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 يناءــــــــــــمال ســـــة شــــظـافـــدو بمحـــــــان البــتيطـــــاءة اســـــــــــل كفــــــاء دليــــــــبن

  رجب محمد حفنى،محمود عطية الشوادفي ،روان مصطفي حسنم ،*رائد عبد الناصر سBمة

 . مصر،معة العريش جا، كلية العلوم الزراعية البيئية،قسم ا�قتصاد والتنمية الريفية

 لخصُالم

 عرض نتائج بناء مقياس كمي للحكم على العوامل ا�جتماعية ا�قتصادية المؤثرة أساسيةاستھدف ھذا البحث بصورة 
على استيطان البدو بمحافظة شمال سيناء، وذلك عبر سلسلة من الخطوات المنھجية العلمية تتمثل في إعداد المقياس في 

 الصورة اJولية من المقياس، ووضع المقياس في صورته النھائية التجريبية، وإجراء التحليMت صورته اJولية، وتحكيم
وقد تم ا�ستعانة بعدد من ا�ساليب ا�حصائية  اTحصائية للتأكد من صMحية المقياس من خMل اختبارات الصدق والثبات،

ان للتجزئة النصفية والجذر التربيعي لمعامل ثبات المقياس، لبناء المقياس واختباره، مثل معامل الفاكاورنباخ ومعامل جاتم
 . SPSSونموذج التحليل ا�رتباطي وا�نحداري التدريجي الصاعد، وذلك من خMل استخدام برنامج ال 

 .ة، البدوالتنميةا�قتصادية، التنمية البشرية، كفاءة ا�ستيطان، معامل الفاكورنباخ، المجتمعات الجديد :الكلمات اYسترشادية

  تمھيد

تنامى الوعي في العقد اJخير من القرن التاسع عشر 
ًبقيمة اTنسان ھدفا ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة، 
وبناء على ذلك كثرت الدراسات والبحوث والمؤتمرات 
التي عقدت لتحديد مفھـوم التنمية البشرية وتحليل مكوناتھا 

 والتنمية ا�جتماعية، ،كإشباع الحاجات اJساسية وأبعادھا،
وتكــــوين رأس المال البشري، أو رفع مستوى المعيشة و 
تحسين نوعية الحياة في تلك الحقبة الزمنية، حيث أن 
التنمية ھي عملية انتقال من أوضاع اجتماعية واقتصادية 

، و� يمكن أن ًة إلى أوضاع أكثر تقدما ورفاھيةمتدني
ًقائيا أو بوسائل استاتيكية،  يكون ھذا التغير أو ا�نتقال تل

ًوإنما يستلزم ذلك تغييرا جذريا وجوھريا في معارف  ً ً
اJفراد واتجاھاتھم ومھاراتھم وفي البني اJساسية 

ثقافية وحضارية تتMءم وروح وبالتالي بناء أطر ومفاھيم 
 .رالعص

ولذا أصبح التأكيد على ضرورة التMزم بين عمليات 
ًتنمية البشرية مبدءا أساسيا في التنمية ا�قتصادية وال ً

توجيه خطط التنمية ومشروعاتھا من خMل جھود عمليات 
التأھيل والتدريب والتطوير وإدماج أفراد المجتمع بصورة 
جماعية أو فردية في اJنشطة ا�قتصادية وا�جتماعية 
التي تمكنھم من تحقيق تنمية مجتمعية تعكس ذاتية 

مع وموارده بشكل وشخصية ومMمح وقدرات المجت
متكامل ومتفاعل في إطار من الروابط أو المتغيرات 

 . ا�قتصادية وا�جتماعية والبيئية

دخل شامل للتنمية بكل ابعادھا، فالتنمية البشرية ھى م
من ثم فان وسائل التنمية ومنجزاتھا � يجب ان تقاس بما و

ب ان يشمل ايضا ھو اقتصادى فقط فھذا القياس يج
ا�جتماعية يمية والثقافية والتعلصحية والجوانب ال

البيئية وتبعا لذلك تؤكد تقارير التنمية البشرية السياسية وو

نمائى لMمم المتحدة على فكرة التى تصدر عن البرنامج ا�
� وسيلة فى حين ان التنمية إ النمو ا�قتصادى ما ھو ان

 ).١٩٩٧أبو زيد، ( البشرية ھى الھدف

تنمية البشرية حتى شملت إنشاء وقد امتدت منظومة ال
المجتمعات الجديـدة حيث استيطان اJفـراد بھا لم يعد 
مجرد ھياكل لبنية أساسـية وجمـاعات مـن البشر 
يتوطنـون عليھا أو يسـتوطنوھا بھدف اTعاشــة بل تعدى 

متكاملة المفــھوم ذلك وتبلور لما يســمى بمنظومة التنمية 
 .)١٩٩٧ ،أبو زيد(  واJھدافومترامية اJطراف اJبعاد

وتتحدد بدرجة كبيرة أولويات التنمية واتجاھاتھا بناء 
 وا�قتصادية القائمة فى على الظروف ا�جتماعية

البداية وا�نطMق لجھود ، باعتبارھا نقطة المجتمع
لسائدة �ستغMل روف اــ، وضرورة تمليھا الظالتنمية

 اةــــبة للحيـــرص المناســ، وخلق الفالثروات المتاحة
 .)٢٠٠١ الشوادفي،و أبو حطب(

أما عن المجتمعات المستحدثة فيقصد بھا كل تجمع 
بشري يستھدف خلق مراكز حضارية جديدة تحقق 

 ا�قتصادي في مناطق ا�ستقرار ا�جتماعي والرخاء
، أي أنھا مجتمعات مخططة تنشأ لمواجھة جذب مستحدثة

ا�ت اTنتاج بعض ا�حتياجات الملحة في بعض مج
 في "أبو حطب"والسكان والخدمات وھي كما ذكر 

تعريفه مجتمعات يلزمھا بلورة رؤية شاملة للتنمية تحمل 
في طياتھا اJبعاد ا�قتصادية وا�جتماعية والعمرانية وما 
يرتبط بكل ذلك من أبعاد بيئية فتلك المجتمعات ليست 

مشروعات لتوطين اJنشطة  مشروعات إسكان أو
تصادية بل ھي في مجملھا كيان عضوي جديد يھدف ا�ق

يا واجتماعيا لكل مواطن يعيش لتأمين معيشة راقية اقتصاد
، وقد اتضح أن المشكلة التي تواجه المجتمعات في بھا

متناغمة � يتم بدون  العصر الحالي ھي أن تحقيق تنمية
 .أسباب التقدم التقني ومبادئ الحياة ا�جتماعية العصرية
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حالة ا�ستقرار يادة الدخل و نصيب الفرد منه و زوتعد
ا�قتصادي سبب منطقي ورئيسي في سواد ا�ستقرار 
النفسي و البعد التام عن ا�نحرافات السلوكية و التي ينتج 

ومن ھنا تظھر  اغلبھا عن البطالة وزيادة وقت الفراغ
باTضافة . لمباشرة Tتباع التوصيات التقنيةاJھمية غير ا

جاح في زراعة اJرض ورؤية العائد منھا من �ن الن
والتمسك بالمجتمع الجديد، مما  اJسباب الھامة لMستقرار

سيؤدي فى النھاية الى حدوث طبيعية استقرار ا�قتصادي 
وا�جتماعي، وھنا يبدأ البناء ا�جتماعي في التكون 

راقية وتعاون مشترك بين  والقائم على معايير اجتماعية
 .ق مجتمع بدوي ريفي نموذجياJفراد لخل

 مشكلة الدراسة: ثانيا

يواجه البدو بالمجتمعات الصحراوية بوسط سيناء 
العديد من التحديات التي تجسدت فى ثنايا تراكمات 
تاريخية وأحداث معاصرة، وقد أفرزت ھذه التحديات 
العديد من المشكMت التي أصبحت عبئا على الواقع، 

لمتواضعة وتأخرھا وبالتالي خاصة فى ظل جھود التنمية ا
فقد تحولت المقومات الطبيعية المادية والبشرية المتاحة 

 .بالمجتمع إلى عبء ثقيل على الواقع

اJمر الذي يشير إلى أھمية التنمية البشرية لتلك 
المجتمعات وضرورة استنادھا باJساس إلى ثقافة تلك 

شر المجتمعات ومواردھا وقيمھا كحوافز لتطوير قدرة الب
Tنجاح عملية التنمية، مع ضرورة العمل على الحد من 
الفقر وتوفير فرص العمل المنتج وا�ندماج ا�جتماعي، 
ويمكن وضع ذلك فى إطار متطور يعكس أبعاد الرؤى 
المناسبة للتطور ا�جتماعى وا�قتصادى لMستيطان 
واعداد دليل يعكس مدى كفاءة استيطان اJفراد داخل تلك 

 اJمر الذي ينتقل بآليات التنمية من موقع المجتمعات
كما يخدم ھذا  التجريب إلى موقع المبادرة والفعل،

المقياس فى تطوير أدوات علمية للحكم على مدى نجاح 
 . عملية التنمية بتلك المجتمعات

 أھداف الدراسة

عداد وبناء دليل  وايستھدف ھذا البحث بناء دليل كمي
 تيطان البدو بشمال سيناءيمكن بواسطتة قياس كفاءة اس

كمؤشر لكفاءته، تتوافر له د��ت ثبات وصدق مقبولة، 
ي وذلك عبر سلسلة من الخطوات المنھجية العلمية تتمثل ف

وتحكيم الصورة ا�ولية ، إعداد الدليل في صورته اJولية
ليل في صورته النھائية التجريبية، ، ووضع الدمن الدليل

، لدليل على عينة من المستھدفيني لا�ختبار المبدئ وإجراء
، حصائية للتأكد من صMحية الدليلوإجراء التحليMت ا�

 . واختبارات الصدق والثبات

  مقياس دليل كفاءة استيطان البدوبناء

 إعداد المقياس في صورته اsولية

في ھذه المرحلة تركز الجھد البحثي في جمع وتكوين 
 ذلك من خMل عبارات المقياس الخاص بالدراسة ويتم

 :الرجوع إلى المصادر التالية

الرجوع إلى الكتابات النظرية المرتبطة بموضوع  •
المقياس واTطMع عليھا، وقد ساعد ذلك في التوصل 

 .إلى بعض العبارات

اTطMع على العديد من المقاييس واTستمارات  •
المفصلة بموضوع أداة الدراسة الحالية، مما ساعد على 

ض المؤشرات الرئيسية والعبارات التي الوصول إلى بع
 .يمكن اTعتماد عليھا في بناء المقياس

الرجوع إلى الدراسات السابقة التي تم توضحيھا في  •
ًالثاني من الدراسة الحالية، وبناءا عليه تم  الباب

التوصل إلى المؤشرات الرئيسية لكل مكون من 
 .مكونات المقياس والتي سبق ذكرھا

تيار ووضع ھذه المؤشرات ولقد روعي في اخ
مMئمتھا ل�طار العام للمقياس، ومن ثم توزيعھا على 
ثMثة مكونات تمثل المكونات الرئيسية لدليل كفاءة 

، مقومات ة لMستيطانالعوامل الجاذب: استيطان البدو وھي
ا�ستقرار فى المجتمعات الجديدة، مقومات النجاح فى 

  .١ كما فى جدول ليالمجتمعات الجديدة، على النحو التا

كما تم تصميم ا�سئلة بحيث تكون ا�جابة علية محققة 
 الى –موافق : (ًلثMث مستويات طبقا لمقياس ليكرت وھي

 ).متوفرة  غير-لى حد ماإ -ةمتوفر(و)  غير موافق-حد ما

 أجراء اYختبار المبدئي

 –بير بدا (تم اختيار تجمعين من مركز الحسنة 
حيث )  البروك– التمد(ن مركز نخل وتجمعين م) المنبطح

 ونتج عن ھذا ًا مبحوث٥٠تم التطبيق على عينة قوامھا 
التطبيق تعديل بعض الصياغات للعبارات المستخدمة 

 .للتعبير عن كل مكون من مكونات المقياس

 اختبار صدق المقياس

يعبر صدق المقياس عن مدي تحقيقة للھدف الذي 
ًيقيس المقياس فعM ما صمم من اجله او بمعني اخر، ان 

صمم من اجله، وقد استخدم الباحث ثMث انواع من 
الصدق فى المقياس للتاكد من صMحيتة كاداءة يعتمد 

 :عليھا فى قياس ما صمم من اجله وھم

 صدق المحكمين

دوات Jوقد تم استخدامه للوقوف على مدي مناسبة ا
Jحية اMسئلة �ستثارة المبحوثينالمستخدمة ومدي ص 

 .والحصول على ا�ستجابات المناسبة

قياس على وقد تم عرض ھذه الصورة المبدئية للم
ساتذة من عدة تخصصات أمجموعة من المحكمين من 

لك عن تعديل وحذف بعض العبارات ذسفر أعلمية وقد 
 .من مكونات المقياس

 الصدق الذاتي

وھو احد انواع الصدق ا�حصائي، ويقاس عن طريق 
ربيعي لمعامل ثبات ا�ختبار، حيث يوضح حساب الجذر الت

 ارتفاع القيم المعبرة عن الصدق الذاتي لمكونات ٦جدول 
مقياس دليل كفاءة استيطان البدو، حيث تراوحت القيم بين 

 .ىقصأكحد ) ٠٫٩٣١(كحد أدني و ) ٠٫٨٣٩(
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 . يوضح عبارات مكونات مقياس دليل كفاءة استيطان البدو بمحافظة شمال سيناء.١جدول 

 العبارات المكون
  توافر العمل-١
  توافر الخدمات ا�جتماعية -٢
  توافر البنية اJساسية-٣
  توافر الجمعيات ا�ھلية-٤
  توافر وسائل الرفاھية-٥
  ا�من وا�مان-٦
  توافر الطرق-٧
 ــــــلحسن الدخـ ت-٨
 �فراح والو�ئم ا-٩

  التفاعل بين افراد المجتمع-١٠
  تحسن مستوي المعيشة-١١
  توافر الخدمات الصحية-١٢
  توافر الخدمات التعليمية-١٣
  توافر ا�ندية ا�جتماعية-١٤

ت الجديدة
ستيطان بالمجتمعا

Bالعوامل الجاذبة ل
 

  ا�نشطة الرياضية-١٥
 Mزمة �ستصMح ا�رض والزراعةال الدولة بتوفر لنا المنح والقروض -١
 �فراد حولھا الدولة تقوم بحفر ا�بار وتوطين ا-٢
  باصMح وتوفير الطرق حتي التجمع الدولة تقوم-٣
 Mئم للمعيشة فى ا�راضى الجديدة الدولة تقدم المعاونة فى بناء المسكن الم-٤
  المسئولين فى حالة اتصال دائم -٥
 ينة  وجود مجلس مد-٦
 عة الدولة تعاون في بناء الھرابات لتوفير مياة الشرب والزرا-٧
 قبل الحكومة ريحنا فى حاجات كتير سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذھا من -٨
 فى الحصول على الخدمات المختلفة الدولة بتسھل لنا جميع ا�جراءات -٩

 مان استمرارنا ھناا�جتماعية لض الدولة بتقوم بالكثير من الدراسات -١٠
  مھندسي التوطين توفير خدمات ا�رشاد الزراعى من قبل-١١
 )سنترال( مركز لMتصا�ت -١٢
  توفير عنصر ا�من وا�مان في التجمع-١٣
  توفير انشطة ثقافية واجتماعية-١٤

ت الجديدة
ستقرار بالتجمعا

Yت ا
مقوما

 

  دورات تدريبية لتاھيل الشباب لسوق العمل-١٥
  ضرورى الواحد بيتحمل ويطول باله علشان يحقق أھدافة-١
  ا�حسن إن الواحد يعيش يوم بيوم ومفيش داعى يفكر فى بكرة-٢
  لو لقيت عمل إضافى بجانب الزراعة اشتغله وازود دخلى بية-٣
  الواحد �زم يتغلب على مشاكله ويMقى لھا حل-٤
 تفكير بيخلق القلق  مابحاولش افكر فى بكرة �نه ال-٥
 أنا واثق انى اقدر اوصل للى انا عايزة مھما كان صعب -٦
  الواحد �زم يجتھد ويعمل علشان يحس بوجوده-٧
  الواحد مش �زم يجتھد �نة مش ھاياخد أكثر من نصيبة-٨
  الواحد �زم يتحدى أى ظروف صعبة علشان يثبت وجودة-٩

 سة الواحد �زم يرفه عن نف-١٠
 هرتسأ الواحد �زم يبذل جھد كبير علشان يرفع مستوى -١١
  الواحد �زم يبذل جھد علشان يحصل على انتاج كويس-١٢
  تتقدمه الواحد �زم يشتغل ويتعب علشان بلد-١٣
  بحب اسافر كتير بين التجمعات-١٤
  أى راى باقتنع بيه بنفذة بسرعة وبدون تردد-١٥
  يھتم بالغذاء  الواحد �زم-١٦
  العيال الكتير عزوة-١٧
  أى مشكله تصادفنى مافكرش فيھا واتركھا للظروف-١٨
  الواحد �زم يعتمد على نفسة فى حل مشاكلة-١٩

ت الجدي
ح بالمجتمعا

ت النجا
مقوما

دة
 

  بحب اشارك فى ا�نشطة ا�جتماعية-٢٠
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 صدق المحتوي

   ن كل المؤشرات تتمتع بمعامMتأحيث تبين النتائج 

معنوية مع الدرجة الكلية لكل مكون ارتباط ذات د�لة 
 :على النحو التالي

 مقياس دليل كفاءة استيطان البدو بمحافظة شمال سيناء

 مكون العوامل الجاذبة لBستيطان بالمجتمعات الجديدة

شير البيانات  وحدة، وت١٥ويشمل ھذا المكون على 
ن قيمة معامل الفا لثبات المقياس أ ٦الواردة فى جدول 

، كما بلغت قيمة )٠٫٧٨٩(ھذا المكون بلغت بالنسبة ل
، )٠٫٨٧٢(ي المقياس لھذا المكون معامل ا�رتباط لنصف

 على قياس هوھي نسب معبرة عن ثبات المقياس وقدرت
الظاھرة، وللحكم على مدي قدرة العبارات المكونة لمكون 

، تم بالمجتمعات الجديدة العوامل الجاذبة لMستيطان
اط بيرسون بين كل عبارة من استخدام معامل ا�رتب

Tحيث تشير النتائج له جماليةعبارات المكون، والقيمة ا ،
 ھناك عشرة عبارات من إلى أن ٢جدول الواردة فى 

ًالعبارات المقترحة قد ارتبطت ارتباطا معنويا  عند ً
) ٠٫٢٩٨(دني أد بقيم تراوحت بين ح) ٠٫٠١(مستوي 

 .)٠٫٦٧١ (ىقصأوحد 

ت النھائية لمكون العوامل حيث بلغ عدد المؤشرا
 مؤشرات بعد حذف خمس عبارات ١٠الجاذبة لMستيطان 

ا�فراح والو�ئم، توافر ا�ندية ا�جتماعية، ا�نشطة (ھي 
 .)فاھية، توافر الجمعيات ا�ھليةالرياضية، توافر وسائل الر

 ات اYستقرار بالمجتمعات الجديدةمكون مقوم

وتشير البيانات دة،  وح١٥ويشمل ھذا المكون على 
ن قيمة معامل الفا لثبات المقياس أ ٦جدول الواردة فى 

 .)٠٫٨٧٧(النسبة لھذا المكون بلغت ب

صفي المقياس لھذا كما بلغت قيمة معامل ا�رتباط لن
، وھي نسب معبرة عن ثبات المقياس )٠٫٧٧١(المكون 

وقدرتة على قياس الظاھرة، وللحكم على مدي قدرة 
ات ا�ستقرار بالمجتمعات لمكون مقومالعبارات المكونة 

 .الجديدة

 تم استخدام معامل ا�رتباط بيرسون بين كل عبارة 
ه، حيث تشير  لاTجماليةمن عبارات المكون، والقيمة 

ن ھناك عشرة عبارات ألى إ ٣جدول النتائج الواردة فى 
ًمن العبارات المقترحة قد ارتبطت ارتباطا معنويا عند 

) ٠٫٣١٣(د ادني بقيم تراوحت بين ح) ٠٫٠١(ستوي م
، حيث بلغ عدد المؤشرات النھائية )٠٫٦٩٨(وحد اقصي 

 مؤشرات بعد حذف خمس ١٠لمكون مقومات ا�ستقرار 
ود المسئولين فى حالة اتصال دائم، وج(عبارات ھي 

، توفير انشطة )سنترال(مجلس مدينة، مركز لMتصا�ت 
تدريبية لتاھيل الشباب لسوق ثقافية واجتماعية، دورات 

 ).العمل

 قومات النجاح بالمجتمعات الجديدةم مكون

 وحدة، وتشير البيانات ٢٠ويشمل ھذا المكون على 
ن قيمة معامل الفا لثبات المقياس أ ٦الواردة فى جدول 

كما بلغت قيمة  ،)٠٫٨٦٨(بالنسبة لھذا المكون بلغت 
، )٠٫٨٤٦(ن صفي المقياس لھذا المكومعامل ا�رتباط لن

وھي نسب معبرة عن ثبات المقياس وقدرتة على قياس 
الظاھرة، وللحكم على مدي قدرة العبارات المكونة لمكون 

، تم استخدام بالمجتمعات الجديدة ات ا�ستقرارمقوم
ن بين كل عبارة من عبارات معامل ا�رتباط بيرسو

 .جمالية لهالقيمة اT، والمكون

ن ھناك ألى إ ٤ فى جدول حيث تشير النتائج الواردة
ً من العبارات المقترحة قد ارتبطت ارتباطا ة عبارينعشر

د ادني بقيم تراوحت بين ح) ٠٫٠١(معنويا عند مستوي 
 .قصيأوحد 

ة لمكون مقومات حيث بلغ عدد المؤشرات النھائي
 بعد حذف خمس عبارات ھي ًرا مؤش١٥ا�ستقرار 

تير بين الواحد �زم يرفه عن نفسة، بحب اسافر ك(
التجمعات، الواحد �زم يھتم بالغذاء، العيال الكتير عزوة، 

 .)حب اشارك فى ا�نشطة ا�جتماعيةب

 لبنائي للمقياساYتساق ا

ويتم التعرف على ا�تساق البنائي للمقياس من خMل 
ات القياس حساب معامMت ارتباط كل مكون من مكون

 .بالمجموع الكلي للقياس

كونات المقياس متسقة مع مما يعني ان جميع م
 .٥جدول نتائج الواردة فى المقياس الكلي، كما تبين ذلك ال

ن معامMت ا�رتباط بين مكونات المقياس أحيث 
ن معامMت ا�رتباط أوالدرجة الكلية للمقياس والذي يبين 

 .٠٫٠١مبينة دالة عند مستوي معنوي ال

 Reliability اختبار ثبات المقياس إجراء

ت خطوات الثبات على العينة ا�ستطMعية وقد اجري
نفسھا بطريقتين ھما طريقة التجزئة النصفية ومعامل 
الفاكرونباخ، وذلك باستخدام اختبار معامل جاتمان 

ن ھذا إف) ٠٫٥(لنصفي الدليل، فاذا كانت قيمتة تتجاوز 
 .ر مؤشر جيد على مدي ثبات المقياسيعتب

ن معامل أى لإ ٦ وتشير النتائج الواردة فى جدول 
  بلغت قيمتةلمقياس دليل كفاءة استيطان البدوالفاكرونباخ 

وھي قيمة معبرة عن ثبات المقياس، وان ) ٠٫٨٥٤(
 وھي )٠٫٨٣٣(معامل جاتمان لنصفي الدليل بلغت قيمتة 

 .قيمة معبرة عن ثبات المقياس

  Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية

ًل ثبات كبير نسبيا لفقرات ن ھناك معامأ ٦ يبين جدول
ا�ستبانة، حيث بلغ معامل الثبات لجميع فقرات ا�ستبانة 

 . مقياس دليل كفاءة استيطان البدوفى حالة) ٠٫٨٣٣(نحو 
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 . يوضح قيم معامBت اYرتباط لمكون العوامل الجاذبة لBستيطان.٢جدول 

 قيمة معامل اYرتباط العبارة م

 **٠٫٤١٥ توافر العمل ١

 **٠٫٢٩٨ توافر الخدمات ا�جتماعية ٢

 **٠٫٤١٧ توافر البنية اJساسية ٣

 ٠٫٠٧١ توافر الجمعيات ا�ھلية ٤

 ٠٫٠٦٥٠ توافر وسائل الرفاھية ٥

 **٠٫٣٨٦ ا�من وا�مان ٦

 **٠٫٥٨٢ توافر الطرق ٧

 **٠٫٥٩١ ــــلن الدخــــتحس ٨

 ٠٫٠٨٠٠ ا�فراح والو�ئم ٩

 **٠٫٦٧١ المجتمعالتفاعل بين افراد  ١٠

 **٠٫٤٤٨ تحسن مستوي المعيشة ١١

 **٠٫٣٧٣ توافر الخدمات الصحية ١٢

 **٠٫٥٥٢ توافر الخدمات التعليمية ١٣

 ٠٫٠٣١ توافر ا�ندية ا�جتماعية ١٤

 ٠٫٠٥٧ ا�نشطة الرياضية ١٥

 

 

 . يوضح قيم معامBت اYرتباط لمكون مقومات اYستقرار بالمجتمعات الجديدة.٣جدول 
 

 قيمة معامل اYرتباط العبارة م

 **٠٫٣٣٩ الMزمة �ستصMح ا�رض والزراعةالدولة بتوفر لنا المنح والقروض  ١

 ٠٫٠٥٤ توفير انشطة ثقافية واجتماعية ٢

 **٠٫٣١٣ .الدولة تقوم باصMح وتوفير الطرق حتي التجمع ٣

 **٠٫٤٠٨ ى ا�راضى الجديدةMئم للمعيشة فالدولة تقدم المعاونة فى بناء المسكن الم ٤

 ٠٫٠٩٢ المسئولين فى حالة اتصال دائم ٥

 ٠٫٠٨٧ وجود مجلس مدينة ٦

 **٠٫٦٩٨ .الدولة تعاون في بناء الھرابات لتوفير مياة الشرب والزراعة ٧

 **٠٫٥٥٧ بل الحكومة ريحنا فى حاجات كتيرسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذھا من ق ٨

 **٠٫٤١٨ فى الحصول على الخدمات المختلفةع ا�جراءات الدولة بتسھل لنا جمي ٩

 **٠٫٤٣٥ االدولة بتقوم بالكثير من الدراسات ا�جتماعية لضمان استمرارنا ھن ١٠

 **٠٫٦٧٠  الزراعى من قبل مھندسي التوطينتوفير خدمات ا�رشاد ١١

 **٠٫٥٩٦ توفير عنصر ا�من وا�مان في التجمع ١٢

 ٠٫٠٦٥ ) سنترال (مركز لMتصا�ت  ١٣

 **٠٫٣٧٥ .الدولة تقوم بحفر ا�بار وتوطين ا�فراد حولھا ١٤

 ٠٫٠٤٧ دورات تدريبية لتاھيل الشباب لسوق العمل ١٥
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 . يوضح قيم معامBت اYرتباط لمكون مقومات النجاح بالمجتمعات الجديدة.٤جدول 

 قيمة معامل اYرتباط العبارة م

 **٠٫٥٣٥ يطول باله علشان يحقق أھدافةضرورى الواحد بيتحمل و ١

 **٠٫٥٠٥ ا�حسن إن الواحد يعيش يوم بيوم ومفيش داعى يفكر فى بكرة ٢

 **٠٫٥٥٢ لو لقيت عمل إضافى بجانب الزراعة اشتغله وازود دخلى بية ٣

 **٠٫٦١٢ الواحد �زم يتغلب على مشاكله ويMقى لھا حل ٤

 **٠٫٦١١ ير بيخلق القلقمابحاولش افكر فى بكرة �نه التفك ٥

 ٠٫١٠٢ العيال الكتير عزوة ٦

 **٠٫٤٠٥ أنا واثق انى اقدر اوصل للى انا عايزة مھما كان صعب ٧

 **٠٫٥٩٥ الواحد �زم يجتھد ويعمل علشان يحس بوجوده ٨

 **٠٫٤٠٢ الواحد مش �زم يجتھد �نة مش ھاياخد أكثر من نصيبة ٩

 **٠٫٦٣٩ عبة علشان يثبت وجودةالواحد �زم يتحدى أى ظروف ص ١٠

 ٠٫٠٩٨ الواحد �زم يرفه عن نفسة ١١

 **٠٫٣٥٥ الواحد �زم يبذل جھد كبير علشان يرفع مستوى اسرتة ١٢

 **٠٫٦٩٩ الواحد �زم يبذل جھد علشان يحصل على انتاج كويس ١٣

 **٠٫٤٧٥ الواحد �زم يشتغل ويتعب علشان بلدة تتقدم ١٤

 ٠٫١٠٦ نشطة ا�جتماعيةبحب اشارك فى ا� ١٥

 **٠٫٥٧٥ أى راى باقتنع بيه بنفذة بسرعة وبدون تردد ١٦

 ٠٫٠٧٥ بحب اسافر كتير بين التجمعات ١٧

 **٠٫٤١٣ أى مشكله تصادفنى مافكرش فيھا واتركھا للظروف ١٨

 **٠٫٣١٥ الواحد �زم يعتمد على نفسة فى حل مشاكلة ١٩

 ٠٫٠٨٧ الواحد �زم يھتم بالغذاء ٢٠
 

 

 

 .بين معدل كل مكون من مكونات دليل كفاءة استيطان البدو مع الدرجة الكلية للمقياسالفرق  يوضح .٥جدول 

 قيمة معامل اYرتباط العبارة م

 **٠٫٥٩٣ العوامل الجاذبة لMستيطان ١

 **٠٫٤٣٤ مقومات ا�ستقرار بالمجتمعات الجديدة ٢

 **٠٫٥٣٠ مقومات النجاح بالمجتمعات الجديدة ٣
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، ومعامل جاتمان للتجزئة النصفية، والجر التربيعي لمعامل ثبات المقياس لمكونات يوضح معامل الفا كرونباخ .٦جدول 
 .مقياس دليل كفاءة استيطان البدو والدرجة اYجمالية له

 معامل الفاكرونباخ عنوان المكون المكون
معامل جاتمان 

 للتجزئة النصفية

الجذر التربيعي 

عامل ثبات لم

 المقياس

 ٠٫٨٩٣ ٠٫٨٧٢ ٠٫٧٩٨ العوامل الجاذبة لMستيطان ا�ول

 ٠٫٩٣٦ ٠٫٧٧١ ٠٫٨٧٧ مقومات ا�ستقرار الثاني

 ٠٫٩٣١ ٠٫٨٤٦ ٠٫٨٦٨ مقومات النجاح الثالث

 ٠٫٩١٢ ٠٫٨٣٣ ٠٫٨٥٤ أجمالي دليل كفاءة استيطان البدو 

 

 طريقة الفاكرونباخ

س ثبات ا�ستبانة استخدمت طريقة الفا كرونباخ لقيا
كطريقة ثانية لقياس الثبات، حيث تشير البيانات الواردة 

ن معامMت الثبات مرتفعة، حيث بلغ أ إلىفى الجدول 
) ٠٫٩١٢(معامل الثبات لجميع فقرات ا�ستبانة نحو 

 .لمقياس دليل كفاءة استيطان البدو بمحافظة شمال سيناء

لثبات وبصفة عامة تشير نتائج اختبارات الصدق وا
مقياس دليل لى تمتع إوا�تساق الداخلي لمكونات المقياس 

فية ومكوناتة يتمتع بالصMحية الكا كفاءة استيطان البدو
ن المؤشرات أ، كما ير التابع للدراسةغلقياس المت

دت صMحيتھا أكمة للتعبير عن مكونات المقياس تالمستخد
 .من خMل اختبار الصدق الظاھري

 المراجع

 تحديات ومتطلبات ).١٩٩٩( ضا عبدالخالقر ،أبوحطب
دثة التنمية البشرية في المجتمعات الزراعية المستح

، الملتقى العلمي اJول على ترعة السMم بشمال سيناء
 المشروع القومي نحو استراتيجية للتنمية البشرية لدعم

، العلوم الزراعية البيئية بالعريش، كلية لتنمية سيناء
 . أبريل٢٢-٢٠ جامعة قناة السويس،

 إدراك المنتفعين ).٢٠٠١ (رضا عبدالخالق أبوحطب،
Jھمية عناصر منظومة التوطين بالمجتمعات 
الزراعية المستحدثة، المؤتمر العلمي الثاني، مستقبل 
التنمية الزراعية والمجتمعية على ترعة السMم 

العريش، جامعة ببسيناء، كلية العلوم الزراعية البيئية 
 .قناة السويس

 ومحمود عطية الشوادفى رضا عبدالخالق ،أبوحطب
نحو بناء دليل لتنمية المجتمعات الزراعية  ).٢٠٠١(

، المؤتمر العلمى المستحدثة بمحافظة شمال سيناء

، مستقبل التنمية الزراعية والمجتمعية على الثانى
 .، يوليوالسMم بسيناء، العريشترعة 

المرحلة رير تق).١٩٩٧ (وآخرون ،على محمود ،أبوزيد
الثانية لمشروع بحث اJساليب المقترحة لMستيطان 
في منطقة استصMح اJراضي المترتبة على ترعة 
السMم في شبه جزيرة سيناء، أكاديمية البحث العلمي 

 .و التكنولوجيا
دراسة المحددات ). ١٩٩٧( على محمود ،أبوزيد

تقرير  ا�جتماعية لMستيطانعلى ترعة السMم،
 اJولى لمشروع بحث اJساليب المقترحة المرحلة

لMستيطان في منطقة استصMح اJراضي المترتبة 
على ترعة السMم في شبه جزيرة سيناء، أكاديمية 

 .البحث العلمي والتكنولوجيا
ي تنمية  الحفاظ عل).٢٠٠٠ (عدلي علي ،أبوطاحون

، اللجنه العلميه الدائمه ل�قتصاد الموارد البيئية الريفيه
 .اعي واTرشاد في المجتمع الريفيزرال

 النظريات اTجتماعية .)٢٠٠٢( علي عدلى طاحون،أبو
، تب الجامعى الحديث، المكولى، الطبعة اJالمعاصرة

 .اTسكندرية
 دراسة مقارنة لبعض ).٢٠٠٠( محمود عطية ى،الشوادف

مشكMت استيطان شباب الخريجين بالمجتمعات 
ظات إقليم شرق في بعض محافالزراعية الجديدة 

، مؤتمر التوجھات المستقبلية للتنمية الزراعية الدلتا
والمجتمعية وبرامج إعداد الشباب في ظل المشروع 

 يئية، كلية العلوم الزراعية البناءالقومي لتنمية سي
 .العريش، جامعة قناة السويسب

 الحميدمنسي محمد عبد والظاھرمحمد عبد ،الطيب
�نجلو المصرية، مكتبة ا،  علم النفس العام).١٩٩١(

 .القاھرة، مصر



  

 
Salama, et al. 

   

262

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 :المحكمــــــــون

 .أستاذ اTرشاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، مصر   عفانــإبراھيم أبوخليل س. د.أ -١

 .، مصر مركز البحوث الزراعية، معھد بحوث اTرشاد الزراعي والمجتمع الريفيأستاذ المجتمع الريفي،ي رميح     يسري عبدالمول.د. أ-٢

 الھلباوى رازقالھشام عبد ، محمد إبراھيم،العزبى
ياسية فى بعض  دراسة تحيلية للمشاركة الس).١٩٩٥(

، مجلة جامعة المنصورة للعلوم قرى حافظة المنوفية
 .)٤(، العدد )٢٠(مجلد  ، مصر،عيةالزرا

 علمي مقدمة في .)٢٠٠٢( محمد إبراھيم ،العزبى
م المجتمع الريفي، ، قسا�جتماع وا�جتماع الريفي

 ر، دار الجامعةالزراعة، جامعة اTسكندرية، مص كلية
 .الجديدة

، فسم  المجتمع الريفي).١٩٨٧( محمد إبراھيم ،العزبى
 .في، جامعة اTسكندرية، مصرالمجتمع الري

 مكتبة ،ع البدوي دراسة علم اTجتما).١٩٩٦ (صBح
 . القاھرة،غريب

، علم  أبعاد ومفھوم التنمية البشرية).٢٠٠٨(سم محمد جا
ة اللغوية والعصبية وإدارة الذات، محاضرات البرمج

امة، المملكة العربية ، مجلة ا�بتسفي التنمية البشرية
 .السعودية

 ةالمجتمعات البشري ).١٩٩٨ (ماجد أحمد ،الموني
 ٦٠، جتماعيينجمعية ا�، ةوتطويرھا، شئون اجتماعي

 :١٥. 

 مشروعات .)٢٠٠٠ (براھيم محمدإضياء الدين  ،بركات
مدخل متكامل لMدارة والتخطيط : التھجير والتوطين

 رسالة ،ةوالتصميم والتنفيذ والتمويل بالمشاركة الشعبي
  .، جامعة القاھرةدكتوراه، كلية الھندسة

�ختفاء الغريب Jمريكا ا ).١٩٩٦( روبرت ،بوتنام
  .يكي، في المنظور اJمرالمدنية

، ومي التنمية في خدمة اJمن الق).٢٠٠٠ ( محمد،نبيل
 . اJسكندرية،منشأة المعارف

 ةا�جتماعي النواحي .)١٩٧٨( السيد أحمد ،حامد
،  وأثرھا في التنميه، في اTنسان والبيئهة البيئثقافيةوال

، ئيه للتعليم العالي والجامعيمرجع في العلوم البي
 .لعلوم واة للثقافة العربيةالمنظم

 محاضرات فى ).٢٠١٦ (اللطيففؤاد عبد ،سBمة
، جامعة  كلية الزراعةالبحث ا�جتماعي المتقدم،

 .المنوفية
قواعد البحث ا�جتماعي،  ).١٩٨٠( زيدان ،عبدالباقي

 . ٢٥٦، ، القاھرة السعادة، مطبعة٣ط
البيئة واTنسان  ).١٩٨١(ن زين الدي ،عبدالمقصود

  .وث العلمية، الكويتوعMقات ومشكMت، دار البح
لعالم الثالث ثMثة أرباع العالم،  ا.)١٩٨٢ (موريس،

، المؤسسة تقرير لنادي روما، ترجمة سليم مكسور
 .عربية للدراسات والنشر، بيروتال

 ).٢٠١٥( ر،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرا
John, E.C. (1984). Sociology an 

Introduction, New York: Macmillan 
Publishing Co., Inc. 

Talcott Parsons and Neil J. Smelser, 
Economy and Society (1956). (New 
York: Free Press). These requisites are 
the same as those enumerated by 
Malinowski, See pervious chapter, Table 
2-1.
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to present the results of constructing a quantitative 
scale to judge the socio-economic factors affecting the settlement of the Bedouins in the 
North Sinai Governorate, Egypt through a series of scientific methodological steps. And 
statistical analysis to verify the validity of the scale through the tests of honesty and stability, 
has been the use of a number of statistical methods to build and test the scale, such as the 
coefficient of Fakornbach and Gattman semiconductors and the square root of the coefficient 
of stability Almqia Q, and the progressive incremental regression and correlation model, 
using the SPSS program. 

Key words: Establishing, efficiency bedouin settlement index, North Sinai Governorate. 


