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 دراسة إجتماعية كيفية <عمال المرأة البدوية وإحتياجاتھا بشمال سيناء 

 مروان مصطفى حسن مصطفى 

  مصر- جامعة قناة السويس -كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش  -والتنمية الريفية ا	قتصاد  قسم

 خصلُالم

ري ت%%ؤثر وتت%%أثر بالسياس%%ات العام%%ة وبعملي%%ات التنمي%%ة ة البدوي%%ة كطاق%%ة بش%%رية أو م%%ورد بش%% أن الم%%رأه	ش%%ك في%%مم%%ا 
البدوي%ة عل%ى المھ%ارات والق%درات الت%ى تتمت%ع بھ%ا، والمص%قولة ب%روح للم%رأة واستراتيجيتھا، وبقدر ما يستند الدور التنم%وي 

ما تضعه مجموع%ة البدوية فى تنمية مجتمعاتھا، فى ظل المرأة وادراك واع ورشيد، بقدر ما تكون حركة التقدم الذي تحرزة 
البدوي%ة، وتتض%ح ھ%ذه الع%ادات والتقالي%د ف%ى اتخ%اذ الم%رأة ھمية خاصة لصالح الكور على حساب أالعادات ولقيم والتقاليد من 

البدوي%ة ل%يس فق%ط بس%بب اSھم%ال الم%رأة اSم%ر ال%ذي يط%رح أھمي%ة بالغ%ة لتنمي%ة . ال%خ... القرارات ا	جتماعي%ة وا	قتص%ادية 
ًالبدوية تؤدي دورا رئيسيا ھاما وم%ؤثرا داخ%ل اس%رتھا ب%ل داخ%ل مجتمعھ%ا، وبالت%الي المرأة ًولكن ايضا Sن الطويل لتنميتھا،  ً ً ً

ًضرورة تھيئة الظروف 	ستقرارھاوتوطسنھا بعيدا عن حياة الترحال وعدم ا	ستقرار، با	ض%افة ال%ى الحف%اظ عليھ%ا ص%حيا  ً
البدوي%%ة وتحقي%%ق العم%%ل ال`ئ%%ق الم%%رأة  المجتم%%ع الب%%دوي باعتب%%ار أن تنمي%%ة ًوانجاي%ا، وھ%%و ب%%ذلك يع%%د نقط%%ة بداي%%ة 	زم%%ة لتغيي%%ر

 .والكريم لھا ھو تنمية ل`سرة بأسرھا، وبالتالي تنمية للوحدات ا	جتماعية المكونة للمجتمع البدوي

ع  وال%%ذي يھ%%دف ال%%ى الكش%%ف وأس%%تط`Qualitativeعتم%%دت الدراس%%ة ف%%ى بنائھ%%ا البحث%%ي عل%%ى الم%%نھج الكيف%%ي اوق%%د 
الظ%%روف والمعلوم%%ات كم%%ا يراھ%%ا المس%%تفيدون، حي%%ث ت%%م أس%%تخدام أس%%اليب الحلق%%ات النقاش%%ية، والم`حظ%%ة، ودراس%%ة الحال%%ة 

للم%رأة البدوي%ة بس%يناء، وتحدي%د م`م%ح الحال%ة العام%ة المرأة وتناولت أھم نتائج البحث الوضع الراھن لعمل ). السيرة الذاتية(
البدوي%ة بس%يناء، للم%رأة  التحديات التى تحول دون تلبية احتياجات تحسين ظروف العمل ستعرضت Sھماالبدوية بسيناء، وثم 

ًالبدوي%%ة بس%%يناء م%%ن وجھ%%ة نظ%%ر المبحوث%%ات، واخي%%را طرح%%ت رؤي%%ة للم%%رأة وتناول%%ت أھ%%م احتياج%%ات تحس%%ين ظ%%روف العم%%ل 
 .البدوية بسيناءللمرأة مستقبلية لبرامج وتداخ`ت اص`حية لتحسين حالة العمل 

تحديات تواج%ه الم%رأة ،  إحتياجات المرأة البدوية،أعمال المرأة البدوية،  المرأة البدوية،البحث الكيفي :اQسترشاديةكلمات ال
 .البدوية في شمال سيناء

 

 ومشكلة البحثتمھيد 

تمثل س%يناء ثق%` جغرافي%ا كبي%را ف%ي مي%زان مس%احة 
 ، بم%ا ٢ أل%ف ك%م ٦١ع ، حيث تبلغ مس%احتھا نح%و ٠م٠ج

م%%%ن المس%%%احة اzجمالي%%%ة ، فض%%%` ع%%%ن % ٦دل نح%%%و يع%%%ا
قتص%%%ادية الت%%%ي يمك%%%%ن تمتعھ%%%ا بالعدي%%%د م%%%ن الم%%%%وارد ا	

اس%%%%تغ`لھا بكف%%%%اءة ف%%%%ي تحس%%%%ين اSح%%%%وال ا	قتص%%%%ادية 
 وال%ذين يبل%غ تع%دادھم أكث%ر –وا	جتماعية للمتوطنين بھ%ا 

 والتي يمكن أن تشكل أساس%ا للتنمي%ة - ألف نسمة٤٠٠من 
مركUUUز (ة اور متع%%%ددة ومتنوع%%%المتكامل%%%ة م%%%ن خ%%%`ل مح%%%

 .)٢٠١٣ ،المعلومات ودعم أتخاذ القرار

وحي%%%ث أن الم%%%رأة ف%%%ي س%%%يناء تمث%%%ل نح%%%و نص%%%ف 
 ف%ي ةالمجتمع فض` عن قيامھ%ا بالعدي%د م%ن اSدوار الھام%

، ف%%إن قض%%ية إدم%%اج الم%%رأة ف%%ي التنمي%%ة أص%%بحت المجتم%%ع
 الملح%ة ةتشكل اتجاھ%ا رئيس%يا وج%ادا ، فض%` ع%ن الحاج%

تنادا إل%%ي أن التنمي%%ة البش%%رية تص%%بح معرض%%ه ل%%ذلك ، اس%%
وعلي%%ه فق%%د اتج%%ه النظ%%ر إل%%ي  ھا،س%%تم تجنيل%%م ي%%للخط%%ر إذا 

 ةالم%%رأة باعتبارھ%%ا كيان%%ا مش%%اركا ف%%ي الب%%رامج واSنش%%ط
 ).١٨٠ص: ٢٠٠٢ ،سلطان (ةالتنموي

 م%%%ا قص%%%ر المحلل%%%ون للمش%%%روعات ف%%%ي أن ًوكثي%%%را
 ةمح%%دديعط%%وا للم%%رأه البدوي%%ه ق%%درا كافي%%ا م%%ن المص%%الح ال

أنھ%%%ا ترن%%%وا نح%%%و الظف%%%ر بق%%%در م%%%ن ورغ%%%م واحتياجاتھ%%%ا، 
دھ%%%%ا وؤ تةأن حركتھ%%%%ا نح%%%%و التنمي%%%%إ	 المن%%%%افع المتاح%%%%ه 

، كما أنھا كثي%را م%ا تواج%ه اعتبارات اقتصاديه واجتماعيه
، يض%اف  دون تملكھ%ا أص%ول إنتاجي%ه حقيقي%ةتح%ولقيود ب

ة  ف%%ي دائ%%رة حي%%اة العائل%%ةإل%ي ذل%%ك أن عزل%%ة الم%%رأة البدوي%%
 ھ%%%%االق%%%%رارات المتعلق%%%%ة بعادات  ف%%%%يا عميق%%%%ت%%%%ؤثر ت%%%%أثيرا

 ،٢٠٠٤ ،زعUUUUزوع( ا	جتماعي%%%%ة والغذائي%%%%ة والص%%%%حية
 .)٧٤ص

 كطاق%ة بش%رية أو ةومما 	شك في%ه أن الم%رأة البدوي%
 وبعملي%%ات ةم%%ورد بش%%ري ت%%ؤثر وتت%%أثر بالسياس%%ات العام%%

، وبق%%در م%%ا يس%%تند ال%%دور التنم%%وي واس%%تراتيجيتھا ةالتنمي%%
، لمھ%ارات والق%درات الت%ي تتمت%ع بھ%اعل%ي اية البدوللمرأه 

والمص%%قوله ب%%روح وإدراك واع ورش%%يد، بق%%در م%%ا تك%%ون 
ف%%%ي تنمي%%%ة البدوي%%%ة حرك%%%ة التق%%%دم ال%%%ذي تح%%%رزه الم%%%رأة 
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 مجموع%%ة الع%%ادات والق%%يم هتض%%عف%%ي ظ%%ل م%%ا ، مجتمعاتھ%%ا
 لص%%الح ال%%ذكور عل%%ي حس%%اب ةأھمي%%ه خاص%%م%%ن والتقالي%%د 

ادات والتقالي%%د ف%ي اتخ%%اذ الم%رأة البدوي%ة، وتتض%%ح ھ%ذه الع%
 ،العليUUوات(خ ل%%إ. ....الق%%رارات اzجتماعي%%ه واzقتص%%اديه

 .)٦٢ ص  :٢٠٠٣

اSمر الذي يطرح أھميه بالغه لتنمية الم%رأة البدوي%ه 
، ولكن أيض%ا Sن قط بسبب اzھمال الطويل لتنميتھاليس ف

 ت%%ؤدي دورا رئيس%%يا ھام%%ا وم%%ؤثرا داخ%%ل ةالم%%رأة البدوي%%
تھيئ%%ة   ض%%رورة بالت%%الي و، امجتمعھ%%أس%%رتھا ب%%ل داخ%%ل 

الظروف 	س%تقرارھا وتوطينھ%ا بعي%دا ع%ن حي%اة الترح%ال 
ص%%حيا  باzض%%افه إل%%ي الحف%%اظ عليھ%%ا، روع%%دم اzس%%تقرا

 لتغيير المجتم%ع ة، وھو بذلك يعد نقطة بداية 	زموإنجابيا
وتحقي%%ق العم%%ل البدوي%%ة الب%%دوي، باعتب%%ار أن تنمي%%ة الم%%رأة 

 بأس%%رھا، وبالت%%الي ةو تنمي%%ة ل�س%%رلھ%%ا ھ%%والك%%ريم ال`ئ%%ق 
  للمجتم%%%ع للب%%%دوية المكون%%%ةجتماعي%%%تنمي%%%ة للوح%%%دات ا	

 .)٩٨، ص١٩٩٤: العازمي(

العم%ل الك%ريم وال`ئ%ق تحقي%ق ويتطلب تحقيق ھدف 
المحلي%%%ة : كاف%%%ة اSص%%%عدةللم%%%رأة الس%%%يناوية عم%%%` عل%%%ى 

المجتم%%ع ھ%%ذا التح%%دي حي%%ث يواج%%ه ، واzقليمي%%ة ةالوطني%%و
 .عامة والسيناوي عل%ى وج%ه الخص%وصالمصري بصفة 

ومن ھذا المنطلق تتبلور أھداف البحث ف%ي محاول%ة ج%ادة 
 : ل�جابة على التساؤ	ت التالية 

 ما ھي الم`مح الرئيسية لمنطقة الدراسة ؟  )١

 ما ھو الوضع الراھن لعمل المرأة البدوية بسيناء؟  )٢

ما ھي م`م%ح الحال%ة العام%ة للم%رأة البدوي%ة بس%يناء م%ن  )٣
 ھة نظر الحاضرات؟وج

الط%%%رف اSكث%%%ر معان%%%اة ف%%%ي المجتم%%%ع الب%%%دوي م%%%ا ھ%%%و  )٤
 ؟بسيناء

ما ھي أھم فرص العمل المتاحة أمام المرأة البدوي%ة ف%ي  )٥
 سيناء؟

أھ%م التح%ديات الت%ي تح%ول دون تلبي%ة احتياج%ات ما ھ%ي  )٦
 ؟تحسين ظروف العمل للمرأة البدوية بسيناء 

أة أھ%%م احتياج%%ات تحس%%ين ظ%%روف العم%%ل للم%%رم%%ا ھ%%ي  )٧
 ؟البدوية بسيناء من وجھة نظر المبحوثات 

ھ%%ل ھن%%اك نم%%اذج ناجح%%ة للم%%رأة البدوي%%ة تح%%ت ظروفھ%%ا  )٨
 الحالية؟ 

 : أھداف البحث 

 .التعرف على أھم م`مح منطقة الدراسة )١

التع%%%رف عل%%%ى الوض%%%ع ال%%%راھن لعم%%%ل الم%%%رأة البدوي%%%ة  )٢
 .بسيناء

تحدي%%د م`م%%ح الحال%%ة العام%%ة للم%%رأة البدوي%%ة بس%%يناء م%%ن  )٣
 . نظر الحاضراتوجھة

التعرف على الطرف اSكثر معاناة في المجتمع الب%دوي  )٤
 .بسيناء

التع%%%رف عل%%%ى أھ%%%م التح%%%ديات الت%%%ي تح%%%ول دون تلبي%%%ة  )٥
  .احتياجات تحسين ظروف العمل للمرأة البدوية بسيناء

تح%%%ت ظروفھ%%%ا نم%%%وذج ن%%%اجح للم%%%رأة البدوي%%%ة ع%%%رض  )٦
 .الحالية

أة تحدي%%%د أھ%%%م احتياج%%%ات تحس%%%ين ظ%%%روف العم%%%ل للم%%%ر )٧
  .البدوية بسيناء من وجھة نظر المبحوثات

التعرف على بعض قصص النجاح في المجتمع الب%دوي  )٨
. 

 : نظري اqطار ال

تشكل المرأة فى الغالب اSعم نصف السكان فى كل 
المجتمعات وتقوم بدور مؤثر فى كافة نواحى الحياة 
ا	قتصادية والسياسية واzنسانية ويتأثر دور المرأة فى 

بنوعيه المجتمع الذى تعيش فيه من حيث الثقافات العمل 
والمعتقدات والعادات والتقاليد التى تحكمه واSخطار 

ومع ھذا فإن المرأة يجب أن تحاط . والقيم التى تتحكم فيه
بسياج من التشريعات القانونية التى تمكنھا من أداء 

فلقد أكدت كل . دورھا فى الحياة ا	جتماعية وا	قتصادية
نات واSعراف والمواثيق الدولية أن التنمية الرشيدة الديا

Sى دولة فى العالم تتطلب المشاركة الفعالة للمرأة على 
مصطفي،  ( الرجل فى كافة الميادينقدم المساواة مع 

 )٢٨٩ص : ٢٠٠٨

ويثار فى اSدبيات المعاصرة قضية ھامة فى تناول 
وضع المرأة فى سوق العمل، وھى أن الحكم على 

ًكة العمالة النسائية فى سوق العمل 	 يتم جزافا عن مشار
طريق حساب نسبة المشاركة مرتفعة أو منخفضة، بل 
من المھم تبنى منظور يمكن من فھم طبيعة ھذه 

وإذا كان المنظور اSنثوى القديم يركز على . المشاركة
سيطرة الذكور على بعض اSعمال، وإعادة ترتيب 

فإن المنظور الحديث يركز النوع، وتنظيم سوق العمل، 
على كثير من القضايا المتصلة بالعمل وفھم المواقع التى 
تشغلھا المرأة فى سوق العمل، وھل تعمل كل الوقت أم 
جزء من الوقت؟ وھى تعمل بشكل مؤقت أم بشكل دائم 

)Ahmed, 2006:p221( 

ولقد عرفت المرأة بطبيعتھا اzنسانية وبتجاربھا أن 
لحقيقى الذى تتبلور فيه شخصيتھا العمل ھو الوسط ا

واستق`ليتھا وما تحرزه المرأة من أجور نتيجة الجھود 
ًالمبذولة من جانبھا فى العمل اzنتاجى كان طريقا إلى 
اكتشافھا أھمية العامل ا	قتصادى فى تأكيد إنسانيتھا إ	 
ًأن اختيار المرأة لنوع العمل الذى تمارسه كان خاضعا 

ا أن اSعمال النسوية المعروفة كانت zرادة الرجل، كم
قريبة من طابع اSعمال المنزلية واSسرية التى تتم داخل 
ًالمنزل، بينما نجد اSعمال النسوية حاليا فى ظل 

معد	ت تعليم المرأة دخلت التطورات الحديثة وارتفاع 
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: ٢٠٠٦سيلو، (. ميادين اقتصادية عديدة وغير تقليديةفى 
 .)٥٦ص 

مام بمفھوم عمل المرأة إلى بداية الثورة ويرجع ا	ھت
الصناعية، وذلك عندما بدأ عمال المصانع يضربون عن 
العمل نتيجة zرھاقھم لساعات عمل طويلة وذات أجر 

وبسبب ذلك دخلت المرأة ميدان العمل لتغطى نقص . محدود
ًاSيدى العاملة فى المصانع خوفا من توقف العمل والخسارة 

ولم يكن دخول المرأة لسوق  على ذلك، المالية المترتبة
العمل بقرار اتخذته بنفسھا بل لواقع مجتمعى دفعھا 
	تخاذ مثل ھذا القرار zنقاذ تلك المصانع من الخسارة 

المرأة وقدراتھا والعبء الذى تتحمله دون النظر لطبيعة 
 )٢٠٨ص : ٢٠٠٧ا<ھوائي، (المرأة  من جراء ذلك

ى إطار النظريات حيث إن مفھوم المرأة ذاته ف
ا	جتماعية والسياسية الغربية قد تبلور فى صورة ما 
يمكن أن نطلق عليه الخطاب النسوى أو ا	تجاه النسوى 

Feminism واتجاه النوع Gender ولقد تطور مفھوم 
النوع كأحد المفاھيم المحورية التى يمكن من خ`لھا فھم 

لفة وتفسير دور ومكانة المرأة فى المجتمعات المخت
أبو حطب، (اzنتاجية لرصد مدى مشاركتھا فى العملية 

 .)١٣ص:٢٠٠٣

وقد ظھر مفھوم النوع فى الثمانينات كنموذج 
نظرى مسيطر، حيث يلقى ھذا المنظور الضوء على 
عملية التكوين ا	جتماعى للذكورة واSنوثة كفئتين 

ويركز نموذج . متناقضتين مع وجود قيم غير متساوية
يفية التى تضفى بھا أنماط معينة من النوع على الك

السلوك واSدوار معانى نوعية معينة، وكيف يقسم العمل 
بشكل رمزى يعبر عن اخت`ف النوع، وكيف تتنوع 

، ولقد عرف اصة بالنوعاSبنية ا	جتماعية والقيم الخ
جون سكوت النوع على أنه متغير بنائى فى الع`قات "

ت القائمة بين الجنسين، ا	جتماعية يستند على ا	خت`فا
. وھو يمثل النواة اSولى فى تشكيل ع`قات قوة محدد

وفى مقابل مفھوم النوع الذى يركز على ا	خت`فات بين 
ًالجنسين والتى تتشكل اجتماعيا، نجد مفھوم الجنس الذى 
يشير إلى الفروق الطبيعية، أى المرتبطة بالجوانب 

 .)٧٤ص: ٢٠٠٤: أبو السرور(البيولوجية 

ة فى مصر تشكل حوالي أوبالرغم من كون المر
نھا تدور  أ	إ، من قوة العمل صعودا وھبوطا% ٢٥

 ٦ة تبدأ من سن حول ھذه النسبة فى شريحة عمري
على نسبة تشغيل تنحصر فى أ، و سنة٦٠لى إسنوات 

 سنة، وتشكل نسبة النساء في اSعمال ٦٠لى إ ٣٠سن 
مشتغ`ت ال`تى ، كما ترتفع نسبة ال%٤١المتدنية نحو 

 فى% ٤٦ نحو -جرأ بدون –نطاق العائلة يعملن فى 
ك يمكن القول بتواجد المناطق الريفية وما شابھا وبذل

النساء بنسب مرتفعة داخل قطاع العمل العشوائى حيث 
 Survival Strategyيمثل استراتيجية البقاء للفقراء 

 ).٧٨ص  :٢٠٠١ ،خالد(

، الحياة المجتمعيةًنمطا من أنماط وتمثل البداوة 
وتعتبر بداية التكيف ا	جتماعي لكل من الفرد والجماعة 
والمجتمع مع الظروف البيئية الصعبة والقاھرة التي 

، ويركز ھذا التكيف )١٥٩ص: ٢٠٠٠ ،جامع(تحيط به 
..  أدوات العمل والم`بسعلى عناصر مادية مثل

ت ، وعلي عناصر غير 	 مادية مثل العاداوغيرھا
، كما أن للثقافة ليد والمعتقدات واSعرافوالتقا

ًالصحراوية أيضا جانبھا الضمني، والذي يمكن التعرف 

ً، ولھا أيضا جانبھا ليه من خ`ل تحليل السلوك الظاھرع

 :١٩٨٤ حنا،(مباشرة الصريح الذي يمكن م`حظته 
 العصور كجزء من ، ويتم ا	حتفاظ بھا على مر)٨٥ص

رب اSفراد لھذه القيم ، ويؤدي تشالثقافة الضمنية
والثقافات �ن تصبح دوافع فى تكوينھم النفسي تشكل 

ص : ١٩٧٧، ج}ل(سلوكھم وتحدد قواعد ھذا السلوك 
لى عصبية التراث وھي إ، وھي فى ذلك تستند )٩٨

عصبية معنوية للقديم ، لكل ما تركه اSباء واSجداد 
لشيء غير موجود بكيانه ولكنه متغلغل فى وجدان 

تمعات البدوية ، وتتمثل فيه فضائل ھذا المجتمع المج
وكل مثله العليا ، وليس المھم ان تكون تلك المثل أو 
التقاليد صالحة أو طالحه، ولكن المھم ھو ما وجودا عليه 

  .)١٥٥ص : ١٩٩٦ الفوال،(آباءھم 

 بالرغم –لى أن المرأة البدوية إوتشير الدراسات 
ستضعفة والفقيرة،  تعد من أكثر الفئات الم–من ذلك 

حيث تعمل القيود والعوامل ا	جتماعية على الحد من 
. فرص استخدامھا للمنافع ا	قتصادية وخاصة ا	ئتمان

كما تعد اSمية والجھل وا	تجاھات المحافظة من أھم 
القوى المعوقة لمشاركة المرأة في منظومة العمل خاصة 

يد والتى تعمل فى المجتمعات البدوية الشديدة التعلق بالتقال
على فرض اطر محافظيه شديدة، مما يسدل على 
ا	نشطة النسائية القائمة على ا	قتصاد المنزلى ستارا 

نشطة أيحول بينھا وبين ا	نظار، وبذلك 	 يعترف بھا ك
وغالبا ما ) ٢٠٨ص : ١٩٨٤ ،السمالوطى(نتاجية إ

ئف بطبيعتھا 	 يرتكز عمل المرأة فى مشروعات ووظا
، كما انه فى احيان كثيرة تحصل المرأة  مرتفعاتولد دخ`

داء نفس العمل، حيث أالرجل فى مقابل على اجر اقل من 
يضعف كل ھذا من قدرة المرأة على تملك ا	صول 

و أنتاجية إبدء فى مشروعات واح`ل تراكم مالى وال
 ،حنا(خدمية صغيرة تفيد بھا نفسھا ومجتمعھا المحلى 

 ).١٦ص : ١٩٨٤

ل فان التركيز على تحريك الموارد ى حاأوعلى 
الحالية يبدو فى تزايد اذ انه من حيث الفاعلية يمكن ان 
يكون تحريك الطاقات الخاملة بدي` لرأس المال المادى، 
خاصة اذا ما عقدت نيات الناس مع ا	رتقاء بأنفسھم وخلق 

 .)١١٠ص :١٩٩٦ ،السمالوطي(المبادرات المشتركة 
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 : المنھجية البحثية 

ھذا البحث بشكل رئيسي على المنھج الكيفي تمد يع
  وقراءة دراسة علىالذي يعتمد بشكل رئيسي 

 تحويل يتم 	 حيث كمي، غير بأسلوب واSحداث البيانات
 يتم وإنما الكمي، البحث حالة في كما أرقام إلى البيانات

 وتحليل م`حظة واقع من النتائج على الحصول
 وا	تصا	ت لوثائقوا والصور والمواقف اSحداث 

 .Smith, 1983; p88)( اللفظية وغير اللفظية

ًويعرف البحث الكيفي عموما على أنه الدراسة 
التي يمكن القيام بھا أو إجراءھا في السياق أو الموقف 
الطبيعي، حيث يقوم الباحث بجمع البيانات، أو الكلمات، 
 أو الصور، ثم يحللھا بطريقة استقرائية مع التركيز على

 ،)١٨، ص٢٠٠٣ رجب،(المعاني التي يذكرھا المشاركون 
المنھج الكيفي، بمجموعة من الخصائص المختلفة ويتميز 

 :التي يمكن توضيحھا على النحو التالي

 يعتمد المنھج الكيفي بشكل أساسي على إدراك الموضوع •
 وتفسيره، 

يجمع الباحث البيانات النوعية ل�بحاث الكمية بصورة  •
أو صور بدل استخدام اSرقام وذلك عن كلمات لفظية 

طريق مقاب`ت أو تسجي`ت أو كتب دراسية أو 
  .صور

 .يحلل البيانات بطريقة استد	لية •

احترام الثقافة المحلية مع تقويمھا من زاوية وظيفتھا  •
 .لھم 	 من زاوية ثقافة أخرى دخيلة

احترام القواعد التشريعية في إجراء البحوث خ`ل  •
 طايع،(بضوابطھا صاريح وا	لتزام استخراج الت

 .)١٠٢-١٠١، ص٢٠٠٧

وھناك العديد من نقاط القوة والضعف في البحوث 
الكيفية تتمثل في فھم السلوك اzنساني دون تحكم مقصود 

 يتم في مواقف طبيعية بدراسة  وأنهأو غير مقصود،
ًيختبر ما يحدث فعليا ، كما أنه السلوك في سياقه الطبيعي

د على أراء مسبقة، باzضافة الى أنه يعتمد دون ا	عتما
على جمع مكثف للبيانات يمتد لفترة زمنية قد تطول 

 ).١٠٥ص: ٢٠٠٧ طايع،(

أما أھم نقاط الضعف التي قد توجد في البحث 
الكيفي تتمثل في صعوبة تعميم النتائج Sن طبيعة الحالة 
ًانفرادية فمن الصعب أن تكون أساسا للتعميم، باzضافة 

ى وجود عنصر الذاتية في اختيار الحا	ت وفي تجميع ال
البيانات، أي إنه قد يفتقر إلى الموضوعية، الى جانب 
ًعدم صحة البيانات المجمعة أحيانا، Sن الشخص 

 البلداوي،( يتعاطف مع الباحث بالمعلوماتالمبحوث قد 
 .)٣٥ص: ٢٠٠٧

 ويعتمد ھذا البحث على طريقة الدراسة الظاھراتية
)Phenomenology( تھتم الظاھراتية أساسا، التي "

بدراسة البنى، وبعمل الوعي اzنساني، ومسلمتھا 
الذي نعيش فيه عالم مصنوع في الرئيسية ھي أن العالم 

 ص ١٩٩٩إيان كريب، (وعينا أو في رؤوسنا 
 الظاھراتية على الخبرة ، وتركز)١٤٩–١٤٨ص

براتنا الحدسية كنقطة بداية، أي ما تمثله الظاھرة في خ
الواعية، ثم تنطلق من ھذه الخبرة لتحليل الظاھرة 
وأساس معرفتنا بھا، غير أنھا 	 تدعي التوصل إلى 
حقائق مطلقة مجردة، سواء في الميتافيزيقيا أو في العلم، 
حيث ويركز الظاھراتيون على المقابلة المعمقة التي قد 

لعينة ا ويتم اختيار ا، كم"يتجاوز إتمامھا الساعتين أحيانا
شرة حول ، من الذين تتوافر لديھم خبرة مبابدقة بالغة

، إذ ترتكز عملية البحث الظاھرة المرشحة للدراسة
مقابلة التي الفينومينولوجي على الباحث والمبحوث، وال

 .Paul D. Leedy, 2005 p)تنطلق من الظاھراتية
p. 139-140) .  

كما يعتمد البحث أيضا على منھج دراسة الحالة 
ذي يعرف بأنه المنھج المعتمد على دراسة حالة معينة ال

 بھدف جمع معلومات متعمقة عنھا وھو مفيد فى اعطاء
ساليب أخري ومنھج أمعلومات 	 يمكن الحصول عليھا ب

  ًسبا ل`ستخدام عندما يكون تركيزدراسة الحالة يكون منا
البحث على ظاھرة معاصرة ضمن سياق الحياة الواقعي 

 عندما تكون ھناك رغبة فى هفضل استخدامنه يإكذلك ف
دراسة حالة تحتوى على العديد من المتغيرات والعوامل 

 ، ضھا البعضعالمرتبطة مع ب
العوامل والمتغيرات يمكن م`حظتھا  وحينما تكون ھذه

)p205 Smith, 1983:.( 

ويعتمد منھج دراسة الحالة على خمس خطوات 
حل الدراسة حالة مأساسية أول ھذه الخطوات ھو تحديد ال

وضحت الدراسات أن أدھا  وقد ومحدداتھا ونوعھا وعد
ھناك العديد من أنواع دراسة الحالة التفسيرية 

"Explanatory " ودراسة الحالة الوصفية ،
"Descriptive" ، ودراسة الحالة المتعددة

"Multiple- Case Studies" ، ودراسة الحالة 
، ا	ستكشافية حالةودراسة ال، "Intrinsic"المتعمقة 

)Smith, J.K,1948:p421. ( ستنادSحيث تم ا 
 في ھذا البحث على نموذج مختلط بين دراسة الحالة

، وقد تم ذلك باzعتماد الوصفية ودراسة الحالة المتعمقة
 على المقابلة وھي 

خض بسؤال مجموعة من محادثة ھادفة يقوم فيھا ش
ول معلومات ح أخر بھدف جمع الا	سئلة لشخص

ي كل حيث تستخدم المقاب`ت ف موضوع معين يتم بحثة
، وتم ا	عتماد على المقاب`ت من ا	بحاث الكمية والكيفية

 والتى  Semi Structured Interviewشبة المنظمة 
يتم فيھا مناقشة مجموعة من النقاط المحددة مسبقا 
بواسطة الباحث مع ا	حتفاظ بقدر من المرونة بحيث 

قلي` عن النقاط المحددة لتوضيح نقاط يمكن الخروج 
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 حجازي،(ًأخري تتصل بالموضوع بشكل أكثر تفصي` 
 .)١١٠ص :٢٠٠٦

 رئيسية من الصدق وعامة ھناك خمسة أنواع
يشير إلى  الذي ، وھي الصدق الوصفيللبحوث الكيفية

الباحثين،  درجة الدقة الوقائعية التي تتحلى بھا تقارير
توجيھه للتحقق من ذلك يدور والتساؤل اSول الذي يتم 

قد تم عرضه من وقائع عن مجتمع  حول ما إذا كان ما
 الدراسة يحدث بالفعل، وعما إذا كان الباحثون يعرضون

ما سمعوه وشاھدوه، ومن أھم استراتيجيات الحصول 
مراقبين  التعدد، وھو استخدام عدة على الصدق الوصفي

 الذي لم`حظة ووصف سلوك مجتمع الدراسة واzطار
تسمح بالتأكد من دقة  يوجدون فيه، وھذه الطريقة

الم`حظات، والنوع الثاني ھو الصدق التأويلي أو 
للظواھر  يعني الدقة في تمثيل المعاني، وھو التفسيري

المدروسة كما يتصورھا المبحوثون أنفسھم، أي النظر 
إليھا بعيونھم، والتعبير عما يدور في دواخلھم وتوضيح 

 في إطار فھمھم الخاص للظاھرة، ومن أھم نظرھم وجھة
 المشاركة النوع ھو أسلوب استراتيجيات ھذا

، ويتضمن ھذا اSسلوب رجوع ا	سترجاعية للمبحوثين
لمجتمع الدراسة للتحقق من مواقفھم على ما  الباحث

الصدق ، أما النوع الثالث توصل إليه من تفسيرات
ري مع  الذي يعبر عن تناسب التفسير النظ:النظري

 الواقع الميداني بحيث يعطي القارئ انطباعا بأن البحث
معقول وجدير بالثقة من ھذه الناحية، وإحدى وسائل 

فترة الدراسة الميدانية  تحقيق الصدق النظري ھي تمديد
بصورة تمكن الباحث من الثقة فيما توصل إليه من ثبات 

اب الع`قات التي تتم م`حظتھا ومن ثم الفھم Sسب Sنماط
، باzضافة الى استراتيجية حدوثھا على تلك الصورة

استخدام عدة نظريات التنويع النظري التي تعتمد على 
لدراسة الظاھرة قيد البحث نظرا Sن تنوع  مختلفة

أما . أعمق النظريات يمكن أن يؤدي إلى نظرية تحليلية
على  أي المقدرة : النوع الرابع فھو الصدق الداخلي

قة بين المتغيرات المستقلة والتابعة، وتتحدد استج`ء الع`
بالدرجة التي يمكن أن يقال بھا  درجة الصدق الداخلي

عن الع`قة الم`حظة بأنھا سببية، وأخيرا النوع الخامس 
على التعميم خارج نطاق  أي المقدرة: الصدق الخارجي

وتبرز أھميته عند محاولة . مجا	ت البحث المحدودة
ات معينة Sشخاص أو ظروف أو نتائج دراس تعميم

ليس من  أزمان أخرى على الرغم من أن التعميم أص`
 ,.Maxwell, J. A). الكيفياSھداف الرئيسية للبحث 
1992. P.P. 29-299)  

وھناك أربعة معايير تساعد في تحقيق الصدق في 
البحث الكيفي بشكل عام وتمكن الباحث من اكتساب ثقة 

 التدقيق من قبل المخبرين :نتائجه وھي ا�خرين في
العملية عودة الباحث المستمرة  وتتضمن ھذه :اSساسين

 للمخبرين اSساسيين بمجتمع الدراسة 	 ستشارتھم حول
 من نتائج ما يقوم به من تحليل وحول ما يتوصل إليه

البحث عن ر الثاني ي والمعايوتسجيل تعليقاتھم حوله
على القناعة بأن العملية  وتقوم ھذه: اSدلة المناقضة

الصدق 	 يعني تطابق ما توصل إليه الباحث من الواقع 
بل يتمثل في قوة الموقف في وجه ما يمكن أن  فحسب

المناقضة  يتعارض معه ويتضمن البحث عن اSدلة
، والمعيار استخدام العينة القصدية والمشاركة المستمرة

وھي عملية مراجعة أساسية للباحث  :التنويع الثالث
ووسائل جمعھا  ضمن استخدام مصادر متعددة للبياناتتت

ًكما تتضمن أيضا استخدام توجھات نظرية متنوعة 
، وأخيرا ممكن للتحليل والنتائج للوصول إلى أقوى أساس

الدقة  يعني توخي: الوصف المكثفالمعيار الرابع 
والتفصيل والعمق والشمول عند وصف السياق الكلي 

ما تم التوصل إليه من  صفللدراسة و	 يكتفي ھنا بو
نتائج فحسب بل 	بد من ا	ھتمام ايضا بالوصف الدقيق 

، التي تم التوصل من خ`لھا لتلك النتائج للكيفية
(Gilchrist, 1992, p86-87). 

يختلف اسلوب تحليل البيانات في البحث وعادة ما 
 ت باعتمادهالكيفي عن ا	شكال التقليدية ا	خرى لتحليل البيانا

، مما يعنى ان التحليل النھائي 	 ظريات ا	جتماعيةالن
 يستمد من البيانات ا	ثنوجرافية، وإنما ا	نط`ق الى ما بعد

 .(Jones, 1985, pp56-57)  رؤى ومفاھيم المبحوثين

 :مجاQت الدراسة 

 :المجال الجغرافى ) أ(

حي%%ث  وتجم%%ع الم%%ويلح، ت%%م اختي%%ار قري%%ة أم ش%%يحان
 الس%%مات اSساس%%ية للتجمع%%ات تتض%%ح ف%%ى تل%%ك التجمع%%ات

وبن%%اء  ،ة م%%ن حي%%ث نم%%ط اzس%%كان غي%%ر المخط%%طالبدوي%%
وق%د يك%ون ) المقع%د( ووجود الن%ادى المنازل فى تجمعات،

بعض المنازل عبارة عن عشش أو ما و ،غير تام أو عشة
تخUUUاذ إمركUUUز المعلومUUUات ودعUUUم  (يطل%%%ق علي%%%ه أكش%%%اك

 ،رةالقرارات بمحافظة شمال سUيناء، بيانUات غيUر منشUو
٢٠١٣.( 

 :المجال البشرى ) ب(

مثل%%ه الم%%رأة البدوي%%ة بس%%يناء باzض%%افة ال%%ى بع%%ض ت
اSخب%%اريون م%%ن ش%%يوخ القبائ%%ل والعواق%%ل بس%%يناء ال%%ذين 
ين%%%تظم ل%%%ديھم رؤى وتص%%%ورات ورص%%%يد م%%%ن الخب%%%رات 
واzتجاھ%%ات المتراكم%%ة واzتجاھ%%ات المتعلق%%ة ب%%أدوارھن 

 المويلح الى وينتمي أھالي تجمع. داخل المجتمع السيناوي
ة ھ%ي أق%دم القبائ%ل ، والمش%ھور أن ھ%ذه القبيل%قبيلة التياھ%ا 

أن س%%كن التياھ%%ا م%%ن ) ١٦٨ص: ١٩١٦، شUUقير(ويق%%ول 
وم%ن مطل%ة ، جبل الح`ل إلى نقب الراكنة شما	 وجنوب%ا 

ش%%ھر أنخ%%ل الش%%رقية إل%%ى جبي%%ل حس%%ن ش%%رقا وغرب%%ا ، و
يمة وع%%%رب س%%%مراك%%%زھم نخ%%%ل وجب%%%ل الح%%%`ل وع%%%ين الق

 ھ%`ل م%ن طع%ن س%ليمان العن%ود ي وأصلھم من بن%المويلح
م%%ن بري%%ة نج%%د، وق%%د دخل%%وا الجزي%%رة ف%%ى وق%%ت واح%%د م%%ع 

أھ%%الي قري%%ة أم ش%%يحان أم%%ا ، هالت%%رابين وس%%كنوا ب%%`د التي%%
 ،ةأش%%%ھر ف%%%روعھم الح%%%ردوالت%%%رابين فينتم%%%ون ال%%%ى قبيل%%%ة 
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وأشھر مراكزھم الجورة والبرث ، والشبعينات ، الحسابلة
ل المغ%ارة وأم قطف والروافع%ة وجب% والمقضبة يوالبواط

ًوق%%د س%%كن فريق%%ا م%%نھم ش%%رق والجفجاف%%ة وجب%%ل الراح%%ة ، 
و	 يزال م%نھم بقي%ة ھن%اك ف%ى نويب%ع وع%ين ، ب`د الطور 

لكن معظم الترابين فى  أحمد وعين فريج وعين العاقول ،
وأص%ل الت%رابين أنھ%م م%ن  الجي%زة، يغزة ومنھم طائف%ة ف%

اء ، مع رجل يدعى الوحي%دى جد يقال له نجم قدم إلى سين
م%ن ذري%ة الحس%ن أخ%ى الحس%ين فن%ز	 ض%يفين عل%ى ش%يخ 
كبير من بنى واصل فى جبل طور س%يناء فتزوج%ا إبنتي%ه، 

ونجم ج%د  الترابين والوحيدى جد الوحيدات، فكان نجم جد
الت%%%رابين ھ%%%و إب%%%ن الش%%%يخ عطي%%%ة الم%%%دفون ف%%%ى ال%%%وادى 

ئ%%د أن اوالمنس%%وب إلي%%ه عن%%د ع%%ين خ%%ريج ، وف%%ى درر الف
الت%%رابين والوحي%%دات والحويط%%ات واللحي%%وات م%%ن أص%%ل 

 .) ٣٨٧ ص:ـ ھ٩٧٧ ،الجزيري (واحد من بنى عطية

 :المجال الزمنى للدراسة ) ج(

تم عقد الحلقات النقاشية للدراسة وإجراء دراس%ات الحال%ة 
 وفقا للمجا	ت الزمنية التالية

  ٢٩/١١/٢٠١٢ : لقاء تجمع المويلح  -١

 ٦/١٢/٢٠١٢: م شيحان لقاء قرية أ -٢

 نتائج الدراسة

Qأھم م}مح منطقة الدراسة : ًأو : 

ملUUف معلومUUات أساسUUية عUUن الحلقUUة النقاشUUية ا<ولUUى  ) أ
 :بتجمع المويلح 

  ٢٩/١١/٢٠١٢ :تاريخ انعقاد الحلقة  •

، أغل%%بھن متزوج%%ات  س%%يدة وفت%%اة ١١: عـUUـدد الحضUUـور  •
 ولديھن أبناء 

 مدخل التجمع حي%ث أسفلت ما عدا : الطريق إلى التجمع •
 .ھو على حالته 

 ٩٠المسافة من العريش نحو حوالي  :الموقع والمسافة  •
 كيلو مت%ر ويق%ع ٧٠كيلو متر وعن مركز الحسنة حوالي 

 التجمع بين جبلي المويلح والقسيمة وأعلى وادي مويلح 

عب%%د الش%%يخ زوج%%ة س%الم من%%زل ص%%فاء  :مكـــUـان الحلقUUة  •
عن منزل مب%اني عب%ارة وھو عبارة  الرحمن س`مة سالم

  عن حجرتين وملحق به عشه وسقف المنزل من الخشب

 .ينتمي اھالى التجمع إلى قبيلة التياھة  :القبيـلة  •

وش%%يخ ال%%دھيني، يتبع%%ون الش%%يخ محم%%د حس%%ن : الشيUUـخ  •
 .البريكات سلمان فراج عبيد 

يرات قالص%: يتسلسل من القبيلة أفخ%اذ : التسلسل القبلـي •
 الم%%ويلح يھ%%الأ اش%%تيات  وينتم%%ي – بريك%%ات – بني%%ات –

يرات وعائل%%%ة قإل%%%ى قبيل%%%ة التياھ%%%ا وخاص%%%ة فخ%%%ذ الص%%%
 الصبيان

: تنتشر اسر اھالى التجمع بكل من  : اQنتشار ا<سـرى  •
 ى ن الحصا–إقرية – نخل –الحسنة 

يرجع تاريخ اzقامة بالتجمع إل%ى   :مدة اqقامة بالتجمع  •
 . عاما وكان يوجد به أسرتان ١٦نحو 

يبل%%%غ ع%%%دد اSس%%%ر حالي%%%ا : د ا<سUUUر حاليUUUا بUUUالتجمع عUUUد •
 أس%%رة ولك%%ن ع%%دد اSس%%ر ٤٠المقيم%%ة ب%%المويلح أكث%%ر م%%ن 

قل%%%ي` ولكن%%%ه ي%%%زداد بحك%%%م ك%%%ون التجم%%%ع ج%%%اذب ل�ھ%%%ل 
 والعشيرة المتواجدين بالمناطق اSخرى 

يغلب عل%ى الحض%ور اSمي%ة : الحالة التعليمية للحضور  •
 ة محو اSميةوان كان يتواجد بعض ممن أتموا دور

 من%%زل مب%اني بعض%%ھا ١٤يوج%%د نح%و : نعــــUـدد المسUاك •
عبارة عن حجرة واح%دة ولك%ن البقي%ة عب%ارة ع%ن عش%ش 

ويوجد حوالي ث`ثة أكش%اك م%ن )  عشة٢٥نحو  (خوص
 الصاج والخشب يقيم بھا ا�سر 

مس%%%اكن مب%%%اني متباع%%%دة ع%%%ن : نظUUUام السUUUكن وظروفUUUه  •
قي المس%اكن بعضھا إضافة إلى بعض أكشاك الصاج وب%ا

 ) خوص(عبارة عن عشش 

	 يوجد بالتجمع وحدة صحية واق%رب : الوحدة الصحية  •
 كيل%و مت%ر ٤وحدة صحية موجودة في القسيمة عل%ى بع%د 

ويتواج%%د بھ%%ا أطب%%اء ، و	 يوج%%د ب%%التجمع أيض%%ا م%%دارس 
ويذھب الصغار إلى المدرسة بالقسيمة وق%د يحج%م ا�ب%اء 

و	 توج%د ،  عليھم عن ذھاب أو	دھم إلى المدرسة خوفا
 مؤسسات أخرى بالتجمع 

• UUيوج%%د ب%%التجمع كھرب%%اء م%%ن الش%%بكة وتتواج%%د : اء الكھرب
 .أعمدة الكھرباء بالتجمع ما عدا الجھة القبلية 

ـUUUUـة • 	 يوج%%%%د ب%%%%التجمع اى مح%%%%`ت : المحUUUU}ت التجاري
 .ويذھب اSفراد إلى القسيمة لشراء احتياجاتھم

اشUية الثانيUة ملف معلومات أساسية عن الحلقة النق ) ب
 :بتجمع أم شيحان

قرية أم شيحان وھى تضم عدة تجمعات : اسـم التجمع  •
 متقاربة

  ٦/١٢/٢٠١٢: تاريخ انعقاد الحلقة  •

  سيدات١٠: عــدد الحضــور  •

 أسفلت : الطريق إلى التجمع  •

 ك%م وم%ن ٥٥المسافة م%ن الع%ريش  :الموقع والمسافـة  •
  كم ٣٥ كم ومن القسيمة ٨٠الحسنة 

عبارة عن عش%ه م%ن مخلف%ات النخي%ل : ن الحلقة مكــــا •
واSخش%%اب والمش%%مع حج%%رة واح%%ده وأمامھ%%ا فن%%اء يق%%در 

 نفس حجمھا

 .ينتمي اھالى التجمع إلى قبيلة الترابين :القبيـلة  •
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 . سالميتبعون الشيخ : الشيخ  •

 وأم قطف، منطقة أم شيحان : الموطن ا<صلي  •

ى من%اطق ينتشر ا	ھل وا	ق%ارب ف% : اQنتشار ا<سرى •
 جب%ل – ٣٠ ك – وادي ا	زارق المخاش%يب –ام قطف 
 . العويضات – الباتور –الح`ل 

من%%%ذ اي%%%ام ا	ت%%%راك والدول%%%ة : مUUUدة اqقامUUUة بUUUالتجمع  •
 العثمانية

  اسرة٢٠٠-١٨٠: عدد ا<سر حاليا بالتجمع  •

 ميات غالبية الحضور أ: الحالة التعليمية للحضور  •

 م%%رأة ١٨ – ١٥ن يوج%%د ب%%التجمع م%% : المUUرأة المعيلUUة •
 .معيلة

مس%%كن مبن%%ى  ٦٠يوج%%د نح%%و  : نظUUام السUUكن وظروفUUه  •
 عشة١٢٠با	ضافة الى نحو 

توجد وحدة صحية بھ%ا ث`ث%ة اطب%اء   :الوحدة الصحية  •
ك%م م%ن ٥٠٠وتناوبون العمل، وھل تق%ع عل%ى بع%د نح%و 

 .التجمع

 يوجد دار شروق وبھا مكتب بريد: مؤسسات أخرى  •

• UUUالتجمع تي%%%ار مس%%%تقر م%%%ن اء ب%%%توج%%%د كھرب%%%: اءالكھرب
، ولكن توص%يل  الكھرب%اء بالمن%ازل ي%تم بطريق%ة الشبكة

 .عشوائية عن طريق خطوط سلوك ارضية

يوج%%د مدرس%%ة ابتدائي%%ة واخ%%رى إعدادي%%ة ، : المUUدارس  •
كم%%ا يوج%%د معھ%%د أزھ%%ري ب%%الجھود الذاتي%%ة وبن%%اؤه غي%%ر 

 .مناسب

ـUUUUـة • يوج%%%%د نح%%%%و اربع%%%%ة مح%%%%`ت  :  المحUUU}ت التجاري
 بالتجمع

 : عمل المرأة البدوية بسيناءلالوضع الراھن : ًانيثا

للوض%%ع ال%%راھن لعم%%ل الحلق%%ات النقاش%ية تش%ير نت%%ائج 
ال%%ى قي%%ام الم%%رأة البدوي%%ة ف%%ي س%%يناء الم%رأة البدوي%%ة بس%%يناء 

 :بالعديد من اSعمال تم تصنيفھا كما يلي 

 :  أعمال منزلية -أ

 : التصنيع الغذائي  -١

 تجفيف البلح وصناعة العجوة −

 صناعة الجبن −

 صناعة الخضيض −

 صناعة اللبن الرايب −

 تجفيف الخضر −

 تصنيع مخ`	ت −

 :  التصنيع البيئي -٢

 صناعة الكليم −

 صناعة خرج الجمل والسرج −

 ) الطرز– الق`ده -الخرز(مصنوعات سياحية  −

 صناعة القربة والسعف −

 غزل الصوف −

 صناعة الثوب والطواقى  −

قليديUة متصUلة أنشطة انتاجيUة ت ( العمل خارج المنزل-ب
 )بالزراعة والرعي

 :   الزراعة -ب

 زراعة ا	شجار امام المنزل −

 حصاد المحصول −

 نقل المحصول الى المنزل −

 اعداد السماد البلدى −

 تنقية الحشائش −

  المياه -٢

 إحضار الماء من البئر أو الھرابه −

 تخزين الماء  −

  الرعي وخدمة الحيوانات -٣

 رعى ا	غنام والماعز −

 غنام والماعزبيع وشراء ا	 −

 بناء وتنظيف حظائر الحيوانات −

  الحياه البرية-٤

 )الجرجير والخبيزة(جمع الخضر البرية  −

 جمع النباتات الطبية −

 جمع ا	حطاب لغرض ا	ستعمال المنزلى −

 )التفحيم(صناعة الفحم  −

  التخزين-٥

 تخزين البلح −

 تخزين اع`ف الحيوانات −

جھUUUة نظUUUر  مUUUن وللمUUUرأة البدويUUUةالحالUUUة العامUUUة : ثالثUUUا
 : الحاضرات

أجمع%%%ت المش%%%اركات ف%%%ى الح%%%وار عل%%%ى أن الحال%%%ة 
العامة التي تمر بھا المرأة البدوية بشمال سيناء ھ%ى حال%ة 
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 وأنھ%%ا مظلوم%%%ة ًص%%عبة ج%%دا أو ص%%%عبة ف%%ى أق%%ل تق%%%دير ،
وتعاني م%ن تفرق%ة واض%حة خاص%ة ف%ي المي%راث حي%ث 	 

ط%%ف بع%%ض م%%ا ذكرت%%ه ت ويمك%%ن أن نقت%%رث ف%%ي اSرض 
 : ات فى ھذا الموضوع فيما ما يلىبعض السيد

كفاي%%ة حالتھ%%ا النفس%%ية بس%%بب ...  ًالظ%%روف ص%%عبة ج%%دا  •
أو	دھم اللى أخذوھم منھم م%ن غي%ر ذن%ب وإھانتھ%ا م%ن 

 وقلة الفلوس وغلو ا	سعار دى مشكلة ثانية... الشرطة 
 )سيدة مسنة من قرية أم شيحان(

بيقول%%وا ھن%%ا لم%%ا يتبش%%ر الراج%%ل بمول%%ودة بن%%ت جاتل%%ك  •
تUUUم ذكUUUر ھUUUذه العبUUUارة فUUUي التجمعUUUين (اعي%%%ة غ%%%نم ر

 )وموجودة في التراث السيناوي

ً صباحا وقبل ما تطل%ع بتخب%ز ٧تسرح بالغنم من بالبنت  •

الفطير وتحضر ا	كل وبعدين تطلع بالغنم وبترج%ع م%ع 
عي%ب الراج%ل . غيبة الشمس والراجل بيكون فى البي%ت 

ى الغيط يروح شغله بس فى التجارة او ف. يسرح بالغنم 
 )فتاة من قرية المويلح (او موظف

خ%%ط المي%%راث ف%%ي المجتم%%ع الب%%دوي يس%%ير ف%%ي اتج%%اھين  •
اSول لل%%ذكور ويرث%%وا ف%%ي اSرض واSم%%وال واzب%%ل ، 

تم (والثاني ل�ناث ويرثوا في اSغنام والماعز والذھب 
ذكUر ھUUذه العبUارة فUUي التجمعUUين وموجUودة فUUي التUUراث 

 )السيناوي

محروم%ة ... ًى القري%ة ص%عبة ج%دا ظروف المرأة ھن%ا ف% •
ل%و أتعلم%ت لغاي%ة خامس%ة ابت%دائى ب%س ... من كل حاجة 

وكم%%ان ... علش%%ان مف%%يش غي%%ر مدرس%%ة واح%%دة أبت%%دائى 
وكم%%%ان ... محروم%%%ة م%%%ن أب%%%داء رأيھ%%%ا ف%%%ى اى حاج%%%ة 

ملھ%%%اش ح%%%ق ت%%%ورث م%%%ن أبوھ%%%ا علش%%%ان الب%%%ت خيرھ%%%ا 
سيدة شابة مUن قريUة ( لجوزھا وممنوع تطلب الميراث

 )يلحالمو

فUي ) الرجUل أم المUرأة(أيھما أكثر معاناة (المعاناة : رابعا
 :)المجتمع البدوي

ك%%ان ھن%%اك ش%%به إجم%%اع ف%%ي ا�راء ح%%ول أن الم%%رأة 
ھ%%ي الط%%رف اSكث%%ر معان%%اة ف%%ي المجتم%%ع الب%%دوي ، وان 
حاولت بعض الحاضرات ربط ھذا الموضوع بأن الرجل 

لبدوي%ة يظل رج` و	 غب%ار علي%ه ، ويع%اب عل%ى الم%رأة ا
أن ت%%%ذكر انتقاص%%%%ا ل%%%دى رجلھ%%%%ا ، وف%%%ي الج%%%%زء الت%%%%الي 
نس%%تعرض بعض%%ا مم%%ا قال%%ه الحض%%ور ح%%ول ھ%%ذه النقط%%ة 

 : الھامة 

المرأة أكثر معاناة من الرجل Sن ھي%ة عليھ%ا ك%ل حاج%ة  •
ك%%ل ... والراج%%ل 	بي%%رحم و	بيس%%يب رحم%%ة ربن%%ا تن%%زل 

سيدة شUابة ( حاجة عايزھا 	زم تعملھا فى نفس اللحظة
 )مع المويلحمن تج

م%%ا نق%%درش ننك%%ر أن الراج%%ل برض%%ه بيتع%%ب ف%%ى العم%%ل  •
بس 	زم . ومحتاج يرجع البيت ي`قى كل حاجة جاھزة 

 )سيدة شابة من قرية أم شيحان (يقدر إنھا كمان بتتعب

ًالمرأة بتعانى أكثر خصوصا المطلقة وا	رملة والمعلقة  •
 )سيدة معيلة من قرية أم شيحان( اللى جوزھا سايبھا

ة ف%%رص العم%%ل للم%%رأة ف%%ى القري%%ة والجھ%%ل وا	مي%%ة قل%% •
ك%%ل ھ%%ادا بي%%أثر عل%%ى ٠٠مبتق%%درش الس%%ت ت%%ذاكر لعيالھ%%ا 

 )زوجة شابة من تجمع المويلح( نفسيتھا

الست بتعانى أكثر من الراجل Sنھا بتص%حى م%ن الفج%ر  •
علشان تخبز وتفطر عيالھا وتق%وم بالبي%ت وبع%ديھا تن%زل 

المھ%م ... د تط%رز تشتغل مع جوزھا فى ا	رض أو بتقع%
وكم%%%ان الس%%%ت لوحص%%%ل أى ... أنھ%%%ا متقع%%%دش فاض%%%ية 

الراج%ل مب%يغلطش ، مكروه فى البي%ت يبق%ى ھي%ه الس%بب 
 )سيدة من تجمع المويلح(ً أبدا

 بيفض%%%ل ٠الس%%%ت بتع%%%انى أكث%%%ر ب%%%س عي%%%ب نق%%%ول ك%%%ده  •
يعن%ى تطل%ع البن%ت م%ن أول . الراجل راجل والست ست 

 مUUن قريUUة أم سUUيدة( النھ%%ار لغيب%%ة الش%%مس وھي%%ة بتل%%ف
 )شيحان

الست والراجل بيعانوا كل واحد من ناحية المھ%م نغط%ى  •
 )تم ذكر ھذه العبارة في التجمعين(الصرف على البيت 

 :فرص العمل المتاحة للمرأة البدوية بسيناء : خامسا 

تباين%%ت ا�راء ح%%ول ظ%%روف العم%%ل المتاح%%ة للم%%رأة 
توج%%د وان ترك%%زت ا�راء ح%%ول أن%%ه 	 ، البدوي%%ة بس%%يناء 

م%%ؤھ`ت كافي%%ة للم%%رأة البدوي%%ة ف%%ي س%%يناء ل`ن%%دماج ف%%ي 
بسيناء س%واء كان%ت م%ؤھ`ت تعليمي%ة أو فني%ة سوق العمل 

يقتصر على الرع%ي أو مھارية ، وأن عمل المرأة البدوية 
،  والتطري%%ز والتفص%%يل والخياط%%ة اzب%%رةوأش%%غال ب%%الغنم 

باzضافة الى توافر مساحة كبيرة من وقت الفراغ تقضيه 
المرأة البدوية في العديد من اSعمال المنزلي%ة أو مس%اعدة 

، كم%ا ، وأن العمل في اSص%ل للرج%ال زوجھا بالمزرعة 
أض%%افت المبحوث%%ات أن%%ه لك%%ي تعم%%ل الم%%رأة 	ب%%د أن ي%%تم 

، لتأھيلھ%%ا ل`ن%%دماج ف%%ي س%%وق العم%%ل وت%%دريبھا إع%%دادھا 
ونع%%%رض فيم%%%ا يل%%%ي بعض%%%ا مم%%%ا قالت%%%ه الحاض%%%رات ف%%%ي 

 :قاشيتين الحلقتين الن

معظم البنات م%ا بيعرف%وش يعمل%وا حاج%ة غي%ر الخياط%ة  •
تUUUUم ذكUUUUر ھUUUUذه العبUUUUارة فUUUUي (والتفص%%%%يل والتطري%%%%ز 

 )التجمعين

الرجالة بس اللى يطلعوا للشغل أم%ا النس%وان فبيس%رحوا  •
 )تم ذكر ھذه العبارة في التجمعين(بالغنم 

	زم نفتح مشاريع بس تكون فى القرية علش%ان الرجال%ة  •
سUيدة مUن تجمUع ( نقضى على الجھل واSميةتوافق ، و

 )المويلح
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مطل%%وب إيج%%اد مش%%اريع للش%%باب والش%%ابات ، ومس%%اھمة  •
رجال اSعمال فى توفير فرص العم%ل ، وإيج%اد ف%رص 

سUUيدة مUUن ( عم%ل لم%%ن معھ%%م ش%%ھادات متوس%%طة أو علي%%ا
 )قرية أم شيحان

ب%%س ل%%و في%%ه إع%%`ن ع%%ن ... ًھ%%وه أساس%%ا مف%%يش وظ%%ايف  •
الني%%%%ل بيعرف%%%وا قبلن%%%%ا وبيص%%%%رفوا وظيف%%%ة بن%%%%ات وادى 

وھم%ا ... بصراحة عايزينھم يرحمونا شوية ... أمورھم 
Sنه ن%ادر ... الواحدة لو مش متثبتة تبقى شغالة موسمى 

لم%%%ا يك%%%ون في%%%ه واح%%%د مس%%%ئول ف%%%ى مص%%%لحة حكومي%%%ة 
فتاة من قريUة ( عرايشى ، ولو كان موجود بيخدم عيلته

 )أم شيحان

Sن الم%رأة لھ%ا .. اليد الخطأ 	بد من تغيير العادات والتق •
حق الحصول على وظيفة  م%ش الراج%ل ب%س ھ%وه الل%ى 

 )تم ذكر ھذه العبارة في التجمعين (يتعين

الحكوم%%ة اSول ت%%وفر الوظ%%ايف وبع%%دين نطل%%ب أن أحن%%ا  •
تUUم ذكUUر ھUUذه العبUUارة فUUي  (نس%%اوى ب%%ين الول%%د والبن%%ت

 )التجمعين

البن%%ت الول%%د قدام%%ه مج%%ا	ت كتي%%ر ف%%ى العم%%ل الح%%ر لك%%ن  •
 ع%%ايزين مش%%روع كبي%%ر يأخ%%د نس%%%بة ...فرص%%تھا قليل%%ة 
 )فتاة من تجمع المويلح( كبيرة من البنات

دايم%%ا بيتع%%املوا م%%ع الم%%رأة الس%%يناوية كأنھ%%ا م%%واطن م%%ن  •
 اني%ة وغي%ر ك%فء للعم%ل ف%ى مج%ا	ت مختلف%ةثدرجة الال
 )فتاة من قرية أم شيحان(

ًأساس%%ا مف%%يش وظ%%ايف غي%%ر بالواس%%طة ومطل%%وب إتاح%%ة  •
 )فتاة من قرية أم شيحان( الفرص Sبناء سيناء

 ا	ول نطال%%ب ب%%أن البن%%ت ...مف%%يش وظ%%ايف و	 تعل%%يم  •
تUم  (تكمل تعليمھا زى الولد وبعدين نفك%ر كي%ف نوظفھ%ا

 )ذكر ھذه العبارة في التجمعين

ع%%ايزين الم%%رأة تثب%%ت نفس%%ھا Sن في%%ه بع%%ض المص%%الح  •
. ھ%ام بيقولوا عليھ%ا ض%عيفة 	 تس%تطيع إنج%از بع%ض الم

تUUم ذكUUر ھUUذه  (	زم نرف%%ع مھارتھ%%ا وق%%درتھا بالت%%دريب
 )العبارة في التجمعين

تحUUUول دون تلبيUUUة احتياجUUUات التحUUUديات التUUUي : ًسادسUUUا
 :روف العمل للمرأة البدوية بسيناءتحسين ظ

كأني ق%د نك%أت جرح%ا كبي%را بي%دي ، فم%ا ان ت%م ف%تح 
الحوار حول ما ھي أھ%م التح%ديات الت%ي تح%ول دون تلبي%ة 

حتياج%%ات تحس%%ين ظ%%روف العم%%ل للم%%رأة البدوي%%ة بس%%يناء ا
والوص%%%ول ب%%%ه ال%%%ى مس%%%توى 	ئ%%%ق يحق%%%ق أدن%%%ى مرات%%%ب 
مقومات العمل ال`ئق محليا أو عالميا حتى انھال%ت ا�راء 
مرك%%%زة ح%%%ول الع%%%ادات والتقالي%%%د الخاطئ%%%ة الموروث%%%ة ، 
والجھل بالحقوق ، تحكم المشايخ ، قل%ة ف%رص العم%ل ف%ي 

ا ظھ%%%ر وج%%%ود وع%%%ي واض%%%ح ل%%%دى ال%%%ب`د عموم%%%ا ، كم%%%
المبحوثات بالظروف السياسية وا	قتصادية التي تمر بھ%ا 
ال%%%ب`د م%%%ن خ%%%`ل ش%%%عورھم بع%%%دم اھتم%%%ام المس%%%تثمرين 

بغي%%%اب دور با	س%%%تثمار ف%%%ي ھ%%%ذه المنطق%%%ة ، واحساس%%%ھم 
ونع%رض فيم%ا يل%ي بعض%ا مم%ا ، منظمات المجتمع الم%دني

 :قالته الحاضرات في الحلقتين النقاشيتين 

، وقل%ة ليد الخاطئ%ة الموروث%ة ع%ن اSج%دادلعادات والتقاا •
نتش%%ار الجھ%%ل ب%%ين النس%%اء، اوع%%ى الم%%رأة الس%%يناوية، و

، م%%ع  المجتم%%عي	س%%يما الجھ%%ل ب%%الحقوق والواجب%%ات ف%%
 ).تم ذكر ھذه العبارة في التجمعين (التسرب من التعليم

تUم ذكUر ھUذه العبUارة  (عدم تفعيل دور الجمعيات اSھلية •
 )عينفي التجم

 الني%%%%ل ، يالواس%%%%طة Sن معظ%%%%م المس%%%%ئولين م%%%%ن واد •
بناء البلد من الوظايف العليا ، والبطالة ، وقلة أوحرمان 

 )سيدة شابة من قرية أم شيحان( الدخل

طلب%ت  يعن%ى الواح%دة ل%و.. أحنا بنخاف من القيل والق%ال  •
 الميراث يقول%وا عليھ%ا م%ش متربي%ة ، و	 حت%ى يحقھا ف

فتUUاة مUUن قريUUة أم ( ا عن%%د ح%%دھاملھ%%اش رجال%%ة يوقفوھ%%
 )شيحان

، ، وقلة الم%دارس القريةفيقلة فرص العمل أمام المرأة  •
تUم ذكUر ھUذه  (وتفضيل الولد عل%ى البن%ت ف%ى ك%ل حاج%ة

 )العبارة في التجمعين

سUUيدة شUUابة مUUن (  ك%%ل حاج%%ةيح%%ق الم%%رأة مھض%%وم ف%% •
 )تجمع المويلح

 الحي%%اة زى البن%%ت ف%%ى ف%%يالم%%رأة البدوي%%ة ملھ%%اش خب%%رة  •
 )تم ذكر ھذه العبارة في التجمعين (المدينة

 مجتمعن%%ا ف%%ي والتط%%رف الس%%ائد ب%%ين الش%%باب اzرھ%%اب •
بن%%%%%اء زواج واS اSف%%%%%يك%%%%%ل ي%%%%%وم يس%%%%%حبوا .. الب%%%%%دوي

قس%ام ب%دون ، حتى الحريم تأخدھم الحكوم%ة ل�واzخوان
 )زوجة مسجون بتجمع المويلح( سبب

من%%ع الم%%رأة م%%ن الخ%%روج م%%ن المن%%زل Sنھ%%ا 	ب%%د تك%%ون  •
و	دھ%ا ، ب%المعنى أداخل المنزل لتلبي%ة طلب%ات زوجھ%ا و

 المن%%زل أش%%غال يش%%تغلت ف%%اوحت%%ى ل%%و . اSص%%ح خادم%%ة 
م%ع ع%دم  .. ييدوي%ة يحل%ف عليھ%ا ب%الط`ق م%ا تجيب%ه ت%ان

قتن%%اع بع%%ض الس%%تات ب%%الخروج م%%ن المن%%زل Sن ربن%%ا ا
و	 أح%د يراھ%%ا غي%%ر .. خلقھ%م للعم%%ل داخ%ل المن%%زل فق%%ط 

 )المويلحسيدة بتجمع ( زوجھا

تم ذكر ھذه العبارة فUي  ( شئون المرأةيتحكم المشايخ ف •
 )التجمعين

س%%تخراج المس%%تندات والوث%%ائق الرس%%مية اھتم%%ام بع%%دم ا	 •
 مث%%ل البطاق%%ة القومي%%ة وش%%ھادة الم%%ي`د ووثيق%%ة ال%%زواج

ظاھرة مسجلة بالمجتمع البدوي بشمال سUيناء بصUفة (
 )عامة

... ع الب%%دوي ًن%%ادرا م%%ا بيك%%ون للم%%رأة رأى ف%%ي المجتم%% •
ع%%%%ايزين نغي%%%%ر ... مس%%%%لوبة ال%%%%رأي والحري%%%%ة واzرادة 

نبدأ ب%المرأة 	زم يك%ون عن%دھا ... عادات وتقاليد مجتمع 



 
Marwan M.H. Moustafa 148

سUيدة بقريUة ( إرادة ورغبة ف%ي التغيي%ر وبع%دين الراج%ل
 )أم شيحان

و ح%د فك%ر ول%... ماحدش بيفكر يستثمر في المنطق%ة دي  •
عبUارة فUي تUم ذكUر ھUذه ال (موش ح%ايكون عام%ل حس%ابنا

 )التجمعين

احتياجUات تحسUين ظUروف العمUل للمUرأة البدويUة : سابعا
 :بسيناء 

ترك%%%زت آراء الحض%%%ور ح%%%ول ض%%%رورة مس%%%اھمة 
الدولة وقطاع المستثمرين في ت%وفير ف%رص عم%ل مناس%بة 
للمرأة البدوي%ة بس%يناء م%ن خ%`ل مش%روعات اس%تثمارية ، 
م%%ع ض%%رورة تفعي%%ل دور منظم%%ات المجتم%%ع الم%%دني وف%%تح 

اب مش%%%%اركة الم%%%%رأة البدوي%%%%ة فيھ%%%%ا ، كم%%%%ا أش%%%%ارت ب%%%%
الحاض%%رات ال%%%ى ض%%%رورة عم%%ل دورات تدريبي%%%ة تمك%%%ن 
المرأة البدوية من المھارات اSساسية التي قد تس%ھل دم%ج 
الم%%رأة البدوي%%ة بس%%وق العم%%ل ، باzض%%افة ال%%ى ض%%رورة 
ت%%%%وفير مراف%%%%ق البني%%%%ة اSساس%%%%ية كالمي%%%%اه والكھرب%%%%اء ، 

وفيم%%ا يل%%ي دات الص%%حية ، والمؤسس%%ية كالم%%دارس والوح%%
 :  عرضا Sھم ما قالته الحاضرات في الحلقتين النقاشيتين 

، ع%%%ايزين مش%%%روع كبي%%%ر م%%%ن خ`ل%%%ه تت%%%وفر الخام%%%ات •
إحن%%%ا بنع%%%رف نط%%%رز عل%%%ى ، وق وكم%%%ان أنتاجن%%%ا يتس%%%

وبنع%%%رف نعم%%%ل الخ%%%رز عل%%%ى القم%%%اش ب%%%س ، القم%%%اش
وعن%دنا . عايزين خامات نش%تغل بيھ%ا وح%د يش%ترى من%ا 

، القرية مثل التين والعنب والكمثرى والطم%اطمالزرع ب
وف%%%ى ، وممك%%ن تص%%نيع ھ%%ذه المنتج%%%ات وبيعھ%%ا مجم%%دة

منتجات ممكن تتجف مثل التين والعنب وتتباع بس أھ%م 
 .)سيدة من تجمع المويلح( حاجة ن`قى حد يشترى منا

 عايزين نحل مشكلة المية علش%ان نق%در نش%رب ون%زرع •
 .)سيدة من تجمع المويلح(

لب%%اب أم%%ام مش%%اركة الم%%رأة ف%%ي الجمعي%%ات اSھلي%%ة ف%%تح ا •
 .)سيدة من قرية أم شيحان( لزيادة معرفتھا

.. تنمية المجتم%ع م%ن خ%`ل مش%اريع للش%باب والش%ابات  •
وعمل ندوات توعي%ة وتثقي%ف والتغل%ب عل%ى المعتق%دات 

 .)فتاة من قرية أم شيحان( والمورثات الخاطئة

 ة وق%%دراتھاعم%%ل دورات تدريبي%%ة لرف%%ع مھ%%ارات الم%%رأ •
 )سيدة شابة من تجمع المويلح(

عايزين ح%د ي%تكلم م%ع الرجال%ة Sن الراج%ل م%ش ممك%ن  •
 )تم ذكر ھذه العبارة في التجمعين( يسمع من المرأة

وت%وفير ..  القرية مستشفى أو وح%دة ص%حية يعايزين ف •
وف%%تح م%%دارس إع%%دادى .. المواص%%`ت بأس%%عار معقول%%ة 

 بالس%%فر والتنق%%ل  Sن البن%%ت غي%%ر مس%%موح ليھ%%ايوث%%انو
 )سيدة شابة من قرية أم شيحان(خلف التعليم 

سيدة من (  المنطقةيتوجيه رجال اSعمال ل`ستثمار ف •
 )قرية أم شيحان

 ): المعلمة(دراسة الحالة : ًثامنا

ف%ي وق%د اقترب%ت م%ن عامھ%ا اSربع%ون تعيش صفاء 
 عاما وكانت قب%ل ذل%ك ٢٠تجمع المويلح منذ ما يقرب من 

بالقرب من عين الجديرات حيث المص%در ئلتھا مع عاتقيم 
، ولقربھ%ا م%ن قري%ة القس%يمة الت%ي تعتب%ر واح%ة الدائم للماء

في قلب س%يناء فق%د التحق%ت ص%فاء بالمدرس%ة ذات الفص%ل 
الواح%%%د الت%%%ي كان%%%ت موج%%%ودة بقري%%%ة القس%%%يمة، وأكمل%%%ت 

zعدادية ، وذلك بدعم تعليمھا حتى حصلت على الشھادة ا
ھا ووالدتھا فقد كانت ص%فاء الوحي%دة غير مسبوق من والد

zناث التي أكملت حتى الشھادة اzعدادية بين أقرانھا من ا
، ف%%%ي ح%%%ين ل%%%م تس%%%تطيع اSخري%%%ات اس%%%تكمال أكث%%%ر م%%%ن 

 لم يكمل أكث%ر المرحلة ا	بتدائية لبعضھن والبعض ا�خر
 . من سنة في التعليم

وتذكر صفاء أنھا قد دخلت المدرسة ف%ي س%ن كبي%رة 
ولكنھ%%ا كان%%ت ل%%ديھا م%%ن ، س%%نواتثماني%%ة ح%%والي  نوع%%ا م%%ا

zأن تجت%%%از ص%%%رار والش%%%غف لل%%%تعلم م%%%ا س%%%اعدھا عل%%%ى ا
ل%%يم ف%%ي وق%%ت ل%%م يتج%%اوز الس%%نوات الس%%ت اSول%%ى م%%ن التع

قبل أن تتم خمسة ، وأتمت الشھادة اzعدادية ث`ث سنوات
 .عشر عاما

ص%%فاء تعليمھ%%ا تزوج%%ت م%%ن زوجھ%%ا بع%%د أن أتم%%ت و
، وھ%%و ش%%خص ل%%رحمن س%%`مة س%%الم عب%%د االح%%الي الش%%يخ 

يكبرھ%%ا ذو لحي%%ة كثيف%%ة وق%%وي البني%%ة متوس%%ط القام%%ة ودود 
هللا ع%%%ز وج%%%ل ، ول%%%م ي%%%نعم عليھ%%%ا بخم%%%س س%%%نوات فق%%%ط 

، وقب%%ل أن ت%%تم العش%%رين انتقل%%ت ص%%فاء وزوجھ%%ا باSبن%%اء
م%%ع الم%%ويلح وھ%%و عب%%ارة ع%%ن وادي تح%%ت جقام%%ة ف%%ي تل�

 ٥-٤نح%%و قب%%ل قري%%ة القس%%يمة بيق%%ع  س%%فح جب%%ل الم%%ويلح 
، وتم اختيار ھذا المكان ليكون ن%واه لمش%روع كيلومترات 

المس%اعدة ف%ي توطين البدو حي%ث يس%تھدف ھ%ذا المش%روع 
عل%%%ى بن%%%اء ت%%%وطين الب%%%دو الرح%%%ل م%%%ن خ%%%`ل مس%%%اعدتھم 

مس%%%%اكنھم بأي%%%%ديھم بالت%%%%دريب والتموي%%%%ل ، وك%%%%ذلك تنفي%%%%ذ 
دورات تدريبي%%ة لمح%%و اSمي%%ة وإق%%راض اSغن%%ام وزراع%%ة 

ج%%رى خزان%%ات أرض%%ية ف%%ي م(بن%%اء الھراب%%ات الزيت%%ون و
 . )السيول لتخزين مياه اSمطار

عل%%%ى عب%%%د ال%%%رحمن وق%%%د ش%%%جعت ص%%%فاء الش%%%يخ 
وزراع%ة  ةبناء ھراب%في وشجعته ا	لتحاق بھذا المشروع 

بع%ض قوم%ون بعملي%ة تحمي%ل  فدان من الزيتون وكانوا ي٢
ا ف%%%ي المن%%%زل ويبيع%%%ون علي%%%ه، يس%%%تخدمونھالخض%%%روات 
 .البعض ا�خر

وتقول صفاء أن ھذا المشروع يعد بالنسبة إليھا نقلة 
، وق%%د ال%%تقط ة والكتاب%ةكان%%ت تعل%م الق%%راءكبي%رة حي%%ث أنھ%ا 

الق%%ائمون عل%%ى المش%%روع موھبتھ%%ا وق%%اموا بت%%دريبھا لك%%ي 
، وتق%وم بتعل%يم تقوم ھ%ي بف%تح فص%ل مح%و أمي%ة ف%ي بيتھ%ا 

ن افت%تح أمن%ذ أن%ه وتضيف ص%فاء بنات وسيدات عائلتھا ، 
شعر بسعادة شديدة تعمل به ووھي تفصل محو اSمية ھنا 

وال%ذھاب عل%ى ذل%ك ًفى تعل%يم اSخري%ات وتش%جعھم أيض%ا 
 .للشيخ zستفسار عن أي شئ 
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كان%ت 	حظنا أنھا ك%ان ثناء إجراء الحلقة النقاشية أو
zء تح%%%ث الس%%%يدات عل%%%ى الح%%%ديث بص%%%وت مرتف%%%ع وا	د

ن ك%أنھن  أمور مجتمعھن، تحثھم بلباقة وتكلمھ%يبرأيھن ف
، القوي%ة واض%حة ف%ى اللق%اءاتباع لھ%ا ، وكان%ت شخص%يتھا 

يكون بمثابة ،  بمعقد للنساء أسوه بمقعد الرجالطالبتقد و
مرك%%%ز ت%%%دريبي للفتي%%%ات والس%%%يدات الب%%%دو ، ويمث%%%ل ن%%%واة 

ف%%%ي رف%%%ع المس%%%توى ا	قتص%%%ادي لوح%%دات إنتاجي%%%ة تس%%%ھم 
 .أما عن منزلھا فھو نظيف مرتب Sسرھن ، 

بدو بسيناء تقوم صفاء بتربية عدد م%ن وككل نساء ال
يمل%%ك زوجھ%%ا ال%%بعض وحص%%لت عل%%ى الم%%اعز واSغن%%ام 

ترب%ي نھا أ، كما قروض اSغنامالبعض ا�خر عن طريق 
 . الدواجن وتستمع إلى الراديو

وصفاء مثلھا مثل معظم نساء البدو تع%رف الخياط%ة 
والتطري%%ز ، ولكنھ%%ا Sن%%ه تمل%%ك م%%ن الطم%%وح الكثي%%ر فق%%د 

نمية موھبتھا في عملية الخياط%ة والتطري%ز وذل%ك قامت بت
، وأتقن%ت ص%فاء بالتعاون أيضا مع مشروع ت%وطين الب%دو 

خصص%%%ت ي%%%ومين ق%%%د ھ%%%ذه العملي%%%ة وأحبت%%%ه حت%%%ى أنھ%%%ا 
س%%بوعيا تف%%تح فيھم%%ا دارھ%%ا لك%%ي تلتق%%ي بس%%يدات التجم%%ع أ

 .ليتعلمن القراءة والكتابة ولتعليم الخياطة والتطريز

 فھ%ي نم%وذج وق%وف عن%دھاتستحق الن صفاء حالة إ
، وأيض%%ا ھ%%ي نم%%وذج لنج%%اح الم%%رأة لطم%%وح الفت%%اة البدوي%%ة

 . إذا ما توفر لھا أبسط اzمكانياتالبدوية 

 : الخ}صة والتوصيات : ًتاسعا

تتمي%%ز المجتمع%%ات البدوي%%ة بس%%يناء بأنھ%%ا مجتمع%%ات 
ولذلك ف%إن لھ%ذا المجتم%ع شبه معزولة وتكاد تكون منغلقة 

يس%%%مح ل·خ%%%رين لل%%%دخول إلي%%%ه ش%%%روطه الخاص%%%ة لك%%%ي 
والتعامل معه، وعلى الرغم من صفة الك%رم الش%ائعة عن%د 
الع%%%رب إ	 أن ھن%%%اك دائم%%%ا ل%%%دى الع%%%رب ص%%%فة التش%%%كك 
والحذر خاصة فيما يتعلق بالمرأة ، فھي تعد بالنسبة إليھم 
ح%%اجزا وخط%%ا أحم%%را 	 يج%%وز تج%%اوزه ل%%ذلك واج%%ه ھ%%ذا 

، إ	 أنن%ا يمك%ن أن البحث العديد من المشاكل لدى إع%داده 
نعتب%%ر أن الوق%%وف عل%%ى رؤي%%ة الفعلي%%ة لواق%%ع عم%%ل الم%%رأة 
البدوية بسيناء م%ن خ%`ل رص%د وتس%جيل وتحلي%ل أقوالھ%ا 
وآرائھا بمنتھ%ى الحري%ة يعتب%ر نتيج%ة جي%دة ، كم%ا أن%ه م%ن 
الواضح أنه 	 زال ھناك مسافة كبيرة ب%ين العم%ل الح%الي 

 لھ%ا ، وربم%ا يرج%ع للمرأة البدوية بس%يناء وم%ا ھ%و م%أمول
ذل%%ك ل�س%%باب الت%%ي ت%%م عرض%%ھا م%%ن خ%%`ل نت%%ائج البح%%ث 
كالع%ادات والتقالي%%د ، وع%%دم ا	ھتم%%ام وال%%دعم م%%ن أط%%راف 

القطاع الخ%اص ، والمجتم%ع الحكومة ، و(المجتمع الث`ثة 
، وكذلك التدني الرھيب في مستوى التعليم للم%رأة )المدني

ي%%%رة ، وتحك%%%م البدوي%%%ة وارتف%%%اع نس%%%بة اSمي%%%ة بدرج%%%ة كب
المش%%ايخ ف%%ي مص%%ير الم%%رأة ، ورف%%ض المجتم%%ع الب%%دوي 

 . لخروج المرأة خارج إطار القبيلة للتعليم أو العمل 

مم%%ا س%%بق توص%%ى الدراس%%ة بمحاول%%ة تبن%%ي أس%%اليب 
تنموية تعمل على تھيئة المجتمع البدوي لتقبل دمج الم%رأة 
وتمكينھ%%ا اقتص%%اديا واجتماعي%%ا، ربم%%ا م%%ن خ%%`ل حم%%`ت 

، وأيضا م%ع وكسب تأييد بين مشايخ وعواقل القبائلدعوة 
، ك%ذلك توص%ي الدراس%ة بض%رورة السيدات كبيرات السن
، تنمي%%ة ال%%ى المجتم%%ع الب%%دوي بس%%يناءم%%د ي%%د ا	س%%تثمار وال

نتماء لدى أف%راد المجتم%ع ومحاولة غرس ثقافة العمل وا	
من الذكور واzناث على السواء، ومحاولة تنمي%ة الح%رف 

م%%%ن ح%%%رف ساس%%%ية ل%%%دى الم%%%رأة البدوي%%%ة اSوالمھ%%%ارات 
وتوصي . خياطة والتصنيع والتخزين المنزليالتطريز وال

الدراسة بعمل ونش%ر مقاع%د للنس%اء أس%وه بمقاع%د الرج%ال 
تك%%%ون بمثاب%%%ة مرك%%%ز ت%%%دريبي للفتي%%%ات والس%%%يدات الب%%%دو، 
وتمث%%ل ن%%واة لوح%%دات إنتاجي%%ة تس%%ھم ف%%ي رف%%ع المس%%توى 

 .ا	قتصادي Sسرھن

ھ%%رت دراس%%ة الحال%%ة ال%%واردة ف%%ي البح%%ث وأخي%%را أظ
الى أنه من الممكن أن تنجح الم%رأة البدوي%ة بس%يناء إذا م%ا 
أتيحت لھا الفرصة فربما ليس%ت ص%فاء ھ%ي قص%ة النج%اح 
الوحي%%دة للم%%رأة البدوي%%ة بس%%يناء ، فھن%%اك العدي%%دات ا�ت%%ي 

zمكان%%ات ولك%%ن يحت%%اجون لم%%ن يزي%%ل الت%%راب م%%ن ل%%ديھن ا
 . قه فوق الذھب ليظھر بري

 المراجع

 مقدمة اب%ن خل%دون ، كت%اب الش%عب ، دار .ابن خلدون -١
 ١الشعب، القاھرة، د ت، ج

، مال، ورجب، أحمد رجاء ، ومحمUودأبو السرور، ج -٢
 دور ال%%%زوج ف%%%ي الق%%%رارات .)٢٠٠٤(مرفUUUت محمUUUد 

الخاص%%%ة بتنظ%%%يم اSس%%%رة والص%%%حة اzنجابي%%%ة داخ%%%ل 
، ل%%س الق%%ومي للس%%كان، جامع%%ة اSزھ%%راSس%%رة، المج

 .لقاھرةا

ف%رص العم%ل ). ٢٠٠٣(أبو حطب، رضا عبد الخالق  -٣
والتوظيف للمرأة في ظل المشروعات القومية دراس%ة 
حالة بشبه جزي%رة س%يناء ، م%ؤتمر تنمي%ة الم%رأة ب%إقليم 

الف%%%%%رص والتح%%%%%ديات ف%%%%%ي ظ%%%%%ل "القن%%%%%اة وس%%%%%يناء 
 .، جامعة قناة السويس"المشروعات القومية

ع س%%%وق  تحلي%%%ل أوض%%%ا).٢٠٠٧ (ا<ھUUUواني، نجUUU}ء -٤
حو سياسة للتش%غيل العمل في إطار ا	قتصاد الكلي ، ن

، الھيئ%%ة المص%%رية العام%%ة للكت%%اب ، مكت%%ب ف%%ي مص%%ر
 .العمل الدولي

 الثقاف%%%%ة والمعرف%%%%ة ).٢٠٠٦ (، ميشUUUUيلتUUUUوم سUUUUيلو -٥
 ، شوقي ج%`ل، سلس%لة ع%الم المعرف%ة، ترجمةالبشرية
 .الكويت

 احتياج%%%%ات التنمي%%%%ة .)٢٠٠٠(، محمUUUUد نبيUUUUل جUUUUامع -٦
دية لمواجھة العولم%ة وتعزي%ز اSم%ن الق%ومي، اzقتصا

 .دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة
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  الدرر الفرائد).ھـ٩٧٧(، عبدالقادر بن محمد الجزيري -٧
، ي أخبار الحاج وطريق مكة المعظمةالمنظمة ف

 .السعودية، الجزء ا	ول، دار الكتب العلمية

ي،  عل%%%%م ال%%%%نفس اzجتم%%%%اع.)١٩٧٧(، سUUUUعد جUUUU}ل -٨
 .ل.ع.منشورات جامعة قار يونس، البيضاء ج

) والس%%يرة الذاتي%%ة( الس%%يرة .)٢٠٠٦(حجUUازي، عUUزت  -٩
أداة وموض%%%%%%%وعا للبح%%%%%%%ث ا	جتم%%%%%%%اعي ، المجل%%%%%%%ة 

، الع%دد قومية ، المجلد الثالث واSربع%ونا	جتماعية ال
 . الثالث

 المرأة بالمواقع .)٢٠٠٨(، مروان مصطفى حسن -١٠
، ظة شمال سيناءالقطاع الخاص بمحافالقيادية في 

ورقة عمل ألقيت في مؤتمر يوم المرأة المصرية 
 .المنعقد في العريش

 المجتمع%%%%%%%%ات .)١٩٨٤(، نبيUUUUUUUUل صUUUUUUUبحي حنUUUUUUUا -١١
الص%%حراوية ف%%ى الع%%الم العرب%%ي ، دراس%%ات نظري%%ة 

 . القاھرة–وميدانية ، دار المعارف 

 الم%%%%رأة العامل%%%%ة ورؤى ).٢٠٠١(خالUUUUد ، محمUUUUد  -١٢
لعام%%ة ل`س%%تع`مات ، الھيئ%%ة ا، مجل%%ة الني%%لمس%%تقبلية

 .٧٨عدد 

 ).١٩٩٢ (، و جليUان بUوترخطاب، ھند أبو السUعود -١٣
 جوانب من الظروف ا	جتماعية –المعاناة الصامتة 

المحيط%%ة بص%%حة الم%%رأة ا	نجابي%%ة ف%%ي ري%%ف مص%%ر، 
اليونيسيف المكتب اSقليمي بالشرق اSوسط وش%مال 
أفريقي%%%%ا ، بالتع%%%%اون م%%%%ع مجل%%%%س الس%%%%كان المكت%%%%ب 

 .شمال أفريقيا، القاھرةطقة غرب أسيا وا	قليمي لمن

 رحلة المرأة ).٢٠٠٤ (، ليلى صالحزعزوع -١٤
للعمل في جدة دراسة تطبيقية في الجغرافيا اليومية 

 . ، الدار العربية للعلوم، لبنانا	جتماعية

 ).٢٠٠٢ (عبدالمحسن عبدالمقصود سلطان، -١٥
المرأة في المجتمع المعاصر، دار العلم والثقافة 

 . وزيع، مصرللنشر والت

  التنمية لبش%ر، .)١٩٨٤(السمالوطي ، إقبال ا<مير  -١٦
 .دار وھدان للطباعة والنشر

، جتم%%اع التنمي%%ةا عل%%م .)١٩٩٦(السUUمالوطي، نبيUUل  -١٧
، دار المعرف%%ة راس%%ة ف%%ى اجتماعي%%ات الع%%الم الثال%%ثد

 .١٩٩٦الجامعية اzسكندرية 

 ت%%%%اريخ س%%%%ينا الق%%%%ديم ).١٩١٦ (شUUUUقير، نعUUUUوم بUUUUك -١٨
، مطبع%%ة يتھ%%ا، دي%%ر س%%انت ك%%اترينفوالح%%ديث وجغرا

 .أطلس

 التكنولوجي%%%%%%ا .)١٩٩٦(صUUUUUUبحي، ھUUUUUUدى محمUUUUUUد  -١٩
والت%%دريب وخ%%دمات التحوي%%ل وأثرھ%%ا عل%%ى تحس%%ين 

 .اوضاع المرأة، معھد التخطيط القومي، القاھرة

 اSبعاد ا	جتماعية ).١٩٩٤ (العازمي، ا<سمر محمد -٢٠
. الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع لعمل المرأة،

 .العربية السعوديةالمملكة 

، والشUUوادفى، محمUUود عبUUد الفضUUيل، مجUUدى غUUانم -٢١
 متابع%%ة وتقي%%يم اSنش%%طة الخدمي%%ة .)٢٠٠٣(عطيUUة 

للبدو فى س%يناء المقدم%ة م%ن مش%روع ت%وطين الب%دو، 
المنف%%%%ذة بالتع%%%%اون ب%%%%ين جمھوري%%%%ة مص%%%%ر العربي%%%%ة 

برن%%%امج الغ%%%ذاء (واSم%%%م المتح%%%دة ) وزارة التعمي%%%ر(
ر، مرك%%%%%ز الدراس%%%%%ات ، التقري%%%%%ر العاش%%%%%)الع%%%%%المي

وا	ستشارات البيئي%ة،  جامع%ة قن%اة الس%ويس، الفت%رة 
 .٢٠٠٣ أبريل –من فبراير 

 الحف%%%%اظ عل%%%%ى الت%%%%راث .)٢٠٠٥(عليUUUUان، جمUUUUال  -٢٢
 .، سلسلة عالم المعرفة، الكويتالثقافى

 قراءة -القيم واSعراف). ٢٠٠٣ (العليوات، محمد -٢٣
.  دار المحجة البيضاءالتحو	ت ا	جتماعية،في 

 .انلبن

 ھت%%اف الص%%امتين، الھيئ%%ة .)٢٠٠٠(، سUUيد عUUويس -٢٤
 .المصرية العامة للكتاب

 دراس%%%ة عل%%%م اzجتم%%%اع .)١٩٩٦(صUUU}ح ، الفUUUوال -٢٥
 .القاھرة، مكتبة غريب، البدوي

 تقري%%%%ر بح%%%%ث .)٢٠٠٢(، محمUUUUد فھمUUUUى الكUUUUردي -٢٦
، ، الكت%%%%اب الس%%%%ادسالت%%%%راث والتغي%%%%ر ا	جتم%%%%اعي

، رك%%ز البح%وث والدراس%%ات ا	جتماعي%%ةمطبوع%ات م
 .داب جامعة القاھرةلية ا�ك

 .)٢٠٠٠(، عبUد الفتUاح ، سUھير، وعبUد النبUيلطفي -٢٧
المواص%فات المجتمعي%%ة للمن%%اطق العش%%وائية ، ورش%%ة 
عم%%ل التھم%%يش الحض%%ري والمن%%اطق العش%%وائية ف%%ي 
مص%%ر، المرك%%ز ا	قليم%%ي العرب%%ي للبح%%وث والتوثي%%ق 
في العلوم ا	جتماعية بالتعاون مع ، المركز الق%ومي 

  .	جتماعية والجنائية ، القاھرةللبحوث ا

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس  -٢٨
 مؤش%%رات أداء س%%وق العم%%ل ف%%ي ).٢٠٠٧ (الUUوزراء

 .مصر

مع%%%%ايير العم%%%%ل  ).٢٠٠٦(مكتUUUUب العمUUUUل الUUUUدولي  -٢٩
قواع%%د اللعب%%ة ف%%ي ظ%%ل ا	قتص%%اد الع%%المي، : الدولي%%ة

  .الطبعة اSولى

 بمحافظUUUة مركUUUز المعلومUUUات ودعUUUم أتخUUUاذ القUUUرار -٣٠
بيان%%%ات منش%%%ورة وغي%%%ر ، )٢٠١٣(شUUUمال سUUUيناء 

 .منشورة

من%%%اھج ). ٢٠٠٣. (رجUUUب، إبUUUراھيم عبUUUد الUUUرحمن -٣١
الري%%اض، دار ع%%الم . البح%%ث ف%%ي العل%%وم ا	جتماعي%%ة

 .الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
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 من%%%اھج البح%%%ث وكتاب%%%ة ).٢٠٠٧. (طUUUايع، سUUUامي -٣٢
جامع%%ة الق%%اھرة، مرك%%ز . المش%%روع المقت%%رح للبح%%ث

 .ر الدراسات العليا والبحوثتطوي

ال`ذقي%ة، .  التعلم ونظرياته).٢٠٠١(منصور، علي  -٣٣
منش%%%%%%ورات جامع%%%%%%ة تش%%%%%%رين، مديري%%%%%%ة الكت%%%%%%ب 

 .والمطبوعات

من%%%اھج البح%%%ث وكتاب%%%ة ). ٢٠٠٧. (طUUUايع، سUUUامي -٣٤
جامع%%ة الق%%اھرة، مرك%%ز . المش%%روع المقت%%رح للبح%%ث

 .تطوير الدراسات العليا والبحوث

أس%%اليب البح%%ث ). ٢٠٠٧. (البلUUداوي، عبUUد الحميUUد -٣٥
عم%%ان، دار الش%%روق . العلم%%ي والتحلي%%ل اzحص%%ائي

 .للنشر والتوزيع

النظري%ة ا	جتماعي%ة ، سلس%لة . )١٩٩٩(إيان كريب  -٣٦
، إصدار المجلس ال%وطني ٢٤٤عالم المعرفة، العدد 
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A QUALITATIVE SOCIAL STUDY OF THE WORK OF BEDOUIN 
WOMEN AND THEIR NEEDS IN NORTH SINAI 

Marwan M.H. Moustafa 

Dept. Economic and Rural Development, Fac. Environ. Agri. Sc., in El-Arish, Suez Canal Uni., Egypt 

ABSTRACT 

Undoubtedly, nomadic women as human or human resources influence and are 
influenced by public policies and development processes and strategies. Insofar as the 
developmental role of Bedouin women is based on the skills and abilities they enjoy, Their 
communities, in light of what the set of customs and values and traditions of special 
importance for the benefit of the corpse at the expense of Bedouin women, and these customs 
and traditions are evident in the decision-making social and economic ... Etc. This is 
especially important for the development of nomadic women, not only because of the long 
neglect of their development, but also because nomadic women play an important and 
influential role within their families and within their society, and therefore the need to create 
conditions for their stability and stability, It is therefore a necessary starting point for the 
transformation of Bedouin society, since the development of Bedouin women and the 
achievement of decent and decent work is the development of the entire family and thus the 
development of the social units of the Bedouin community. 

The study was based on Qualitative methodology, which aims to uncover and explore the 
conditions and information as perceived by the beneficiaries. The methods of discussion, 
observation and case studies were used. The main findings of the study dealt with the current 
situation of the work of Bedouin women in Sinai and the general situation of Bedouin women 
in Sinai and reviewed the most important challenges to meet the needs of improving the 
working conditions of Bedouin women in Sinai. The most important needs were the 
improvement of working conditions for Bedouin women in Sinai from the point of view of 
the respondents A futuristic vision of reform programs and interventions was introduced to 
improve the working situation of Bedouin women in Sinai. 

Key words: Qualitative research, Bedouin women, Bedouin women Work, Bedouin women 
Needs, Bedouin women challenges in North Sinai. 
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