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ي  و فالمعوق ات اإلجتماعية والفيزيقية التي تعوق اندماج البد
 .األنشطة السياحية: دراسة ميدانية في محافظة جنوب سيناء

 
  -(2)إجالل إسماعيل حلمى -(1)عصام الدين برهام محمد عبد الدايم

 (3)عزة محمد سيد مسعود
لم عأستاذ ( 2معة عين شمسجا، كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ،باحث دراسات عليا( 1

عميد المعهد ، أستاذ الدراسات السياحية( 3 جامعه عين شمس ،كلية اآلداب ،اإلجتماع
 المصرى العالى للسياحة والفنادق.

 
 المستخلص

 هدفت الدراسة إلى التعرف على األسباب الموضوعية لظاهرة إنخفاض نسبة العاملين من
و ناء إليجاد فرصة للنهوض بالمستوى المعيشى للبدالبدو فى المشروعات السياحية بجنوب سي

ة من خالل العمل بالسياحة وإستخدمت الدراسة عدة مناهج )المنهج الوصفى التحليلى(. وعين
مفردة من ذكور البدو مقسمين على أربعة فئات عمرية مختلفة تمت  200عشوائية قوامها 

 32عدد و سؤااًل مغلقًا  54سؤااًل منها  86مقابلتهم ميدانيًا بتطبيق إستمارة إستبار تضم عدد 
من  لتأكدلسؤااًل مفتوحًا وتم إستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لتفريغ البيانات وتحليلها 

ية األمية االبجدية واألمية التكنولوج صحة فروض الدراسة حيث توصلت لمجموعة نتائج منها:
مام بعض الموروثات الثقافية تمثل عقبة أ ،من أهم معوقات اندماج البدو فى العمل بالسياحة

لذى البدو فى العمل بالسياحة ومنها عدم خروج المرأة للعمل وكذلك عزوف الرجال عن العمل ا
تجاه  أن البدو على إستعداد لقبول التوعية بمسئوليتهم البيئية، يستلزم المبيت خارج المنزل

ية الرمل معات البدوية والسيول وزحف الكثبانوعورة الطرق بين الوديان والتج، التنمية السياحية
 لمياهمن أبرز المشكالت الفيزيقية. باإلضافة الى ندرة المياه علما بان هناك ثالثة مصادر ل

 .في سيناء: المياه الجوفية وخطوط المياه التي تنقل مياه النيل، والمياه المحالة
بدو فى عملية إتخاذ القرار مع ضرورة تمثيل ال وفى ضوء النتائج توصى الدراسة باآلتى:

أنظمة اإلدارة المحلية لتأكيد مسئوليتهم البيئية تجاه السياحة.خاصة السياحة البيئية المستحدثة 
ورحالت المخيمات في الصحراء، والرحالت الثقافية المغامرة )مثل رحالت ركوب الجمال، 
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بيعية وحماية البيئة السياحية ضرورة إشتراك البدو فى إدارة المحميات الط، ومخيمات الـبدو(
ضرورة اإلستفادة من رغبة البدو فى التدريب على األعمال اليدوية ، بشقيها الطبيعى والمشيد

ضرورة ، إلعداد عمالة مدربة قادرة على امتالك المشروعات الصغيرة التى تدعمها الدولة
 حية.تدعيم مهرجانات سباق الهجن ألهميتها اإلقتصادية والرياضية والسيا

 

 مقدم ة
إن محافظة جنوب سيناء، على أعتاب عهد جديد، حيث تقوم الدولة حاليًا بالتخطيط، 
والتنفيذ، لمجموعة من المشروعات التنموية بالمحافظة، والتى من بينها، جامعة فى طور 
 سيناء، وميناء فى مدينة رأس سدر، وأيضًا مطار، وتجديد، ورفع كفاءة ميناء أبو زنيمة،

المعادن المستخرجة من باطن األرض، مثل المنجنيز، والبترول، من مدينة أبو لتصدير 
رديس، وكذلك ميناء طور سيناء البحرى، لتصنيع مراكب الصيد. هذا، فضاًل عن تجديد 
وتوسيع شبكة الطرق بجميع المحافظة، وتؤدى جميع هذه اإلسهامات، إلى زيادة إيرادات 

ياحة داخلية لمدينة رأس سدر، أو سياحة خارجية المحافظة من السياحة، سواء كانت س
رة وداخلية لمدن شرم الشيخ، ودهب، وسانت كاترين، ونويبع وطابا. ألنها تمثل نصف شبه جزي

 سيناء.
كانت، ومازالت، سيناء بوابه مصر الشرقية، ومن هذه البوابة، سار األنبياء، وعبروا، 

جاء الغزاة وحاربوا، فأصبحت سيناء أرض فصارت سيناء أرض األنبياء، ومن هذه البوابة، 
المعارك، كما قال جمال حمدان بأن سيناء ليست مجرد صندوق من الرمال، كما قد يتصور 
البعض، وإنما هى صندوق من الذهب منذ الفراعنة، المعادن النفيسة، واآلن بترولها، حيث 

(. هذا 426: 1985شقيريتوفر البترول فى منطقة أبو رديس بالبر والبحر )خليج السويس() 
عن سيناء بصفة عامة، بينما جنوب سيناء شهدت طفرة عمرانية ، وتنموية كبيرة جدًا، تمثلت 
فى منتجعات سياحية ، ولقيت إهتمامًا كبيرًا من الدولة، بها مسجد ومعبد ودير بسانت كاترين 
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السادات يخطط إلنشاء وهذه التركيبة ال توجد فى أى مكان بالعالم . وكان الرئيس الراحل أنور 
مجمع األديان الثالثة بوادى الراحة بسانت كاترين قبل وفاته )فهى مجمع لألديان( ، بها أقرب 

متر فوق سطح البحر، بها  2637نقطة إلى السماء فى مصر وهى جبل كاترين يبلغ إرتفاعه 
هى رأس ( محميات طبيعية و 5أضخم أثر للفراعنة فى سيناء بسرابيط الخادم، بها عدد )

وهذا العدد ال يتوفر فى محافظة واحدة فى أى  نبق -أبو جالوم-طابا -سانت كاترين -محمد
دولة، بها مجموعة من عيون المياه الكبريتية، بها شعاب مرجانية فى غاية الجمال بمياه خليج 

( منطقة للغوص، بها مجموعة من الجبال الملونة فى 30العقبة ومتنوعة األشكال، بها عدد )
 منطقة أبو زنيمة .

ومجتمع جنوب سيناء، صاحب تركيبة سكانية غير تقليدية، فهو خليط من البدو، وهم 
 وكثير من الوافدين. من تعداد السكان بجنوب سيناء %30السكان األصليون، ويشكل البدو 

كان من بين أكبر العوامل التى شغلت الحكومات المصرية ، إبتعاد بدو سيناء عن 
طقة (، وذلك ألنها من3: 2017رية ، وكان اإلستثمار فيها محدود التنمية )إدريسالدولة المص

 حروب وصراعات فلم يقبل عليها المستثمرين آنذاك.
قبيلة،  11فالمجتمع يستحق هذا اإلهتمام، حيث يتكون من قبائل بدوية عددها 

 –أوالد سعيد –دهحما –الميزينه –العوليقات –الحويطات –الجبلية –الصوالحه –وهى)الترابين
أبو  –أبو زنيمه -مجتمعًا وهى)رأس سدر 14حواط( والمجتمعات الحضرية عددها  –الجرارشه
 –الجبيل –الرويسات -طابا –نويبع –دهب –شرم الشيخ –طور سيناء –سانت كاترين –رديس

 –مجتمعًا )وادى سدره 16رأس شيطان( ، والمجتمعات الريفية عددها  –العسله –أبو سويره
 وادى أبو –وادى المكتب –وادى األربعيين –وادى سعال –وادى كيد –الغرقانه –خريزه –رمند

ى واد –قريه الوادى –وادى فيران –النواميس –الشيخ عواد –الشيخ عطيه -دير شعير –الغرادق
 الرملة(، وُيقصد هنا بالمجتمعات الريفية )البدوية(.
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البدو فى األنشطة السياحية بجنوب تناولت الدراسة مشكلة إنخفاض عدد العاملين من 
راسة دسيناء لمعرفة العوامل االجتماعية والبيئية المسببة لذلك، حيث تم دراسة هذه المشكلة 

ميدانية من خالل صياغتها فى مجموعة فروض، بهدف الوصول إلى األسباب الحقيقية وراء 
 هذه المشكلة.

 

 مشكلة الدراسة
نشطة ي تعوق اندماج السکان االصليين )البدو( في االالمعوقات اإلجتماعية والبيئية الت

بات السياحية فى جنوب سيناء؟ وما تاثير ذلك على فعالية تحقيق التنمية السياحية وفق متطل
 ؟21السياحة المستحدثة فى القرن ال

لم يجد الباحث فيما طالعه من دراسات سابقة أن هذه المشكلة تناولتها أى دراسة. 
لى عتيار مشكلة الدراسة إختيارًا ذاتيًا عن طريق المالحظة ساعدت الباحث وبالتالى كان إخ

(، كما أن العلم يبدأ 327:  1990المعاينة المباشرة ألشكال السلوك الذى ندرسه )محمد
بالمالحظة ثم يعود إليها مرة أخرى لكى يتحقق من صحة النتائج التى توصل إليها 

ة، ابقة والتراكمية التى إسترجعها عند إجراء الدراس(، مالحظات الباحث الس327: 1983)على
، ين العاملين بجنوب سيناءيين اإلجتماعيمن األخصائ 20إستعان الباحث بفريق عمل قوامه 

 حيث تناولها البحث من خالل مجموعة فروض مقسمة على ثالثة محاور.
ألهلى لقد تالحظ للباحث ذلك على مدار عشر سنوات، قضاها بالعمل، الحكومى وا

بمجتمع الدراسة، وهذان النشاطان، اتاحا له، التردد على كثير من األماكن السياحية. هذا إلى 
جانب الرحالت البحرية، ورحالت السفارى بالجبل، الحظ الباحث فى كل ذلك ندرة العاملين 
 من البدو، فى هذه األماكن، مما يستلزم ضرورة بحث هذه المشكلة، للتعرف على أسبابها، فال
ُيقبل أن يكون مجتمع الدراسة زاخرًا بموارده السياحية، ويعمل بها الوافدون من الوادى والدلتا، 
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ويظل البدو متفرجين على التنمية وليسوا مشاركين، فى وقت بلغت نسبة البطالة فيه أكثر من 
 ، وترك هذه المشكلة على ما هى عليه%14حتى عينة الدراسة بلغت نسبة البطالة بها  37%

قد تؤدى إلى أزمة ألن األزمة فى مفهومها نوعًا من التهديد أو الخسارة أو التحدى، فالفرد 
يواجه تهديد سالمته ومتطلباته الذاتية بالقلق، كما يواجه الخسارة أو الحرمان بالحزن واإلكتئاب 
 فى حين أنه يواجه التحدى بالنشاط الهادف إلى حل المشكلة وبالحيوية والتحرك

رغم أهميتهما  -(. علما بأن الموارد الطبيعية واألموال المتوفرة لدولة ما 153: 2016)حلمى
ال يغنيان أبدًا عن العنصر البشري الكفء، والماهر، والفعال، والمدرَّب، والمعد  -وضرورتهما 

إعدادًا جيدًا مبنيًا على أسس علمية دقيقة، وهذا ما يحاول الباحث توضيحه من خالل هذا 
 البحث. 

 

 فروض الدراسة
 -ثمة مجموعة فروض تم عرضها طبقًا للمحورين اآلتيين:

 فروض تتعلق بالمحور األول )المعوقات اإلجتماعية(. -ا
دو توجد عالقة إرتباط موجبة قوية  بين انخفاض المستوى التعليمي للب الفرض األول:

 وإنخفاض مشاركتهم فى العمل بالسياحة. 
دم تباط قوية موجبة بين إنخفاض المستوى التعليمى، وعتوجد عالقة ار  الفرض الثانى:

 اإللمام باللغات األجنبية، وبين عدم عملهم بالسياحة.
ين توجد عالقة ارتباط عكسية قوية بين التمسك بالموروث الثقافى، وب الفرض الثالث:

 إنخفاض مشاركة المرأة البدوية فى العمل بالسياحة.
ة ط  موجبة قوية  بين ضعف الوعى لدى البدو بأهميتوجد عالقة ارتبا الفرض الرابع:

 السياحة، وبين إنخفاض نسبة مشاركتهم فى التنمية السياحية.
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 فروض تتعلق بالمحور الثانى )المعوقات الفيزيقية(. -2
ورة توجد عالقة ارتباط قوية موجبة بين المعوقات الفيزيقية )الماء، ، وع الفرض الخامس:

 تعثر التنمية السياحية. الطرق والسيول( ، وبين
 : توجد عالقة ارتباط عكسية قوية بين تمسك البدو باإلقامة فى الوديان،الفرض السادس

 والمناطق الجبلية، ذات الطرق الوعرة، وبين إنخفاض مشاركتهم فى السياحة.
 

 أهداف الدراسة
ة يئية لظاهر التعرف على األسباب الموضوعية للمعوقات االجتماعية والب :تتمثل فى اآلتى

 إنخفاض نسبه العاملين من البدو فى المشروعات السياحية.
  التعرف على األسباب الموضوعية لظاهرة إنخفاض نسبه العاملين من البدو فى

 المشروعات السياحية.
 .إيجاد فرصة مستحدثة ، للنهوض بالمستوى المعيشى للبدو، من خالل العمل بالسياحة 
 ل ة المشاكل التى تحول بين البدو، وتنمية دخلهم، من خالإحداث نقله نوعية، فى مواجه

 العمل بالسياحة.
  التحقق من أن قله عمل البدو بالسياحة، يرجع إلى أسباب خاصة بهم، )إحجام؟ أم عدم

 القدرة على العمل بها؟ أم عدم تمكين القائمين على السياحة للبدو من العمل بها؟.
 بها الدراسة، آماًل فى إتاحة الفرصة للجهات  وضع تصور للحلول التى يمكن أن تخرج

 تعود البحثية، والباحثين، بأن يساهموا فى إجراء المزيد من الدراسات، التى من شأنها أن
 بالتنمية على بدو جنوب سيناء.
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 أهمية الدراسة
  دوية بيرجع اإلهتمام بالدراسة، إلى أن التغيرات العديدة المتالحقة التى لحقت بمجتمعات

ن رة، وذلك بفعل إحتكاكات حضارية، وثقافية، نقلت بعضًا من تلك المجتمعات، من زمكثي
دثته الجمل، والبغل، إلى عصر التكنولوجيا الحديثة، والكمبيوتر، وعصر اإلنترنت، وما أح

. (326: 2002وسائل اإلتصال وما نتج عنها من ثروة معلوماتية ذات قيمة عالمية)الفوال
ًا، واقع زت بنيان تلك المجتمعات البدوية، وشبه البدوية، بل صار أمراً وهذه التغيرات، قد ه

 يستدعى وقفة متأنية. كيف يكون ذلك؟
  وعلى الرغم من التنمية التى حدثت فى جنوب سيناء، إال أنها ما زالت فى حاجة إلى

 صراإلستغالل األمثل لكنوزها الهائلة من ثروات معدنية، لإلسهام الكبير فى زيادة عنا
الدخل القومى، وتوفير فرص عمل للشباب، والتى من شأنها أن تخفف عبء الكثافة 
قيق السكانية عن القاهرة والدلتا، وإذا ما تحقق ذلك، سيكون له اإلسهام الحقيقى فى تح

 األمن القومى، مع الحفاظ على التوازن البيئى.
 ذلك رًا و احية جبرًا أو إختياُتغير السياحة فى المناطق التى تتوفر بها أى من أنماطها السي

 -لعائدها اإليجابى على الفرد واألسرة والمجتمع:
 إبتكار  -الحد من البطالة إن لم يكن القضاء عليها -إرتفاع الدخل -توفير فرص العمل

زيادة إحتكاك البدو  -مهن جديدة إضافة إلى للمهن التقليدية المتمثلة فى الرعى والزراعة
أن السياحة  -إتاحة الفرصة لتطوير رحالت السفارى  -ت السمربالسائحين من خالل رحال

إبتكار وسائل تسلية  -من أثارها اإليجابية اإلرتقاء بسلوكيات سكان المناطق السياحية
 -تعلم إعداد وجبات جديدة ذات قيمة غذائية صحية أفضل -جديدة على السكان البدو

أنها تكون حافزًا  -رات المهن اليدويةتطوير مها -تسويق منتجات المرأة البدوية اليدوية
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محاولة األبناء تقليد السائحين فى السلوكيات  -توفير وسائل نقل مختلفة -لمحو األمية
 زيادة مسابقات الهجن لما لها من مردود مالى على البدو. -اإليجابية

  مازالت نسبه كبيرة من بدو مجتمع الدراسة ال تعمل بمجال السياحة، فى محافظة ذات
ذه جذٍب سياحى متنوع، كما أنها )السياحة( ليست حكرًا على جيل دون غيره، وإال مثلت ه
دة وزيا المشكلة عبئًا كبيرًا على المسئولين، وستزداد مشاكلها فى ضعف إنتماء البدو للوطن

كبر حجم البطالة، ونظرة المجتمع البدوى للوافدين نظرة إستياء لحصولهم على النصيب األ
 مل بالقطاع السياحى بمجتمع الدراسة.من فرص الع

 

 مف اهيم الدراسة
ـــــــــــر المشكككككككككككيلة اإلجتماعيكككككككككككة:  -1 )ملحوظـــــــــــة: تراجـــــــــــع ألنهـــــــــــا ســـــــــــطحية وليســـــــــــت تعبي

 سوسيولوجى(
المشكلة اإلجتماعية، مصطلح مركب من كلمتين، األولى: مشكلة، وتعنى وضع غير 

وقف يحدث نتيجة مرغوب فيه، ومتكرر الحدوث، والثانية: إجتماعية، تعنى أن هذا الم
 (.52: 2018إلجتماع اإلنسان مع غيره من الناس)طاهر

ــــائى، أو حــــرارى، أوالمشككككيلة الفيزيقيككككة:  -2  هــــى كــــل تغيــــر مباشــــر أو غيــــر مباشــــر، فيزي
)اإلنــــــارة، التهويــــــة، الرطوبــــــة،  -بيولــــــوجى. فهــــــى مشــــــكالت متعلقــــــة ببيئــــــة الســــــكن مثــــــل:
التلــــــــــوث  –ل )التلــــــــــوث البيئــــــــــىاإلزدحــــــــــام(. أو متعلقــــــــــة ببيئــــــــــة المنطقــــــــــة الســــــــــكنية مثــــــــــ

المواصــــــالت(، أى  –الصــــــرف الصــــــحى –الضــــــوئى( أو متعلقــــــة بالخــــــدمات مثــــــل )الميــــــاه
باحـــــــث يحـــــــاول أن يتعـــــــرض لدراســـــــة المشـــــــكالت اإلجتماعيـــــــة فـــــــى المجتمـــــــع التقليـــــــدى، 
ــــى، فــــى هــــذا المجتمــــع، ســــواء كــــان ســــيتناو  ــــق أواًل مــــن فهــــم النظــــام القراب ل عليــــه أن ينطل

 ( 95: 2009إلقتصادى، أو غير ذلك )الجوهرى النسق السياسى، أو ا
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 بها، المسئولية اإلجتماعية: تعددت مفاهيم المسئولية اإلجتماعية، وفقًا لرؤى المهتمين
فمنهم من رأى المسئولية اإلجتماعية إحدى المصطلحات المرتبطة بتدعيم المصلحة العامة 

هى جزء من المسئولية، بصفة داخل المجتمع، وذلك لتوطيد روابط العالقات اإلنسانية، و 
عامة، فهى تحقق الوحدة، والتماسك للجماعة، واألفراد، ومن ثم تشمل المجتمع كله)عباس 

2019 :12.) 
دة هى سـياحة المسـتقبل بمـا تتميـز بـه مـن المرونـة والتجـارب السـياحية الواعـالسياحة الحديثة:  -3

مـــن يمتلـــك الشـــواطه والترفيـــه، فهـــى علـــى قـــدر كبيـــر مـــن اإلدارة الحديثـــة وتنظيمهـــا المتكامـــل ل
عصب السياحة ألنها تتضمن تكرارية زيارة السائح، فكل اإلعالنـات تركـز صـورتها علـى البحـر 
ة والطبيعة الساحرة واألنشطة الرياضية والمائية والغوص فى البحر، بإعتبار أن صناعة السـياح

السياحة تتـيح للسـائح. زيـارة (، كما أن 2014:52ال تتحرك إال بإعالم وحمالت إعالنية)مسعود
القــرى العرقيــة والمنــازل األصــلية، وحضــور الرقصــات التقليديــة، واالحتفــاالت،  والمشــاركة فــي 
اح الطقـــوس الدينيـــة، أو الثقافيـــة وشـــراء القطـــع األثريـــة العرقيـــة، و التفاعـــل المتبـــادل بـــين الســـي

 (.2019:56والمجتمعات العرقية )عبد الفتاح
لح لبادية، وذلك طبقًا لما أورده مصطلح المعجم الوجيز، وقد ُذكر هذا المصطهم أهل ا البدو: -4

هذا  بالقرآن الكريم، عندما خاطب سيدنا يوسف عليه السالم إخوته قائاًل " وجاء بكم من البدو".
وســنرى أن البــدوى، والبــداوة، مصــطلحات تشــير فــى إســتخدامها المــألوف إلــى األشــخاص الــذين 

ت، ويتجولـــون بإســـتمرار، بحثـــًا عـــن الُعشـــب والكـــأل، وذلـــك لنـــدرة المـــوارد يعيشـــون فـــى المخيمـــا
 الطبيعية، وعدم إستقرارها فهم ُرعاة اإلبـل القـادرون علـى الضـرب فـى قلـب الصـحراء والقـادرون 

(، وتســـتخدم هــــذه الكلمـــة أيضــــًا، 166: 2014كـــذلك علــــى تحمـــل قســــوتها وخشـــونتها)أبو ليلــــة
 (5: 2016لوصف سكان الصحراء، الرحل)شمس
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قبيلــة بشــمال وجنــوب  33البــدو ال يعيشــون فــى حيــز واحــد، هنــاك حــوالى  المجتمككع البككدو : -5
ســيناء كمــا أن هنــاك بــدو أيضــًا فــى جميــع أنحــاء مصــر، وبــدو ســيناء ينحــدرون مــن المهــاجرين 
الــذين وصــلوا مــن شــبه الجزيــرة العربيــة بصــفة عامــة بينمــا بــدو ســانت كــاترين أتــو مــن اوروبــا 

ــــة لإلســــتقرار)على 2014:166ورالشــــرقية)ن ــــد جــــرت ممارســــات لجــــذب الجمعيــــات البدوي (، لق
مـع إحتفـاظهم بموروثـاتهم الثقافيـة مـن  (، وهذا ما يحدث بالفعـل فـى مجتمـع الدراسـة1998:17

عــادات وتقاليــد وأعــراف، وغيــر المتخصصــين ربمــا ال يفرقــون بــين العــادات والتقاليــد واألعــراف 
د الحديث عن المجتمعـات التقليديـة بصـفة عامـة، وعنـد التعـرض لتوارد المصطلحات الثالث عن

للضــبط اإلجتمــاعى غيــر الرســمى بصــفة خاصــة، بيــد أنــه يوجــد فــروق بــين هــذه المصــطلحات، 
فالعــادات تتعلــق باألفعــال، واألعــراف تخــتا بالمعتقــدات، والتقاليــد تقتصــر علــى طبقــة خاصــة 

 (.2010:101ها متوارثة )محمدمن طبقات المجتمع، وإن إشتركت مع العادات فى أن
 

 الدراسات سابقة
جيـه الباحـث تلعـب الدراسـات السـابقة دورًا كبيـرًا فـى تو  الدراسات السابقة وربطها بالدراسة الحاليكة:

الوجهــة الصــحيحة نحــو الدراســة التــى يقــوم بهــا بدايــة مــن أول التفكيــر فــى إختيــار موضــوعها مــرورًا 
منهــــا وتحليــــل نتائجهــــا، ويرجــــع حــــرص الباحــــث علــــى تنــــوع بصــــياغتها، وأهــــدافها، حتــــى اإلنتهــــاء 
 الدراسات السابقة بهدف اإلستفاده منها.

ثمـة محــاور ثـالث تنــدرج تحتهــا الدراسـات الســابقة المختـارة، وهــى محــاور رئيسـية، ُتشــكل بنيــة 
 دراسة سابقة. 22الدراسة وتضم هذه المحاور عدد 

دراســة ميدانيــة فــى  –نــاطق الصــحراوية ( معوقــات التنميــة فــى الم2006دراســة )أبــو شعيشــع
منطقة وادى النطرون: هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى أهـم معوقـات التنميـة، وتحديـد العالقـة بـين 
معوقات التنمية كمتغير تابع وبين كل من المتغيرات المستقلة المتمثلة فى الخصـائا الديموجرافيـة 
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مــــنهج المســـــح  -الدراســـــة، مــــنهج الدراســـــة:واإلجتماعيــــة للتغلــــب علـــــى معوقــــات التنميـــــة بمجتمــــع 
إســـتمارة  -اإلجتمـــاعى بالعينـــة، كمـــا إســـتخدمت المـــنهج الوصـــفى والتحليلـــى، أدوات جمـــع البيانـــات:

قصــور وإنخفــاض فــى نوعيــة الخــدمات التــى  -اإلســتبيان، والمقابلــة الشخصــية، أهــم نتــائج الدراســة:
غيــاب أنشــطة  –ر العــرض الســينمائىغيــاب دو  –قلــة دور العــرض الســينمائى –يقــدمها بنــك القريــة
 التأهيل المهنى.

 ( التغيير البيئى والثقافى وأثره علـى البيئـة اإلجتماعيـة فـى مجتمـع شـمال2010دراسة )سالمة
ســـيناء : هـــدفت الدراســـة إلـــى دراســـة التغيـــرات البيئيـــة والثقافيـــة التـــى طـــرأت علـــى مجتمـــع الدراســـة، 

 مجتمع شمال سناء، تقييم التغيـرات التـى حـدثت بمجتمـعباإلضافة إلى فهم عناصر التراث الثقافى ل
الدراســة منــذ التحريــر حتــى اآلن، محاولــة إثــراء الجانــب النظــرى مــن مجتمــع البحــث، التوصــل إلــى 

إســتخدمت الدراســة المــنهج  -بعـض النتــائج التــى يمكــن أن تفيـد واضــعى السياســات، مــنهج الدراسـة:
دليــل العمــل الميــدانى المتضــمن مجموعــة مــن األســئلة، المقابلــة و  -الوصــفى، أدوات جمــع البيانــات:

أهــم نتــائج الدراســة: حــدثت تغيــرات بيئيــة وثقافيــة فــى مجتمــع الدراســة وتتمثــل فــى إنتشــار األجهــزة 
جانـب الكهربائية ووسائل المدنية الحديثة، إنتشار التعليم ووصل إلى المراحل الجامعية، كذلك فى ال

 موية الجديدة.اإلقتصادى تعددت المشروعات التن
 ( المشـكالت اإلجتماعيـة والبيئيـة المـؤثرة فـى التوافـق اإلجتمـاعى والبيئـى2012رفاعى(دراسة 

هـدفت الدراسـة إلـى  :لسكان المحميات الصـحراوية الجديـدة )دراسـة ميدانيـة لقـرى شـرق اإلسـماعلية(
مجتمعـــــات التعـــــرف علـــــى تـــــأثير المشـــــكالت الصـــــحية والتعليميـــــة علـــــى التوافـــــق البيئـــــى لســـــكان ال

المــنهج الوصــفى، ومــنهج المســح اإلجتمــاعى بالعينــة، أدوات  -الصــحراوية الجديــدة، مــنهج الدراســة:
 إستمارة اإلستبيان، أهم نتائج الدراسة: هناك بعـض المشـكالت الصـحية التـى تـؤثر -جمع البيانات:

م بنظافـــة علــى التوافـــق البيئـــى، لجـــوء بعــض الســـكان للوصـــفات الشـــعبية فــى العـــالج، عـــدم اإلهتمـــا
 المنطقة، عدم تواجد طبيب الوحدة الصحية بصفة مستمرة، عدم وجود األجهزة الطبية المطلوبة.
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( دراســة أثــر التنميــة الســياحية علــى البنــاء اإلجتمــاعى فــى واحــة 2013دراســة )عبــد الظــاهر
ى ســيوه )بإســتخدام نظــم معلومــات جغرافيــة(: هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة النســق الثقــاف

لمجتمع الدراسة وتأثير السياحة على تغيـر هـذا النسـق، ورصـد هـذه التغيـرات وعـرض مالمـح البنـاء 
، اإلجتمــاعى، والتعــرف علــى أهــم معوقــات التنميــة الســياحية الطبيعيــة والبشــرية المــؤثرة فــى الســياحة

 أهــم نتــائجإســتمارة اإلســتبيان،  -المــنهج الوصــفى التحليلــى، أدوات جمــع البيانــات: -مــنهج الدراســة:
 الدراســة: إســتمرار تمســك المجتمــع الســيناوى بعاداتــه وتقاليــده، ومــع ذلــك لــم يــتم إســتغاللها كعنصــر
جــذب ســياحى وذلــك ألن كثيــر مــن الســائحين يحبــون شــرائها وإرتــدائها ألخــذ الصــور التذكاريــة بهــا 

نى دور هـام فراده وجماعات ومشـاه فـى حالـة ركـوبهم اإلبـل والخيـول، تلعـب منظمـات المجتمـع المـد
فى عملية التنمية السياحية، تحظى منظمات المجتمـع المـدنى بمصـداقية لـدى أهـالى المنطقـة حيـث 

 أن أعضائها من أهالى المنطقة.
( المشـــكالت اإلجتماعيـــة والفيزيقيــة المعوقـــة للســـياحة فـــى محميـــة 2016دراســة )عبـــد الفتـــاح 

راســــة إلــــى التعــــرف علــــى المشــــكالت قــــارون )دراســــة مقارنــــة ألنمــــاط ســــياحية متنوعــــة(: هــــدفت الد
ـــك  ـــى تل ـــة عل ـــار المترتب ـــد اآلث ـــة، وأيضـــًا تحدي ـــارون الطبيعي ـــة ق ـــة محمي ـــة بمنطق اإلجتماعيـــة الفيزيقي
المشـــكالت وتأثيرهـــا علـــى الحركـــة الســـياحية فـــى المحميـــة، وتحديـــد وضـــع تصـــور مقتـــرح لمواجهـــة 

وير صــناعة الحــرف المشــكالت المعوقــة للســياحة فــى محميــة قــارون مــن خــالل عــرض آليــات تطــ
عـرض المـنهج المسـحى بالعينـة، إسـتمارة اإلسـتبيان، أهـم نتـائج الدراسـة: تت -اليدوية، منهج الدراسـة:

ميـــاه بحيـــرة قـــارون للتلـــوث مـــن الصـــرف الزراعـــى والصـــحى، تعـــانى القـــرى فـــى محميـــة قـــارون مـــن 
ميـة تفاقمـت معهـا البطالة بسـبب ضـعف اإلقبـال السـياحى علـى المنطقـة، قصـور التعلـيم وإرتفـاع األ

مشـــكلة التفاعـــل مـــع البيئـــة الطبيعيـــة الســـياحية، حـــدوث مشـــكالت فيزيقيـــة نتيجـــة تحـــول كثيـــر مـــن 
 األراضى الزراعية للتنمية العمرانية، والتجريف.
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( دور الضبط اإلجتماعى غير الرسمى فـى إدارة المـوارد الطبيعيـة )دراسـة 2016دراسة )راشد
أبـــــو رمـــــاد(: هـــــدفت الدراســـــة التعـــــرف علـــــى دور الضـــــبط إجتماعيـــــة لمنطقـــــة حاليـــــب وشـــــالتين و 

أبو اإلجتماعى غير الرسمى فى إدارة الموارد الطبيعية بالبيئة الصحراوية بمنطقة حاليب وشالتين و 
رد رماد، وكذلك التعرف على درجة اإلمتثال والرضى عـن األحكـام العرفيـة، التـى تتعلـق بـإدارة المـوا

، المـنهج الوصـفى، ومـنهج المسـح اإلجتمـاعى بالعينـة -هج الدراسة:الطبيعية بالبيئة الصحراوية، من
اسـة: إسـتمارة اإلسـتبيان والمقابلـة الشخصـية، أهـم نتـائج الدر  -ومنهج دراسـة الحالـة، أدوات الدراسـة:

 أنهــم يســتطيعون الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة بالبيئــة الصــحراوية، إرتفــاع نســبة األميــة، تمســكهم
 ضعية.د وإمتثالهم لألحكام العرفية، أن للعرف مكانة إجتماعية تفوق القوانين الو بالعادات والتقالي

( المتغيــرات اإلجتماعيــة والثقافيــة المرتبطــة بالعمــل فــى قطــاعى الزراعــة 2017دراســة )حامــد
والســياحة )دراســة مقارنــة فــى أيكولوجيــا المهــن لبــدو ســيناء(: هــدفت إلــى التعــرف علــى الخصــائا 

ت افيــة للمبحــوثين مــن العــاملين بمهنتــى الزراعــة والســياحة، وأيضــًا طبيعــة المشــكالاإلجتماعيــة والثق
ين، التى يتعرض لها العاملين بالمهنتين، وكذلك الفروق بين متوسطى درجتى التغير الثقافى بالمهنت

 باإلضــافة إلــى التعــرف علــى درجــة التغيــرات اإلجتماعيــة والثقافيــة بــالمهنتين، كــذلك طبيعــة الفــروق 
ـــين، مـــنهج الدراســـة:اإل ـــين المهنت ـــة ب ـــة والثقافي المـــنهج الوصـــفى ومـــنهج المســـحى بالعينـــة  -جتماعي

ج إســتمارة اإلســتبيان والمقابلــة الشخصــية، أهــم نتــائ  -ومــنهج دراســة الحالــة، أدوات جمــع البيانــات:
ف توقـالدراسة: أثر تقلب درجة الحرارة سلبيًا على القطاعين الزراعى والسياحى، وجـود حالـة ركـود و 

 لحركة السياحة نتيجة العمليات اإلرهابية، أن قلة سقوط األمطار ُيعرض الزراعة للتلف.
( المشكالت اإلجتماعية والفيزيقية ألهالى النوبـة وعالقتهـا باإلنتمـاء 2017دراسة )عبد العزيز

) دراســـة ميدانيـــة علـــى شـــرائح إجتماعيـــة متباينـــة(: هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى المشـــكالت 
إلجتماعية والفيزيقية ألهالى النوبة وعالقتها باإلنتماء. والتعرف أيضًا على المشـكالت اإلجتماعيـة ا

للشــرائح اإلجتماعيــة المختلفــة ألهــالى المنطقــة وكــذلك محاولــة وضــع تصــور للحــد مــن المشــكالت 
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، وكــذلك مــنهج المســح اإلجتمــاعى بالعينــة -اإلجتماعيــة والفيزيقيــة ألهــالى المنطقــة، مــنهج الدراســة:
إســتمارة اإلســتبيان، والمقابلــة الشخصــية والمالحظــة، أهــم  -المــنهج الوصــفى، أدوات جمــع البيانــات:

نتائج الدراسـة: أن هنـاك نسـبة كبيـرة مـن النـوبيين يقـرون بإنخفـاض الـدخل، أو عـدم كفايتـه وأن مـن 
أرزاقهـم بهـا، أسباب ذلك عدم وجود أرض صـالحة للزراعـة فـى منطقـة النوبـة الجديـدة ممـا يحـد مـن 

مما يضطرهم للعمـل فـى أعمـال أخـرى، أو السـفر للعمـل بالخـارج ، وأحيانـًا باإلسـتدانه مـن اآلخـرين 
 للحصول على معونات، أو تقليل النفقات، وترشيد اإلستهالك.

( تحديث المجتمعـات البدويـة وعالقتهـا بالثوابـت والمتغيـرات فـى المـوروث 2017دراسة )حنفى
جنــــوب ســــيناء: هــــدفت الدراســــة إلــــى إلقــــاء الضــــوء علــــى مســــتوى التحــــديث  الثقــــافى الشــــعبى لبــــدو

ى بالمجتمعات البدوية وعالقتها بالموروث الثقافى والشعبى لبدو سيناء )شمال وجنوب(، التعرف عل
رأى المبحــــوثين فــــى المشــــكالت التــــى تعــــوق التحــــديث وأهــــم المقترحــــات لمواجهــــة تلــــك المشــــكالت 

المـــنهج الوصـــفى التحليلـــى، المـــنهج المســـحى بالعينـــة، أدوات  -ســـة:بمنطقتـــى الدراســـة، مـــنهج الدرا
ك جمـــع البيانـــات، إســتمارة اإلســـتبيان، والمقابلـــة الشخصـــية، أهــم نتـــائج الدراســـة: أن هنـــا -الدراســة:

عالقــة موجبــة بــين القــيم والمســتوى العــام للتحــديث لــدى المبحــوثين، هنــاك عالقــة معنويــة بــين قيمــة 
 ديث.، وقيمة تلك األراضى الزراعية وقيمة العمل، وبين المستوى العام للتحالتعاون، وقيمة اإلنجاز

هـذه  إن عـرض على الدراسكات السكابقة المختكارة وهوجكس اإلسكتفادة م هكا: حثينتعقيب وتعليق البا
الدراسات ليس غاية فى حد ذاتـه، ولكنـه وسـيلة لإلسـتفادة منهـا عـن طريـق تحليلهـا والخـروج بحزمـة 

 الراهنة.فوائد للدراسة 
 ،وعلــى الــرغم مــن تشــابه بيئــات معظــم هــذه الدراســات مــع الدراســة الراهنــة، إال أن زوايــا رؤياهــا 

وطــرق معالجتهــا تختلــف عـــن الدراســة الراهنــة وذلــك ألن لكـــل دراســة وجهتهــا، طبقــًا ألهـــدافها، 
 -وطبيعتها األيكولوجية ويمكن عرض ذلك من خالل التعليق العام على النحو اآلتى:

 ظم هذه الدراسات تمت فى مجتمعات صحراوية.إن مع 
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  .إستخدمت المنهج الوصفى، والمقابالت الشخصية، واإلستمارات وأساليب التحليل اإلحصائى 
  خرجـت بشــبه إجمـاع علــى نتيجـة مؤاداهــا قصــور الجانـب التوعــوى عنـد المبحــوثين و المســئولين

 بشأن السياحة البيئية.
 ائل اإلتصــــال التكنولــــوجى علــــى المبحــــوثين حيــــث أنهــــم ثمــــة تــــأثير كبيــــر يحدثــــه اإلعــــالم ووســــ

لـك ال يستقبلون كل ما هو جديد مثل إقتنائهم للهواتف المحمولة وأجهزة الراديو والتلفزيون ومع ذ
ــ ل تــؤثر علــى تغييــر ثــوابتهم مــن الموروثــات الثقافيــة وخاصــة العالقــات البــدو فيمــا بيــنهم والقبائ

 .تحافظ على هذه الموروثات فيما بينهم
 تواضــع مســتوى الخــدمات يصــل إلــى درجــة فقــدانها  -المشــكالت اإلجتماعيــة المشــتركة )األميــة

 خاصة بمجالى الصحة والتعليم(.
  سوء حالة الطرق( وندرة المياه. –المشكالت الفيزيقية المشتركة )إرتفاع درجة الحرارة 
 للســائحين فــى إحتــرام للســياحة تــأثيرات تحــدثها علــى المجتمعــات البدويــة تتمثــل فــى تقليــد البــدو 

 المواعيد وإستخدام الهواتف المحمولة.
 .يحافظ البدو على موروثاتهم الثقافية رغم إقتنائهم للتقنيات الحديثة 
 ظهــر تبــاين دوافــع الحفــاظ علــى موروثــاتهم الثقافيــة، فتــارة تكــون رغبــة، وأخــرى خوفــًا عليهــا مــن 

 اإلندثار.
 اظهم بموروثاتهم الثقافية.يستقبلون الثقافات الوافدة عليهم مع إحتف 

 

 النظريات التى تم اإلستعانة بها
إسترشد الباحث بنظريتين وهما نظرية الضغط البيئى، ونظرية النسق األيكولـوجى ويرجـع ذلـك 
ألن نظريـــة النســـق األيكولـــوجى تركـــز علـــى أهميـــة البيئـــة الطبيعيـــة ودورهـــا فـــى التـــأثير علـــى البيئـــة 
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زت نظريـــة الضـــغط البيئـــى علـــى آثـــر البيئـــة علـــى اإلنســـان وأدواره اإلجتماعيـــة والمشـــيدة. بينمـــا ركـــ
 ومشاكله اإلجتماعية.

هـذا و هـذه النظريـة توضـح أثـر البيئـة علـى اإلنسـان، وأدواره اإلجتماعيـة.  نظرية الضغط البيئى:( 1
المصـطلح "الضـغط البيئـى" بـدأ إسـتخدامه فـى العلـوم البيولوجيـة، ثـم تـم إسـتخدامه بعـد ذلـك فـى 

اإلنســـانية، وتـــؤدى الضـــغوط إلـــى أن يشــــعر الفـــرد بـــالعجز وعـــدم القـــدرة علـــى مواجهــــة  العلـــوم
المواقـــف، والتعـــاي  معـــه. فهـــو حـــدث خـــارجى، البيئـــة المحيطـــة للفـــرد مصـــدره، حيـــث يحـــدث 
للشخا إدراك لهذا الحدث ويتبعه إستجابة سيكولوجية لمواجهة هذا الحدث، وهناك العديـد مـن 

 –الضـغوط الفيزيقيـة –)الضـغوط اإلجتماعيـة -نـا ثالثـة أنـواع وهـى:أنواع الضـغوط ومـا يعنينـا ه
 -ويمكن توضيح ذلك على النحو اآلتى:  (2015)أحمدالضغوط المهنية(

 :معنى الضغوط اإلجتماعية هنا، تعرض اإلنسـان لموقـف صـعب التكيـف  الضغوط اإلجتماعية
 يعي  فيه. معه، مما ينعكس سلبًا على اإلنسان، وعلى أدواره بالمجتمع الذى

 :يول، ثمـة العديـد مـن نمـاذج الضـغوط الفيزيقيـة مثـل البـراكين، والـزالزل، السـ الضغوط الفيزيقية
 –ل السـيو  -درجات الحرارة إرتفاعًا وإنخفاضًا. وما يهمنا هنـا بمجتمـع الدراسـة إثنـان فقـط وهمـا:

 ن.دينة سانت كاتريدرجة الحرارة إرتفاعًا مثلما فى مدينة شرم الشيخ ونويبع، وإنخفاضًا فى م
 :صـراعات العمـل( وهــى  –)البطالـة  -تتمثـل هـذه الضـغوط فــى عقبـات مثـل: الضكغوط المه يكة

 ناشئة عن عدم القدرة على العمل بجميع مجاالت السياحة بالمنطقة.
 هـــذه النظريـــة تقـــوم علـــى دراســـة التفـــاعالت بـــين البيئـــة الفيزيقيـــة نظريكككة ال سكككق األييولكككوجى: (2

 لعالقة بين اإلنسان، والبيئة الطبيعية.واإلنسانية أى ا
ولوجيـا البريطـانى أول مـن إســتخدم هـذا المصـطلح. كمـا يشــير يعــالم الب "تانسـلى"أرثـر عتبـر ويُ 

مصــطلح النســق األيكولــوجى فــى مفهومــه العــام إلــى أن المجتمعــات الطبيعيــة للكائنــات الحيــة التــى 
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هذا إلى جانـب محـاوالت التكيـف  قًا ببيئاتها.تعي  وتتعامل، مع بعضها البعض، ترتبط إرتباطًا واثي
 .(75: 1996)أبو زيد المستمرة مع متغيرات البيئة المحيطة

ة، أو إذًا طرفـى العالقــة هنــا "كائنــات حيــة، وبيئاتهـا المختلفــة "، وبالتــالى ال يوجــد أنســاق مغلقــ
 .(52: 1992)السنهورى مستقرة، ولذلك نجد المدخالت تقابلها المخرجات

األولى داخلية: تحـافظ علـى  -النسق مجموعة من األجزاء فإن للنسق وظيفتين هما: وإذا كان
بيئــة فــى التعامــل مــع ال العالقــات المتوازنــة بــين األجــزاء، المكونــة للنســق، والثانيــة خارجيــة: وتتمثــل

وأداء الوظيفة المطلوبة من النسق األيكولوجى، وهذا يعنى أن النسق يحتوى على عناصر، بعضها 
)زكـــى خـــرى تتحـــرك نحـــو التغييراآلعناصـــر اليعمـــل مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الوضـــع القـــائم، بينمـــا 

1992 :30). 
وثالثــة كميائيــة تــؤثر فــى  فالنســق األيكولــوجى، يتكــون مــن عناصــر فيزيقيــة وأخــرى بيولوجيــة،

الكائنات الحية، ويتـأثر بهـا. فالمـادة مـن مقومـات هـذا النسـق، وهـى موزعـة علـى مختلـف المنـاطق، 
واألمـاكن بشـكل غيـر متجـانس، أمـا الطاقـة فهـى عنصـر قابـل للتـدفق واإلنسـياب والتحـول بمعــدالت 

 .(50: 1997طىعبد العا(معينة، حيث تختلف الطاقة فى طبيعتها ووظيفتها عن المادة
وتعد نظرية النسق األيكولوجى من أهم وأنسب النظريات فـى علـم اإلجتمـاع البيئـى بوجـه عـام 

 -ألنها:
)نظريـــة شــــاملة: ألنهـــا تهــــتم بدراســــة جميـــع الكائنــــات الحيــــة وبيئتهـــا اإلجتاعيــــة والفيزيقــــة أى 

ة أو التــأثر بهــا واألثــار األيكولوجيــة البشــرية وغيــر البشــرية، تهــتم بالتفــاعالت: أى التــأثير فــى البيئــ
الناتجة عن هذه التفاعالت وهذه اآلثار إما أن تكون إيجابية متمثلة فى التكيف أو التوافق أو تكون 
آثــار ســلبية متمثلــة فــى الضــغوط والصــراعات معنيــة بــالتغيير والحركــة وذلــك ألنهــا ديناميــة الحركــة 

ــة تغييــر فــى الز  يــادة أو النقصــان وبالتــالى كلمــا كــان وليســت ثابتــة بمعنــى أن النســق يكــون فــى حال
النسق فى تغير فهو فـى حركـة مسـمترة ولـيس فـى ثبـات، تهـتم بعمليـة التغذيـة المرتـدة لتعـديل حركـة 
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النســق: فلكــل فعــل رد فعــل بمعنــى أن الكائنــات الحيــة تتكيــف مــع البيئــة طبقــًا لظروفهــا، فتــارة يعــدل 
وكياته طبقـًا لظـروف البيئـة المحيطـة بـه، تحتـاج اإلنسان فى البيئـة وآخـرى يقـوم اإلنسـان بتعـديل سـل

لفريق عمل علمى من جميع التخصصات وهـذا مطلـب هـام للدراسـات اإلجتماعيـة فـى مجـال البيئـة 
(. ويتطلب البحث فى دراسة األنساق األيكووجية لفريق مـن العمـل الجمـاعى وذلـك كأحـد متطلبـات 

جوانبهــا لكـــى تخــرج دراســـة اآلنســاق بنتيجـــة يـــتم األنســاق األيكولوجيـــة التــى تتســـم بالشــمولية وتعـــدد 
 اإلستفادة منها، لذا إسترشد الباحث بهاتين النظريتين.

 -تى:تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة محاور كاآل  :محاور الدراسة
 .المحور األول: يتعلق بالمشكالت اإلجتماعية 
 .المحور الثانى: يتعلق بالمشكالت الفيزيقية 
 بموروثات البدو الثقافية. المحور الثالث: يتعلق 

 

 اإلجراءات المنهجية
 -إستخدمت الدراسة أكثر من منهج وهذه المناهج هى: -م هج الدراسة:

 الم هج الوصفى التحليلى، الم هج الوثائقى
 هدوات جمع البيانات:

 ها محققة ألهداف الدراسة، مسترشداً آ بتصميمها، والتى ر  ون التى قام الباحث :إستمارة اإلستبار-1
فى تصميمها بالدراسات السابقة. وقد تضمنت اإلستمارة، لمجموعة من األسئلة، يتم اإلجابة 

( سؤاأًل، وكذلك مجموعة 54ال، وتسمى أسئلة مغلقة وعددها ) -إلى حد ما  –عليها، نعم 
، ( سؤااًل، ليتسنى إستيفاء آراء المبحوثين ، وفقًا لما يراه كل مبحوث32أسئلة مفتوحة وعددها )

مفهوم اإلستبار، هو تفاعل لفظى بين فردين فى موقف المواجهة، يحاول أحدهما أن يستثير ف
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بعض المعلومات أو التعبيرات لدى اآلخر حول خبرته وآرائه ومعتقداته إيذاء موضوع 
(، ألن اإلستبار، عبارة عن، محادثة، بين باحث ومبحوث، أو 273: 1999معين)شفيق

نات، ويستخدم اإلستبار كأداة جمع بيانات، إستمارة، يوجه إخبارى بهدف الحصول على بيا
فيها الباحث، مجموعة أسئلة، سبق إعدادها بعناية، وفيها تفحا المشكالت التى ُحددت 

مراعاة مسبقًا، بالمقابلة الشخصية، بين الباحث والمبحوث، هى أبرز ما يميز إستمارة اإلستبار 
 –غالبية األسئلة مغلقة حيث يتم اإلجابة عليها، نعم للمستوى التعليمى لمجتمع الدراسة كانت

 سؤااًل مفتوحًا. 32سؤااًل مغلقًا وعدد  54ال. إحتوت اإلستمارة على  –إلى حد ما
ور بين الباحث واألخصائيين اإلجتماعيين من جهة وبين المبحوثين من ذك المقابلة الشخصية-2

 خاصة فى هذه الدراسة لجمع البيانات البدو من جهة أخرى، فالمقابلة الشخصية لها أهمية
لتى االمطلوبة التى لها صلة وثيقة بمشاعر البدو، ودوافعهم، وسلوكهم، وكذلك جمع البيانات 

يصعب الحصول عليها بطريقة المالحظة وأيضًا البيانات المتعلقة بالعالقات 
ة ألشكال المالحظة ساعدت الباحث على المعاينة المباشر  (13: 1971اإلجتماعية)دعبس

 ( ، كما أن العلم يبدأ بالمالحظة ثم يعود إليها مرة327: 1990السلوك الذى ندرسه)محمد
 (.327: 1983أخرى لكى يتحقق من صحة النتائج التى توصل إليها)على

ة في هذه المرحلة تم عرض فكر  :اختبار الصدق الظاهري االستبار، صدق وثبات اإلستمارة
( من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 10على عدد )االستبار في صورتها األولى 

وإلتزم الباحث بتنفيذ ، من المتخصصين في مجال الدراسة، وذلك بغرض تحكيم االستبار
لة مدى ارتباط األسئ، من حيث المالحظات والتعديالت المطلوب إجرائها لكل عبارة من العبارات

، قيسهتمدى ارتباط العبارة بالبعد الذي ، و أهداف الدراسةبالموضوع واألهداف وقدرتها على تحقيق 
 صياغة العبارات من حيث السهولة والوضوح.و 
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تائج نُيقصد بالصدق اإلحصائي أن أداة جمع البيانات تعطى نفس النتائج أو  صدق وثبات األداه:
يتم و ه أيضًا، متقاربة جدًا عندما تستخدم عدة مرات في جمع البيانات عن مفهوم واحد يفترض ثبات

إيجاد الصدق اإلحصائي عن طريق )معامل االرتباط( وهو عبارة عن ارتباط بين مجموعتين من 
ن الدرجات التي تم الحصول عليها عن طريق اختبار واحد أو صورتين متكافئتين لالختبار، ويمك

 -تحديد أهم الوسائل اإلحصائية لثبات االستبيان من خالل الطرق التالية: 
 طريقة االختبارات المتكافئة. -قة إعادة االختبار.                بطري -أ
 طريقة تحليل التباين. -طريقة التجزئة النصفية.             د -ج

اعتمدت الدراسة في التأكد من الصدق اإلحصائي لالستبار على طريقة )إعادة االختبار( 
( مفردة، ثم إعادة تطبيق 30ددهم )حيث تم تطبيق االستبار على عينة من مجتمع الدراسة وع

االستبار على العينة نفسها بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ التطبيق األول، وتم حساب 
معامل االرتباط بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني للتحقق من مدى الصدق 

مل ن معالة المتعارف عليها، وأاإلحصائي والثبات لالستبار، وتبين أنها معنوية عند مستويات الدال
 الصدق مقبول

 الصدق الذاتي =   معامل الثبات 
 وهي قيمة مرتفعة.   0.837=         0.702=   الصدق الذات  

اعتمدت الدراسة في التأكد من الصدق اإلحصائي لالستبار على طريقة )إعادة االختبار( 
( مفردة، ثم إعادة تطبيق 30وعددهم ) حيث تم تطبيق االستبار على عينة من مجتمع الدراسة

االستبار على العينة نفسها بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ التطبيق األول، وتم حساب 
معامل االرتباط بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني للتحقق من مدى الصدق 

مل ن معالداللة المتعارف عليها، وأاإلحصائي والثبات لالستبار، وتبين أنها معنوية عند مستويات ا
 الصدق مقبول
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 عينة الدراسة
تلفة مفرده فى مراحل عمرية مخ 200تم إختيارها عشوائيا من ذكور البدو بالمحافظة، قوامها 

 مراكزتم اختيار هذه العينة، من ثمانية مركزًا، هى إجمالى ال، و يمكن أن تعمل بالمجال السياحى
 50:  40سنه ،  40:  30سنه ،  30قسيم العينة كاآلتى: )أقل من وتم ت، اإلدارية بالمحافظة

 سنة فأكثر(. 50سنه ، 
 توزيع العي ة طبقًا لألقسام والمراكز

 العي ة عدد الذكور القسم العي ة عدد الذكور القسم
 1 365 قسم طابا 74 19765 قسم الطور
 6 1538 قسم دهب 19 5024 قسم أبو رديس
 27 7105 قسم أول شرم الشيخ 32 8465 قسم رأس سدر
قسم سانت 
 3 764 قسم ثان شرم الشيخ 9 2337 كاترين
 14 3599 قسم أبو زنيمة 15 3965 قسم نوبيع

 200 52920 اإلجمالي
 

 مجاالت الدراسة
 محافظة جنوب سيناء. المجال المكانى:
 مفرده. 200عينة من ذكور البدو بالمحافظة عددهم  المجال البشرى:

 . 2021يناير  31يناير حتى  10ثالثة أسابيع من  الزمنى:المجال 
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 المعامالت االحصائية.
ئية: . وتم استخدام المعامالت اإلحصاSPSS v1.8تم تفريغ البيانات آليا باستخدام برنامج 

معامل  -قانون المدى -االنحراف المعياري  -المتوسطات الحسابية -للتكرارات والنسب المئوية
 .Pearson"لبيرسون" rقيمة  -ونباخ( ثبات )ألفا. كر 
 هنواع اإلرتباط

 ) عالقة بين متغيرين  :اإلرتباط الموجب)الطرد(X,Y)  إن فبحيث إذا تغير أحد المتغيرين
 اآلخر يتبعه فى نفس اإلتجاه.

 )عالقة بين متغيرين  :اإلرتباط السالب)العيسى(X,Y)  إن فبحيث إذا تغير أحد المتغيرين
 تجاه المضاد.اآلخر يتبعه فى اإل

 

 النتائج
 يوضح مستويات االستبار جدول

671.من أقل  - 1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين   مستوى منخفض 
352.من أقل  -1.67إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين   مستوى متوسط 

3 – 2.35إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين  توى مرتفعمس   
 30االرتباط لمحاور االستبار باستخدام معامل سبيرمان   ن= معاملحساب  جدول

 معامل االرتباط المحور م
نسبه العاملين من البدو فى  انخفاضاألسباب الموضوعية لظاهرة  1

**0.713 المشروعات السياحية.  
.لنهوض بالمستوى المعيشى للبدوا عوامل 2  0.647**  
.شاكل التى تحول بين البدو وتنمية دخلهممواجهة الم 3  0.741**  
يرجع ألسباب خاصة بهم. التحقق من أن قلة عمل البدو بالسياحة 4  0.871**  
لحلول التى من شأنها أن تعود بالتنمية على بدو جنوب ا مقترح عن تصور 5

**0.599 سيناء.  
**.7020 االستمارة ككل   
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اور االستبار دالة عند مستويات الداللة المتعارف يتضح من الجدول السابق أن معظم مح
 درجات العبارات تحقق الحد الذي يمكن معه أنعليها لكل محور على حدة، ومن ثم يمكن القول 

 قبول هذه الدرجات ومن ثم تحقق مستوى الثقة في األداة واالعتماد على نتائجها. 
 كرونباخ(  -م )معامل هلفاجدول يوضح مستويات االتساق الداخلي لالستبار باستخدا

 معامل هلفا كرونباخ المحور م
نسبه العاملين من البدو فى  انخفاضاألسباب الموضوعية لظاهرة  1

 0.703 المشروعات السياحية.
.لنهوض بالمستوى المعيشى للبدوا عوامل 2  0.742 
.مواجهة المشاكل التى تحول بين البدو وتنمية دخلهم 3  0.728 
ترجع للبدو أنفسهم. أن قلة عمل البدو بالسياحة التحقق من 4  0.716 
لحلول التى من شأنها أن تعود بالتنمية على بدو ا مقترح عن تصور 5

.6840 جنوب سيناء.  

Reliability Coefficients: 
N of Cases = (30)         N of Items = (5)  
Alpha= (0.719) 

 لعبارات االستبار يساوي  Alphaتساق الداخلي نالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل اال
. وبذلك يكون قد تأكد من صدق وثبات فقرات االستبار وبذلك جيد( وهو معامل ثبات 0.719)

 أصبح االستبار صالح للتطبيق على عينة الدراسة األساسية.
 -تم عرض نتائج الدراسة طبقًا لآلتى:

 هواًل: طبقًا لفروض الدراسة على محورين:
 المعوقات اإلجتماعية: :ور االولحالم

بين  (α ≤0.05" توجد عالقة إرتباط سالبة قوية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) الفرض االول
 مستوى التعليم ومستوى مشاركة بدو جنوب سيناء بالعمل في السياحة".
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 العالقة بين بين مستو  التعليم ومشاركة البدو في السياحة
 مستو  الداللة مستو  مشاركة البدو في السياحة المستو  التعليمي 

0.604*  0.05 
 (    α ≥0.01دالة عند مستوى معنوية ) عن دالة(    **α ≥0.05*دالة عند مستوى معنوية )

( بين  α≤0.05يتضح من الجدول السابق انه توجد عالقة طردية قوية عند مستوى معنوية )
 ى أنهسيناء بالعمل في السياحة". وتشير هذه النتيجة إل مستوى التعليم ومستوى مشاركة بدو جنوب

 كلما انخفض المستوى التعليمي للبدو انخفضت نسبة مشاركتهم فى العمل بالسياحة.
جال وبناًءعليه، يرى الباحث ان األمية ما زالت وستظل عقبة كئود أمام كل ساعى للعمل فى أى م

تكن نتيجة هذا الفرض مفاجئة للباحث حينما  بصفة عامة، وفى مجال السياحة بصفة خاصة، ولم
لبدو أشارت نتيجة الدراسة إلى العالقة الطردية التى تعتبر طبيعية إلنخفاض عدد العاملين من ا

 بالسياحة نتيجة إنخفاض المستوى التعليمى.
 ( بين تدنىα ≤0.05" توجد عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) الفرض الثانى:

 ى اإللمام باللغات األجنبية، وبين إنخفاض عملهم بالسياحة".مستو 
 العالقة بين مستو  اإللمام باللغات األج بية وانخفاض عملهم بالسياحة.

 مستو  الداللة انخفاض عملهم بالسياحة مستو  اإللمام باللغات األج بية
0.704*  0.04 

( بين α ≤0.05د مستوى معنوية )يتضح من الجدول السابق انه توجد عالقة طردية قوية عن
 قلة مستوى اإللمام باللغات األجنبية وانخفاض عملهم بالسياحة. 

ى تشير نتيجة هذا الجدول إلى صدق فرضية نقا اإللمام باللغات األجنبية كان له دورًا ف
 إنخفاض نسبة مشاركة البدو فى العمل بالقطاع السياحى .

سك ( بين التمα ≤0.05الة إحصائيًا عند مستوى معنوية )" توجد عالقة عكسية د الفرض الثالث:
 احة".بالعادات والتقاليد )الموروث الثقافى( وبين تعثر مشاركة المرأة البدوية فى العمل بالسي
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ى العمل وية فالعالقة بين التمسك بالعادات والتقاليد )الموروث الثقافى( ومشاركة المرهة البد
 بالسياحة

شاركة المرهة البدوية في العمل بالسياحةم العادات والتقاليد  مستو  الداللة 
-0.541*  0.03 

 (α ≥0.01(    **دالة عن دالة عند مستوى معنوية )α ≥0.05*دالة عند مستوى معنوية )
(  α ≤0.05يتضح من الجدول السابق انه توجد عالقة عكسية سالبة عند مستوى معنوية )

 ياحة.بالس لموروث الثقافى( وقلت مشاركة المرأة البدوية فى العملبين التمسك بالعادات والتقاليد )ا
 نحصارتشير نتيجة هذا الجدول إلى أن الموروثات الثقافية للبدو تجاه المرأة المتمثلة فى إ

دورها فى البيت تمثل عقبة فى توجه المرأة نحو العمل بالسياحة وتعتبر هذه نتيجة إحدى 
 اه عمل المرأة بالقطاع السياحى.المشكالت اإلجتماعية للبدو تج

عى و ( بين قلة α ≤0.05" توجد عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) الفرض الرابع:
 البدو بأهمية السياحة وبين إنخفاض نسبة مشاركتهم فى األنشطة السياحية.
 العالقة بين قلة الوعى لد  البدو بأهمية السياحة ومشاركتهم.فى السياحة

الوعى قلة  مستو  الداللة ومشاركتهم فى السياحة 
0.704*  0.04 

 (α  ≤ 0.01(    **دالة عن دالة عند مستوى معنوية ) α ≤ 0.05*دالة عند مستوى معنوية )
 ≤0.05يتضح من الجدول السابق انه توجد عالقة طردية قوية موجبة عند مستوى معنوية )

αحة وانخفاض نسبة مشاركتهم فى األنشطة السياحية( بين قلة الوعى لدى البدو بأهمية السيا .
له مما يشير إلى إنخفاض وعى البدو بأهمية مشاركتهم فى التنمية السياحية.   ملقين العبىء ك

 على الدولة التى تستعين بالوافدين من المصريين واألجانب.
 مما يوضح تقصير المحليات فى توعية البدو بأهمية العمل فى  مجال السياحة.

 المحور الثانى: المعوقات الفيزيقية
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( بين عدم α ≤0.05"توجد عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) الفرض الخامس:
 توافر المياه بالمدن السياحية وبين التنمية السياحية".

 العالقة بين عدم توافر المياه بالمدن السياحية وبين الت مية السياحية
 مستو  الداللة  مية السياحيةالت عدم توافر المياه

0.751*  0.05 
 (α  ≤ 0.01(    **دالة عن دالة عند مستوى معنوية ) α ≤ 0.05*دالة عند مستوى معنوية )

 ≤0.05يتضح من الجدول السابق انه توجد عالقة طردية قوية موجبة عند مستوى معنوية )
αرة دم وفعية السياحية، ويشير ذلك إلى أن ( بين قلة إمدادات المياه بالمدن السياحية  وبين التنم

 المياه بالمدن السياحية يهدد التنمية السياحية.
( بين α ≤0.05" توجد عالقة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) الفرض السادس:

إقامة البدو فى الوديان والمناطق الجبلية ذات الطرق الوعرة  وبين انخفاض  مشاركتهم فى 
 السياحة .

ى فكتهم العالقة بين إقامة البدو فى الوديان والم اطق الجبلية ذات الطرق الوعرة  ومشار 
 السياحة .

 مستو  الداللة ومشاركتهم فى السياحة االقامة في الوديان
0.621-*  0.04 

 (α  ≤ 0.01(    **دالة عن دالة عند مستوى معنوية ) α ≤ 0.05*دالة عند مستوى معنوية )
 ≤0.05دول السابق انه توجد عالقة عكسية قوية سالبة عند مستوى معنوية )يتضح من الج

α كتهم ( بين ارتباطهم باإلقامة فى الوديان والمناطق الجبلية ذات الطرق الوعرة  وإنخفاض مشار
 فى السياحة. 
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يان تبرز نتيجة هذا الجدول إحدى المشكالت الفيزيقية التى تواجه البدو المقيمين فى الود
دوره بمعات البدوية حيث الطرق الوعره بين محل إقاماتهم والمناطق السياحية، والذى إنعكس والتج

 على إنخفاض نسبة الملتحقين من البدو فى العمل بالقطاع السياحى.
 -ومن ه ا نجد هنس ثبت صحة فروض الدراسة على ال حو اآلتى:

و ات األجنبية، وشدة تمسك البدأن تواضع المستوى التعليمى وإنخفاض مستوى اإللمام باللغ -1
ن ول دو بالموروثات الثقافية فى عدم خروج المرأة للعمل، يعد من المعوقات اإلجتماعية التى تح

 إندماج البدو فى ثقافة جديدة ترتبط بالسياحة المستحدثة. 
رورًا م أن بعد المسافة بين اإلقامة بالوديان والتجمعات البدوية وأماكن المشروعات السياحية، -2

ية  فيزيقبالطرق الوعرة البينية وعدم وفرة المياه واألنشطة الخدمية الضرورية، من المعوقات ال
التى ادت الى إنخفاض عدد البدو الملتحقين بالعمل فى القطاع السياحى وبالتالى عدم 

 المشاركة فى التنمية السياحية بجنوب سيناء.
وجى( األييول ال سقت ال ظرية ل ظرية الضغوط البيئية )و ثانيًا: تفسير نتائج الدراسة وفقًا للمقوال

:- 
  ًعلىأن تواضع التعليم وعدم اإللمام باللغات األجنبية مثلت مشكلة إجتماعية، وإنعكست سلبا  

 اإلنسان وأدواره، وهذا يتفق مع ما إرتاه الباحث فى تفسيره للضغوط اإلجتماعية .
 ًا ضغوط نخفاضًا، مثلت ضغوطًا كما فسرتها النظريتينالسيول وتباين درجات الحرارة إرتفاعًا وإ

 مهنية .
 فاء بينت نتائج الدراسة، أثر السياحة على المساهمة فى تحول األنشطة اإلقتصادية من اإلكت

قرته بالنشاط التقليدى، المتمثل فى الرعى، وبعض الزراعات، إلى العمل بالسياحة، وهذا ما أ
 (.نظرية الضغط البيئى )ضغوط مهنية
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 ى ثلة فبينت نتائج الدراسة األهمية األيكولوجية للمجتمع البدوى، ودورها فى حياة البدو، متم
 ،أشكال متعددة، منها، النظم اإلجتماعية، ونظام السلطة )الضبط اإلجتماعى غير الرسمى( 

 وهذا ما أقرته نظرية النسق األيكولوجى.
  اف، القيم، والعادات، والتقاليد، واألعر فالضبط اإلجتماعى غير الرسمى المتمثل فى إحترام

ير غوالمسماه بالموروثات الثقافية لها سطوة عند البدو، وال يخرجون عن اإلمتثال لها فهى 
ال  مكتوبة ولكنها موروثة تتناقلها األجيال، ومهما كان بهذة الموروثات من ضغوط إال أنهم

 يتخلون عنها.
 قرته أد ما دراسة لديه قابلية لقبول ما هو جديد وهذا يؤيأثبتت نتائج الدراسة أيضًا أن مجتمع ال

ليس نظرية النسق األيكولوجى بأن النسق األيكولوجى فى حالة حركة مستمرة، ودائم التغيير.و 
 معنى ذلك تخليهم عن موروثاتهم الثقافية،ولكن شه من المرونة إلى حدما.

 لبعض المن يعمل منهم بالسياحة فلجأ  أشارت النتائج بأن البدو الحظوا إرتفاع مستوى المعيشة
ل منهم لتغيير مهنتهم التقليدية من الرعى والزراعة والصيد للعمل بالسياحة خاصة فى مجا

 رحالت السفارى وسباق الهجن.
 ثالثًا: تفسير نتائج الدراسة فى ضوء الدراسات السابقة :

 ة من قريب أنه كلما توفرت المدارسإتفقت نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق ب
ة منطقة السكن كلما إنخفضت نسبة األمية وكلما توفرت مشاغل التدريب على األعمال البدوي

 اليدوية للسيدات من سكنهن أقبلن عليها. 
 ت تالحظ للباحث، فيما طالعه من نتائج دراسات سابقة، بأن المجتمعات البدوية، مهما تعرض

محافظة على موروثاتها الثقافية، وإن تباينت من مجتمع آلخر.  لتغيرات إجتماعية، تظل
معات وتكمن أهمية تدوين هذه المالحظات، فى أن يأخذ الباحثين عند الدراسة الميدانية للمجت
 ثين. التقليدية البدوية حذرهم من التعرض للموروثات بالنقد، وبالتالى سيستفيدون من المبحو 
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 سماح لها بالعمل.أن المرأة إذا تعلمت يمكن ال 
 .أن البدو بالفعل لم ينالوا قسطًا وافرًا من فرص العمل بالقطاع السياحى 
 ذر ى يتعأن التعليم بالنسبة للبدو وصل إلى أن يكون جبرًا ، وليس إختيارًا ، ألن الوقت الحال

 أن يكون هناك مكان بمناحى العمل المختلفة لغير المتعلمين.
 ى تحسين دخل الفرد وتغيير المجتمع لألحسن.أن العمل بالسياحة له دور ف 
 و أن التقدم التكنولوجى يعتبر أقوى حصار لألمية واألميين ، ألن أى عمل ، كبيرًا كان أ

 صغيرًا ال يخلوا من إستخدام أداة من أدوات التكنولوجيا المناسبة .
  .أن اإلستثمار فى موارد البيئة الطبيعية السياحية يحقق عائدًا مربحًا 
 تمية المحافظة على موارد البيئة الطبيعية السياحية والمشيدة.ح 
  ( 2005إتفقت نتائج الدراسة مع نتائج مجموعة من الدراسات السابقة مثل دراسة )بهاء الدين

( 2007التأثيرات اإلقتصادية واإلجتماعية للتنمية السياحية فى محافظة أسوان، ودراسة )حسن 
حمر، ر األة البدوية بدورها فى التنمية بمحمية وادى الجمال بالبحعالقة الوعى البيئى لدى المرأ 

بيئى ( المشكالت اإلجتماعية والبيئة المؤثرة فى التوافق اإلجتماعى وال2012ودراسة )رفاعى 
( المشكالت اإلجتماعية 2016لسكان المحميات الصحراوية الجديدة، ودراسة )عبد الفتاح 

 مية قارون.الفزيقية المعوقة للسياحة فى مح
 

 مناقشة نتائج الدراسة
بب أظهرت النتائج بأن البدو يضعون األولوية للسفر للعمل بالخارج عن العمل بالسياحة بس

 تواضع مستوى التعليم واإللمام باللغات األجنبية.
مل كما أن تمسكهم بعادات اإلقامة والمبيت فى المنزل يوميًا وكذلك عدم خروج المرأة للع

 احى كانت أسباب فى إنخفاض نسبة عملهم بالسياحة.بالقطاع السي
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و أوضحت بأن البدو على إستعداد لقبول أى توعية توجه إليهم سواء من الجهات الحكومية أ
 الجهات األهلية تعود عليهم بالنفع ولدعم عملهم بالسياحة.

وذلك  كما أبدو موافقتهم للعمل بمجال رحالت السفارى فى حالة العرض عليهم العمل بها،
 لما شاهدوه من المستوى المعيشى األفضل لمن يعمل منهم بالسياحة.

وليس لديهم مانع من التدريب على المنتجات السياحية فى حالة إنشاء ورش لهم من قبل 
إلى  مجلس المدينة وذلك لما شاهدوه من إسهامات السياحة فى زيادة الدخل للدولة ولألفراد، هذا

 ن اإلرهاب يؤثر بالسلب على قطاع السياحى.جانب إزدرائهم لإلرهاب أل
 أشارت نتائج الدراسة إلى عدم تقصير الجمعيات األهلية أو الجهات الحكومية فى القيام

ى حل فبدورها تجاه البدو نحو العمل بالقطاع السياحى كما أن البدو لديهم اإلستعداد بالمساعدة 
 .المشاكل التى تواجه السياحة إذا ما طلب منهم ذلك

يول مع ضرورة أخذ رأى البدو عند إقامة السدود التى تحجب السيول، النهم أعلم بمخرات الس
وخطوط سير مياه السيول، أبدى البدو إستعدادهم لمساعدة المرشيدين السياحين فى توجيههم 

 للطرق البديلة فى حالة التعطل من جراء السيول والكثبان الرملية.
 

 التوصيات
 ى، ل المطالبة بالوعى، والوعى قبل السعى. فالتوعية، حق للمواطن البدو ضرورة التوعية، قب

 والوعى، واجب على المواطن البدوى، والسعى، فريضة لجلب الرزق.
 ية يمكن مساعدة البدو فى جانب التوعية عن طريق إعداد سيارات متنقلة تحمل إرشادات التوع

 لهم بالوديان والتجمعات البدوية.
  راسة من رغبة البدو فى التدريب على األعمال اليدوية. وهى إحدى نتائج الدضرورة اإلستفادة

 وذلك إلعداد عمالة مدربة ومنتجة.
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 يعى ضرورة إشراك البدو فى إدارة المحميات الطبيعية، وحماية البيئة السياحية بشقيها الطب
 والمشيد.

 و مع كامل إحتياجات البدالحاجة إلى تمثيل البدو فى عملية إتخاذ القرار فمن الضرورى أن تت
 ية.لثقافاأنظمة اإلدارة المعروفة للحماية البيئية مع اإلحتفاظ بالقيم التقليدية واإلختالفات 

 .وذلك ألن: البيئة حيث نعي ، والتنمية حيث نجتهد 
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ABSTRACT  

This study aims to clarify the major rationals for the low 

percentage of Bedouin workers in the tourism projects in South Sinai; 

to improve their living standards. The research methodologies that is 

used in this study is as follows. The descriptive analytical approach, 

social sample survey approach and documentary approach. Study 

sample is 200 classified into four different age groups. They had been 

https://egyptianstreets.com/author/egyptianstreets/
https://egyptianstreets.com/author/egyptianstreets/
https://www.tandfonline.com/author/Shams%2C+Ahmed
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interviewed with the appropriate tool which is the questionnaire. The 

study questionnaire includes 86 questions, 54 of them are closed 

questions and the other 32 is open ended questions. After collecting the 

results, the appropriate statistical methods were used in the data entry 

process before analyzing it to validate the study hypotheses. 

 - illiteracy and technological illiteracy are the major issues that faces 

the Bedouins working in tourism. 

 - Cultural legacies shows a sort of obstacles for the Bedouins to work 

like the lack of working women within their communities as well as 

the men’s reluctance to work which requires to spend overnights out 

of their homes. 

 - They don’t show clear resistance for the working concept and they 

are ready to accept an awareness coaching for the environmental 

responsibility towards working in tourism to improve their incomes. 

 - Rough and tough roads between valleys that link the Bedouins 

communities, as well as the the torrential rains, crawling sandpipers 

and the major physical problems.  

- The necessity of representing the Bedouin in the decision making 

process with the local management systems to support their 

responsibility in tourism. 

 - Its very essential to involve the Bedouins in the management and 

protection of the nature reserves even its natural or constructed. 

 - We have to take advantage for the Bedouins desire in the handmade 

trainings to capitalize from their experience in building trained labor. 

 - Its very important to support camel racings festivals as its an 

opportunity to attract tourists and to benefit the economy, sports and 

tourism. 
 


