جامداً  واقعاً  ليس واالجتماعي السياسي الواقعأن 

منها  مفر ال حقيقة وتلك ،يتغير وإنما هو في حراك مستمر
 تحديد أن غير ،آجالً  أو عاجالً  إن سيحدث الحراك أن أي

 عاملتت التي للكيفية وفقاً  تتغير ومآالته الحراك هذا اتجاه
 عمليات إلى خاللها من تنظر  التي والرؤية الحكومات بها

 تلقائي الحراك بشكل يحدث فقد ثم ومن ،تلفةلمخا الحراك
 بشكل يتم وقد، الديمقراطية تمعاتلمجا في سلمي تدريجي

 تسلطةاالستبدادية أو الم تمعاتلمجا في بالعنف ويتسم فجائي
 تحقيق حجةب للحكم سلوباً أ لديكتاتوريةا تنتهج التي

يكون  الصورة بهذه االستقرار أن حقيقة غافلة ،االستقرار
 إلى النهاية في الرماد ويؤدي تحت النار إخفاء بمثابة

 .(Albert, 1989) انفجار حدوث

 الحراك من حالة العربية الدول شهدتهذا وقد 
 الحالة تلك ،الوطأة شديدةو السريعة واالجتماعي السياسي

 الترقب وحالة ،ناحية من المفاجأةعنصر  بين جمعت التي
 ثورات  صورة في تمثلت والتيخرى، أ ناحية من والتوقع
مصر  إلى ذلك بعد وانتقلت تونس في بدأت عارمة شعبية

 لتلك األساسي الهدف وتركز ،العربية الدول من عددو
 سواء السلطوية النظم إسقاط في واالحتجاجات االنتفاضات

و أ ،للنظام شامل تغيير طريق عن كلي بشكل ذلك كان
 السياسية اإلصالحات إدخال طريق عن جزئي بشكل

 إطالق  بضرورةوالتي تركزت في المناداة  واالقتصادية
 االجتماعية والعدالة وتحقيق الديمقراطية السياسية الحريات

 .)۲۰۱۲واالقتصادية (كيالي، 

الثورات ظاهرة اجتماعية تخضع للدراسة العلمية تعد و
أنها في ذلك شأن الظواهر االجتماعية الصحيحة ش

األخرى، بل وشأن الظواهر الفيزيقية والكونية، ولقد أمكن 
عن طريق هذه الدراسات التنبؤ بالثورات وحدوثها، بل 
وبنتائجها، ويعلل ماركس الثورات تعليالً قد ينطبق علي 
كل الثورات االجتماعية المعروفة تقريباً، فهو يري أن 

مراحل يسودها النضال بين الطبقات  التاريخ ليس إال
وتنتهي كل مرحلة بثورة تنتصر فيها طبقة علي أخري، 

كثير من الثورات  ىوهذا التحليل يطبق إجماال عل
باعتبارها تتلخص في قيام بعض الطبقات المحكومة ضد 

 (Mandel, 1989). الطبقات الحاكمة

 موضع أصبحت الثورة ظاهرةذكر أن وجدير بال
 ة،ياإلنسان العلوممختلف مجاالت  في نيالباحث ةكاف اهتمام

 الثورة من ابتداء ة،يالثور التجارب بدراسة قاموا نيالذ
 للثورة، ايكيكالس نموذجا باعتبارها ،۱۷۸۹ عام ةيالفرنس
 واالتحاد ةيالشرق أوروبا في ةيمقراطيالد بالثورات مروراً 
 من اتينيالتسع وأوائل اتينيالثمان أواخر في تييالسوف
 والثورة ،۱۹۱۷ ةيالروس الثورةو ن،يالعشر القرن

وانتهاءاً بثورات الربيع العربي كالثورة  ۱۹۷۹ةيرانياإل
 .)۲۰۱۱ ،فار(ص ۲۰۱۱ التونسية والثورة المصرية

 بحثمشكلة ال
 -العربي الربيع ثورات ما أطلق عليه مما ال شك فيه أن

 النهائية المحصلة هي -يناير المصرية ۲٥ومنها ثورة 
 التالمجا مختلف في واألزمات العوامل من لعديدل

تلك األزمات  ،والثقافية واالجتماعية والسياسية االقتصادية
التنموية  للفرص كماالح مانظال استخدام إساءة عن الناجمة
 مسار على ووضعها نطقةالم بشعوب للنهوض المتاحة

 معدالت وارتفاع الفقر رقعة اتساع إلى أدى بشكل التقدم
 التي والطبيعية اديةالم الثروات من الرغم لة علىالبطا
 تحتاج الدول تلك فإن ثم ومن ،العربية المنطقة بها تتمتع

 ينظر ال لتحسين الحياة االجتماعية لألفراد جديد إلى نموذج
 فيه إلى ينظر الو ،محض أمني منظور من فيه لالستقرار

 خالل من بلوالخدمات  منفعة السلع منظور من التقدم
 أن من الفرد خاللها من يتمكن التي الجوهرية لقدراتا

 ذلك دون ومن الحقيقي بدوره فيها يشعركريمة  حياة يعيش
 المحصلة هي الشعبية واالحتجاجات الثوراتستظل 
(برنامج األمم  األمد طال مهما األوضاع لتلك النهائية

 ).۲۰۱۱المتحدة اإلنمائي، 

 وإنما ذاته، بحد غاية ليس الحراك السياسيونظراً ألن 
 للمواطنين مقنع برنامج إصالحي إلى لوصولل وسيلة هو

فإن هذه الدراسة لذا ، في جميع مناحي الحياة االجتماعية
لحراك السياسي في مصر ل هل هناك تأثيرتحاول معرفة 

التحسن في الحياة االجتماعية من خالل طرحها  علي
ترتي ما هل هناك فروق معنوية بين ف :للتساؤالت التالية

يناير فيما يتعلق  ۲٥يناير وما بعد ثورة  ۲٥قبل ثورة 
؟، هل هناك بمتغيرات الحراك السياسي والحياة االجتماعية

فروق معنوية بين مناطق الدراسة المختلفة فيما يتعلق 
؟، هل هناك الحراك السياسي والحياة االجتماعيةبمتغيرات 

ما يتعلق فروق معنوية بين مناطق الدراسة المختلفة في
التحسن في الحراك السياسي والتحسن في الحياة بمتغيرات 
 .؟االجتماعية

 أهداف البحث
اإلجابة علي تساؤالت  استهدفت الدراسة الراهنة

 : الدراسة كما يلي

يناير  ۲٥اختبار معنوية الفروق بين فترتي ما قبل ثورة  -۱
الحراك بمتغيرات يناير فيما يتعلق  ۲٥وما بعد ثورة 

 .والحياة االجتماعية السياسي
اختبار معنوية الفروق بين مناطق الدراسة المختلفة فيما  -۲

 .بمتغيرات الحراك السياسي والحياة االجتماعية يتعلق
اختبار معنوية الفروق بين مناطق الدراسة المختلفة فيما  -۳

يتعلق بمتغيرات التحسن في الحراك السياسي والتحسن 
 في الحياة االجتماعية.
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 نظرياإلطار ال
 مفهوم الحراك السياسي

 "إشراك الشعب و بحرية ف الحراك السياسي علي أنهيعر
في المناقشات والقرارات التي تؤثر عل�ي مس�توي الرفاهي�ة 
العام لها، وينبغي أن تهدف المشاركة في الواقع إل�ى إدراك 
القض���ايا السياس���ية وغيره���ا بحي���ث تمك���نهم م���ن اس���تغالل 

كة بنش��اط ف��ي المج��االت طاق��اتهم بش��كل إيج��ابي والمش��ار
 ).Greenberg, 2012( االجتماعي�ة والسياس�ية ف�ي البل�د"

أن الح�راك السياس�ي ه�و   Akindele (2012) ولق�د ذك�ر
"عملي��ة تنط��وي عل��ى التقري��ب ب��ين الن��اس ونقله��م إل��ى بيئ��ة 
العمل السياس�ي، وأيض�ا جعله�م ق�ادرين عل�ي تق�ديم أنفس�هم 

ن�ي آخ�ر ه�و عملي�ة بقوة لتحقي�ق أه�دافهم االجتماعي�ة، وبمع
توعي��ة الم��واطنين، وزي��ادة اإلدراك وال��وعي السياس��ي م��ن 
خالل التقريب بين الن�اس ف�ي المواق�ف المجتمعي�ة المختلف�ة 

 ويعرف���هوالتوج���ه ف���ي تحقي���ق اله���دف الكل���ي المح���دد". 
Deutsch (1961)   أن��ه "العملي��ة الت��ي ي��تم فيه��ا تحوي��ل

قتص���ادية الكتل���ة القديم���ة م���ن االلتزام���ات االجتماعي���ة واال
والسياس��ية والنفس��ية الت��ي تآكل��ت، ليص��بح متاح��اً لألف��راد 
أنماط�����اً جدي�����دة م�����ن التنش�����ئة االجتماعي�����ة والس�����لوكية 

 والسياسية".

 معايير الحراك السياسي:
لكي تتحقق النتائج المرغوبة والمنشودة ألي حراك  

بأن  من الوعيسياسي البد من القيام بنشاطات وهنا البد 
ت لوحدها لن يحقق النتائج المرغوبة، بمعنى القيام بالنشاطا

يجب أن يكون للنشاطات أهداف وأن تكون هذه األهداف 
مفهوم إلدراك جزء من إستراتيجية كاملة، وعليه فالبد 

وقياس مدى نجاحه أن يتفق القائمون به  الحراك السياسي
مسبقاً على معايير علمية ومحدودة، والحقيقة أن هناك 

ير التي يمكن استخدامها لقياس نجاح أو من المعاي العديد
 :فشل أي نشاط سياسي من أهمها

 تحديد األهداف
 بمعنى البد أن يكون للنشاطات السياسية أهداف محدودة

 .وواضحة وعملية وممكنة

 فلسفة التدرج
بمعنى أنه لكي يتم تحقيق أحسن النتائج البد من 

المدى  التفريق بين األهداف طويلة المدى ومتوسطة
تباع سياسة المراحل في التعامل مع قصيرة المدى، واو

 .األهداف والتدرج في تحقيقها

 تحقيق حاجات الناس
بمعنى أن تكون كل الجهود والنشاطات مسخرة لخدمة 

أبناء الشعب، وذلك ألن ما يريده الشعب هو شرط  كل
النشاطات  أساسي وضروري لقياس مدى (نجاح أو فشل)

 تقوم بها المعارضة.السياسية المختلفة التي 

 متوقعةالالنتائج غير 
أنه على القائمين بالحراك السياسي والمشاركين  بمعنى

وان  متوقعةالغير كونوا على استعداد لكل النتائج فيه أن ي
يسألوا أنفسهم دائما ماذا لو حدث كذا وكذا؟ وأن يكون 

 ). ۲۰۱۱(مراد،  لديهم حلول لكل االختيارات الممكنة

 ةمفهوم الثور
الث�ورة عل�ي  )۱۹۷٥ (يعرف معج�م العل�وم االجتماعي�ة

تغيي���ر ج���وهري مف���اجئ ف���ي األوض���اع السياس���ية أنه���ا "
واالجتماعية للدولة، بوس�ائل تخ�رج عل�ي النظ�ام الم�ألوف، 
وال تخلو عادة من العنف، وإن قيل بوج�ود ث�ورات بيض�اء. 
وتختلف الثورات عن االنقالب الذي يرمي إلى مج�رد قل�ب 

وتعب�ر ع�ن ميول�ه  ،وإحالل سلطة مح�ل أخ�رىنظام الحكم 
 ورغباته وإن دبر لها وقادها أشخاص معينون".

 مقدمة إنها الثورة على )۲۰۱۱الدين ( عز وتعرف
 كاملة إعادة صياغة تستتبع شاملة، جذرية تغيير "لعملية

 المجتمع فئات بين سادت التي والتوازنات العالقات لكل
 وهبوط جماعات، عودص عن بما يسفر وشرائحه، وطبقاته
 وتصحيح المجتمعية، الخرائط رسم وإعادة أخري،

 أجل من الثورة قامت الذين البعض االختالالت لمصلحة
 خريطة ومساحات فرز حتى أو حقوقهم، واسترداد إنصافهم

 التوزيع وإعادة السياسية، القوة النتشار تماما جديدة
 .نحو مختلف" علي وركائزها لمصادرها

أنها "محاولة غير ش�رعية  ى) عل۱۹۸۸( سعدويعرفها 
تس��تخدم العن��ف لتغيي��ر نظ��ام الدول��ة الق��ائم، أو غي��ره م��ن 
التنظيم��ات السياس��ية، وتش��ترك فيه��ا قطاع��ات واس��عة م��ن 
الشعب"، ومن ثم فالثورة تتميز ع�ن الح�رب األهلي�ة والت�ي 
تشترك فيها قطاعات كبيرة من الشعب، بأنها قد تكون س�بباً 

األهلي��ة، والث��ورة عل��ي ه��ذا تتمي��ز ع��ن ف��ي ان��دالع الح��رب 
االنق��الب ال��ذي يرك��ز عل��ي تغيي��ر م��ن بي��دهم الس��لطة وال 

 يحاول تغيير النظام ذاته.

 خصائص الثورة
) إن اغلب الثورات تك�اد تجتم�ع ۲۰۰۷يوضح الطيب (

على جملة م�ن الخص�ائص تمي�ز العم�ل الث�وري ع�ن غي�ره 
ة أص�غر، الثورة تمثل قطاع أكبر من المجتمع ضد فئ� :منها

وغالب��ا م��ا تك��ون ه��ذه األخي��رة ه��ي المس��تحوذة عل��ى الق��وة 
تق��وم الث�ورة عل��ى الحل�ول الجذري��ة  السياس�ية واالقتص�ادية.

وترفض حلول اإلصالح ألنها ف�ي األص�ل تغيي�ر راديك�الي 
التغيي�ر الن�اجم ع�ن  .وم ويرتك�ز عل�ى راديكالي�ة المطال�بيق

ين يع االنتش��ار ب���الث��ورة يك��ون س��ريع ومف���اجئ وه��و س��ر
إن تغيير الثورة يشمل كذلك نس�ق الق�يم . قطاعات الجماهير

تمثل عملية الثورة  والمعتقدات بما يتالئم والمرحلة الجديدة.
الث�ورة ترتك�ز عل�ى أس�س جدي�دة  .تغيير اجتماعي وسياسي

دعائم بناء جدي�د عل�ى قواع�د ومغايرة للنظام القديم لترسيخ 
نتق���ال ب���ين الث���ورة متك���ررة كم���ا أنه���ا س���ريعة اال .جدي���دة
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المجتمعات وعبر الدول، والتاريخ خير شاهد على موج�ات 
 المد الثوري في العالم.

 عناصر الحالة الثورية
انهي���ار األم���م ف���ي مقالت���ه " Lenin (1965)أوض���ح 

الثانية" إن الثورة غير ممكن�ه م�ن دون حال�ة ثوري�ة، ولك�ن 
ليس أي حالة ثورية تؤدي إلى ثورة، بل ح�دد أه�م عناص�ر 

إنه�ا : الثورية من وجهة نظره بش�كل ش�ديد العمومي�ة الحالة
تحل حينما يس�تحيل عل�ى األنظم�ة الحاكم�ة الحك�م م�ن دون 
تغيي��ر، وعن���دما تنش���أ أزم���ة ت��ؤدي إل���ى ص���راعات داخ���ل 
الطبق��ات العلي��ا، وتظه��ر الص��راعات واالنش��قاقات للعي��ان، 
وال يكف���ي لنش���وء مث���ل ه���ذه الحال���ة أال ترغ���ب " الطبق���ات 

عن�دما  .محكومة) في العيش بالطريق�ة القديم�ةالدنيا" (أي ال
 .ت��زداد معان��اة الطبق��ات المض��طهدة ح��دة بش��كل اس��تثنائي

عن��دما ي��زداد نش��اط الطبق��ات المض��طهدة وتململه��ا نتيج��ة 
لألزم���ة وممارس���ات الطبق���ات المض���طهدة، وه���ذه نقط���ة 

وال شك  تتعامل مع العامل الذاتي المتعلق بالنشاط والوعي.
للحال�ة الثوري�ة، يكف�ي لنش�وء الحاج�ة  في أن المك�ون األول

إل��ى اإلص��الح، أم��ا الحال��ة الثوري��ة الت��ي ت��ؤدي إل��ى الث��ورة 
 فتحتاج إلى تضافر عاملين من العوامل الثالثة علي األقل.

 الثورات نجاح شروط أهم
 ت�اريخ اس�تقراء خالل ) أنه من۲۰۱۱( تاج الدين ىير
 طش�رو أه�م أن يتض�ح والمعاص�رة القديم�ة الث�ورات بعض
 ،الث�وار ل�دى والتص�ميم اإلرادة صالبة: هي الثورات نجاح

 الص�ف وح�دة ،للث�ورة الناص�عة الص�ورة عل�ى الحف�اظ
 ثق�ل مراكز إلى التسديد حسنالشعبية،  القوى بين والتالحم

 تق�ديم، ومخططاته�ا المختلفة النظام بأجنحة الوعي، النظام
 .للتم�ك فراغ�ا النظ�ام فل�ول تج�د ال حت�ى السياس�ي الب�ديل
، النظ�ام ف�ي الش�كلية والتغيي�رات المنخفضة السقوف رفض

 .المطالبة ال المغالبة بمنطق التمسك
 الدراسات السابقة

من خالل ما تم االطالع عليه من دراسات سابقة تبين 
وجود عالقة : إلىتوصلت  )۱۹۷۹ (غانم، أن: دراسة

طردية بين المشاركة السياسية والتغيرات االقتصادية 
وجود عالقة طردية بين االتجاهات السياسية  ،واالجتماعية

ة ــــدراسوتبين من  ،ياسيةــالموائمة للنظام والمشاركـة الس
 Pindare (1984)  أن متغير التعليم من أهم المتغيرات

التي ترتبط بعالقة مع المشاركة السياسية، بينما متغيري 
السن والجنس ليس لهما عالقة بالمشاركة السياسية 

 ة أو االجتماعات ، ــــــاركة في المعارضــــــء المشباستثنا
ال يوجد : إلى Akindele (2004)ة ـــــــتوصلت دراسو

فروق معنوية بين دور الحكومات المحلية في كال من 
وجود المؤسسة  ،المناطق الحضرية والمناطق الريفية

الحكومية المحلية هو باألمر اإليجابي والمشجع للحراك 
مواطنين لذا كلما زاد عدد المؤسسات الحكومية السياسي لل

المحلية أدي بدوره إلى تحقيق التنمية الريفية والوصول 

 Elizabeth إلي جمهورية ديمقراطية مستقرة. وذكر
توفر شبكات التواصل االجتماعي علي  )۱( أن (2011)

القدرة على معرفة المزيد من األحداث يتيح اإلنترنت 
مع إمكانية الحصول على عدد ال  السياسية فور حدوثها،

يحصى من االتصاالت الشخصية بين مستخدمي تلك 
هناك عالقة وطيدة بين  )۲( الشبكات وبعضهم البعض،

استخدام شبكات التواصل االجتماعي وبين زيادة معدل 
الحركات السياسية واالحتجاجات، حيث تعتبر تلك 

أهداف الشبكات بيئة خصبه للتواصل بين األفراد وتحديد 
  Madeline )2011( وفي دراسةتجمعهم للعمل معاً. 

تبين أن األدوار الرئيسية لوسائل اإلعالم وشبكات 
التواصل االجتماعي في الثورة المصرية تمثلت فيما 

توليد الوعي محليا ودوليا بأن الثورة المستمرة  )۱:(يلي
وذلك من خالل قدرة الناشطين السياسيين علي االستفادة 

ات ووسائل اإلعالم وشبكات التواصل من أدو
كان لها قدرة هائلة علي تعزيز المتطلبات  )۲(االجتماعي،

الالزمة للعمل الجماعي من خالل كونها وسيلة فعاله 
قدمت وسائل  )۳(للتواصل ما بين الناشطين السياسيين،

اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي مجموعة من 
فيما بعد باالهتمام من  الناشطين السياسيين والذين حظوا

قبل وسائل اإلعالم الرئيسية وتم التعامل معهم معاملة 
الدراوشة وتوصلت دراسة ، الخبراء في المجال السياسي

للشباب دور كبير في عملية التغيير  )۱:() إلي أن۲۰۱۲(
تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في  )۲(االجتماعي،

 ر المستوى الدراسيدور الشباب في التغيير تعزى لمتغي
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات و

وتوصلت  ،النوع االجتماعي، والعمر، ومكان إقامة األسرة
بدون أي حراك سياسي ) ۱: () إلي۲۰۱۳(العتيبي دراسة 

) ۲(أو ممارسة ديمقراطية لن يتطور المجتمع أو يتقدم،
اءات االستقرار السياسي ال يأتي بمزيد من اإلجر

االحترازية أو تكثير الئحة الممنوعات واالستثناءات ولكن 
من خالل حياة سياسية حقيقية تتبادل فيها األفكار 

النظام البرلماني من  )۳(والتصورات بطريقة ديمقراطية،
النظم التي تهدف إلى تحقيق الديمقراطية النيابية من حيث 

ريق أنها تعطي الفرصة للشعب للمشاركة في الحكم عن ط
السلطة التشريعية، حصول المرأة علي حقوقها السياسية 

مستقبل ) ٤(يؤدي إلى احترام حقوقها اإلنسانية الطبيعية،
التجانس االجتماعي يرتبط بإصالحات اقتصادية تهدف 
لتمكين المجتمع وبنفس الوقت تقوية أسس الطبقة الوسطى 

) ۲۰۱٤(السليحات وفي دراسة  والعدالة بين كل الفئات،
كدت النتائج أن انعكاسات ثورات الربيع العربي على أ

الوعي السياسي لطلبة الجامعات قد جاءت بشكل عام 
مرتفعة، ولم يكن لمتغيري الجنس والكلية أثر ذو داللة 
إحصائية، في حين كان لمتغير نوع الجامعة أثر ذو داللة 

وكانت الفروق لصالح  ۰.۰٥إحصائية عند مستوى الداللة 
أوصت الدراسة  هعلي اً الحكومية، وبناءالجامعات 

اركة ـــــــي بأهمية المشــــبضرورة تثقيف الشباب الجامع
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السياسية على المستوى الفردي والجماعي، ومنح الطلبة 
مزيدا من الحرية والسماح لهم بالمشاركة بالعمل السياسي 

 .داخل الجامعات

ح����راك المرتبط����ة بموض����وع الالتوجه����ات النظري����ة 
 والثورة السياسي

 نظرية التحديث
 يرى أنصار هذه النظرية أن المجتمعات التقليدية تتحول
 وتتغير على نفس نمط التحول والتغير في المجتمعات الغربية
 الصناعية، حيث تقاس التقليدية هنا بسكون األبنية االجتماعية
 وتجانسها، وانخفاض مستوى التكنولوجيا، وانخفاض نصيب

 مي، وضعف العناصر الثقافية، ومن هناالفرد من الدخل القو
يحدث التغير االجتماعي في هذه األبنية التقليدية من خالل 
عوامل خارجية ناتجة من عملية اتصالها بمصدر الثقافة 
الغربية الحديثة، مما يؤدي لنشر الثقافة الحديثة في شكل 
دوائر تتسع باستمرار إلى أن تشمل جميع قطاعات 

 ).۱۹۹۲، المجتمع بأسره (زيد

ومما سبق يمكن تفسير الحراك السياسي لألفراد، من 
خالل أنه قديماً ونظراً لضعف ثقافة األفراد وقلة انفتاحهم 
علي العالم الخارجي أدي هذا إلي تكيفهم المستمر مع أي 
وضع يفرض عليهم نظراً لضعف ثقافة التغيير لديهم 

نفتاح وخوفهم من كل جديد، أما حديثاً وبزيادة مصادر اال
الثقافي واالتصال بالمجتمعات المتقدمة أصبح لدي األفراد 
الدافع في التجديد والتقدم لاللتحاق بركاب الدول المتقدمة 

 ومن أهم وسائل هذا التجديد هو الحراك السياسي لألفراد.

 نظرية القوة

 ) أن القوة سمة تميز الفرد أو الجماعة،۲۰۰۳يذكر نصر (
على أن عمليات اجتماعية معينة  وتدل الشواهد التاريخية

 تكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في تغير الظروف واألحوال
التي تمكن فئة أو مجموعة أو طبقة اجتماعية معينة من 
السيطرة على باقي الجماعات داخل المجتمع، وقد تكون 
هذه العملية اقتصادية أو تكنولوجية أو ثقافية أو إحدى 

 على هرم القوة داخل المجتمع.العمليات التي تؤثر 

ومما سبق يتضح من هذه النظرية أنها تفسر التباين في 
الحراك السياسي لألفراد علي أساس هرم القوة داخل 
المجتمع، فكلما كانت الفواصل بين الطبقات جامدة كلما 
كان الدافع للحراك السياسي كبير لشعور الفرد بعدم 

عوبة عنه في تلك المساواة ولكن تحقيقه يكون أكثر ص
المجتمعات التي تتميز بهرم قوة مرن إلي حد ما ويسهل 
التحرك بين طبقاته، وبمعني آخر كلما شعر الفرد أن القوة 
تتركز في أيدي جماعة معينة زاد ميله للحراك السياسي 
لتحقيق العدالة االجتماعية ولكن تواجهه الكثير من 

ينها يالزمه الصعوبات ألن ارتكاز القوة لدي جماعة بع
 دائماً اعتماد نظاماً ديكتاتورياً ال يسمح بالحراك.

 نظرية األنظمة
وهذه النظرية تبين كيف تتمكن الحكومات من 

استمراريتها حتى وإن كانت حكومة  ىالمحافظة عل
مكروهة، وتتمكن الحكومات من تحقيق ذلك عن طريق 
 التسييس، السيطرة علي وسائل اإلعالم لتظل تدعم النظام
القائم وتكون رأي عام لدي األفراد موالي للنظام، وبهذا 
تتم السيطرة علي عقول األفراد منذ الصغر فال يرون وال 

 ).۲۰۰۰يسمعون إال ما يسمح به النظام (إبراهيم، 

 طرة أو الهيمنة للتنشئة السياسيةنظرية السي
 وتشير السيطرة أو الهيمنة إلي الطريقة التي يتحكم 

 عينة ذات نفوذ سياسي في الرموز فيها جماعات م
 وتستخدم الدعاية أو الرقابة من اجل العمل علي 
تدعيم حكمها، أي أن هذه النظرية تحاول أن توضح 
الطريقة التي يتم بها نقل أيديولوجية سياسية من الجماعات 
المسيطرة إلى الجماعات المسيطر عليها بالمجتمع 

(Dawson and Prewith 1990). 

 تبادل االجتماعينظرية ال
تصور هذه  سعر لكل شئ): –االختيار العقالني (

النظرية األفراد على أنهم يدخلون بصفة مستمرة في عملية 
تبادل المنافع مع النظم االجتماعية التي يعيشون في ظلها 
حيث يعطون ويأخذون في المقابل أشياء ذات قيمة بالنسبة 

ي إلى الحصول لهم، كما أن نشاطات البشر المتبادلة ترم
على الحد األقصى من المنفعة وهي تركز في ذلك على 
 اإلجراءات العقالنية التي يتبعها البشر في تقرير أفعالهم

 ).۱۹۹۹كريب (

وتساعد نظرية التبادل االجتماعي في تفسير الحراك 
السياسي، حيث أن األفراد الذين يشاركون في الحياة 

حصلون عليها مقابل السياسية ينتظرون المكافئات التي ي
هذه المشاركة، فاألفراد غالباً ال يشاركون إال بعد اقتناعهم 

 مبأن الجهد المبذول والموارد التي يساهمون بها تعود عليه
 .بمنافع أكبر

نظرية المادية التاريخية: تنطلق المادية التاريخية من 
التفسير المادي للتاريخ، وترى بأن التناقض هو سبب 

يق هذا المذهب يؤدي إلى تفسير سير التاريخ التطور، وتطب
بالتناقض بين مكونات الجانب المادي للمجتمع، وترى هذه 
النظرية أن الصراع بين المصالح المختلفة، والمتعارضة 
أحيانا داخل النسق السوسيولوجي ضرورة الزمة للتغيير 
االجتماعي، ويعتبر ماركس أن الصراع الطبقي هو 

 تاريخ وال يمكن أن ينتهي إال بالثورةالموضوع الرئيسي لل
 ).۲۰۰۷الطيب، (

 الثقافي التخلف نظرية
 يـــــــريكـــاألم اعــــاالجتم مــالــــع رــــــــــــــبــيعت

(W.Ogburn, 1959-1886)  ارـــبالمعي اهتم من أول 
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 االختراعات قد التغير، حيث رأي أن تاريخ لدراسة الثقافي
 يكن تراكم لم أنه غير المادية،  الثقافة في  التراكم  إلى أدى

 والقانون والفن كالدين  الالمادية  الثقافة في للتراكم موازيا
  بين التصادم يحدث الشيء الذي االجتماعي، والعرف

 الممثل القديم وبينية "التكنولوج في الوسائل الممثل الجديد
 بدوره والذي االجتماعي"، والعرف والمعايير القيم "في

 ما " أو Cultural-Lag الثقافية الهوة " حدوث إلى يؤدي
 المادية الثقافة سير يكون حيث الثقافي، بالتخلف أسماه

 غير الثقافة سرعة تتجاوب معها ال سريعة بمعدالت
 تخلف ذلك عن فينتج للثقافة، الكيفي الجانب أو مادية،ال

 المشكالت بروز على يساعد مما نمطي الثقافة، بين وهوة
   Ogburnوصف  الحديث، وقد المجتمع في الجتماعيةا

 الحديثة للثقافة المتخلفة األجزاء إن "بقوله الثقافي التخلف
 واعتمادا ارتباطا هناك أن السرعة، وبما بنفس تتغير ال

 من جزء في السريع التغير فإن األجزاء هذه بين متبادال
 بقية في أخرى تغيرات بإحداث جديدا تكيفا الثقافة يستلزم

 ).۱۹۸۱ (سرحان، "مترابط كل باعتبارها الثقافة أجزاء

 البنائية الوظيفية
يرى روبرت مرتون أن االختالالت الوظيفية يمكن أن 
تفضي إلى حالة من عدم االستقرار، وان التمرد هو 
استجابة لهذه الحالة واالختالل الوظيفي الذي يتعرض له 

قاومت السلطة هذا  المجتمع يوجب التعديل أو التغيير، وإذا
التغيير فإن التغييرات تكتسب طابعا ثوريا، وقد لقيت هذه 
النظرية العديد من االنتقادات من بينها أنها ال تشير إلى 
مصدر االختالل الوظيفي، أو سبب التناقضات 
االجتماعية، وال تميز بين مظاهر االختالل الوظيفي وبين 

ء تلك التي التناقضات التي تظهر في أي مجتمع، سوا
 ).۲۰۰۳تؤدي إلى الثورة أم التي ال تؤدي إليها (األسود، 

 الفروض البحثية للدراسة
يناير  ۲٥توجد فروق معنوية بين فترتي ما قبل ثورة  -۱

يناير فيما يتعلق بكل من (متابعة  ۲٥وما بعد ثورة 
األخبار والقضايا السياسية، اإللمام بالموضوعات ذات 

ام ـــــي، اإللمــــتوى المحلـــــسالم ىالطابع السياسي عل
بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي المستوى 
العالمي، الوعي باللوائح والقوانين السياسية، االتجاه 
نحو المشاركة في العمل التطوعي، األوضاع الصحية، 
األوضاع التعليمية، أوضاع العمل، األوضاع الثقافية، 

سياسية، األمن األوضاع االقتصادية، األوضاع ال
صة، مكانة واآلمان، رعاية ذوي االحتياجات الخا

 وإجمالي الحياة االجتماعية). المرأة، رعاية الطفولة

توجد فروق معنوية بين مناطق الدراسة المختلفة فيما  -۲
يتعلق بكل من (متابعة األخبار والقضايا السياسية، 
اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي 

لمحلي، اإللمام بالموضوعات ذات الطابع المستوى ا
السياسي علي المستوى العالمي، الوعي باللوائح 

والقوانين السياسية، االتجاه نحو المشاركة في العمل 
 التطوعي، األوضاع الصحية، األوضاع التعليمية، أوضاع
العمل، األوضاع الثقافية، األوضاع االقتصادية، األوضاع 

ن، رعاية ذوي االحتياجات السياسية، األمن واآلما
الخاصة، مكانة المرأة، رعاية الطفولة وإجمالي الحياة 

 االجتماعية).

توجد ف�روق معنوي�ة ب�ين من�اطق الدراس�ة المختلف�ة فيم�ا  -۳
يتعل��ق بك��ل م��ن (التحس��ن ف��ي متابع��ة األخب��ار والقض��ايا 
السياسية، التحسن في اإللمام بالموضوعات ذات الط�ابع 

لمحل��ي، التحس��ن ف��ي اإللم��ام السياس��ي عل��ي المس��توى ا
بالموض���وعات ذات الط���ابع السياس���ي عل���ي المس���توى 
العالمي، التحسن في الوعي باللوائح والقوانين السياسية، 
التحسن في االتج�اه نح�و المش�اركة ف�ي العم�ل التط�وعي 

 التحسن في الحياة االجتماعية).و

 منهجية الدراسة وأدواتها
لدراس���ة لع����دة ت���م اختي���ار محافظ����ة الش���رقية مج����اال ل

) تعتب��ر محافظ��ة الش��رقية م��ن أكب��ر محافظ��ات ۱أس��باب:(
الجمهورية في عدد السكان حيث تحتل المرك�ز الثال�ث ب�ين 
محافظ���ات الجمهوري���ة، والمرك���ز األول ب���ين محافظ���ات 

) كما أنها تحتل ترتيب�اً متوس�طا ف�ي قيم�ة ۲الوجه البحري.(
دلي����ل التنمي����ة البش����رية م����ن ب����ين محافظ����ات الجمهوري����ة 

 الق�ومي، التخط�يط ومعه�د المتحدة لألمم اإلنمائي البرنامج(
والختي��ار ق��رى عين��ة الدراس��ة التابع��ة لمحافظ��ة )، ۲۰۱۰

الشرقية محل الدراسة الميدانية تم استخدام طريق�ة المعاين�ة 
 Stratified Random Samplingالطبقي��ة العش��وائية 

 وإلجراء هذه الطريقة تم إعداد دلي�ل لم�دى ت�وافر الخ�دمات
داخل القرى باإلضافة إلى عدد السكان حي�ث يتك�ون ال�دليل 

 مؤش��ر (مرك��ز المعلوم��ات ودع��م اتخ��اذ الق��رار، ٥۳م��ن 
وق��د ت��م تحوي��ل الق��يم الخ��ام لك��ل مؤش��ر م��ن ه��ذه ، )۲۰۱۳

ع�ددها نح�و والخاصة بق�رى محافظ�ة الش�رقية  -المؤشرات
قرية ونتيجة عدم ت�وفر كثي�ر م�ن المؤش�رات الس�ابقة  ٤۹۸

منص�ور وراغ�ب مرك�ز أوالد ص�قر) فأص�بح  لقريتي (بني
إل��ى الق��يم  -قري��ة ٤۹٦جمل��ة ع��دد الق��رى المت��اح بياناته��ا 

-t)ثم تحويله�ا إل�ى ال�درجات التائي�ة  (z-score)المعيارية 
score)  وذلك إلمكان ترتيب ق�رى المحافظ�ة، ث�م بع�د ذل�ك

تم تقسيم هذه القرى إلى ثالثة فئات: فئة القرى ذو المستوى 
قري��ة، فئ��ة الق��رى ذو  ۱٦۳متق��دم وع��ددها نح��و التنم��وي ال

قري���ة، وفئ���ة  ۲۲۷المس���توى التنم���وي المتوس���ط وع���ددها 
قرية. ثم  ۱۰٦القرى ذو المستوى التنموي المتدني وعددها 

ت��م اختي��ار قري��ة م��ن ك��ل فئ��ة بطريق��ة المعاين��ة العش��وائية 
 البس��يطة بطريق��ة الك��يس المث��الي لتص��بح العين��ة كم��ا يل��ي:

ذات مرك��ز الزق��ازيق م��ن فئ��ة الق��رى قري��ة ش��وبك بس��طه 
قرية حفنة مركز بلب�يس م�ن فئ�ة ، المستوى التنموي المتقدم

قري��ة جاويش��ة ، والمس��توى التنم��وي المتوس��ط ذاتالق��رى 
المس��توى التنم��وي  اتمرك��ز دي��رب نج��م م��ن فئ��ة الق��رى ذ

 ولق�����د اس�����تخدمت معادل�����ة روب�����رت ماس�����ونالمت�����دني، 
(Mason, 2003). راس��ة وه��ي ف��ي تحدي��د حج��م عين��ة الد

 كما يلي:
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 حيث أن: 

n حجم العينة : ،Mحجم مجتمع الدراسة : ،S  ناتج قسمة :
الدرجة المعيارية المقابلة لمستوي الداللة على معدل 

: النسبة المتبقية  q: نسبة توافر الخاصية،  P، الخطأ
 للخاصية.

 اً مبحوث ۳۸۰وبتطبيق المعادلة بلغ حجم عينة الدراسة 
ي الثالث قرى كما يلي: قرية شوبك بسطه تم توزيعهم عل

قرية جاويشة ، مبحوث)۱۳۰قرية حفنة ( ،مبحوث) ۱٥۰(
، بنسب تتناسب مع جملة عدد السكان بكل مبحوث) ۱۰۰(

قرية، وتم جمع البيانات عن طريق استمارة االستبيان 
، أو إناث اً وثين سواء ذكورمع المبحبالمقابلة الشخصية 

م ۲۰۱٤ه من بداية شهر نوفمبروجمعت البيانات في الفتر
 .م۲۰۱٥حتى نهاية شهر يناير عام 

 دراسة الراهنة والقياساإلجرائية لمؤشرات ال اريفالتع
 الكمي لها

 غيرات المستقلةقياس المت
 النوع

ويقصد به تحديد جنس المبحوث ما إذا كان ذكراً أم 
أنثي، وهو متغير اسمي ذو فئتين وأعطيت االستجابات 

 ، للتمييز الرقمي فقط.۱، أنثى=۲ر=ترميز هو: ذك

 السن
ويقصد به عدد سنوات عمر المبحوث ألقرب سنة 

 ميالدية، وتم قياسه كرقم مطلق بعدد السنوات.

 الحالة التعليمية 
التعليم الذي وصل إليه المبحوث،  ىويقصد به مستو

 ، يقرأ ويكتب۱ = وأعطيت االستجابات أوزان هي: أمي
، ٦ = ، ثانوي٥ = ، دبلوم٤ = ، إعدادي۳، ابتدائي=۲ =

 = ، دكتوراه۹ = ، ماجستير۸، جامعي=۷ = فوق متوسط
۱۰. 

 الحالة العملية
ويقصد به ما إذا كان المبحوث يعمل أم ال ونوع العمل 
إن وجد، وهو متغير اسمي متعدد الفئات، وأعطيت 

، ۲، قطاع حكومي=۱ = االستجابات ترميز هو: ال يعمل
، للتمييز  ٥ = ، معاش٤ = حرة، أعمال ۳ = قطاع خاص
 الرقمي فقط.

 قيمة الدخل الشهري لألسرة بالجنيه
جملة الدخل الشهري لألسرة من المصادر ويقصد به 

 وتم قياسه كرقم مطلق بالجنيه. المختلفة ألفرادها

 كفاية دخل األسرة
ويقصد به كفاية الدخل الحتياجات األسرة وأعطيت 

، يكفي ۲، يكفي=۱االستجابات أوزان هي: ال يكفي=
 .۳ويفيض=

 المكانة العائلية
لعائل�ة الت�ي ينتم�ي إليه�ا االجتماعية لمكانة الويقصد بها 

المبحوث وتم قياس هذا المتغير عن طريق سؤال المبح�وث 
عن بعض الشخصيات شاغلي المناصب الهامه وهل توج�د 
ص��لة قراب��ه به��م أم ال، وأعطي��ت االس��تجابات أوزان ه��ي: 

وفي حالة وج�ود قراب�ة يس�أل المبح�وث ، ال=صفر، ۱نعم=
عن درجة هذه القرابه حي�ث كان�ت أوزان الشخص�يات كم�ا 

، ۳، عم��ده=۲، عض��و مجل��س محل��ي=۱يل��ي: ش��يخ البل��د=
، عض����و مجل����س ش����عب أو ٥، وكي����ل وزارة=٤ض����ابط=
. ۷، وعض�و نياب�ة أو قض�اء=۷، أستاذ ج�امعي=٦شورى=

أو  أم��ا بالنس��بة ألوزان درج��ة القراب��ة فكان��ت كم��ا يل��ي: ع��م
، إب����ن أو ۳، زوج أو زوج����ه=۲، أخ أو أخ����ت=۱خ����ال=
. وت���م حس���اب الدرج���ة الكلي���ة له���ذا ٥، أب أو أم=٤ابن���ه=

 ×أوزان الشخص���يات المتغي���ر وه���ي عب���ارة ع���ن مجم���وع
 أوزان درجة القرابة.

 فعالية العضوية في المنظمات
ويقصد به عضوية المبحوث في المنظمات المختلفة 

ت، وتم قياس هذا ونوع عضويته وحضوره لالجتماعا
المتغير عن طريق سؤال المبحوث عن عضويته في بعض 

، ۱المنظمات وأعطيت االستجابات أوزان هي: نعم=
ال=صفر، وفي حالة وجود عضوية يتم سؤال المبحوث 
عن نوع عضويته وحضوره لإلجتماعات، وكانت أوزان 

، ۲، عضو لجنة=۱نوع العضوية هي: عضو عادي=
، ٥، سكرتير=٤ين صندوق=، أم۳عضو مجلس إدارة=

، بينما كانت أوزان حضور ٦رئيس مجلس إدارة=
. ۱، ال=۲، نادراً=۳، أحياناً=٤االجتماعات هي: دائماً=

وتم حساب الدرجة اإلجمالية لفعالية العضوية في 
المنظمات وهي عبارة عن مجموع ( أوزان نوع العضوية 

 .  )أوزان حضور االجتماعات ×
 حوثالدرجة القيادية للمب

ويقصد به مدى قدرة المبحوث على التأثير في 
، ٤ = وأعطيت االستجابات أوزان هي: دائماً اآلخرين، 

. وحسبت الدرجة الكلية لهذا ۱، ال=۲، نادراً=۳ = أحياناً 
المتغير بمجموع الدرجات التي تم الحصول عليها من 
العبارات المكونة له وعددها ثمانية عبارات، وقد بلغ 

 ) درجة.۳۲-۸ي له (المدى النظر

 مستوى الطموح
ويقصد به رؤية المبحوث لمستقبله ومدى تطلعه 

 ، أحياناً ٤للحياة، وأعطيت االستجابات أوزان هي: دائماً=
مع مراعاة عكس الدرجات مع  ۱، ال=۲ = ، نادراً ۳ =

، وحسبت الدرجة الكلية لهذا المتغير العبارات السلبية

( )( )[ ] 1pq1MS
Mn 2 +÷−×

=
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ليها من العبارات بمجموع الدرجات التي تم الحصول ع
المكونة له وعددها ثمانية عبارات، وقد بلغ المدى النظري 

 ) درجة.۳۲-۸له (

 االنفتاح الثقافي
ويقصد به ممارسة المبحوث لمجموعة األنشطة 
والممارسات التي تمكنه من الحصول على معلومات 
يتعرف من خاللها على ظروف ومجريات األمور داخل 

وأعطيت االستجابات  ،والدوليالمجتمع المحلى والقومي 
 ۱ = ، ال۲ = ، نادراً ۳ = ، أحياناً ٤ = أوزان هي: دائماً 

وحسبت الدرجة الكلية لهذا المتغير بمجموع الدرجات التي 
تم الحصول عليها من العبارات المكونة له وعددها تسعة 

 ) درجة.۳٦-۹عبارات، وقد بلغ المدى النظري له (

 االنفتاح الجغرافي
ات أخرى عن احتكاك المبحوث بمجتمع ويقصد به

وأعطيت االستجابات أوزان هي:  طريق التنقل والسفر،
وحسبت الدرجة  ۱، ال=۲، نادراً=۳، أحياناً= ٤= دائماً 

الكلية لهذا المتغير بمجموع الدرجات التي تم الحصول 
عليها من العبارات المكونة له وعددها ست عبارات، وقد 

 ) درجة.۲٤-٦بلغ المدى النظري له (

السياسي  بالحراك متعلقةقياس المتغيرات الوسيطة ال
 يناير ۲٥قبل وبعد ثورة 

 متابعة األخبار والقضايا السياسية
ويقصد به مدى اهتمام المبحوث بمعرفة األخبار 

، ٤وأعطيت االستجابات أوزان هي: دائماً=السياسية، 
ل ، وتم حسابه لفترتي ما قب۱، ال=۲، نادراً=۳ = أحياناً 
 يناير وما بعدها. ۲٥ثورة 

 االتجاه نحو المشاركة في العمل التطوعي داخل القرية
ويقصد به مشاركة المبحوث في األنشطة التي تعتمد 
علي المجهودات الذاتيه دون مقابل مادي وتعود بالنفع علي 

، ۳ = وأعطيت االستجابات أوزان هي: موافققريته، 
حالة العبارات ذلك في و ۱ = ، غير موافق۲ = محايد

 = بينما أعطيت االستجابات أوزان هي: موافق اإليجابية،
وذلك في حالة العبارت  ۳ = ، غير موافق۲ = ، محايد۱

يناير وما  ۲٥وتم حسابه لفترتي ما قبل ثورة  السلبية،
، ۰.۹۰٥ قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ وبلغت بعدها

ورة علي بالنسبة للمقياس قبل الثورة وبعد الث۰.۸۹۱
 الترتيب، وهي قيم تشير إلى ثبات المقياس.

 الوعي باللوائح والقوانين السياسية
ويقصد به درجة معرفة المبحوث باللوائح والقوانين 
السياسية كشروط الترشح لالنتخابات والنقابات وغيره، 

، ۳وأعطيت االستجابات أوزان هي: يعرف بدرجة كبيرة=
وتم حسابه  ،۱ ، ال يعرف=۲يعرف بدرجة متوسطة=

وبلغت قيمة  يناير وما بعدها ۲٥لفترتي ما قبل ثورة 

بالنسبة ۰.۸۳۰، ۰.۸۰۱معامل الثبات ألفا كرونباخ 
للمقياس قبل الثورة وبعد الثورة علي الترتيب، وهي قيم 

 تشير إلى ثبات المقياس.

اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي 
 المستوى المحلي

عرفة المبحوث بالموضوعات ويقصد به درجة م
السياسية الخاصه بوطنه كمواد الدستور والفرق بين 
مجلسي النواب والشورى، ، وأعطيت االستجابات أوزان 

، ۲، يعرف بدرجة متوسطة=۳هي: يعرف بدرجة كبيرة=
يناير  ۲٥وتم حسابه لفترتي ما قبل ثورة ، ۱ال يعرف= 

نباخ  وبلغت قيمة معامل الثبات ألفا كرووما بعدها 
بالنسبة للمقياس قبل الثورة وبعد الثورة ۰.۹٥۳، ۰.۸۹۲

 علي الترتيب، وهي قيم تشير إلى ثبات المقياس.

اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي 
 المستوى العالمي

ويقصد به درجة معرفة المبحوث بالموضوعات 
السياسية الخاصه بالعالم الخارجي كمجلس األمن ومحكمة 

لدولية، وأعطيت االستجابات أوزان هي: يعرف العدل ا
 ، ال يعرف۲ = ، يعرف بدرجة متوسطة۳ = بدرجة كبيرة

يناير وما بعدها  ۲٥وتم حسابه لفترتي ما قبل ثورة ، ۱= 
 ۰.۸۸۲، ۰.۸٦٥ الثبات ألفا كرونباخوبلغت قيمة معامل 

بالنسبة للمقياس قبل الثورة وبعد الثورة علي الترتيب، 
 إلى ثبات المقياس. وهي قيم تشير

 متابعة األخبار والقضايا السياسيةالتحسن في 
ويقصد به التغير الحادث في متابعة المبحوثين لألخبار 

يناير وما  ۲٥والقضايا السياسية بين فترتي ما قبل ثورة 
بعدها، وتم حسابه عن طريق إيجاد الفرق بين درجة 

ما يناير و ۲٥قبل ثورة متابعة األخبار والقضايا السياسية 
، ۱بعدها، وأعطيت االستجابات األوزان التالية: تحسن =

 لم يتحسن= صفر ويقصد بها لم يتغير أو تغير لألسوأ.
التحسن في اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي 

 المستوى المحلي ىعل
 ويقصد به التغير الحادث في إلمام المبحوثين بالموضوعات

مستوى المحلي بين فترتي ما ذات الطابع السياسي علي ال
يناير وما بعدها، وتم حسابه عن طريق إيجاد  ۲٥قبل ثورة 

الفرق بين درجة اإللمام بالموضوعات ذات الطابع 
ما يناير و ۲٥المستوى المحلي قبل ثورة  ىالسياسي عل

، ۱ بعدها، وأعطيت االستجابات األوزان التالية: تحسن =
 ير أو تغير لألسوأ.= صفر ويقصد بها لم يتغ لم يتحسن

التحسن في اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي 
 المستوى العالمي ىعل

ويقصد به التغير الحادث في إلمام المبحوثين 
بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي المستوى العالمي 

يناير وما بعدها، وتم حسابه  ۲٥بين فترتي ما قبل ثورة 
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رجة اإللمام بالموضوعات عن طريق إيجاد الفرق بين د
 ۲٥ذات الطابع السياسي علي المستوى العالمي قبل ثورة 

يناير وبعدها، وأعطيت االستجابات األوزان التالية: تحسن 
، لم يتحسن= صفر ويقصد بها لم يتغير أو تغير ۱=

 لألسوأ.

 التحسن في الوعي باللوائح والقوانين السياسية
لمبحوثين باللوائح ويقصد به التغير الحادث في وعي ا

يناير وما  ۲٥والقوانين السياسية بين فترتي ما قبل ثورة 
بعدها، وتم حسابه عن طريق إيجاد الفرق بين درجة 

يناير  ۲٥قبل ثورة الوعي باللوائح والقوانين السياسية 
، ۱وبعدها، وأعطيت االستجابات األوزان التالية: تحسن =

 و تغير لألسوأ.لم يتحسن= صفر ويقصد بها لم يتغير أ

 االتجاه نحو المشاركة في العمل التطوعيالتحسن في  
 داخل القرية

ويقصد به التغير الحادث في اتجاه المبحوثين نحو 
المشاركة في العمل التطوعي داخل القرية بين فترتي ما 

يناير وما بعدها، وتم حسابه عن طريق إيجاد  ۲٥قبل ثورة 
شاركة في العمل التطوعي اإلتجاه نحو المالفرق بين درجة 

يناير وبعدها، وأعطيت  ۲٥قبل ثورة داخل القرية 
، لم يتحسن= صفر ۱االستجابات األوزان التالية: تحسن =

 ويقصد بها لم يتغير أو تغير لألسوأ.

 الحياة االجتماعيةب متعلقةقياس المتغيرات التابعة ال
 يناير ۲٥الريفية قبل وبعد ثورة 

 األوضاع الصحية
 حالة النظام الصحي كخدمة التأمين الصحي، ابه ويقصد

سير العمل في المستشفيات الحكومية، ونظافة المستشفيات 
، ۳جيد= وغيرها وأعطيت االستجابات أوزان هي:

 ۲٥وتم حسابه لفترتي ما قبل ثورة  ،۱، سيء=۲متوسط=
 قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ وبلغت يناير وما بعدها

بة للمقياس قبل الثورة وبعد الثورة بالنس۰.۹۷۲، ۰.۹۷۸
 علي الترتيب، وهي قيم تشير إلى ثبات المقياس.

 األوضاع التعليمية

 حالة النظام التعليمي ككثافة الفصل المدرسي، اويقصد به
المناهج الدراسية من حيث المحتوى والكم، وسعر الكتاب 

 = وزان هي: جيدالجامعي وغيرها وأعطيت االستجابات أ
وتم حسابه لفترتي ما قبل ، ۱ = ، سيء۲ = ط، متوس۳

قيمة معامل الثبات ألفا  وبلغتيناير وما بعدها  ۲٥ثورة 
 بالنسبة للمقياس قبل الثورة وبعد ۰.۷٦۷، ۰.۷۷۳ كرونباخ

 الثورة علي الترتيب، وهي قيم تشير إلى ثبات المقياس.
 أوضاع العمل

حالة نظام العمل كتوفر فرص عمل للشباب  اويقصد به
تتفق مع مؤهالتهم، االهتمام بشكاوي العاملين، وانتظام 

سير العمل في القطاع الحكومي وغيرها وأعطيت 
، ۱، سيء=۲، متوسط=۳وزان هي: جيد=االستجابات أ

وبلغت يناير وما بعدها  ۲٥وتم حسابه لفترتي ما قبل ثورة 
بالنسبة ۰.۸٥٤، ۰.۸۳۷قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ  

الثورة وبعد الثورة علي الترتيب، وهي قيم للمقياس قبل 
 تشير إلى ثبات المقياس.

 األوضاع الثقافية
حالة النظام الثقافي كاالهتمام بقصور  اويقصد به

الثقافة، تقديم برامج إعالمية هادفة، واالهتمام بالمكتبات 
، ۳العامة وغيرها وأعطيت االستجابات أوزان هي: جيد=

ة معامل الثبات ألفا قيم وبلغت، ۱، سيء=۲متوسط=
بالنسبة للمقياس قبل الثورة وبعد ۰.۷۷۳، ۰.۷۸٤ كرونباخ

 الثورة علي الترتيب، وهي قيم تشير إلى ثبات المقياس.

 األوضاع االقتصادية
حالة النظام االقتصادي كمستوى األسعار،  اويقصد به

مستوى األجور، واالستثمارات الموجهه للريف وغيرها 
، ۲، متوسط=۳بات أوزان هي: جيد=وأعطيت االستجا

يناير وما  ۲٥وتم حسابه لفترتي ما قبل ثورة ، ۱سيء=
، ۰.۹٤٥وبلغت قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ  بعدها 

بالنسبة للمقياس قبل الثورة وبعد الثورة علي ۰.۹٤۳
 الترتيب، وهي قيم تشير إلى ثبات المقياس.

 األوضاع السياسية
السياسي كحرية التعبير عن  حالة النظام اويقصد به

الرأي السياسي، محاسبة المسئولين الحكوميين، وسيادة 
، ۳وزان هي: جيد=القانون وغيرها وأعطيت االستجابات أ

 ۲٥وتم حسابه لفترتي ما قبل ثورة  ،۱، سيء=۲متوسط=
وبلغت قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ   يناير وما بعدها

قبل الثورة وبعد الثورة بالنسبة للمقياس ۰.۸۷۷، ۰.۸٦۷
 علي الترتيب، وهي قيم تشير إلى ثبات المقياس.

 األمن واآلمان
حالة األمن واآلمان كحماية المواطنين من  اويقصد به

قبل أجهزة األمن، التصدي ألعمال العنف والبلطجة، 
 وحماية المؤسسات والمنشآت وغيرها وأعطيت االستجابات

وتم حسابه ، ۱=، سيء۲، متوسط=۳أوزان هي: جيد=
قيمة  وبلغتيناير وما بعدها  ۲٥لفترتي ما قبل ثورة 

بالنسبة  ۰.۹٥۷، ۰.۹٥۲ معامل الثبات ألفا كرونباخ
للمقياس قبل الثورة وبعد الثورة علي الترتيب، وهي قيم 

 تشير إلى ثبات المقياس.

 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة
توفير االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة ك اويقصد به

فرص عمل مناسبة لهم، وإعداد كوادر مؤهلة للتعامل 
، ۳معهم وغيرها وأعطيت االستجابات أوزان هي: جيد=

 ۲٥وتم حسابه لفترتي ما قبل ثورة  ،۱، سيء=۲= متوسط
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وبلغت قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ   يناير وما بعدها
بالنسبة للمقياس قبل الثورة وبعد الثورة ۰.۸۸۳، ۰.۸۷٤

 ي الترتيب، وهي قيم تشير إلى ثبات المقياس.عل

 مكانة المرأة
وضع المرأة كحمايتها من كافة أشكال  اويقصد به

العنف، فرص توليها للمناصب القيادية، وتضمينها في 
برامج األحزاب السياسية وغيرها وأعطيت االستجابات 

وتم حسابه ، ۱، سيء=۲ = ، متوسط۳ = أوزان هي: جيد
قيمة  وبلغتيناير وما بعدها  ۲٥ثورة لفترتي ما قبل 

بالنسبة  ۰.۷۸٦، ۰.۷۹۱ معامل الثبات ألفا كرونباخ
للمقياس قبل الثورة وبعد الثورة علي الترتيب، وهي قيم 

 تشير إلى ثبات المقياس.

 رعاية الطفولة
االهتمام باألطفال كرعاية الموهوبين منهم،  اويقصد به

لدولة مع الطفل عالج ظاهرة أطفال الشوارع، وتعامل ا
، ۳وزان هي: جيد=الحدث وغيرها وأعطيت االستجابات أ

وتم حسابه لفترتي ما قبل ثورة  ،۱، سيء=۲ = متوسط
 ۲٥يناير وما بعدها وتم حسابه لفترتي ما قبل ثورة  ۲٥

وبلغت قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ   يناير وما بعدها
بعد الثورة بالنسبة للمقياس قبل الثورة و ۰.۸۷۲، ۰.۸۷٦

 علي الترتيب، وهي قيم تشير إلى ثبات المقياس.
حياة االجتماعية تم جمع للولحساب الدرجة اإلجمالية 

العشره المكونة وضع من األوضاع الدرجات الخاصة بكل 
إلى الدرجة  وضعله، وتم تحويل الدرجة االجمالية لكل 

 ية، ومن ثم تحويلها إلى الدرجة التائ(z-score) المعيارية
)(T-scoreوضاع، ثم جمع الدرجات التائية لجميع األ 

وتم للحصول على الدرجة اإلجمالية للحياة االجتماعية، 
 .يناير وما بعدها ۲٥حسابه لفترتي ما قبل ثورة 

 التحسن في الحياة االجتماعية
ويقصد به التغير الحادث في الحياه االجتماعية بين 

دها، وتم حسابه عن يناير وما بع ۲٥فترتي ما قبل ثورة 
الحياة االجتماعية قبل ثورة درجة طريق إيجاد الفرق بين 

 :وأعطيت االستجابات األوزان التالية ،يناير وبعدها ۲٥
لم يتحسن= صفر ويقصد بها لم يتغير أو تغير ، ۱تحسن =
  لألسوأ.

 األساليب اإلحصائية
استخدمت الدراسة الراهنة مجموعة من األساليب 

 النسب المئوية، المتوسط الحسابي واالنحرافي اإلحصائية وه
 المعياري، جداول التوزيع التكراري، الدرجات المعيارية

Z scoresالدرجات التائية ، T scores،  معامل ألفا
، اختبار Cronbach’s alpha Coefficient كرونباخ

 ، اختبار كروسكالMann-Whitney U Test مان وتني

 Kruskal-Wallis One-way Analysis of واليز
Variance. 

 Charactisitic of sample خصائص العينة
توصيف خصائص العينة المدروسة  ۱يوضح جدول 

 كما يلي: من المبحوثين في المناطق المختلفة

 نوع المبحوث
أن أكثرية المبحوثين من بالنسبة للعينة الكلية تبين 

%)، وبالنسبة لمناطق ۷۱.۸الذكور حيث بلغت نسبتهم (
الدراسة المختلفة تبين أن أكثرية المبحوثين من الذكور في 

 %).  ۷۷قرية جاويشة بنسبة بلغت(

 السن
أن أكثرية المبحوثين بالنسبة إلجمالي العينة تبين 

%)، ۷۰) سنة بنسبة بلغت (٤۱-۲۸تتراوح أعمارهم بين (
وبالنسبة لمناطق الدراسة المختلفة كانت أعلي نسبة في 

ث تراوحت أعمار أكثرية المبحوثين قرية شوبك بسطة حي
 %).۷۷.۳) سنة بنسبة بلغت (٤۱-۲۸بين (

 الحالة التعليمية
 أن أقل من نصف المبحوثينبالنسبة إلجمالي العينة تبين 

%)، وبالنسبة لمناطق ۳۸.۲تعليمهم جامعي بنسبة بلغت (
الدراسة المختلفة كانت أعلي نسبة في قرية شوبك بسطة 

من المبحوثين بالقرية تعليمهم  %)٤۹.۳حيث تبين أن (
 جامعي. 

ويتضح من النتائج ارتفاع نسبة المبحوثين ذوي التعليم 
الجامعي في قرية شوبك بسطة وقد يرجع ذلك لكونها تابعة 
لمركز الزقازيق وقربها من الجامعة، بينما كانت النسبة 
األعلى في قرية جاويشة للمبحوثين الحاصلين علي دبلوم 

لعدم قدرتهم علي استكمال تعليمهم  وقد يرجع ذلك
 الرتباطهم بالعمل المزرعي. 

 الحالة العملية
 نسبة كانت للمبحوثين ىبالنسبة إلجمالي العينة أن أعلتبين 

%)، وبالنسبة ۳٤.۷أصحاب األعمال الحرة بنسبة بلغت (
لمناطق الدراسة المختلفة تبين أن أقل من نصف المبحوثين 

ألعمال الحرة بنسبة بلغت بقرية جاويشة من أصحاب ا
)٤۷.(% 

ويتضح من النتائج ارتفاع نسبة المبحوثين أصحاب 
األعمال الحرة في قرية جاويشة وهي القرية المنخفضة في 
مستوي الخدمات، وربما يرجع ذلك إلي انخفاض مستوي 
التعليم حيث أن النسبة األكبر من المبحوثين بالقرية 

فرص عمل كافية لهم  حاصلين علي دبلوم كذلك عدم توافر
سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بينما اتضح من 
النتائج ارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الخاص في قرية 

الخدمات،  ىشوبك بسطة وهي القرية المرتفعة في مستو
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 المختلفة الدراسة  خصائص العينة المدروسة من المبحوثين في مناطق .۱جدول 

 منطقة الدراسة  
 

متغيرال  

 شوبك بسطة
 المرتفعة) (القرية

 ۱٥۰ن= 

 (القرية حفنة 
 المتوسطة)

 ۱۳۰ن= 

 (القرية جاويشة 
 المنخفضة)

 ۱۰۰ن= 

 إجمالي العينة 
 ۳۸۰ن= 

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 ۷۱.۸ ۲۷۳ ۷۷ ۷۷ ۷۰.۸ ۹۲ ٦۹.۳ ۱۰٤ ذكر نوع المبحوث -۱
 ۲۸.۲ ۱۰۷ ۲۳ ۲۳ ۲۹.۲ ۳۸ ۳۰.۷ ٤٦ أنثي

 السن -۲
 ۷۰ ۲٦٦ ٥۲ ٥۲ ۷٥.٤ ۹۸ ۷۷.۳ ۱۱٦ ) سنة٤۱-۲۸(
 ۲۱.۱ ۸۰ ۲٦ ۲٦ ۱۹.۲ ۲٥ ۱۹.۳ ۲۹ ) سنة٥٥-٤۲(
 ۸.۹ ۳٤ ۲۲ ۲۲ ٥.٤ ۷ ۳.٤ ٥ ) سنة۷۰-٥٦(

 الحالة التعليمية -۳

 ٥ ۱۹ ۱٥ ۱٥ ۲.۳ ۳ ۰.۷ ۱ أمي
 ۹.۲ ۳٥ ۲٥ ۲٥ ٤.٦ ٦ ۲.۷ ٤ يقرأ ويكتب

 ۳.۹ ۱٥ ۷ ۷ ۳.۱ ٤ ۲.۷ ٤ إبتدائي
 ۲٤.۷ ۹٤ ۲۹ ۲۹ ۲۱.٤ ۲۸ ۲٤.۷ ۳۷ دبلوم
 ۱.٦ ٦ ۳ ۳ ۰.۸ ۱ ۱.۳ ۲ ثانوي

 ۱٤.۱ ٥٤ ۱۰ ۱۰ ۱۸.٥ ۲٤ ۱۳.۲ ۲۰ فوق متوسط
 ۳۸.۲ ۱٤٥ ۱۱ ۱۱ ٤٦.۲ ٦۰ ٤۹.۳ ۷٤ جامعي

 ۱.۸ ۷ صفر صفر ۲.۳ ۳ ۲.۷ ٤ ماجستير
 ۱.۳ ٥ صفر صفر ۰.۸ ۱ ۲.۷ ٤ دكتوراة

 الحالة العملية -٤

 ۲٥ ۹٥ ۲۸ ۲۸ ۲۹.۲ ۳۸ ۱۹.۳ ۲۹ ال يعمل
 ۲۰.۸ ۷۹ ۱۸ ۱۸ ۱۷.۷ ۲۳ ۲٥.۳ ۳۸ قطاع حكومي
 ۱۸.۷ ۷۱ ٦ ٦ ۱٦.۹ ۲۲ ۲۸.۷ ٤۳ قطاع خاص
 ۳٤.۷ ۱۳۲ ٤۷ ٤۷ ۳٥.٤ ٤٦ ۲٦ ۳۹ أعمال حرة

 ۰.۸ ۳ ۱ ۱ ۰.۸ ۱ ۰.۷ ۱ علي المعاش

الدخل الشهري  -٥
 لألسرة بالجنيه

 ۷۳.۲ ۲۷۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ٦٦.۹ ۸۷ ٦۰.۷ ۹۱ ) جنيه ۳۳۳۳-٥۰۰منخفض (
 ۱۹.۲ ۷۳ صفر صفر ۲٦.۲ ۳٤ ۲٦ ۳۹ ) جنيه ٦۱٦٦ -۳۳۳٤متوسط( 
 جنيه )۹۰۰۰  -٦۱٦۷مرتفع (

  
 ۷.٦ ۲۹ صفر صفر ۹.٦ ۹ ۱۳.۳ ۲۰

كفاية الدخل  -٦
 الشهري

 ٥٤.۲ ۲۰٦ ۸۸ ۸۸ ٤۳.۸ ٥۷ ٤۰.۷ ٦۱ ال يكفي
 ۲۷.٦ ۱۰٥ ۱۱ ۱۱ ۳۹.۳ ٥۱ ۲۸.۷ ٤۳ يكفي

 ۱۸.۲ ٦۹ ۱ ۱ ۱٦.۹ ۲۲ ۳۰.٦ ٤٦ يكفي ويفيض

 ئليةالمكانة العا -۷
 ۸۲.٤ ۳۱۳ ۹۷ ۹۷ ۸٤.٦ ۱۱۰ ۷۰.۷ ۱۰٦ ) درجه۱٤-منخفضة (صفر

 ۱۱.۸ ٤٥ ۳ ۳ ۱۰ ۱۳ ۱۹.۳ ۲۹ ) درجه۳۱-۱٥متوسطة (
 ٥.۸ ۲۲ صفر صفر ٥.٤ ۷ ۱۰ ۱٥ ) درجه٤٦-۳۲مرتفعة (

درجة فعالية  -۸
العضوية في 

 المنظمات

 ۸۸.۷ ۳۳۷ ۹۸ ۹۸ ۹۳.۱ ۱۲۱ ۷۸.۷ ۱۱۸ ) درجه٥-منخفضة (صفر
 ۱۰.٥ ٤۰ ۲ ۲ ٦.۱ ۸ ۲۰ ۳۰ ) درجه۱۳-٦متوسطة (
 ۰.۸ ۳ صفر صفر ۰.۸ ۱ ۱.۳ ۲ ) درجه۱۹-۱٤مرتفعة (

الدرجة القيادية  -۹
 للمبحوث

 ۳٥.۸ ۱۳٦ ٥٦ ٥٦ ۲۸.٤ ۳۷ ۲۸.۷ ٤۳ ) درجه۱٥-۸منخفضة (
 ٤۹.۷ ۱۸۹ ٤۲ ٤۲ ٦۰.۸ ۷۹ ٤٥.۳ ٦۸ ) درجه۲٤-۱٦متوسطة (
 ۱٤.٥ ٥٥ ۲ ۲ ۱۰.۸ ۱٤ ۲٦ ۳۹ ) درجه۳۲-۲٥مرتفعة (

 مستوي الطموح -۱۰
 ۱٤.۷ ٥٦ ۳٥ ۳٥ ۱۰ ۱۳ ٥.۳ ۸ ) درجه۱۲-۸منخفض (
 ٤٤.۷ ۱۷۰ ٤۱ ٤۱ ٥٥.٤ ۷۲ ۳۸ ٥۷ ) درجه۱۹-۱۳متوسط (
 ٤۰.٦ ۱٥٤ ۲٤ ۲٤ ۳٤.٦ ٤٥ ٥٦.۷ ۸٥ ) درجه۲٤-۲۰مرتفع (

 االنفتاح الثقافي -۱۱
 ۲۷.٦ ۱۰٥ ٦۳ ٦۳ ۱٦.۹ ۲۲ ۱۳.٤ ۲۰ ) درجه۱۷-۹منخفضة (
 ٤۲.۱ ۱٦۰ ۳۰ ۳۰ ٦۱.٥ ۸۰ ۳۳.۳ ٥۰ ) درجه۲۷-۱۸متوسطة (
 ۳۰.۳ ۱۱٥ ۷ ۷ ۲۱.٦ ۲۸ ٥۳.۳ ۸۰ ) درجه۳٦-۲۸مرتفعة (

االنفتاح  -۱۲
 الجغرافي

 ۲۰.۸ ۷۹ ٤۸ ٤۸ ۱٤.٦ ۱۹ ۸ ۱۲ ) درجه۱۱-٦منخفضة (
 ٤٦.۳ ۱۷٦ ٤۳ ٤۳ ٥٤.٦ ۷۱ ٤۱.۳ ٦۲ ) درجه۱۸-۱۲متوسطة (
 ۳۲.۹ ۱۲٥ ۹ ۹ ۳۰.۸ ٤۰ ٥۰.۷ ۷٦ ) درجه۲٤-۱۹مرتفعة (
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ذلك ألن النسبة األكبر من المبحوثين  وربما يرجع
 تعليمهم جامعي كذلك وجود عدد كبير من مؤسسات القطاع

 الخاص بمركز الزقازيق التابع له هذه القرية.

 الدخل الشهري ألسرة المبحوث
بالنسبة إلجمالي العينة أن أكثرية المبحوثين الدخل  تبين

%)، ۷۳.۲الشهري ألسرهم منخفض بنسبة بلغت (
بة لمناطق الدراسة المختلفة فكانت أعلي نسبة في وبالنس

قرية جاويشة حيث تبين أن جميع المبحوثين بالقرية الدخل 
 %).۱۰۰الشهري ألسرهم منخفض بنسبة بلغت (

 كفاية الدخل الشهري
 بالنسبة إلجمالي العينة أن أكثر من نصف المبحوثين تبين

، %)٥٤.۲الدخل الشهري ألسرهم ال يكفي بنسبة بلغت (
وبالنسبة لمناطق الدراسة المختلفة فكانت أعلي نسبة في 
قرية جاويشة حيث تبين أن أغلبية المبحوثين بالقرية الدخل 

 %).۸۸الشهري ألسرهم ال يكفي بنسبة بلغت (
ويتضح من النتائج عدم كفاية الدخل الشهري ألسر 
المبحوثين علي مستوي مناطق الدراسة المختلفة، وربما 

األجور بالنسبة للعاملين  ىانخفاض مستو يرجع ذلك إلي
في القطاع الخاص والحكومي، وعدم استقرار الدخل 

 ىالشهري بالنسبة ألصحاب األعمال الحرة باإلضافة إل
 ارتفاع أسعار السلع والخدمات. 

 المكانة العائلية
علي  %) من المبحوثين۸۲.٤أن ( ىتشير النتائج إل

ئلية منخفضة، كذلك إجمالي العينة مكانتهم العا ىمستو
نسبة بقرية  ىمناطق الدراسة كانت أعل ىمستو ىعل

جاويشة حيث تبين أن أغلبية مبحوثي القرية مكانتهم 
 %).۹۷العائلية منخفضة بنسبة بلغت (

 درجة فعالية العضوية في المنظمات
 ىإجمال ىمستو ى%) من المبحوثين عل۸۸.۷تبين أن (

منخفضة، وبالنسبة  العينة فعالية عضويتهم في المنظمات
 لمناطق الدراسة المختلفة كانت أعلي نسبة في قرية جاويشة
حيث تبين أن أغلبية مبحوثي القرية فعالية عضويتهم في 

 %).۹۸المنظمات منخفضة بنسبة بلغت (
ويتضح مما سبق من نتائج انخفاض فعالية عضوية 
أغلبية المبحوثين في المنظمات وربما يرجع ذلك إلى أن 

ركة الفعالة في المنظمات المختلفة تتطلب توفر وقت المشا
لدى األفراد ونظرآ ألنه كما تبين من النتائج السابقة أن 
أغلبية المبحوثين يعملون باألعمال الحرة والتي تتطلب 
منهم التفرغ لعملهم مما يصعب معه المشاركة في 

 المنظمات واالنتظام في حضور االجتماعات الخاصه بها.

 قيادية للمبحوثالدرجة ال
 اتضح بالنسبة إلجمالي العينة أن أقل من نصف المبحوثين

 ىمستو ى%) درجتهم القيادية متوسطة، وعل٤۹.۷(

مناطق الدراسة المختلفة حصلت قرية حفنة علي أعلي 
نسبة حيث تشير النتائج إلي أن أكثر من نصف مبحوثي 

 %) درجتهم القيادية متوسطة.٦۰.۸القرية (

 مستوي الطموح
تشير النتائج إلي أن أقل من نصف المبحوثين علي 

%) مستوي طموحهم ٤٤.۷مستوي إجمالي العينة (
متوسط، بينما اتضح أنه علي مستوي مناطق الدراسة 
كانت أعلي نسبة في قرية شوبك بسطة حيث تبين أن أكثر 

 طموحهم مرتفع. ى%) مستو٥٦.۷من نصف المبحوثين (
فاع مستوي طموح أكثر ويتبين من النتائج السابق ارت

من نصف مبحوثي قرية شوبك بسطة وربما يرجع ذلك 
إلى أن حوالي نصف مبحوثي القرية تعليمهم جامعي مما 
يزيد من رغبتهم بتحسين مستوى معيشتهم باستمرار 
وتوفير حياه كريمه لهم وألبنائهم باإلضافه إلى أن قرب 

ديده قرية شوبك بسطة من العاصمة الزقازيق يفتح آفاق ج
 لدى األفراد ويزيد من مستوى طموحهم.  

 االنفتاح الثقافي
تبين أن أقل من نصف المبحوثين علي مستوي إجمالي 

%) درجة انفتاحهم الثقافي متوسطة، بينما ٤۲.۱العينة (
علي مستوي مناطق الدراسة المختلفة أوضحت النتائج أن 

ثر القرية التي لها أعلي نسبة هي جاويشة حيث تبين أن أك
%) درجة انفتاحهم الثقافي ٦۳( من نصف المبحوثين

 منخفضه.
وربما يرجع انخفاض درجة االنفتاح الثقافي ألكثرية 
مبحوثي قرية جاويشه إلى انخفاض مستوى تعليمهم مما 

    يقلل من فرص انفتاحهم الثقافي على العالم الخارجي.   

 االنفتاح الجغرافي
لمبحوثين علي %) من ا٤٦.۳اتضح من النتائج أن (

مستوي إجمالي العينة درجة انفتاحهم الجغرافي متوسطة، 
كما تبين أنه علي مستوي مناطق الدراسة المختلفة كانت 

أعلي نسبة في قرية حفنة حيث أن أكثر من نصف مبحوثي 
القرية درجة انفتاحهم الجغرافي متوسطة بنسبة بلغت 

)٥٤.٦.(% 

 النتائج والمناقشة

ية الفروق بين فترت�ي م�ا قب�ل ث�ورة اختبار معنونتائج 
ين����اير فيم����ا يتعل����ق  ۲٥ين����اير وم����ا بع����د ث����ورة  ۲٥

 الحراك السياسي والحياة االجتماعيةبمتغيرات 
فيم��ا يخ��ص معنوي��ة الف��روق ب��ين  وللتحقي��ق اله��دف األ

ين�اير فيم�ا  ۲٥يناير وم�ا بع�د ث�ورة  ۲٥فترتي ما قبل ثورة 
، ت�م الجتماعي�ةالح�راك السياس�ي والحي�اة ايتعلق بمتغيرات 

م��ن الدراس��ة وللتحق��ق م��ن  ولالف��رض البحث��ي األص��ياغة 
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صحة هذا الفرض تم ص�ياغة الف�رض الص�فري الت�الي "ال 
ين�اير وم�ا  ۲٥توجد فروق معنوية بين فترتي ما قب�ل ث�ورة 

الح�راك السياس�ي يناير فيما يتعل�ق بمتغي�رات  ۲٥بعد ثورة 
ض ت��م "، والختب��ار ص��حة ه��ذا الف��روالحي��اة االجتماعي��ة 
ويتن��ي"، وكان��ت النت��ائج المتحص��ل -اس��تخدام اختبار"م��ان

 عليها في هذا الصدد كما يلي:

أن هناك فروق معنوية بين فترتي  ۲يتضح من جدول 
يناير فيما يتعلق  ۲٥يناير وما بعد ثورة  ۲٥ما قبل ثورة 

بمتابعة األخبار والقضايا السياسية، االتجاه نحو المشاركة 
لوعي باللوائح والقوانين السياسية، في العمل التطوعي، ا

اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي المستوى 
المحلي، اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي 
المستوى العالمي، أوضاع العمل، األوضاع االقتصادية، 

وإجمالي  ية، األمن واآلمان، مكانة المرأةاألوضاع السياس
. في ۰.۰۱وهي معنوية عند مستوى الحياة االجتماعية 

حين تبين عدم وجود فروق معنوية بين فترتي ما قبل ثورة 
يناير فيما يتعلق باألوضاع  ۲٥يناير وما بعد ثورة  ۲٥

األوضاع الثقافية، رعاية الصحية، األوضاع التعليمية، 
 ىورعاية ذوي االحتياجات الخاصة. وبناءاً عل الطفولة

فري وقبول الفرض البحثي ذلك يمكن رفض الفرض الص
السابق ذكره بالنسبة للمتغيرات التي ثبتت معنويتها،  ولاأل

كما يمكن قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البحثي 
فيما يتعلق بالمتغيرات األخرى التي لم تثبت  األول

 معنويتها.

ويتضح مما سبق من نتائج أن هناك اختالفات بين 
يناير فيما  ۲٥بعد ثورة  يناير وما ۲٥فترتي ما قبل ثورة 

يتعلق بجميع المتغيرات باستثناء األوضاع الصحية، 
األوضاع التعليمية، األوضاع الثقافية، رعاية الطفولة، 
ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة. كما يتضح من النتائج 
ارتفاع متوسط الرتبة لكل من: متابعة األخبار والقضايا 

في العمل التطوعي، السياسية، االتجاه نحو المشاركة 
الوعي باللوائح والقوانين السياسية، اإللمام بالموضوعات 

المستوى المحلي، اإللمام  ىذات الطابع السياسي عل
ي المستوى بالموضوعات ذات الطابع السياسي عل

واألوضاع السياسية بالنسبة لفترة ما  العالمي، مكانة المرأة
لنفس المتغيرات يناير مقارنة بمتوسط الرتب  ۲٥بعد ثورة 
يناير، وهذا يدل علي حدوث تغير لألفضل  ۲٥قبل ثورة 

 في هذه المتغيرات بعد الثورة من وجهة نظر المبحوثين.

الجانب اآلخر تبين انخفاض متوسط الرتب لكل  ىوعل
من: أوضاع العمل، األوضاع االقتصادية، األوضاع 

لفترة  السياسية، األمن واآلمان، وإجمالي الحياة االجتماعية
يناير مقارنة بمتوسط الرتب لنفس  ۲٥ما بعد ثورة 

يناير، وهذا يدل علي حدوث تغير  ۲٥المتغيرات قبل ثورة 
لألسوأ في هذه المتغيرات بعد الثورة من وجهة نظر 

 المبحوثين.

اختبار معنوية الفروق بين مناطق الدراسة المختلفة 
فيما يتعلق بمتغيرات الحراك السياسي والحياة 

 جتماعيةاال
لتحقيق الهدف الثاني فيما يخص معنوية الفروق بين 
مناطق الدراسة المختلفة فيما يتعلق بمتغيرات الحراك 
السياسي والحياة االجتماعية، تم صياغة الفرض البحثي 
الثاني من الدراسة، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم 
صياغة الفرض الصفري التالي "ال توجد فروق معنوية 

اطق الدراسة المختلفة فيما يتعلق بمتغيرات الحراك بين من
السياسي والحياة االجتماعية"، والختبار صحة هذا الفرض 

واليز"، وكانت النتائج -تم استخدام اختبار"كروسكال
 المتحصل عليها في هذا الصدد كما يلي:

اختبار معنوية الفروق بين مناطق الدراسة المختلفة 
اك السياسي والحياة فيما يتعلق بمتغيرات الحر

 يناير ۲٥االجتماعية قبل ثورة 
وجود فروق معنوية عند مستوى  ۳يتبين من جدول 

بين مناطق الدراسة المختلفة وبين كالً من متابعة  ۰.۰۱
األخبار والقضايا السياسية، االتجاه نحو المشاركة في 
العمل التطوعي، الوعي باللوائح والقوانين السياسية، 

وضوعات ذات الطابع السياسي علي المستوى اإللمام بالم
المحلي، اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي 
المستوى العالمي، األوضاع الصحية، األوضاع التعليمية، 
أوضاع العمل، األوضاع االقتصادية، األوضاع السياسية، 
األمن واآلمان، رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، إجمالي 

عية، كما تبين وجود فروق معنوية عند الحياة االجتما
بين مناطق الدراسة المختلفة بالنسبة  ۰.۰٥مستوى 

لألوضاع الثقافية، في حين تبين عدم وجود فروق معنوية 
بين مناطق الدراسة المختلفة فيما يتعلق بمكانة المرأة، 
ورعاية الطفولة. وبناءاً علي ذلك يمكن رفض الفرض 

ي الثاني السابق ذكره بالنسبة الصفري وقبول الفرض البحث
للمتغيرات التي ثبتت معنويتها، كما يمكن قبول الفرض 
الصفري ورفض الفرض البحثي الثاني فيما يتعلق 

 بالمتغيرات األخرى التي لم تثبت معنويتها.
ويتضح من النتائج ارتفاع متوسط الرتب لصالح قرية 
شوبك بسطة مقارنة بباقي مناطق الدراسة بالنسبة 

لمتغيرات التالية: متابعة األخبار والقضايا السياسية، ل
االتجاه نحو المشاركة في العمل التطوعي، الوعي باللوائح 
والقوانين السياسية، اإللمام بالموضوعات ذات الطابع 
السياسي علي المستوى المحلي، اإللمام بالموضوعات ذات 
الطابع السياسي علي المستوى العالمي، األوضاع 

ة، األوضاع التعليمية، أوضاع العمل، األوضاع الصحي
األوضاع االقتصادية، األوضاع السياسية، رعاية  الثقافية،

ذوي االحتياجات الخاصة وإجمالي الحياة االجتماعية. 
بينما يتضح ارتفاع متوسط الرتب لصالح قرية جاويشة 
مقارنة بباقي مناطق الدراسة بالنسبة لمتغير األمن 

 واآلمان.
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يناير فيما يتعلق بمتغيرات  ۲٥يناير وما بعد ثورة  ۲٥نتائج اختبار معنوية الفروق بين فترتي ما قبل ثورة  .۲ جدول
  حراك السياسي والحياة االجتماعيةال

 Zقيمة  Uقيمة  يناير ۲٥بعد ثورة   يناير ۲٥قبل ثورة  متغيرات الدراسة

متوسط  عدد
 الرتب

مجموع 
متوسط  عدد الرتب

 الرتب
وع مجم

 الرتب

۹.۷٦۱P - ٤۳۷۷۰ ۱۷۳۰۲۰ ٤٥٥.۳۲ ۳۸۰ ۱۱٦۱٦۰ ۳۰٥.٦۸ ۳۸۰ متابعة األخبار والقضايا السياسية

**
P    

اإللم�����ام بالموض�����وعات ذات الط�����ابع 
۱۲.۱۲۹P- ۳۹۰٦٥ ۱۷۷۷۲٥ ٤٦۷.۷۰ ۳۸۰ ۱۱۱٤٥٥ ۲۹۳.۳۰ ۳۸۰ السياسي علي المستوى المحلي

** 

اإللم�����ام بالموض�����وعات ذات الط�����ابع 
۹.۲٦۷P- ٤٦۳۲٦ ۱۷۰٤٦٤ ٤٤۸.٥۹ ۳۸۰ ۱۱۸۷۱٦ ۳۱۲.٤۱ ۳۸۰ ستوى العالميالسياسي علي الم

** 

۸.۸۳P- ٤۸۲٤۲ ۱٦۸٥٤۸ ٤٤۳.٥٥ ۳۸۰ ۱۲۰٦۳۲ ۳۱۷.٤٥ ۳۸۰ الوعي باللوائح والقوانين السياسية

** 

االتج����اه نح����و المش����اركة ف����ي العم����ل 
۹.۲۷P- ٤٥۹۲۲.٥ ۱۷۰۸٦۷.٥ ٤٤۹.٦٥ ۳۸۰ ۱۱۸۳۱۲.٥ ۳۱۱.۳٥ ۳۸۰ التطوعي

** 

 ۱.۸٥- ٦۷٦٦۳.٥ ۱٤۹۱۲٦.٥ ۳۹۲.٤٤ ۳۸۰ ۱٤۰۰٥۳.٥ ۳٦۸.٥٦ ۳۸۰ حيةاألوضاع الص

 ۰.۸۱۹- ۷۰۰۳۳ ۱٤٦۷٥۷ ۳۸٦.۲۰ ۳۸۰ ۱٤۲٤۲۳ ۳۷٤.۸۰ ۳۸۰ األوضاع التعليمية

٦.۲۰۹P- ٥۷۸۹۲ ۱۳۰۲۸۲ ۳٤۲.۸٥ ۳۸۰ ۱٥۸۸۹۸ ٤۱۸.۱٥ ۳۸۰ أوضاع العمل

** 

 ۰.۸۷۸- ٦۹۹۲۰ ۱٤۲۳۱۰ ۳۷٤.٥۰ ۳۸۰ ۱٤٦۸۷۰ ۳۸٦.٥۰ ۳۸۰ األوضاع الثقافية

۱٤.۳۲۷P- ۳٥۱٤۲.٥ ۱۰۷٥۳۲.٥ ۲۸۲.۹۸ ۳۸۰ ۱۸۱٦٤۷.٥ ٤۷۸.۰۲ ۳۸۰ األوضاع االقتصادية

** 

۹.۱۰۲P- ٤۷۸۲٦ ۱٦۸۹٦٤ ٤٤٤.٦٤ ۳۸۰ ۱۲۰۲۱٦ ۳۱٦.۳٦ ۳۸۰ األوضاع السياسية

** 

۸.۰٤۲P- ٤۹۸٦۳ ۱۲۲۲٥۳ ۳۲۱.۷۲ ۳۸۰ ۱٦٦۹۲۷ ٤۳۹.۲۸ ۳۸۰ األمن واآلمان

** 

 ۰.۹٤۰- ٦۹۹۸۷.٥ ۱٤۲۳۷۷.٥ ۳۷٤.٦۸ ۳۸۰ ۱٤٦۸۰۲.٥ ۳۸٦.۳۲ ۳۸۰ رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

٥.۳۸۳P- ٥٦۸۷٤.٥ ۱٥۹۹۱٥.٥ ٤۲۰.۸۳ ۳۸۰ ۱۲۹۲٦٤.٥ ۳٤۰.۱۷ ۳۸۰ مكانة المرأة

** 

 ۱.۸۹٤- ٦۷۰۲۱ ۱٤۹۷٦۹ ۳۹٤.۱۳ ۳۸۰ ۱۳۹٤۱۱ ۳٦٦.۸۷ ۳۸۰ رعاية الطفولة

۳.۲P- ٦۳۲۷۷.٥ ۱۳٥٦٦۷.٥ ۳٥۷.۰۲ ۳۸۰ ۱٥۳٥۱۲.٥ ٤۰۳.۹۸ ۳۸۰ إجمالي الحياة االجتماعية

** 

 ۳۸۰ن=                                 ۰.۰۱**= مستوى معنوية 

  ۲۰۱٥جمعت وحسبت من (استمارة االستبيان)، الدراسة الميدانية،  المصدر:
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 الحراك السياسي والحياة االجتماعيةاختبار معنوية الفروق بين مناطق الدراسة المختلفة فيما يتعلق بمتغيرات .۳جدول 

 شوبك بسطة اسةمتغيرات الدر
 (القرية المرتفعه)

(القرية  حفنة
 المتوسطة)

(القرية  جاويشة
Pقيمة كا المنخفضة)

۲ 

ت 
جا

در
ية

حر
ال

متوسط  عدد 
متوسط  عدد الرتب

 الرتب
متوسط  عدد

 الرتب
 يناير ۲٥قبل ثورة  

٥۸.۹۲۱P ۱۲۲.۳٤ ۱۰۰ ۲۰٥.۲٥ ۱۳۰ ۲۲۳.۱٦ ۱٥۰ متابعة األخبار والقضايا السياسية

** ۲ 

تج���اه نح���و المش���اركة ف���ي العم����ل اال
 التطوعي

۱٥۰ ۲۱۸.٦۳ ۱۳۰ ۲۰۰.۳۳ ۱۰۰ ۱۳٥.٥۲ ٤۲.۳٥۸P

** ۲ 

۲۳.۱٤٦P ۱٥٥.۹٤ ۱۰۰ ۱۹۳.۷۹ ۱۳۰ ۲۱۰.٦۹ ۱٥۰ الوعي باللوائح والقوانين السياسية

** ۲ 

اإللم�����ام بالموض�����وعات ذات الط�����ابع 
 السياسي علي المستوى المحلي

۱٥۰ ۲۰٦.۸۸ ۱۳۰ ۱۹۳.۱٥ ۱۰۰ ۱٦۲.٤۸ ۱٦.٦٤۳P

** ۲ 

اإللم�����ام بالموض�����وعات ذات الط�����ابع 
 السياسي علي المستوى العالمي

۱٥۰ ۲۱٦.٥۳ ۱۳۰ ۲۰۱.۱٤ ۱۰۰ ۱۳۷.٦۲ ٤۲.۸٥۸P

** ۲ 

۱۳.۲۳P ۱٦٥.٤ ۱۰۰ ۱۹۲ ۱۳۰ ۲۰٥.۹۳ ۱٥۰ األوضاع الصحية

** ۲ 

۲٥.۹۰۸P ۱٥۱.٤۳ ۱۰۰ ۱۹۳.۰۷ ۱۳۰ ۲۱٤.۳۳ ۱٥۰ األوضاع التعليمية

** ۲ 

۷۲.٦۷۷P ۱٤٦.۱٦ ۱۰۰ ۱٦۸.۳٥ ۱۳۰ ۲۳۹.۲٦ ۱٥۰ أوضاع العمل

** ۲ 

۷.۳۷P ۱٦۹.٦ ۱۰۰ ۱۹۲.٦۹ ۱۳۰ ۲۰۲.٥۳ ۱٥۰ األوضاع الثقافية

* ۲ 

٤۳.۹٤۷P ۱٤٤.۱۹ ۱۰۰ ۱۸٦.۲۷ ۱۳۰ ۲۲٥.۰٥ ۱٥۰ األوضاع االقتصادية

** ۲ 

۱٦.۳۱۷P ۱۷۸.٥۲ ۱۰۰ ۱۷٤.۱۸ ۱۳۰ ۲۱۲.٦۳ ۱٥۰ األوضاع السياسية

** ۲ 

۲٦.۳۹٥P ۲۳۳.۷٥ ۱۰۰ ۱۸٤.۸۲ ۱۳۰ ۱٦٦.٥۹ ۱٥۰ األمن واآلمان

** ۲ 

۳۳.٦٤P ۱٦۱.۰٤ ۱۰۰ ۱۷۷.۳٥ ۱۳۰ ۲۲۱.٥٤ ۱٥۰ رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

** ۲ 

 ۲ ۱.۹۰۷ ۱۹۹.۲٥ ۱۰۰ ۱۹۳.٦۳ ۱۳۰ ۱۸۱.۹٥ ۱٥۰ مكانة المرأة

 ۲ ۰.٦٦۲ ۱۹٤.۱۲ ۱۰۰ ۱۸٤.۷۳ ۱۳۰ ۱۹۳.۰۹ ۱٥۰ رعاية الطفولة

۱۸.٦۱۲P ۱٦۲.۳ ۱۰۰ ۱۸۱.٥۲ ۱۳۰ ۲۱۷.۰۸ ۱٥۰ إجمالي الحياة االجتماعية

** ۲ 

 يناير ۲٥بعد  ثورة 
٦٤.٦۱۸P ۱۲۰.۲٤ ۱۰۰ ۲۰۷.۷۳ ۱۳۰ ۲۲۲.٤۱ ۱٥۰ متابعة األخبار والقضايا السياسية

** ۲ 

االتج���اه نح���و المش���اركة ف���ي العم����ل 
 التطوعي

۱٥۰ ۲۲٤.۰۳ ۱۳۰ ۱۹۲.۹۲ ۱۰۰ ۱۳۷.۰٤٥ ٦.۲۱۹P

** ۲ 

٤۰.۳٥۷P ۱٤۲.۲٤ ۱۰۰ ۱۸٦.٥۲ ۱۳۰ ۲۲٦.۱۳ ۱٥۰ الوعي باللوائح والقوانين السياسية

** ۲ 

اإللم�����ام بالموض�����وعات ذات الط�����ابع 
 السياسي علي المستوى المحلي

۱٥۰ ۲۲۲.۳۹ ۱۳۰ ۱۹۱.٤۷ ۱۰۰ ۱٤۱.٤ ۳۸.۰۳۷P

** ۲ 
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 االجتماعية

 شوبك بسطة متغيرات الدراسة
 )ة(القرية المرتفع

حفنة (القرية 
 المتوسطة)

(القرية  جاويشة
Pقيمة كا المنخفضة)

۲ 

ت 
جا

در
ية

حر
ال

متوسط  عدد 
متوسط  عدد متوسط الرتب عدد الرتب

 الرتب
 يناير ۲٥بعد  ثورة  

اإللم�����ام بالموض�����وعات ذات الط�����ابع 
٥٥.۹۱۸P ۱۲۷.٥۱ ۱۰۰ ۱۹۸.۱٤ ۱۳۰ ۲۲٥.۸۷ ۱٥۰ السياسي علي المستوى العالمي

** ۲ 

٤۱.۲٤۷P ۱٤۲.۳٥ ۱۰۰ ۱۹۷.۰۳ ۱۳۰ ۲۱٦.۹٤ ۱٥۰ األوضاع الصحية

** ۲ 

٤۱.۱۸۸P ۱٤۰.۳۸ ۱۰۰ ۱۹٥.۸۳ ۱۳۰ ۲۱۹.۲۹ ۱٥۰ األوضاع التعليمية

** ۲ 

۸.۸۹٥P ۱۷۷.۲ ۱۰۰ ۱۸٦.٤۲ ۱۳۰ ۲۰۲.۹۱ ۱٥۰ أوضاع العمل

** ۲ 

 ۲ ۰.٤٥٤ ۱۸٥.۱ ۱۰۰ ۱۹۲.۸٥ ۱۳۰ ۱۹۲.۰۷ ۱٥۰ األوضاع الثقافية

۷.٦۳٥P ۱۷۸.۲ ۱۰۰ ۲۰۲.٤٦ ۱۳۰ ۱۸۸.۳۳ ۱٥۰ قتصاديةاألوضاع اال

* ۲ 

۳٥.۲٥٤P ۱٥۰.۲٦ ۱۰۰ ۱۸۱.۷۱ ۱۳۰ ۲۲٤.۹٥ ۱٥۰ األوضاع السياسية

** ۲ 

۳۷.۹۱۸P ۲۲٤.۳۲ ۱۰۰ ۲۰٦.۱٤ ۱۳۰ ۱٥٤.٤ ۱٥۰ األمن واآلمان

** ۲ 

٤٤.۳۲۷P ۱٦۱.۱۳ ۱۰۰ ۱۷۲.٦۲ ۱۳۰ ۲۲٥.٥۸ ۱٥۰ رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

** ۲ 

 ۲ ۱.۸٤۰ ۲۰۰.۸٥ ۱۰۰ ۱۹۱.۳۳ ۱۳۰ ۱۸۲.۸۸ ۱٥۰ مكانة المرأة

 ۲ ۱.۹۱ ۱۸٤.۱۸ ۱۰۰ ۱۸٥.٥ ۱۳۰ ۱۹۹.۰٤ ۱٥۰ رعاية الطفولة

۱۰.۸٥٤P ۱٦٦.٦٥ ۱۰۰ ۱۸۸.۷٦ ۱۳۰ ۲۰۷.۹۱ ۱٥۰ إجمالي الحياة االجتماعية

** ۲ 

 ۳۸۰ن=             ۰.۰٥*= مستوى معنوية          ۰.۰۱**= مستوى معنوية 

  ۲۰۱٥من (استمارة االستبيان)، الدراسة الميدانية، جمعت وحسبت  المصدر:

 
اختبار معنوية الفروق بين مناطق الدراسة المختلفة 
فيما يتعلق بمتغيرات الحراك السياسي والحياة 

 يناير ۲٥االجتماعية بعد ثورة 
وجود فروق معنوية عند  ىإل ۳تشير نتائج جدول 

كالً من  بين مناطق الدراسة المختلفة وبين ۰.۰۱مستوى 
متابعة األخبار والقضايا السياسية، االتجاه نحو المشاركة 
في العمل التطوعي، الوعي باللوائح والقوانين السياسية، 
اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي المستوى 
المحلي، اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي 

ع التعليمية، المستوى العالمي، األوضاع الصحية، األوضا
أوضاع العمل، األوضاع السياسية، األمن واآلمان، رعاية 
ذوي االحتياجات الخاصة، وإجمالي الحياة االجتماعية، 

بين  ۰.۰٥كما تبين وجود فروق معنوية عند مستوى 
مناطق الدراسة المختلفة بالنسبة لألوضاع االقتصادية، في 

دراسة حين تبين عدم وجود فروق معنوية بين مناطق ال

المختلفة فيما يتعلق باألوضاع الثقافية، مكانة المرأة، 
ورعاية الطفولة. وبناءاً علي ذلك يمكن رفض الفرض 
الصفري وقبول الفرض البحثي الثاني السابق ذكره بالنسبة 
للمتغيرات التي ثبتت معنويتها، كما يمكن قبول الفرض 
الصفري ورفض الفرض البحثي الثاني فيما يتعلق 

 تغيرات األخرى التي لم تثبت معنويتها.بالم

ويتضح من النتائج ارتفاع متوسط الرتب لصالح قرية 
شوبك بسطة مقارنة بباقي مناطق الدراسة بالنسبة 
للمتغيرات التالية: متابعة األخبار والقضايا السياسية، 
االتجاه نحو المشاركة في العمل التطوعي، الوعي باللوائح 

اإللمام بالموضوعات ذات الطابع والقوانين السياسية، 
السياسي علي المستوى المحلي، اإللمام بالموضوعات ذات 
الطابع السياسي علي المستوى العالمي، األوضاع 
الصحية، األوضاع التعليمية، أوضاع العمل، األوضاع 
السياسية، رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، وإجمالي 
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متوسط الرتب  الحياة االجتماعية. بينما يتضح ارتفاع
لصالح قرية حفنة مقارنة بباقي مناطق الدراسة بالنسبة 
لمتغير األوضاع االقتصادية، كما يتبين ارتفاع متوسط 
الرتب لصالح قرية جاويشة مقارنة بباقي مناطق الدراسة 

 بالنسبة لمتغير األمن واآلمان.

اختبار معنوية الفروق بين مناطق الدراسة نتائج 
بمتغيرات التحسن في الحراك علق المختلفة فيما يت

 السياسي والتحسن في الحياة االجتماعية

فيم�ا يخ�ص معنوي�ة الف�روق ب�ين  ل�ثثالتحقيق اله�دف ال
ة المختلفة فيما يتعل�ق بمتغي�رات التحس�ن ف�ي مناطق الدراس

، ت���م الح���راك السياس���ي والتحس���ن ف���ي الحي���اة االجتماعي���ة
حق��ق م��ن م��ن الدراس��ة وللت ل��ثثاالف��رض البحث��ي ال ص��ياغة

صحة هذا الفرض تم ص�ياغة الف�رض الص�فري الت�الي "ال 
توجد فروق معنوية بين بين من�اطق الدراس�ة المختلف�ة فيم�ا 

بمتغيرات التحسن في الحراك السياسي والتحسن ف�ي يتعلق 
"، والختب���ار ص���حة ه���ذا الف���رض ت���م الحي���اة االجتماعي���ة

والي�����ز"، وكان�����ت النت�����ائج -اس�����تخدام اختبار"كروس�����كال
 عليها في هذا الصدد كما يلي: المتحصل

عند مستوى وجود فروق معنوية  ٤يتبين من جدول 
التحسن  بين مناطق الدراسة المختلفة وبين كالً من ۰.۰۱

اإللمام بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي  في
اإللمام بالموضوعات ذات التحسن في المستوى المحلي، 

الوعي تحسن في ال، الطابع السياسي علي المستوى العالمي
، في حين تبين عدم وجود باللوائح والقوانين السياسية

فروق معنوية بين مناطق الدراسة المختلفة فيما يتعلق 
التحسن في متابعة األخبار والقضايا السياسية، التحسن في ب

 التحسن في االتجاه نحو المشاركة في العمل التطوعي،
ذلك يمكن رفض . وبناءاً علي الحياة االجتماعية إجمالي

السابق  لثالثاالفرض الصفري وقبول الفرض البحثي 
ذكره بالنسبة للمتغيرات التي ثبتت معنويتها، كما يمكن 

فيما  لثالثاقبول الفرض الصفري ورفض الفرض البحثي 
 يتعلق بالمتغيرات األخرى التي لم تثبت معنويتها.

ويتضح من النتائج ارتفاع متوسط الرت�ب لص�الح قري�ة 
جمي�ع ك بسطة مقارن�ة بب�اقي من�اطق الدراس�ة بالنس�بة لشوب

التحس��ن ف��ي اإللم��ام المتغي��رات الت��ي ثبت��ت معنويته��ا وه��ي 
بالموضوعات ذات الطابع السياسي علي المستوى المحلي، 
التحس��ن ف��ي اإللم��ام بالموض��وعات ذات الط��ابع السياس��ي 

المس���توى الع���المي، التحس���ن ف���ي ال���وعي ب���اللوائح  ىعل���
 ياسية.والقوانين الس

 
التحسن في الحراك السياسي اختبار معنوية الفروق بين مناطق الدراسة المختلفة فيما يتعلق بمتغيرات  .٤ جدول

 والتحسن في الحياة االجتماعية

 شوبك بسطة متغيرات الدراسة
 (القرية المرتفعه)

حفنة (القرية 
 المتوسطة)

(القرية  جاويشة
Pقيمة كا المنخفضة)

۲ 

ت 
جا

در
ية

حر
ال

متوسط  ددع 
متوسط  عدد الرتب

 الرتب
متوسط  عدد

 الرتب
متابع�����ة األخب�����ار والقض�����ايا  التحس�����ن ف�����ي

 ۲ ۱.٤۸۳ ۱۹۱.٤۰ ۱۰۰ ۱۹۷.٥٤ ۱۳۰ ۱۸۳.۸۰ ۱٥۰ السياسية

اإللمام بالموضوعات ذات الطابع التحسن في 
۱۸.۸٤۳P ۱٦۰.٤۰ ۱۰۰ ۱۸۷.۷۳ ۱۳۰ ۲۱۲.۹۷ ۱٥۰ السياسي علي المستوى المحلي

** ۲ 

اإللمام بالموضوعات ذات الطابع  التحسن في
۹.۷۱۸P ۱٦۷.۸۰ ۱۰۰ ۱۹۰.۳۱ ۱۳۰ ۲۰٥.۸۰ ۱٥۰ السياسي علي المستوى العالمي

** ۲ 

لتحس����ن ف����ي ال����وعي ب����اللوائح والق����وانين ا
۱٦.۰٥٥P ۱٦٤ ۱۰۰ ۱۸٥.۹۲ ۱۳۰ ۲۱۲.۱۳ ۱٥۰ السياسية

** ۲ 

التحسن في االتجاه نحو المشاركة ف�ي العم�ل 
 ۲ ۲.۱۱۱ ۱۸٤.٦۰ ۱۰۰ ۱۸٥.۰٤ ۱۳۰ ۱۹۹.۱۷ ۱٥۰ التطوعي

 ۲ ۳.۱٤۲ ۱۹۹.٦۰ ۱۰۰ ۱۸۳.۹٦ ۱۳۰ ۱۹۰.۱۰ ۱٥۰ إجمالي الحياة االجتماعيةالتحسن في 

 ۳۸۰ن=                  ۰.۰۱**= مستوى معنوية 

  ۲۰۱٥جمعت وحسبت من (استمارة االستبيان)، الدراسة الميدانية،  المصدر:



 
Laban, et al. 278 

 توصيات الدراسة
باالستفادة من تحس�ن مس�توي  قيام وزارة التنمية المحلية -۱

إلمام أفراد المجتمع بالموضوعات ذات الط�ابع السياس�ي 
نح����و اإليج����ابي عل����ي المس����توى المحل����ي، واتج����اههم 

المشاركة في العمل التطوعي، وذلك من خالل تشجيعهم 
على المشاركة في انتخابات المحليات باعتب�ارهم األكث�ر 

رق دراي���ة بمش���كالت مج���تمعهم، واختي���ار أفض���ل الط���
 لعالجها.

قن���اة تواص���ل م���ع  إيج���ادح���رص وزارة الداخلي���ة عل���ى  -۲
الم����واطنين للوق����وف عل����ى المش����كالت الفعلي����ة لألم����ن 
بالمجتمع من خ�الل ح�وار مجتمع�ي موس�ع يمك�ن خالل�ه 

ين�اير،  ۲٥إيجاد أسباب الخلل األمني الح�ادث بع�د ث�ورة 
 والعمل على الحد من تلك المشكالت.

يذ بعض الب�رامج التنموي�ة ضرورة قيام الدولة بتبني وتنف -۳
المتكامل���ة والت���ي ته���دف إل���ى تحس���ين مس���توي الحي���اة 
االجتماعي���ة للم���واطنين، بحي���ث ال تعتم���د عل���ي تحس���ين 
أوض��اعهم االقتص��ادية فق��ط، ولك��ن تض��ع ف��ي اعتباره��ا 

مث���ل أوض���اع العم���ل،  عوام���لمجموع���ة أخ���ري م���ن ال
األوض���اع السياس���ية، واألم���ن واألم���ان، وذل���ك لض���مان 

فعل���ى، مم���ا يك���ون ل���ه م���ردود عل���ى  ش���عورهم بتحس���ن
 مستوي رضاهم وانتمائهم للمجتمع.

قي��ام وزارة التربي��ة والتعل��يم بتط��وير المن��اهج الدراس��ية  -٤
لكاف��ة المراح��ل الدراس��ية بحي��ث تراع��ى التركي��ز عل��ى 
تنمي���ة ال���روح القيادي���ة ل���دي الط���الب، ورف���ع مس���توي 
طموح��اتهم، مم��ا يجع��ل م��نهم أف��راد ق��ادرين عل��ى ت��ولى 

السياس���ية وتوجي���ه خ���دماتهم لتحس���ين الحي���اة المناص���ب 
 االجتماعية للمواطنين.

 عـــــراجــالم

الثقافة السياسية  .)۲۰۰۰إبراهيم، محمد محمد سليمان (
دراسة  .القتها بعملية المشاركة السياسيةللفالحين وع

ميدانية ببعض قرى محافظة الشرقية، رسالة دكتوراه، 
 كلية الزراعة، جامعة المنصورة.

 - علم االجتماع السياسي .)۲۰۰۳سود، شعبان الطاهر (األ
قضايا العنف السياسي والثورة، الدار المصرية 

 اللبنانية، القاهرة.
 القومي التخطيط ومعهد المتحدة لألمم اإلنمائي البرنامج

 .تقرير التنمية البشرية .)۲۰۱۰(
دور الشباب في التغيير  .)۲۰۱۲( الدراوشة، عبد هللا سالم

مجتمع األردني من وجهة نظر طلبة الجامعات في ال
 األردنية"،  جامعة الحسين بن طالل، األردن.

مسارات الحراك السياسي في  .)۲۰۰٦الديين، أحمد (
 .۱٦۰:  ۱۷٦٥الكويت، مجلة الحوار المتمدن، 

انعكاسات ثورات الربيع . )۲۰۱٤السليحات، ملوح (
ردنية لجامعات األالعربي على الوعي السياسي لطلبة ا

 (ب).۱العدد  ۲۰، المجلد في إقليم الوسط، مجلة المنارة
، دار علم االجتماع السياسي. )۲۰۰۷( الطيب، مولود زايد

 الكتب الوطنية، ليبيا.

 الحراك السياسي وأثره. )۲۰۱۳( العتيبي، مناور عبد اللطيف
-۲۰۰٦على االستقرار السياسي في دولة الكويت (

ة اآلداب والعلوم، قسم رسالة ماجستير، كلي ،)۲۰۱۲
 العلوم السياسية، جامعة الشرق األوسط.

 تنموية دول نحو .)۲۰۱۱اإلنمائي (برنامج األمم المتحدة 
 الدول في التنمية تحديات المنطقة العربية،  تقرير في

 العربية، الطبعة األولى.

 ثورة يناير ۲٥ ثورة. )۲۰۱۱( سعد أحمد الدين، تاج
 ستعالمات، القاهرة.لال العامة شعب، الهيئة

التغير االجتماعي،  .)۱۹۹۲زيد، أحمد، اعتماد عالم (
 مكتبة األنجلو المصرية.

في اجتماعيات التربية،  .)۱۹۸۱( سرحان، منير المرسي
 الطبعة الثانية، دار النهضه العربية.

، دار المجتمع والسياسة. )۱۹۸۸( سعد، إسماعيل علي
 المعرفة الجامعية، القاهرة.

 حالة-الثورة بعد ما مرحلة إدارة. )۲۰۱۱( محمد صفار،
الدولية، مؤسسة األهرام،  السياسة مجلة مصر،

 .٤٦ المجلد ، ابريل ،۱۸٤ العدد القاهرة،

 الفاعلين ثبات -محدودة خريطة. )۲۰۱۱( ناهد الدين، عز
 السياسة مجلة العربية، الثورات بعد األدوار وتغير
 ابريل. ،۱۸۸ العدد ، مؤسسة األهرام، القاهرة،ةالدولي

 المشاركة السياسية .)۱۹۷۹غانم، السيد عبد المطلب أحمد (
في مصر، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم 

 السياسية، جامعة القاهرة. 

تماعية: من بارسونز النظرية االج .)۱۹۹۹كريب، إيان (
، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني إلى هابرماس
 ).۲۲٤واآلداب، الكويت، عدد ( للثقافة والفنون

بية في مشروعية الثورات العر. )۲۰۱۲( كيالي، ماجد
، مجلة شئون عربية، جامعة النظم الجمهورية والملكية

 .۱٥٤الدول العربية، عدد 

 الحراك الشبابي: السياسي واالجتماعي. )۲۰۱۱( مراد، رامي
، مؤتمر المجتمع المدني في تقييم ورؤي استشراقية -

د العربية ودوره المنظور في مرحلة ما بعد الربيع البال
 العربي، مركز دراسات المجتمع المدني، القاهرة.
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 بيان بالمساحة .)۲۰۱۳( دعم اتخاذ القرارومعلومات المركز 
الكلية وعدد السكان بمحافظة الشرقية "، مطوري 

 النظم، محافظة الشرقية. 

مصرية العامة الهيئة ال .)۱۹۷٥( معجم العلوم االجتماعية 
 للكتاب، القاهرة.

دراسة تحليلية  .)۲۰۰۳نصر، أحمد عبد العزيز دراز (
لمشاركة لجان التنمية الريفية لبعض الوحدات المحلية 
بمحافظة الشرقية في أعمال البرنامج القومي للتنمية 
الريفية المتكاملة، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، 

 جامعة المنصورة.
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POLITICAL MOBILIZATION AND ITS IMPACT ON RURAL SOCIAL 
LIFE BEFORE AND AFTER THE REVOLUTION OF 25th JANUARY 

(FIELD STUDY IN SHARKIA GOVERNORATE) 
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1. Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

2. Agric. Ext. and Rural Soc. Dept., Fac. Agric., El-Mansoyra Univ., Egypt  

ABSTRACT 

The current study aimed to: testing significant differences between before and after the 
revolution of 25th January regarding to the variables of political mobilization and social life. 
testing significant differences between the various areas of the study regarding to the variables 
of political mobilization and social life. Testing significant differences between the various 
areas of the study regarding to the variables of the improvement in political mobilization and 
the improvement in social life. To achieve these objectives This research was conducted in 
Sharkia governorate and divided the villages of the governorate into three categories : the 
category of  high-villages in the level of services. The category of medium-villages in the 
level of services and the category of low-villages in the level of services. Then was chosen 
village from each category with random sample and the study areas are as follows: Shobak 
Basta Village from the first category, Hefna village from the second category and Gawisha 
village from the third category, data had been collected from 380 respondents spread over the 
study areas by questionnaire with personal interview with respondents whether they are male 
or female in the period from the beginning of November 2014 until the end of January 2015 
and used statistical methods: percentages arithmetic mean and standard deviation. grading 
standard. grades T. frequency distribution tables. Cronbach's alpha coefficient. Mann Whitney 
test. Kruskal-Wallis test. The most important results of the study are: the existence of 
significant differences at the level of 0.01 between before and after the 25th January revolution 
regarding follow-up news and political issues, the trend towards participation in voluntary 
work, awareness of the regulations and political laws, knowledge of the subjects of a political 
nature at the local level, kowledge of the subjects of a political nature on a global level, 
working conditions, economic conditions, political conditions, security and safety and the 
status of women and the total social life. While showing no significant differences between 
before and after the 25th January revolution regarding health conditions, educational 
conditions, cultural conditions, child care and care for people with special needs. Tt turns out 
that there were significant differences at the level of 0.01 between the various study areas and 
between each of improvement in knowledge of the subjects of a political nature at the local 
level, the improvement in knowledge of the subjects of a political nature on a global level, the 
improvement in the awareness of the regulations and political laws, and the absence of 
significant differences between the various study areas regarding the improvement in the 
follow-up news political issues, the improvement in the trend towards participation in 
voluntary work and improvement in social life.  

Key words: Political mobilization, social life, 25th January revolution, Sharkia Governorate. 
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