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 السيناوية    المرأة العوامل النفسية واالجتماعية المرتبطة بتمكين
 فى التنمية المستدامة

          [7] 
 (2)أمل عبد الفتاح شمس -(1)أحمد مصطفي العتيق-(1)خالد علي زايد سليمان

 كلية التربية، جامعة عين شمس( 9 ، جامعة عين شمسمعهد الدراسات والبحوث البيئية( 0
 

 المستخلص
واهميته فى المجتمع احدى المسائل الهامة التى طرحتها االنسانية  المرأةحث فى دور الب

االن تطرح نفسها فى صيغ تتناسب مع طبيعة كل  المرأةتزال، اال ان  منذ عهود بعيدة وال
عصر بحسب خصوصيته والمفاهيم الحديثة التى تتناول مواضيعه وهناك عوامل كثيرة تفسر 

خاصة فى سيناء ومن اهمها اهتمام الدولة بتنمية سيناء لمكافحة  المرأةاالهتمام المتزايد ب
السيناوية من حقوقها القانونية  المرأةوتمكين  9101العنف والتطرف وتحقيق التنمية المستدامة 

والضغوط  ر السنين بسبب العادات والتقاليدعلى مدا اهملتواالجتماعية واالقتصادية والتى 
هدف  .فى المجتمعات البدوية السيناوية المرأةعية والنفسية التى تواجهها االقتصادية واالجتما

السيناوية فى برامج ومشروعات التنمية  المرأةالبحث إلى التعرف على مدى مشاركة 
تم . المستدامة، وعوامل االقدام واالحجام فى تلك المشروعات، والعوامل االجتماعية والنفسية

وتم جمع البيانات من خالل  .ليلي لتكوين اإلطار النظري للبحثاستخدام المنهج الوصفي التح
سيدة بمحافظة شمال ( 021)استمارة استقصاء كأداة رئيسية للبحث من خالل عينة مكونة من 

وقد اعتمد  .9102وحتى فبراير  9102من سبتمبر شهور  6وامتدت فترة البحث  سيناء
 .رية العوامل الخمس الكبرى لكومرىلرمزية ونظالباحثون على نظرية الدور ونظرية التفاعلية ا

العوامل النفسية واالجتماعية المرتبطة بتمكين عالقة بين وقد أسفرت النتائج إلى وجود 
 كما توجد. ودرجة التمكين االقدام واالحجامعالقة بين  ووجود. السيناوية ودرجة التمكين المرأة

هم توصيات الدراسة أومن  .لتمكينجة االعوامل الخمسة الكبرى للشخصية ودر عالقة بين 
التنوع الثقافى والجغرافى عند اختيار  فى التخطيط للمشروعات وان يراعى المرأةأهمية مشاركة 

جزء ال يتجزأ من الخطة اإلستراتيجية  المرأة، وان يكون تمكين المرأةبالمشروعات التى تتعلق 
أو المجتمعية، وضرورة ان يكون هناك للدولة وفى كل المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة 

وتمكينها من حقوقها القانونية واالجتماعية  المرأةمشاركة  بأهميةبرامج اعالمية خاصة للتوعية 
 .واالقتصادية



 خالد علي زايد وآخرون
 

 122 9102يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا المجلد

 مقدمة
واهميتثثثثه فثثثثى المجتمثثثثع احثثثثدى المسثثثثائل الهامثثثثة التثثثثى طرحتهثثثثا  المثثثثرأةالبحثثثثث فثثثثى دور  إن

نفسها فى صثيغ تتناسثب مثع طبيعثة  تعيد طرح  المرأة االنسانية منذ عهود بعيدة والتزال، اال ان
كثثل عصثثر بحسثثب خصوصثثيته والمفثثاهيم الحديثثثة التثثى تتنثثاول مواضثثيعه والتثثى تسثثتوجب مثثن 

المواضثثثيع المختلفثثثة لتحفيثثثز الجهثثثود  ةهثثثذا الخصثثثوث البحثثثث والدراسثثثة واثثثثار الباحثثثث والمهثثثتم ب
 . بعدها وما والقدرات والتى تساهم جميعا فى هذه الغاية

كونهثا تمثثل نصثف المجتمثع وتكمثل الجثزء الثثانى لعنصرا اساسيا فى المجتمثع  المرأةتمثل و 
بثدون الجثزء االول، والشثك ان الشثعوب ايثر المتطثورة تحثاول  والمواصثلةالذى اليمكنه الظهور 

أو السماح لها بتمثيل نفسها فى المحافل والمواقع واالمثاكن كافثة لكثب   المرأةجاهدة عدم تمكين 
نع اهثا ومهاراتهثثا ومواهبهثا وامكانياتهثثا التثى هثثى هبثة ممنوحثثة لهثا بثثدون مقابثل مثثن قبثل صثثطاقات

فالحرية والمسثاواة عنصثران يضثمنان ..... وواهب اليقبل المساومة والمماطلة فى هذا الموضوع
 .للخليقة كافة الحقوق والواجبات بصورة عادلة

خاصثثة فثثى التنميثثة  فثثى معظثثم الثثدولمثثن المفثثاهيم الشثثائعة  المثثرأةمفهثثوم تمكثثين  أصثثب ولقثثد 
 سواء فثىه جوهريمن المفاهيم المفهوم التمكين  اصب  حيث  المرأة عند الكتابة عناالجتماعية 

ومكافحثثثثة الفقثثثثر والمشثثثثاركة والرفاهيثثثثة مفثثثثاهيم النهثثثثو  مثثثثع مناقشثثثثات السياسثثثثات أو البثثثثرامج 
 .دوليةالمفاهيم الرئيسية فى المؤتمرات المحلية وال أحدالمجتمعية وشكل 

كان الهدف حيث  لتؤكد مقررات بكين 9111 عامجاءت االهداف التنموية لاللفية فى لقد 
اكدت الدول العربية التزامها كما  المرأةى النوع االجتماعى وتمكين الثالث تحقيق المساواة ف

كما انعقدت مؤتمرات اقليمية وعالمية لمتابعة تنفيذ  9100باهداف االلفية واخرها الريا  
فى االمم المتحدة  01+لدول مقررات بكين كل خمس سنوات كان اخرها تحت عنوان بكين ا

 اذ، المرأةفيما يخث  9101فى خطة التنمية  للمرأةكده المجلس القومى أ وهذا ما .يوركو بني
فى مصر من اجل تحسين  المرأةتم مناقشة مقترح وضع استراتيجية قومية لتنمية وتمكين 

تحقيق تكافؤ الفرث والمساواة لمساهمتها فى المجاالت المختلفة  ورفع المصرية المرأةوضع 
بين الجنسين وخصوصا فى المناطق النائية وسيناء من خالل وضع سياسات وبرامج تنموية 
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االتحاد العام لنساء مصر، العدد  -والمجتمع المرأة) .المركزى والالمركزى ىعلى المستو 
 (9101الخامس، يونية 

 
 مشكلة البحث

 المرأةتمكين )المعنونة ( 9112 حنان مكرم،)تناولت الكثير من الدراسات مثل دراسة 
والمعنونة ( SIKHULEKILE, 2014)ودراسة ( عول للمشاركة فى التنمية الريفيةالتى ت

 ثروت اسحق،)ودراسة ( االجتماعى واالقتصادى بزيمبابوى فاعليات استراتيجيات التمكين)
واحتماالت صور الواقع  –فى التنمية المحلية فى سيناء  مرأةالدور )المعنونة ( 9110

هذه الدراسات فى دول مختلفة من العالم اقليمية وعربية ومحلية وفى ، وقد تمت (المستقبل
تبعا لبرامج  المرأةوقد استهدفت هذه الدراسات اجراءات نظرية وتطبيقية لتمكين  ،سيناء

االقتصادية  المرأةعوقات التى تواجه تمكين ومشروعات التنمية المستدامة ومعرفة الم
 المرأةولكن الباحث لم يجد فى حدود علمه دراسات تناولت تمكين  ،واالجتماعية والثقافية

باستخدام مدخل برامج ومشروعات التنمية المستدامة وقياس التمكين من من الجوانب النفسية 
  .واالجتماعية خاصة فى البيئة الصحراوية وسيناء

 المرأةجتماعية المرتبطة بتمكين النفسية واال استهدف هذا البحث معرفة العوامل لذلك
سؤاء االسرة او المدرسة او الجمعيات االهلية وذلك من خالل برامج التنمية المستدامة 
 ،باستخدام مدخل عوامل االقدام واالحجام للمراة للمشاركة فى برامج التنمية المستدامة المحلية

واالقتصادى وعالقته بكل من  شكاله المختلفة الذاتى والمجتمعىلتمكين باوقياس درجة ا
  .العوامل االجتماعية واالقدام واالحجام والعوامل الخمس الكبرى للشخصية

السيناوية خاصة من الموضوعات التى تشغل بال كثير  المرأةعامة و  المرأةويعتبر تمكين 
وكذلك تضعها الدولة فى مقدمة اهتماماتها وهذا  ،من الباحثين واالكاديميين ومخططى التنمية

  .(9101) المرأةالستراتيجية الوطنية لتمكين ماظهر فى ا
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من الناحية  المرأةوعلى الرام من ذلك فان الدراسات واالبحاث التى تناقش تمكين 
ى تحتله السيناوية مازالت قليلة مقارنة باهمية الدور الذ المرأةوخاصة ،االجتماعية والنفسية معا

  .السيناوية المرأةفى المجتمع والخصوصية الثقافية التى تتميز بها  المرأة
لذلك اصب  من الضرورى لكل الباحثين واالكاديمين ومخططى التنمية واصحاب القرار 

 المرأةوالمؤسسات المعنية بالتنمية القيام بدراسات اكثر تحديدا وتفصيال عن سبل تمكين 
عوقات التى تواجه تمكينها فى ظل العادات والتقاليد والقضاء العرفى الذى السيناوية ودراسة الم
 .يحد كثيرا من تمكينها

 :فان مشكلة البحث الحالى تتمثل فىوانطالقا من الحاجة الماسة للدراسات فى هذا المجال 
  السيناوية ومشاركتها فى برامج  المرأةمعرفة العوامل التى قد تعيق او تسهم فى تمكين

  .نمية المستدامة فى المجتمعات المحليةالت
  فى التنمية المستدامة فى المجتمع السيناوى وطبيعة  المرأةالكشف عن اليات تمكين

  .السيناوىفى المجتمع  اف الفاعلة والمؤثرةالعالقات بين االطر 
  رأةالممن النواحى الذاتية والمجتمعية واالقتصادية من وجهه نظر  المرأةكيفية قياس تمكين 

 .المشاركة فى البرامج التنموية
 

 أسئلة البحث
تنمية السيناوية فى عملية ال المرأةما العوامل االجتماعية والنفسية التى تساعد على تمكين  -0

 ؟ المستدامة بمجتمع الدراسة
لتنمية السيناوية فى برامج ومشروعات ا المرأةما عوامل االقدام واالحجام لمشاركة  -9

 ؟دراسةالمستدامة بمجتمع ال
 ؟لتنمية المستدامة بمجتمع الدراسةالسيناوية فى برامج ومشروعات ا المرأةما مدى مشاركة  -0
لتنمية المستدامة السيناوية فى ا المرأةما العوامل النفسية واالجتماعية المرتبطة بتمكين  -1

 ؟بمجتمع الدراسة
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 أهداف البحث
التعرف على العوامل النفسية " إلى يهدف البحث :يهدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية

 "السيناوية فى برامج التنمية المستدامة بشمال سيناء المرأةواالجتماعية المرتبطة بتمكين 
 : ويمكننا الوصول الى الهدف الرئيسى من خالل مجموعة من االهداف الفرعية كالتالى

 .مجتمع الدراسةلالتعرف على الخصائث االجتماعية والنفسية  -0
لتنمية المستدامة بمجتمع السيناوية فى برامج ومشروعات ا المرأةمدى مشاركة  التعرف على -9

 .الدراسة
السيناوية فى  المرأةالتعرف على العوامل االجتماعية والنفسية التى تساعد على تمكين  -0

 .عملية التنمية المستدامة بمجتمع الدراسة
السيناوية فى عملية  المرأةن التعرف على العوامل االجتماعية والنفسية التى تحد من تمكي -1

 .التنمية المستدامة بمجتمع الدراسة
السيناوية فى برامج ومشروعات  المرأةالتعرف على عوامل االقدام واالحجام لمشاركة  -1

 .التنمية المستدامة بمجتمع الدراسة
 المرأةالخروج بتوصيات لصانعى القرارات والمؤسسات التنموية لكيفية ادماج وتمكين  -6

 .وية فى برامج التنمية المستدامة بمحافظة شمال سيناءالسينا
 

 أهمية البحث
من حيث طبيعة اهتمام الدولة وتوجهها نحو تنمية سيناء واالهتمام  تنبع اهمية البحث

السيناوية فى ظل خطة الدولة للتنمية  المرأةبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتمكين 
تتمتع بها فى سيناء من مكانة خاصة فى  السيناوية وما المرأةواهمية  ،9101المستدامة 

وما ، "المنشد"لحكم فى قضاياها وهو القضاء العرفى حيث ان لها قاضى مخصوث يختث با
وكذلك مزاولة العديد من الحرف كالرعى والزراعة  ،تحتله من مكانة خاصة فى االمثال البدوية

وندرة الدراسات التى قامت فى  ،رة بالبحثوالتطريز والحرف اليدوية يجعل منها خاصية جدي
واهمية  ،السيناوية عموما وعلى التمكين المرتبط بالتنمية المستدامة خصوصا المرأةسيناء على 
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دراسة سيناء فى هذا التوقيت تحديدا ومايترتب عليها من تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية 
ات ثيرا لبناء جيل قادر على مواجهه التحديأثرا وتأمن اكبر العوامل ت المرأةونفسية كانت 

 .وتحقيق اهداف االلفية الثالثة
 المرأةتتجلى االهمية التطبيقية لهذه الدراسة فى كونها ستطبق على  :همية التطبيقيةاأل

ومقابالت منظمة  ،السيناوية باستخدام مقاييس محكمة واختبارات تم التاكد من صدقها وثباتها
السيدات المشاركات فى برامج التنمية المستدامة من خالل الجمعيات ومقصودة وعمدية  مع 

والتوصل الى نتائج يمكن استثمارها من طرف الفاعلين وقادة المجتمع فى المجال  ،االهلية
 المرأةوواضعى السياسات داخل الجمعيات االهلية والوزارات المعنية ب ،االجتماعى واالقتصادى

والمجالس المتخصصة مثل المجلس  ،ووزارة التعاون الدولى ،ىمثل وزارة التضامن االجتماع
واالجهزة التى تقوم برسم خطط  ،وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،القومى للمراة

خصوصا مثل الجهاز الوطنى لتنمية  المرأةوتبنى برامج وسياسات خاصة بسيناء عموما وب
تحقيق تمكين مستدام فعال  الوصول الى بما يدعم ،وجهاز تعمير سيناء ،شبة جزيرة سيناء

واالستراتيجية الوطنية  9101واستراتيجية مصر  توجهات الدولة واستثماراتها مثل يراعى للمراة
سيدة بمحافظة شمال ( 021)عينة مكونة من  وقد اجريت الدراسة على .9101لتمكين لمراة 

 .9102اير وحتى فبر  9102شهور من سبتمبر  6سيناء وامتدت فترة البحث 
 

 الدراسات السابقة
في المجتمع العراقي دراسة  المرأةمعوقات تمكين " بعنوان(: 2112)دراسة ثائر كاظم 

 المرأةمعرفة أهم المعوقات التي تواجه تمكين  حث الىوهدف الب ."في جامعة القادسية ميدانية
ات التي تعيق ومعرفة مدى اختالف هذه المعوق. العراقية من أجل خدمة وتنمية مجتمعها

ومن اجل تحقيق هذه االهداف . من أجل خدمة وتنمية مجتمعها، باختالف النوع المرأةتمكين 
المنهج المسحي االجتماعي الذي يتم عن طريقه دراسة الظاهرة كميا  فقد استخدمت الدراسة

لتي كان العينة ا واختارت ،وكيفيا، وذلك بتحليل الظاهرة وكشف العالقات بين أبعادها المختلفة
 .بالطريقة العشوائية العنقودية( 901)عددها 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 9102يونيه ، ولون، الجزء األربعألوا لسادسا المجلد
 

127 

 هي العوامل االجتماعية المرأةأكثر العوامل إعاقة لتمكين  ان واشارت نتائج البحث الى
واوصى الباحث على . تالها العوامل االقتصادية والسياسية ثم أخيرا العوامل الشخصية

يق تقديم المناهج الدراسية والبرامج في المجتمع عن طر  المرأةتصحي  الصورة السائدة عن 
 المرأةودورها والعمل على تدعيم  المرأةالتلفزيونية وجميع وسائل اإلعالم التي ترفع من قيمة 

وترشيحها في الحياة السياسية وللمناصب القيادية والسياسية واخير تصميم البرامج التدريبية 
ن المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية وقدراتها اإلدارية لكي تتمكن م المرأةلزيادة ثقة 
 .المختلفة

العائد االجتماعى واالقتصادى لمشروعات تمكين "عنوان ب :(2112) دراسة احمد نعمان
هدفت الدراسة الى قياس العائد االجتماعى واالقتصادى  ."المعيلة بمحافظة المنوفية المرأة

بات التى تواجه مشروعات مشروعات تمكين المعيلة وتحديد الصعو  المرأةلمشروعات تمكين 
 المرأةالمعيلة ومحاولة التوصل الى تصور تخطيطى لزيادة فعالية مشروعات تمكين  المرأة

. ض  العالقة بين العائد والتمكينوصاات الدراسة العديد من الفرو  التى تو  .المعيلة
استخدمت ادوات جمع واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة ومنهج المس  االجتماعى، و 

 .البيانات استمارة استبيان ومقابلة وقوائم للتكاليف والعائد االقتصادى
فى الجمهورية العربية  المرأةواقع تمكين " :بعنوان (2112) دراسة محمود الكردى

فى سوريا، ويهدف الى الكشف  المرأةهدفت الدراسة الى التعرف الى واقع تمكين  ."السورية
وقد اعتمد البحث منهجية البحث  .كين السياسى واالقتصادى للمرأة فى سورياعن مجاالت التم

 المرأةهو واقع تمكين  ما)معتمدا على المنهج الوصفى التحليلى وكان التساؤل الرئيسى هو 
  (.سياسيا واقتصاديا وصحيا فى الجمهورية العربية السورية؟

فى قوة العمل مرتبط بدورها  رأةالمان انخراط : وقد توصل البحث الى عدة نتائج منها
السورية تمكنت من الوصول الى  المرأةالتقليدى اى فى االعمال الزراعية والخدمية، كما ان 

اعلى المناصب فى الدولة فقد شغلت منصب نائب رئيس الجهورية اير ان مساهمتها فى 
ورية تطورا كبيرا الحكومة والمجالس المحلية منخفضة، بينما شهد المستوى الصحى للمرأة الس
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ورعاية اوسع فقد انخفضت نسبة وفيات االمهات واالطفال وارتفعت نسبة االناث الالئى ولدن 
 .تحت اشراف متخصصين

 –من اجل التنمية االجتماعية  المرأةتمكين  :بعنوان(: 2112) دراسة رحمان وسلطان
التعرف الدراسة الى  هدفت .فى مقاطعة حيدر اباد –هيال ليجت دراسة حالة لمنظمة شرى ما
 SHRI MAHILA GRIHA UDYOD LIJJAT PAPADعلى مدى مساهمة جمعية 

بموجب مجموعة من النساء اللواتى  0212وهى منظمة دولية انشئت فى عام  المرأةفى تمكين 
، المرأةبدان االعمال التجارية الصغيرة وهى تعد واحدة من المبادرات التى تهدف الى تمكين 

فرعا فى جميع  29مقرها فى مومباى ولها . التاخى وتعزيز الرعاية الشاملةوتخلق وتعزز 
تكونت . على ثالثة عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية المرأةتم قياس تمكين . انحاء الهند

عضوا من عضوات الجمعية من فرع حيدر اباد ن كانت اداة الدراسة  62عينة الدراسة من 
وصلت اليه الدراسة انها اسهمت ايجابيا فى العوامل النفسية ومن اهم ما ت. استبانة منظمة

من  011من خالل توفير فرث عمل الكثر من  المرأةواالجتماعية واالقتصادية فى تمكين 
االميات وشبه االميات، اذ اصبحن يعملن لحسابهن الخاث، واظهرت ان النساء الشابات 

 .واير المتزوجات هن االقل من رواد المؤسسة
الريفية فى التنمية المستدامة فى  المرأةتمكين  :بعنوان (:2112) ة نادية العزاوىدراس

الريفية فى ريف بغداد فى  المرأةهدفت الدراسة الى تحديد مستوى تمكين  .ريف محافظة بغداد
التنمية المستدامة من خالل تحديد مستوى التمكين االجتماعى واالقتصادى والسياسى والمهنى، 

الريفية فى ريف بغداد على اختالف انواعه فى التنمية  المرأةالقة بين مستوى تمكين وتحديد الع
المستدامة وكل من المتغيرات الشخصية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية موضوع الدراسة، 

الريفية فى ريف بغداد فى التنمية المستدامة بصفة  المرأةوتحديد العالقة بين مستوى تمكين 
ة العوامل المستقلة موضوع الدراسة، والتعرف على اهم المعوقات التى تقف امام عامة وجمل

الريفية فى ريف بغداد فى التنمية المستدامة والحلول المقترحة من وجهه نظر  المرأةتمكين 
ماهو مستوى التمكين : ومن اهم تساؤالت وفرو  الدراسة، المبحوثات لمواجهة تلك المعوقات

 ريف بغداد فى التنمية المستدامة؟ى واالقتصادى والمهنى للمرأة الريفية فى االجتماعى والسياس
الريفية وصلت الى مستوى التمكين المطلوب والالئق لها اجتماعيا وسياسيا  المرأةوهل 
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واقتصاديا ومهنيا وما هو المستوى الذى وصلت اليه؟ وما هى اهم المعوقات التى تقف امام 
ريف بغداد؟ وما هى اهم المقترحات لمواجهتها؟ وكيف يمكن رفع الريفية فى  المرأةتمكين 

استخدمت الباحث المنهج :الريفية فى ريف بغداد؟ منهج البحث وادواته  المرأةمستوى تمكين 
 SPSSالوصفى واستمارات االستبيان والمقابلةالشخصية لجمع البيانات والبرنامج االحصائى 

 .لتحليل البيانات
ان االبية المبحوثات فى الفئة المتوسطة من حيث مستوى التمكين تشير النتائج الى 

اوضحت نتئاج الدراسة ان كما  .من المبحوثات %6140االجتماعى حيث بلغت نسبتهن 
من المبحوثات تمكينهم االقتصادى فى الفئة المتوسطة، كما اوضحت النتائج ان حوالى  26%
 .متوسطمن المبحوثات مستوى التمكين السياسى لهن  69%

المستدامة فى جنوب سيناء  المشكالت االجتماعية والنفسية المرتبطة بالتنمية
هدفت الدراسة الى القاء الضوء على المشكالت االجتماعية . وعالقتها باالنتماء الوطنى

والنفسية بجنوب سيناء، وتحديد الشكالت االجتماعية والنفسية المرتبطة باعاقة عمليات التنمية 
ودراسة وتحديد عالقة االنتماء الوطنى بعملية التنمية المستدامة والربط بين  المستدامة،

 .المشكالت النفسية واالجتماعية ودرجة االنتماء الوطنى لدى قبائل جنوب سيناء
هناك عالقة بين المشكالت االجتماعية والتنمية المستدامة بجنوب : تساؤالت وفرو  الدراسة

كالت النفسية والتنمية المستدامة، هناك عالقة بين المشكالت سيناء، وهناك عالقة بين المش
اعتمدت الدراسة على منهج : منهج البحث وادواته. االجتماعية والنفسية واالنتماء الوطنى

 .المس  االجتماعى للعينة واداة استمارات االستبيان والزيارات الميدانية
ر فى توفر المؤسسات التعليمية من اهم النتائج التى توصلت اليها الدراسة وجود قصو 

والصحية، والشعور باالمن فى ظل تطبيق القوانين العرفية القبلية على تطبيق القوانين 
كما ، الوضعية، واشارت الدراسة الى انخفا  اهمية القبلية فى التعيين فى الوظائف الحكومية

نتماء القبلى الذى يوفر اوضحت النتائج عدم الشعور باالاتراب لدى المبحوثين وذلك بسبب اال
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لهم الشعور باالمن، وعدم صحة الفر  الخاث بالشعور باالكتئاب، وثبت جزئيا وجود 
 .مشكالت فى بعد االنتماء
مستويات التنمية المستدامة فى البيئات " :بعنوان (:2112) دراسة عزت عجيب

م اسهام نظرى تقدي :هدف الدراسة ."الحدودية وعالقتها بدرجات انحسار حوادث االرهاب
. وميدانى فى العالقة بين التنمية المستدامة بمستوياتها المختلفة وانحسار مظاهر االرهاب

الكشف عن اختالف معامل تعامل وسائل االتصال الجماهيرى مع حوادث االرهاب اما 
الوقوف على اهم التاثيرات المختلفة لمظاهر االرهاب على التنمية فى ، بالتهوين أو التهويل

. التوصل الى ابرز عالج ناج  السباب الدوافع لحوادث االرهاب فى البيئة الحدودية، يناءس
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين نوع الصحيفة وموضوعات االرهاب فى : فرو  الدراسة

توجد فروق ذات داللة احصائية بين اراء العاملين بالمديريات ، سيناء المنشورة بالصحيفة
توجد اإلرهاب، ظة شمال سيناء حول التنمية المستدامة واثرها فى الحد من الخدمية بمحاف

فروق ذات داللة احصائية بين اراء العاملين بمحافظة شمال سيناء حول ان للبعد البيئى دورا 
راء العاملين بمديريات شمال آوجد فروق ذات داللة احصائية بين تاإلرهاب، ايجابيا فى تنمية 

توجد فروق ذات داللة احصائية بي ناراء العاملين اإلرهابية، لعمليات سيناء حول اشكال ا
تنتمى هذه : المنهج وادوات الدراسة. بمديريات شمال سيناء حول الدوافع االساسية لالرهاب

الدراسة الى الدراسةالوصفى وتستخدم منهج المس  االعالمى، ومن اهم ادوات الدراسة مس  
 . المحتوىتحليل شامل، واستمارة تحليل 

اهتمام صحيفة االخبار بمتابعة موضوعات االرهاب فى سيناء عن بقية  زيادة: نتائج الدراسة
الصحف، احتلت موضوعات التنمية المستدامة ونتائجخا فى الحد من االرهاب فى سيناء 

، هناك (االخبار، الوفد، المصرى اليوم)ث المرتبة االولى من مجموع مساحة الصحف الثال
نوع وموضوعات االرهاب، االشكال )ات داللة احصائية بين نوع الصحيفة وكل من عالقة ذ

التوجد ، المستخدمة فى تناول موضوعات االرهاب المنشورة، والصور والرسوم المستخدمة
عالقة ذات داللة احصائية بين نوع الصحيفة وكل من االلوان وانواع االساليب االقناع 

توجد فروق ذات داللة احصائية  ال .ة العر  المستخدمةومساحة موضوعات االرهاب وطريق
بين اراء العاملين بمحافظة شمال سيناء حيث اتفقوا على ان التنمية المستدامة لها دور فى 
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الحد من االرهاب، وان للبعد البيئى دور فى ازدياد وتنوع اشكال االرهاب بالمنطقة، وان 
 .اءلالرهاب اثر على التنمية المستدامة فى سين

لمشاركة فى كاستراتيجية لتمكينها من ا المرأةتنمية مهارات  :بعنوان :دراسة مروة رسالن
هدفت الدراسة الى دراسة اسهامات البرامج التدريبية المقدمة للمرأة  .صنع القرار التنموى

والعاملة، وتحديد احتياجات صاحبات المشروعات الصغيرة من البرامج التدريبية لتمكينهن من 
على ادارة امور حياتها الشخصية مما  المرأةمشاركة فى صنع القرار التنموى، ودراسة امكانية ال

صاحبة  المرأةالعاملة و  المرأةيمكنها من تنمية مهاراتها، والتعرف على المعوقات التى تواجه 
. المشروع الصغير وتعوق تنمية مهارتهن وتمكينهن من المشاركة فى صنع القرار التنموى

يمكنها من المشاركة فى صنع القرار التنموى،  المرأةم الفر  الرئيسى على تنمية مهارات ويقو 
والمدخل المنهجى هو دراسة الحالة وادوات الدراسة هى استمارة استبيان للعامالت بالقطاع 

 .الخاث والعام واستمارة استبيان اخرى لصاحبات المشروعات الصغيرة
العاملة يعمل على  المرأةن تدريب أصلت اليه الدراسة التى تو  هم نتائج الدراسةأومن 

على ادارة  المرأةتحسين ادائها الوظيفى فى العمل وتنمية مهاراتها، واتض  من الدراسة قدرة 
امور حياتها الشخصية ولديها من القدرة ما يمكنها من المشاركة فى اتخاذ القرارات الخاصة 

ن صاحبات المشروعات لم يحصلن على دورات باسرتها وعملها، كما تض  من الدراسة ا
ور والمشاركة اذا نما الى تدريبية قبل البدء فى مشروعاتهن على الرام من اهتمامهن بالحض

جودة منتجات مشروعها، ن المركز سوف يعقد دورة تدريبية أو ورشة عمل لتحسين أعلمهن 
تها والمشاركة فى اتخاذ ن صاحبة المشروع لديه القدرة على ادارة امور حياأكما ااتض  

بالمشاركة السياسية لعدم القرارات الخاصة باسرتها ومشروعها، على الرام من عدم اهتمامهن 
همية المشاركة السياسية واالدالء باصواتهن فى االنتخابات أو المشاركة فى اى أوعيهن ب

 .انشطة مجتمعية
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 اإلطار النظري
 :مصطلحات البحث

السيناوية على التمكين والتى تتعلق بمؤسسات التنشئة  المرأةى تساعد هو العوامل الت: االقدام
 .االجتماعية وهى االسرة والمدرسة والجمعيات االهلية

وحصولها على التمكين والتى تتعلق  المرأةهو العوامل التى تحد من وصول : االحجام
 .بمؤسسات التنشئة االجتماعية وهى االسرة والمدرسة والجمعيات االهلية

نتيجة تفاعل مجموعة في اعمال السلطات العمومية نها أ ىعرفت عل: التنمية المستدامة
والخاصة للمجتمع من اجل تلبية الحاجات االساسية والصحية لإلنسان، وتنظم تنمية اقتصادية 

ظر عن االختالفات الثقافية لفائدة والسعي الي تحقيق انسجام اجتماعي في المجتمع بغ  الن
 .لدينية لالشخاث ودون رهن مستقبل االجيال القادمة علي تلبيه حاجياتهماة واياللغو 

عرفت كذلك على انها عملية مجتمعية واعية ودائمة موجه وفق إرادة وطنيه مستقلة من 
اجل ايجاد تحوالت هيكلية واحداث تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسم  بتحقيق نمو 

سحر قدوري الرفاعى، ) .سين مستمر لنوعية الحياة فيهمطرد لقدرات المجتمع المدنى وتح
 (91ث  ،9112

وضع جملة من االهداف يتم من خاللها التركيز علي االمد البعيد بدل "انها  تعرف عل
من االمد القصير وعلي االجبال المقبلة بدل االجيال الحالية وعلي كوكب االر  بكاملة بدل 

حاجيات االساسية وكذلك علي االفراد والمناطق والشعوب من دول واقاليم منقسمة علي تلبية ال
 (Marieclude Smouts, 2005, p.4) .منعدمة الموارد التي تعاني من التهميش

عرفتها اللجنة العالميه للبيئة والتنميه بانها التنمية التي تقضي بتلبية الحاجات االساسية 
الي حياة افضل ونشر القيم التي  الفرصه امام المجتمع الرضاء طموحاتهم للجميع وتوسيع

تشجع انماطا استهالكية ضمن حدود االمكانيات البيئية التي يتطلع المجتمع الي تحقيقها 
 )02ث  زنط، عثمان محمد انيم، وماجدة ابو( .بشكل معقول

تعبير عن التنمية التي تتصف باالستقرار وتمتلك عوامل االستمرار "ومن التعاريف انها 
ي ليست واحدة، ومن تلك انماط التنمية التي درج العلماء علي ابرازها، مثل وه ،والتواصل

التنمية االقتصادية، أو التنميه االجتماعية أو التنمية الثقافية، بل هي تشمل هذه االنماط كافة، 
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خذ أتنمية ت فهى، باالر  ومواردها، وتنه  بالموارد البشرية وتقوم بها فهى تنمية تنه 
نوزارد عبد . )البعد الزمني وحق االجيال القادمة في التمتع بالموارد األرضية بنظر االعتبار

 (011-010، ث 9116الرحمن الهيتى، 
يمكن ان تكون هناك تنمية اقتصادية دون تنمية اجتماعية  ال: انها ىوقد عرفت ايضا عل

 ,Jean Supizet) .وان العولمة االقتصادية مستحيلة دون انتهاج تصرفات مسئولة تجاه البيئة

2002, P.74) 
هى العملية التى تضمن للفئات االكثر احتياجا وخاصة : التعريف االجرائى للتنمية المستدامة

تطوير نفسها وتنمية مهاراتها مع تحقيق المساواة وعدم التمييز بينها وبين الرجل من  المرأة
 .خالل تحقيق اقصى استفادة لتلبية وتنمية المجتمع

من خالل التحكم فى مستوى االدراك  المرأةوهى العمل على تنمية قوة : يةالعوامل النفس
والوعى لديها وتوفير الفرث المناسبة لتعزيز قدراتها من خالل دراسة عوامل االقدام واالحجام 

 :وقياس ابعاد الشخصية الخمس الكبرى وهى
سمات التى تهدف تشير الى ذلك السلوك أو مجموعة ال :Extroversion االنبساطية   : والأ

على رضا االخرين وتقبلهم، كالميل الى االختالط باآلخرين والتفاعل  المرأةالى حصول 
تكون اجتماعية وتميل الى المرح والتحدث  االنبساطية المرأةاالنسانى واالنشطة االجتماعية، و 

ونشيطة  فانها تشعر بالضيق والتململ، كما انها حازمة ومغامرة وصريحة وتميل الى التوكيد
 .وفعالة وقوية ومتحمسة ومتفاخرة وجريئة وجسورة

تشير الى الميل اللطف والمجاملة فى المناسبات : Agreeableness المقبولية        ثانيا  
االجتماعية، فالذين لديهن مستوى عالى من المقبولية، يكون لديهن استعداد للتعاطف والصداقة 

ضع مع االخرين، ويميلن الى الثقة بصدق وامانة والتفاعل والمودة وااليثار والتعاطف والتوا
االخرين والتعاون معهم، واحترام مشاعرهن وتقاليدهن، كما انهن ودودات ومتعاطفين، ورقيقى 

 . القلب ويعتمد عليهن، ومتساحمات وطيبات ومتعاونات ومحبات للغير
تيقظة وتتصرف جاده وم المرأةوتشير الى ان  :Conscientiousness يقظة الضمير:        ثالثا  

ويتضمن هذا البعد الضبط الذاتى واليقظة واالجادة . يمليه عليها ضميرها بناءا على ما



 خالد علي زايد وآخرون
 

 134 9102يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا المجلد

التى تحصل على  المرأةوالتنظيم والمثابرة والدقة واالخالث فى العمل وحب الكمال وتتميز 
تحمل  درجة مرتفعة على هذا البعد بانها كفؤءه وتقوم باعمالها وواجباتها ومنظمة وقادرة على

المسئؤلية ومتمكنة ومخططة جيدة وفعالة ومؤثرة ويعتمد عليها ودقيقة وعملية وحريصة 
 .ومجتهدة

وتشير الى تلك االفكار والمشاعر واالنفعاالت السلبية لدى  :Neuroticism العصابية: رابعا
ر، التى لديها مستوى مرتفع من العصابية تتصف بالقلق، والخوف، والتوت المرأةف. االفراد

وتتسم الشخصية . وترى كل موقف بانه تهديد لها. والغضب، والشعور بالذنب، واالكتئاب
العصابية بعدة خصائث هى الخجل، واالنانية، وضعف الثقة بالنفس، وتوتر العالقات 

 .االجتماعية، وعدم القدرة على تحمل أو مواجهة الضغوط
النشط والفعال، واالحساس بالجمال،  ويشير الى االدراك والخيال :Openness التفتح: خامسا

واالهتمام بالمشاعر الداخلية، والميل للتغيير، وحب االستطالع، كما انه يشير الى مستوى 
ذو المستوى المرتفع تتصف بانها خيالية،  المرأةبالثقافة، و  المرأةالنضج العقلى واهتمام 

  المنخف  يكونن اقل اهتماما وابداعية، وتبحث عن المعرفة بنفسها، بينما ذوى درجة التفت
 .باالدب والفن

كثيرة ومتعددة وقد  المرأةان العوامل االجتماعية التى تسهم فى تدعيم : العوامل االجتماعية
حدد الباحث العوامل االجتماعية فى مؤسسات التنشئة االجتماعية االسرة والمدرسة والجمعيات 

قائمة العوامل الخمسة الكبرى . )ات والتقاليداالهلية واالنساق االجتماعية من القيم والعاد
 .9100، تعريب وتقنين بشرى اسماعيل احمد، John, Donahue and Kentle للشخصية،

 (1 - 1ث 
الثقة بالنفس واكتساب القدرة : فيما يلى المرأةحدد الباحث مفهوم اجرائى لتمكين  :المرأةتمكين 

القدرة على الوصول  -امتالك القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارت  -على التأثير والتغيير 
الى عناصر القوة االقتصادية وهى ان يكون لديها دخل ثابت اتاحة الفرصة لها إلقامة 

والقدرة على الوصول الى عناصر القوة االجتماعية من خالل  .مشروعات صغيرة ومتوسطة
القدرة على الوصول الى عناصر  .ها وتنشئة اطفالهاتحسين الحالة االجتماعية للمرأة والسرت
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القوة المعرفية من خالل التعليم وتحسين مستوى معيشتها واالدالء برايها فى محيط اسرتها 
 .الحياتية الالزمة للعمل ومجتمعها واكتساب المهارات

 

 منهج البحث
حليلي لتكوين اإلطار باستخدام المنهج الوصفي الت ونمن أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحث

 :النظري للبحث في جمع البيانات باستخدام مصدرين أساسين للمعلومات
والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات التأثير والدوريات  :المصادر الثانوية

والمقاالت والتقارير، واإليمان والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث والمطالعة في 
 .مواقع االنترنت المختلفة

والتي تتمثل في جميع البيانات األولية من خالل استمارة استقصاء كأداة  :المصادر األولية
 .رئيسية للبحث ثم توزيعها على عينة البحث

 

 حدود البحث
 .9102 – 9102تمثلت الحدود في الفترة من عام  :الحدود الزمانية
 .نية في محافظة شمال سيناء مركز بئر العبدتمثلت الحدود المكا :الحدود المكانية

 

 عينة البحث
اقتصر البحث على عينة عمديه من مجموعة السيدات التى استفادت من مشروعات 

 .مفردة( 021)بعدد  المرأةتهدف لتمكين 
 للحالة الزواجيةتوزيع افراد العينة تبعا  يوض (: 1)جدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 02 00 أعزب
 2141 016 متزوج
 041 0 مطلق
 040 9 أرمل

 011 021 اإلجمالي
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من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبًعا للحالة الزواجية كانت موزعة كالتالي 
مفردة بنسبة ( 00)من المتزوجين وهي النسبة األعلى، ثم %( 2141)مفردة بنسبة ( 016)
لألرمل %( 0)مفرد بنسبة ( 9) للمطلق، وعدد%( 041)مفردة بنسبة ( 0)لألعزب، و%( 02)

 .وهي النسبة األقل
 للحالة التعليمية توزيع افراد العينة تبعا يوض  (:2)جدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 9240 10 أمية

 09942 11 كتبتو  تقرا
 0941 91 االعدادية على حاصلة
 9242 16 متوسط مؤهل على حاصلة
 242 02 عالى مؤهل على حاصلة

 011 021 اإلجمالي
( 16)من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبًعا للحالة التعليمية كانت موزعة كالتالي 

لحالة الحاصل على مؤهل متوسط وهي النسبة األعلى، ثم يليها حالة %( 9242)مفردة بنسبة 
للحاصلين %( 242)مفردة بنسبة ( 02)، و%(9240)مفردة بنسبة ( 10)األمي حيث تبلغ 

 .هل العالي وهي النسبة األقلعلى المؤ 
 للحالة المهنية توزيع افراد العينة تبعا يوض (: 3)جدول 

 النسبة العدد اإلجابة
 1141 22 ال تعمل

 642 00 حكومية وظيفة فى تعمل
 242 02 الخاث القطاع فى تعمل
 0040 99 االهلى القطاع فى تعمل

 9949 10 خاث مشروع صاحبة
 011 021 اإلجمالي

تعمل في وظيفة  – ال تعمل) الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبًعا لنوع الوظيفةمن 
( صاحبة مشروع خاث – تعمل في القطاع األهلي – تعمل في القطاع الخاث – حكومية

من اجمالى %(  11)بة مئوية سبن( 22)ال تعمل اعدداهم ونسبتهم المئوية، حيث كان عدد 
لصاحبة مشروع خاث، ويليها من تعمل بوظيفة %( 9949)نسبة مفرد ب( 10)ثم عدد العينة، 

 .وهي النسبة األقل( 642)مفردة بنسبة ( 00)حكومية حيث بلغ عددهم 
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 إجراءات البحث
استمارة استبيان : تم تصميم خمسة أدوات تم تطبيقها على عينة الدراسة وهم :أدوات الدراسة

االسرة : )السيناوية تنقسم إلى ثالثة عوامل لمرأةاخاصة بالعوامل االجتماعية المرتبطة بتمكين 
البعد : )السيناوية يشمل ثالثة أبعاد المرأة، مقياس االقدام واالحجام عند (الجمعية –المدرسة  –

، ومقياس (التوجيه الداخلى: البعد الثالث -الصراع  :البعد الثانى -الضبط الذاتي : االول
العصابية  -يقظة الضمير  -المقبولية  -االنبساطية )العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وهم 

 (.التفت  -
قام الباحثون بحساب صدق اإلتساق الداخلي لكل عامل بإجمالي  :صدق أدوات الدراسة

 :العوامل لحساب الصدق كاآلتي
 السيناوية المرأةصدق اإلتساق الداخلي ألبعاد العوامل المرتبطة بتمكين  (:2)جدول 

 معامل االرتباط المصحح الصدقمعامل   العوامل
 14110 الداللة المعنوية 1421 )**(14662 معامل ارتباط بيرسون األسرة
 14110 الداللة المعنوية 1421 )**(14201 معامل ارتباط بيرسون المدرسة
 14110 الداللة المعنوية 1422 )**(14212 معامل ارتباط بيرسون الجمعية

 المرأةصدق االتساق الداخلي السابق للعوامل المرتبطة بتمكين من الجدول السابق ل
، مما يؤكد (1411)السيناوية نجد أن قيم معامل االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

، 14662)على صدق االتساق الداخلي ألبعاد المقياس وبلغت قيم معامل اإلرتباط بيرسون 
على التوالي، وللمزيد من التحليل ( الجمعية –رسة المد –األسرة )لكل من ( 14212، 14201

 المرأةقام الباحث بحساب معامل االرتباط المصح  لكل عامل من العوامل المرتبطة بتمكين 
السيناوية بجانب حساب معامل االرتباط كما هو مبين بالجدول أعاله، ووجد أن معامل 

 .ى صدق العواملوهي قيم تؤكد عل( 1422، 1421، 1421)االرتباط المصح  
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 السيناوية المرأةصدق اإلتساق الداخلي ألبعاد مقياس االقدام واالحجام عند  (:2)جدول 
 معامل االرتباط المصحح معامل الصدق  أبعاد المقياس
 14110 الداللة المعنوية 1426 )**(14606 معامل ارتباط بيرسون الضبط الذاتي

 14110 الداللة المعنوية 1420 ()**14200 معامل ارتباط بيرسون الصراع
 14110 الداللة المعنوية 1422 )**(14610 معامل ارتباط بيرسون التوجيه الداخلي

من الجدول السابق لصدق االتساق الداخلي السابق للمقياس نجد أن قيم معامل االرتباط 
لداخلي ألبعاد ، مما يؤكد على صدق االتساق ا(1411)دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

الضبط )لكل من ( 14610، 14200، 14606)المقياس وبلغت قيم معامل اإلرتباط بيرسون 
على التوالي، وللمزيد من التحليل قام الباحث بحساب ( التوجيه الداخلي –الصراع  –الذاتي 

معامل االرتباط المصح  لكل بعد من أبعاد المقياس بجانب حساب معامل االرتباط كما هو 
وهي قيم ( 1422، 1420، 1426)ين بالجدول أعاله، ووجد أن معامل االرتباط المصح  مب

 .تؤكد على صدق المقياس
 صدق العبارات ألبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  (:2)جدول 

 معامل االرتباط المصحح معامل الصدق  أبعاد المقياس
 14110 الداللة المعنوية 1426 )**(14612 معامل ارتباط بيرسون االنبساطية
 14110 الداللة المعنوية 1421 )**(14122 معامل ارتباط بيرسون المقبولية

 14110 الداللة المعنوية 1469 )**(14111 معامل ارتباط بيرسون يقظة الضمير
 14110 الداللة المعنوية 1420 )**(14121 معامل ارتباط بيرسون العصابية
 14110 الداللة المعنوية 1462 )**(14110 عامل ارتباط بيرسونم التفت 

من الجدول السابق لصدق االتساق الداخلي السابق للمقياس نجد أن قيم معامل االرتباط 
، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد (1411)دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

( 14110، 14121، 14111، 14122، 14612)ون المقياس وبلغت قيم معامل اإلرتباط بيرس
على التوالي، وللمزيد ( التفت  -العصابية  -يقظة الضمير  -المقبولية  -االنبساطية )لكل من 

من التحليل قام الباحث بحساب معامل االرتباط المصح  لكل بعد من أبعاد المقياس بجانب 
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جد أن معامل االرتباط المصح  حساب معامل االرتباط كما هو مبين بالجدول أعاله، وو 
 .وهي قيم تؤكد على صدق المقياس( 1462، 1420، 1469، 1421، 1426)

 صدق اإلتساق الداخلي ألبعاد مقياس درجة التمكين (:7)جدول 
 معامل االرتباط المصحح معامل الصدق  أبعاد المقياس
 14110 لمعنويةالداللة ا 1422 )**(14266 معامل ارتباط بيرسون التمكين الذاتي

 14110 الداللة المعنوية 1421 )**(14291 معامل ارتباط بيرسون التمكين المجتمعي
 14110 الداللة المعنوية 1421 )**(14201 معامل ارتباط بيرسون التمكين االقتصادي

من الجدول السابق لصدق االتساق الداخلي السابق للمقياس نجد أن قيم معامل االرتباط 
، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد (1411)لة إحصائيًا عند مستوى معنوية دا

التمكين )لكل من ( 14201، 14291، 14266)المقياس وبلغت قيم معامل اإلرتباط بيرسون 
على التوالي، وللمزيد من التحليل قام ( التمكين االقتصادي -التمكين المجتمعي  -الذاتي 

االرتباط المصح  لكل بعد من أبعاد المقياس بجانب حساب معامل  الباحث بحساب معامل
، 1421، 1422)االرتباط كما هو مبين بالجدول أعاله، ووجد أن معامل االرتباط المصح  

 .وهي قيم تؤكد على صدق المقياس( 1421
 اخللتحقق من ثبات أدوات الدراسة استخدم الباحثون معادلة ألفا كرونب :ثبات أدوات الدراسة

(Cronbach Alpha) ويوض  الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه ،
 .المعادلة
 السيناوية المرأةلعوامل االجتماعية المرتبطة بتمكين لثبات العبارات  (:8)جدول 

 معامل ثبات ألفا عدد العبارات العوامل
 14111 01 االسرة
 14129 01 المدرسة
 14622 01 الجمعية

 14291 01 مالي المقياسإج
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يتض  من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألفا لعبارات عوامل االجتماعية 
، 14111)السيناوية جميعها قيم مقبولة حيث بلغت قيم معامل الثبات  المرأةالمرتبطة بتمكين 

ألفا على التوالي، وكانت قيمة ( الجمعية –المدرسة  –األسرة )لكل من ( 14622، 14129
، وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية عبارات (14291)إلجمالي المقياس 

مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق به لكونها أكبر من   (.141)المقياس للتطبيق وا 
 السيناوية المرأةثبات العبارات لمقياس اإلقدام واالحجام عند  (:2)جدول 

 ل ثبات ألفامعام عدد العبارات المتغيرات
 14120 01 الضبط الذاتي

 14602 01 الصراع
 14601 01 التوجيه الداخلي
 14611 01 إجمالي المقياس

يتض  من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألفا ألبعاد المقياس جميعها قيم مقبولة 
 –الضبط الذاتي )لكل من ( 14601، 14602، 14120)حيث بلغت قيم معامل الثبات 

على التوالي، قيمة معامل الثبات ألفا لعبارات المقياس قيمة ( التوجيه الداخلي –الصراع 
، وتشير هذه القيمة إلى صالحية (14611)وبلغت قيمة ألفا ( 141)مرتفعة لكونها أكبر من 

مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق به  .عبارات المقياس للتطبيق وا 
 مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصيةثبات العبارات ل (:11)جدول 

 معامل ثبات ألفا عدد العبارات المتغيرات
 14111 2 العصابية
 14161 2 االنبساط

 14612 1 االنفتاح على الخبرة
 14122 2 المقبولية
 14121 1 الضمير

 14629 01 إجمالي مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية
معامالت الثبات ألفا ألبعاد المقياس جميعها قيم مقبولة يتض  من الجدول السابق أن قيم 

لكل من ( 14121، 14122، 14612، 14161، 14111)حيث بلغت قيم معامل الثبات 
على التوالي، وكانت قيمة ألفا ( التفت  -العصابية  -يقظة الضمير  -المقبولية  -االنبساطية )
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امالت الثبات إلى صالحية عبارات ، وتشير هذه القيم من مع(14629)إلجمالي المقياس 
مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق به لكونها أكبر من   (.141)المقياس للتطبيق وا 

 ثبات العبارات لمقياس درجة التمكين (:11)جدول 
 معامل ثبات ألفا عدد العبارات المتغيرات

 14612 01 التمكين الذاتي
 14192 01 التمكين المجتمعي

 14206 01 قتصاديالتمكين اال
 14210 11 إجمالي المقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية

يتض  من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألفا ألبعاد المقياس جميعها قيم مقبولة 
 -التمكين الذاتي )لكل من ( 14206، 14192، 14612)حيث بلغت قيم معامل الثبات 

على التوالي، وكانت قيمة ألفا إلجمالي المقياس ( قتصاديالتمكين اال -التمكين المجتمعي 
، وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية عبارات المقياس للتطبيق (14210)

مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق به لكونها أكبر من   (.141)وا 
 

 نتائج البحث ومناقشتها
 :ودرجة التمكينالسيناوية  المرأةالمرتبطة بتمكين العالقة بين العوامل النفسية واالجتماعية 

 المرأةيوض  العالقة االرتباطية بين العوامل االجتماعية المرتبطة بتمكين  (:12)جدول 
 السيناوية ودرجة التمكين 

العوامل االجتماعية المرتبطة بتمكين  الجمعية المدرسة األسرة المتغيرات
 السيناوية المرأة

 **14100 **14111 **14910 **14920 التمكين الذاتي
 **14966 **14962 14006 *14020 التمكين المجتمعي
 **14122 **14162 **14920 **14016 التمكين االقتصادي
 **14121 **14162 **14921 **14001 إجمالي درجة التمكين

 المرأةكين يوض  الجدول السابق العالقة االرتباطية بين العوامل االجتماعية المرتبطة بتم
 :السيناوية ودرجة التمكين كالتالي
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  بين التمكين الذاتي ( 1411)توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
 –الجمعية  –المدرسة  –األسرة )السيناوية  المرأةاالجتماعية المرتبطة بتمكين  والعوامل

 –14111 – 14910 – 14920)حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط ( إجمالي العوامل
 .على التوالي( 14100

والتى تؤكد على ان هناك اسهام ايجابى  (9109)وهذا يتفق مع دراسة رحمان وسلطان 
حنان  كما اتفقت مع دراسة .المرأةنفسية واالقتصادية فى تمكين من العوامل االجتماعية وال

  ولو كانت صغيرة له الريفية على قرو  المرأةوالتى تؤكد على ان حصول  (9112) مكرم
( 9112)واتفقت النتائج ايضا مع دراسة اللوزى عليمات  .دور مهم وكبير فى تمكينها اجتماعيا

ومكانتها فى اسرتها ومجتمعها  المرأةوالتى تؤكد على ان المشروعات ساهمت فى تحسين دور 
  .المحلى

هلية ادى الى ان ويتض  من نتائج الدراسة ان المشروعات التى تقوم به الجمعيات اال
وهذا يعزى الى نوعية  ،العمل يحقق للمراة مكانة اجتماعية افضل واحساس بتقدير الذات

المشروعات التى تم اختيارها والتى تتناسب مع البيئة السيناوية نفسها والتى تحافظ على 
دريبية التى العادات والتقاليد وهو الذى ادى الى قبول المجتمع مثل هذه المشروعات والبرامج الت

تراعى العادات والتقاليد والتى سمحت للمراة بالخروج وحضور البرامج والدورات التدريبية 
ومن اهم البرامج والدورات التدريبية  .وبالتالى تحسين دخل االسرة والرجل  المرأةوتحسين دخل 

ي  للمراة العمل وورش العمل الكليم الطبيعى والتطريز السيناوى وتعبئة وتغليف العجوة والذى يت
  .داخل منزلها دون االخالل بمنظومة العادات والتقاليد والتخلى عن دورها االصلى كربة اسرة

  بين التمكين ( 1411)توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
جمالي إ–عية الجم–األسرة)السيناوية  المرأةالمجتمعي والعوامل االجتماعية المرتبطة بتمكين 

على التوالي، ( 14966 –14962 – 14020)حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط ( العوامل
بين ( 1411)عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بينما لم يكن هناك 

 (.المدرسة)التمكين المجتمعي وعامل 
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يات التعليمية والتى تؤكد على ان المستو ( 9100) وهذا يتفق مع دراسة الباشير عمران
للمراة من االبتدائى واالعدادى والثانوى يقمن باعمال مريحة مقبولة فى المجتمع واالبا ماتكون 

 المرأةوان  ،اعمال نسائية كالخياطة والتطريز او التمري  واالعمال الغير مختلطة بالرجال
 .الريفية يفر  عليها نوع معين من التعليم
والتى تؤكد على ان اكثر العوامل  (9106) ثائر كاظموتتفق نتائج الدراسة مع دراسة 

وهذا يفسر عدم وجود عالقة ارتباطية بين  ،هى العوامل االجتماعية المرأةاعاقة لتمكين 
والتى جاء فيها  (9100) ويتفق ذلك مع دراسة منور نجم .التمكين المجتمعى والمدرسة

واالتفاق ايضا مع دراسة حنان مكرم  .اعىالتمكين التعليمى فى مرتبة تالية بعد التمكين االجتم
العاملة تدنى مستواها التعليمى فى معظم  المرأةوالتى تؤكد على ان ما تفتقره ( 9112)

والتى تؤكد على ان معظم المستفيدات من ذوات ( 9112) اللوزى عليماتودراسة  ،الحاالت
التى تؤكد على ان نوع و ( 9101) ودراسة نها وائل .التعليم المتدنى ومعظمهن ربات بيوت

البيئة المحيطة للمراة يؤثر فى ادائها الدوارها االجتماعية وادراكها لمشاكلها االجتماعية وكيفية 
  .مواجهتها

السيناوية تعانى من القيود االجتماعية التى  المرأةومن خالل نتائج الدراسة يتبين ان 
كمال تعليمها وخاصة المرحلة الثانوية يفرضها المجتمع عليها وبالتالى يحد من حريتها فى است

او  الخروج والسفر خارج نطاق القرية او الحى المرأةوالمرحلة الجامعية والتى تقتضى من 
وهذا مما يتعار  مع العادات والتقاليد التى تحد من  التجمع الذى تسكن فيه الى المدينة

فى حدود المدارس التى تكون  مرأةالبمفردها الى المدينة وبالتالى يكتفى بتعليم  المرأةخروج 
عدم وجود عالقة بين التمكين  حى وهذا يفسر النتائج التى اثبتتموجودة داخل القرية او ال

المجتمعى وعامل المدرسة وخصوصا وان االب العينة من السيدات الالئى لم يستكملن 
  .تعليمهن الجامعى

ت التعليمية اير الرسمية والتى وهذا يفسر تعاظم دور الجمعيات االهلية كاحد المؤسسا
وقد  ،صة استكماله حتى مراحلة الجامعيةوجدت فيه السيدات بديال عن تعليم لم يحظين بفر 

اتاحت الجمعيات االهلية للمراة فرصة الحصول على دورات وبرامج تدريبية متخصصة فى 
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على هذه الحرف التى والتى تتي  للمراة العمل تراثية ومنتجات البيئة الطبيعية مجال الحرف ال
هى اصال تقوم بها السيدات داخل منازلهن لتطوير المنتج السيناوى وتحسين دخل االسرة 

 .ومساعدتها فى تسويق منتجاتها فى معار  داخل وخارج المحافظة
  بين التمكين ( 1411)توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية

 –المدرسة  –األسرة )السيناوية  المرأةعية المرتبطة بتمكين االجتما االقتصادي والعوامل
 162 – 14920 – 14016)حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط ( إجمالي العوامل –الجمعية 

 .على التوالي( 14122 –
والتى تؤكد على ان العوامل االقتصادية من ( 9106) وهذا يتفق مع دراسة ثائر كاظم

والتى ( 9109) وهذا يتفق ايضا مع دراسة رحمان وسلطان .المرأةاكثر العوامل اعاقة لتمكين 
من خالل  المرأةتؤكد على ان العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية اسهمت فى تمكين 

والتى  (9112) ويتفق ذلك ايضا مع دراسة حنان مكرم .توفير فرث عمل لكل السيدات
لى قرو  ولو كانت صغيرة له دور مهم الريفية المعيلة ع المرأةتوصلت الى ان حصول 
والتى ( 9101) وتتفق نتائج الدراسة ايضا مع دراسة مروة رسالن .وكبير فى تمكينها اجتماعيا

تؤكد على ان صاحبة المشروع لديه القدرة على ادارة امور حياتها والمشاركة فى اتخاذ القرارات 
  .الخاصة باسرتها ومشروعها الخاث

السيناوية حصلت على فرث عمل تتناسب  المرأةدراسة الحالية ان ويتض  من نتائج ال
وهذا يدل على تقدير المجتمع ،مع ظروفها وتتوائم مع العادات والتقاليد فى المجتمع السيناوى

فى اختيار العمل ( بنت الرجال تقرى الرجال)وهذا ما ظهر فى االمثال البدوية  السيناوى للمراة
ل اليدوية الحرفية التراثية وذلك تشجيعا من الدولة للمراة للمشاركة المناسب لها وخاصة االعما

وهذا ما ظهر جليا فى المشروعات التى تقوم بها الدولة من خالل دعم  .فى عملية التنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمراة السيناوية من خالل الجمعيات االهلية والذى لم يقتصر 

والبرامج وورش العمل فقط بل تعدى ذلك الى من  السيدات  فقط على الدورات التدريبية
وساهم ايضا فى تطوير  ،مشروعات صغيرة ومتوسطة ساعدهن على تحسين مستوى الدخل

 .المنتجات السيناوية
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  بين إجمالي درجة ( 1411)توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
 –المدرسة  –األسرة )السيناوية  المرأةبطة بتمكين االجتماعية المرت لتمكين والعواملا

 162 – 14921 – 14001)حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط ( إجمالي العوامل –الجمعية 
 .على التوالي( 14121 –

وهذا يدعم القضية النظرية التى يطرحها منظور التنمية البشرية المستدامة والتى تؤكد 
حة المتاحة امام النساء ورفع مستوى انتاجهن وذلك لكى على ان التمكين يعنى توسيع المسا

  .من المساهمة الفعالة فى التنمية ومن خالل ابراز دورها فى المجتمع المرأةتتمكن 
السيناوية لعناصر القوة االجتماعية واالقتصادية واالنتاجية  المرأةوهذا يؤكد ان امتالك 

  .دور فعال فى التنمية المستدامةيجعلها مشارك فى العملية التنموية ويكون لها 
السيناوية للمعرفة والمهارات والقدرات التى اكتسبتها  المرأةكما يؤكد ذلك على ان امتالك 

سؤاء من االسرة او المدرسة او من خالل مشاركتها فى مشروعات التنمية المستدامة التى تقوم 
وزيادة وعيها باهمية المشاركة فى  بها الجمعيات االهلية ساهم فى تمكينها ورفع ثقتها بنفسها

وانها قادرة على التكيف مع المتغيرات والتطورات االجتماعية  ،االمور االجتماعية العامة
  .والثقافية واالقتصادية التى تواجه اسرتها وعملها

ويمكن تفسير ذلك بانه كلما توافرت الجمعيات االهلية فى القرية او الحى او التجمع 
على تنمية الوعى الثقافى واالجتماعى  المرأةالسيناوية كلما زادت فرصة  المرأة الذى تسكن فيه

 .واالقتصادى لديها
 

 التوصيات
  يوصي االهتمام بالتنمية المستدامة وفروعها المختلفة فى كافة المؤسسات الحكومية

 .والخاصة واالهلية واال تكون مجرد مسميات فقط
  النفسية واالجتماعية للمرأة ومراعاة الخصوصية دعم المشروعات التى تراعى الجوانب

 .الثقافية للمجتمعات السيناوية عموما والمناطق البدوية خصوصا
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  خصوصا من خالل عقد  المرأةضرورة العمل على نشر مفهوم التمكين عموما وتمكين
محاضرات وندوات تصف ماهية التمكينووظائفه وفوائده وأبعاده من خالل االستعانة 

 .صين فى تلك المجاالتبالمتخص
  من خالل كافة االجهزة والمؤسسات  9101 المرأةضرورة دعم الخطة االستراتيجية لتمكين

االعالمية والحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى وتحويلها الى خطط تنفيذية 
 .ومؤشرات يمكن قياسها

 مية المستدامة وتضع على المؤسسات االقتصادية االهتمام بالمشروعات التى تراعى التن
وتحقق لها عنصر االستدامة  المرأةفى اعتبارها دعم المشروعات التى تهتم بتمكين 

 .والحفاظ على البعد االجتماعى لالسرة
  العمل قدر المستطاع على تعزيز توجه المؤسسات االقتصادية نحو التنمية المستدامة

 .لتصب  مؤسسات مستدامة
 بحيث يكون هناك مادة باسم التنمية المستدامة تبدا من  ضرورة تطوير المناهج الدراسية

 .المراحل االولى من التعليم وتشتمل على افضل الممارسات لتحقيق عنصر االستدامة
  االكثر احتياجا  المرأةوخاصة  المرأةضرورة زيادة المن  الدراسية التى تهتم بتمكين

 .وسيناء بالمناطق الريفية والصحراوية وخاصة المناطق الحدودية
  االهتمام بالمشروعات التى تهتم بريادة االعمال وتنمية المهارات الحياتية للمرأة، وابراز

 .النماذج الناجحة وقصث النجاح واالستفادة من الدروس المستفادة
  ضرورة عمل برامج اعالمية لتسليط الضؤء على النماذج الناجحة من السيدات الالتى

 .واستطعن التغلب على الصعاب والتحدياتاستطعن تحقيق نجاحات متميزة 
 :بحوث مستقبلية

  يوصي الباحثون إجراء بحوث مستقبلية في مجال ريادة االعمال للسيدات وخاصة فى
 .المناطق الحدودية وسيناء

  التى تاثرت باالوضاع االمنية فى سيناء واالثار النفسية المترتبة  المرأةاالهتمام بدراسة
 .واالطفال المرأةعلى 
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 فى البحوث العلمية واالهتمام  المرأةبزيادة االهتمام بموضوعات تمكين  ونيوصي الباحث
 .المرأةبالدراسات المقارنة بين الثقافات المختلفة فى مجاالت تمكين 

 
 مراجعال
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ABSTRACT 

Actually, this research handles the woman's role and importance as 

one of the significant topics exposed by humanity since very ancient 

decades and still until now. Woman exposes herself within forms that 

suit every age. There are several factors explain the increasing concern 

in woman in general and the Sinai woman in particular which most 

important are: the state's concern in development of Sinai to combat 

violence, extremism, and achieve sustainable development of 2030; 
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added to that, empowering the Sinai woman to her lawful, social, and 

economic rights she was deprived across several decades because of 

habits, customs, marginalization, and the socio-economic an 

psychological stress; these problems that the Sinai woman is 

encountering in Bedouin Sinai communities. 

This research drives at identifying the participation range of Sinai 

woman in sustainable development programs and projects, in addition 

to the factors of initiation or withdrawal in these projects and the socio-

psychological factors. The study questions are presented as follows; 

examining the relationship between the socio-psychological factors 

associated with Sinai woman's empowerment and the level of this 

empowerment. Examines the initiation and withdrawal factors 

associated with Sinai woman's empowerment and the level of this 

empowerment. Examines the relationship between the big five factors 

of personality and the level of empowerment.  

The study uses the descriptive-analytical method for forming the 

research theoretical framework. The data are collected through an 

investigation form as the main tool through the research sample that 

consists of (194) women in North Sinai. 

The results indicate a correlation exists between the socio-

psychological factors associated with Sinai woman's empowerment and 

the level of this empowerment. There is also a correlation between the 

big five factors of personality and the level of empowerment. The 

researcher recommends the importance of women's participation in 

planning for projects and that the cultural and geographical variation 

should be considered at selecting projects concerning with woman. 

Woman's empowerment is a valuable part of the state's strategic plan 

and in all institutions, governmental, private or social. There should be 

also media programs for enlightenment of the woman's participation 

and empowerment of her legal, social, and economic rights.  
 


