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 المستخلص
جتماعيرة للمبحروثين البردو فيمرا استهدفت الدراسة التعرر  علرا الخصرائل الشخصرية واإ

بمنطقة حاليب وشالتين وأبو رماد، والتعر  علي درجة معرفة البردو  بالنزاعات األرضيةيتعلق 
وكررر لح تحديرررد العال رررة  بالنزاعرررات األرضررريةالمبحررروثين بالعرررادات والتقاليرررد واألعررررا  المرتبطرررة 

وبررين فرري الحررد مررن النزاعررات األرضررية  دور الضرربط االجتمرراعيلرر االرتباطيررة بررين الدرجررة الكليررة
الروافرد  األرضرية كححرد النزاعرات صور المتغيرات المستقلة للبدو المبحوثين وأخيرًا التعر  علا

اء الدراسررة الميدانيررة فرري ، ولتحقيررق األارردا  تررم أجررر بمنطقررة الدراسررةلمرروارد الطبيعيررة الرئيسررية ل
إسررتخدم مررنهم المسررم االجتمرراعي ، و ررد جغرافرريكمجررا  ، أبررو رمرراد –شررالتين  –منطقررة حاليررب

مبحوثرا مرن  523ترم اختيرار عينرة عشروائية منتقمرة  وامهرا بطريق العينة ومنهم دراسة الحالة و 
ن المبحروثين البردو تم تصميم استمارة االستبيان وجمعت البيانات النهائيرة مرو أرباب األسر طبقا 

 ،6103بالمقابلرررة الشخصرررية خرررال  الوتررررة مرررن أو  شرررهر يوليرررو حترررا منتصررر  شرررهر ديسرررمبر 
واسررررتخدم فرررري تحليرررر  البيانررررات العررررر  الجرررردولي بررررالتكرارات والنسررررب المئويررررة، باإضررررافة إلررررا 

 ، كمرا(بيرسرون)المعياري، وك لح استخدم معام  االرتباط البسيط  المتوسط الحسابي واالنحرا 
للتعرر  علرا ترحثير المتغيررات المسرتقلة  اسرتخدم نمرو ا التحلير  االرتبراطي واالنحرداري المتعردد

المدروسة علا المتغير التابع، ولتقدير نسربة مسراامة كر  مرن المتغيررات المسرتقلة  ات العال رة 
  .بمنطقة الدراسةفي الحد من النزاعات األرضية دور الضبط االجتماعي لبالدرجة الكلية 

د أقهررررررت النترررررائم الخاصرررررة بدراسرررررة العال رررررات االرتباطيرررررة برررررين درجرررررة دور الضررررربط و ررررر
والمتغيرررات المسررتقلة المدروسررة أن انرراح عال ررة  فرري الحررد مررن النزاعررات األرضرريةاالجتمرراعي 

السررن، ودرجررة المشرراركة التطوعيررة فرري : بكرر  مررن 1010ارتباطيررة معنويررة عنررد مسررتو  معنويررة 
رسرررمي، ودرجرررة االنتمررراء للمجتمرررع القبلررري، ودرجرررة التمسرررح مجرررا  الضررربط االجتمررراعي  يرررر ال

بررين  1013بالعررادات والتقاليررد البدويررة، بينمررا كانررت انرراح عال ررة أرتباطيررة معنويررة عنررد مسررتو  
حجررررم الحيررررازة : بكرررر  مررررنو  فرررري الحررررد مررررن النزاعررررات األرضرررريةدرجررررة دور الضرررربط االجتمرررراعي 

تبرين أنري يمكررن   Step wise، وباسررتخدام أسرلوب االنحردار المتعردد األسررةالحيوانيرة، وحجرم 
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اإبقاء علا سبع متغيرات فقط من بين المتغيرات اإحد  عشر  ات العال ة االرتباطية بدرجرة 
فري حاليرب شرالتين أبرو  الحرد مرن النزاعرات األرضرية دور الضبط االجتماعي  ير الرسمي في

نتمرراء للمجتمررع القبلرري، ودرجررة التمسررح بالعررادات والتقاليررد درجررة اال: رمرراد، وارر م المتغيرررات ارري
البدوية، والسن، ودرجة المشاركة التطوعية في مجا  الضبط االجتماعي  ير الرسمي، وأتضم 
أن نسرررربة مسرررراامة ارررر م المتغيرررررات مجتمعررررين فرررري توسررررير التبرررراين الكلرررري لدرجررررة دور الضرررربط 

كمرا %. 53حاليرب شرالتين أبرو رمراد اري  ةبمنطقر الحد من النزاعات األرضريةاالجتماعي في 
 .الدراسة ةالبدو بمنطقالتي تواجي  األرضيةنا شت الدراسة أام النزاعات 

 
 المقدمة

ضمن  تحرل الدولة علا تنمية المناطق الصحراوية ببناء مجتمعات عمرانية جديدة
عملية التنمية الشاملة بهد  ربط المجتمعات الصحراوية بالمجتمع القومي للخروا من الوادي 
الضيق إلي الصحراء الشاسعة، وفا سبي   لح يحاو  اإنسان استغال  بيئتي وفقًا لعاداتي 

القاسية لمثلث حاليب  والقرو  االيكولوجيةتؤثر البيئة و وتقاليدم تجام الطبيعة المحيطة بي، 
جتماعية باإضافة إلا العزلة الجغرافية إتحثيرًا فعااًل علا اإنسان ونقمي ا دوأبو رماتين وشال

جتماعية  ائمة ب اتها إالتي فرضتها بعد المسافة للمنطقة عن المجتمع األم، والتي جعلتها وحدة 
الجتماعي ا وتتباين عن المناطق الصحراوية المماثلة في طبيعة نقمها وأنسا ها المكونة للبناء

 ،وتتميز المجتمعات الصحراوية الحدودية بقلة الكثافة السكانية (3ل ،0111 أبو زيد،أحمد )
لما تتميز بي من مو ع جغرافي يضوا عليها أامية بالغة  اإستراتيجيةونقرًا ألامية المنطقة 

محاور من الناحية الجغرافية والسياسية فهي بوابة مصر من ناحية الجنوب الشر ي وتعد أحد 
المتوفرة بها  ير  التنمية المستقبلية إضافة إلا ما تحويي من اإمكانات والموارد الطبيعية

تحتا إدارة الموارد الطبيعية والبشرية في حيث ( 5، ل0111فاروق مصطوا،)مستغلة ال
بحكم والتي من أامها جمهورية مصر العربية  مقدمة تلح الموارد لتوافراا بكثرة في تلح الدو ،

و عها الجغرافي من الدو  التي لها ثالث مجتمعات حدودية ممثلة في المجتمعات الحدودية م
، ونقرًا لإلاتمام المتزايد لتنمية المحافقات الحدودية خاصة في ق  يةالجنوبو الشر ية و  الغربية

ادة مخططات إعباإضافة إلي لتلح المحافقات،  الملحةلتنموية األبعاد اإستراتيجية واألمنية وا
العم  لخو  معدالت البطالة ومحاولة الحد من معدالت الوقر في  توزيع السكان وزيادة فرل
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وتعتبر محافقة البحر . إطار تنموي يسعا إلا تنمية مستدامة إجتماعيًا وا  تصاديًا وبيئياً 
المساحة يحتي ترتيبها بعد محافقة الوادي الجديد  فياألحمر من أكبر المحافقات المصرية 

إجمالي من % 06،4أي ما يواز   6أل  كم 061فقة مطروح، وتبلغ مساحتها نحو ومحا
علا ساح  البحر األحمر بين خطا ا م المحافقة ، وتقع مصر العربية مساحة جمهورية

 ( 6103الدلي  االحصائي )كم،0011نحو  هاشمااًل ويبلغ طو  ساحل 66001º-61ºعر  
، وتضم حيث تضم معقم أجزاء الصحراء الشر يةالطبيعة الصحراوية الجبلية يها ويغلب عل
المناطق الصحراوية  ات البعد  من أام  التي تعدو  دوأبو رماحاليب وشالتين مناطق 

والتنوع البيولوجي، والمحميات الطبيعية، والموارد البشرية المتوردة وفقًا  ستراتيجي الهام،اإ
الختال  اللهجات البدوية، والثروة المعدنية ا ا باإضافة إلي كونها من أام المناطق الحدودية 
الجنوبية ل ا كان من الضروري مسايرة السياسة العامة للدولة عن طريق االاتمام بها ودراستها 

لقاء ا ل ا فقد اتجهت الدولة إلا تنمية المنطقة من خال  . لضوء علي أاميتها وتنميتهاوا 
المشروعات التنموية المختلوة و لح بهد  ربط المنطقة بالوطن األم من ناحية والعم  علا 

 تحقيق االستخدام األمث و  الحد من النزاعات األرضية استقرار القبائ  الموجودة بها من خال 
  .رد الطبيعية المتاحة لهؤالء البدو من الناحية األخر لمواكححد ا لها

 
 مشكلة الدراسة

متررداد المحافقررة إ، حيررث أن المحافقررات الحدوديررةأاررم تعتبرر محافقررة البحررر األحمررر مررن 
مثلهررا مثرر  إسررتراتيجية لنمررن القررومي المصررري ة علرري سرراح  البحررر األحمررر جعلهررا  ات أاميرر

مثلرث  بمنطقرة لبردوللمرا كانرت عمليرات التنميرة الموجهرة معقم المحافقات الحدوديرة األخرر ، و 
سرررررتقرار فررررري جميرررررع النرررررواحي اإتعتمرررررد فررررري المقرررررام األو  علررررري  دوأبرررررو رمررررراحاليرررررب وشرررررالتين 

وفقررررًا لجررررداو  زمنيررررة وخطررررط تنوي يررررة مدروسررررة تعتمررررد علرررري اإجتماعيررررة واإ تصررررادية والثقافيررررة 
سرتبدالها طوعرًا دون احيراة التنقر  والترحرا  و ترح القبائ  الرعويرة متطلبات الوا ع الحالي تضمن 

عتمرراد إجبررار بحيرراة اإسررتقرار القائمررة علرري أسرراس مزاولررة الزراعررة أو التجررارة أو الصرريد دون اإ
أن لك  مجتمع من المجتمعات وسائلي وطر ري  ، ومن المعرو كليًا علي الرعي كما او محلو 
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ميرز بالنسربية، فهري تتو ر  إلرا حرد كبيرر الخاصة لتحقيق الضبط اإجتماعي، وار م الوسرائ  تت
علررا طبيعررة المجتمررع  اترري وقروفرري الخاصررة ومررد  بسرراطتي أو تعقرردم ونرروع الثقافررة السررائدة فيرري 
وما إلا  لح، فما يعتبر وسيلة ناجحة من وسائ  الضبط اإجتماعي في أحد المجتمعات  د ال 

معررات الحدوديررة الضرربط الررر م مررن توضرري  سرركان المجتوعلررا  يكررون كرر لح فرري مجتمررع آخررر،
االجتمرراعي  يررر الرسررمي والرر ي يعررد أحررد ايليررات الرئيسررية الترري تسررتخدمها المجتمعررات القبليررة 

مثلررث حاليررب، شررالتين، أبررو رمرراد بمحافقررة البحررر األحمررر إال أن ضرربط سررلوح اإفررراد داخرر  ب
إجتماعي والتصردي  بائ  البشارية والعبابدة والتمسح بقيمهم وعاداتهم والمحافقة علا التنقيم ا

لك  من يحاو  الخروا علا معرايير المجتمرع أوالعمر  ضرد مشريئة ايخررين ألمررًا حيروي لهرؤالء 
البرردو األمررر الرر ي يررؤد  إلررا حرردوث التررواؤم والررتالزم بررين أفررراد المجتمررع وعرردم المسرراس بالبنرراء 

دارة مررررواردام اإجتمرررراعي، باإضررررافة إلررررا دورم الهررررام فرررري إدارة شررررئونهم الحياتيررررة مررررن ناحيررررة و  ا 
 العمر  علرا الحرد مرن النزاعرات عليهرا والمحافقة عليها وصريانتها وتنميتهرا مرن خرال  األرضية

إتبراع بعر  آليرات الضربط اإجتمراعي كالقضراء العرفري الر ي يسراعد ب و لرح ،خرريأمن ناحية 
ت علررا كثيررًا فرري وأد الخالفرات والنزاعررات القبليرة علررا المرروارد الطبيعيرة وبصرروة خاصرة النزاعررا

تكمرن إشركالية الدراسرة فري انتشرار قراارة التنقيرب عرن الر اب بمنطقرة حيرث الحيازات األرضية 
مررن خررال  بعرر  القبائرر  مسررتخدمين ( بالررداابين)عنرردام  الدراسررة فرري ايونررة األخيرررة والمعروفررة

راد سلبي علا طبيعة العال ات اإجتماعية بين األف أثراالمعدات واألجهزة الصينية، مما كان لي 
الشرريم محمرد زيرن أحررد ( )0دراسررة الحالرة ر رم ) مرة،بصروة خاصرة والبنراء اإجتمرراعي بصروة عا

 ومررن انررا كانررت فكرررة الدراسررة للتعررر  علررا طبيعررة دور الضرربط اإجتمرراعي( مشررايم العبابرردم 
إتخا   رارات حاسمة برين المتنرازعين ب منطقةالب إسهاماتي في الحد من النزاعات األرضيةومد  
 ممررا اد القبائرر  تحقيقررًا لنمررن القررومي أواًل ولإلسررتقرار اإجتمرراعي بررين أبنرراء القبائرر  ثانيرراً مررن أفررر 

  . خر من إدارة مواردام الطبيعية المتعددةحُيمّكنهم بشك  أو ب
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 التساؤالت
تحاو  الدراسة االجابة ع  التساؤ  الرئيسي واو ما اي أدوار الضبط االجتماعي في 

 ؟االرضية بمنطقة الدراسةالنزاعات الحد من 
 

 أهمية الدراسة
عد بمثابة إضافة علمية إلا دراسات علم له م الدراسة في كونها تُ  تتمثل األهمية النظرية

ستغال  الموارد الطبيعية ويمكن اإسترشاد بها بما تتضمني  اإجتماع البدوي في مجا  إدارة وا 
أما األهمية مشابهي، طق أخر  في منا من مواايم ومتغيرات وفرو  وأساليب إحصائية

الحد فترجع إلا ما تسور عني من نتائم خاصة بطبيعة دور الضبط اإجتماعي في  التطبيقية
والوسائ  اإجتماعية المختلوة التي تقنع  التي ترتكز علا التواعالتمن النزاعات االرضية 

لا الموارد الطبيعية وحسن البدو بمنطقة الدراسة بإلتزام  يم المجتمع و وانيني في المحافقة ع
 .اتحقيق أ صا استوادة منهتها و إدار 

 

 أهداف الدراسة
  .الدراسة بمنطقة التعر  علا الخصائل الشخصية واالجتماعية للمبحوثين البدو -0
بالنزاعات درجة معرفة البدو المبحوثين بالعادات والتقاليد واألعرا  المرتبطة  علا التعر -6

 .بمنطقة الدراسة األرضية
 .من وجهي نقر المبحوثين األرضية متعلقة بالمواردعلا أام النزاعات ال التعر  -5
في الحد من النزاعات الضبط االجتماعي  تحديد العال ة االرتباطية بين الدرجة الكلية لدور -4

 .تقلة المدروسة للبدو المبحوثينالمتغيرات المس األرضية وبين
الكلا  توسير التباين  فينسبة مساامة المتغيرات  ات العال ة االرتباطية المعنوية  تحديد - 3

  .في الحد من النزاعات األرضية  ير الرسمي لدرجة دور الضبط االجتماعي
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 منهج الدراسة
الدراسة تنتمي الي الدراسات الوصوية التحليلية، حيث تتناو  الدراسة وصوًا لبع  

المدروسة، أما الجانب التحليلا فيختل باختبار الورو  النقرية للدراسة والتي المتغيرات 
دور " تختل بالعال ة بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين البدو وبين المتغير التابع 

 .الضبط اإجتماعا  ير الرسمي في الحد من النزاعات االرضية بمنطقة ادراسة
 

 ليلفروض الدراسة وطريقة التح
، الدراسة بمنطقة للحد من النزاعات األرضية  لدراسة طبيعة دور الضبط االجتماعي

وبين المتغيرات المستقلة المدروسة للبدو المبحوثين ونقرًا ألن األادا  البحثية إستكشافية فيما 
يمكن أن  التيفقد تم صيا ة ك  من الورو  النقرية واإحصائية  والرابع عدا الهد  الثالث

 ورو التحقق أادا  الدراسة، وبناءًا عليي فقد تم صيا ة أيضًا تص  طبيعة ا م العال ة و 
 :علا النحو التالي

 :الفروض النظرية: أولا 
 جتماعا  ير الرسمي فيعال ة ارتباطية معنوية بين الدرجة الكلية لدور الضبط اإ توجد -0

السن، والحالة التعليمية، : ات المستقلة وايالمتغير  بع وبين  الحد من النزاعات األرضية
 الحيوانية، ودرجةسنوات الخبرة في المهنة، وحجم الحيازة  المهنة، وعددوعدد أفراد األسرة، 

المشاركة في مجا  الضبط االجتماعي، ودرجة االنتماء للمجتمع القبلي، ودرجة التمسح 
 .بالعادات والتقاليد البدوية

ت المستقلة  ات االرتباطات المعنوية بالدرجة الكلية لدور الضبط ك  من المتغيرا تسهم -6
في توسير التباين الكلي الموسر  الحد من النزاعات األرضيةفي    ير الرسمي االجتماعي

 .لها
 :الفروض اإلحصائية: ثانياا 
توجررد عال ررة ارتباطيررة معنويررة بررين الدرجررة الكليررة لرردور الضرربط االجتمرراعي  يررر الرسررمي  ال-0

السن، والحالرة : المتغيرات المستقلة التالية وايبع  وبين  الحد من النزاعات األرضية في
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التعليميرررة، وعررردد أفرررراد األسررررة، المهنرررة، وعررردد سرررنوات الخبررررة فررري المهنرررة، وحجرررم الحيررررازة 
المشرراركة التطوعيررة فرري مجررا  الضرربط االجتمرراعي  يررر الرسررمي، ودرجررة  الحيوانيرة، ودرجررة
 . العادات والتقاليد البدويةلقبلي، ودرجة التمسح باالنتماء للمجتمع ا

 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة  

أحيانًا إلا وضع " الدور"مصطلم  رالدور يشيموهوم : تناولت الدراسة عدة مواايم منها
وأحيانا لإلشارة إلا السلوح المتعلق بمركز إجتماعا   social positionاأو مركز إجتماع
الغالب األعم يستخدم للتعبير عما يتو ع أن يقوم بي  فيانا إضافة أني  بغيينمعين، ولكن 
الحيدر  ) تعتبر مناسبة لشغ  مركز إجتماعا معين التيأو األفعا  ( الواع )شخل معين 

او نمو ا يتركز حو  بع  ر إلا أن الدو   يث وأشار (3،ل0111:عبد الرحيم، وآخرون
 اجتماعيالحقوق والواجبات، ويرتبط بوضع محدد للمكان داخ  جماعة أو مو   

 (.511، 0131: يث عاط )معين
جماعة  فيوضعا معينا  بحنة السلوح المتو ع من شخل ما نتيجة شغلي"الدوركما ُيعر  

  لمسئوليات والحقوقمعينة ويتضمن ا ا الدور مجموعة من المهام والواجبات واألنشطة وا
بحني  مجموعة من السلوكيات التي نتو عها من (  Hollander،1987،p8)وال ي عرفي 

يقصد بي في معنام العام : وموهوم الضبط االجتماعي. "شخل ما في مو ع أو مو   معين
العمليات واإجراءات المقصودة و ير المقصودة التي يتخ اا مجتمع ما أو جزء من ا ا 

النُقم  لمرا بة سلوح األفراد فيي واإستيثاق من أنهم يتصرفون وفقًا للمعايير والِقيم أوالمجتمع 
وتعرفي  (.1، ل 0112بدوي ،.) التي رسمت لهم للحواق علا المجتمع من االنحرا 

موسوعة العلوم اإجتماعية بحني كافة القيود واألنماط التي يتولد عنها اإنضباط والنقام 
، ل 0111ميشي  مان، .) أصبم في الوا ع مراد  للتنقيم اإجتماعياإجتماعي، كما 

وُيعد موهوم الضبط اإجتماعي من مواايم علم االجتماع التي يكثر الجد  حو  تحديد  (.232
موهوم خال بها، و د وردت إشارات إلا مسحلة النقام والقواعد المنقمة للسلوح والسلطة في 

  فالسوة اليونان القدماء لموضوع الضبط اإجتماعي، كثير من الكتب القديمة، حيث تعر 
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عبد اهلل )أو األخالق  ر الدين أو الع ولكنهم استخدموا مصطلحات أخر  كالقانون أو
وزيادة في اإيضاح ومن أج  فهم أفض  لعملية الضبط (. 51، ل 0111، الرشدان

اعية التي تعتبر شروطًا في إيجاز مجموعة من الحقائق اإجتم الباحث يعر  اإجتماعي فإن
تعتبر الجماعة اإنسانية محافقة بطبيعتها و د استنتم علماء االجتماع من  :أساسية لوهمي

االمتثا  .  لح أن الجماعة اإنسانية تق  كمدافع ضد أي اعتداء أو عدوان يقع علا أعضائها
ورد ال يستطيع أن لمعايير الجماعة او الهد  ال ي يسعا إليي الضبط اإجتماعي،  لح أن ال

 المعاييرألن ألني يخشا العوا ب،، يتراجع أو يدير قهرم للمعايير والقيم السائدة في جماعتي
 . اإجتماعية اي في وا ع األمر مستويات نضعها لتكون حدودًا ال يتعدااا األعضاء

ك  جماعة تضع حدودًا للتسامم عند االعتداء أو االنحرا  عن المعايير المقررة، 
و   التسامم علا طبيعة المو   اإجتماعي، وعلا مركز الشخل وسمعتي، وك لح علا ويت

نمط السلوح المتضمن واناح عدة اعتبارات يجب أن تكون في ال ان عند النقر في حدود 
قد تسمم التقاليد اإجتماعية في مجتمع ما بشيء ال يسمم بي مجتمع آخر، وا ا فالتسامم 

كلما زاد ، وأيضًا مبادئ األساسية التي توجي النقام اإجتماعييوسر اختال  المعايير وال
كلما زاد التحضر في المجتمع زادت ، و التجانس في المجتمع زادت حدود التسامم اتساعاً 

أامية مؤسسات الضبط اإجتماعي الرسمية، علا حساب الوسائ  التقليدية التي تقوم علا 
كلما زادت مرتبة الورد اإجتماعية كان أكثر حرية في ، وأيضًا العادات واألعرا  اإجتماعية

: سناء اخلويل) مخالوة المعايير دون أن يتعر  للجزاء ال ي يتعر  لي من او أ   مني مرتبة
 (.242، ص 2991
التي  واألعرا مجموعة العادات والتقاليد  وا " :في هذه الدراسة الجتماعيالضبط بويقصد 

مواردام المحافقة علا طقة حاليب وشالتين وأبو رماد في يتخ اا المجتمع البدوي بمن
والجماعات في السيطرة   األفرادسلوح وتعدي  لضبط المتمثلة في الحيازات األرضية الطبيعية 

 مما يحقق االستقرار داخ  المجتمعوالحد من النزاعات بين القبائ  علا الحيازات األرضية 
 "البدوي
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 تحديد نوع النظرية  
أفكار العلماء والباحثين حو  موهوم الضبط اإجتماعي وما ينضوي عليي، اختلوت 

وتعددت تعريواتهم لمصطلم الضبط اإجتماعي، وتبعًا ل لح قهرت عدة نقريات في مجا  
و د  .الضبط اإجتماعي، ك  نقرية توسر وجهة نقر صاحبها وفكرتي عن الضبط اإجتماعي

علا أن  يؤكد حيث(  Sumnerسمنر ل) تلقائية نظرية الضوابط الإعتمدت الدراسة علا 
األعرا  والعادات الشعبية اي التي تنقم السلوح، أن  جوار فلسوة ا م النقرية يقوم علا

ونالحق إن الوكرة األساسية تنصب علا  ،فهي ضوابط يستخدمها األفراد دون وعي منهم
ا ع اإجتماعي التي تعر  العادات الشعبية التي تعتبر من وجهة نقرم الصوة الرئيسية للو 

 نوسها بطريقة واضحة في تنقيم السلوح، إ  أنها تعم  علا ضبط التواع  اإجتماعي
تنصب الوكرة األساسية لنقرية سمنر علا أن الصوة الرئيسة للوا ع اإجتماعي تعر  نوسها و 

 بطريقة واضحة في تنقيم السلوح عن طريق العادات الشعبية، إ  أنها تعم  علا ضبط
الطرائق " فهو يقو  في كتابي  التواع  اإجتماعي، واي ليست من خلق اإرادة اإنسانية

إن الطرائق الشعبية عبارة عن عادات المجتمع وأعرافي، وطالما أنها محتوقة » "الشعبية 
بواعليتها فهي تحكم بالضرورة السلوح اإجتماعي، وبالتالي تصبم ضرورية لنجاح األجيا  

فاألعرا  عند سمنر لها أامية بالغة، فهي التي تحكم النقم والقوانين واو ير  أني « المتعا بة 
ال يوجد حد فاص  بين األعرا  والقوانين، والورق بينهما يكمن في الجزاءات، حيث أن 

، 2944: سامية محمد جابر) ،الجزاءات القانونية أكثر عقالنية وتنقيمًا من الجزاءات العرفية
 (211ص 

ت وجهة نقر سمنر حو  الضبط تدور حو  دور األعرا  والتقاليد ألصالتها وا  ا كان
 ،و دسيتها كقوة ضابطة، فإن أثر الدين وأاميتي أبلغ في استخدامي كحسلوب من أساليب الضبط

كما  يومن ثم فإن الوكرة األساسية عند سمنر تنصب علا أن الصوة الرئيسية للوا ع اإجتماع
تعر  نوسها بطريقة واضحة في تنقيم السلوح عن طريق  ،د المتبادلةتتبين من عال ات األفرا

العادات الشعبية، إ  أنها تعم  علا ضبط التواع  اإجتماعي، واي ليست من خلق اإرادة 
ولنعرا  أامية بالغة عند سمنر، ألنها اي التي تخلق النقم والقوانين، والنقام . اإنسانية
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. سمنر بين النقم اإجتماعية العادية والنقم المقننة أي القوانينوبناء، ويورق  عبارة عن فكرة 
ا يكمن موير  أني من المستحي  أن نضع حدا فاصال بين األعرا  والقوانين، وأن الورق بينه

في صورة الجزاءات  اتها، حيث أن الجزاءات القانونية تعتبر أكثر عقالنية وتنقيما من 
 .ب كما أشرنا من   الجزاءات العرفية

 

 الدراسات السابقة
دراسة القضاء العرفي كآلية " تحت عنوان( 2152(حسين محمد تهامي دراسة :أولا 

 "بمحافظة شمال سيناء الجتماعي للضبط
 واال تصادية واالجتماعيةالدراسة التعر  علي الخصائل الشخصية  حيث استهدفت

للمبحوثين من القضاة العرفيين باإضافة إلي توصي  القضاء العرفي بمنطقة الدراسة مع 
، باإضافة إلا التعر  علي المعو ات التي تواجي القضاء العرفي ومقترحات المبحوثين لحلها

تحاو  الدراسة إلقاء الضوء علي آلية القضاء العرفي ومساامتها في الضبط االجتماعي 
إختار ، و د الدراسات الوصوية التحليلية إلاا م الدراسة  و تنتميسيناء بمحافقة شما  

عتمدت الدراسة علا و  اضي كما  53مبحوث من القضاة العرفيين من بين  55الباحث عدد  ا 
في تحلي   ، وأستخدمإستمارة اإستبيان من خال  المقابلة الشخصية كحداة لجمع البيانات

اييس إحصائية اي النسب المئوية وجداو  التوزيع التكراري بيانات الدراسة عدة أساليب ومق
 : علا النحو التالا أام النتائم وتمثلت .والمتوسط الحسابي واإنحرا  المعياري

أن نص   أقهرت نتائم الدراسة فيما يتعلق بالخصائل الشخصية واإجتماعية
بينما يقع ثلث % 3003عام بنسبة حوالي  36و43المبحوثين يقعون في الوئة العمرية ما بين 

عام وأن  رابة ثلث المبحوثين يقعون في فئة  31إلي   26المبحوثين في الوئة العمرية من 
عام وربما يرجع  لح إلي عدم توافر  31إلي  26أمي وترتبط ا م النسبة مع الوئة العمرية من 

الخدمات التعليمية في المراح  العمرية المتقدمة، بينما يحص  أكثر من ثلث المبحوثين علي 
مؤا  اإعدادية كما تشير الدراسة إلي أن ما يقرب من ثلثي المبحوثين يقعون في فئة القيادة 

أما بالنسبة إلي النتائم المتعلقة بتوصي  القضاء العرفي بمنطقة الدراسة أقهرت ،المرتوعة 



 

 وآخرون حاتم عبد المنعم أحمد
 

 337  6102يونيو ، الثاني، الجزء الثالث والثالثونالمجلد 

علي أامية القضاء العرفي في الحواق علي أمن واستقرار  إتوقوا  البية المبحوثين أنلنتائم ا
األسباب أامها النزااة والثقة في األحكام والسيطرة علي النزاعات  للعديد منالمجتمع البدوي 

إلي مناسبتي إلي طبيعة الحياة في  وسرعة الوص  في النزاعات وك لح رد الحقوق باإضافة
يتعلق بالنتائم المتعلقة بالمعو ات التي تواجي القضاء العرفي من  أما فيماحراء والبادية،الص

أن المعو ات التي تواجي المبحوثين اي كثرة النوقات التي يتحملها  وجهي نقر المبحوثين
القضاة العرفيين في اإنتقا  لمح  النزاعات واالتصاالت مع ضع  اإمكانيات المادية لبع  

علي الحكمة والسوال  القضائية فقط دون الرجوع ألا  الخبرة  االعتمادعالوة علي  القضاة
إتخا  بع  القضاة القضاء  وخاصة في القضايا المستجدة علي المجتمع السيناوي وأخيرا

 . العرفي وسيلة لكسب الرزق والوجااة االجتماعية
المجالس العرفية في حل دور "تحت عنوان( 2111)يأماني الشرنوبدراسة  :ثانياا 

 "الجتماعية والقتصادية لبدو سيناء  المشكالت
الدراسة معرفة طبيعة البيئة الصحراوية وأثراا علي حياة البدو و وانين الضبط  استهدفت

جتماعي وك لح التعر  علي أامية المجالس العرفية ودوراا في ح  العديد من المشكالت اإ
شارت الباحثة إلي العديد من التساؤالت التي تحاو  الدراسة أواال تصادية، و  االجتماعية

ا  اناح عال ة بين البيئة والضوابط االجتماعية ؟ا  يساعد الضبط :اإجابة عليها واا
 ما اي أسباب إحتواق البدو بالضبط االجتماعي؟ االجتماعي في ح  المشكالت االجتماعية ؟

الباحثة المنهم العلمي من  استخدمت التحليلية و د الوصويةالدراسات  إليتنتمي ا م الدراسة و 
الدراسة علي عينة ، واعتمدت خال  المسم اإجتماعي بالعينة وك لح منهم دراسة الحالة

و د استعانت الباحثة ببع   محافقة شما  سيناءبموردة  611  درااعشوائية منتقمة 
في تحلي   تاستخدم، و لشخصيةمن خال  المقبلة ا االستبيانالمتمثلة في إستمارة  األدوات

اي النسب المئوية وجداو  التوزيع التكراري و بيانات الدراسة عدة أساليب ومقاييس إحصائية 
مية أقهرت نتائم الدراسة أن نسبة األو ( ت)والمتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري واختبار

ما مرت بي  ليإمن حجم العينة واي منتشرة بمجتمع الدراسة وا ا يرجع %  3103بلغت 
المهنة  إليوأشارت النتائم أيضا  سيناء من حرمان من الكثير من الخدمات بسبب الحرب
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واناح أصحاب الدخو  المنخوضة التي %1503الرئيسية لمجتمع الدراسة اي الزراعة بنسبة 
من حجم العينة وا ا % 1103المتزوجين فبلغت نسبتهم  إليمن العينة وبالنسبة %32بلغت 
 1403تماسح المجتمع بالعادات والتقاليد الخاصة بالزواا وأقهرت النتائم أيضا أن  إليراجع 
فهم يوضلون عدم  القضاء العرفي وأن النسبة البا ية ال تلجح إليمن حجم العينة يلجئون %

المجلس العرفي، كما أوضحت النتائم أن طبيعة العال ة بين الجانب  إليوصو  مشاكلهم 
طبيعة الصحراوية التي يستعصا أن يسير نقام ضبط اجتماعي  وي  ير ما االيكولوجي  و ال

خلقة التضامن الثحري والقيم السائدة والتقاليد والعادات المتوارثة لحوق النقام باإضافة إلي 
تماسح المجتمع برموزم التي تحت  وجدان وعق  المواطن السيناوي التي تجع  مني  وم كامنة 

 و العصبية القبلية التي تزيد من  وة التقاضي العرفي وا ا التضامن وفعالة داخ  المجتمع 
التي البد من إحداث تغير بها  األساليبال ي يتسم بالعدالة، وتري الباحثة بحن اناح بع  

مث  البشعة كما وصوت الباحثة واي معقم العقوبات تكون مالية ويشترح في دفعها معقم 
 . بد وأن يشم  جزء بدني حتي يساعد علي الردع بصورة أكبرالعقاب ال أنوتري  أفراد القبيلة

 بعض العوامل المؤثرة علي"تحت عنوان ( 2111)حنان سعد الديندراسة : ثالثاا 
 "إتجاهات البدو نحو صيانة الموارد البيئية بمحافظة شمال سيناء

الدراسة بصوة رئيسية التعر  علي مستوي اتجااات البدو نحو صيانة الموارد  تاستهدف
البيئية وتحديد أام المتغيرات المرتبطة به م االتجااات والعوام  المؤثرة عليي مع تقديم 

تحاو  الدراسة الكش  عن و  .مقترحات لتحسين اتجااات البدو نحو صيانة الموارد البيئية
ااات البدو نحو صيانة الموارد البيئية وعدد من المتغيرات اإجتماعية طبيعة العال ات بين إتج

واإ تصادية والثقافية الهامة بهد  زيادة ورفع حصيلة المعار  العلمية المتحص  عليها 
 إليتنتمي ا م الدراسة و . للمساامة في إثراء الجوانب النقرية الخاصة بمجا  الدراسات البيئية

إستخدمت الباحثة المنهم العلمي من خال  المسم  و د ليلية،التح الوصويةالدراسات 
مبحوث تم توزيعهم علي  631تم أخ  عينة عشوائية منتقمة مقداراا و د  .اإجتماعي بالعينة

السادات بمركز بئر العبد و رية الجورة بمركز   رية ثالث  ري بمحافقة شما  سيناء وام
مث  المقابلة واستمارة  األدواتمستعينة ببع  الحسنة  الشيم زويد و رية القسيمة بمركز
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استخدم في تحلي  البيانات عدة أساليب ومقاييس إحصائية اي النسب المئوية و  االستبيان
من  و يراا( ت)وجداو  التوزيع التكراري والمتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري واختبار

من إجمالي أفراد العينة البحثية  %3105أوضحت نتائم الدراسة أن و د  .األساليب اإحصائية
 د و عوا في فئة  وي االتجام المحايد نحو صيانة الموارد البيئية الصحراوية وتبين أن اناح 
عال ة إرتباطية معنوية بين إتجااات البدو المبحوثين نحو صيانة الموارد البيئية وبين ك  

م  الزراعي الصحراوي، درجة العزلة العمر،المستوي العلمي،مدة الخبرة بالع: ايتيةالمتغيرات 
 .المكانية، درجة االنتماء المجتمعي، درجة  يادة الرأي في األمور البيئية

المتغيرات البيئية "تحت عنوان ( 2112)دراسة مصطفي لطفي عبد العزيز: رابعاا 
 " بتوطين البدو بمنطقه مثلث حاليب وشالتين أبو رماد المرتبطة

عر  علا الدرجة الكلية لتوطين البدو بمنطقة حاليب، شالتين، استهدفت الدراسة الت
والتعر  علا العال ة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين الدرجة الكلية لتوطين البدو 

ترجع ، و ومقترحاتهم لحلها علا المشكالت من وجهي نقر المبحوثين ، والتعر الدراسةبمنطقة 
الو و  علا ك  ما يقدم من أنشطة وخدمات وجهود يستويد منها البدو  إليأامية الدراسة 

وتتمث  في دعم وتنشيط العوام  االيجابية للتوطين مما ينعكس في النهاية علا تعقيم استوادة 
البدو من خدمات التنمية االجتماعية المنشودة وسو  تساعد ا م الدراسة في تحديد 

 إلاا م الدراسة  ، وتنتمية التي تعم  علا استقرار البدواإسهامات الخاصة بالعوام  البيئي
من خال   العلميدراستي علا المنهم  فيالدراسات الوصوية التحليلية، و د أعتمد الباحث 

موردة من المستوطنين  511تم اختيار عينة الدراسة بوا ع و د  بالعينة االجتماعيمنهم المسم 
استخدمت الدراسة  كماباحث استمارة االستبيان وبع  المبحوثين بمنطقة الدراسة واستخدم ال

، والنسبة المعياريواالنحرا   الحسابيالوصوية مث  المتوسط  اإحصائيةبع  المقاييس 
اي   إلي العديد من النتائم توصلت الدراسة، و .معام  االرتباط لبيرسون إلا باإضافةالمئوية، 

 60031الرضا المنخو  عن المسكن ، و من المبحوثين يقعون في فئة  وي %  31031أن 
منهم يقعون في فئة % 01منهم يقعون في فئة  وي الرضا المتوسط عن المسكن، وأن % 

من المبحوثين يقعون في فئة %  25031وتوضم النتائم أن   وي الرضا المرتوع عن المسكن،
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ن في فئة منهم يقعو %  62 وي الرضا المنخو  عن توافر الخدمات بالمجتمع المحلا و 
منهم يقعون في فئة % 0103 وي الرضا المتوسط عن توافر الخدمات بالمجتمع المحلا، وأن 

%  51 وي الرضا المرتوع عن توافر الخدمات بالمجتمع المحلا،وتوضم النتائم المبينة أن 
%  6103و  من المبحوثين يقعون في فئة التكي  اإجتماعي مع البيئة الجديدة المنخو 

% 5603ون في فئة  وي فئة التكي  اإجتماعي مع البيئة الجديدة المتوسط ، وأن منهم يقع
 .منهم يقعون في فئة  وي التكي  اإجتماعي مع البيئة الجديدة المرتوع

 
 إجراءات الدراسة الميدانية

تررم أجررراء الدراسررة فرري منطقررة مثلررث حاليررب وشررالتين وأبررو رمرراد بمحافقررة البحررر األحمررر 
، وعرردد سرركانها 6كررم 41111بمو ررع  اسررتراتيجي اررام وتبلررغ مسرراحة منطقررة المثلررث حيررث تتميررز 

أسررة، ويوجرد بهرا عردد مرن القبائر  الر ين ينتمرون ألصرو  عربيرة  3610نسمة يمثلون  61310
مركز المعلومات ودعم اتخا  القررار بمحافقرة ).، والبشارية، والرشايدةةوأفريقية وام  بائ  العبابد

 (.6103البحر األحمر،
تنطرروي شرراملة البحررث علرري جميررع أربرراب األسررر بمنطقررة حاليررب وشررالتين  :المجااال البشاار 

رب  4061)منطقررة شررالتين : وأبررو رمرراد وفقررًا لبيانررات تعررداد السرركان فكانررت علررا النحررو التررالي
، وعلري  لرح (رب أسررة 0611)، ومنطقرة حاليرب (رب أسررة 0136)، ومنطقرة أبرو رمراد (أسرة

( رب أسررة 3610)م الشاملة فري المنراطق الثالثرة المشركلة لمنطقرة الدراسرة فقد بلغ إجمالي حج
ولتحديد حجم العينة من المبحوثين البدو أرباب األسر وللحصو  علا البيانات الالزمة لتحقيرق 

 Kreijicie and)أاردا  البحرث فقرد ترم تحديرد حجرم عينتري طبقرًا لمعادلرة كريجسرا ومورجران
Morgan)  علرري شراملة البحررث تررم التوصر  إلرري حجررم العينرة المطلوبررة فبلررغ وبتطبيرق المعادلررة

ار ا و رد ترم إختيرار مورردات عينرة الدراسرة . مرن الشراملة%(  303)مبحوثًا، بنسبة  دراا (523)
بطريقة عشوائية بسيطة مع مراعاة توزيع موردات العينرة علرا المنراطق الثالثرة المشركلة لمنطقرة 

منطقرررة : هم فررري شررراملة الدراسرررة، فكانرررت علرررا النحرررو التررراليالدراسرررة وفقرررًا لنسررربة تمثيررر  كررر  مرررن
 (.  20)ومنطقة حاليب (13)ومنطقة أبو رماد (611)شالتين 
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يقصد بي الوترة التي تم خاللها جمع البيانات مرن منطقرة البحرث، وارا الوتررة : الزمني المجال
 . 6103حتا نهاية منتص  شهر ديسمبر  6103من أو  شهر يوليو 

 

 الدراسةدوات  أ
لتحقيق أادا  البحث واختبار فروضي تم إعداد استمارة االستبانة التي استخدمت في 
ا م الدراسة من ثالثة أجزاء أولها يتضمن  ياس المتغيرات المستقلة موضع الدراسة 

السن، والحالة التعليمية، والمهنة، حجم الحيازة الحيوانية، ودرجة المشاركة التطوعية في :واي
ودرجة التمسح بالعادات والتقاليد  الضبط االجتماعي، درجة االنتماء للمجتمع القبلي،مجا  
عدد سنوات الخبرة في المهنة، عدد أفراد األسرة، أما ثانيها فهو مقياسًا لتحديد دور ، البدوية
والخال  من وجهة نقر المبحوثين البدو الحد من النزاعات األرضيةفي  االجتماعيالضبط 

تحديد أماكن بالنزاعات األرضية علا ة العادات والتقاليد واألعرا  الخاصة بقياس درج
بالنزاعات األرضية بسب الحد وأسلوب الرعي، ودرجة العادات والتقاليد واألعرا  الخاصة 

البدو لنحكام العرفية فيما يتعلق ورضا درجة امتثا  الواص  فيما بين أراضا القبائ ، وأيضا 
بالنزاعات بين القبائ  أما ثالث ا م األجزاء فكانت تختل . األرضيةبالحد من النزاعات 
أدوات التحليل  .أنوسهم البدو من وجهة نقرالحيازات األرضية  علا البدوية بمنطقة الدراسة

استخدم العر  الجدولي بالتكرارات والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي  :اإلحصائي
  .البسيط، ونمو ا التحلي  االرتباطي واالنحداري المتعدد ومعام  االرتباط المعياري واالنحرا 

 

 نتائج الدراسة
 :أفصحت الدراسة عن مجموعة من النتائم الهامة يمكن إجمالها فيما يلي

بالحد من التعر  علا الخصائل الشخصية واالجتماعية للمبحوثين البدو فيما يتعلق  – 0
 .رماد بمنطقة حاليب وشالتين وأبو النزاعات األرضية
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 للمبحوثين البدو بمنطقة الدراسة يوضم المتغيرات الشخصية واالجتماعية: ( 5)جدول رقم
المتغيرات 
عدد  الفئات المستقلة

المتوسط  % (261=ن)
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 السن
 (سنة 41أ   من )
 (سنة 41-33)
 (سنة فحكثر 33)

44 
631 
30 

0600 
2104 
0103 

 0600 عام 41
 
 

 األسرةحجم 
 (أفراد 4أ   من )صغيرة 

 (فرد 2-4)متوسطة 
 (فرد فحكثر 2)كبيرة 

011 
042 
001 

63،4 
41 
56،2 

 3006 606 
 

الحالة 
 التعليمية 

 أمي
 يقرأ ويكتب بدون شهادة

 حاص  علا التعليم األساسي
 حاص  علا تعليم متوسط
 حاص  علا مؤا  جامعي

613 
51 
46 
20 
 01 

3301 
0103 
0003 
0203 
303 

  

 المهنة 
 الرعي
 الصيد
 التجارة

 موق  حكومي
 أعما  حرة

601 
61 
35 
50 
46  

21 
303 
0403 

 103  
0003 

  
 
 

 

خبرة 
المبحوثين 
 في المهنة 

 (عام 60أ   من )منخوضة 
 (عام 41-60)متوسطة 

 (عام 33)مرتوعة 
011 
31 
010 

61 
6004 
4102 

5604 0205 

حجم الحيازة 
 الحيوانية 

 (وحدة 51أ   من )منخوضة 
 (وحدة 11-51)متوسطة 
 (وحدة فحكثر 11)مرتوعة 

661 
11 
63 

2603 
6403 
0601 

5003 
 
 

6103 
 

درجة 
المشاركة 
اإجتماعية 
 التطوعية

 (درجات 1أ   من )منخوضة 
 (درجة 05-1)متوسطة 

 (درجة 05أكثر من )مرتوعة 
10 
011 
13 

6606 
3001 
62 

 3055 501 
 

درجة 
االنتماء 
للمجتمع 
 القبلي

 (درجات 00أ   من )منخوضة 
 (درجة 05-00)متوسطة 
 (درجة فحكثر 02)مرتوعة 

05 
31 
635 

502 
6002 
3401 

04066 002 

درجة التمسح 
بالعادات 
والتقاليد 
 البدوية

 (درجات 3أ   من )منخوضة 
 (درجات 00- 3من )متوسطة 
 (درجة 06أكبر من)مرتوعة 

013 
065 
33 

3103 
6503 
0302 

 
301 
 

 
601 

 وحسبت من عينة الدراسة جمعت
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بلوغ  عام ويرجع  لح إلي( 41)أن متوسط عمر أفراد العينة او تبين نتائم الدراسة   -
علي  المبحوثين البدو من أرباب األسر مرحلة الخبرة والنضوا والقدرة علا العطاء والعم 

اصة الطبيعية وبصوة خ ح  النزاعات والخالفات التي تنشح بين المبحوثين علا الموارد
وك لح  درتهم علا المشاركة في إدارة تلح الموارد  األرضيةوارد مالنزاعات علا ال

أن  البية المبحوثين من البدو يقعون في فئة السن المتوسط نجد بصوة عامة و بالمنطقة،
واو ما يجعلهم أكثر  درة علا القيام بممارسات الحواق علا الموارد ( سنة 41-31)

 اوية من خال  الموروث الثقافي لديهم من العادات والتقاليدالطبيعية بالبيئة الصحر 
دارة الموارد الطبيعيةواألعرا  التي ت كما أشارت نتائم الدراسة . مكنهم من حسن استخدام وا 

ا م النتائم إلا  تشيرإلا ارتواع نسبة األمية بين المبحوثين بالعينة البحثية، حيث 
من المبحوثين  (%3301)تبين أن حوالي و ين االنخوا  في المستو  التعليمي للمبحوث

باإضافة إلي وجود نسبة أخري ممن يقرأون ويكتبون فقط دون الحصو  علي مؤا  أميون 
عدم ر بة بع  البدو في التعليم، باإضافة إلا  إلاوربما يعز   لح %( 0103)بلغت 

نقرا لحاجتهم ألوالدام  تعم  علا زيادة ا م المشكلةكانت العادات والتقاليد البدوية التي 
 لح عدم  ، باإضافة إلافي الوترات الماضية ال كور في مساعدتهم في العم  بالرعي

وجود ر بة لد  البدو في تعليم بناتهم فهي تساعد األسرة في عملية الرعي والعم  المنزلي 
األم قر  إلا بعد المسافة بين ال، باإضافة واشتغالهم بالحر  اليدوية  ات الطابع البيئي

التي توجد بها المدارس والوري والتوابع االخري نقرا لطبيعة المناطق الصحراوية، وتبين 
األسباب السابق  كراا إلي أيضًا ويرجع  لح  المرتوعةا م النسبة مع الوئة العمرية إرتباط 

ة أثناء الوتر  عدم توافر الخدمات التعليمية في المراح  العمرية المتقدمةباإضافة إلي 
كما أقهرت نتائم الدراسة الخاصة بتوزيع  -.األولي من عدم اإاتمام بحمر المثلث

تبين النتائم الواردة ( عادات دورة الحياة)المبحوثين وفقا للتمسح بالعادات والتقاليد البدوية 
لديهم درجة منخوضة إلا متوسطة للتمسح بالعادات %( 1404)أن  البية المبحوثين 

ويعز   لح إلا التطور في وسائ  االتصاالت ( عادات دورة الحياة)ة والتقاليد البدوي
المختلوة ودرجة إنوتاح المبحوثين البدو بمنطقة الدراسة علا العالم الخارجي من حولهم 
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األمر ال ي أد  إلا التخلي شيئًا فشيئًا عن بع  العادات والتقاليد المرتبطة بعادات دورة 
الجم  واإستعاضة عني بركوب التروسيك  أو السيارة  الحياة مث  التخلي عن إستخدام

وك لح موافقة البدوي بالمنطقة علا زواا ابني أو كريمتي من خارا القبيلة، األمر ال ي أد  
إلا تغير اجتماعا كبير وا ا أمر طبيعي نتيجة للتغير االجتماعي لد  اؤالء البدو من 

 .الشباب وخاصة األجيا  الجديدة
بالحد من درجة معرفة البدو المبحوثين بالعادات والتقاليد واألعرا  المرتبطة  علا التعر -6

 .بمنطقة الدراسة النزاعات األرضية فيما بينهم
درجة معرفة البدو المبحوثين بالعادات والتقاليد واألعرا  المرتبطة  يوضم :(2)جدول رقم

 .حاليب شالتين أبو رماد بمنطقة بالحد من النزاعات األرضية فيما بينهم

 طبيعة النزاعات األرضية بمنطقة الدراسة  
 درجة المعرفة  

 ةمرتفع ةمتوسط ةمنخفض
 % عدد % عدد % عدد

النزاعات األرضية فيما يتعلق بالتنقيب عن 
030 25 ال اب

5 051 5302 03
6 

430
0 

تحديد النزاعات األرضية فيما يتعلق ب
030 24  أماكن وأسلوب الرعي

3 050 5301 03
1 

420
2 

النزاعات األرضية فيما يتعلق بالحد 
01 44،2 024 2 66 الواص   فيما بين أراضا القبائ 

4 
31،
4 

 جمعت وحسبت من عينة الدراسة
ين من البدو لديهم درجة معرفة بالعادات أن  البية المبحوث( 6)جدو  ر م ال يشير

األرضية بدرجة متوسطة إلا مرتوعة فيما يتعلق والتقاليد فيما يتعلق بالحد من النزاعات 
تحديد أماكن وأسلوب يليها النزاعات األرضية ب%( 16،3)بالتنقيب عن ال اب بنسبة  دراا 

، ثم النزاعات األرضية فيما يتعلق بالحد الواص  فيما بين %(16،3)بنسبة   دراا  الرعي
م إلا  طبيعة الموروث الثقافي ال ي ، وتعز   تلح النتائ%(13)أراضا  القبائ  بنسبة  دراا 

يؤكد علا أامية  يمة األر  لدي المبحوثين البدو بمنطقة الدراسة نتيجة تمتعهم بصورة كبيرة 
من المعار  والسلوكيات التي تؤد  إلا تمسكهم بالعادات والتقاليد نحو المحافقة علا الموارد 

لد  المبحوثين تعتبر أر  مشاع  األرضية والتمسح بها، وعلا الر م من أن   يمة األر 
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إال أن لك   بيلة أرضها المحددة والمعروفة واا التي تقوم بتوزيعها علا أفراد  بيلتها والعشائر 
داخ  القبيلة وفقًا للنقام والعر  المعتر  بي كححد آليات الضبط االجتماعي  ير الرسمي فاني 

ها أو موافقتها ومن يخال   لح يتعر  اليجوز لقبيلة أن ترعا في أر   بيلة أخر  إال بإ ن
لمجموعة من الجزاءات، وفا ايونة األخيرة  قهر صراع علا  يمة األر  كملكية للقبيلة 
ينتوع بها أبناء القبيلة وبين بع  األفراد من القبائ  األخر  نتيجة عمليات التنقيب عن ال اب 

الباحث من خال  مشااداتي  بمنطقة الدراسة وخاصة باألماكن الوعرة من الوديان وير 
بالمنطقة أن تحو  أراضا المراعا المشاع إلا أراضا للتنقيب عن ال اب أوجد صراعًا بين 

وضع يد اليجوز التصر  فيها  اأفراد  القبائ  حو   انونية ملكيتها حيث تعتبر ا م أال راض
 يمة األر  نتيجة ا م  د والمواجئ فيباإضافة إلا أن  لح أد  إلا االرتواع الشدي

السلوكيات األمر ال ي أد  إلا تغير نقرة الورد والقبيلة لتلح االراضا وتحولها من أرث 
تاريخي للقبيلة ومصدر لمكانتها إلا مجرد  يمة مادية األمر ال ي أوجد بدورم نزاعات 

 .ح االراضاوصراعات بين القبائ  وبين أبناء القبيلة الواحدة علا حيازة تل
يوضم درجة إمتثا  المبحوثين البردو لالحكرام العرفيرة فيمرا يتعلرق برإدارة المروارد  :(2)ل رقمجدو

  الطبيعية
 النسبة العدد المبحوثين البدو لالحكام العرفية ورضا درجة إمتثال

 0،1 3 منخوضة
 61،2 011 متوسطة
 21،3 631 مرتوعة

درجة ب أن أ   فئة للمبحوثين البدو (5)النتائم االحصائية الواردة بالجدو  ر م  أقهرت
يقعون في الوئة  بمنطقة الدراسةاالرضية متثا  لالحكام العرفية فيما يتعلق بإدارة الموارد اال

وأن أعلا نسبة % 61،2يلا  لح الوئة المتوسطة بنسبة  دراا %  0،1المنخوضة بنسبة 
ين المبحوث  البية يتضم أن وعلية% 21،3للمبحوثين البدو يقعون فا الوئة المرتوعة بنسبة 
متثا  لالحكام العرفية فيما يتعلق بإدارة اال من البدو لديهم درجة مرتوعة الا متوسطة من

ويعز   لح الا تميز المجتمع البدو  بقوة العال ات % 11،0االرضية بنسبة  دراا الموارد 
ق واالخالل والمروءة حيث تعتبر الجماعة اا مصدر المعايير والقيم والمث  االولية مث  الح
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والصبر وتحم   سوة القرو  الطبيعية وأستطاعت التواعالت المتبادلة واالتصا  المباشر بين 
أفراد القبيلة الواحدة االمتثا  لحكم الجماعة ممثاًل فا شيم القبيلة، ويدعم ا ا صور الحياة 

العادات الثقافية وجلسات اليومية والتواعالت المستمدة من حكمة االباء واالجداد والحواق علا 
الحكم العرفا من تنشئتهم من  الصغر من خال  عملية التنشئة االجتماعية، لدرجة أن 
المبحوثين بمنطقة الدراسة يعتبرون شيم القبيلة أبوام كناية عن االحترام الشديد والمكانة 

 .الخاصة التا يتمتع بها مشايم القبائ 
ت المسررتقلة المدروسررة وبررين درجررة دور الضرربط االجتمرراعي العال ررة االرتباطيررة بررين المتغيرررا-5

 .حاليب شالتين أبو رماد الحد من النزاعات األرضية بمنطقة ير الرسمي في 
دور الضرربط االجتمرراعي  يررر الرسررمي فرري درجررة  رريم معررامالت االرتبرراط بررين  :(4)جاادول رقاام

 حاليرررب شرررالتين أبرررو رمررراد والمتغيررررات بمنطقرررة الحرررد مرررن النزاعرررات األرضرررية
 المدروسة المستقلة

 قيم معامل الرتباط المتغيرات المستقلة م
 **10012  السن 0
 10101 مستو  خبرة المبحوثين في المهن المختلوة  6 

 * 10033 األسرةحجم  5
 *10020 حجم الحيازة الحيوانية  4
 ** 10016 درجة المشاركة االجتماعية التطوعية  3
 **10334 درجة االنتماء للمجتمع القبلي 2
 ** 10010 درجة التمسح بالعادات والتقاليد  3

، 10041: اي 1010، و1013عند مستو  معنوية    525=ح . يمة معام  االرتباط الجدولية د
 1013معنوية عند * ، 1010معنوية عند ** علا الترتيب  10030و

أن درجرررة دور ( 4)العال رررة االرتباطيرررة الموضرررحة بالجررردو  ر رررم يتبرررين مرررن نترررائم دراسرررة 
حاليرب شرالتين أبرو  الحرد مرن النزاعرات األرضرية بمنطقرةالضبط االجتماعي  يرر الرسرمي فري 

السررن، ودرجررة : بكرر  مررن 1010كانررت  ات عال ررة إرتباطيررة معنويررة عنررد مسررتو  معنويررة . رمرراد
يرررر الرسرررمي، ودرجرررة االنتمررراء للمجتمرررع المشررراركة التطوعيرررة فررري مجرررا  الضررربط االجتمررراعي  

كانت اناح عال ة أرتباطية معنوية عنرد  البدوية، بينماالقبلي، ودرجة التمسح بالعادات والتقاليد 
الحد من النزاعات األرضرية بين درجة دور الضبط االجتماعي  ير الرسمي في  1013مستو  
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بينمرا التوجرد . األسررةيوانيرة، وحجرم حجرم الحيرازة الح: حاليب شالتين أبو رماد بك  مرن بمنطقة
مسررتو  خبرررة المبحرروثين فرري : عال ررة إرتباطيررة معنويررة بححررد المتغيرررات المسررتقلة المدروسررة واررو

 . المهن المختلوة
 :تحقيق الفرض البحثي -

وبنرراء علررا ارر م النتررائم سررالوة الرر كر يمكررن  بررو  الوررر  اإحصررائي األو  جزئيررًا و بررو  
توجرد عال رة معنويرة برين درجرة دور الضربط االجتمراعي : " الور  النقري بعد تعديلي كما يلري

حاليرب شررالتين أبرو رمراد وبرين كر  مررن  الحرد مررن النزاعرات األرضرية بمنطقرة يرر الرسرمي فري 
، ودرجرة المشراركة التطوعيرة فري مجرا  الضربط االجتمراعي  يرر الرسرمي، األسررةالسرن، وحجرم 

ودرجرررة االنتمررراء للمجتمرررع القبلررري، وحجرررم الحيرررازة الحيوانيرررة، ودرجرررة التمسرررح بالعرررادات والتقاليرررد 
 ". البدوية 

توسرير التبراين الكلرا  فريتحديد نسبة مساامة المتغيررات  ات العال رة االرتباطيرة المعنويرة  – 4
حاليرب شرالتين أبرو  الحد من النزاعات األرضية بمنطقةر الضبط االجتماعي في لدرجة دو 

 رماد
دور الضرربط بررالمتغيرات المسررتقلة  لعال ررة درجررة التحليرر  أالرتبرراطي واالنحررداري :(1)جاادول رقاام

 .المدروسة

خطوات 
 التحليل

المتغيرات الداخلة 
 في التحليل

معامل 
الرتباط 
 المتعدد

النسبة المئوية 
التراكمية 
للتباين 
المفسر 

 للمتغير التابع

النسبة المئوية 
للتباين 
المفسر 

 للمتغير التابع
معامل 
 النحدار

درجة االنتماء  (0)الخطوة
 **640301 6206 6206 10306 للمجتمع القبلي

درجة التمسح  (6)الخطوة 
 **640006 201 5106 10341 بالعادات والتقاليد

 **650235 601 5501 10333 السن (5)الخطوة 

 (4)الخطوة 
درجة المشاركة 

في مجا   التطوعية
 الضبط االجتماعي

10313 5304 000 650505** 

 1010معنوي عند مستو  معنوية ** ، 430153( =  يمة ألوا) يمة الجزء الثابت من المعادلة 
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وللتحكد من النتائم السابقة الدالة علا وجود عال ة إرتباطية معنوية بين درجة دور 
حاليب شالتين أبو  الحد من النزاعات األرضية بمنطقةالضبط االجتماعي  ير الرسمي في 

وبين ك  المتغيرات المستقلة  ات العال ة االرتباطية المعنوية بها وجعلها أكثر د ة في   رماد
ق  ديناميكية المتغيرات األخر ، وبحخ  أثر ا م المتغيرات في االعتبار، فقد تم وضع الور  

كلية ال تسهم المتغيرات المستقلة  ات العال ة المعنوية بالدرجة ال" اإحصائي التالي القائ  بحني 
حاليب شالتين  الحد من النزاعات األرضية بمنطقةلدور الضبط االجتماعي  ير الرسمي في 

، ودرجة األسرةالسن، وحجم : " أبو رماد في التباين الكلي الموسر لها، وا م المتغيرات اي
المشاركة التطوعية في مجا  الضبط االجتماعي  ير الرسمي، ودرجة االنتماء للمجتمع 

 ". جم الحيازة الحيوانية، ودرجة التمسح بالعادات والتقاليد البدوية القبلي، وح
والختبرررار صرررحة اررر ا الورررر  ولتقررردير نسرررب مسررراامة كررر  مرررن المتغيررررات المسرررتقلة  ات 

الحرد مرن العال ة االرتباطية المعنوية بالدرجة الكلية لدور الضبط االجتمراعي  يرر الرسرمي فري 
تين أبررو رمرراد فرري التبرراين الكلرري الموسررر لهررا، اسررتخدم حاليررب شررال النزاعررات األرضررية بمنطقررة

نمررو ا التحليرر  االرتبرراطي واالنحررداري المتعرردد المترردرا الصرراعد، تبررين أنرري يمكررن اإبقرراء علررا 
أربعرررة متغيررررات فقرررط مرررن برررين المتغيررررات السرررتة  ات العال رررة االرتباطيرررة بالدرجرررة الكليرررة  لررردور 

حاليرب شرالتين أبرو  النزاعرات األرضرية بمنطقرة الحرد مرنالضبط االجتماعي  يرر الرسرمي فري 
رمرراد السرررتخدامها فرري نمرررو ا التحليررر  أالرتبرراطي واالنحرررداري المتعررردد المترردرا الصررراعد، واررر م 

السن، ودرجة المشاركة التطوعية فري مجرا  الضربط االجتمراعي  يرر الرسرمي، : المتغيرات اي
ت والتقاليرد البدويرة، ومرن نترائم التحلير  ودرجة االنتماء للمجتمرع القبلري، ودرجرة التمسرح بالعرادا

اتضم أن نسبة مساامة ا م المتغيرات في توسير التباين الكلي للدرجرة ( 3)المبينة بجدو  ر م 
حاليرب  الحرد مرن النزاعرات األرضرية بمنطقرةالكلية لدور الضربط االجتمراعي  يرر الرسرمي فري 

وأن نسررربة مسررراامتهم   1010و  شرررالتين أبرررو رمررراد  كانرررت عال رررة إرتباطيرررة معنويرررة عنرررد مسرررت
تعرز  إلرا درجرة االنتمراء %  6206، منهرا % 53مجتمعين معًا في القدرة التنبؤية لتغيراا اي 

إلرررا السرررن،  % 601إلرررا درجرررة التمسرررح بالعررررادات والتقاليرررد البدويرررة، و% 201للمجتمرررع القبلررري، 
 .إلا درجة المشاركة التطوعية في مجا  الضبط االجتماعي% 000و
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وطبقًا للنترائم السرابقة يمكرن  برو  الورر  اإحصرائي السرابق جزئيرًا : قيق الفرض البحثيتح -
بعررد تعديلرري فيمررا يتعلررق بهرر م المتغيرررات، ويمكررن  بررو  المتغيرررات المرتبطررة معنويررًا بدرجررة دور 

 حاليرب شرالتين أبرو  الحرد مرن النزاعرات األرضرية بمنطقرةالضبط االجتماعي  يرر الرسرمي فري 
درجررة االنتمرراء للمجتمررع القبلرري، ودرجررة التمسررح بالعررادات والتقاليررد، والسررن، ودرجررة : رمرراد وارري

 .المشاركة التطوعية في مجا  الضبط االجتماعي
ممثلة في النزاعات التي تواجي المبحوثين البدو فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية  - 3

حاليب شالتين أبو  بمنطقة ثينمن وجهي نقر المبحو  األرضية متعلقة بالمواردالنزاعات ال
 .رماد
متعلقرة النزاعرات البيبرين أارم النزاعرات التري تواجري المبحروثين البردو فيمرا يتعلرق  :(6)جدول رقم

 .حاليب شالتين أبو رماد بمنطقة من وجهي نقر المبحوثين األرضية بالموارد
 الترتيب % تكرار النزاعات م
 5 1103 614 بسبب التنقيب علي ال اب األرضيةالنزاعات علا الموارد  0
 6 14،15 501 تحديد أماكن وأسلوب الرعيالنزاعات األرضية علا  6
النزاعات األرضية بسب الحد الواص   فيما بين أراضا  5

 0 14،64 544  بائ  العبابدة والبشارية من جهة والبشارية بعضهم البع  
 4 33054 633 بسبب الموارد الرعوية األرضيةالنزاعات علا الموارد   4
الناشوة الخاصة  األشجارخاصة  األشجارالنزاعات علا  3

 2 21031 634 بالوحم 
 1 26035 661 النزاعات علا مشاك  الصيد  2
 3 35046 621 والعيون ايبارالنزاعات علا الموارد المائية وملكية  3
 3 23061 651 النزاعات علا حيوانات المرعي والجما  في الصحراء  1

أن اناح مجموعة من النزاعات التي تواجي ( 3)أقهرت النتائم المبينة بالجدو  ر م 
 متعلقة بالمواردالنزاعات الممثلة في المبحوثين البدو فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية 

حاليب شالتين أبو رماد  دمها المبحوثين من  بمنطقة من وجهي نقر المبحوثين األرضية
النزاعات األرضية بسب الحد  أكثر النزاعات أامية اي: حصراا فيما يليتم وجهة نقرام 

الواص   فيما بين أراضا  بائ  العبابدة والبشارية من جهة والبشارية بعضهم البع  من جهة 
يليها   14،15 اكن وأسلوب الرعيتحديد أميليها النزاعات األرضية علا 14،64أخر 

من % 1103 بنسبة  دراا بسبب التنقيب علي ال اب األرضيةالنزاعات علا الموارد 
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ثم النزاعات علا الموارد المائية % 33054المبحوثين، تليها النزاعات علا الموارد الرعوية 
وة الخاصة الناش األشجارخاصة  األشجار، وتالاا النزاعات علا %35046 ايباروملكية 
،  %23061، ثم النزاعات علا حيوانات المرعي والجما  في الصحراء %21031بالوحم  

 .من المبحوثين% 26035وتالاا مشكلة النزاعات علا مشاك  الصيد 
 

 مناقشة النتائج
عام ويرجع  لح إلا بلوغ المبحوثين  41أوضحت النتائم أن متوسط عمر أفراد العينة او -0

البدو من أرباب األسر مرحلة الخبرة والنضوا والقدرة علا العطاء والعم  علا ح  
النزاعات والخالفات التي تنشح بين المبحوثين علا إدارة الموارد الطبيعية وبصوة خاصة 

 .  د األرضيةالنزاعات علا الموار 
أشارت نتائم الدراسة إلا ارتواع نسبة األمية بين المبحوثين بالعينة البحثية، حيث تشير -6

من % 3301ا م النتائم إلا االنخوا  في المستو  التعليمي للمبحوثين وتبين أن حوالي 
 .المبحوثين أميون ويعز   لح الا عدم ر بة بع  البدو في التعليم

عادات )خاصة بتوزيع المبحوثين وفقا للتمسح بالعادات والتقاليد البدوية أقهرت النتائم ال-5
لديهم درجة منخوضة إلا متوسطة للتمسح % 1404أن  البية المبحوثين ( دورة الحياة

ويعز   لح الا التطور في وسائ  ( عادات دورة الحياة)بالعادات والتقاليد البدوية 
 .حوثين البدو بمنطقة الدراسة علا العالم الخارجياالتصاالت المختلوة ودرجة إنوتاح المب

كما أكدت النتائم أن  البية المبحوثين من البدو لديهم درجة مرتوعة الا متوسطة من  – 4
ويعز  % 11،0االمتثا  لنحكام العرفية فيما يتعلق بإدارة الموارد االرضية بنسبة  دراا 

ث تعتبر الجماعة اي مصدر المعايير  لح الا تميز المجتمع البدوي بقوة العال ات حي
 .والقيم والمث  االولية مث  الحق واالخالل والمروءة والصبر

أن  البية المبحوثين من البدو لديهم درجة معرفة بالعادات والتقاليد فيما يتعلق بالحد من  - 3
دراا النزاعات األرضية بدرجة متوسطة إلا مرتوعة فيما يتعلق بالتنقيب عن ال اب بنسبة  

يليها النزاعات األرضية بتحديد أماكن وأسلوب الرعي بنسبة   دراا %( 16،3)
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، ثم النزاعات األرضية فيما يتعلق بالحد الواص  فيما بين أراضي  القبائ  %(16،3)
، وتعز   تلح النتائم إلا  طبيعة الموروث الثقافي ال ي يؤكد علا %(13)بنسبة  دراا 

حوثين البدو بمنطقة الدراسة نتيجة تمتعهم بصورة كبيرة من أامية  يمة األر  لدي المب
المعار  والسلوكيات التي تؤد  إلا تمسكهم بالعادات والتقاليد نحو المحافقة علا الموارد 

 .األرضية والتمسح بها
 

 أهم التوصيات  
التحكيرررد علرررا ضررررورة تررروفير الوحررردات الرعويرررة المالئمرررة لهرررؤالء البررردو وتحسرررين مسرررتويات  .0

معيشررتهم األمررر الرر ي يهيررئ الورررل للتواجررد واالسررتقرار بتلررح المنطقررة الحدوديررة مررن خررال  
 .تدعيم وتعزيز آليات الضبط االجتماعي  ير الرسمي 

البرررررامم التنمويررررة بالمنطقررررة بترررردريب وتنميررررة  ومنورررر يضرررررورة االاتمررررام مررررن  برررر  مخططرررري  .6
ر العلويرررة التررري ترررؤد  إلرررا مهرررارات المبحررروثين البررردو فيمرررا يتعلرررق بزراعرررة وتحسرررين األشرررجا

تحسرررين االراضرررا الرعويرررة مرررن ناحيرررة وتحقيرررق إنتررراا إ تصررراد  كححرررد أارررم شرررروط تحقيرررق 
 . االستدامة اال تصادية وتحسين سب  العيش للبدو 

يجررب علررا األجهررزة المعنيررة ممثلررة فرري مكاتررب شررئون القبائرر  بالمنطقررة الحررد مررن عمليررات  .5
وتجريرر  االراضررا الرعويرة ممررا سرريؤد  إلررا  التنقيرب علررا الرر اب والر ي تسرربب فرري ترداور

 .  تصحراا في المستقب  القريب نتيجة السلوكيات الغير رشيدة
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ABSTRACT  

The study aimed at identifying the personal and social 

characteristics of the Bedouins who subject to research in respect 

of the reduction of land disputes in the region of Halayib، Shlatin، 

Abu Ramad, and identifying the degree of knowledge of the 

Bedouins who subject to research toward customs، traditions and 

customs associated with the reduction of land disputes at the 

study area, the random sample was selected regular-strong 365 

persons head of the family has been the questionnaire design and 
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collected the final data of the Bedouins who subject to research 

involved in reduction of land disputes area Halayib Chula Tin 

Abu ashes personal interview during the period from the first of 

July until mid-December 2015 01.07.2015 until 15.12.2015. The 

results showed for study of relational relations between degree of 

informal social control role in reduction of  land disputes in a 

desert environment in Abu Ramad، Halayib، shalatin and 

independent variables studied that there is a correlation moral link 

at a level 0.01 of each: Age، degree of voluntary participation in 

the informal social control، the degree of belonging to the tribal 

community، and the degree of adherence to customs and 

traditions of nomadic، while there is a correlation between moral 

at 0.05 degree the role of informal social control in reduction of 

land disputes in the desert environment in Abu Ramad ، Halayib، 

shalatin: size animal possession، family size، and using multiple 

regression method Step wise showed he could keep seven 

variables only from among the eleven variables relevant relational 

degree exactly social role In reduction of  land disputes in the 

desert environment in Halayib and shalatin Abu Ramad and it 

turns out that the proportion of the contribution of these variables 

in the explanation of variance overall degree of informal social 

control role in reduction of land disputes in a desert environment 

in Halayib, shalatin and Abu Ramad is 37%. The study also 

discussed major conflicts. 


