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 اديـــــوا>قتص يــاعــا>جتمن ــــكيــن للتمـــراھــع الــوضــة للــة وصفيـــة اجتماعيـــدراس
 للمرأة البدوية فى محافظة شمال سيناء

  رجب محمد حنفى،رضوان رياض إسماعيل مصطفى ، مروان مصطفى حسن،*نورين نبيل جبر

 . مصر، جامعة العريش،اعية البيئية كلية العلوم الزر،قسم ا�قتصاد والتنمية الريفية

 ُالملخص

 وا�قتصادى للمرأة البدوية فى ا�جتماعياستھدف البحث بصفة أساسية التعرف على توصيف الوضع الراھن للتمكين 
 العريش وبئر العبد وبعض اBحياء والقرى التابعة لھما بمركزيوقد تم تجميع البيانات من السيدات المبحوثات  ،شمال سيناء

ً مبحوثا تم اختيارھم عشوائيا٢٣٧على عينة بلغ قوامھا  ابلة الشخصية يانات بواسطة صحيفة إستبيان بالمقوقد تم تجميع الب ،ً
من اBساليب  وقد تم ا�ستعانة بعدد) مركز العريش (فى حى كرم أبو نجيلة، )Pre- Test (المبدئيبعد إجراء ا�ختبار 

والنسبة المئوية للمتوسط المرجح والرسومات البيانية وذلك من خ\ل  ،جداول التكراريةالبيانات منھا الا]حصائية لتحليل 
 % ٣٥٫٨ أن  عنوقد أسفرت نتائج البحث، SPSS  الحزمة ا]حصائية للعلوم ا�جتماعيةا]حصائياستخدام البرنامج 

 مستوى متوسط اتمنھن ذو% ٥٩٫٤ فى حين أن،  مستوى عالى من مقياس التمكين ا�جتماعىاتًتقريبا من المبحوثات ذو
  مستوى منخفض من مقياس التمكيناتًتقريبا ذو% ٤٫٦ أفراد العينة البحثية وھم باقيأما ، ا�جتماعيمن التمكين 

 وفى ، ا�قتصادى من مقياس التمكين عالي مستوى واتًتقريبا من المبحوثات ذ% ١٤٫٨ تبين أن حوالى  بينماا�جتماعى
% ١٧٫٧أما باقى أفراد العينة البحثية وھم ،  مستوى متوسط من مقياس التمكين ا�قتصادىاتمن ذو% ٦٧٫٥حين أن 

 درجة نً أكثر من نصف العينة تقريبا شغلاBمر الذى يدل على أن، مستوى منخفض من مقياس التمكين ا�قتصادى ًتقريبا
عديد من التوصيات من أھمھا زيادة فرص وقد خلص البحث إلى ال، س التمكين وا�جتماعى ا�قتصادىمتوسطة من مقيا

, سويق للمنتجات والصناعات الصغيرة وإتاحة ا�ئتمان والقروض وفرص التن ا�قتصادى للمرأة من حيث العملالتمكي
 المدنيومشاركة المجتمع  ,ھية الصغروعقد دورات تدريبية للمرأة فى عمل الجدوى ا�قتصادية للمشروعات الصغيرة ومتنا

يشة المرأة والعمل  مستوى معالكبيرة ودعم اBسر المنتجة لرفع أھلية وقطاع خاص فى المشروعات الصغيرة ومن جمعيات
 تسعى لتنقية الفكر التينشطة ا�جتماعي ويضم مجموعة من اB المناخ الثقافى للمرأة ومحيطھا ينسعلى تنمية وتح

والعمل , ة اBفضل فى ظروف العالم المعاصرونظرتھا للحياوتحديث الصورة الذھنية للمرأة عن ذاتھا ، والموروث الثقافى
 .ا وBسرتھا فى المجا�ت المختلفةقدراتھا على اتحاذ القرار لھ  وزيادة،على زيادة ثقة المرأة بنفسھا

 . المرأة البدوية،اقتصادي تمكين ،اجتماعيتمكين  : الكلمات ا[سترشادية

 المشكلة البحثية

كثر أ السيناوى من ھم  قطاعات المجتمعھناك من
 ،ليھمإتوجيه من مزيد من ا�ھتمام حاجة من غيرھم إلى 

قدمة ھذه وفى م ,مل على إدماجھم فى عملية التنميةوالع
  وذلك لعدة أسباب أھمھا أن، النساء البدوياتاتالقطاع

من السكان كان لفترات طويلة ھو اBقل ھذا القطاع 
ومن ثم  ،ا�قتصادية التنمية ا�جتماعية ونصيبا من عوائد

قع عليھا عبء فھو يشكل جزءا مھما من القاعدة التى ي
 Bدوارھا المھمة فى من خ\ل ممارسة, التنمية المتواصلة

فى العمل  والمشاركة، ئة ا�جتماعيةمجا�ت التنش
 .ا]نتاجيةوالمساھمة فى مختلف اBنشطة , ا�جتماعي

اء الضوء وبناء عليه فقد حاولت الدراسة الراھنة إلق
 البدوية Bنھا من الفئات اBكثر المرأةعلى أھمية تمكين 

حاجة للحصول على مزيد من الرعاية وا�ھتمام بقصد 
إدماجھا وتعظيم دورھا فى مجال التنمية وقد حاولت ھذه 

 وا�قتصادى الذى ا�جتماعيء مقياس التمكين االدراسة بن
 .كينھايساھم فى التعرف على العوامل المؤثرة على تم

 أھداف الدراسة

ًاتساقا مع مشكلة الدراسة فقد تحددت أھداف الدراسة 
  :التاليعلى النحو 

توصيف الوضع الراھن للتمكين ا�جتماعى للمرأة  )١
 .البدوية فى شمال سيناء

توصيف الوضع الراھن للتمكين ا�قتصادى للمرأة  )٢
 .البدوية فى شمال سيناء

 النظريا[طار 

 عاممفھوم التمكين بشكل 

بناء أفراد يشعرون بقيمتھم من التمكين بشكل عام ھو 
 ، وتشجيعھم،رارات وعمليات التخطيطخ\ل المشاركة فى الق

فرصة مما يمنحھم ، توفير التدريب لھمواستمرار 
 )Lawson, 2006( المساھمة فى النجاح الشامل بالمجتمع

 للقوة المنطقيالتمكين ھو ا�متداد " Mark"يعرف 
اصة ذوى اBوضاع المجتمعية ل�فراد وخ والسيطرة

ما تستخدمه المنظمات غير  وغالبا ،الخاصة كالفقراء
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حكومية حين تطالب بإعادة توزيع القوة فى المجتمع ال
) Mark, 1997(المحلى لصالح الفئات اBضعف 

التمكين بأنه استراتيجية إدارية تمنح " أفندى" ويعرف
ت وتحقيق المشاركة اBفراد قوة التصرف واتخاذ القرارا

 يعملون بھا بالشكل الذى يساعد التيالفعلية فى المؤسسات 
 وخلق المسؤولية وتحمل ا]بداعيعلى خلق التفكير 

 ).٢٠٠٣ي، أفند(الرقابة الذاتية 

أن المشاركة والتمكين ھما " ليلى حماد"فى حين ترى 
 يشير إلى ن مفھوم التمكينإ حيث ،ملة واحدةوجھان لع

وينمى من مشاركة المرأة   أن يطورأنهكل ما من ش
ومن ثم تحقيق ذاتھا على ، قدرتھا ووعيھا ومعرفتھا

مختلف اBصعدة المادية والسيكولوجية وا�جتماعية ويتيح 
 تجعلھا قادرة على التيلديھا كافة القدرات وا]مكانات 

وا]سھام الحر والوعى ، ووضعھاالسيطرة على ظروفھا 
 ).٢٠٠٦،  حمادليلى(فى بناء المجتمع 

 ةمفھوم تمكين المرأ

 فمفھوم تمكين المرأة � يختلف كثيرا عن مفھوم التمكين
" بيتالوى"بصفة عامة حيث يمكن النظر اليه كما يشير 

 تمكين المرأة ھو القدرة على اتخاذ القرار وإمكانية  أنإلى
لى  الخاصة بھا وبعائلتھا با]ضافة إالتأثير على النتائج

    (Batliwala, 1994) اتھا ومواردھاالتحكم فى حي

 اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية"فى حين تعرف 
لمرأة من خ\لھا  تصبح االتيأن تمكين ھو تلك العملية "

ًفرديا وجماعيا  تؤثر من خ\لھا التي واعية بالطريقة ،ً
 ســة بالنفـــسب الثقــتفنك، اــع\قات القوة فى حياتھ

 دم المساواة بينھا وبين الرجلـ لعديــالتصدرة على ـــوالق
 .)٢٠٠١، سياآ غربياللجنة ا>قتصادية وا>جتماعية (

 ھو التحكم فى أن التمكين" إج\ل حلمى"ا عرفت كم
 من خ\لھا تساھم التيالع\قات ا�جتماعية وا]نتاجية 

ًالمرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فى رفاھية أسرتھا 
سھام عبد "وتراه  )٢٠٠٣، لمىإج}ل ح(وتقدم مجتمعھا 

يعنى حق المرأة فى ا�ختيار واتخاذ القرارات أنه " الس\م
ھا  يناسب ظروفوالتأثير فى محيطھا بما, فى حياتھا

حيث يھدف نھج ، الخاصة وظروف ومجتمعھا المحلى
سھام (التمكين إلى تعزيز اعتماد النساء على أنفسھن 

 .)٢٠٠٥، الس}معبد

ھو زيادة  :ن تمكين المرأةأ" الكبيسى" ويضيف
ن لعام\ت من خ\ل توسيع ص\حياتھا�ھتمام بالسيدات ا

 وتوسيع فرصة ،ن تعطى لھالتيكمية المعلومات  وإثراء
المبادرة والمبادأة �تخاذ قراراتھن ومواجھة مشك\تھن 

 .)٢٠٠٤، الكبيسى(ى تعترض أدائھن الت

ة ياد زتمكين المرأة ھو" نشوى توفيق"ف بينما تعر
 ويعبر والديناميكي ا�ستاتيكى قوة ومكانة المرأة بجانبيھا

 ،الفرص المتاحةو، لجانب ا�ستاتيكى فيشمل الخياراتا
والقدرة على صنع ، سة تلك الخياراتوا]مكانية لممار

ياة التي تمس حياتھا وحالقرار لدى المرأة فى اBمور 
 )٢٠٠٤، نشوى توفيق( أسرتھا ومجتمعھا

أن التمكين ھو قدرة " داية قرعانھ"فى حين عرفت 
وھو  ،دة الثقة بالنفس وقوتھن الداخليةالنساء على زيا

يحدد كحق فى تحديد الخيارات فى الحياة والتأثير فى 
التغير من خ\ل القدرة على السيطرة على  اتجاھات
وغير المادية فيعرف على أنه عملية  المادية المصادر

إدراك ذاته وشعوره قادر على  يصبح الفرد من خ\لھا
حياته الخاصة وقدرته على  بالقوة والسيطرة على

عام يعبر مفھوم  ولذلك ھو، المشاركة فى عملية التغيير
عن عملية يصبح فيھا اBشخاص غير المالكين للقوة 

م ھ Bوضاعھم وقادرون على تنظيم أنفسركين وواعينمد
من أجل تحقيق وصول أفضل للخدمات العامة وا�ستفادة 

ة المؤسسات من النمو ا�قتصادى مما يؤدى إلى زيادة قدر
 .)٢٠٠٦ ،عاناھداية قر(المحلية 

 إلى بناء ينطويسبق نرى أن مدخل التمكين  مما
المقصود بالتمكين فى ھذه ، القدرات وزيادة الوعى

الدراسة ھو ا�رتقاء بواقع المرأة البدوية وتعريفھا 
 تصبح مؤھلة يثبحقوقھا وواجباتھا وتعزيز قدراتھا بح

وقادرة على ا]نتاج فى الحياة , ل\ندماج فى التنمية
ومواجھة مشك\تھا وكذلك تحسين مكانتھا فى المجتمع من 

 . ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافيةالنواحي

 أھداف التمكين

يھدف التمكين فى العمل مع الفرد على أن يصبح لديه 
قدرات ومھارات خله من االقدرة على اكتشاف ذاته وما بد

يصل بھا إلى نوعية الحياة التى يريدھا و� تعنى التنمية 
الحصول على المزيد بل التطور نحو اBفضل وزيادة 

خدمات الالخيارات المتاحة وتحسين فرص الوصول إلى 
 .)١٩٩٧، لكام(والسلع وتعزيز قدرات اBفراد 

 :وفيما يلى استعراض Bھم أھداف التمكين 

التمكين  أن أھداف )٢٠٠٤، لمجيدلبنى عبدا(ترى 
 :فى  تتحدد

ا]دارية فى اتخاذ  القيادية والمرأةتدريب ورفع قدرات  )١
 طيط والتنفيذ والمشاركة والمساواة معالقرارات والتخ

 .الرجل فى دفع عجلة التنمية

ة فى و وإبراز دورھا كعضالمرأةتدريب ورفع قدرات  )٢
المرأة مية وتسليح تحقيق المساواة ودفع عجلة التن

 Bداء دورھا وتحقيق رفاھيتھا كعضو بجميع العناصر
مشارك فى التنمية لذلك نجد أن تنمية القدرات 
ً ا�قتصادية والصحية والتعلمية للمرأة أصبح مطلبا

بعد أن أصبحت مشاركتھا ضرورة حتمية �  ًاياتيح
 .غنى عنھا فى تنمية وتطوير المجتمع

 وتحسين يوالماد المجتمعي حصول على الدعمال )٣
الع\قات ا�جتماعية واكتساب المزيد من الثقة بالنفس 
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والشعور بالقيمة الذاتية وتعاظم ا�ستق\لية ومواجھة 
الجسمية وتكوين الظروف الصعبة وتطوير القدرات 

الوعى والمشاركة والمزيد من الفھم وا]دراك 
ز ووقف العنف يميوالتخلص من عدم المساواة والت

دمات والتأثير فى السياسات خوتحسين مستوى ال
 .ؤسسات ا�جتماعيةمالمجتمعية وإعادة ھيكلة ال

 جتماعىمفھوم التمكين ا>

تعرفه نشوى توفيق على انه التحرر من العنف 
 ،وخصوصا القرابة مع القدرة على مواجھة عنف الزوج

سلوك واسلوب معاملة البنات فيما يتعلق بغياب التميز فى 
مؤشر التخطيط ، عاية الصحيةالطعام والتعليم والر

وعى المرأة ، المستقبل من قبل المرأة والنظرة إلى
مؤشر زيادة مكانة ، بالمشك\ت والبدائل المطروحة لحلھا

المرأة فى اBسرة والذى يعنى تحسين الع\قة بينھما وبين 
 بمعنى مشاركة حوالوضومؤشر العضوية ، أفراد أسرتھا

مؤشر العضوية ، المرأة فى أنشطة خارج المنزل
فيھا كعضوه أو قائدة والمشاركة فى تنظيمات وعضويتھا 

 .)٢٠٠٤، نشوى توفيق(

أن التمكين ) ٢٠٠٤، الكرام" (الكرام"فى حين يذكر 
 ھو الزيادة المتحققة على قوة المرأة وادوارھا ا�جتماعي

 تتمتع بھا ضمن إطار العائلة والمجتمع والتيا�جتماعية 
صلة فى البرامج التدريبية مما امتوعن طريق مشاركتھا ال

يكسبھا بعض المھارات والقدرات عن طريق معرفتھا 
المتعلقة فى اتخاذ القرارات اBسرية والمكانة  وقدرتھا

التى تتمتع بھا داحل اBسرة والمرتبطة باBدوار با]ضافة 
إلى مشاركتھا بالقيام بأدوار مجتمعية عن طريق العمل 

مادى ضمن مشاريع وبرامج   بدون مقابلتطوعي بشكل
دم مجتمعھا المحلى مما يساھم فى تحسين ختنموية ت

أن المشاريع ذلك , تھا ا�جتماعية ضمن نطاق المجتمعمكان
 للمعرفة العلميالمجتمعية تتيح فرصة للمشاركات للتطبيق 

والقدرات التى اكتسبنھا خ\ل ورشات العمل التدريبية فى 
 .)٢٠٠٢، باكرتر(حياتھن اليومية 

على أنه زيادة أصول " منى عطية "فى حين ترى 
وقدرات مختلف اBفراد والمجموعات لكى يؤدوا وظائفھم 
ويمارسوا التأثير على المؤسسات التى تؤثر على 

 .)٢٠١٢، منى عطية(رفاھيتھم ومساءلتھا 

 :مفھوم التمكين ا>قتصادى

 ھناك من يرى بأن التمكين ا�قتصادى عبارة عن مقياس
يات  وا�ستراتيجالسياسياتم لتقديم رأى يخص يستخد

عتباره أداة تحليل لتلك ا�قتصادية المتبعة أكثر من ا
إذ يعرفه على انه مقدار التأثير الذى يمتلكه  ،السياسات

الشخص على قراراته الخارجية التى تھتم برفاھيته 
 .)٢٠٠٥، الجربوع(

 أن تمكين المرأة اقتصاديا ھو تلك )٢٠٠٨ (أسديذكر 
العملية التى تستطيع المرأة من خ\لھا ا�نتقال من موقع 

 اقتصادي ادنى فى المجتمع إلى موقع قوة اقتصاديقوة 
وذلك من خ\ل ازدياد سيطرتھا وتحكمھا بالموارد ، أعلى

ورأس المال ،  وھى اBجور،ا�قتصادية والمالية اBساسية
ى يمنحھا فى الدرجة اBول  وھو ما،والملكيات العينية

يربط ھذا التعريف تمكين المرأة ، استق\لية مادية مباشرة
الحصول على الثروات ا�قتصادية  بمدى إمكانيتھا فى

 ومدى قدرتھا على التحكم فى تلك ،المادية والعينية
 .الثروات Bطول فترة زمنية ممكنة

أن تمكين المرأة يتمثل فى  "رائدة أيوب"كما ترى 
يد خيارتھا بعد أن تمنح لھا إحساسھا بقيمتھا وحقھا بتحد

 ،الخيارات وحقھا فى الوصول إلى الفروض والموارد
وحقھا فى الوصول إلى ضبط سير حياتھا داخل المنزل 

عية اوخارجه وقدرتھا على التأثير على التغييرات ا�جتم
أكثر إنصاف على  واقتصادي اجتماعيلخلق وضع 

 .)٢٠١٠، رائدة أيوب( والعالمي الوطنيالمستوى 

تصادى التمكين ا�ق" نشوى توفيق"فى حين عرفت 
عتماد على الذات ا�إمكانية  :للمرأة العاملة على انه ھو

ا�قتصادى وحصولھا على الموارد  واتخاذ القرار
 على با]ضافةا�قتصادية فى اBسرة والتحكم فيھا 

 إلى إتاحة با]ضافةا�ستق\ل واBمان ا�قتصادى ھذا 
 الوعى عاةاوالتحكم فيھا وكذلك مرالفرص والخيارات 

 .)٢٠٠٤، نشوى توفيق( .ا�قتصادى وإدراك التمكين

أن التمكين ا�قتصادى "نائلة حسين "كما ذكرت 
 لى الحصول على حقوقھا ا�قتصاديةللمرأة ھو قدرتھا ع

ھذه الحقوق بممارسة دور فعال فى المجتمع  وتنمية
المشاركة فى ويتم التمكين بطريقتين اBولى ب ،لتنميته

النشاط ا�قتصادى مثل التجارة أو ا�ستثمار أو مزاولة 
 والثانية بالمشاركة فى سوق العمل كموظفة ،المھن الحرة

نائلة ( أو القطاع الخاص الحكوميأو عاملة فى القطاع 
 .)٢٠٠٦ ،حسين

بأنه إلى التمكين ا�قتصادى " امانى قنديل "كما تشير 
 للمرأة ومشاركتھا فى يةا�قتصادھو تعظيم المشاركة 

وضع سياسات التنمية وتخفيض معد�ت البطالة من 
 ودعم المرأة الريفية والحد من ظاھرة تأنيث الفقر ا]ناث

 فى كل القطاعات المرأةوبناء قاعدة معلومات قوية عن 
تسھم فى تعديل  )٢٠٠٦،  قنديلأماني( .واBنشطة

لقدرات اتجاھات الشباب وتنمية شخصياتھم وإكسابھم ا
 .والمھارات لحل المشك\ت ومواجھتھا

 البحثيالمجال 

 الجغرافيالمجال 

 المنطقة أو المناطق التى الجغرافيويقصد بالمجال 
 ونظرا لمحدودية ا]مكانيات ،أجريت بھا الدراسة الميدانية

من الصعب أن تغطى الدراسة المتاحة للباحثة فقد كان 
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ال سيناء ]جراء جميع القرى والتجمعات البدوية فى شم
 مركزي الية عليھا وقد وقع ا�ختيار علىالدراسة الح

ومركز مدينة بئر العبد )  الميدان،السبيل (وقريتيالعريش 
 .التابعة لھما) التلول، السادات (وقريتي

 العينةوالشاملة 

ويفصد بھا اBفراد الذين طبقت عليھم الدراسة 
د شاملة وعينة �ء اBفراالميدانية ويترتب على تحديد ھؤ

 المرأة البدوية فى سن  وتتناول الدراسة الحاليةالدراسة
يار العينة بعد  وقد تم اخت،كوحدة للدراسة) ٦٠-١٥(العمل 

مع ، وذلك وفقا للتسھي\ت المتاحة، تحديد عدد النساء
ختيار وتم تحديد �التأكيد على مراعاة مبدأ العشوائية فى 

 :دلة التالية حجم العينة من خ\ل تطبيق المعا

( ) 11 2 +−
=

BN

N
n

 

 حجم المجتمع = Nحيث أن 

n             =حجم العينة 

B ٢٠١٦ ،س}مة% (٩ خطأ التقدير بافتراض أن خطأ التقدير.( 

بيانات الواردة من مركز المعلومات واتخاذ الوتشير 
السيدات فى الفئة بأن القرارات بمحافظة شمال سيناء 

 إناث فى العريش ٩٤٩٥٧نة بلغ س )٦٠-١٥(العمرية 
 فى خى المساعيد والسمران )١٧٣٨٢ ،١٩٨٣٤(وبلغ 

،  إناث فى بئر العبد٩٥٥٧وبلغ نحو . على الترتيب
والتلول على   الساداتقريتيفى ) ١٤٤٤، ٣٨٩٢(

 بلغت العينة الفعلية تطبيق المعادلة السابقةبو .الترتيب
 .١ كما ھو موضح فى جدول ة، مبحوث٢٣٧

 

 التحليل ا[حصائي أدوات 

نات ھذه الدراسة أكثر من ااستخدام فى تحليل بي
أسلوب إحصائي لتحقيق أھدفھا وقد تم استخدام بعض 

النسبة  ,صائية الوصفية مثل النسب المئويةاBساليب ا]ح
جداول التوزيع التكراري ، وسط المرجحتالمئوية للم

 . وذلك لعرض و وصف البياناتوالعرض البياني

 تواجه ذىعلى مستوى التمكين ا>جتماعى الالتعرف 
 المرأة فى منطقة الدراسة

مكون (للتعرف على مستوى التمكين ا�جتماعى 
قوة صنع ، لفاعلية الذاتيةا"اتخاذ القرارات اBسرية 

ومكون المشاركة فى المشروعات التنموية فى ، "القرار
ومكون ، مكون ا�عتماد على الذات، المجتمع المحلى

ومكون المكانة القيادية ، ذات والثقة بالنفس احترام
تم حساب المتوسط ، )القدرات ا]دارية والتخطيطية(

المرجح والنسبة المئوية للمتوسط المرجح لتواجد ھذه 
للتعرف  ).٣، ٢(العناصر كما موضح فى معادلة رقم 

 المرأة فى على مستوى التمكين ا�قتصادى التى تواجه
 .منطقة الدراسة

كون م(على مستوى التمكين ا�قتصادى للتعرف 
ومكون فرص الحصول ، ا�ستق\ل واBمان ا�قتصادى

ومكون زيادة تحسين مھارات . على التسھي\ت ا�ئتمانية
المرأة ومعارفھا التى تمكنھا من المنافسة فى سوق العمل 

تم حساب المتوسط ، )بھا  خاصوالحصول على دخل
 المرجح لتواجد ھذه المرجح والنسبة المئوية للمتوسط

 ).١،٢(العناصر كما ھو موضح فى معادلة رقم 

 

 

 .شاملة وعينة البحث :)١(جدول 

 حجم العينة الفعلية حجم العينة المستھدفة الشاملة القرى والمدن مركز

 ٦٠ ٩٤٩٥٧ مدينة العريش

 العريش ٣٣ ١٩٨٣٤ المساعيد

 ١٧٣٨٢ السمران

١٢٣ 

٣٠ 

 ٤٣ ٩٥٥٧ عبدمدينة بئر ال

 بئر العبد ٣٣ ١٤٤٤ التلول

 ٣٨٩٢ السادات

 

١٢٢ 
٣٨ 

 ٢٣٧ ٢٤٥ ١٤٧٠٦٦ ا[جمالي 

 ).٢٠١٥,ا]حصائيالكتاب  (:المصدر
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 :حساب المتوسط المرجح ل\ستجابات:)١(معادلة رقم 

)=لمتوسط المرجحا ) ( ) ( ) ( )( )
( )5*

1*52*43*34*25*1

xxn

xxxxx +++Σ
=

 

 :حساب النسبة للمتوسط المرجح) ٢(معادلة 

)=المتوسط المرجح ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

100*
5/

1*52*43*34*25*1

xxn

xxxxx ++++Σ 

 إلى ارتفاع قيم ٢تشير البيانات الواردة فى جدول 
المتوسط المرجح لم\ئمة العبارات للتعبير عن مكون 

ية حيث تراوحت  القرارات ا�سراتخاذالمشاركة فى 
، كحد أقصى% ٨٩٫١١و كحد ادنى %٤٣٫٧١القيمة بين 

وأظھرت النتائج أيضا احت\ل عبارة ادراك أن على 
 الترتيب اBول بين العبارات فى أسرتيؤولية تجاه مس

 .١درجة المتوسط المرجح كما ھو موضح بشكل 

وصف مستويات مكون المشاركة فى اتخاذ القرارات 
 �سرية للمرأة البدوية المبحوثاتا

 التوزيع العددي والنسبي للمرأة ٣ يوضح جدول
اذ ًالبدوية المبحوثات وفقا لدرجة مكون المشاركة فى اتخ

لمرأة اًتقريبا من % ٣٫٤ث يتبين أن القرارات اBسرية حي
 مستوى منخفض من المشاركة اتالبدوية المبحوثات ذو
Bمنھن % ٣٧٫٥فى حين أن ، سريةفى اتخاذ القرارات ا

 القرارات  مستوى متوسط من المشاركة فى اتخاذاتذو
% ٥٩٫١نة البحثية وھم أما باقي أفراد العي، اBسرية

 المشاركة فى اتخاذ  مستوى عالي مناتوًتقريبا ذ
ن أكثر من نصف العينة أمما يفسر ، القرارات اBسرية

ًتقريبا شغلت درجة مرتفعة من مكون المشاركة فى اتخاذ 
 .القرارات اBسرية

 إلى ارتفاع ٤جدول ي\حظ من البيانات الواردة فى 
متوسط المرجح لم\ئمة العبارات للتعبير عن مكون القيم 
شاركة فى المشروعات التنموية فى المجتمع المحلى الم

 %٨١٫٣٥كحد أدنى % ٤٢٫٣٦حيث تراوحت القيمة بين 
ت\ل عبارة أعلم أن حوكشف النتائج أيضا ا، كحد أقصى

أن يستفيد منھا يمكن المجتمع لدية إمكانيات وموارد 
الترتيب اBول بين العبارات فى درجة المتوسط كما 

 .٢يوضح شكل 

يات مكون المشاركة فى المشروعات وصف مستو
 التنموية فى المجتمع المحلى للمرأة البدوية للمبحوثات

 التوزيع العددي والنسبي للمرأة البدوية ٥يبين جدول 
ًالمبحوثات وفقا لدرجة مكون المشاركة فى مشروعات 

ًتقريبا % ٢٣٫٦التنموية بالمجتمع المحلى حيث يتبين أن 
رتفع من المشاركة فى من المبحوثات ذوى مستوى م

فى حين أن ,المشروعات التنموية فى المجتمع المحلى 
 مستوى متوسط من المشاركة فى اتمنھن ذو% ٥٥٫٧
أما باقي أفراد ، وعات التنموية فى المجتمع المحلىالمشر

 مستوى منخفض اتًتقريبا ذو% ٢٠٫٧العينة البحثية وھم 
مع من المشاركة فى المشروعات التنموية فى المجت

ًوھذا يشير إلى أن نصف العينة تقريبا شغلت ، المحلى
درجة متوسط من مكون المشاركة فى المشروعات 

 .  التنموية فى المجتمع المحلى

 إلى أن قيم ٦الواردة فى جدول  أشارت البيانات
المتوسط المرجح لم\ئمة العبارات للتعبير عن مكون 

كحد % ٥٤٫٣٥ ات تتراوح القيمة بينا�عتماد على الذ
 وبيبت النتائج أيضا احت\ل ،كحد أقصى % ٧٨٫٥٧أدنى 

 بنفسعبارة أستطيع إنجاز العديد من اBعمال بمھارة و
الترتيب اBول بين العبارات فى درجة المتوسط المرجح 

 .٣كما ھو مبين بشكل 

وصف مستويات مكون ا>عتماد على الذات للمرأة 
 دوية المبحوثاتالب

 العددي والنسبي للمرأة البدوية توزيعلل ٧يشير جدول 
ًالمبحوثات وفقا لدرجة مكون ا�عتماد على الذات حيث 

ًتقريبا من المبحوثات ذوى مستوى % ٤١٫٤يتبين أن 
 الذات، فى حين أن مرتفع من مكون ا�عتماد على

 مستوى متوسط من ا�عتماد على اتمنھن ذو% ٥١٫١
ًتقريبا % ٧٫٦ينة البحثية وھم أما باقي أفراد الع، الذات

اBمر ،  مستوى منخفض من ا�عتماد على الذاتاتذو
ًالذى يدل إلى أن نصف العينة تقريبا شغلت درجة 

 .وسطة من مكون ا�عتماد على الذاتمت

 إلى أن قيم ٨جدول أشارت البيانات الواردة فى 
المتوسط المرجح لم\ئمة العبارات للتعبير عن مكون 

لذات تتراوح بين حترام اوا الثقة بالنفسوا�عتماد 
وأظھرت ، كحد أقصى% ٨٧٫٨٥ وكحد أدنى% ٦١٫٤٣

ًالنتائج أيضا احت\ل عبارة احترم ذاتي وأقدر صعوبة 
 درجة المتوسط موقفي الترتيب اBول بين العبارات فى

 .٤شكل المرجح كما يظھر ب

 الذات وصف مستويات مكون الثقة بالنفس واحترام
 للمرأة البدوية المبحوثات

 التوزيع العددي والنسبي للمرأة ٩جدول يوضح 
ًالبدوية المبحوثات وفقا لدرجة مكون الثقة بالنفس واحترام 

 اتًتقريبا من المبحوثات ذو% ٤٫٢أن الذات حيث يوضح 
فى حين ،  الذاتمستوى منخفض من الثقة بالنفس واحترام

 مستوى متوسط من الثقة بالنفس اتمنھن ذو% ٤٣٫٩أن 
 %٥١٫٩أما باقي أفراد العينة البحثية وھم ، تواحترام الذا

 مستوى عالي من الثقة بالنفس واحترام اتًتقريبا ذو
ًاBمر الذى يشير إلى أن نصف العينة تقريبا شغلت , الذات

 .درجة مرتفعة من مكون الثقة بالنفس واحترام الذات

 إلى أن قيم ١٠أشارت البيانات الواردة فى جدول 
ئمة العبارات للتعبير عن مكون المتوسط المرجح لم\

, كحد أدنى% ٤٦٫١٦المكانة القيادية تتراوح القيمة بين 
ًوكشفت النتائج أيضا احت\ل , كحد أقصى% ٨٥٫٢٣و

اعتبر أن ع\قتي الطيبة مع ا¨خرين ھي أعز ما "عبارة 
جة المتوسط  الترتيب اBول بين العبارات فى در"أملك

 .٥شكل المرجح كما ھو موضح ب
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ًتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للنسبة المئوية للمتوسط المرجح للتعبير عن مكون المشاركة فى اتخاذ  ):٢(دول ج
 ).رار قوة صنع الق–الفاعلية الذاتية (القرارات ا�سرية 

 درجة الموافقة
 العبارات

 ًدائما ًغالبا ًأحيانا ًنادرا ًإط}قا
 المتوسط المرجح

 ٨٩٫١١ ٧٠٫٩ ١٥٫٢ ٦٫٨ ٥٫١ ٢٫١ .ية تجاه أسرتي ك أن على مسؤولأدر ١
أحرص على حماية أبنائي من العادات غير الصحية  ٢

 .الضارة 
٦٨٫١١ ٧٠٫٩ ١٣٫٩ ٨٫٤ ٣٫٤ ٣٫٤ 

 ٨٦٫٤١ ٦٢٫٩ ١٨٫٦ ٩٫٣ ٦٫٣ ٣  .أسرتيأسعى للنھوض بمستوى  ٣
 ٨٦٫١٦ ٥٨٫٦ ٢٤٫١ ٨٫٩ ٦٫٣ ٢٫١ .أستطيع القيام بدوري داخل ا�سرة بنجاح ٤
 ٨٣٫٧١ ٥٢٫٧ ٢٣٫٢ ١٦٫٥ ٥٫١ ٢٫٥ أشعر بالتقدير والعرفان من أفراد ا�سرة ٥
لدى القدرة على متابعة سلوكيات أفراد ا�سرة  ٦

 .وتوجيھھم
٨١٫٤٣ ٤٢٫٢ ٣١٫٢ ١٨٫٦ ٧٫٦ ٠٫٤ 

 ٦٥٫٨٢ ٢٣٫٦ ٢٢٫٤ ٢٣٫٦ ٢٠٫٣ ١٠٫١ .أفتقد مھارة تقسيم العمل داخل ا�سرة  ٧
المشروعات الخاصة  مقدرة لتغيير البرامج وعندي ٨

 .برعاية أسرتي
٦٤٫٩٨ ٢٤٫٩ ١٦٫٥ ٢٨٫٣ ١٩٫٤ ١١ 

 ٥٩٫٣٢ ١١٫٤ ٢٠٫٣ ٣٣٫٣ ٢٣٫٦ ١١٫٤ .أجد صعوبة فى اتخاذ القرار المناسب �فراد أسرتي ٩
 ٤٣٫٧١ ٤٫٦ ١٠٫٥ ٢٤٫١ ٢٠٫٣ ٤٠٫٥ .مشاكلي ومشاكل اسرتى تصيبيني بالتوتر والقلق ١٠

 .ة الميدانيةجمعت وحسبت من بيانات الدراس :المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوة صنع ( القرارات ا�سرية اتخاذً للمرأة البدوية وفقا لدرجة مكون المشاركة فى والنسبي العدديالتوزيع  :)٣(جدول 
 .) الفاعلية الذاتية -القرار

 % العدد ) الفاعلية الذاتية-قوة صنع القرار( القرارات ا>سرية اتخاذالمشاركة فى 

 ٣٫٤ ٨ )٢٣ل منأق(منخفضة 

 ٣٧٫٥ ٨٩ )٣٦-٢٤ (متوسطة 

 ٥٩٫١ ١٤٠ ) فأكثر٣٧من (مرتفعة 

 ١٠٠ ٢٣٧ ا]جمالي

 . جمعت وحسب من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر
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ًتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للنسبة المئوية للمتوسط المرجح للتعبير عن مكون المشاركة فى المشروعات  :)٤(جدول 
 .ى المجتمع المحلىالتنموية ف

 درجة الموافقة
 العبارات

 ًدائما ًغالبا ًأحيانا ًنادرا ًإط}قا

المتوسط 
 المرجح

 ٨١٫٣٥ ٤٦٫٨ ٣٠٫٨ ٨٫٩ ٩٫٣ ٤٫٢ .أعلم أن المجتمع لدية إمكانيات وموارد يمكن أن يستفيد منھا ١

 ٧٥٫٨٦ ٤٢٫٦ ٢١٫٩ ١٦٫٩ ٩٫٣ ٩٫٣ .المشاركة مع ا¦خرين تزيد من استثمار طاقتي ٢

 ٧٥٫٨٦ ٣٥٫٩ ٢٤٫٥ ١٦٫٠ ١٣٫٩ ٩٫٧ .أرحب وأشترك فى أي مشروع يستثمر قدراتي ٣

 ٧٢٫٥٧ ٣٤٫٢ ١٩٫٠ ٢١٫١ ١٦٫٠ ٩٫٧ .مشاركتي فى المجتمع غير ذى جدوى ٤

 ٧٠٫٠٤ ٣٦٫٣ ٢٢٫٤ ١٢٫٧ ١٢٫٧ ١٦٫٠ )المخ}ت,مربى ,العجوة(لدى مھارة فى عمليات التصنيع الغذائي  ٥

 ٥١٫٨١ ١٩٫٤ ٩٫٧ ١٩٫٠ ١٤٫٣ ٣٧٫٦ )الحلى , كروشية, خياطة( التصنيع البيئي والحرفي لدى مھارة فى عمليات ٦

 ٤٦٫٣٣ ١٤٫٣ ١١٫٤ ١٢٫٧ ١٤٫٨ ٤٦٫٨ )العزيق ,الحصاد  ,الزراعة (لدى دور فعال فى العمليات الزراعية  ٧

 ٤٦٫٢٤ ١٠٫١ ١٠٫٥ ١٧٫٣ ٢٤٫٥ ٣٧٫٦ .أشجع جيراني على المشاركة فى المشروعات الصغيرة بالجمعيات  ٨

 ٤٤٫٠٥ ٨٫٤ ١٣٫١ ١١٫٠ ٢٥٫٣ ٤٢٫٢ .أستفيد من خبرات الجمعيات ا�ھلية فى تسويق منتجاتي ٩

 ٤٢٫٣٦ ٨٫٩ ٧٫٦ ١٤٫٨ ٢٤٫١ ٤٤٫٧ .لدى دور فعال فى بعض المنتجات أو الھيئات ا�ھلية  ١٠

 . جمعت وحسب من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 

ًلنسبي للمرأة البدوية وفقا لدرجة مكون المشاركة في المشروعات التنموية في المجتمع التوزيع العددي وا): ٥(جدول 
  .المحلي

 % العدد المشاركة فى المشروعات التنموية فى المجتمع المحلى

 ٢٠٫٧ ٤٩ )٢٣أقل من(منخفضة 

 ٥٥٫٧ ١٣٢ )٣٦-٢٤ (متوسطة 

 ٢٣٫٦ ٥٦ ) فأكثر٣٧من (مرتفعة 

 ١٠٠ ٢٣٧ ا[جمالي

 .جمعت وحسب من بيانات الدراسة الميدانية :المصدر
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 .ا>عتماد على الذات ًتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للنسبة المئوية للمتوسط المرجح للتعبير عن مكون: )٦(جدول 

 درجة الموافقة
 العبارات

 ًدائما ًغالبا ًأحيانا ًنادرا ًإط}قا
المتوسط 
 المرجح

 ٧٨٫٥٧ ٣٨٫٨ ٢٩٫٥ ٢١٫١ ٦٫٨ ٣٫٨ .ال بمھارة وبنفسي أستطيع إنجاز العديد من ا�عم ١
 ٧٧٫٥٥ ٣٣٫٨ ٣٣٫٨ ٢١٫١ ٩٫٣ ٢٫١ .أنفذ ا�مور دائما خطوة بخطوة وأتمتع بالدقة فى عملي ٢
 ٧٣٫٨٤ ٣٨٫٨ ٢٤٫١ ١١٫٤ ١٩٫٠ ٦٫٨ .> يمكن ل©خرين ا>عتماد على  ٣
 ٧٢٫٩٤ ٢٨٫٣ ٣٢٫١ ٢١٫٩ ١١٫٤ ٦٫٣ .أتفاوض بشكل ناجح حول مطالبي واحتياجاتي ٤
 ٧٢٫٩١ ٣٢٫١ ٢٨٫٧ ١٧٫٣ ١٣٫٥ ٨٫٤ .استخدام طاقتي وجھدي لتحسين مستوى دخلي  ٥
 ٦٨٫٤٤ ٢٩٫١ ١٨٫٦ ٢٥٫٣ ١٩٫٤ ٧٫٦ .يغلب عليك عدم تحديدك لقيمك الشخصية بوضوح  ٦
 ٦٧٫٦٨ ٢١٫٥ ٢٩٫١ ٢٤٫٥ ١٦٫٠ ٨٫٩ .استسلم إذا قوبلت مطالبي بالرفض أو ا>حتجاج ٧
 ٦٦٫٥٨ ٣٥٫٠ ١٤٫٣ ١٣٫١ ٢٣٫٦ ١٣٫٩ .ليوم ھو الشخص الذى يھتم بنجاحه فقط الشخص الناجح ا ٨
ضغوط الحياة تجعل الفرد يھتم بنفسه فقط ولو على حساب  ٩

 .ا¦حرين
٦٠٫٢٥ ٢١٫٥ ١٣٫٩ ٢٢٫٤ ٢٨٫٧ ١٣٫٥ 

 ٥٤٫٣٥ ٢٢٫٨ ١٢٫٧ ١٤٫٣ ١٣٫٩ ٣٩٫٣ .أستطيع استخدام شبكة ا[نترنت فى أى موضوع ١٠
 .ب من بيانات الدراسة الميدانية جمعت وحس:درمصال

 

 
 

 .ً للمرأة البدوية وفقا لدرجة مكون ا>عتماد على الذاتوالنسبي العدديالتوزيع ): ٧(جدول 

 % العدد ا>عتماد على الذات

 ٧٫٦ ١٨ )٢٣أقل من(منخفضة 

 ٥١٫١ ١٢١ )٣٦-٢٤ (متوسطة 

 ٤١٫٤ ٩٨ ) فأكثر٣٧من (مرتفعة 

 ١٠٠ ٢٣٧ ا[جمالى

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 

 



 
SINAI Journal of Applied Sciences (ISSN: 2314-6079) Vol. (7) Is. (1), Apr. 2018 

 

79 

ًتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للنسبة المئوية للمتوسط المرجح للتعبير عن مكون الثقة بالنفس واحترام ): ٨(جدول 
 .الذات

 درجة الموافقة
 العبارات م

 ًدائما ًغالبا ًأحيانا ًنادرا ًإط}قا
 المتوسط المرجح

 ٨٧٫٨٥ ٥٩٫٩ ٢٥٫٧ ٨٫٤ ٥٫٥ ٠٫٤ أقدر صعوبة موقفياحترام ذاتي و ١

 ٧٩٫٣٢ ٣٥٫٤ ٣٦٫٧ ١٩٫٤ ٥٫٩ ٢٫٥ عندي مقدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتي ٢

 ٧٨٫٩٠ ٤١٫٤ ٢٦٫٦ ١٩٫٤ ١٠٫٥ ٢٫١ معرفتي لظروفي تجعلني أحدد بدقة الخدمات التى أحتاج إليھا ٣

 ٧٧٫٣٠ ٤٠٫١ ٢٤٫٥ ٢١٫١ ١٠٫٥ ٣٫٨ أميل للتعاون واعمل مع ا¦خرين بشكل دائم ٤

 ٧٤٫٥١ ٣٣٫٣ ٢٦٫٦ ٢٢٫٨ ١٣٫٩ ٣٫٤ أشعر أن جھودي فى المجتمع محل احترام وتقدير ٥

 ٦٨٫٦٩ ١٩٫٤ ٣٣٫٣ ٢٣٫٢ ١٩٫٤ ٤٫٦ اتقبل النقد دون أن افقد أعصابي ٦

 ٦٨٫٤٤ ٣٣٫٣ ٢١٫٥ ١٥٫٢ ١٣٫٩ ١٦٫٠ لدى الحرية فى اختيار المھنة والعمل ٧

 ٦٨٫١٠ ٢٧٫٠ ٢١٫٩ ٢٨٫٣ ١٠٫١ ١٢٫٧ ر مع ا¦خرين مضيعة للعمل والجھدالمشاركة والحوا ٨

 ٦٧٫٥٩ ٢٤٫٥ ٢٤٫٥ ٢٤٫٩ ١٦٫٩ ٩٫٣ > احب ا>خت}ط با¦خرين ٩

 ٦١٫٤٣ ٢٣٫٢ ٢٠٫٣ ١٨٫١ ١٧٫٣ ٢١٫١ > املك القدرة على التحرر من القيود والسيطرة ١٠

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 .ً للمرأة البدوية وفقا لدرجة مكون الثقة بالنفس واحترام الذاتوالنسبي العدديالتوزيع ): ٩(جدول 

 % العدد الثقة بالنفس واحترام الذات
 ٤٫٢ ١٠ )٢٣أقل من(منخفضة 

 ٤٣٫٩ ١٠٤ )٣٦-٢٤ (متوسطة 

 ٥١٫٩ ١٢٣ ) فأكثر٣٧من (مرتفعة 

 ١٠٠ ٢٣٧ ا[جمالي
 .دراسة الميدانيةجمعت وحسبت من بيانات ال: المصدر
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ًتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للنسبة المئوية للمتوسط المرجح للتعبير عن مكون المكانة القيادية  ):١٠(جدول 
 ).القدرات ا[دارية والتخطيطية(

 درجة الموافقة
 العبارات م

 ًادائم ًغالبا ًأحيانا ًنادرا ًإط}قا
المتوسط 
 المرجح

 ٨٥٫٢٣ ٥٦٫١ ٢٢٫٤ ١٤٫٣ ٥٫٩ ١٫٣  أعز ما أملكھي الطيبة مع ا¦خرين ع}قتياعتبر أن  ١
 ٧٨٫٦٥ ٤٣٫٩ ٢٦٫٢ ١٤٫٣ ١٠٫٥ ٥٫١  وأعرف كيف أدافع عنھابحقوقيأطالب  ٢
 ٧٧٫٣٠ ٣٨٫٠ ٢٩٫١ ٢٠٫٣ ٦٫٨ ٥٫٩ اعرف من الجأ إليھم عند الحاجة أو مواجھة المشك}ت ٣
 استمر فى بذل المزيد من الجھد فإنني عمليھداف إذا لم أحقق ھدف من أ ٤

 للوصول إلى الھدف
٧٥٫١١ ٣٩٫٢ ٢٢٫٤ ١٩٫٨ ١١٫٨ ٦٫٨ 

 ٦٥٫١٥ ١٩٫٤ ٢٥٫٣ ٢٨٫٧ ١٤٫٨ ١١٫٨ أركز أكثر على المستقبل و> أغرق فى ا�عمال اليومية ٥
 ٦٤٫٨٩ ٢١٫٥ ٢١٫١ ٢٧٫٨ ١٩٫٤ ١٠٫١  لحلول لمشك}تنامجتمعياستطيع أن أصل مع أفراد  ٦
 ٦٣٫٨٨ ٢٠٫٧ ٢٥٫٧ ٢٢٫٤ ١٤٫٨ ١٦٫٥ )مخاطر تكنولوجيا, أمنية, سلوكية(لدى وعى بالمشك}ت ا>جتماعية  ٧
ًامتلك حرية الحركة داخليا وخارجيا بالمقارنة مع الرجال بالنسبة للعمل ٨ ً ٥٥٫٥٣ ١٦٫٩ ١٦٫٩ ٢٣٫٢ ١٣٫١ ٣٠٫٠ 
 ٥١٫٤٨ ١١٫٨ ١٤٫٣ ٢٤٫٥ ١٨٫١ ٣١٫٢  بالقريةفشل أي مشروعأحاول معرفة أسباب  ٩

 ٤٦٫١٦ ٥٫٥ ٨٫٩ ٢٧٫٤ ٢٧٫٤ ٣٠٫٨ مشاكل أھل القريةحل اعتقد أننى أقدر من غيرى على  ١٠
 .جمعت وحسبن من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 

القدرات (وصف مستويات مكون المكانة القيادية 
 للمرأة البدوية المبحوثات) ا[دارية والتخطيطية

يع العددي والنسبي للمرأة  التوز١١يوضح جدول 
ًالبدوية المبحوثات وفقا لدرجة مكون المكانة القيادية 

% ١٧٫٧ن حيث يظھر أ) القدرات ا]دارية والتخطيطية(
من المكانة مرتفع   مستوىاتًتقريبا من المبحوثات ذو

 مستوى متوسط اتمنھن ذو% ٦١٫٢لقيادية فى حين أن ا
 ننة البحثية وھ العي أما باقي أفراد،من المكانة القيادية

 مستوى منخفض من المكانة اتذو ًتقريبا% ٢١٫١
مما يشير إلى أن أكثر من نصف العينة شغلت ، القيادية

كشفت البيانات  .يةة متوسطة من مكون المكانة القياددرج
أن قيم المتوسط المرجح عن  ١٢الواردة فى جدول 

ان لم\ئمة العبارات للتعبير عن مكون ا�ستق\ل واBم
ا�قتصادى واتخاذ القرارت ا�قتصادية تتراوح بين 

 وأظھرت ،كحد أقصى% ٧٩٫٤٩ ،كحد أدنى% ٥٠٫٥٥

أساھم فى المشاركة فى أخذ "ًالنتائج أيضا احت\ل عبارة 
 الترتيب اBول بين "القرارات ا�قتصادية فى اBسرة

 .٦شكل ى درجة المتوسط المرجح كما يبين العبارات ف

ن ا>ستق}ل وا¦مان ا>قتصادي وصف مستويات مكو
 واتخاذ القرارات ا>قتصادية للمرآة البدوية المبحوثات

 التوزيع العددي والنسبي للمرآة ١٣جدول يظھر 
البدوية المبحوثات وفقا لدرجة مكون ا�ستق\ل وا¨مان 

أن ا�قتصادي واتخاذ القرارات ا�قتصادية يتبين 
من مرتفع توى  مساتتقريبا من المبحوثات ذو% ٤٤٫٣

ا�قتصادي واتخاذ القرارات  ا�ستق\ل وا¨مان
 مستوى اتمنھن ذو% ٤٢٫٢تصادية، فى حين أن ا�ق

متوسط من ا�ستق\ل وا¨مان ا�قتصادي واتخاذ 
القرارات ا�قتصادية واتخاذ القرارات ا�قتصادية، مما 
يدل إلى أن أقل من نصف العينة تقريبا شغلت درجة 

 .من مكون ا�ستق\ل وا¨مان ا�قتصاديمرتفعة نسبيا 
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القدرات ا[دارية (ً للمرأة البدوية وفقا لدرجة مكون المكانة القيادية للمبحوثة والنسبي العدديالتوزيع  ):١١(جدول 
 .)والتخطيطية

 % العدد ) والتخطيطيةا[داريةالقدرات (المكانة القيادية للمبحوثة 

 ٢١٫١ ٥٠ )٢٣أقل من(منخفضة 

 ٦١٫٢ ١٤٥ )٣٦-٢٤ (سطة متو

 ١٧٫٧ ٤٢ ) فأكثر٣٧من (مرتفعة 

 ١٠٠ ٢٣٧ ا[جمالي

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 

 

ًتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للنسبة المئوية للمتوسط المرجح لمكون ا>ستق}ل وا�مان ا>قتصادى  ):١٢(جدول 
 .واتخاذ القرارات ا>قتصادية

 درجة الموافقة
 العبارات م

 ًدائما ًغالبا ًأحيانا ًنادرا ًإط}قا

المتوسط 
 المرجح

 ٧٩٫٤٩ ٤٤٫٣ ٢٦٫٦ ١٥٫٦ ٩٫٣ ٤٫٢ .اركة فى أخذ القرارات ا>قتصادية فى ا�سرة المشىاساھم ف ١

 ٧٨٫٧٧ ٥٤٫٠ ١٧٫٣ ٨٫٩ ١٢٫٢ ٧٫٦ ً.عمل المرأة بيأمن مستقبلھا ويجعلھا مستقلة ماديا ٢

 ٧٦٫٢٥ ٤٠٫٩ ٢٧٫٤ ١٣٫٩ ١١٫٠ ٦٫٨ .تمع يرى بأن الرجل قادر على مھام > تستطيع المرأة القيام بهالمج ٣

 ٧٠٫٩٦ ٣٧٫٦ ٢٣٫٢ ١٦٫٥ ١٠٫٥ ١٢٫٢ امتلك القدرة على إدارة المال وحرية التصرف به ٤

 ٦٤٫٥٠ ٢٤٫٥ ٢٠٫٧ ٢١٫٩ ١٨٫١ ١٤٫٨ .يوجد قناعة من أسرتك بقدرتك على إدارة مشروع خاص بك ٥

 ٦٢٫٦٦ ١٨٫١ ٢٤٫٥ ٣٠٫٤ ١٣٫٩ ١٣٫١ .استثمر الموارد المتاحة لتنفيذ العديد من ا�نشطة ٦

 ٩١٫١٨ ١٦٫٠ ٢٨٫٧ ٢٥٫٧ ١٣٫٩ ١٥٫٦ المجتمع يشجع مشاركة المرأة فى الحياة ا>قتصادية ٧

 ٥٧٫٣٠ ٢٥٫٣ ١٦٫٠ ٢٢٫٤ ١٤٫٣ ٢١٫٩ .بت}قى معارضة من طرف عائلتك عند بداية مشروع خاص بك ٨

 ٥٦٫٣٧ ٣٣٫٨ ١١٫٨ ١٤٫٣ ١١٫٤ ٢٨٫٧ ً.لظروف المادية متيسرة ف} داعى لعمل المرأة إط}قالو ا ٩

 ٥٠٫٥٥ ١٢٫٢ ٢١٫٩ ٢٤٫٥ ١٥٫٢ ٢٦٫٢ . وضع الميزانية المناسبة لتنفيذ أى مشروع إنتاجىيمكنني ١٠

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 

 

 لدرجة مكون ا>ستق}ل وا¦مان ا>قتصادي واتخاذ القرارات ًة البدوية وفقاأللمرالتوزيع العددي والنسبي  ):١٣(جدول 
 .ا>قتصادي

 % العدد ا>ستق}ل وا¦مان ا>قتصادي واتخاذ القرارات ا>قتصادية

 ١٣٫٥ ٣٢ )٢٣أقل من(منخفضة 

 ٤٢٫٢ ١٠٠ )٣٦-٢٤ (متوسطة 

 ٤٤٫٣ ١٠٥ ) فأكثر٣٧من (مرتفعة 

 ١٠٠ ٢٣٧ ا]جمالي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:صدرالم
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 إلى أن قيم ١٤جدول أوضحت البيانات الواردة فى 
المتوسط المرجح لم\ئمة العبارات للتعبير عن مكون 
فرص حصول المبحوثة على تسھي\ت ائتمانية تتراوح 

كحد % ٧٥٫٥٣كحد أدني، و % ٣٥٫٨٦القيمة بين 
\ل عبارة أعاني من أقصي، وأظھرت النتائج أيضا احت

مشاكل عند تسديد القرض الترتيب اBول بين العبارات 
 .٧فى درجة المتوسط المرجح كما يظھر بشكل 

وصف مستويات مكون فرص حصول المبحوثة على 
 تسھي}ت ائتمانية للمرأة البدوية المبحوثات 

 التوزيع العددي والنسبي للمرأة ١٥يعرض جدول 
لدرجة حصول المبحوثة على البدوية المبحوثات وفقا 
 تقريبا من المبحوثات% ٣١٫٢ تسھي\ت ائتمانية يتبين أن

 مستوى منخفض من فرص حصول المبحوثة على اتذو
تسھي\ت ائتمانية، أما باقي أفراد العينة البحثية وھم 

تقريبا ذوى مستوى عالي من فص حصول % ١٠٫٦
 من المبحوثة على تسھي\ت ائتمانية، مما يؤكد أن أكثر

نصف العينة تقريبا شغلت درجة متوسطة من مكون 
 .فرص حصول المبحوثة على تسھي\ت ائتمانية

 إلى أن قيم ١٦جدول أظھرت البيانات الواردة فى 
المتوسط المرجح لم\ئمة العبارات للتعبير عن مكون 
زيادة تحسين مھارات المرأة ومعارفھا التى تمكنھا من 

صول على دخل خاص بھا المنافسة فى سوق العمل والح
كحد % ٧٠٫٩٧كحد أدني، % ٤١٫٦٠تتراوح القيمة بين 

أقصى، وأظھرت النتائج أيضا احت\ل عبارة تمتلكي 
حرية التصرف فى دخلك من عملك الترتيب اBول بين 

 .٨ العبارات فى درجة المتوسط المرجح كما يوضح شكل

وصف مستويات مكون زيادة تحسن مھارات المرأة 
 التى تمكنھا من المنافسة فى سوق العمل ومعارفھا

 بھا للمرآة البدوية المبحوثات والحصول على دخل خاص

 التوزيع العددي والنسبي للمرآة ١٧يتناول جدول 
البدوية المبحوثات وفقا لدرجة مكون زيادة تحسين 
مھارات المرأة ومعارفھا التي تمكنھا من المنافسة فى 

أن ص بھا ويتبين سوق العمل والحصول على دخل خا
 مستوى عالي من اتتقريبا من المبحوثات ذو% ١٦٫٩

زيادة تحسين مھارات المرأة ومعارفھا التى تمكنھا من 
اص بھا، المنافسة فى سوق العمل والحصول على دخل خ

 مستوى متوسط من اتمنھن ذو% ٥١٫٥فى حين أن 
زيادة تحسين مھارات المرأة ومعارفھا التى تمكنھا من 

ة فى سوق العمل والحصول على دخل خاص بھا، المنافس
تقريبا ذوى % ٣١٫٦أما باقي أفراد العينة البحثية وھم 

 نا يتضح أن نصف العينة تقريبا شغلمستوى منخفض، مم
درجة متوسطة من مكون زيادة تحسين مھارات ومعارفھا 
التى تمكنھا من المنافسة فى سوق العمل والحصول على 

 .دخل خاص بھا

تماعي للمرأة ويات مقياس التمكين ا>جوصف مست
 البدوية المبحوثات

 التوزيع العددي والنسبي للمرأة ١٨يستعرض جدول 
البدوية المبحوثات وفقا لدرجة مكونات مقياس التمكين 

تقريبا من المبحوثات % ٣٥٫٨ا�جتماعي، ويتبين أن 
ذوى مستوى عالي من مقياس التمكين ا�جتماعي، فى 

ستوى متوسط من التمكين نھن ذوى مم% ٥٩٫٤حين أن 
 .ا�جتماعي

 اتتقريبا ذو% ٤٫٦عينة البحثية وھم أما باقي أفراد ال
مستوى منخفض من مقياس التمكين ا�جتماعي، اBمر 
الذى يدل على أن أكثر من نصف العينة تقريبا شغلت 

 .درجة متوسطة من مقياس التمكين ا�جتماعي

تصادي للمرآة وصف مستويات مقياس التمكين ا>ق
 البدوية المبحوثات

 التوزيع العددي والنسبي للمرآة ١٩جدول يوضح 
البدوية المبحوثات فقا لدرجة مكونات مقياس التمكين 

تقريبا من المبحوثات % ١٤٫٨أن ا�قتصادي، ويتبين 
 مستوى عالي من مقياس التمكين ا�قتصادي، فى اتذو

ياس توسط من مقمنھن ذوى مستوى م% ٦٧٫٥حين أن 
 .التمكين ا�قتصادي

تقريبا % ١٧٫٧ أما باقي أفراد العينة البحثية وھم 
ذوى مستوى منخفض من مقياس التمكين ا�قتصادي، 
اBمر الذى يدل على أن أكثر من نصف العينة تقريبا 

 .شغلت درجة متوسطة من مقياس التمكين ا�قتصادي

 التوصيات

 السيناويةمكين ا>قتصادي للمرأة للنھوض بمستوى الت

تعتبر المرآة السيناوية ھي العصب الرئيسي فى 
البنيان ا�قتصادي وا�جتماعي للمجتمع شمال سيناء وفى 

 :ھذا الخصوص يمكن اقتراح التوصيات التالية

زيادة فرص التمكين ا�قتصادي للمرآة من حيث العمل  •
وإتاحة ا�ئتمان والقروض وفرص التسويق للمنتجات 

 .ةوالصناعات الصغير

تقديم برامج للتدريب فى المجا�ت المتنوعة ل�نشطة  •
) الزراعية، والحرفية، والصناعات الصغيرة(المختلفة 
الممارسات والمھارات ال\زمة للتسويق  ومختلف

 .والتصدير

دورات تدريبية للمرآة فى عمل الجدوى ا�قتصادية  عقد •
 .للمشروعات الصغيرة ومتناھية الصغر

دني من جمعيات أھلية وقطاع مشاركة المجتمع الم •
خاص فى دمج المرآة فى المشروعات الصغيرة 

 .والكبيرة ودعم اBسر المنتجة لرفع معيشة المرآة
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وفقا للنسبة المئوية للمتوسط المرجح للتعبير عن مكون  توزيع أفراد عينة الدراسة توزيع أفراد الدراسة ):١٤(جدول 
   .ائتمانيةلى تسھي}ت فرص حصول المبحوثة ع

 درجة الموافقة
 العبارات

 ًدائما ًغالبا ًأحيانا ًنادرا ًإط}قا

المتوسط 
 المرجح

 ٧٥٫٥٣ ٥١٫٩ ١٢٫٧ ١٠٫٥ ١١٫٠ ١٣٫٩ أعاني من مشاكل عند تسديد القرض ١
 ٧٤٫٥٨ ٤١٫٨ ٢١٫٥ ١٦٫٠ ١٠٫٥ ١٠٫١ > أھتم بعامل المخاطرة وأنظر إلى الربح فقط ٢
 ٦٣٫٢١ ٣٢٫١ ١٦٫٥ ١٣٫١ ١٢٫٢ ٢٦٫٢ فى الحصول على ضماناتأجد صعوبة  ٣
 ٥٧٫٥٥ ٢٤٫٥ ١٠٫١ ٢٢٫٤ ١٤٫٨ ٢٨٫٣ أجد صعوبة فى تقديم القروض الميسرة والخدمات المالية ل°نشطة المدرة للدخل وتشجيع ا>دخار ٤
 ٥٦٫٧٩ ٢٤٫٥ ١٢٫٧ ١٦٫٩ ١٤٫٣ ٣١٫٦ أعاني من اعتراض ا�ھل على موضوع القروض خوفا من الفشل ٥ 
 ٥٢٫١٥ ١٠٫٥ ١٩٫٤ ٢٤٫١ ١٢٫٢ ٣٣٫٨ .ا>ئتمانيةالمجتمع يشجع المرأة على القيام بمشروع خاص بھا من خ}ل التسھي}ت  ٦
 ٤٤٫٨٩ ٧٫٦ ١٤٫٣ ١٦٫٥ ١٨٫١ ٤٣٫٥ ة عن موضوع القروض والتسھي}ت ا>ئتمانيةيفأملم خل ٧
 ٤٤٫١٤ ٧٫٦ ١٥٫٢ ١٣٫١ ١٨٫٦ ٤٥٫٦ .لدي الخبرة فى التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية ٨
 ٣٨٫٧٣ ٤٫٦ ٨٫٩ ١٤٫٨ ١٩٫٠ ٥٢٫٧ .توافر التدريب على إدارة مشروعات ا[قراض ٩

 ٣٥٫٨٦ ٦٫٣ ٥٫٩ ١١٫٤ ١٣٫٥ ٦٢٫٩ .استفيد من خدمات الصندوق ا>جتماعي فى الحصول على قروض متناھية الصغر ١٠
 .سبت من بيانات الدراسة الميدانية جمعت وح:المصدر
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 .ائتمانيةالتوزيع العددي والنسبي للمرآة البدوية وفقا لدرجة مكون فرص حصول المبحوثة على تسھي}ت ): ١٥(جدول 

 % العدد فرص الحصول على التسھي}ت ا>ئتمانية

 ٣١٫٢ ٧٤ )٢٣أقل من(منخفضة 

 ٥٨٫٢ ١٣٨ )٣٦-٢٤ (متوسطة 

 ١٠٫٦ ٢٥ ) فأكثر٣٧من (مرتفعة 

 ١٠٠ ٢٣٧ ا]جمالي

  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

توزيع أفراد الدراسة وفقا للنسبة المئوية للمتوسط المرجح لمكون زيادة تحسين مھارات المرأة ومعارفھا  ):١٦(جدول 
 .التى تمكنھا من المنافسة فى سوق العمل والحصول على دخل خاص بھا

 درجة الموافقة
 العبارات

 ًدائما ًغالبا ًأحيانا ًنادرا ًإط}قا
المتوسط 
 المرجح

 ٧٠٫٩٧ ٣٤٫٢ ٢٤٫٥ ١٣٫٥ ١٧٫٧ ١٠٫١ تمتلكي حرية التصرف فى دخلك من عملك ١

 ٧٠٫٣٨ ٣٣٫٨ ٢١٫٩ ١٩٫٨ ١١٫٤ ١٣٫١ محيطك يشجع تعليم البنات للمساھمة فى رفع الدخل ٢

 ٦١٫٤٣ ١٣٫٩ ٢٥٫٣ ٢٧٫٠ ٢١٫٥ ١٢٫٢ امتلك مھارات حديثة ومتنوعة تحسن من وضعي ا>قتصادي ٣

 ٦١٫٣٥ ١٦٫٠ ٢٤٫١ ٢٤٫٩ ٢٠٫٧ ١٤٫٣ المجتمع يشجع وجود ملكية وأموال خاصة بالمرأة ويمنحھا ٤

 ٦٠٫٢٥ ١٧٫٣ ١٩٫٠ ٢٧٫٨ ١٩٫٤ ١٦٫٥ .سھولة توفر المواد الخام ال}زمة لعمل مشروع خاص بك واستدامته ٥

 ٥٨٫٩٩ ٢٦٫٢ ١٠٫٥ ٢١٫٩ ١٤٫٨ ٢٦٫٦ افتقد مھارة القدرة على تسويق المنتجات الزراعية وغيرھا ٦

 ٤٩٫٤٥ ١٠٫٥ ١٧٫٧ ١٥٫٦ ٢٠٫٧ ٣٥٫٤ تكسبني الجمعيات المھارات الجديدة المرتبطة بسوق العمل ٧

 ٤٥٫٤٩ ٨٫٤ ١٠٫٥ ٢٢٫٤ ١٧٫٣ ٤١٫٤ أعاني من نقص الخامات وا[مكانيات بسبب مشكلة غ}ء ا�سعار ٨

 ٤١٫٨٦ ١٠٫١ ١٠٫٥ ٦٫٨ ٢٣٫٦ ٤٨٫٩  التراثية وصناعة ا�زياءأساھم فى خدمات الجمعيات ا�ھلية فى حماية ا�زياء ٩

 ٤١٫٦٠ ١٣٫١ ٥٫٩ ١٠٫١ ١٧٫٧ ٥٣٫٢ بحضر ورش عمل للتدريب على الحرف اليدوية لزيادة الدخل ١٠

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر
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ا لدرجة مكون زيادة تحسين مھارات ومعارفھا التى تمكنھا من ة البدوية وفقأالتوزيع العددي والنسبي للمر ):١٧(جدول 
 .  المنافسة فى سوق العمل والحصول على دخل خاص بھا

ة ومعارفھا التى تمكنھا من المنافسة فى سوق أزيادة تحسين مھارات المر
 العمل والحصول على دخل خاص بھا

 % العدد

 ٣١٫٦ ٧٥ )٢٣أقل من(منخفضة 

 ٥١٫٥ ١٢٢ )٣٦-٢٤ (متوسطة 

 ١٦٫٩ ٤٠ ) فأكثر٣٧من (مرتفعة 

 ١٠٠ ٢٣٧ ا]جمالي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر
 

 .ة البدوية وفقا للدرجة ا[جمالية لمقياس التمكين ا>جتماعيأالتوزيع العددي والنسبي للمر): ١٨(جدول 

 % العدد .لتمكين ا>جتماعيامقياس 

 ٤٫٦ ١١ )١١٦أقل من (منخفضة 

 ٥٩٫٤ ١٤١ )١٨٢-١١٧(متوسطة 

 ٣٥٫٨ ٨٥ ) فأكثر١٨٣من (مرتفعة 

 ١٠٠ ٢٣٧ ا[جمالي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 .التوزيع العددي والنسبي للمرآة البدوية وفقا للدرجة ا[جمالية لمقياس التمكين ا>قتصادي): ١٩(جدول 

 % عددال .لتمكين ا>قتصاديامقياس 

 ١٧٫٧ ٤٢ )٧٠أقل من (منخفضة 

 ٦٧٫٥ ١٦٠ )١١٠ -٧١(متوسطة 

 ١٤٫٨ ٣٥ ) فأكثر١١١من (مرتفعة 

 ١٠٠ ٢٣٧ ا[جمالي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 مكين ا>جتماعي للمرآة السيناويةللنھوض بمستوى الت

العمل على تنمية وتحسين المناخ الثقافي للمرآة  •
محيطھا ا�جتماعي ويضم مجموعة من اBنشطة و

 .التى تسعي لتنقية الفكر والموروث الثقافي

عقد دورات تدريبية للمرآة فى مجال ا�تصال  •
والتواصل والمھارات الحياتية بھدف تعزيز قدراتھا، 

 .على تمكينھا اجتماعيايعمل اBمر الذى 

تحديث الصورة للمرآة عن ذاتھا ونظرتھا للحياة  •
 .ضل فى ظروف العالم المعاصراBف

تكثيف الجھود لتنمية وعي الرجال وزيادة قناعاتھم  •
بأن تنمية المرآة السيناوية � يمكن أن تتم بمعزل عن 

 .قناعة الرجل وتشجيعه لھا

 فى مشاريع اجتماعية تنمي  المرأةالعمل على ادماج •
 .لديھا قيم التعاون والثقة

، وزيادة قدرتھا العمل على زيادة ثقة المرآة بنفسھا •
 .على اتخاذ القرار لھا وBسرتھا فى المجا�ت المختلفة

 المراجع

 إعادة الھيكلة ).٢٠٠٣ (إج}ل حلمي، إسماعيل
تمكين أم تھميش للمرآة المصرية؟ دراسة : الرأسمالية

حالة لعينة من المستفيدات من الصندوق ا�جتماعي 
عات للتنمية، العولمة وقضايا المرآة والعمل، مطبو

مركز البحوث والدراسات ا�جتماعية، كلية ا¨داب، 
 .جامعة القاھرة

 تمكين العاملين مدخل لتطوير ).٢٠٠٣( أفندى، عطية
والتحسين المستمر، المنظمة العربية للتنمية ا]دارية، 

 .١القاھرة، مصر، ط

 التمكين ا�قتصادي للمرأة كمدخل ).٢٠٠٨(أسد ، أيھم
فى الندوة العلمية بتنظيم للتمكين ا�جتماعي، قدمت 
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مرصد نساء سورية والنادي السرياني اBرثودكسي، 
 .ورقة عمل/٢٦/٣حمص، سوريا، 

 الجدوى ا�جتماعية للمشاريع ).٢٠١٠( رائدة ،أيوب
المتناھية الصغر وتأثيراتھا على النساء فى الريف 
السوري، أطروحة دكتوراه غير منشورة فى علم 

منتس للتعليم المفتوح عن ا�جتماع، جامعة سانت كلي
 .بعد، بريطانيا

:  ورقة عمل حول).٢٠٠٥( الجربوع، أيوب بن منصور
المساھمة ا�قتصادية للمرآة فى المملكة العربية 
السعودية، مقدمة فى منتدى الرياض ا�قتصادي الثاني 
مساھمة المرآة السعودية فى ا�قتصاد فى المملكة 

 . ديسمبر٦-٤ة، السعودية، مدينة الرياض، السعودي

 سياسات وبرامج الحد من ).٢٠٠٦( ليلي حماد ،الشناوي
الفقر، دليل مرجعي برنامج التنمية البشرية، معھد 
بحوث ا]رشاد الزراعي والتنمية الريفية، مركز 
البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستص\ح 

 .اBراضي

 إدارة المعرفة وتطوير ).٢٠٠٤(الكبيسي، عامر خضير 
 .ظمات، المكتب الجامعي، الحديث، ا]سكندريةالمن

 العمل التطوعي، المركز الثقافي  ).٢٠٠٤(الكرام، جھاد 
 .اBمريكي، عمان

). ب٢٠٠١(اللجنة ا>قتصادية وا>جتماعية لغربي آسيا 
ل�سر التى ترأسھا نساء فى مناطق مختارة من 

مسح استط\عي : ا]سكوا التى تعاني من النزاعات
اسات لتخفيف حدة الفقر، اBمم المتحدة، لصياغة سي

 .نيويورك

 تمكين المرأة ودورھا فى ).٢٠٠٤(نشوى توفيق ، ثابت
دراسة اجتماعية بمدينة القاھرة، رسالة : عملية التنمية

 .ماجيستير، كلية ا¨داب، جامعة عين شمس، القاھرة

 التنمية ا�جتماعية فى إطار ).٢٠١٢(منى عطية ، خزام
محلية والعالمية، ا]سكندرية، المكتب المتغيرات ال

 .الجامعي الحديث

 بما يخص قدرتك على القيادة ).٢٠٠٢( بكارتر ،خورى
فى المجتمع، دليل تدريبي، ترجمة أيوب، سابا، مركز 

 .الكتبي للبحوث والتدريب، عمان

 محاضرات فى ).٢٠١٦( س}مة، فؤاد عبداللطيف
 جامعة البحث ا�جتماعي المتقدم، كلية الزراعة،

 .المنوفية

 المنظمات اBھلية الصغيرة ).٢٠٠٥( سھام ،عبدالس}م
 .العاملة فى مجال المرآة، دار العين للنشر، القاھرة

 ورقة عمل عن التمكين ).٢٠٠٦(نائلة حسين ، عطار
ا�قتصادي للمرآة، ندوة عن تمكين المرآة السعودية 
اقتصاديا واجتماعيا وتشريعيا، المكتب التعاوني 

 .دعوة وا]رشاد وتوعية الجالياتلل

.  التمكين والمرأة الفلسطينية).٢٠٠٦(ھداية ، قراعان
دراسة مسحية للمشروعات المخصصة للمرأة العربية 

 .فى المجا�ت ا�جتماعية فلسطين

 تقييم انعكاسات المجلس القومي ).٢٠٠٦( أماني ،قنديل
للمرآة فى المجتمع المصري، المجلس القومي، 

 . الطبعة الثانيةالقاھرة،

 المنظمات العربية اBھلية الدور ).١٩٩٧(كامل، مھني 
المطلوب فى متابعة خطط وبرامج عمل مؤتمرات 
اBمم المتحدة الخاصة بالمرآة والسكان، ورقة عمل 
مقدمة المؤتمر الثاني للمنظمات اBھلية العربية، الفترة 

 . مايو١٩-١٧من 

 ا]حصائي،  الكتاب).٢٠١٥(محافظة شمال سيناء 
 .مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

 تمكين جمعيات المرآة ).٢٠٠٤(المجيد  دعب لبني ،محمد
فى مواجھة احتياجات ومشك\ت المرآة فى 
المجتمعات المحلية، دراسة مطبقة على عينة من 
الجمعيات اBعضاء بشبكة رابطة المرآة العربية 

ى ببعض المحافظات المصرية، مجلة دراسات ف
الخدمة ا�جتماعية والعلوم ا]نسانية، الجزء الثالث، ع 

)١٦.( 
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A DESCRIPTIVE SOCIAL STUDY FOR CURRENT SITUATION  
OF SOCIAL & ECONOMIC EMPOWERMENT OF BEDOUIN  

WOMEN IN NORTH SINAI GOVERNORATE 

Norean N. Gabr, M.M. Hassan, R.I.M. Radwan and R.M. Hefny 

Dept. Econ. and Rural Develop, Fac. Environ. Agric. Sci., Arish Univ., Egypt 

ABSTRACT 

The basic objectives of the study are to identify a profile of the current situation of social 
and economic empowerment and Bedouin women in North Sinai, Data were collected from 
the ladies who polled in Al-Arish and ber-abed districts to their villages through a 
questionnaire as a teacher in a face-to-face interview after conducting pre-test study. The 
Sample size of 237 of those interviewed were Some statistical methods were used to describe 
and analyze data, such as percentages, iterative tables, graphs, the weighted average 
percentage through the use of statistical package for social sciences (SPSS). The results of the 
research that has resulted in 35.8% of respondents with a high level of social empowerment, 
measure, while 59.4% of women with a medium level of social empowerment measure, while 
59.4% of women a medium level of social empowerment, the rest of the members of the 
research sample and they are approximately 4.6% with a low level of social empowerment 
measure, while shows that about 14.8% of respondents with a high level of a measure of 
economic empowerment, while 67.5% of women with a medium level of the measure of 
economic empowerment, the rest of the members of the sample, 17.7% research with a low 
level of economic empowerment measure, which shows that more than half of the sample 
almost filled a medium degree of economic empowerment and social scale. The research was 
concluded with some recommendations, the most important of which is to increase the 
opportunities for the economic empowerment of women in terms of employment and access 
to credit and loans, marketing opportunities for products and small industries, and holding 
training courses for women in the work of the economic feasibility of small and micro-
enterprises, and civil society participation of civil societies and the private sector in the 
integration of women in small and large projects to support productive families to raise the 
standard of living of women, and work on the development and improvement of women’s 
social and cultural climate and its surroundings and includes a range of activities that seek to 
refine the thought, cultural heritage, and update the mental image of women themselves and 
better life in conditions of the contemporary world, and work to increase women’s self-
confidence, and increase their capacity to take them and their families in different areas. 

Key words: Bedouin women, economic empowerment, social empowerment.   
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