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 :الملخص
تواجه مشار�ة المرأة السیو�ة في إحداث التنمیة الر�فیة، حیث تسعى إلـى  تيدراسة إلى تناول المعوقات الهذه ال تهدف

مع التر�یز على مشاكل ومعوقات المرأة السیو�ة، ومن ثـم تسـلیط الضـوء  أنشطةتنظیمًا و  فیةالوقوف على واقع التنمیة الر�
ومــدى أهمیتــه فــي التنمیــة. وقــد جمعــت البیانــات مــن خــالل  ،ســةراالد تمــعفــى مج رأةعلــى الــدور الفعــال الــذي تتــواله المــ

اختیـرت �الطر�قـة  رأة) امـ٣٦٠استبیان أعدت لهذه الدراسة، مـن عینـة تألفـت مـن ( استمارةالمقابالت الشخصیة �استخدام 
مـن التوصـیات الدراسـة �جملـة  اختتمـت العشوائیة من مر�ز سیوة، واستخدمت أسالیب اإلحصاء الوصفي والتكرار والنسـب.

قرا�ـة نصـف  أنواالقتراحات التـي تعتقـد الباحثـة أنهـا ضـرور�ة لرفـع مسـتوى مشـار�ة المـرأة السـیو�ة. و�انـت أهـم النتـائج: 
بینمـا �قـع أكثـر مـن ر�ـع المبحوثـات فـي الفئـة  ،%  ٣٨,٩سـنة) حـوالى  ٣٥ القـل-١٨مـن ( مر�ـةالمبحوثات في الفئة الع

وان  ،مـن المتزوجـات )%٦٣,٩. �ما تبین النتائج أن نسبة �بیـرة مـن المبحوثـات (سنة) ٥٠القل من  – ٣٥العمر�ة من (
 ،% ) مـن المبحوثـات ذو مسـتوى معیشـى متوسـط  ٤٢,٥%) لم �سبق لهن الزواج. وتشیر النتـائج أن حـوالى (  ١٩,٤(

شـار�ة مجتمعیـة %) من اجمالى العینة ذو م ٥٠%) من المبحوثات ذو مستوى معیشى منخفض. �ما أن (  ٤٠,٨وان ( 
مــن المعوقــات  %٣٨,٩ان نســبة  النتــائجمتوســطة �مــا تظهــر  لمجتمعیــة) مشــار�تهم ا%٤١,٧وان نســبة (  ،منخفضــة

الحسابى  توسطوان الم ،متوسطة  %٢٧,٨و ،منها منخفضة  %٣٣,٣في مقابل  رتفعةتكون م یو�ةاالقتصاد�ة للمرأة الس
ألنهـا  تقـف عـائق  أةفي مشار�ة المـر  القتصاد�ةیوضح أهمیة الحالة ا. وهذا  ٥,٩٥, واالنحراف المعیارى �ساوى ٢٠,٣٣

وال تنشغل  ،�انت المرأة تعیش فى مستوى معیشى مرتفع, واحتیاجاتها متوافرة  فكلما ،نمیةحقیقى في مشار�ة المرأة في الت
الحكــومى أو  توى المســ علــى ،مو�ــة�ــالیومى وتــوفیر لقمــة العــیش, �كــون لــدیها مســاحة أكبــر للمشــار�ة فــى األنشــطة التن

من المعوقات االجتماعیة والثقافیة للمرأة %٤٤,٥تظهر النتائج ان نسبة  �ما ،حیث تقل معوقات المشار�ة ،االهلى"المدنى"
وان المتوسـط الحسـابى �كـون  ،منخفضـة  %٢٢,٢متوسطة و  %٣٣,٣تكون متواجدة بنسبة مرتفعة, في مقابل  السیو�ة
المـرأة فـي  �ة. وهذا �ظهر مدى تـأثیر العـادات والتقالیـد والنسـق الثقـافى علـى مشـار  ٤,٩٤ واالنحراف المعیارى  ، ٢١,٦٩

فالمجتمع السیوى ال �سمح �عمل المرأة �عـد الـزواج, �مـا ال  ،ومدى قبول المرأة �شر�ك اساسى في التنمیة ،التنمیة الر�فیة
تزوجـة فـى التنمیـة �سـبب العـادات والتقالیـد السـیو�ة الم لمـرأةتقـل مشـار�ة ا حیـث ،یرحب �مشار�تها فـى األنشـطة التنمو�ـة

واالنسحاب من الحیاة  ،والدالذى �حتم علیها التفرغ الكامل لألسرة واالهتمام �البیت واأل  ،وطبیعة النسق الثقافى فى المنطقة
یع أن تعمـل �حر�ـة عكـس الفتـاة التـى تسـتط ،العامة, مما یؤدى الى عدم قدرتها على مواجهة هذا المعوقات والتغلب علیها

المجتمعیــة  ار�تهن) مــن المبحوثــات درجــة مشــ٣٨,٩( انتشــیر النتــائج  �مــاوتشــارك فــى مختلــف األنشــطة التنمو�ــة.  أكثـر
) مـــن المبحوثـــات درجـــة مشـــار�تهن %٢٥وان ( ،) مـــن المبحوثـــات درجـــة مشـــار�تهن مرتفعـــة %٣٦,١( وان ،متوســـطة 

بـین درجـة مشـار�ة المـرأة فـى التنمیـة الر�فیـة والمتغیـرات  ٠,٠١ عنـوى مسـتوى م دوجود عالقة معنو�ة عكسیة عن ضعیفة.
 .٠,٢٥٨- — ٠,٤٧٥- رتیـبعلـى الت بسیط.وقد بلغت قیم معامل االرتباط ال ،الحیازة الزراعیة ،: امتالك األجهزة  التالیة

لمـرأة فـى التنمیـة الر�فیـة بین درجة مشار�ة ا ٠,٠١ طرد�ة عند مستوى معنوى  ةكما تؤ�د الدراسة على وجود عالقة معنو�
 – ٠,٢٣٠وقــد بلغــت قــیم معامــل االرتبــاط البســیط علــى الترتیــب  ،الحیــازة الحیوانیــة  ،حجــم األســرة  والمتغیــرات التالیــة :
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بین درجة مشار�ة المرأة فى التنمیـة الر�فیـة والمتغیـرات  ٠,٠١ عالقة معنو�ة عكسیة عند مستوى معنوى  دوجو ،  ٠,٤٩٨
، ٠,٢٦٤-—٠,٤٢٥-البسیط على الترتیب  الرتباطوقد بلغت قیم معامل ا . ،الحالة الصحیة ،االجتماعیة  التالیة : الحالة

 والمتغیــر التــالى : لر�فیــةالمــرأة فــى التنمیــة ا ار�ةبــین درجــة مشــ ٠,٠١معنــوى وجــود عالقــة معنو�ــة طرد�ــة عنــد مســتوى 
المقترحات من وجهة نظر المبحوثات فـى مواجهـة  أهم ،٠,١٩٣وقد بلغت قیم معامل االرتباط البسیط  ،المستوى التعلیمى 
 دةز�ــا ،أن تشــارك �فاعلیـة یعلكــى تسـتط، عمــل مشـروعات تنمو�ــة تتناسـب مــع طبیعیـة المــرأة السـیو�ة ،معوقـات المشـار�ة

ــا صــادىالعائــد االقت ــى تســو�ق المنتجــات البی ،المــرأة فــى المشــروعات التنمو�ــة ةعــن مشــار� تجالن ــةالعمــل عل لتشــجیع  ئی
توعیـة المـرأة �أهمیـة التنمیـة مـن  ،عمل ندوات توعیة للقبائل والعشائر للتعر�ف �أهمیة دور المرأة فـى التنمیـة ،المشار�ات

وجـود مشـروعات  ،عنـد تنفیـذ المشـروعات التنمو�ـة للمـرأةلطبیعیـة النسـق الثقـافى  المراعاة ،خالل وسائل األعالم المختلفة
 تنمو�ة تحفز على المشار�ة فیها.

 

  ومشكلة البحث : مقدمة
لقد انتبهت برامج التنمیة العالمیة منذ فترة غیر قلیلة 

وتــم تكــر�س  ،إلــي واقــع المــرأة الر�فیــة فــي الــدول النامیــة
مـن مبـدأ أن  ،الكثیر من الخطط والمشار�ع بهدف تنمیتها

بــل  ،المجتمـع  نصـفتطـو�ر  شـرة�عنـي مبا اإلنـاثتطـو�ر 
 نعــ ومســئوالتت  المجتمــع �كــل فــى حالــة أصــبحن أمهــا

 دعلـى مـ مو�ـةعملت العدید من هذه البرامج التن لذا أسر،
ــة لكافــة أ ــة التنمی ــرادمظل ــى القلــب  ســرةاأل ف والمجتمــع وف

تنمیـة  أهمیـة�الحكمـة التـي تشـیر إلـى  عمالالمرأة.  ممنه
رجــًال إنمــا �علــم فــردًا، أمــا مــن �علــم  مالمــرأة: (إن مــن �عّلــ

فـي الـدول  أة�عد واقع المـر ذلك  ومعامرأة فإنه �علم أمة). 
تطو�رهـــا مســـألة شـــائكة  لةالنامیـــة ومنهـــا مصـــر ومســـأ

 امـلقضیة متعددة الجوانب تتـداخل فیهـا عو  فهي ،ومعقدة
مختلفــة اقتصــاد�ة واجتماعیــة وثقافیــة و�نســانیة، عــالوة 

ــى ال ــداخلعل ــل  ت ــة التــي تكب ــین المشــاكل التقلید� ــر ب الكبی
ن ردود فعــــل الناجمــــة عــــ المشــــاكل إلــــى إضــــافة ،المــــرأة

للتطور الذي �حدث في العالم, وتـأثیرات المدنیـة  مجتمعال
والتكنولوجیا والظواهر التي تخلقهما. ففى مصر و�التحدید 
ــــرامج  فــــى مجــــال التنمیــــة البشــــر�ة  توالــــت الخطــــط والب

 نافعـاو�عداده لیكون مواطنـا  ،للنهوض �اإلنسان المصري 
ن جـنس أو تفرقة أو تمیز بی دون لنفسه ولمجتمعه  مفیدا
مسـئولیة التنمیـة التـى تـؤتى  یتحمـل متفاعـل مواطنـا ،نوع

المجتمعــات  فــي �ــان ءســوا ،لمجتمــعثمارهــا لكافــة فئــات ا
الر�فیة أو المدن أو في المجتمعات المصر�ة (السـاعاتى: 

ـــد تـــم التر�یـــز علـــى البـــرامج الثقافیـــة  ، )٤:  ٢٠١٦ وق

لعقلـى البنـاء الجسـدى وا توالتنو�ر�ة والصحیة التى تناولـ
�اإلضــافة تز�یــة  ،والعــاطفى لكــل فئــة مــن فئــات المجتمــع

التنمیــــة  امجفــــي طلیعــــة بــــر  ضــــعهماالمــــرأة والشــــباب وو 
�انت التنمیة المنشودة تهتم �البشر وتعتمد  ولماالشاملة, 

 االسـتفادة ،القـائمین علـى تحقیقهـا ىعلیهم �ان لزامـا علـ
رأة هـذه الطاقـات المـ هـممن �ل الطاقات واإلمكانات ومن أ

نظــرا لجهودهــا  ،التــى تشــكل نصــف المجتمــع  ،المصــر�ة
فاعلیها �قع  ،تالدؤ�ة والمستمرة والفاعلة فى �ل القطاعا

،  والبنـت ،واألخـت  ،عبء التنشئة االجتماعیة فهى األم 
, ومن جانب أخر هى المعلمة فـي رجالوالزوجة لتخر�ج ال

وهــى  ،وهــى العاملــة  ،المدرســة والمهندســة فــي المصــنع 
لذا یرجع إلیها تنفیذ �ل  ،وهى المدیرة في العمل ،طبیبة ال

 الصــحراو�ةبــرامج التنمیــة فــي الر�ــف والحضــر والمنــاطق 
خصوصــیة  لصــحراو�ةالجدیــدة . وللمــرأة فــي المجتمعــات ا

فهي جـزء مـن التـراث والتقالیـد التـي �حتـاج  ،ومكانة �بیرة
 االجتماعیـــــةنــــوع مــــن الثــــورة  إلــــىتنمیتهــــا وتطو�رهــــا 

التــي تشــارك فیهــا جمیــع الهیئــات والمؤسســات  ،فیــةلثقاوا
 ىیراعى من خاللها هذه الخصوصیة. وف ذر�كل جد�ة وح

هذا اإلطار ومن خالل هذه الدراسة تسـعى الباحثـة إللقـاء 
والمشـــاكل التـــي تواجـــه مشـــار�ة  اتالضـــوء علـــى المعوقـــ

أن  دخاصـة �عـ ،المرأة والقیـام بـدورها فـي التنمیـة الر�فیـة
إلـــى تعمیـــر المنـــاطق الصـــحراو�ة،  لدولـــةاتجهـــت جهـــود ا

و�صفة خاصة الواحات، وذلك لما تتمتع �ه مـن إمكانیـات 
وتمثـل (واحـة  ،في �ـاقي المنـاطق الصـحراو�ة توافرقد ال ت

والتـى  ،رالمتمیـزة فـى مصـ واحـاتسیوة) واحده من تلـك ال
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حیث تتـوافر بهـا �عـض المـوارد  ،تقع في الصحراء الغر�یة
ـــة  التـــي �مكـــن لطبیعیـــةا اســـتخدامها فـــي عملیـــات التنمی

ــة المتعــددة ــة ، االقتصــاد�ة واالجتماعی ــاه المتدفق ــل المی مث
تلقائیــــة فــــي عــــدة أمــــاكن، إضــــافة إلــــى اآل�ــــار  �صــــورة

الرومانیــة القد�مــة واآل�ــار الجدیــدة العمیقــة التــي �حفرهــا 
 ،واالســـتعمال اآلدمـــي عـــةالســـتعمالها فـــي الزرا ياألهـــال

یة الغنیة �العناصر المعدنیة الصفات الطبیع ذاتواألراضي 
 الغــذاء ل�مــزارع إلنتــاج محاصــی الهاالتــي تســمح �اســتعم

 لــذا ، ) ٨: ١٩٩٥(االستشــار�ون للصــناعة واالقتصــاد: 
 والز�تـــون علـــى زراعــة الـــبلح  هاتعتمـــد فــى اقتصـــاد فهــى

بنسق ثقافى  ة�ما تتمتع الواح ،و�عض األنشطة السیاحیة
لتى تعمل علـى التكیـف �ه العدید من المحفزات اإلنتاجیة ا

مـــن خـــالل توظیـــف  ،مــع البیئیـــة واســـتثمارها �شـــكل جیــد
ــة لخدمــة أهلهــا ــوم ،مفرداتهــا الطبیعی المــرأة الســیو�ة  وتق

 أةحیـــث تمثــل المـــر  ،بــدور هــام فـــي مجــال تنمیـــة الواحــة
 ،عـاتالمجتم هذهبها من سكان  نالسیو�ة نسبة ال �ستها

رز فـي تلبیـه دور �ـا نهامة �ما تلعبه م إنتاجیةقوة  تعدو 
والحفـــــاظ علـــــى التنـــــوع  ،احتیاجـــــات أســـــرتها المتعـــــددة 

واالســـــــتخدام  طبیعیـــــــةالبیولـــــــوجي ومصـــــــادر الثـــــــروة ال
 ،لها والحفاظ على البیئـة السـیو�ة مـن التلـوث ادياالقتص

فضــال عــن قیامهــا �الصــناعات البیئیــة التــي تعــود �ــالنفع 
أفــراد أســرتها وعلــى مجتمعهــا �صــفة عامــة  علــىعلیهــا و 
ونظــــرا لتشــــا�ه األدوار  ). ٢٣ ، ٢٠١٤ ،المالــــك (عبــــد 

التــى تقــوم بهــا المــرأة فــي �ــل المجتمعــات ســواء المنــاطق 
القد�مة أو المناطق الصحراو�ة فكالهما ال ینفصـل  الر�فیة

إال أنـه مـن المؤ�ـد أن هـذه األدوار التـى تقـوم  ،عن األخر
حیـث ال �قتصـر  ،على درجة عالیة من األهمیـة ةبها المرأ

, ولكنهـا تعتبـر قطعلى استقبال الخدمات التنمو�ة ف دورها
فــي تخطــیط وتنفیــذ البــرامج والمشــروعات  اســىشــر�ك اس

تمثـــل رقمـــا  نهـــا�و  ،) ٣٠٣: ٢٠٠٠ ،التنمو�ـــة ( بـــدوى 
ـــاء المجتمـــع ورصـــیدا ضـــخما مـــن القـــوى ، مهمـــا فـــى بن

جیــدا أن تلعــب دورا  ســتثماراالبشـر�ة �مكــن إذا اســتثمرت ا
التنمیة لمجتمعها ( لیلـى الشـناوى  كبیرا في إحداث عملیة

ـــل نســـبة ١١: ٢٠٠٦ ، ـــى مصـــر �مث ـــاث ف ) . فعـــدد اإلن
ومــع ذلــك ال �مــثلن إال  ،الســكان دداجمــالى عــ نمــ %٤٩

ومــن  ،فقــط مــن اجمــالى قــوة العمــل  %٢٢,٣٤�حــوالي 
المالحـــــظ تـــــدنى نســـــبة مشـــــار�ة اإلنـــــاث فـــــي النشـــــاط 

حیــث أشــارت اإلحصــاءات عــام  ،�صــفة عامــة االقتصــادي
أن مشـــار�ة المـــرأة فـــي النشـــاط االقتصـــادي بلـــغ  ٢٠٠٩

ــــل  %١٤,٥حــــوالي  ــــا  %٤٨,٢مقاب ــــك وفق ــــذ�ور وذل لل
الصـادرة مـن الجهـاز  ٢٠٠٩للعمالة لعـام  السنو�ةللنشرة 
وتعـد سیاسـة مشـار�ة  ،للتعبئة العامـة واإلحصـاء المر�زي 

أحــد الطر�ــق للقضــاء علــى  تمعیــةالمــرأة فــي التنمیــة المج
الفقر والتى منها, فقـر الـدخل وفقـر  عاإذ تتعدد أنو  ،الفقر

القدرات وفقر الفرص, و�عد فقر القدرات هو األكثر شیوعا 
عدم  اوقد یرجع ذلك إلى عدة أسباب منه ،وتعرضا للمرأة 

 ،وقصـور التـدر�ب ،الحالة الصحیة فوضع ،كفا�ة التعلیم
المــرأة وجعلهــا خــارج المجــال  مــیشوهــو مــا یــؤدى إلــى ته

ــة ( ــة نصــار :  الرئیســى للتنمی  حیــث ،) ٢:٦: ٢٠٠٦هب
تشـــترط عملیـــة المشـــار�ة درجـــة معینـــة مـــن القـــوة إذ أن 
المشــارك فــي الحیــاة الیومیــة هــو فاعــل لد�ــة القــدرة علــى 
الفعل واالختیار وتحقیـق األوضـاع واألهـداف التـى یرغبهـا 

وتفتــرض درجــة  نــىومــن ثــم فــان المشــار�ة الحقیقیــة تع
رأة  القدرة على تحقیق التى تعطى للم ،عالیة من الفاعلیة

وتطلعاتهـــا علـــى الصـــعید االجتمـــاعى, ومواجهـــة  اإرادتهـــ
وهــذا مــا  ،التنظیمــات والمؤسســات االجتماعیــة الضــاغطة

یتفق مع نظر�ة الفعل االجتماعى لبارسونز ( مر�ز التمیز 
الشــك  ممــاو  ،)  ٤:  ٢٠٠٢للمنظمــات غیــر الحكومیــة : 

خاصـة مـا تـزال فیه أن المرأة �صفة عامة والبدو�ة �صفة 
االجتماعیـة التـى  مؤسسـیةالكثیر من الضـغوط ال تشعرتس

تعــوق مشــار�تها فــي صــنع القــرارات, وفــى هــذا الســـیاق 
�شــیر مفهــوم المشــار�ة إلــى �ــل مــا مــن شــأنه أن �طــور 

 نووعیها ومعرفتها وم دراتهاحیاة المرأة ومكانتها و�نمى ق
ـــــم ـــــف األصـــــعدة, الماد�ـــــة  ث ـــــى مختل ـــــا عل ـــــق ذاته تحق

و�تیح لدیها �افة  ،واالجتماعیة والسیاسیة ،ولوجیةوالسیك
القدرات واإلمكانات التى تجعلها قـادرة علـى السـیطرة علـى 

في بناء  والواعيومن ثم اإلسهام الحر ، ظروفها ووضعها
:  ٢٠١٠:  �ســاطولمیــاء  ،مجتمــع متقــدم ( ر�ــا الحســن 

�مســتوى المــرأة الســیو�ة  قــاءأصــبح االرت فقــدلــذا  ) .١٥
إذا  ،أحوالهــا وظروفهــا المعیشــیة مطلبــا أساســیاوتحســین 
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٥٦۸ 

ما أر�د لهذه الفئة الهامة من السیدات أن تساهم �فعالیـة 
فــي عملیــات تنمیــة المجتمــع, حیــث یتطلــب ذلــك اإلدمــاج 

, والــذي لــن یتــأتى میــةللمــرأة الســیو�ة فــي التن لالمتكامــ
فـــي ظـــل االهتمـــام المتنـــامي �مشـــار�ة  ال�طبیعـــة الحـــال إ

تنمیـــة فـــي مجاالتهـــا المختلفـــة االجتماعیـــة المـــرأة فـــي ال
 ، ٢٠٠٣ ،واالقتصــاد�ة والر�فیــة علــى حــد ســواء ( اســحق

١١. ( 

سبق من استعراض لدور المرأة وأهمیة  ومما
مشار�تها في برامج التنمیة الر�فیة �شكل عام, عالوة 

فى واحة سیوة  لدورعلى أهمیة هذه المشار�ة وهذا ا
تدعیمه  ىدراسة إلوالتى تسعى هذه ال ،�صفة خاصة

وتحفیزه من خالل رصد مجموعة المثبطات والمعوقات 
المرأة في  دالتي تحول دون المشار�ة واالستفادة �جهو 

لذلك تكمن مشكلة البحث في اإلجا�ة على  ،هذه الواحة
 التساؤالت التالیة :

السیو�ة والتى  للمرأةماهى أهم الخصائص الشخصیة  -أ
  تنمیة الر�فیة؟تعوق مشار�تها في برامج ال

ما هى أهم األسباب التي تعوق المرأة السیو�ة عن  -ب
  الواحة؟المشار�ة في برامج التنمیة الر�فیة في 

ماهى أهم األنشطة التنمو�ة التى تشارك فیها المرأة  -ج
 السیو�ة ؟

 الي, نقوم �إجراء البحث الحسبقضوء ما  وفي
المرأة كمحاولة للتعرف على أهم المعوقات التي تعوق 

السیو�ة عن القیام بدورها المأمول في المشار�ة في 
 التنمیة الر�فیة في واحة سیوة.

 

في ضوء مشكلة البحث السابق  البحث : أهداف
 عرضها تكمن أهداف البحث الراهن في 

 للمرأة السیو�ة . یةعلى السمات الشخص التعرف-١

 أهم معوقات مشار�ة المرأة فى التنمیة الر�فیة تحدید-٢
 فى سیوة .

 فى منطقة الدراسة . للمرأةدرجة المشار�ة  تحدید-٣

العالقات االرتباطیة بین المتغیرات المستقلة  تحدید-٤
 فى منطقة الدراسة . و�ین درجة المشار�ة للمبحوثات

 أةتشارك فیها المر  تىال تنمو�ةاألنشطة ال أهم تحدید-٥
 السیو�ة .

ة المرأة فى معوقات مشار� لمواجهةالمقترحات  أهم-٦
 التنمیة الر�فیة فى سیوة .

 

 : البحث أهمیة
و�ثرة الفعالیات التي  والدراساتتعدد األ�حاث  رغم
 رمشار�ة المرأة في تحقیق الرقى واالزدها أهمیةتؤ�د 

وانطالقا من اإل�مان �أهمیة الدور الحقیقي  ،�المجتمع
الذى تقوم �ه في �ل نواحي الحیاة العامة والسیاسیة 

تماعیة واالقتصاد�ة والثقافیة واعترافا �مساهماتها واالج
إال أن المرأة البدو�ة تعرضت _ومازالت_  ،في التنمیة

القائمین على شئون  انبواإلهمال من ج ظلمللكثیر من ال
الذى ینعكس �السلب  راألم ،المجتمعات الر�فیة والبدو�ة

 ،أحیانا على �فاءة قیامها �األدوار المحددة لها ( العزاوى 
 �ونه في البحث هذا قضیة أهمیة ترجع). لذا ٤, ٢٠١٢
 ،سیوة واحة فى المرأة لوضع حقیقیة مؤشرات �عطى
 منها االستفادة الر�فیة التنمیة برامج لواضعى �مكن والتى

 والنهوض البرامج هذه إلنجاح االعتبار في وأخذها
�ما هو الحال �النسبة إلى المؤسسات األهلیة  ،�الواحة

 المرأةالدولیة التى تقوم بدور فعال فى إدماج المحلیة و 
مجاالتها, وتفعیل دورها في  �كافةالسیو�ة في التنمیة 

واالرتقاء  لهالتحسین أحوا،  المشار�ة في التنمیة
  مایلى إلى البحث أهمیة وتنقسم. �مستواها

تأتي أهمیة هذا البحث في أنه  :النظر�ة األهمیة -أ
�عول علیها مستقبل  یدرس شر�حة هامة في المجتمع

األجیال القادمة والوصول إلى تنمیة شاملة ومستدامة 
في الصحراء. وتقد�م إطار نظري �مكن االستفادة منه 
في الدراسات المستقبلیة، �ما إنها تعتبر محاولة 

 ةللتنمیة �أشكالها المختلف ظرى لوضع تصور ن
الر�فیة )  –السیاسیة  –االقتصاد�ة  – االجتماعیة(

الصحراوي في واحة سیوة, �ما  عكان المجتمبین س
تعد هذه الدراسة �مثا�ة دراسة قبلیة لما یتلوها من 

الر�فیة لسكان  تنمیةدراسات أخرى في مجال ال
 المجتمع البدوى.
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في ما تسفر عنه من  فتكمن: التطبیقیة األهمیة -ب
وأ�ضا في  ،نتائج وتوصیات في مجال التنمیة الر�فیة

 ةلتى تعوق مشار�ة المرأة فى التنمیمعرفة المعوقات ا
والدراسات  راسةفیما تقدمه نتائج هذه الد ،الر�فیة

المتصلة من رسم سیاسات تحد من هذه المعوقات، 
وتساهم في تغییر نظرتهم نحو المشار�ة في التنمیة 

ومعرفة المشكالت التى تدعوهم لإلحجام عن  لر�فیة،ا
 المشار�ة في التنمیة.

 

 تخدمة في البحث :المس المصطلحات

من المفاهیم التي تعددت وتنوعت وفقا المعوقات: -١
وجهات نظر  فلتعدد مجاالت اإلعاقة, واختال
المعوق �معناه  عرفالباحثین وتنوعهم, فمنهم من 

ومنهم من  ،تنمیةال جالالعام ومنهم من عرفه في م
و�تضح ذلك من  ،االجتماعیة ظرعرفه من وجهة الن
  التعار�ف اآلتیة :

َق یتاللغة العر�یة المعاصر :  معجم ًقا،  عّوق،تعوَّ تعوُّ
ق  ق ف• فهو ُمتعوِّ َق: تثبَّط �منع من  ُمطاوع: النٌ تعوَّ عوَّ
 ."وصول هدفه

) المعوق �أنه �شیر ١٤٠, ٢٠١٥:  نسیم( وعرف
أو  ،الموقف وأ ،أو المانع  ،أو المقید ،إلى المعطل

 المصعب دون حدوث الشيء .

االجتماعیة هو عبارة عن الفاصل  وجهة النظر ومن
 و�فصل�منع �عض الناس من االتصال ببعض  ذىال

 بینهم .

:  ق ذلك �مكن اقتراح التعر�ف االجرائى للمعو ومن
في هذا البحث على أن �ل ما �عوق  �المعوق �قصد 

 تحقیق المرأة ألهدافها المنشودة والمخططة .   

): ١٨٠, ص١٩٨٧المشار�ة �عرفها (جامع : -٢
أنها تلك العملیة التي �ساهم من خاللها السكان �

 ،حلیةالمحلیون في وضع القرارات المجتمعیة الم
خالل العمل معا في برامج وأنشطة  نوذلك م

محلیة تستهدف مقابلة احتیاجاتهم وحل  عیةمجتم
 تواجههم . تيالمشاكل ال

) أن  ٧٩ص:  ١٩٨٩(عبـــــــد الـــــــرحمن :  و�وضــــــح
�قــوم فیهــا الفــرد بــدور  تطوعیــة ةالمشــار�ة هــي " عملیــ

محـــــدد ومتمیـــــز فـــــي الحیـــــاة االجتماعیـــــة واالقتصـــــاد�ة 
والسیاســیة فــي مجتمعــه مــن خــالل اإلســهام الفعــال فــي 

وصیانة المنظمات المختلفـة  وعضو�ةعملیة إنشاء و�دارة 
الیومیة من  المشاكلحل  يوفي سائر األنشطة البناءة وف

الرقا�ة علـي خالل اختبار وتخطیط وتمو�ل وتنفیذ وتقو�م و 
 إدارة برامج ومشار�ع التنمیة الذاتیة في مجتمع ما " . 

مجــال تنمیــة المجتمــع الر�فــي تعتبــر المســاهمة  وفــي
قرارات  إلىفي عملیات الوصول  �فالفعالة للمواطنین �الر 

لتحدیــــد أهـــــداف المجتمـــــع المحلـــــي فـــــي ضـــــوء معرفـــــة 
ــة والبشــر�ة لتحقیــق هــذه  ــة ، الطبیعی االحتیاجــات الحقیقی

ألهداف وفي إطار برامج ومشروعات التنمیة ومـع أهمیـة ا
تحقیق القدر الكافي من العنا�ـة �ـالجهود التطوعیـة سـواء 

ومتا�عـة وتقیـیم هــذه  یلأثنـاء التخطـیط أو التنفیـذ أو تشـغ
ـــي إطـــار  ـــادئ مـــنالمشـــروعات وف ـــیم والمب  اإل�جابیـــة الق

الموروثة والمكتسبة حتى �مكن إحداث التقـدم االقتصـادي 
". مجتمعجتماعي والعمراني والسیاسي المطلوب لهذا الواال

 ) ٥ ص: ١٩٩٤( محافظة أسیوط ، 

 : ١٩٩٨�ل من (عبد الخـالق وهنـاء بـدوي :  و�شیر
ـــــ ٢١٨ ص "  إســـــهام قیـــــادات  هـــــاالمشـــــار�ة �أن ى) إل

المجتمع �الجهود الذاتیة لمـا فیـه مصـلحة المجتمـع الـذي 
 ینتمون إلیه " . 

المشار�ة  أن)  ١١٢ ص: ٢٠٠٤(الحمادي :  و�ذ�ر
حفزتـــه تـــأثیرات ومســـالك الســـلطة  مقابـــلهـــي "جهـــد بـــال 

 وتنظیم الجماعات أو مقتضیات العمل " .  

 تمــن التعر�فــا عــةســبق یتضــح أن هــذه المجمو  وممـا
للمشار�ة تشـترك فـي جانـب واحـد یر�ـز علـي أنهـا إسـهام 
تطوعي �قوم �ه األفراد في المشروعات التنمو�ة المختلفـة 

ــراد فــي خدمــة مصــالح  واألســاس ــة األف ــك هــو رغب ــي ذل ف
مجــتمعهم ســواء �ــالرأي أو المشــورة أو العمــل أو �المــال 

 ...الخ
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ـــي :   ـــذ�ر (العز�  ار�ة) أن المشـــ ٣٧ ص: ١٩٩٩و�
هــــي" تلــــك العملیــــة التــــي �ســــاهم مــــن خاللهــــا الســــكان 
المحلیــون فــي صــنع القــرارات المحلیــة ، وذلــك مــن خــالل 

جتمعیــة محلیــة تســتهدف العمـل معــا فــي بــرامج وأنشــطة م
 مقابلة احتیاجاتهم ، وحل مشاكلهم " . 

 ة) المشــار� ٧ ص: ٢٠٠٣( حنــان الجنــدي  وتعــرف
اآلخــر�ن فــي  مــعوالتعــاون  مة�صــفة عامــة �أنهــا المســاه

دور  إبــرازالقیــام �أنشــطة معینــة تهــدف فــي النها�ــة إلــى 
المشــارك وحضــوره فــي اتخــاذ القــرارات التــي تــؤثر علیــه 

 إلـىنصـل  التعر�فاتهذه  خالل�كل .ومن  المجتمع وعلي
 تلعـب التـي العملیـة للمشـار�ة : وهـي ىالمفهـوم االجرائـ

 واالجتماعیـة العامـة الحیـاة فـي دوًرا خاللهـا مـن المـرأة
 شاركت ألن الفرصة لدیها وتكون  ،المجتمعه واالقتصاد�ة

 لتحقیق الوسائل أفضل و�ذلك ، العامة األهداف وضع في
 .افاألهد هذه و�نجاز

) �أنهـا ٥: ١٩٨٣عرفها (محـرم : التنمیة الر�فیة : -٣
مجموعــة العملیــات المتتا�عــة التــي تــنظم فیهــا جهــود 
المواطنین مع الدولة في سبیل تحقیق أهـداف محـددة 

وفقــا لخطــة مرســومة تــؤدى إلــى تحســین األوضــاع  ،
�ما في ذلك ز�ـادة  ،االقتصاد�ة واالجتماعیة للر�فیین 

 اسـیةرها وتـوفیر الخـدمات األسدخولهم وتنو�ـع مصـاد
ــاح منهــا  ســتوى لهــم ورفــع م ــادة أســهام ،المت  هموز�

الفعال  في شئون مجتمعهم الصغیر والكبیر على حـد 
 سواء .

) هـى عبـارة عـن عملیـة ٧ ،١٩٩٤ذ�ـر( محـرم : كما
ــواحي  ــف ن ــائي مخطــط للنهــوض الشــامل �مختل ــر ارتق تغی

م بهـا أبنـاء الحیاة اقتصاد�ا واجتماعیـا وثقافیـا و�یئیـا �قـو 
 مســـاعداتو�تكـــاتف ال طـــىبـــنهج د�مقرا ر�فـــىالمجتمـــع ال

الحكومیــة �مــا �حقــق تكامــل نــواحى النهــوض مــن جهــة 
مــن  الكبیــروتكامــل المجتمــع النــامى مــع مجتمعــه القــومى 

 جهة أخرى .

 بـین) �مكننا أن نمیـز ٣٣٥ ،٢٠٠٥قال (عودة : كما
رؤ�تـــین وتصـــور�ن أساســـیین انطلـــق مـــن احـــدهما غالبـــا 

ـــة �صـــفة عامـــة,  وممفهـــ ـــةالتنمی ـــة �صـــفة  والتنمی الر�فی
أولهمـــا ذلـــك التصـــور الشـــمولى, الـــذى �فهـــم  ،خاصـــة 

تغییـر المجتمـع  دفالتنمیة بوصفها عملیة شاملة , تسته
الر�فیـة والحضــر�ة و�كافـة فئاتــه وشــرائحه  طاعــات�كافـة ق

شاملة للتخطیط القومى, أما  تراتجیةوطبقاته من خالل إس
فیســــتند إلــــى مفهــــوم تنمیــــة المجتمــــع  ،التصــــور الثــــانى

غالبــا المنظمــات الدولیــة  مــدهالمحلــى �ــالمعنى الــذى تعت
لقد �ان هذا المفهـوم هـو  ،�قضا�ا التنمیة الر�فیة ةالمعنی

الســائد فــي مصــر قبــل الناصــر�ة و�ــان �ســتند غالبــا إلــى 
یر�ــــز علـــى الــــدور األعظـــم للمشــــروع  یولوجىإطـــار ایـــد

ـــادرات الفرد�ـــة و  ،الخـــاص قـــوى الســـوق والمشـــار�ة والمب
في حـل مشـكالتهم  لناسالشعبیة أو �معنى أدق مشار�ة ا

 واستثارة وعیهم بهذه المشكالت , والجهود الذاتیة.

) التنمیــــــة الر�فیــــــة ١٤١, ٢٠١٥(نســــــیم :  عــــــرف
ــرات ال ــة : هــى محصــلة مجموعــة مــن التغی ــةالمتكامل  كمی

التــي تحــدث لمجموعــة الســكان الــر�فیین والتــى  یفیــةوالك
ا رفــع مســتوى معیشــتهم و�حــداث تغیــرات ا�جابیــة فــي أثرهــ

 أسلوب حیاتهم . 

) للتنمیـــة الر�فیـــة هـــي ٩ ، ٢٠١١(جـــامع ": مفهـــوم
في بناء  طحر�ة التغییر االرتقائي الجذري المستمر المخط

 تماعیـــــةومهـــــام األجهـــــزة (أو الـــــنظم) االقتصـــــاد�ة واالج
ل (والحضر�ة) وذلك من خـال  ،والثقافیة الر�فیة لسیاسیةوا

مر�ــب األنشــطة التنمو�ــة المتناســقة والمتكاملــة والشــاملة 
والمتوازنــة حكومیــا وأهلیـــا، والــذي یتمثـــل فــي االســـتغالل 

والبشــر�ة (دون إخــالل  اد�ــةللمــوارد الطبیعیــة والم ثــلاألم
) والجبلیـــة( ةالتوز�عیـــ عدالـــة�ـــالتوازن البیئـــي) لتحقیـــق ال

ادي للمــــردودات التنمو�ــــة المتزایــــدة مــــن الرخــــاء االقتصــــ
مــن  ظــمللســواد األع لنفســيوالرفــاء االجتمــاعي والرضــاء ا

ـــوطنیین بوجـــه عـــام).. ـــر�فیین (أو الســـكان ال  الســـكان ال
  وعلى هذا نصل إلى

منظمة، ومخططـة  عملیة �أنه التنمیة الر�فیة : عناصر
تحسـینها �الشـكل الـذي  و الحیـاة الر�فیـة ، لتطو�رتسعى 

ن الـذین �عیشـون �حقق التقدم و التقدم االقتصادى للسـكا
فــي المنــاطق الر�فیــة، وفــي تعر�ــف آخــر �قصــد �التنمیــة 
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الر�فیة حسن اسـتثمار األراضـي و المسـاحات الزراعیـة و 
كافـة المــوارد مـن أجــل إشـباع الحاجــات األساسـیة لســكان 
المنــاطق الر�فیــة و فــي تعر�ــف آخــر تعــرف �أنهــا عملیــة 

فـي  تسعى لبناء و نمـو المجتمـع الر�فـي وتحقیـق ازدهـاره
مجموعــــة متنوعــــة مــــن المجــــاالت ســــواء التعلیمیــــة أو 

تشــیر إلــى  عمومــا الر�فیــة التنمیــةو  الصــحیة، وغیــر ذلــك
عملیة تحسین نوعیة الحیاة والرفاهیـة االقتصـاد�ة للنـاس 

فـي منـاطق معزولـة نسـبیا وقلیلـة السـكان  �عیشـون الذین 
 سوء مناطق ر�فیة أو صحراو�ة . 

مفهـــوم التنمیـــة ل عر�فـــاتخـــالل عـــرض هـــذه الت ومـــن
للتنمیـــة الر�فیـــة �أنهـــا  اإلجرائـــىللتعر�ـــف  نصـــل الر�فیـــة

تحـدث فـي المجتمعـات  متكاملـةمجموعة عملیات دینامیة 
 .  صحراو�ةسوء مناطق ر�فیة أو  المعزولة وقلیلة السكان

مــن خــالل الجهــود األهلیــة والحكومیــة المشــتر�ة �أســالیب 
واقعیـة  د�مقراطیة ووفـق سیاسـة اجتماعیـة محـددة وخطـة

 غیـــراتمرســـومة . وتتجســـد مظاهرهـــا فـــي سلســـلة مـــن الت
البنــــاء  كونــــاتالبنائیــــة الوظیفیــــة التــــي تصــــیب �افــــة م

ــــن  ــــدر م ــــد الســــكان �ق ــــى تزو� االجتمــــاعي للمجتمــــع وف
والخــــــــدمات  لوجیــــــــةوالتكنو  قتصــــــــاد�ةالمشــــــــروعات اال

االجتماعیـــة العامـــة تـــؤدى إلــــى تحســـین نوعیـــة الحیــــاة 
 . اسلنوالرفاهیة االقتصاد�ة ل

والجماعــــات المســــتهدفة  التنمیــــة الر�فیــــة هــــدف-
 تنمیــةالقــول بدا�ــة أن هــدف ال �مكــن �التنمیــة الر�فیــة :

ولــیس المكــان  نــاسالر�فیــة و�رامجهــا مــا هــو إال خدمــة ال
فالتصــنیع و��جــاد وظــائف جدیــدة وتــدر�ب القــوى البشــر�ة 
والتعلـــیم والخـــدمات الصـــحیة واإلســـكان والطـــرق والمیـــاه 

هـــى فقـــط الوســـائل التـــى �مكـــن بهـــا فـــي ونظـــم الصـــرف 
والمسـتهدفین  ،النها�ة إ�جاد مواطنین ذوى أسـهام �ـفء 

الر�فیـــة همـــا جماعـــة الفقـــراء الغیـــر ممكـــن  نمیـــةمـــن الت
وجماعــة تحــت التوظیــف ,وفــى حقیقــة األمــر  ،تــوظیفهم 

ــة �مــا ســتفید األفــراد المعــدمین  یــةفــان بــرامج التنم الر�فی
لكل من الفقراء الغیر ممكـن تحقیق االستفادة  ون فإنها بد

توظیفهم والفقراء ذوى الـدخول دون المسـتوى فـان بـرامج 

ستكون �عیـدة عـن مغـزى التنمیـة الر�فیـة.  فیةالتنمیة الر�
 ) .٢٠ ،مرجع سابق  ،(جامع 

 میةأه بعتن:  التنمیة الر�فیة للمجتمع �كل أهمیة-
مـــن �ـــون أن المنـــاطق الر�فیـــة  ةبـــرامج التنمیـــة الر�فیـــ

راو�ة عادة تكون متخلفة أذا ما قورنت �المناطق والصح
االقتصـــــــــاد�ة  ؤشـــــــــراتالحضـــــــــر�ة أذا أن �افـــــــــة الم

واالجتماعیة عن المناطق الر�فیة والصحراو�ة تشیر إلى 
نفـــس الكثیـــر مـــن المشـــاكل االقتصـــاد�ة واالجتماعیـــة 
المتفشیة �صـورة خطیـرة فـي تلـك المنـاطق ور�مـا یرجـع 

ــر  ــك إلــى اإلهمــال الشــدید ولفت ات زمنیــة طو�لــة لتلــك ذل
المناطق وقلة االعتمادات المالیـة والبـرامج المتخصصـة 

 دیــدوالصــحراو�ة وهنـاك الع الر�فیـةتلـك المنــاطق  میـةلتن
من الممیزات التى �مكن أن تجنبها األمة �كـل مـن وراء 

. صــحراو�ة�المنــاطق الر�فیــة وال الحیــاةتحســین ظــروف 
 ) ٢١, ١٩٨٧(جامع: 

  

للمشــارك: �مكــن تقســیم عوائــق المشــار�ة  معوقـات -
 المشار�ة إلى:

نفسه أحـد  نساناإل  ون �ك دمعوقات ذاتیة للمشارك: ق -١
مصادر مقاومة المشار�ة فاإلنسان �قاوم التغییـر ألن 
االنتقــــال مــــن حالــــة ألخــــرى عملیــــة تمــــس التــــوازن 

 و�ـــینوتـــوازن العالقـــة بینـــه  ،الســـیكولوجي لإلنســـان
وقـــد  ،المقاومـــة بیئتـــه االجتماعیـــة والماد�ـــة فتحـــدث

یوجد أ�ضا ما �سمى �الدعم المجتمعي السلبى و�عمل 
التـــى  مـــةاإلنســـان ... فالمقاو  ار�ةكعـــائق أخـــر لمشـــ

فتـدعم  رانـهأنها توجد أ�ضا بـین أق لمسیبدیها الفرد ی
أضــــف إلــــى ذلــــك أن عائــــد  ،بــــذلك عنــــده المقاومــــة

 معنوي المشار�ة لیس سر�عا وأحیانا �ستهدف العائد ال
�شـارك عـادة إال  الوطبیعـي أن اإلنسـان  ،بدرجة أكبر

ــذا فإ سإذا أحــ ــدة المباشــرة ل ــه�الفائ ــ ن المشــار�ة  دأیب
أ�قن أن جهوده سـتعود علیـه متردد وال �ستمر إال إذا 

وقــد �كــون عــدم الــوعى �المشــكالت القائمــة ، �ــالنفع
واإلحســــاس �أهمیتهــــا وخطورتهــــا عائقــــا للمشــــار�ة 
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عات �جانــــب عــــدم وضــــوح دور الشــــباب فــــي مشــــرو 
 ).٧٨: ١٩٨٧التنمیة وضوحا �افیا .(شوقى: 

واالتجاهـات  یم: القلمشاركمعوقات ثقافیة واجتماعیة ل-٢
الســــلبیة التــــى تــــؤثر فــــي النظــــرة للحیــــاة قــــد تعــــوق 

تســود مشـاعر الیــأس وقلــة الحیلــة  افعنــدم ،المشـار�ة
ومـن ثـم  الوتنقل هذه القیم لألطف لةفهذا سیؤدى للعز 

ـــدهم االتجاهـــات ا ـــوقهم تتكـــون عن ـــى تع ألساســـیة الت
عــن االســتفادة مــن الظــروف المتغیــرة فــي  یكولوجیاســ

قد توفر لهـم �عـض الفـرص اال�جابیـة  لتىوا هممجتمع
ــــاتهم  ــــالى سیســــتمر هــــذا الوضــــع طــــوال حی .. و�الت
و�صعب تغیره وعلـى هـذا األسـاس بنیـت نظر�ـة ثقافـة 

ــة الفقــراء تتكــون �اســت ــى تــرى أن ثقاف ــر الت  جا�ةالفق
ـــا ـــؤدى لالنعـــزال  �عیشـــونهان التـــى لظـــروف الحرم وت

 جتمــــعوالالمبــــاالة نســــبیا و�ضــــعف تفاعلهــــا مــــع الم
ـــــرا ـــــوعى  ،ألكب ـــــؤدى لضـــــعف ال ـــــة ی وانتشـــــار األمی

 االجتمـــاعى بـــین الجمـــاهیر وهـــذا �عـــوق المشـــار�ة .
 ) ٢٥٧: ١٩٨٦: عال(عبد ال

معوقات نفسیة للمشارك"االغتراب": في �عض األحیان  -٣
إزاء مجتمعه وهذا ما �عبـر یتخذ اإلنسان موقفا سلبیا 

عنـه �مفهــوم االغتــراب �معنــى أن �شــعر اإلنســان أنــه 
ـــة  ـــه الطمأنین ـــد بـــدون تواصـــل اجتمـــاعى یـــوفر ل وحی
واألمن و�شعر انه قد أ�عد عن مجتمع مـن المفـروض 

مثــل هــذا الفــرد �الغر�ــة  عرولهــذا �شــ ،أن ینتمــى إلیــه
عـن المكـان  ،عن اآلخر�ن وعن العمـل الـذى �قـوم �ـه

ــــذى  ــــوق ال ــــه وهــــذا �ع ــــه ور�مــــا عــــن ذات ــــیش فی �ع
 )٢٥٨، : مرجع سابق١٩٨٦: عالالمشار�ة. (عبد ال

معوقـات سیاســیة للمشــارك: هنـاك الكثیــر مــن العوامــل -٤
السیاســیة تعــوق المشــار�ة فــي الــدول النامیــة بوجــه 
خاص مثل الحكم الد�كتاتوري وغیاب الشورى والوعود 

قیاداتــه  السیاسـیة الكاذ�ــة التــى تفقــد ثقــة الشــعب فــي
مــع تز�یــف االنتخا�ــات و�رادة الشــعب وتجاهــل رغبــات 

العنف وفرض الرأى الواحد  تخدامالجماهیر وأرائها واس
وفـــى ظـــل هـــذا المنـــاخ ینتشـــر الخـــوف والشـــك الـــذى 

ــى األمــور  �صــیب المــواطن ممــا �جعــل الفــرد ینظــر ال
 . مشار�ةال تعنیه و�عزف عن ال نهاو�أ معیةالمجت

ــــــات اقتصــــــاد�ة ل -٥ لمشــــــارك: ضــــــعف المــــــوارد معوق
ــر  �ةاالقتصــاد ــدخل الف ــؤدى  دىوانخفــاض متوســط ال ی

�البحــث عــن مــورد  نمــن المــواطنی یــرانشــغال �ث لــىا
رزق أضــافى لمواجهــة ضــرور�ات الحیــاة و�التــالي ال 
�كون هناك وقت للمشار�ة فنجـد �ثیـر مـن المـواطنین 
�عملون في أكثر مـن عمـل وهـذا �سـتنفذ �ـل طاقـاتهم 

ــاة مــن اجــل ضــرور�ا ــر�مــا أن التكلفــة  ،ت الحی  تعتب
 اجإحدى عوائق المشار�ة الن مشار�ة المواطنین تحت

لقدر مـن المـال والوقـت فـي بدا�ـة عملیـة المشـار�ة . 
 (نفس المراجع السابق ) 

ــق  -٦ ــاك الكثیــر مــن العوائ معوقــات أخــرى للمشــارك: هن
 لمناســبالوقــت ا تیــاراألخــرى للمشــار�ة مثــل عــدم اخ

ـــدعوة للمشـــار�ة ـــي صـــنع القـــرار  اءةالكفـــ عـــدمو  لل ف
اإلحساس المجتمعي  دان�ما أن فق ،والعمل الروتیني 

�عـــوق المشـــار�ة وذلـــك نتیجـــة طبیعیـــة للتباعـــد بـــین 
 المبادئ والممارسة . 

 

 السا�قة : الدراسات
ــة  اســتعانت  ذاتالباحثــة �عــدد مــن الدراســات المرجعی

ــراهن، حیــث تعــددت وتنوعــت  ــة �موضــوع البحــث ال العالق
راسات التي اقتر�ت �شكل أو �أخر مـن موضـوع البحـث الد

معوقــات مشــار�ة المــرأة فــي التنمیــة الر�فیــة  وهــو الحــالي
وقد ر�زت �عض هذه الدراسات على مشار�ة  ،بواحة سیوه

اقتصــاد�ا واجتماعیــا أو  تهامــن حیــث مشــار� واءالمــرأة ســ
ــــة عامــــة , وأ�ضــــا معرفــــة �عــــض  مشــــار�تها فــــي التنمی

ق مشــار�ة المــرأة فــي عملیــة التنمیــة  المعوقــات التــى تعــو
فـي المجتمعــات  �مثلهـامـا قورنـت  اوهـى دراسـات قلیلـة إذ

 أو الر�فیة . ر�ةالحض

�عــــــض العوامــــــل  :)٢٠٠٣نجـــــوى حســـــن ( دراســــــة -۱
المـؤثـرة علـي درجـة مشـار�ـة الـر�فیــات فــي األنشطــة 

ـــــیرة " .  ـري التنمـو�ـــــة فـــــي �عـــــض قــــ محـافظـــــة البحـ
المـؤثرة علـي  مـلاسـة التعـرف علـي العواتستهدف الدر 
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، والتعــرض  لتنمو�ــةفــي األنشــطة ا تمشــار�ة الر�فیــا
اإلتصـالي لهــن . أجر�ـت هــذه الدراســة فـي قــري جــواد 
حسني ، والوسطانیة ، والجرادات ، التا�عة لمر�ز أبـو 
حمـــص ، �محافظـــة البحیـــرة ، ولقـــد بلـــغ حجـــم عینـــة 

وثـات عـن ، وتم استبیان المبح مبحوثة ١٥٠الدراسة 
 ٥٠ دطر�ق استمارة استبیان �المقابلة الشخصـیة لعـد

مــن المتـــرددات علــي الوحـــدة  �ـــةمبحوثــة مـــن �ــل قر 
، وجمعیة تنمیة المجتمـع . توصـلت الدراسـة  لصحیةا

لعدد من النتائج التالیة : وجود تأثیر معنوي لكل من: 
مستوي التطلعات ، ومدي توفر التسهیالت المعیشیة، 

والســـــعة األســـــر�ة ، واالتصـــــال  وعمـــــر المبحوثـــــة ،
ــــي م ــــك عل ــــي  شــــار�ةاإلعالمــــي ، وذل ــــات ف المبحوث

التنمو�ــة للمجتمــع المحلــي .  �مــا أوضــحت  ألنشــطةا
نتــائج الدراســة تفــوق االعتمــاد علــي األهــل واألقــارب 
كطر�قــة اتصــال مباشــرة ، وتفــوق البــرامج التلفز�ونیــة 
كطر�قـــة لألتصـــال الجماهیر�ـــة ، �مـــا تبـــین االعتمـــاد 

بیــــر علــــي األهــــل واألقــــارب واألصــــدقاء �مصــــادر الك
 األنشطة التنمو�ة .  نمرجعیة ع

المـــــرأة فـــــي التنمیـــــة  دور) ٢٠٠٣دراســـــة حســـــن ( -٢
 . الزراعیة �محافظة سوهاج

التعــــرف علــــي دور المــــرأة هــــذه الدراســــة :  تســــتهدف
فـي التنمیـة  ر�تهاالر�فیة ، وقیاس مدي مسـاهمتها ومشـا

ل التعـرف علـي أهـم األنشـطة الر�فیة الزراعیة ، ممن خال 
مـن خاللهـا  سـاهمالتـي تقـوم بهـا وت لمختلفـةاالقتصـاد�ة ا

المزرعي لألسرة ,أجر�ت هذه الدراسة �محافظـة  دخلفي ال
امرأة ر�فیـة ،  ١١٠سوهاج ، علي عینة عشوائیة قوامها 

ــا وجز�ــرة شــندو�ل ) �م ــي إدف ــارهن مــن (قر�ت ــم اختی ــزت  ر�
وقر�تـــي ســـفالق  ســـوهاج لتمثـــل مر�ـــو غـــرب النیـــل ، (

) �مر�زســاقتله لیمثــل شــرق النیــل ، وتــم جمــع  ةوالعوامیــ
وتــم  ،البیانــات المیدانیــة عــن طر�ــق اإلســتبیان الشخصــي

أسـلوب االنحـدار فـي  طةتحلیل بیانـات هـذه الدراسـة بواسـ
النتائــــج التـــــي توصلـــــت إلیهـــــا  أهـــــم .دةالمتعــــد صـــورته
ة في مجال أن عدد ساعات مشار�ة المرأة الر�فی الدراسـة:

ــاج الزر  �محافظــة ســوهاج  ینــةعلــي مســتوي الع اعــياإلنت

% ســاعة ، �مــا تبــین أن المــرأة فــي المنــاطق  ١٤٥,٤٤
مشـار�تها فـي العمـل  يالواقعة شرق نهر النیـل تختلـف فـ

الزراعي �شقیه النباتي والحیواني والتصنیعي عنها في في 
تبـــین أن أكثـــر  كمـــاالمنـــاطق الواقعـــة غـــرب نهـــر النیـــل ,

 فیــــةوامـــل المــــؤثرة علـــي الــــدخل المزرعـــي للمــــرأة الر�الع
سـاعات عمـل  وعـدد�المحافظة هي المسـاحة المزرعیـة ، 

 تائجمن الن و�تضحالمرأة في الصناعات الزراعیة الر�فیة ,
�جب توجیه برامج التنمیة �المحافظة نحو تفعیـل دور  نهأ

 المرأة في المشار�ة اإلقتصاد�ة .  

ض معوقـات مشـار�ة المـرأة ) �عــ٢٠٠١( عامر دراسة-٣
في �عـض قـري محافظـة  التنمو�ةالر�فیة في األنشطة 

تحدیــد  ةاإلســكندر�ة والبحیــرة. تســتهدف هــذه الدراســ
معوقات مشار�ة المرأة الر�فیـة فـي األنشـطة التنمو�ـة 

 لمبحوثاتمن وجهة نظرهن ، والتعرف علي مشار�ة ا
فـــي األنشـــطة االجتماعیـــة والسیاســـیة واالقتصـــاد�ة ، 

 أةعلي المشاكل التـي تحـد مـن مشـار�ة المـر  الوقوفو 
فــــي البــــرامج التنمو�ــــة . أجر�ــــت هــــذه الدراســــة فــــي 

اختیــار قر�تــي  تــم، و  البحیــرةمحــافظتي اإلســكندر�ة و 
النموذجیــــة التا�عــــة إلدارة المعمــــورة ، وخــــور شــــید 
التا�عـــــة إلدارة خـــــور شـــــید �محافظـــــة اإلســـــكندر�ة ، 

فـر الـدوار ، وجـواد وقر�تي الوسطانیة التا�عة لمر�ـز �
، وتـم سـحب عینــة  مـصحسـني التا�عـة لمر�ـز أبــو ح

 مبحوثــة ٧٥مبحوثــة موزعــة  ٣٠٠عشــوائیة قوامهــا 
، وجمعـت بیانـات هـذه الدراسـة بواسـطة  قر�ـةمن �ل 

اســـتمارة االســـتبیان �المقابلـــة الشخصـــیة . توصـــلت 
الدراســة لعــدد مــن النتــائج نعرضــها �التــالي : تمثلــت 

المـــرأة الر�فیـــة فـــي األنشـــطة أهـــم معوقـــات مشـــار�ة 
،  ءالـــزوج ، و�ثـــرة األعبـــا ارضـــةالتنمو�ـــة فـــي : مع

ومعارضة األب ، والخجل والحرج . تبین أن المشار�ة 
تمثلت في مدر�ـة حیاكـة وتفصـیل ،  ةاالجتماعیة للمرأ

ومعلمـــة لفصـــول محـــو األمیـــة ، ومعلمـــة لإلســـعافات 
لـت األولیة . أتضح أن المشار�ة السیاسـیة للمـرأة تمث

 ابــل% مــنهن �حــزون �طاقــة انتخابیــة مق ٢٢فــي أن 
 ر�ةمـــنهن ال �حـــزون . �مـــا تبـــین أن المشــــا %٧٨
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صـناعات  لر�فیـاتفـي تعلـیم ا ثلاالقتصاد�ة للمرأة تتم
أو تــــدر�بهن علــــي  والصلصــــةر�فیــــة مثــــل المر�ــــات 

استخدام �طار�ات األرانب وتر�یة الرومي . تمثلت أهم 
لمبحوثـات فـي عـدم المشكالت التي تحد من مشار�ة ا
، ونقـــص  واصـــالتوجـــود حضـــانة ، وعـــدم تـــوفر الم

 الجمعیات ، وتدهور الخدمات ، وندرة أماكن الترفیه . 

)  معوقـات المشار�ـة ١٩٩٩دراسـة صفاء صالح ( أما-٤
 ي ببعـض قـــري مر�ـــز  ــاتللر�فیـات المتعلم تماعیةاالج

الغر�یــــــة اســــتهدفت هــــذه  ـةطنطــــــا وزفتــــــي �محافظــــ
 عیــةلدراســة التعــرف علــي معوقــات المشــار�ة االجتماا

للر�فیات المتعلمـات بـبعض قـري مر�ـزي طنطـا وزفتـي 
�محافظة الغر�یة ، و�ذا التعرف علي درجـة المشـار�ة 

ــةاالجتماع ــي قــري الدراســة ،  المتعلمــاتللر�فیــات  ی ف
والتعرف علـي أهـم األنشـطة االجتماعیـة التـي تشـارك 

لمبحوثات ، ودراسة العالقـة فیها الر�فیات المتعلمات ا
فـي األنشـطة االجتماعیـة �قـري  فیـاتبین مشار�ة الر�

الدراسـة وأهــم المتغیــرات المســتقلة موضــوع الدراســة . 
أختــــــار الباحثــــــات عینــــــة عشــــــوائیة غرضــــــیه مــــــن 

 التالحاصـ نواقع الظاهرة مـ لنالمبحوثات الالتي �مث
متوسـطة والجامعیـة ،  وق علـي شـهادات متوسـطة وفـ

الي عدد المبحوثات الالتي تم اختیـارهن مـن و�لغ إجم
الر�فیـة  سرمبحوثة من إجمالي عدد األ ١٦٤المراكز 

مـن قر�ـة محلـة مرحـوم مر�ـز  ةبواقع مبحوثة لكل أسر 
طنطا ، وقر�ة شرشا�ة �مر�ز زفتي �محافظة الغر�یـة، 
ولقد تم جمع بیانات هذه الدراسة عـن طر�ـق اسـتمارة 

واتضــح مــن النتــائج اســتبیان �المقابلــة الشخصــیة . 
ـــــات  ـــــة للر�فی انخفـــــاض درجـــــة المشـــــار�ة االجتماعی
المتعلمــــات و تشــــیر النتــــائج أ�ضــــا إلــــي أن غالبیــــة 

األنشـطة االجتماعیـة الخاصـة  فيالمبحوثات �شار�ن 
المــرأة  شــار�ة�كــل مــن تقــد�م النصــائح لألخر�ــات ، وم

الوظیفیـــة  ناصـــبفـــي االنتخا�ـــات ، وتـــولي المـــرأة الم
شار�ة في الجهود الذاتیة ، والمشار�ة المختلفة ، والم

 ،فــــي األنشــــطة التنمو�ــــة الموجهــــة للمــــرأة �القر�ــــة 
التــي تعیــق غالبیــة  وقــاتأظهــرت النتــائج أن أهــم المع

المبحوثـــات مـــن االشـــتراك فـــي األنشـــطة االجتماعیـــة 
هــي: عــدم إدراك المــرأة ألهمیــة األنشــطة االجتماعیــة 

تها و�ـس، فیها، والست ما لهاش غیر بی اركالتي تش
مــع  عامــلكثــرة الخــروج مــن البیــت عیــب ، صــعو�ة الت

الر�فیات ، معارضة الزوج واألهل ، الكسـوف والخجـل 
وغیرهــا مـــن المعوقـــات . و تبـــین النتـــائج أ�ضـــا عـــن 

درجـــة المشـــار�ة  بـــینوجـــود عالقـــة معنو�ـــة موجبـــة 
ــة للر�فیــات المتعلمــات المبحوثــات �منطقــة  االجتماعی

متغیـرات المسـتقلة التالیـة : الدراسة ، و�ین �ـل مـن ال
عمر المبحوثة ، ومـدي تـوفر التسـهیالت المعیشـیة ، 

 وسلطة اتخاذ القرار . 

) العوامـــــــل ١٩٩١شــــــاد�ة مصــــــطفى ( ســــــةأمــــــا درا-٥
مشار�ــة المــرأة  لـيواالقتصاد�ة المؤثـرة ع اعیةاالجتم

�المجتمــع  عیــةالر�فیـة السودانیـة فـي األنشطــة التطو 
ــــي  ــــي المحل ـــد مـــدي الر�ف اســـتهدفت الدراســـة : تحدی

ـــــرامج  ـــــي الب ـــــة الســـــودانیة ف ـــــرأة الر�فی مشـــــار�ة الم
واألنشــــطة التطوعیــــة �ــــالمجتمع الر�فــــي المحلــــي ، 
والتعـــــرف علـــــي العوامـــــل االجتماعیـــــة واالقتصـــــاد�ة 
والنفســــیة االجتماعیــــة التــــي تــــؤثر علــــي المشــــار�ة 
التطوعیــة للمـــرأة الر�فیـــة ، والتعــرف علـــي المعوقـــات 

فـي األنشـطة  الر�فیـة مـرأةدون مشـار�ة ال التي تحول
ــي مــن شــأنها  ــول الت ــراح �عــض الحل ــة ، واقت التطوعی

حتـــــى �مكـــــن ز�ـــــادة  تالتغلـــــب علـــــي تلـــــك المعوقـــــا
التطوعیــة . وتــم إجــراء هــذه  األنشــطةإســهاماتها فــي 

الدراسة في قر�ة المسعود�ة �محافظة الجز�رة �ـاإلقلیم 
ینــــة ع ر، وتــــم اختیــــا نالســــودا �جمهور�ــــةاألوســــط 

وحـــدة معیشـــیة مـــن مجمـــوع  ٢١١عشـــوائیة قوامهـــا 
ــغ قوامهــا  وحــدة  ١٨٠٠الوحــدات المعیشــیة والتــي بل

معیشــــیة ، وجمعــــت بیانــــات هــــذه الدراســــة بواســــطة 
استمارة استبیان �المقابلة الشخصیة مع المبحوثین . 

% من المبحوثـات  ٦٦هذه الدراسة أن  ئجو تبین نتا
ـــتك  %٥٠وأن مشـــار�تهن السیاســـیة منخفضـــة ،  ان

ـــن فــي المشــروعات التطوعیــة  مــنهن �انــت مساهمتهـ
% مـــــــنهن �انـــــــت درجـــــــة  ٥٧متوســـــــطة ، بینمـــــــا 
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عضو�تهن في المنظمــات التطوعیة ضعیفة ، �مـا أن 
% منهن �انت درجة مشار�تهن الكلیة متوسطة.  ٦١

أوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن المتغیـــرات المســـتقلة قـــد 
ــاین الكلــي ، �مــا تال ١٥فســرت  حــظ أنــه % فــي التب

معامــل االرتبــاط البســیط بیرســون أن هنــاك  �اســتخدام
عالقة معنو�ة موجبة مع عضو�ة الزوج �المنظمات ، 
وعـدد األبنــاء ، �مـا تبــین �اسـتخدام أســلوب االنحــدار 
المتعدد أن تعلیم الزوجة �ان لـه تـأثیر معنـوي سـالب 
علي درجة المشار�ة السیاسیة ، وعضو�ة الـزوج فـي 

 االثقافي للمرأة قد أثرا تأثیرا معنو� تاحواالنف لمنظماتا
ــــا ، �مــــا أتضــــح �اســــتخد أســــلوب االنحــــدار  امموجب

وعضـو�ة الـزوج �المنظمـات  جةأن تعلیم الزو  جالمتدر 
ــــاح الثقــــافي �فســــرون  %  ٢% ،  ٥% ،  ٥واالنفت

،علــــي الترتیــــب مــــن التبــــاین فــــي درجــــة المشــــار�ة 
جـد ، و�اسـتخدام إختبـار مر�ـع �ـاي و  أةالسیاسیة للمر 

أن نوع األسرة یؤثر تأثیرا موجبا علي درجة المشـار�ة 
 % من التباین . ٢السیاسیة و�فسر حوالي 

 

 الدراسة:  فروض
الدراســة و�نــاءا علــى اإلطــار النظــري  فألهــدا تحقیقــا

ونتـــائج البحـــوث والدراســـات الســـا�قة فقـــد أمكـــن صـــیاغة 

 البحثیة للدراسة على النحو التالي :  الفروض

قات تـؤثر فـى عملیـة مشـار�ة المـرأة خمس معو  وجود

 السیو�ة فى التنمیة الر�فیة ومنها 

 ،اجتماعیــــة وثقافیــــة  عوقــــاتم ،شخصــــیة  معوقــــات

 معوقات بیئیة  ،معوقات تنظیمیة  ،معوقات اقتصاد�ة 

معنو�ــــة بــــین المتغیــــرات المســــتقلة  القــــةتوجــــد ع -
ـــة  ـــاتالتالی التعلیمـــى،  المســـتوى : الســـن، و للمبحوث

الحالـة  ،المهنـة  ،لحالـة االجتماعیـة األسرة، ا حجم
حیــازة  ،حیــازة زراعیــة  ، األجهــزةامــتالك  ،الصــحیة
ــة ــاحاال  ،حیوانی ــدخل ،  افىالثقــ نفت ــین درجــة  ،ال و�

 المشار�ة للمرأة  �منطقة البحث.
 

 البحثیة:  الطر�قة
الدراســة بواحــة ســیوه  ذهأجر�ــت هــ: منطقــة البحــث: أوال

وتبعــد  طــروححافظــة محیــث تعــد أحــد المراكــز اإلدار�ــة لم
وتقــع   ، یــةفــي قلــب الصــحراء الغر� تــرا�لیــو م ٣٠٩عنهــا 

 ،في الجنوب الغر�ى من مدینة مطروح عاصـمة المحافظـة
وتضم الواحة مجموعـة مـن الواحـات الصـغیرة ولهـا شـهرة 

والفتــــرة الیونانیــــة  ،تار�خیــــة منــــذ عهــــد األســــرة التاســــعة
ــة البعثــات وظلــت واحــة ســیوه قبلــة تفــد إلیهــا  ،والرومانی

وتضـــم  ،المصــر�ة القد�مــة إلــى أن دخـــل اإلســالم مصــر 
الـوحى  معبـدو  ،واحة سیوه معالم أثر�ة منهـا معبـد أمـون 

ــذى وجــ ــر عــام  دتال ــار اإلســكندر األكب ــه أث ــل  ٣٣١فی قب
ــــة ســــیوه  ،المــــیالد  ــــن مدین ــــون الواحــــة م ــــرى  ،وتتك وق
وقارة أم  ،و�هى الدین  ،والمراقى  ،وأبو شروف  ،أغورمى
 .  الصغیر

السـكان �الواحــة علـى النشــاط الزراعـى والــذى  و�عتمـد
 ،وعلى رعى األغنـام ،والز�تون  ،زراعة النخیل  فيیتمثل 

وتقدر االراضى الزراعیة داخل  ،و�عض األنشطة السیاحیة
قــدرت حســب أخــر إحصــائیة  ٢�ــم ٧٤٧,٥٦زمــام ســیوه 

عــدد ســكانها   و�صــل ،٢٠١٦لمر�ــز المعلومــات لمطــروح 
 ،٢�ـــــــم ٩٤٢٦٣الكلیــــــة  حةالمســـــــاو  ،نســــــمة ٢٨٣٢٩

ــة �الســكان  وتأخــذ واحــة  ، ٢كــم١٣٧٢والمســاحة المأهول
ــى  ــتظم الشــكل مــن الشــرق إل ــر من ســیوه شــكل شــر�ط غی

ـــث یبلـــغ عرضـــها  ـــرب حی ـــم فـــي وســـط الواحـــة  ٥الغ �، 
جهــة  تنضـمو�ضـیق إلـى أقـل مـن ذلــك فـي اتجـاه الغـرب و 

�م في الشرق للغرب.  ٨٠و�طول  ،�م  ٢٧لیبلغ  الشرق 
م تحت مسـتوى سـطح  ١٨الى  ١٥ما بین  وحق یتراو�عم

 البحر . 

�ـادئ األمـر  ياهتمت الدراسة ف: الشاملة والعینة:  ثانیا

جمیـــع الســـیو�ات المقیمـــات �ـــالقرى الخمســـة  �اســـتهداف

التا�عة لمر�ز سیوه , إال أنه نظرا لعدة اعتبارات إجرائیة , 

نظـرا التالیـة مـن شـاملة الدراسـة و  لفئـاتفقـد تـم اسـتبعاد ا

ألن اجمــالى عــدد الســیو�ات المقیمــات �مر�ــز ســیوه یبلــغ 
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حیث ینطوى على نسبة غیر قلیلـة مـن  ،نسمة  ١٣٥٨٣

للبیانـات الـواردة مـن مر�ـز المعلومـات  وفقـااألطفال قدرت 

بنحــو  ٢٠١٦ودعــم اتخــاذ القــرار �محافظــة مطــروح لعــام 

. ونظـــرا الن افظـــةمـــن اجمـــالى عـــدد اإلنـــاث �المح %٤١

الیة ال تستهدف هذا العدد من األطفال اإلنـاث الدراسة الح

لعــدم قـــدرتهن علـــى تكـــو�ن وجهــة نظـــر موضـــوعیة فیمـــا 

یتعلق �موضوع الدراسة الحالیـة, لـذا فقـد تـم اسـتبعاد فئـة 

و  ســنة مــن شــاملة هــذه الدراســة . ١٨األطفــال أقــل مــن 

فقد تمثلت شاملة الدراسة الحالیة في  ،على ماسبق  اءبن

سـنة فـأكثر  ١٨ مر�ـةالع ئـةات فـي الفالسیو� دداجمالى ع

 ،نســـمة المقیمـــات �قـــرى : ســـیوه والمراقـــى  ٥٥٦٩نحـــو 

ــــدین  ،وأبوشــــروف  ،واغــــورمى  وأم الصــــغیر  ،و�هــــى ال

حیـث بلـغ هـذا العـدد مـن السـیو�ات  ،التا�عة لمر�ز سیوه 

وفقــا للبیانــات الــواردة مــن مر�ــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ 

امــرأة  5569نحــو  ٢٠١٦�محافظــة مطــروح لعــام  ارالقــر 

 سیو�ة .

حیـث  ،تم اختیـار عینـة عشـوائیة منتظمـة مـنهن  وقد

تــم تقــدیر حجــم العینــة األمثــل �اســتخدام معادلــة �رجســى 

 التالى : النحووذلك على  ومورجان
p) -P(121)+X-(N2P)/d-NP(12S=X

(Morgan,1979:607)                 

  أن: حیث
S جحم العینة المطلو�ة= 

X2وى , ومســـت١ع �ـــاى عنـــد درجـــات حر�ـــة =قیمـــة مر�ـــ 
 )٣,٨٤١.. وهى تساوى (١معنو�ة 

N 5569=حجـم الشـاملة �منطقـة الدراسـة وهـى تسـاوى 
 سیو�ة  امرأة

P) خطأ التقدیر  ..)٥=نسبة احتمال وجود الظاهرة وهو 
D ) درجة الدقة  .,.)١=نسبة الخطأ المسموح �ه وهو 

ى تـم شـاملة المـرأة �منطقـة البحـث والتـ مأن حجـ و�ما
ـــة عشـــوائیة   ســـیو�ة) امـــراة5569(  هـــواختیارهـــا �طر�ق

 و�تطبیق المعادلة بلغ حجم العینة �التالى : 

S=3.841*5569*0.5(0.5)/(0.0025*5568)+
3.841*0.5(0.5)=360                    

امـــرأة  360العینـــة  معلـــى ذلـــك فقـــد بلـــغ قـــوا و�نـــاءا
ات مـن اجمـالى عـدد السـیو� %٦,٤٦نحو  لسیو�ة ( تمث

ـــــة  ـــــة العمر� ـــــالقر  ١٨فـــــي الفئ ـــــأكثر � الســـــتة  ى ســـــنه ف
المدروســة) موزعـــة علــى قـــرى الدراســة الخامســـة بـــنفس 

) ولقـد تـم االسـتعانة �عـدد ١( جـدول –تواجدهم �الشـاملة 
من اإلخبار�ین �قـرى الدراسـة للمسـاعدة فـي حصـر إعـداد 

الدراسـة ومـن ثـم  رى المبحوثات �ق یو�اتوأماكن إقامة الس
 شوائیة �سیطة منهن .اختیار عینة ع

  
 .وحجم العینة �قرى الدراسة  املةحجم الش :)١( جدول

 )%٦,٤٦العینة ( حجم الشاملة حجم  القر�ة

 مدینة سیوة-١

 المراقى-٢

 أغورمى-٣

 أم الصغیر-٤

 یهى الدین-٥

 أبو شروف-٦

٤٠٥٩ 

٥١٧ 

٤٠٥ 

١٢٣ 

٢٣٨ 

٢٢٧ 

٢٦٢ 

٣٤ 

٢٧ 

٨ 

١٥ 

١٤ 
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للحصـــول علـــى البیانـــات  جمـــع البیانـــات:: أدوات ثالثـــا
ــــى المقــــابالت  ،المیدانیــــة الالزمــــة اعتمــــدت الدراســــة عل

الشخصــــیة المقننــــة مــــع الســــیو�ات المبحوثــــات �العینــــة 
وذلــك �اســتخدام اســتمارة اســتبیان تــم إعــدادها  ،البحثیــة 

 ،للحصول على البیانات الالزمة لتحقیـق أهـداف الدراسـة 
 ، االســتبیانلبنــود  pretestوقــد تــم أجــراء اختبــار قبلــى 

 ،للتأكید من صدق األسئلة ومدى فهـم المبحوثـات للغتهـا 
وفى ضوء نتائج هذا االختبار تم إجراء التعـدیالت الالزمـة 
ثم صیاغة االستبیان في صورته النهائیـة . وقـد تـم جمـع 

ــى مــارس  ــایر  إل ــرة مــن  ین ــات خــالل الفت  ، ٢٠١٨البیان
تــم تصــمیم  ات ومراجعتهــو�عــد االنتهــاء مــن جمــع البیانــا

تـم تفر�ـغ البیانـات یـدو�ا ثـم  هوعلى أساس ، ادلیل لترمیزه
إدخالها إلى الحاسب االلى لتحلیلهـا �االسـتعانة �البرنـامج 

 ) .(SPSSاالحصائى 

اسـتخدم فـي تحلیـل : أدوات التحلیـل االحصـائى :  را�عا
بیانــات هــذه الدراســة أكثــر مــن أســلوب إحصــائي لتحقیــق 

 عـــــضحیـــــث اســـــتخدمت � اتبـــــار فروضـــــهواخ ،أهـــــدافها
 ،األســـالیب اإلحصـــائیة الوصـــفیة مثـــل النســـب المئو�ـــة 

وجــــداول  ،واالنحــــراف المعیــــارى  ،والمتوســــط الحســــابي 
�مــا تــم  ،التوز�ــع التكــراري وذلــك لعــرض ووصــف البیانــات

ارتبـــاط بیرســـون للتعـــرف علـــى طبیعـــة  امـــلاســـتخدم مع
�ة المـــرأة العالقـــة االرتباطیـــة المحتملـــة بـــین درجـــة مشـــار 

 الدراسة .   ومتغیرات

 البحثیة وطرق قیاسها : متغیرات: الخامسا
 الكمي للمتغیرات المستقلة:       القیاس .أ
لسـن  ممثلـةعـدد السـنوات ال اسـتخدمالمبحوثة:  سن .۱

 المبحوثة �مؤشر رقمي لقیاس هذا المتغیر.
 /أرمـل/  متزوجـةالزواجیة: استخدم تصنیف ( الحالة .۲

حیـث أعطیـت القـیم  )،ا الـزواج�سبق لهـ لم/  مطلقة
الترتیــــب �مؤشــــر  علــــي) لكــــل منهــــا ٣)، (٢)، (١(

 .غیررقمي لقیاس هذا المت
ـــیم:  اســـتخدم  مســـتوى  .۳ ( أمیـــة / تقـــرأ  تصـــنیفالتعل

ـــى  ـــة / حاصـــلة عل ـــى االبتدائی ـــب / حاصـــلة عل وتكت

/ حاصــلة  ســطاإلعداد�ــة / حاصــلة علــى مؤهــل متو 
ــى مؤهــل عــال) ــت القــیم ( ،عل ــث أعطی ، )٣)، (٠حی

) لكـــل منهـــا علـــي الترتیـــب ١٦)، (١٢)، (٩)، (٦(
 كمؤشر رقمي لقیاس هذا المتغیر.

ــــة .٤ تصــــنیف ( موظفــــة حكومیــــة  /  اســــتخدم: المهن
حیث  موظفة قطاع خاص / أعمال حرة / ال تعمل )،

ــــیم ( ــــت الق ــــل ٤) ، (٣) ، (٢) ، (١أعطی ) قــــر�ن �
 .رمنها �مؤشر رقمي لقیاس هذا المتغی

 ألسـرةقم المطلق لعدد أفراد ااستخدم الر  :األسرة حجم .٥
لقیاس هذا  ميرق �مؤشر وثةالمقیمین �مسكن المبح

 المتغیر.

الـــرقم المطلـــق  اســـتخدمالشـــهري للمبحوثـــة:  الـــدخل .٦
ـــة  ـــة �الجنی ـــدخل الشـــهري للمبحوث  مـــيرق �مؤشـــرلل

  لقیاس هذا المتغیر.

ــدة /  صــنیفت اســتخدمالصــحیة لألســرة:  الحالــة .۷ (جی
)، ٢)، (١القیم ( حیث أعطیت متوسطة / ضعیفة )،

) قــــر�ن �ــــل منهــــا �مؤشــــر رقمــــي لقیــــاس هــــذا ٣(
 المتغیر.

األجهزة: اسـتخدام الـرقم المطلـق لعـدد األجهـزة   حیازة .۸
 .كمؤشر رقمي لقیاس هذا المتغیر

( نعـم / ال)، حیـث  تصـنیف: اسـتخدم زراعیـة الحیازة .۹
ـــیم ( ـــت الق ـــل منهـــ١)، (٠أعطی ـــب  ا) لك ـــي الترتی عل

 تغیر.كمؤشر رقمي لقیاس هذا الم

( نعـم  تصنیفرعیة: استخدم  مزالحیوانات ال الحیازة .۱۰
) لكـل منهـا علـي ١)، (٠ال)، حیث أعطیت القـیم ( /

 الترتیب �مؤشر رقمي لقیاس هذا المتغیر.

قیاس هذا المتغیـر  تمالمجتمعیة الرسمیة:  المشار�ة-١١
األول و�عكـس  دالبعـ همـاعلى أساس �عدین أساسـین 

 ظمــاتثمانیــة مـن المنمسـتوى عضـو�ة المبحوثــة فـي 
المجتمعیة الرسمیة الموجودة �المنطقة وهى (الجمعیة 
التعاونیة الزراعیـة/ جمعیـة تنمیـة المجتمـع المحلـي / 
الوحـدة المحلیــة / مر�ـز الشــباب / الجمعیـة التعاونیــة 

/ مجلس آ�اء المدرسة/  نقا�ة عمالیة /  الكیةاالسته
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 رئـیستصـنیف ( الدراسـة تواستخدمحزب سیاسي )، 
نائب /سكرتیرة / أمین صندوق / عضو  /مجلس إدارة

)، ٣)، (٤( ،)٥)، حیـــث أعطیـــت الـــدرجات (عــادي/ال
ـــاني فـــیعكس درجـــة ١)،(٢( ) (صـــفر). أمـــا البعـــد الث

ــــى حضــــور اجتماعــــات هــــذه  ــــة عل ــــة المبحوث مواظب
المنظمـــــــات الرســـــــمیة الثمانیـــــــة الســـــــا�قة الـــــــذ�ر، 

)، (دائما/أحیانا/نـــادرا/التصــنیف  الدراســـة تواســتخدم
ــــدر  ــــت ال ــــث أعطی . )، (صــــفر)١)، (٢)، (٣( جاتحی

واعتبــرت الدراســة مجمــوع حاصــل ضــرب البعــد األول 
عضـو�ة المبحوثـة فـي المنظمـة) فـي (درجـة  ى (مستو 

) منظمــةمواظبــة المبحوثــة علــى حضــور اجتماعــات ال
ــــًا لقیــــاس ــــة  مؤشــــرًا رقمی درجــــة المشــــار�ة المجتمعی

الث فئــات هــى تقســیمها الــى ثــ وتــم ،لعینــة الدراســة رســمیةال
 ١٢(مرتفع  ،)١١ -٦) ,(متوسط  ٥ -٠(منخفض  

 فأكثر) .

قیــاس هــذا  تــمفــي المشــروعات التنمو�ــة:  المشــار�ة-١٢
الدراسـة  اتجـاهعبـارات تعكـس  ستةمن خالل  ؤشرالم

 تواسـتخدم نحو المشار�ة فـي المشـروعات التنمو�ـة،
تصــــــنیف: (�المــــــال / �الجهــــــد / �ــــــالرأي/  الدراســــــة

)، ٢( ،)٣)، (٤أعطیـــت الـــدرجات ( ث�الدعا�ـــة)، حیـــ
ـــب )١( ـــي الترتی ـــرتواع عل الدراســـة حاصـــل جمـــع  تب

الســتة  العبــاراتاســتجا�ات عینــة الدراســة علــى تلــك 
رقمیًا لقیـاس درجـة المشـار�ة فـي المشـروعات  مؤشراً 
ــــةالتنمو  ــــمو،  � ــــالث ف ت ــــى ث ــــاتتقســــیمها ال (مشــــار�ة هــــى  ئ

(مشــــار�ة متوســــط   ، ) ١٢مــــن  ألقــــل -٦مــــنخفض 
 ) .فاكثر١٨(مشار�ة مرتفـعة   ،) ١٨من  لألق -١٢

مــن خــالل  ؤشــر: تــم قیــاس هــذا المالثقــافى االنفتــاح-١٣
 لعینـــة عبـــارات تعكـــس درجـــة االنفتـــاح الثقـــافى ســـتة

تصــــــــــــنیف:  الدراســــــــــــة تواســــــــــــتخدمالدراســــــــــــة، 
 ،)٤)، حیــث أعطیــت الــدرجات (أحیانا/نــادرا/ال/دائما(
. واعتبـــــرت الدراســـــة ) علـــــي الترتیـــــب١)، (٢)، (٣(
اصـــل جمـــع اســـتجا�ات عینـــة الدراســـة علـــى تلـــك ح

ــارات ــًا لقیــاس درجــة  مؤشــراً الســتة  العب ــاحرقمی  االنفت
 -٦تقسیمها الى ثالث فئات (مـنخفض   وتم ،الثقافى

ــــل ــــل -١٢(متوســــط  ، ) ١٢مــــن ألق ــــن ألق ، ) ١٨م
 فأكثر) . ١٨  ع(مرتف

 :القیاس الكمي للمعوقات  - ب
ـــى اشـــتمل هـــذا المفهـــوم ع: الشخصـــیةالمعوقـــات -١ ل

فـــى الحـــد مـــن  ثـــاتعشـــرة عبـــارات تعكـــس رأى المبحو 
مشــــار�تها فــــى التنمیــــة الر�فیــــة واســــتخدام تصــــنیف 

مــا / غیــر موافــق)، حیــث أعطیــت  د(موافــق/ الــى حــ
 ) أو العكــس حســب اتجــاه العبــارة.١، ٢، ٣الــدرجات (
حاصل جمع استجا�ات عینة الدراسة  دراسةواعتبرت ال

ـــــى العبـــــارات العشـــــرة مؤشـــــرا رقمیـــــا ل ـــــاس رأى عل قی
ــى  ــات شخصــیة ف ــي إجمــالي وجــود معوق ــات ف المبحوث

وتــم تقســمها الــى  ،عـدم مشــار�تها فــى التنمیــة الر�فیــة
-١٧(متوســــط  ،) ١٦-١٠ثــــالث فئــــات (منخفضــــة 

ـــع  ،)٢٣ الحســـابى  توســـطالم و�ـــان) ٣٠-٢٤( مرتف
 . ٥,٢٦المعیارى  نحراف, واال  ٢٠,٥٦

مفهــوم علــى اشــتمل هــذا الالمعوقــات االقتصــاد�ة : -٢
ت تعكـــس رأى المبحوثـــات فـــى الحـــد مـــن عشـــرة عبـــارا

مشــــار�تها فــــى التنمیــــة الر�فیــــة واســــتخدام تصــــنیف 
حــد مــا / غیــر موافــق)، حیــث أعطیــت  لــىا /ق(موافــ

 ) أو العكــس حســب اتجــاه العبــارة.١، ٢، ٣الــدرجات (
 لدراسةحاصل جمع استجا�ات عینة ا ةواعتبرت الدراس

ـــــى العبـــــارات العشـــــرة مؤشـــــرا  ـــــاس رأى عل رقمیـــــا لقی
إجمالي وجود المعوقات االقتصاد�ة فـى  فيالمبحوثات 

تقســمها الــى  موتــ ،عـدم مشــار�تها فــى التنمیــة الر�فیـة
 ،)٢٣-١٧(متوسط  ،)١٦-١٠ منخفضةثالث فئات (

 ،٢٠,٣٣) و�ان المتوسط الحسابى ٣٠-٢٤( مرتفع 
  ٥,٩٥واالنحراف المعیارى 

ــــة والثقافیــــة : -٣ ــــات االجتماعی  اشــــتمل هــــذاالمعوق
على عشرة عبارات تعكس رأى المبحوثات فـى  ومالمفه

ـــة الر�فیـــة واســـتخدام  الحـــد مـــن مشـــار�تها فـــى التنمی
تصــنیف ( موافــق/ الــى حــد مــا / غیــر موافــق)، حیــث 

) أو العكــس حســب اتجــاه ١، ٢، ٣أعطیــت الــدرجات (
واعتبرت الدراسة حاصل جمع استجا�ات عینـة  العبارة.
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رقمیـا لقیـاس رأى  شـرالعشرة مؤ الدراسة على العبارات ا
المبحوثــات فــي إجمــالي وجــود المعوقــات االجتماعیــة 

وتـم  ،والثقافیة فـى عـدم مشـار�تها فـى التنمیـة الر�فیـة
 ،) ١٦-١٠تقســـــمها الـــــى ثـــــالث فئـــــات (منخفضـــــة 

) و�ــــــــان ٣٠-٢٤( مرتفــــــــع  ،) ٢٣-١٧(متوســــــــط 
واالنحـــــراف المعیـــــارى  ،٢١,٦٩المتوســـــط الحســـــابى 

٤,٩٤ . 

اشـتمل هـذا المفهـوم : واإلدار�ةالتنظیمیة  المعوقات-٤
على عشرة عبارات تعكس رأى المبحوثات فى الحد من 
مشــــار�تها فــــى التنمیــــة الر�فیــــة واســــتخدام تصــــنیف 
(موافــق/ الــى حــد مــا / غیــر موافــق)، حیــث أعطیــت 

) أو العكــــــــس حســــــــب اتجــــــــاه ١، ٢، ٣الــــــــدرجات (
عینـة  اتالعبارة.واعتبرت الدراسة حاصـل جمـع اسـتجا�

العشرة مؤشـرا رقمیـا لقیـاس رأى  راتلدراسة على العباا
ـــة  ـــات التنظیمی ـــي إجمـــالي وجـــود المعوق ـــات ف المبحوث
واالدار�ة فـى عـدم مشـار�تها فـى التنمیـة الر�فیـة, وتـم 

 ،) ١٦-١٠تقســـــمها الـــــى ثـــــالث فئـــــات (منخفضـــــة 
) و�ــــــــان ٣٠-٢٤( مرتفــــــــع  ،) ٢٣-١٧(متوســــــــط 

رى واالنحـــــراف المعیـــــا ،٢٠,٢٢ ىالحســـــاب توســـــطالم
٥,٤٨ . 

اشتمل هـذا المفهـوم علـى عشـرة البیئیة :  وقاتالمع-٥
فى الحـد مـن مشـار�تها  تعبارات تعكس رأى المبحوثا

فــى التنمیــة الر�فیــة واســتخدام تصــنیف ( موافــق/ الــى 
، ٢، ٣حد ما / غیر موافق)، حیث أعطیـت الـدرجات (

الدراســة  رتواعتبــ ) أو العكــس حســب اتجــاه العبــارة.١
ا�ات عینــة الدراســة علــى العبــارات حاصــل جمــع اســتج

مؤشرا رقمیا لقیاس رأى المبحوثات في إجمالي  العشرة
وجود المعوقات البیئیة فى عدم مشـار�تها فـى التنمیـة 

-١٠وتم تقسمها الى ثـالث فئـات (منخفضـة ، الر�فیة
) و�ان ٣٠-٢٤( مرتفع  ،) ٢٣-١٧(متوسط  ،) ١٦

ى واالنحـــــراف المعیـــــار  ،٢٢,١٤الحســـــابى  المتوســـــط
٥,٦٣ . 

 اشـتملالمعوقات الخمسـة:  ألجمالى الكمى القیاس -
هذا المفهوم على خمسون عبارة تعكس رأي المبحوثات 

فـــي التنمیـــة الر�فیـــة.  مشـــار�تهافـــي إجمـــالي معوقـــات 
تصنیف ( موافق/ الى حد ما / غیر موافـق)،  دامواستخ

) أو العكـــس حســـب ١، ٢، ٣حیـــث أعطیـــت الـــدرجات (
اسـتجا�ات  عالدراسة حاصـل جمـ تبر واعت اتجاه العبارة.

عینـــة الدراســـة علـــى العبـــارات الخمســـین مؤشـــرا رقمیـــا 
 تلقیــــاس رأى المبحوثــــات فــــي إجمــــالي وجــــود معوقــــا

ــي التن ــة  میــةمشــار�ة المــرأة ف ــمالر�فی ــى  وت تقســیمها ال
( متوسـطة  ،) ٨٣ألقل من  ٥٠ثالث فئات ( منخفضة 

ــان المتوســط ١٥٠-١١٧( مرتفعــة  ،) ١١٦-٨٣ ) و�
 .٢٤,٩٥المعیارى  افواالنحر ،  ١٠٤,٩سابى الح
 

 المتغیر التا�ع : قیاس -جـ 
فـى التنمیـة الر�فیـة: اشـتمل هـذا  المرأة مشار�ة درجة -

فـــــي  المشـــــار�ةالمفهـــــوم علـــــى مجمـــــوع المتغیـــــر�ن 
والمشــار�ة المجتمعیــة الرســمیة  المشــروعات التنمو�ــة

 – ٦وتــم تقســیمها الــى ثالثــة فئــات (منخفضــة مــن 
 ،) ٢٤مــن  ألقــل -١٥( متوســطة  ، )١٥مــن  ألقــل

 ،١٨,٩١والمتوســط الحســابى  ، فــأكثر) ٢٤(مرتفعــة 
 .٧,٨٣واالنحراف المعیارى 

 

 ومناقشتها: النتائج
) ٢( جدول الشخصیة للمبحوثات : الخصائص :أوالً  -

 لخصائصهم الشخصیة وفقاالمبحوثات  وصف

 ) االتى : ٢من الجدول رقم ( اتضح
المبحوثات في الفئة الجدول أن قرا�ة نصف  یوضح -

 ،%٣٨,٩سنة) حوالى  ٣٥ القل -١٨العمر�ة من (
بینما �قع أكثر من ر�ع المبحوثات في الفئة العمر�ة 

 سنة) . ٥٠القل من  – ٣٥من (
الجدول أن نسبة �بیرة من المبحوثات  یبین -

) لم %١٩,٤وان ( ،من المتزوجات  )%٦٣,٩(
 �سبق لها الزواج.

من المبحوثات  الجدول أن نسبة �بیرة یوضح -
، ) من الحاصلین على الشهادة اإلعداد�ة %٦٩,٤(

 ) حاصلون على الشهادة المتوسطة  .%١٩,٤وان (
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٥۸۰ 

 

 وصف عینة الدراسة :) ٢رقم (  جدول
 % العدد المستقلة المتغیرات % العدد تقلةالمس المتغیرات

 الحالة االجتماعیة-٢ السن-١
 سنة)٣٥ألقل من -١٨أولي  ( فئة
 سنة)٥٠ألقل من  -٣٥یة (ثان فئة
 سنة فأكثر)٥٠ثالثة  ( فئة

١٤٠ 
١٢٠ 
١٠٠ 

٣٨,٩ 
٣٣,٣ 
٢٧٬٨ 

 متزوجة
 أو مطلقة أرملة

 �سبق لها الزواج لم
 

٢٣٠ 
٦٠ 
٧٠ 

٦٣,٩ 
١٦,٧ 
١٩,٤ 

١٠٠ ٣٦٠ ١٠٠ ٣٦٠ 
 المهنة-٤ ىالتعلیم المستوى -٣

 وتقرأ وتكتب أمیة
 و إعدادي ابتدائي
 عالى متوسط

٤٠ 
٢٥٠ 
٧٠ 

١١,٢ 
٦٩,٤ 
١٩,٤ 

 حكومیة  موظفة
 قطاع خاص  

 حرة  أعمال
 تعمل  ال

٤٥ 
٣٨ 
١٦ 

٢٦١ 

١٢,٥ 
١٠,٦ 
٤,٤ 

١٠٠ ٣٦٠ ٧٢,٥ 

١٠٠ ٣٦٠ 
 الدخل الشهري -٦ األسرة حجم-٥

 أفرد ٤صغیرة من أقل من  أسرة
 أفراد  ٦ -٤من   متوسطة أسرة
 فأكثــــر أفراد ٧�بیرة الحجم    أسرة

١٣٠ 
١٦٠ 
٧٠ 

٣٦,١ 
٤٤,٤ 
١٩,٥ 

 ١٠٠٠ألقل  ٥٠٠ منخفض
 ٣٠٠٠ألقل  ١٠٠٠ متوسط
  ٣٠٠٠أكثر من  مرتفع

٩٠ 
١٨٩ 
٨١ 

٢٥ 
٥٢,٥ 
٢٢,٥ 

١٠٠ ٣٦٠ ١٠٠ ٣٦٠ 
 حیازة األجهزة( المستوى المعیشى)-٨ الحالة الصحیة لألسرة-٧

  جیدة
  متوسطة
   ضعیفة

 ١٢٠ 
١٨٠ 
٦٠ 

٣٣,٣ 
٥٠ 

١٦,٧ 

 مستوى منخفض 
 طمتوس مستوى 
 مرتفع  مستوى 

١٤٧ 
١٥٣ 
٦٠ 

٤٠,٨ 
٤٢,٥ 
١٦,٧ 

١٠٠ ٣٦٠ 

١٠٠ ٣٦٠ 
 المزرعیة ناتحیازة الحیوا-١٠ حیازة زراعیة-٩
 یوجد  ال

 یوجد
٣٣٠ 
٣٠ 

٩١,٧ 
٨,٣ 

 یوجد  ال
  یوجد

٣٠ 
٣٣٠ 

٨,٣ 
٩١,٧ 

١٠٠ ٣٦٠ ١٠٠ ٣٦٠ 
 المشار�ة في المشروعات التنمو�ة-١٢ الرسمیة ةالمشار�ة المجتمعی-١١

 ٥ -٠  منخفض
 ١١ -٦  متوسط
 فأكثر ١٢  مرتفع

 

١٣٠ 
١٢٠ 
١١٠ 

٣٦,١ 
٣٣,٣ 
٣٠,٦ 

 

 )١٢القل -٦منخفض  (  مشار�ة
 )١٨القل -١٢متوسط   ( مشار�ة
 فاكثر)١٨   مرتفـع( مشار�ة

١٨٠ 
١٥٠ 
٣٠ 

٥٠ 
٤١,٧ 
٨,٣ 

١٠٠ ٣٦٠ 

١٠٠ ٣٦٠ 
  االنفتاح الثقافى-١٣

 ١٢ ألقل -٦  منخفض
 ١٨ ألقل -١٢  متوسط
 فأكثر ١٨  مرتفع

 

١٧٠ 
٩٠ 

١٠٠ 

٤٧,٢ 
٢٥ 

٢٧,٨ 

   

١٠٠ ٣٦٠ 
 . م ٢٠١٨ اإلستبیان إستمارة واقع من) (SPSS) برنامج اآللى الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت �الجدول الواردة البیانات: المصدر
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 إجمالى) من %٧٢,٥أن نسبة (  النتائجأظهرت  كما -
) تعملن %١٢,٥وان نسبة ( ،�عملون العینة ال 

 .  موظفة حكومیة
العینة  إجمالىمن  )%٤٤,٤�شیر الجدول الى ( كما -

) أسرة %٣٦,١( بةوان نس ،ذو أسرة متوسطة
 صغیرة.

) من المبحوثات %٥٢٬٥الجدول ان نسبة ( یوضح -
) دخلهن %٢٥وان نسبة ( ،متوسط لذو دخ

 منخفض.
) من اجمالى العینة ذوى %٥٠أن ( لالجدو یبن -

لة %) ذوى حا ٣٣,٣وأن ( ، وسطةحالة صحیة مت
 .دةصحیة جی

الجدول أن حوالى (%) من المبحوثات ذو  �شیر -
) من %٤٠,٨وان ( ،مستوى معیشى متوسط 

 منخفض . یشىالمبحوثات ذو مستوى مع
العینة ذو مشار�ة  جمالىإ) من %٥٠( نأ كما -

) مشار�تهم %٤١,٧بة ( وان نس ،مجتمعیة منخفضة
 المجتمعیة متوسطة .

 اجمالى %) من ٤٧,٢الجدول أن نسبة ( یوضح -
في حین أن  ،خفضالعینة ذو انفتاح ثقافى من

 انفتاح ثقافى مرتفع  . ذو%)  ٢٧,٨(
ارض  �ملكون ) ال %٩١,٧معظم المبحوثات ( إن -

 زراعیة.

النتائج السا�قة �صفة عامة أن أغلب  من یتضح
وال  ،وأنهن متزوجات  ،�قعن في فئة الشباب  وثاتالمبح
الشهادة من الحاصلین على  لبیتهنوغا ،�عملن

وال �ملكون أراضى زراعیة وان حالتهم الصحیة  ،اإلعداد�ة
ومستواهن  ،وأنهن أبناء اسر متوسطة الحجم  ،متوسطة 

 ،وأنهن ذو مشار�ة مجتمعیة منخفضة ،متوسط  یشىالمع
 ،وهذا یرجع إلى العادات والتقالید والقیم التى تر�ین علیها

العمل أو سوق  لىال تخرج إ واجالز  دفمعظم الفتیات عن
المشار�ة فى المجتمع وهذا یرجع إلى منظومة القیم 
 والتقالید المستمدة من النسق الثقافى للمجتمع السیوى .

 

فى التنمیة  سیو�ةمعوقات مشار�ة المرأة ال م: أهثانیا
 . فیةالر�
من  %٤١,٧) ان نسبة ٣الجدول رقم ( یوضح
الشخصیة للمرأة فى المجتمع السیوى تكون  المعوقات

منخفضة  %٢٥مرتفعة و %٣٣,٣توسطة  فى مقابل م
واالنحراف  ،٢٠,٥٦فى حین ان المتوسط الحسابى 

. وهذا یوضح ان المعوقات  ٥,٢٦ �ساوى المعیارى 
الشخصیة تؤثر بنسبة متوسط على مشار�ة المرأة فى 

 لتنشئةوهو ما یرجع إلى ا ،التنمیة الر�فیة فى سیوة
وأ�ضا عدم ، سیو�ةال تر�ت علیها المرأة لتىاالجتماعیة ا

إلى  هاوعدم إعطائها حقوق ،االهتمام �المرأة �القدر الكافى
اآلن, فهذا �جعل المرأة ال تهتم �إظهار دورها التنموى 

 والمجتمعى �الواحة .
 

تنمیة التوز�ع العددي والنسبي لعینة الدراسة وفقًا للمعوقات الشخصیة للمرأة البدو�ة عن المشار�ة في ال :)٣رقم ( جدول
 الر�فیة.

 % العدد البدو�ة للمرأة الشخصیة المعوقات

 ٢٥ ٩٠ )١٦-١٠( منخفض

 ٤١,٧ ١٥٠ )٢٣-١٧( متوسط

 ٣٣,٣ ١٢٠ )٣٠-٢٤( مرتفع

 ١٠٠ ٣٦٠ االجمالى

  .م ٢٠١٨ االستبیان استمارة واقع من) (SPSS) برنامج اآللى الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت �الجدول الواردة البیانات: المصدر
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٥۸۲ 

 

ــــم ( �ظهــــر مــــن  %٣٨,٩) ان نســــبة  ٤الجــــدول رق
المعوقـــات االقتصـــاد�ة للمـــرأة الســـو�ة تكـــون مرتفعـــة فـــي 

 ،متوســطة  %٢٧,٨و ،منهــا منخفضــة  %٣٣,٣ قابــلم
واالنحــــراف المعیــــارى  ،٢٠,٣٣وان المتوســــط الحســــابى 

. وهــذا یوضــح أهمیــة الحالــة االقتصــاد�ة  ٥,٩٥�ســاوى 
ئق حقیقـى فـي مشـار�ة في مشار�ة المرأة ألنها  تقف عـا

مسـتوى  فـى�انـت المـرأة تعـیش  فكلما ،في التنمیة  أةالمر 
وال تنشـغل بلقمـة  ،معیشى مرتفع و�ل احتیاجاتها متوافرة 

 والــــتمعنمــــن التفكیــــر  مســــاحة لــــدیها�كــــون  ،العــــیش 
 ،طرق فى �یفیة مواجهة معوقات المشار�ة  إلى وصوللل

 ءتنمیـة سـو وأ�ضا مشار�تها �اى شكل من األشـكال فـى ال
أمــا فــى قلــة  ،علــى المســتوى الرســمى أو الغیــر رســمى 

المستوى المعیشى فإن �ل ما �شغلها فى هذه الحالة هـى 
 كیفیة الحصول على لقمة العیش والحیاة الكر�مة . 

مــــن  %٤٤,٥) ان نســــبة  ٥جــــدول رقــــم (  �ظهــــر
 تكــون الســیو�ة  أةواالقتصــاد�ة للمــر  جتماعیــةالمعوقــات اال

متوسـطة فـي  %٣٣,٣فـي حـین  ،مرتفعـةمتواجدة بنسبة 
وان المتوسط الحسابى �كـون  ،منخفضة  %٢٢,٢مقابل 

. وهذا �ظهر مـدى  ٤,٩٤واالنحراف المعیارى  ، ٢١,٦٩
علـــى مشـــار�ة  لثقـــافىوالنســـق ا تقالیـــدتـــأثیر العـــادات وال
�شـــر�ك  لمـــرأةالر�فیـــة ومـــدى قبـــول ا یـــةالمـــرأة فـــي التنم

ى ال �ســمح �عمــل فــالمجتمع الســیو  ،اساســى فــي التنمیــة
�مـا ال یرحـب �مشـار�تها فـى األنشـطة  ،المرأة �عد الـزواج

تقـل مشـار�ة المـرأة المتزوجـة فـى التنمیـة  حیث ،التنمو�ة
�ســبب العــادات والتقالیــد الســیو�ة وطبیعــة النســق الثقــافى 

الـــذى �حـــتم علیهـــا التفـــرغ الكامـــل لألســـرة  ،لمنطقـــةفـــى ا
 ،مـن الحیـاة العامـة واالنسـحاب ،ألوالدواالهتمام �البیت وا

ممـا یــؤدى الــى عــدم قــدرتها علــى مواجهــة هــذا المعوقــات 
ـــى تســـتطیع أن تعمـــل  ،والتغلـــب علیهـــا ـــاة الت عكـــس الفت

إلــى  ،�حر�ـة أكثــر وتشــارك فــى مختلـف األنشــطة التنمو�ــة
ــى  ــزواج تنقطــع عالقتهــا �العــالم الخــارجى حتــى ف حــین ال
ــذى �حــتم علیهــا عــدم إظهــار اى شــيء  طبیعــة لبســها ال

نها حتى وجهـا. وهـو مـا �خلـق أزمـة ومشـكلة �بیـرة فـى م
والمشاغل تقوم بتـدر�ب الفتـاة  لمصانعالن ا ،سوق العمل

ثـم تتـزوج  ،على العمل إلى أن تتقنه وتصبح حرفیة ماهرة
فتعانى هذه المصـانع مـن قلـة اإلیـدى  ،لفتنقطع عن العم

عملیـــة  ىوهـــو مــا یــوثر فــ ،العاملــة المدر�ــة فــى المكــان
ــاج � ــااإلنت اإلنتاجیــة وعــدم  عفو�ــؤدى إلــى ضــ ،مــا و�یف

الن  ،التنمیــة فــى المكــان �الشــكل المطلــوب تطــورتقــدم و 
وأ�ضــا  ،التنمیـة فــىنصـف المجتمــع �غیـب عــن المشـار�ة 

الحالة النفسـیة التـى تشـعر بهـا الفتـاة و�حساسـها �ـالقهر 
والظلم الذى یتسبب فى عدم قدرتها على مواجهة معوقات 

 ها .والتغلب علی تنمیةال

مــــن  %٣٦,١) ان نســــبة  ٦جــــدول رقــــم ( یوضــــح
 %٣٣,٣و ، فعــةالمعوقــات التنظیمیــة واإلدار�ــة �انــت مرت

ـــي مقابـــل  ،منخفضـــة  والمتوســـط ، متوســـطة  %٣٠,٦ف
  ٥,٤٨�ساوى  یارى واالنحراف المع ، ٢٠,٢٢الحسابى 

الجدول وجود المعوقات اإلدار�ة والتنظیمیة في  �ظهر
إلـــى عـــدم  ىممـــا یـــؤد المجتمـــع الســـیوى بنســـبة مرتفعـــة
 .مشار�ة المرأة السیو�ة في التنمیة 

 

الدراسة وفقًا للمعوقات االقتصاد�ة للمرأة البدو�ة عـن المشـار�ة فـي التنمیـة  ینةالتوز�ع العددي والنسبي لع :)٤رقم ( جدول
 الر�فیة.

 % العدد البدو�ة للمرأة االقتصاد�ة المعوقات

 ٣٣,٣ ١٢٠ )١٦-١٠( منخفض

 ٢٧,٨ ١٠٠ )٢٣-١٧( متوسط

 ٣٨,٩ ١٤٠ )٣٠-٢٤( مرتفع

 ١٠٠ ٣٦٠ االجمالى

 . م ٢٠١٨ االستبیان استمارة واقع من) (SPSS) برنامج اآللى الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت �الجدول الواردة البیانات: المصدر
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 في ةفیة للمرأة البدو�ة عن المشار�التوز�ع العددي والنسبي لعینة الدراسة وفقًا للمعوقات االجتماعیة والثقا :)٥رقم ( جدول
 التنمیة الر�فیة.

 % العدد البدو�ة للمرأة والثقافیة االجتماعیة المعوقات

 ٢٢,٢ ٨٠ )١٦-١٠( منخفض

 ٣٣,٣ ١٢٠ )٢٣-١٧( متوسط

 ٤٤,٥ ١٦٠ )٣٠-٢٤( مرتفع

 ١٠٠ ٣٦٠ االجمالى

 . م ٢٠١٨ اإلستبیان إستمارة واقع من) (SPSS) برنامج لىاآل الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت �الجدول الواردة البیانات: المصدر
 

فـي  المشـار�ةالتوز�ع العددي والنسبي لعینة الدراسة وفقًا للمعوقات التنظیمیة واإلدار�ة للمرأة البدو�ـة عـن  :)٦رقم ( جدول
 .یةالتنمیة الر�ف

 % العدد البدو�ة للمرأة واإلدار�ة التنظیمیة المعوقات

 ٣٣,٣ ١٢٠ )١٦-١٠( منخفض

 ٣٠,٦ ١١٠ )٢٣-١٧( متوسط

 ٣٦,١ ١٣٠ )٣٠-٢٤( مرتفع

 ١٠٠ ٣٦٠ االجمالى

 . م ٢٠١٨ االستبیان استمارة واقع من) (SPSS) برنامج اآللى الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت �الجدول الواردة البیانات: المصدر
 

) أن المرأة السیو�ة تعانى  ٧نتائج جدول رقم (  تشیر
فــى  %٤٧,٢یئیــة بنســبة مرتفعــة وهــى مــن المعوقــات الب

وان  ،متوســـــــطة  %٢٥ ،منخفضـــــــة  %٢٧,٨مقابـــــــل 
�سـاوى  رى واالنحراف المعیا ، ٢٢,١٤الحسابى  المتوسط

 المكانالمعوقات البیئیة من �عد  أن. وهذا یوضح  ٥,٦٣
الصــحراو�ة تــؤثر �شــكل  یئیــةوطبیعیــة الب الحــرارةودرجــات 

وان  نمیـــةالت كبیــر علـــى قــدرة المـــرأة علــى المشـــار�ة فــى
 .  مجتمعها�كون لها دور فعال فى 

المعوقـات  إجمالى) أن  ٨نتائج الجدول رقم (  یوضح
الخمســة التـــى تعـــوق مشـــار�ة المــرأة فـــي التنمیـــة تكـــون 

 ، %٣٦,١ومتوســطة بنســبة  ، %٣٨,٩مرتفعــة بنســبة 
وان المتوســــــط الحســــــابى  . %٢٥ومنخفضــــــة بنســــــبة 

وهـذا یوضـح أن .  ٢٤,٩٥واالنحراف المعیارى  ،١٠٤,٩
 المــرأةعلــى  وتــؤثربنســبة عالیــة  اجــدةهــذه المعوقــات متو 

مــن  ،عـدم مشـار�تها فـي التنمیـة إلـىالسـیو�ة ممـا یـؤدى 

خـــالل الدراســـة المیدانیـــة والمقـــابالت مـــع �عـــض النســـاء 
الباحثــة أن مــن أهــم العوامــل المؤد�ــة إلــى  أتالســیو�ات ر 

میـة عزوف المـرأة السـیو�ة عـن المشـار�ة فـي أنشـطة التن
الر�فیة المختلفـة، یرجـع إلـي القیـود االجتماعیـة والعـادات 

الصـــحراو�ة، فـــالقهر  جتمعـــاتوالتقالیـــد الموجـــودة فـــي الم
االجتماعي للمـرأة السـیو�ة مـرتبط �العـادات والتقالیـد التـي 
�فرضها المجتمع وهو فوق طاقتها مما �عرضـها لالنـزواء 

المجتمـــع، فهـــي تحـــاول أن ترضـــي  مـــعوعـــدم التفاعـــل 
ـــذلك فـــإن النســـاء  يالمجتمـــع أكثـــر ممـــا ترضـــ نفســـها، ل

 نیتحـول عالت�مكـن أن �كـن فـا األتىالسیو�ات المؤهالت 
إلــى �ائنــات مشــلولة وغیــر تفاعلیــة، فــالمرأة الســیو�ة فــي 
دائــرة خــوف متصــلة ممــا �خلــق لــدیها عــدم الثقــة وفقــدان 
التوازن والصراع ما بین األسرة والطموحات والعوائق التى 

قصور  أنإلى ما تفضلن �ه من  افةلمجتمع. إض�خلقها ا
المؤد�ـة  امـلالعو  مـنالر�فیة هـو  التنمیةالتمو�ل لمشار�ع 
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لعزوف المرأة السیو�ة عن المشار�ة في األنشطة، وأ�ضـا 
إلى ضـعف الخـدمات فـي المجتمـع، �مـا ذ�ـر �عضـهن أن 
المرأة السیو�ة ال تستطیع التعبیـر عـن حاجاتهـا ورغباتهـا 

�عـــود إلـــي عامـــل  ةفـــي رأي الباحثـــ هـــذاو  فـــي المجتمـــع ،
ــى  ــًا، عــالوة عل ــة المــذ�ور آنف القیــود االجتماعیــة والثقافی

�كـون  قـدانتشار الفقر في المجتمعات الصحراو�ة وهو ما 
ضـــمن العوامـــل الهامـــة التـــي تـــؤدي إلـــى عـــزوف المـــرأة 

 السیو�ة عن تفاعلها في أعمال التنمیة الر�فیة.

على أن المجتمع السیوى اتفق جمیع أفراد العینة  كما
�صـــورة  ســـیو�ةوالمـــرأة ال ،�عـــاني اإلهمـــال �صـــورة عامـــة

السـیوى یتمیـز �طبیعـة خاصـة �النسـبة  عوالمجتم ،خاصة
للمرأة الن النسق الثقـافى �فـرض علـى المـرأة �عـد الـزواج 
عــدم خروجهــا للعمــل أو المشــار�ة ســوء علــى المســتوى 

ه مــن حیــث �عتبــر الرجــال انــ ،أو غیــر الرســمى رســمىال
وهـو مـا تدعمـه  ،العیب أن تخرج المرأة �عد الزواج للعمـل

تختلـــف طبیعیـــة لـــبس  �مـــا ،الثقافـــة والعـــرف االجتمـــاعى
فقد �ان من حقها وهى  فتاة أن ترتدى  ،المرأة �عد الزواج

كل شىء �خالف �عد الزواج فهى ترتدى المال�ة وال �ظهر 
ان تكشـــف   حقهـــاعكـــس الفتـــاة التـــى مـــن ، امـــاوجهـــا تم

هــا وهــو مــا ال �عتــرض علیــه المجتمــع وال �عیبــه وفــق وج
السیو�ة لم تأخذ  أةوهذا یدل على إن المر  ،السائدة الثقافة

حقوقهــا إلــى اآلن �مــا فــي ذلــك حقهــا فــي تملــك األرض 
ــیم أو العمــل ،الزراعیــة ــاة أو التعل ــار شــر�ك الحی  ،أو اختی

وأ�ضا سوء الظروف االقتصـاد�ة التـى تجعـل �ـل االهتمـام 
إضـافة إلـى سـوء  ،في الحصول على لقمـة العـیشینصب 

 وعاتاإلجـــــراءات التنظیمیـــــة واإلدار�ـــــة �النســـــبة للمشـــــر 
فیما تقدمه الدولة لهـا .  تثقالتنمو�ة التى تجعل المرأة ال 

ما یتطلب من الدولة االهتمام الجاد والحقیقى �المرأة  وهو
حتــى تكتســب الثقــة و�كــون دورهــا ومشــار�تها  ،الســیو�ة

 تنمیة مجتمعها .فاعله في 

 

لعینة الدراسة وفقًا للمعوقات البیئیة للمرأة البدو�ة عن المشار�ة في التنمیة  والنسبيالتوز�ع العددي  :)٧رقم ( جدول
 الر�فیة.

 % العدد البدو�ة للمرأة البیئیة المعوقات

 ٢٧,٨ ١٠٠ )١٦-١٠( منخفض

 ٢٥ ٩٠ )٢٣-١٧( متوسط

 ٤٧,٢ ١٧٠ )٣٠-٢٤( مرتفع

 ١٠٠ ٣٦٠ ىاالجمال

 . م ٢٠١٨ االستبیان استمارة واقع من) (SPSS) برنامج اآللى الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت �الجدول الواردة البیانات: المصدر
 

 التوز�ع العددي والنسبي لعینة الدراسة وفقًا إلجمالي معوقات مشار�ة المرأة في التنمیة الر�فیة . :)٨جدول رقم (

 % العدد البدو�ة لمرأةا مشار�ة معوقات اجمالى

 ٢٥ ٩٠ ) ٨٣ من القل-٥٠( منخفض

 ٣٦,١ ١٣٠ )١١٦-٨٣( متوسط

 ٣٨,٩ ١٤٠ )١٥٠-١١٧( مرتفع

 ١٠٠ ٣٦٠ االجمالى

 . م ٢٠١٨ االستبیان استمارة واقع من) (SPSS) برنامج اآللى الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت �الجدول الواردة البیانات: المصدر
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٥۸٥ 

 

 : ر�فیةفى التنمیة ال رأةللمالمشار�ة  درجة
ـــــائج  تشـــــیر  ـــــم ( جـــــدولنت ) مـــــن ٣٨,٩( أن) ٩رق

 ،الر�فیة متوسـطة یةالتنم فىالمبحوثات درجة مشار�تهن 
 ،المبحوثات درجة مشار�تهن مرتفعة  من) %٣٦,١( وان

 ) من المبحوثات درجة مشار�تهن ضعیفة .%٢٥وان (

النتــائج �صــفة عامــة أن المبحوثــات ذو درجــة  توضـح
ــة الر�فیــة حیــث �حكــم  فــى �ةة مــن المشــار متوســط التنمی

یـؤثر �شـكل مباشـر  مختلـف فىالمجتمع السیوى نسق ثقا
 فــى هاعلــى مشــار�ة المــرأة �شــكل عــام مــن حیــث تواجــد

تشـارك  حیث ، فةالمختل األنشطةالمجتمع ومشار�تها فى 
العـادات والتقالیـد  �سـببالفتیات �شكل أكبر من السـیدات 

 ،المشــار�ة ونوعیــةالمجتمــع  ىة فــالمــرأ حر�ــةالتــى تحكــم 
نسبة  تزاید لوحظوهو ما أكدته لنا الدراسة المیدانیة حیث 

عن السیدات �شكل �بیر فى العدید من المصانع  �اتالفتا
ـــــةوالمشـــــاغل  ـــــىالتا�عـــــة  اإلنتاجی القـــــوات المســـــلحة  إل

مــا �مثــل إحــدى المشــكالت الهامــة التــى  وهــو ،والخاصــة
 لةتنقطـــع صـــ یـــثح ،ة تواجـــه هـــذه المؤسســـات اإلنتاجیـــ

و�كون ذلـك �عـد  ،�مجرد الزواج �العملمعظم هذه الفتیات 
�العمل وهو ما یؤثر  لخاصةا راتالخبرات والمها كتسابهنا

علـــى العملیـــة اإلنتاجیـــة و�ضـــعها تحـــت ضـــغوط دائمـــة 
 . ةالمشكل ههذ مواجهةل
 

ــائج ــة اال  النت ــةالمتعلقــة �العالق ــرات  رتباطی ــین المتغی ب
ـــا�ع الدرجـــة المســـتقلة المدرو  ـــر الت ســـة و�ـــین المتغی

   الكلیة لمشار�ة المرأة فى التنمیة الر�فیة .
) استخدام معامل ١٠من النتائج �الجدول رقم ( اتضح -

ـــد  ـــة المتصـــلة وق ـــاط لبیرســـون للمتغیـــرات الكمی االرتب
 التالى . والنح علىجاءت 

معنو�ـــــــة عكســـــــیة عنـــــــد مســـــــتوى  قـــــــةعال وجـــــــود -
التنمیــة  فــىأة بــین درجــة مشــار�ة المــر  ٠,٠١معنــوى 

الحیـازة  ،الر�فیة والمتغیرات التالیة : امـتالك األجهـزة 
وقد بلغت قیم معامـل االرتبـاط البسـیط علـى  ،الزراعیة
 .٠,٢٥٨-—٠,٤٧٥-الترتیب 

 ٠,٠١عالقة معنو�ة طرد�ة عند مستوى معنوى  وجود -
بـــــین درجـــــة مشـــــار�ة المـــــرأة فـــــى التنمیـــــة الر�فیـــــة 

 ،الحیـازة الحیوانیـة  ، والمتغیرات التالیة :حجم األسـرة
وقــد بلغــت قــیم معامــل االرتبــاط البســیط علــى الترتیــب 

٠,٤٩٨ – ٠,٢٣٠ . 
عنـد مسـتوى معنـوى  عنو�ـةاتضح وجـود عالقـة م كما -

المــرأة فــى التنمیــة الر�فیــة  شــار�ةبـین درجــة م ٠,٠٥
 الدخل . ،والمتغیر التالى 

بـــین درجـــة  معنو�ـــةاتضـــح عـــدم وجـــود عالقـــة  كمـــا -
فى التنمیة الر�فیة والمتغیرات التالیـة : مشار�ة المرأة 

 االنفتاح الثقافى . ،السن 
تفسیر معنو�ـة العالقـة االرتباطیـة العكسـیة بـین  �مكن -

ـــىدرجـــة مشـــار�ة المـــرأة  ـــةالتنم ف ـــر  ی ـــة ومتغی الر�فی
إلــــى انـــــه �لمــــا ارتفـــــع المســـــتوى  األجهـــــزةامــــتالك 

ضـعف المشـار�ة  إلىاالقتصادى  لدى المبحوثة أدى 
�لمــا ارتفعــت  وأ�ضــاعــام,  �شــكلة الر�فیــة التنمیــ فــى
مشـــار�تها فـــى  قلـــة إلـــىذلـــك  أدىالزراعیـــة  حیـــازةال

ــ عكــس ،التنمیــة الر�فیــة عنــد مــا �كــون مســتوى  كذل
اهتمامهـــا  إلـــىضـــعیف یـــؤدى  القتصـــادىا حوثـــةالمب

�شكل مباشر �التنمیة الر�فیة ومحاولة المشار�ة فیها 
ر�مـــا و  ،للحصـــول علـــى االســـتفادة المناســـبة منهـــا 

فى هذه النتیجة ولیس مجتمع  ةتشترك مجتمعات �ثیر 
ــ ،الدراســة فقــط  هــذه العناصــر �صــنع  وافرحیــث ان ت

 المستقبلحالة من االستقرار العائلي واالطمئنان على 
إضـافة الـى أن متا�عـة �عـض هـذه العناصـر  ،القر�ب 

�حتاج الى الكثیر من الوقت وهو مـا �جعـل مشـار�تها 
 عیف .فى الجوانب األخرى ض

تفســیر معنو�ــة العالقــة االرتباطیــة بــین درجــة  �مكــن -
انـه �لمـا زاد  ى, أاألسـرةمشار�ة المـرأة ومتغیـر حجـم 

الر�فیـــــة  لتنمیـــــةزاد اهتمـــــام المـــــرأة �ا األســـــرةحجـــــم 
التنمو�ـة  �المشار�عومحاولة المشار�ة فیها واالهتمام 

الفقیرة والتى �شكل  األسرالتى تفید المرأة ,خاصة فى 
ممـــا  ،دائـــم  اقتصـــاديالعـــدد الكبیـــر عـــبء  لهـــا هـــذا

 األســرةیــدفعها الــى البحــث عــن مصــادر لز�ــادة دخــل 
هـذه الظـروف ومسـاعدة الـزوج مسـتفیدة فـى  لتخفیف

األبناء �ایدي عاملـة تسـاعدها فـى  عددذلك من �ثرة 
الحرف والمشـغوالت البیئیـة التـى تقـوم  لبعضإنتاجها 

 �عملها داخل المنزل.



Entsar A. H. Ali 
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 فى التنمیة الر�فیة  المرأة لمشار�ةوالنسبي لعینة الدراسة وفقًا لدرجة الكلیة  دديلتوز�ع العا :)٩رقم ( جدول
 % العدد المرأة مشار�ة درجة

 ٢٥ ٩٠ )١٥ من ألقل ٦( منخفضة
 ٣٨,٩ ١٤٠ )٢٤ من ألقل ١٥( متوسطة
 ٣٦,١ ١٣٠ )فأكثر ٢٤( مرتفعة

 ١٠٠ ٣٦٠ االجمالى
 . م ٢٠١٨ االستبیان استمارة واقع من) (SPSS) برنامج اآللى الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت ول�الجد الواردة البیانات: المصدر

 

نتائج اختبار معامل االرتباط البسیط لبیرسون للعالقة االرتباطیة بین �عض المتغیرات المستقلة المدروسة  :)١٠رقم ( جدول
 یة الر�فیة �متغیر تا�ع .من النوع الكمي و�ین الدرجة الكلیة لمشار�ة المرأة فى التنم

 االرتباط معامل قیم المستقلة المتغیرات                م
 ٠,٠١٥- السن ١
 **٠,٢٣٠   األسرة حجم ٢
 *٠,١١١  الدخل ٣
 **٠,٤٧٥-  الكهر�ائیة األجهزة امتالك ٤
 **٠,٢٥٨- زراعیة حیازة ٥
 **٠,٤٩٨ حیوانیة حیازة ٦
 ٠,٠٤٤-  الثقافى االنفتاح ٧

 ٠,٠١**مستوى المعنو�ة                               ٠,٠٥ستوى المعنو�ة  *م
 . ٢٠١٨: البیانات الواردة �الجدول جمعت وحسبت من واقع استمارة االستبیان المصدر

 

معنو�ــة العالقــة االرتباطیــة بــین درجــة  رتفســی �مكــن -
انـه �لمـا  ىأ ،ومتغیر الحیازة الحیوانیة لمرأةمشار�ة ا

 اهتمامهـــاالحیوانیـــة عنـــد المبحوثـــة زاد  یـــازةلحزادت ا
لالســتفادة مــن الخبــرات  وذلــكالتنمیــة الر�فیــة  �معرفــة

والمســـاعدات المختلفـــة التـــى تقـــدمها بـــرامج التنمیـــة 
 للحفاظ على وتنمیة هذه الثروة. 

 ةتفســیر معنو�ــة العالقــة االرتباطیــة بــین درجــ �مكــن -
 ة�التنمیتهتم المرأة  أى ،مشار�ة المرأة ومتغیر الدخل

مرتفــع لتنمیتـه واســتثمار  هـاالر�فیـة عنـدما �كــون دخل
مـن خـالل مشـار�تها فـى التنمیـة الر�فیـة  األمـوالهذه 

النتیجة ال  وهذهومحاولة االستفادة من هذه المشار�ع 
علـى �افـة المبحوثـات أصـحاب الـدخل  یمهـا�مكن تعم
حیــث ان النســق الثقــافى العــام للمجتمــع ال  ،المرتفــع 

هذه األسر ذات الدخل المرتفع فـى عملیـة �شجع مثل 

أن  إال ،اعتقــدا �أنهــا اســر مكتفیــة ذاتیــا  ،المشــار�ة 
 درهناك �عض الحاالت التى تتجـاوز هـذه النظـرة وتبـا

ــــتاذا �ا اصــــا�المشــــار�ة خ الســــیدات ذو مســــتوى  ن
 مستقبلیة . طلعاتولدیهم ت ،تعلیمى مرتفع 

مر�ـع ) اسـتخدام ١١من النتائج �الجدول رقـم ( اتضح
كـاى لبیـان معنو�ــة العالقـة بـین درجــة مشـار�ة المـرأة فــى 

المتغیــرات المســتقلة  و�ــاقيالتنمیــة الر�فیــة  �متغیــر تــا�ع 
 التالى : النحووجاءت نتائجه على  السمیةذات الطبیعة ا

عنـــــــد مســـــــتوى  ســـــــیةعك عنو�ـــــــةم عالقـــــــةوجـــــــود  -
المــرأة فــى التنمیــة  ر�ةبــین درجــة مشــا ٠,٠١معنــوى 

 ،ات التالیــــة : الحالــــة االجتماعیــــة الر�فیــــة والمتغیــــر 
ـــة الصـــحیة ـــیم معامـــل االرتبـــاط  ،الحال ـــد بلغـــت ق .وق

 .٠,٢٦٤-—٠,٤٢٥-البسیط على الترتیب 
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االسمي و�ین الدرجة  نوعمر�ع �اى للعالقة بین �عض المتغیرات المستقلة المدروسة من ال ر) : نتائج اختبا١١رقم ( جدول
 الر�فیة.الكلیة لمشار�ة المرأة فى التنمیة 

 �اى مر�ع قیمة           المدروسة المستقلة المتغیرات                        
 **٠,٤٢٥-  االجتماعیة الحالة -١
 **٠,١٩٣ التعلیمى المستوى  -٢
 **٠,٢٦٤- الصحیة الحالة -٣
 ٠,٠١٧- المهنة -٤

   ٠,٠٥المستوي االحتمالي  *  معنوي عند                ٠,٠١**  معنوي عند المستوي االحتمالي 
 م.٢٠١٨: البیانات الواردة �الجدول جمعت وحسبت من واقع استمارات االستبیان المصدر

 

ـــوى  - ـــد مســـتوى معن ـــة عن ـــة طرد� ـــة معنو�  وجـــود عالق
بـین درجــة مشــار�ة المــرأة فــى التنمیــة الر�فیــة  ٠,٠١

وقــد بلغــت قــیم  ،التعلیمـى المســتوى  والمتغیـر التــالى :
 .٠,١٩٣البسیط  معامل االرتباط

بـــین درجـــة  عنو�ـــةكمـــا اتضـــح عـــدم وجـــود عالقـــة م -
والمتغیــر التــالى :  ر�فیــةفــى التنمیــة ال مــرأةمشــار�ة ال

 المهنة 

معنو�ـة العالقـة االرتباطیـة العكسـیة بـین  فسیر�مكن ت -
، درجــة مشــار�ة المــرأة  ومتغیــر الحالــة االجتماعیــة 

ان  حیـــث، فعلیـــا فـــى مجتمـــع الدراســـة  ئدالســـا وهـــو
فـــى التنمیـــة الر�فیـــة اعلـــي  الفتا�ـــاتمشـــار�ة  فـــرص

حیــــث ال �عیــــب  ،�كثیــــر مــــن الســــیدات المتزوجــــات 
فـــى  المشـــار�ةو  واجالمجتمـــع خـــروج الفتـــاة قبـــل الـــز 

 تزوجةعكس المرأة الم ،معه  والتفاعلالر�فیة  ةالتنمی
 المشـار�ةعـدم خروجهـا و  مجتمعالتى �فرض علیها ال
قالیـــد ومفـــاهیم وت لعـــادات  وفقـــافـــى التنمیـــة الر�فیـــة 

 الثقافة السائدة فى  المجتمع السیوى .

�مكن تفسیر معنو�ـة العالقـة االرتباطیـة العكسـیة بـین  -
انـه  ىأ ،الصحیة الحالةدرجة مشار�ة المرأة  ومتغیر 

 أمـــراضذلـــك لظهـــور  أدىكلمـــا تقـــدم العمـــر �ـــالمرأة 
ـــرالمـــرأة �شـــكل � مشـــار�ةالتـــى تمنـــع  الشـــیخوخة  بی

 أمــروهــو  ،صــحتها جیــدة  عكــس المــرأة التــى تكــون 
علـى  ةطبیعى حیث یؤثر ارتفاع السن والحالة الصـحی

خاصــــة فــــى هــــذه  ،�شــــكل عــــام  ار�ةدرجــــة المشــــ
 المجتمعات .

�مكـــن تفســـیر معنو�ـــة العالقـــة االرتباطیـــة بـــین درجـــة  -
 لمااى انه � ،مشار�ة المرأة ومتغیر المستوى التعلیمي 

عیهـا �أهمیـة أدى ذلـك لو  للمرأةتقدم المستوى التعلیمى 
ــــا وواجباتهــــا نحــــو ال ــــة ومعرفــــه حقوقه  مجتمــــعالتنمی

والمكان الذى تعیش فیها مما �جعلها تشارك �فعلیة فـى 
عكس المرأة التى لم تحظـى �مسـتوى تعلیمـي  ،المجتمع

�المجتمع أو تعرف أهمیة مشار�تها  تهتممما �جعلها ال 
وأنهـــا شـــر�ك اساســـى فـــى عملیـــة التنمیـــة  یـــةفـــى التنم

وهذا ما تؤ�ده الدراسـات المختلفـة  ،فى المجتمع الر�فیة
التـــى تناولــــت عالقــــة مســـتوى التعلــــیم �ارتفــــاع درجــــة 

 المشار�ة فى المجاالت المختلفة .

 

 : نشاطات المرأة السیو�ة .ثالثا
ــة  لمعرفــة نشــاطات المــرأة الســیو�ة فــي أنشــطة التنمی
 )١٢( إلى جدول الرجوع كنالمختلفة �م

أعــاله أن نســبة �بیــرة مــن ) ١٢( مــن الجــدول یالحــظ
) ال �مارسـن اي نشــاط %٥٥,٥( بلغـت یو�اتالنسـاء السـ

في مجتمعاتهن وهذا �عتبـر مـن معوقـات التنمیـة، �مـا أن 
) مـــن أفـــراد العینـــة �مارســـن %٥,٦( لغـــتهنـــاك نســـبة ب

 ) اتحـادات طالبیـة%٠,٦( نشاطًا یتمثل فى: محـو األمیـة
ر�ـز ) أعمـال خیاطـة وتط%٢٧,٧( ) جمعیات خیر�ة%٥(
 ) نشاطات أخرى.%٥,٦(
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 نشاط المرأة السیو�ة: :)١٢( جدول
 محو النشاط

 األمیة
 اتحاد
 طالب

 جمعیات
 خیر�ة

 خیاطة أعمال
 وتطر�ز

 تمارس ال أخرى 
 نشاط

 المجموع

 ٣٦٠ ٢٠٠ ٢٠ ١٠٠ ١٨ ٢ ٢٠ العدد
 %١٠٠ %٥٥,٥ %٥,٦ %٢٧,٧ %٥ %٠,٦ %٥,٦ المئو�ة النسبة

 . م ٢٠١٨ االستبیان استمارة واقع من) (SPSS) برنامج اآللى الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت جدول�ال الواردة البیانات: المصدر
 

: تحدیــــد أهــــم المقترحــــات للتغلــــب علــــي هــــذه را�عــــا
المعوقـات التــي �مجتمــع الدراسـة مــن وجهــة نظــر 

 المبحوثات 
أن مـن  )١٣البحث الـواردة �الجـدول رقـم ( نتائجتشیر  -

ظـر المبحوثـات فـى مواجهـة من وجهـة ن تأهم المقترحا
�انــــت عمــــل مشــــروعات تنمو�ــــة  ،معوقــــات المشــــار�ة

لكــى تســتطیع أن  ،�ةتتناســب مــع طبیعیــة المــرأة الســیو 
العائــد االقتصــادى  ز�ــادةإلــى  إضــافة ،تشــارك �فاعلیــة

ــة ــى المشــروعات التنمو� ــاتج عــن مشــار�ة المــرأة ف  ،الن
عمــل  ،علــى تســو�ق المنتجــات الخاصــة �ــالمرأة والعمــل

والعشــائر للتعر�ــف �أهمیــة دور  قبائــلت توعیــة للنــدوا
توعیــة المــرأة �أهمیــة التنمیــة مــن  ،المــرأة فــى التنمیــة

 لنسقلطبیعیة ا المراعاة ،خالل وسائل األعالم المختلفة
وجــود  ،التنمو�ــة شــروعاتالثقــافى للمــرأة عنــد تنفیــذ الم

قــدرة األجهــزة  ،تنمو�ــة تحفــز علــى المشــار�ة روعاتمشــ
القیـــادات النســـائیة وتـــدر�یها  تشـــافكا لـــىع ختصـــةالم

االسـتفادة مـن الـدور  ،واستثارتها للمشـار�ة فـي التنمیـة
االهلى لمؤسسـات المجتمـع المـدنى فـي الوصـول للمـرأة 

ـــةالســـیو�ة و� ـــدراتها  یفی توظیـــف واســـتثمار طاقاتهـــا وق
�جـب علـى  نـه�ل هذه المقترحات تـدل علـى ا ،المختلفة

لتكاتف معا لالهتمام ا الحكومیةالجهات الحكومیة وغیر 
السیو�ة على �افة المسـتو�ات المختلفـة لتتحقـق  ة�المرأ

ــــین الحكومــــة  ،أ�عادهــــا كــــلالتنمیــــة � ــــة الثقــــة ب وتقو�
حتى �طمـئن الجمیـع  ،الدولة هواالهالى للوثوق �ما تفعل

هذه المشروعات التنمو�ة  دق�ما فیهم المرأة لجد�ة وص
ل المــرأة مــا �سـاعد علــى تفاعــ ووهــ ،وخـدمتها للمجتمــع

�مـــا  ،أو �ـــأخرى  �صـــورةمعهـــا والعمـــل علـــى المشـــار�ة 

على المؤسسات المعنیة متا�عة تفعیـل التشـر�عات  ب�ج
 مجتمعـاتخاصـة فـي تلـك ال ،التى تعطى للمـرأة حقوقهـا

ــــافى دور  ــــوروث الثق ــــب فیهــــا الم ــــى یلع ــــة والت المنغلق
وهو موروث ثقیل وجاحد ال �خدم وال  ،القانون الوضعى
فهــو  ،قوقهــا علــى عكــس مــا هــو شــائع�عطــى للمــرأة ح

�حـــافظ علـــى اســـتمرار ســـلطة وهیمنـــة وملكیـــة الرجـــال 
  ،مــن أفــراد ه"المجتمــع الــذ�ورى" علــى المجتمــع �مــا فیــ

والحفاظ على هیبة هذا المجتمـع ومكانتـه الشـكلیة أمـام 
ال �عبـأ �كـون  لكوهو في ذ ،األخرى  مجتمعاتالقبائل وال

 ،نصـف المجتمـع في الحیـاة وهـى  اسىشر�ك اس لمرأةا
لـذا �جـب علینـا أظهـار  ،ودورها ال �مكن االستغناء عنه

لتشعر  ،بل وأزالتها اوالعمل على تخفیفه ،تلك المعوقات
والثقـة �ـالنفس وهـو  األمـانفي هـذه المجتمعـات � أةالمر 
الـــى إتاحــة الفــرص العادلـــة لمشــار�ة المـــرأة  یــؤدىمــا 

 السیو�ة في عملیة التنمیة.

ن المجتمع إذا تجاهل دور المـرأة هنا نصل إلى إ ومن
السـیو�ة ســیدفع ثمنـًا �اهظــًا، فـال �غیــب عـن البــال أن �ــل 

الــدیني أو العنصــري أو  لتمییــزأو أقلیــة �حرمهــا ا عــةجما
أو الجنسي(أو أي صفة من صفات اإلنسان التـي  لثقافيا

�قــــوة إرادتــــه أو محــــض  بهاال �ســــتطیع المــــرء أن �كتســــ
المجتمـع تضـطر إلـى  تافـي نشـاط سـاهمةالم نرغبته) مـ

أن تنــزوي وتكــف عــن المســاهمة البنــاءة والمفیــدة للــذات 
والشعور �النقص و�لها  ستسالموالغیر، وتبدئ الخنوع واال

للمرأة السـیو�ة  بةصفات غیر بناءة. وال �قف األمر �النس
مــدى أ�عــد, حیــث �خلــق  لــىعنــد هــذا الحــد بــل یتعــداه إ

الحیـاة  �أن تعیش على هـامش ى) ترضمهمشةشخصیة (
وقیمــــًا  اتفعــــاًال فیهــــا، �مــــا �خلــــق عقلیــــ وراً وال تعلــــب د

وهكـذا تتولـد لـدى  ، خنـوعأخالقیة وسلو�یة تشجع على ال
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أنـــواع مــــن الســـلوك المعــــوض للشــــعور  �ةالمـــرأة الســــیو 
�ــالنقص. لكــن هــذا التعــو�ض فــي حــد ذاتــه تأكیــد لتفــوق 

 الرجل وسیطرته على مقالید األمور.

یو�ة أن تحقــق النمــو الكامــل للمــرأة الســ إذن �مكــن ال
حتــــى تتخفــــف مــــن أعبــــاء وظائفهــــا المنزلیــــة التقلید�ــــة 
ــأن تلعــب دورًا أهــم مــن دورهــا الحــالي فــي  و�ســمح لهــا �

 المجتمع.

إذن أن تــدرك المــرأة الســیو�ة فــي هــذه اآلونــة  �جــب
مــا هــي التناقضــات التــي  ،التــي تكــافح فیهــا ضــد التخلــف

�جــب اتخاذهــا  هــي اإلجــراءات التــي اتــنغص حیاتهــا، ومــ
ــى الوجــه األكمــل،  قــقلتح شخصــیتها وتنمــي مواهبهــا عل

قـوة خالقـة  �ةبهذا الوعي عندئذ فقـط تصـبح المـرأة السـیو 
 ونشیطة وجر�ئة.

 

 التنمیة . عن �تهالمواجهة معوقات مشار  وثاتمقترحات المبح همأل :)١٣( مرق جدول
 الترتیب % التكرار المقترحات م

 ٩ ٥٥,٦ ٢٠٠  المجتمع في المشار�ة أهمیة تبین للمرأة ندوات عمل ١

 ٥ ٨٣,٣ ٣٠٠  المختلفة األعالم وسائل خالل من التنمیة �أهمیة المرأة توعیة ٢

 ١١ ٥٢,٨ ١٩٠  الواحة فى التنمو�ة المشروعات فى المرأة إدماج محاولة ٣

 ٢ ٨٨,٩ ٣٢٠  التنمو�ة المشروعات فى المرأة مشار�ة عن الناتج االقتصادى العائد ز�ادة ٤

 ٣ ٨٦,١ ٣١٠ �المرأة الخاصة المنتجات أسعار قلة ٥

 ١٢ ٥٢,٥ ١٨٩  سیوة فى التنموى  دورها وتفعیل �المرأة الخاصة الجمعیات عدد ز�ادة ٦

 ١٣ ٥٢,٢ ١٨٨  الواحة فى السیدات أنتاج لتسو�ق جدیدة أسواق إنشاء ٧

 ٤ ٨٥,٦ ٣٠٨  السیوى  المجتمع فى المرأة دور �أهمیة والعشائر لقبائل توعیة ندوات عمل ٨

 ١٩ ٣٣,٩ ١٢٢  السیو�ة للمرأة الفعلیة �االحتیاجات �الواحة التنمو�ة المشروعات ارتباط ٩

ــام ١٠ ــام �الدولــة الخاصــة والجمعیــات المؤسســات قی  فــي  �ــه المنــوط بــدور �القی
   السیو�ة المرأة تدر�ب

١٤ ٤٦,٧ ١٦٨ 

 ٧ ٧٥ ٢٧٠ فیها ر�ةالمشا على تحفز تنمو�ة مشروعات وجود ١١

 ١٠ ٥٥ ١٩٨ التنمو�ة المشروعات هذه في المرأة لمشار�ة فرص وجود ١٢

 ١٧ ٤٣,١ ١٥٥ المشروعات لتنفیذ والمعوقة المثبطة الروتینیة اإلجراءات قلة ١٣

 للمشـار�ة واسـتثارتها وتـدر�یها النسـائیة القیـادات اكتشـاف علـى الحكومة قدرة ١٤
 التنمیة في

٨ ٥٨,٦ ٢١١ 

 ١ ٩٤,٤ ٣٤٠ سیوة واحة في المرأة طبیعة مع تتناسب تنمو�ة مشروعات وجود ١٥

 أمـر المـرأة مشـار�ة �جعـل ممـا  القـرى  بین المسافات لتقارب المواصالت توافر ١٦
 سهل

١٨ ٣٨,٩ ١٤٠ 

 ٦ ٧٦,٩ ٢٧٧ التنمو�ة المشروعات تنفیذ عند في للمرأة الثقافى النسق لطبیعیة المراعاة ١٧

 ١٥ ٤٤,٤ ١٦٠  التنمو�ة المشروعات فى مشار�تها عند �األمان رأةالم أحساس ١٨

 المــرأة فــراغ أوقــات الســتثمار المعانیــة الجهــات قبــل مــن تدر�بیــة دوارات عمــل ١٩
  مفیدة �طر�قة

١٦ ٤٣,١ ١٥٥ 

 . م ٢٠١٨االستبیان استمارة واقع من) (SPSS) برنامج اآللى الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت �الجدول الواردة البیانات: المصدر
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�قال إن التنمیـة شـئ متكامـل �مكـن تقسـیمه  ما ورغم
إلى أجزاء، إال أن من الضروري أ�ضًا أن نؤ�د أن التنمیة 

بل �جب أن تفید الجمیع ، شاملة �جب أال �ستأثر بها أحد
و�جــب وضــع المــرأة الســیو�ة ودمــج قضــیتها دمجــًا  ،ككــل

نأمــل فــي حــل متینــًا فــي قضــیة التقــدم والتطــور فحینئــذ 
 التقلید�ة. االكثیر من مشاكلن

 

 :التوصیات
 ا�عد التطرق إلى واقع المرأة السیو�ة وأهمیة دوره

وحساسیته وخصوصًا في هذه المرحلة التى یتطلع فیها 
عبر عدالة اجتماعیة  أفضلالجمیع إلى خلق حیاة 

الجمة التي تعاني  المعوقاتتلمس المشاكل و  حقیقیة،
هذا اإلطار  فىلذا و  ،الفئات المهمشة منها المرأة و�افة

تحاول الباحثة تقد�م �عض التوصیات �حلول عامة 
 استخلصتها �عد الدراسة والبحث:

 

 المجال التعلیمي والثقافي: في
الطرق الحدیثة في وضع الخطط والبرامج لمحو  اتباع -۱

التــــدر�ب  ت�مجــــاال اور�طهــــ ،األمیــــة وتعلــــیم الكبــــار
یاجـات واهتمامـات مختلـف المهني �ما یتوافق مـع احت

مـن األمیـین، واالسـتعانة �مختلـف الوسـائل  لقطاعاتا
اإلعالمیة السمعیة والبصـر�ة واإل�ضـاحیة �ـالتلفز�ون 
�اعتبــاره أداة �مكــن اســتغاللها فــي داخــل البیــت، ممــا 

ـــیم النســـا ـــرامج خاصـــة لتعل ـــواتي  ءییســـر وضـــع ب الل
فصــــول الدراســــة، و�اعتبــــار  فــــي�صــــعب انتظــــامهن 

 السمعیة والبصر�ة خیر أداة في هذا المجال.الوسائل 

 ،من مراكز التدر�ب في المجتمعات الصحراو�ة اإلكثار -۲
وتمكینهـا  ،وتسهیل سـبل وصـول المـرأة السـیو�ة  لهـا

 من أسالیب مشار�تها �صورة فاعلة.

بدراسات علمیة للتعرف علـى العوامـل المختلفـة  القیام -۳
ـــرة مـــن الن تحـــولالتـــي  ســـاء دون متا�عـــة أعـــداد �بی

واقتـــراح ، التعلـــیم األساســـى حلـــةللتعلـــیم فیمـــا �عـــد مر 
هــذه الظــاهرة، إضــافة  لــىالحلــول الكفیلــة �القضــاء ع

إلى رفع �فاءة المـرأة السـیو�ة العلمیـة والمهنیـة، ألن 

ــى  تحســین �فاءتهــا هــو مــن أهــم عوامــل تحر�رهــا عل
 المستو�ین االجتماعي واالقتصادي.

ق إنشـــاء لمحـــو األمیـــة الحضـــار�ة عـــن طر�ـــ الســـعي -٤
المرأة السـیو�ة �حقوقهـا وتسـعى  رفجمعیات أهلیة تع

�حیــث تأخــذ  ،إلشــراكها فــي النشــاط السیاســي المحلــي
 .یةدورها في اتخاذ القرار �النسبة للتنم

ولـذلك البـد  ،المـرأة السـیو�ة مـن التجاهـل العـام تعاني -٥
ـــك بتوعیتهـــا وتعر�فهـــ �حقوقهـــا  امـــن مســـاعدتها وذل

ـــة والشـــرعیة ـــد ،القانونی ـــةیر مكانتهـــا االجلتق ،  تماعی
 الدفاع عن حقوقها. وتولي

للعـــادات والتقالیـــد دورًا هامـــًا فـــي ثقافـــة المجتمـــع  إن -٦
�مـــا أن تأثیرهـــا علـــى دور المـــرأة الســـیو�ة  ،الســـیوى 

�فوق تأثیر فعل �عض القوانین والتشر�عات الوضعیة، 
حـــول  مفصـــلةلـــذلك تظهـــر الحاجـــة إلجـــراء دراســـات 

والتقالیــد وتحســین أوضــاع  العالقــة بــین هــذه العــادات
و�قامـة المشـار�ع  ،السـیو�ة عـن طر�ـق التوعیـة المرأة

 التنمو�ة المختلفة.
 

 المجال االجتماعي:  في
المجتمعات الصحراو�ة فى مصر رقم ومساحة ال  تمثل -۱

�ســتهان بهمــا، لــذا �جـــب ز�ــادة االهتمــام �الصـــحراء 

و�قامـــة الصـــناعات  ،علـــى تنمیتهـــا وتطو�رهـــا لوالعمـــ

األمر الذي �عمـل  بیئة،مواد األولیة المتوفرة �العلى ال

و�ز�ـــد مـــن الكفا�ـــة  ،علـــى خلـــق فـــرص عمـــل جدیـــدة

اإلنتاجیـــة لقـــوة العمـــل و�ـــؤدي إلـــى تطـــور مســـتوى 

المعیشـــة فـــي تلـــك المجتمعـــات، ومعلـــوم أن تطــــو�ر 

 وهناك. اهن ثرةالصحراء ال �مكن أن یتم �مشار�ع مبع

أة السـیو�ة �حمـالت دعائیـة عـن إسـهامات المـر  القیام -۲

 في المجتمع.  اأهمیة دوره نوع

فــرص للنســاء الســیو�ات عــن طر�ــق الجمعیــات  تــوفیر -۳

األهلیـــة لإلعـــراب عـــن آرائهـــن والمشـــار�ة فـــي اتخـــاذ 

 القرار.
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 مجال المنظمات النسو�ة: في
�حــــــق المــــــرأة الســــــیو�ة فــــــي المشــــــار�ة  المطالبــــــة -۱

فـي  لهـاوتوفیر الضمانات التـي تكفـل تمثی ،المجتمعیة
علــى أن  لتأكیــدو�ــذلك ا ،المســتو�ات القیاد�ــة مختلــف

التشــر�عات والمشــار�ة فــي  اد�كــون لهــا رأى فــي إعــد
االقتصـــاد�ة المختلفـــة  یاترســـم الخطـــط واإلســـتراتیج

 الخاصة �مجتمعها.

الرعا�ـــة  لـــىاألســـرة والتر�یـــز ع جمعیـــاتدور  تنشـــیط -۲
الصحیة، وحسن تدبیر االقتصاد المنزلـي، ودعـم هـذه 

 عها إلي المناطق الصحراو�ة.الخدمات لتصل جمی

ـــن یتحقـــق إال �إقامـــة  ز�ـــادة -۳ دخـــل المـــرأة الســـیو�ة  ل
مشروعات إنتاجیة تمارس فیها المرأة نشـاطها �صـفة 
فرد�ـــة أو جماعیـــة مـــن خـــالل الجمعیـــات األهلیـــة أو 
المهنیـــــة ومتا�عـــــة النظـــــام التعـــــاوني المتمثـــــل فـــــي 
ـــــة  ـــــة والنســـــیج والخـــــزف والحیاك الصـــــناعات الحرفی

 والصناعات الغذائیة وغیرها.والتطر�ز 

إجــراء الدراســات االجتماعیــة واإلحصــائیة فــي  ضــرورة -٤
مجتمع السیوى العتماد نتائجها �منطلق أساسـي فـي 
رســـــم السیاســـــات التنمو�ـــــة الشـــــاملة وفـــــي تحقیـــــق 
المشـــار�ة الكاملــــة للمــــرأة الســـیو�ة فــــي قــــوة العمــــل 

 واإلنتاج.

اسة سیاسة استخدام المرأة السیو�ة �جزء من سی أخذ -٥
 االستخدام العامة عند وضع خطط التنمیة الشاملة.

لكــل مــا ســبق �جــب تشــجیع البحــث العلمــي  �اإلضــافة -٦
فــــي مجــــال التنمیــــة عمومــــًا وتنمیــــة المــــرأة البدو�ــــة 

للدراسات العلمیة  موضوعحیث �فتقر هذا ال خصوصًا،
 والسعي لنشر الدراسات والمطبوعات ونتائج األ�حاث.

إنمـا  عامـة،ن �ونـه أهـدافًا �ل ما تقدم ال �عـدو عـ إن
األساس في الموضوع أننا في سیوة نحتاج إلي ثورة  جرح

تنمو�ـة فعلیــة، فأحـداث التــار�خ تشـهد أنــه مـا تــم القضــاء 
فعلیة واهتمـام �ـالغ  هةمعین إال من خالل مواج �اءعلى و 

 ضـبطوشامل من �افة الجهات.... وهذا ما نحتاج إلیه �ال
متــوفرة  مكانــاتالجهود واإلفــي مجــال التنمیــة الر�فیــة، فــ

متفرقــة ممــا �ضــّیع األهــداف و�ــؤدي إلــى تضــارب  ولكنهــا
الجهود و�خفاق المشار�ع التنمو�ـة ذات التكـالیف الكبیـرة. 
والمطلـوب أن نشــارك جمیعــًا فــي توحیـد جهودنــا مــن أجــل 

تنمیة الفرد وتنمیة المرأة البدو�ة �ل في  لالتنمیة من خال 
ـــي نســـ ـــه وف ـــرمج  قمجال ـــي  للنصـــ ،ومنســـجمواحـــد مب ف

النها�ة إلى نموذج التنمیة المطلوب. فإذا �نا بدأنا فیجـب 
ووضـع األقـدام فـي المسـار الصـحیح، أمـا  ،تسر�ع الخطى

ـــاقم  ـــى ال تتف ـــًا حت ـــدئ فیجـــب اإلســـراع حق ـــم نبت ـــا ل إذا �ن
تعتبــر تنمیــة المنــاطق  حیــث ،مشــكالت هــذه المجتمعــات

ها مجتمع المناطق الحدود�ة والتي من ةوخاص ،الصحراو�ة
مع �اقي أقالیم الدولـة آلیـة  ومتوازنة�صورة عادلة  ،سیوة

رئیســة للتكامــل الــوطني مــن جهــة، ولــدعم األمــن القــومي 
 من جهة أخرى.

 

 المراجع
): إعـــــادة ١٩٩٥( ،للصـــــناعة واالقتصـــــاد االستشـــــار�ون 

 ،دراســة فنیــة أولیــة واقتصــاد�ة  –تأهیــل واحــة ســیوة 

 القاهرة.

ــــة  مــــرأةدور ال :)٢٠٠٣(  ،ثــــروت ،  اســــحق فــــى التنمی

والدراســـــات  وثمر�ـــــز البحـــــ ،فـــــى ســـــیناء  ةالمحلیــــ

 جامعة القاهرة  . ،�لیة اآلداب  ،االجتماعیة 

 – ماعیـــةالتنمیـــة االجت ):٢٠٠٠( ،هنـــاء حـــافظ ،  بــدوى 

 دار ،الخدمــة االجتماعیـــة  ظــوررؤ�ــة واقعیــة مــن من

 اإلسكندر�ة. ،المعرفة الجامعیة 

): مفهــوم التنمیــة الر�فیــة ٢٠١١( ،محمــد نبیــل  ، جــامع

 اإلسكندر�ة .، تحت ظروف القر�ة المصر�ة 

): التحلیــل الشــامل ألســباب ١٩٨٧محمــد نبیــل ،( جــامع،

والمرئیات التنفیذ�ـة التنمو�ـة،  لمصر�ة،تخلف القر�ة ا

الجــــزء األول، التقر�ــــر الرئیســــى، القــــاهرة، أكاد�میــــة 

ــــا  ــــع قســــم  �االشــــتراكالبحــــث العلمــــى والتكنولوجی م

 جتمع الر�فى �لیة الزراعة جامعة اإلسكندر�ة.الم

) : �عــض العوامــل ٢٠٠٣,حنــان حنفــي مرســى,( الجنــدى

أعضـاء المجــالس الشـعبیة فــي  �ةالمـؤثرة علـى مشــار 
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اتخاذ القرارات في محافظـة المنیـا  ، رسـالة ماجسـتیر 

 كلیة الزراعة ، جامعة المنیا . ، غیر منشورة 

ور المــرأة الر�فیــة ) : " د٢٠٠٣، ( اهیم، علــي إبــر  حســن

�محافظة سوهاج" ، مجلة أسیوط  زراعیةفي التنمیة ال

الزراعـة  یـة، �ل ٣، عدد  ٣٤للعلوم الزراعیة ، مجلد 

 ، جامعة أسیوط. 

): فلسفة العمل التطوعي ٢٠٠٤(  ،على مجید،  الحمادى

ومتالزمـة اآلمـن والتنمیـة  ، مجلـة الشـئون العر�یــة ، 

 . ١١٧العدد 

) : التمكــــــین ٢٠١٠(  ،اطیـــــاء �ســــــولم ،الحســــــن  ر�ـــــا

 ،السیاســي للمــرأة فــي مجــال تحقیــق أهــداف التنمیــة 

فـــي  شـــبابالمـــؤتمر الـــدولى التاســـع حـــول المـــرأة وال

 -٢٢المعهـــد العر�ـــى للتخیطـــیط ,  ،التنمیـــة العر�یـــة 

 القاهرة   ،مارس  ٢٤

المـرأة فـي المجتمـع  :)٢٠١٦( ،سامیة حسن،  الساعاتى

 القاهرة. ،العامة للكتاب  المصر�ة هیئةال ، عاصرالم

) : معلومــات مختــارة ٢٠١٥( ،محمــد نســیم علــى ،ســو�لم

الزراعـة  یـة�ل ،فى االرشاد الزراعى والمجتمع الر�فـى 

 القاهرة.  ،جامعة االزهر  ،

): " العوامـــــل ١٩٩١(،احمـــــد مرســـــى مصـــــطفى  شـــــاد�ة

علــى مشــار�ة المــرأة  ؤثرةالمــ صــاد�ةاالجتماعیــة واالقت

ــالمجتمع الر�فــي الســودانیة فــي األن ــة � شــطة التطوعی

ـــة  ـــر منشـــورة ، �لی ـــى " ، رســـالة ماجســـتیر غی المحل

 الزراعة ، جامعة اإلسكندر�ة.

): ,سیاســات و�ــرامج الحــد مــن ٢٠٠٦( ،لیلــى، الشــناوى 

معهـد  ،دلیل مرجعى برنـامج التنمیـة البشـر�ة  ، فقرال

الر�فیــــة , مر�ــــز  میــــة�حــــوث اإلرشــــاد الزراعــــى والتن

واستصـالح االراضـى  لزراعةوزارة ا ،البحوث الزراعیة 

. 

): " التنمیـــــة الر�فیـــــة ١٩٨٧، عبـــــد المـــــنعم ، ( شـــــوقي

ـــة ، �حـــوث مختـــارة مـــن   تاســـتراتیجیا نـــدوةالمتكامل

و�رامج التنمیة اإلقلیمیة والر�فیـة فـي المملكـة العر�یـة 

ـــة ،  ـــوم اإلدار� ـــة العل ـــز �حـــوث �لی الســـعود�ة " ، مر�

 یة السعود�ة. جامعة الملك سعود ، المملكة العر�

) : " دراســة معوقــات ١٩٩٩(،توفیــق صــالح  ؤادفــ صــفاء

المشار�ة االجتماعیة للر�فیات المتعلمات بـبعض قـري 

 مجلــــةطنطــــا وزفتــــي �محافظــــة الغر�یــــة "،  مر�ــــزي 

،  ٤، عـــدد  ٢٤، مجلـــد  راعیـــةالمنوفیــة للبحـــوث الز 

 كلیة الزراعة ، جامعة المنوفیة. 

�عــــض معوقــــات ) : " ٢٠٠١، جمــــال حســــین ، ( عــــامر

مشار�ة المرأة الر�فیة في األنشطة التنمو�ة في �عض 

قــــري محــــافظتي اإلســــكندر�ة والبحیــــرة " ،  المــــؤتمر 

حـــــول مســـــتقبل التنمیـــــة الزراعیـــــة  لثـــــانيا لمـــــيالع

علــي ترعــة الســالم �ســیناء ، �لیــة العلــوم  لمجتمعــةوا

ــاة الســو�س ،  ــالعر�ش ، جامعــة قن ــة � الزراعیــة البیئی

 یولیو.  ٥ – ٣ ،العر�ش 

الخـــــالق ، جـــــالل الـــــدین ، وهنـــــاء حـــــافظ بـــــدوى,  عبـــــد

): المــدخل إلــى التنمیــة االجتماعیــة، المعهــد ١٩٩٨(

 ، اإلسكندر�ة  .  جتماعیةاال مةالعالي للخد

ـــد ـــرحمن ، محمـــود مصـــباح عب ) : " العوامـــل ١٩٨٩( ،ال

المرتبطـــة و المحـــددة للمشـــار�ة الشـــعبیة فـــي إحـــدى 

ث الزراعیــة ، جامعــة " ، مجلــة البحــو  ر�ةالقـرى المصــ

 ). ٢(  ١٥طنطا ، 

): " تنظـــــیم ١٩٨٦(،العـــــال ، عبـــــد الحلـــــیم رضـــــا  عبـــــد

واإلعـالن  ا�ـةتوت للدع ،_ أسس ومبادئ "  معالمجت

 والنشر ، القاهرة  . 

): المعوقـــــات الثقافیـــــة ٢٠١٤(  ، كامـــــل، الملـــــك  عبـــــد

دارســة انثرو�ولوجیـة �محافظــة  ،للتنمیـة �المجتمعـات 

القــــــومى للبحــــــوث االجتماعیــــــة المر�ــــــز  ،مطــــــروح 

 والجنائیة , القاهرة.  

): " دراسـات فـي التنمیـة ١٩٩٩(،، محمد إبـراهیم  العز�ى

،  كلیـــة الزراعـــة،  الر�فـــي مجتمـــعالر�فیـــة " ، قســـم ال

 اإلسكندر�ة.  جامعة
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): دراســات فـــى علــم االجتمـــاع ٢٠٠٥( ،محمـــود ، عــودة

 مطبعة البحیرة  . ،الر�فى والتنمیة 

طبعـة  ،الـوجیز م) : المعجـ١٩٩٠( ، العر�یـة اللغـة مجمع

خاصــــة بــــوزارة التر�یــــة والتعلــــیم ، جمهور�ــــة مصــــر 

 العر�یة. 

ــــة ١٩٩٤( ، أســــیوط محافظــــة ــــة ـ تنمی ــــة القر� ) : تنمی

، ورقــــة عمــــل مقدمــــة   الر�فیــــةالمشــــار�ة الشــــعبیة 

 للمؤتمر القومي للتنمیة الر�فیة المتكاملة. 

لعمـل االجتمـاعى فـى ): برنـامج ا١٩٨٣( ،إبـراهیم ، محرم

 ،مشـــروع التنمیـــة المتكاملـــة �محافظـــة بنـــى ســـو�ف 

 عام .  ٣٠المؤتمر االرشادى ومنجزات 

الشــــعبیة فــــي  لمشــــار�ة): " ا١٩٩٤( ،، إبــــراهیم  محــــرم

التنمیة " مر�ز تنمیة المجتمع الر�في ، �لیة الزراعة، 

 جامعة القاهرة . 

 إلدارةا): ٢٠٠٢( ،التمیز للمنظمات غیر الحكومیة  مر�ز

غیــــر الحكومیــــة ودور  ؤسســــاتالد�مقراطیــــة فــــي الم

 ،ســـبتمبر  ٧،) ٩عـــدد ( ،أ�حـــاث ودراســـات  ،المـــرأة 

 القاهرة   .

): تمكــــین المــــرأة ٢٠١٢( ،لعــــزاوى عنــــون ا �ــــاظم ناد�ــــة

الر�فیـــة فـــى التنمیـــة المســـتدامة فـــى ر�ـــف محافظـــة 

 جامعة القاهرة.  ،�لیة الزراعة  ،رسالة د�توراه  ،�غداد

) : " دراسـة �عـض ٢٠٠٣( ن،عبـد الـرحمن حسـی ، نجوي 

العوامـــل المـــؤثرة علـــي درجـــة مشـــار�ة الر�فیـــات فـــي 

األنشطة التنمو�ة في �عض قـري محافظـة البحیـرة " ، 

، عــدد  ٢٨الزراعیــة ، مجلــد  بحــوثمجلــة المنوفیــة لل

 ، �لیة الزراعة ، جامعة المنوفیة.  ٢

للمرأة ): التمكین االقتصادى ٢٠٠٦( ،أحمد  بةه،  نصار

المـؤتمر السـادس للمجلـس  ، رطر�ق لتقلیـل مـن الفقـ

 القاهرة .، القومى للمرأة 
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ABSTRACT: The aim of this study was to recognize the obstacles facing the 
participation of women in rural development. It attempts to identify the management and 
activities of rural development, focusing on the problems and obstacles facing women in 
Siwa. Consequently, the research sheds light on the effective role of women in Siwa and 
its importance in development. Data was collected through personal interviews using a 
questionnaire form prepared for this study, from a sample of 360 randomly selected 
women from Siwa. Descriptive statistics; frequency and percentages were used. The 
study has several recommendations and suggestions that the researcher believes were 
necessary to raise the level of women's participation in Siwa.  
The most important results were as follows; nearly half of the respondents (38.9%) were 
in the age group (18-35 years), while more than one quarter of the respondents were in 
the age group (35 to less than 50 years). The results showed that a large percentage of 
respondents (63.9%) are married and 19.4% have never been married. The results 
indicate that about 42.5% of the respondents have an average standard of living and 
40.8% of the respondents have a low standard of living. Half of the total sample (50%) 
has low community participation, and 41.7% have moderate community participation. 
The results showed that 38.9% of the respondents have high economic obstacles, 33.3% 
low, and 27.8% moderate. The mean was 20.33, and the standard deviation was 5.95. This 
illustrates the importance of the economic situation in women's participation in 
development. When women have higher standard of living and accommodation, she will 
have more time to participate in developmental activities at the governmental or "civil" 
level. The results showed that 44.5% of the social and cultural obstacles were high, 
33.3% moderate and 22.2% low. The mean was 21.69 and the standard deviation was 
4.94. This confirms the extent to which customs, traditions and cultural patterns affect 
the participation of women in rural development and the extent to which women were 
accepted as a basic partner in development. Siwa traditions do not allow women to work 
after marriage, nor does it welcome their participation in development activities. They 
must have full-time family and full attention to home and children, with no public life. At 
the same time, the unmarried girls work more freely and participate in different types of 
development.  
The most important recommendations to face the obstacles of participation from the 
point of view of the respondents were the following. Establish development projects that 
are appropriate to the nature of women in Siwa, so that they can participate effectively. 
Increase the economic return resulting from women's participation in development 
projects, and marketing the environmental products to encourage participants. Arrange 
workshops for Siwa tribes about the importance of the role of women in development. 
Educate women about the importance of development through the media, taking into 
account the nature of women's cultural development in the implementation of 
development projects, and the existence of development projects that motivate 
participation. 

Key words: Development, obstacles  facing, participation, rural, SIWA  OASIS.     
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