
 

 

 المعوقات االجتماعية والثقافية لدمج التجمعات البدوية في المجتمع المحلى بمحافظة جنوب سيناء

 1مصطفى لطفي عبد العزيز ،انتصار على حسن على

 

 مركز بحوث الصحراء –الشعبة االقتصادية واالجتماعية  –قسم الدراسات االجتماعية  1

 2020ديسمبر 25 في، الموافقة على النشر 2020نوفمبر  3 استالم البحث فى

 الملخص العربى
تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم المعوقات االجتماعية 
 والثقافية التي تعوق عملية االندماج االجتماعي للمبحوثين,
وتحديد درجة االندماج االجتماعي للتجمعات البدوية في منطقة 
الدراسة, والتعرف على العالقة بين الخصائص والسمات المميزة 
للمبحوثين وبين درجة حدوث االندماج االجتماعي في منطقة 
الدراسة ,التعرف على أهم المقترحات الضرورية لتحسين 

وقد جمعت  ,الدراسةاالندماج االجتماعي للمبحوثين في منطقة 
المقابالت الشخصية من خالل  2020شهر أكتوبر البيانات 

باستخدام استمارة استبيان أعدت لهذه الدراسة, من عينة تألفت 
 –والطور  -( أسرة من بدو تجمعات )رأس سدر100) من

وسانت كاترين( التي يمكن التعميم عليها بشأن واقع بدو سيناء, 
لوديان للمساعدة في من اإلخباريين باولقد تم االستعانة بعدد 

حصر أعداد وأماكن إقامة األسر البدوية بهذه التجمعات ومن ثم 
, واستخدمت أساليب اختيار عينة عشوائية منتظمة منهم

كما استخدام معامل ارتباط  اإلحصاء الوصفي والتكرار والنسب.
ة بيرسون البسيط للتعرف على طبيعة العالقة اإلرتباطية المحتمل

وقد اختتمت  ج المبحوثين ومتغيرات الدراسة,بين درجة اندما
الدراسة بجملة من التوصيات واالقتراحات الضرورية لرفع مستوى 

من  %71درجة االندماج لدى البدو. وجاءت أهم النتائج: إن 
من  %56المبحوثين درجة انتمائهم القبلي قوية, أن نسبة 

ين سبة مرتفعة, في حالمعوقات االجتماعية تكون متواجدة بن
منخفضة, وان المتوسط  %17متوسطة في مقابل  27%

. وهذا  7.444, واالنحراف المعياري 25.0300الحسابي يكون 
يظهر عدم رضا المبحوثين عن الوضع الحالي  من نقص في 

كهرباء, مياه أو صرف  الخدمات, سواء كانت تعليمية, صحية,
ذه التجمعات, صحي, وأيضا صعوبة الطرق للوصول إلى ه

ح من  %53ساس البدو بالظلم من قبل الدولة, أن نسبة وا 

 %34المعوقات الثقافية تكون متواجدة بنسبة مرتفعة, في حين 
منخفضة, وان المتوسط الحسابي  %13متوسطة في مقابل 

. وهذا يوضح  12.556 , واالنحراف المعيارى41.4700يكون 
في  عات البدوية عنهاقوة التمسك بالتقاليد القديمة في التجم

المجتمعات الحضرية, حيث يتمسك البدو بالقديم والموروث 
أن ما يقرب من نصف المبحوثين من البدو كانت  ويعتزون به,

درجة  %33في مقابل  %48درجة اندماجهم الكلية ضعيفة 
, 17.3700قوية, وان المتوسط الحسابي  %19متوسطة, 

ج درجة اندماضح أن هذا يو  .10.1619واالنحراف المعياري 
التجمعات البدوية في المجتمع المحلى كانت بدرجة ضعيفة مما 
يؤكد وجود المعوقات االجتماعية والثقافية التي تحد من اندماج 
هذه التجمعات, وأيضا عدم الثقة في الجهات التنفيذية في 
المجتمع المحلي, وجود عالقة معنوية عكسية عند مستوى 

اعي  والمتغيرات تماالندماج االج بين مستوى 0.01 معنوى
التالية: السن, ودرجة االنتماء القبلي , المعوقات االجتماعية, 
المعوقات الثقافية. وقد بلغت قيم معامل االرتباط البسيط على 

 **,0.708-            **, 0.522-**, 0.699-الترتيب 
**. وجود ثمانية متغيرات تسهم مجتمعه بنسبة 0.578-

الكلى بين المبحوثين لدرجة ي تفسير التباين ف 62.10%
االندماج االجتماعي وهذه المتغيرات هي: المعوقات االجتماعية 

في تفسير التباين الكلى,  %35.80والتي تساهم بنسبة 
, درجة الرضا عن %10.90المعوقات الثقافية وتسهم بنسبة 

, المشاركة المجتمعية والتي %6.70الخدمات وتسهم بنسبة 
, %2.90زة المشروعات وتسهم بنسبة , حيا%4هم بنسبة تسا

, الدخل والذي يساهم %0.70المستوى التعليمي ويسهم بنسبة 
, ويأتي في الترتيب األخير الحيازة الزراعية الذي %0.70بنسبة 

, وكانت أهم المقترحات من وجهة نظر %0.40يسهم بنسبة 
افية التي تحد المبحوثين في مواجهة المعوقات االجتماعية والثق

, حل مشكلة البطالة, ثم مسألة اندماجهم في المجتمع المحلى من
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االهتمام بالبنية األساسية, والمرافق والخدمات الحيوية للتجمعات 
البدوية, حل مشكلة التقنين بالنسبة للبيوت البدوية, وجود 

إضافة إلى  مشروعات تنموية تتناسب مع طبيعة مورثهم الثقافي,
 التعليمية في التجمعات البدوية.الخدمات الصحية و االهتمام ب

المعوقااات ا التجمعااات البدويااة ا االناادماج الكلمااات الدالااة: 
 المجتمعى

 المقدمة والمشكلة البحثية
تمثل قضايا التنمية بمجاالتها المختلفة التحدي الحقيقي 
الذي يواجه بلدان العالم الثالث، حيث تتطلب عملية التنمية 

ت التنمية، ثم البدء بإزالة تشخيص واضح لمشكالفي البداية 
كلية التي تحول دون تحقيق معدالت كافة المعوقات الهي

متنامية من التقدم والنمو، ومن ثم تبني المدخل المنـاسب 
(. 1: 2003إلحـداث عملية التنمية والتغير. )عطية، 

فاألساس الذي تقوم عليه عملية التنمية في العالم الثالث هي 
موارد المتاحة، والتخطيط العلمي، ستغالل األمثل للاال

ولوجي المتطور، وتبني سياسة تنموية ذات والتصنيع التكن
(.  ورغم جهود الحكومة 120: 2016اتجاه داخلي )اإلمـام، 

المستمرة لخفض معدالت الزيادة السكانية، من خالل برامج 
دة تنظيم األسرة، فإن جهد ضئيل يبذل لالستفادة من الزيا

نشاء السكانية، بإع ادة التوزيع للسكان وتعمير الصحراء وا 
ات صحراوية جديدة، مستفيدة من وفرة األيدي العاملة، مجتمع

فتتحول نقمة الزيادة السكانية إلي نعمة، ويعتبر هذا االتجاه 
من أهم بدائل تحديات المستقبل والتي يجب مواجهتها، فالبد 

مجتمعات جديدة من تنمية الصحراء وتطويرها وخلق 
عداد من ينوون الحياة فيها، ال من منطلوا   ق غــزو عدادها وا 

الصحراء ولكن من منطلق العيش مع الصحراء )شـراره، 
حيث تسعى الدولة إلى تنمية تلك المناطق من ، (21: 1996

خالل  استصالح األراضي، وأعمارها، وتوفير البينية التحتية 
ق تنمية والضرورية لتحقي الالزمة لقيام المشروعات الهامة

طق التي توليها حقيقية. وتعتبر سيناء احد أهم تلك المنا
الدولة مزيدا من االهتمام، فهي تعمل على أعمارها وتنميتها 

خيراتها، ومن هنا تظهر أهمية االندماج  واالستفادة من
االجتماعي بشكل خاص عند تحول البدو من حياة البداوة 

المجتمع األم تطورا تتماشى مع البسيطة إلى حياة أكثر 
فة جديدة بما فيها من نمط والمتغيرات الحديثة، والعيش مع ثقا

حياة مختلف، و شكل أخر للتنظيمات االجتماعية، وطرق 
التربية والعادات والتقاليد والخبرات والقيم،  فالفرد الذي ينتقل 
إلى بيئة مختلفة، سيكتسب من الثقافة والمجتمع الجديدين 

ذا يعود إلى قدرته على التلقي والفهم ير أو القليل، وهالكث
القبول بما يوجد في هذا المجتمع، كما يرتبط ذلك  والتقبل أو

أيضا بما يمكن لذلك المجتمع بنسقه الثقافي أن يقدمه للفرد 
الجديد لمساعدته على االندماج بشكل أفضل وأكثر ايجابية. 

 ته كليًا، فيمكنهوهذا ال يعني أن البدوي سيتخلى عن ثقاف
قت الذي المحافظة على ثقافته، أو أجزاء منها في ذات الو 

سيكتسب فيه عناصر ثقافية جديدة، وبذلك يصبح هناك 
تقارب بين البدو وثقافة ذلك المجتمع الجديد. كما أن البدو 
يمكنهم أيضا أن يؤثروا في تلك المجتمع. وهذا ال يعني أن 

لف مصحوب بمشاكل تختأمر االندماج سهل و بسيط، فهو 
والفروق في من فرد ألخر بحكم الفروق الفردية بين الناس، 

التلقي والفهم والشخصية والثقافة الخاصة بكل فرد، وقد ال 
يستطيع البعض النجاح في االندماج، وربما يلقون مشاكل في 
التكيف مع المجتمع، أو يختلفون في األوقات التي يحتاجون 

تمع معًا، وذلك حسب تعود للفرد والمجلها لالندماج، والتي 
لك، فالخطط المدروسة في الخطة التي يضعها المجتمع لذ

االندماج تعمل على التدرج من التضامن االجتماعي إلى 
التكيف االجتماعي ثم إلى االندماج االجتماعي. فاالندماج 
االجتماعي يجب أن يكون شاماًل و متكاماًل لكي يؤدي دوره 

يتيح المجتمع مبدأ تكافؤ البداية يجب أن  االيجابي، ففي
لعمل والخدمات للجميع، دون تفرقة، الفرص بالنسبة لتوفير ا

كما يجب أن تكون غاية االندماج االجتماعي العيش المشترك 
و ليس الصراع ، وعند اإلشارة إلى االندماج في المجتمعات 
الصحراوية، يجب تقبل السكان األصلين المتواجدين على 

عليها منذ عقود طوال بغض النظر  رض، الذين يعيشوناأل
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و أصولهم أو عصبيتهم، التي تخلق عن انتماءاتهم أ
تناقضات بين الهدف من االندماج و بين الروح القبلية أو 
النظم السياسية، وهذا ما تتم مالحظته في المجتمعات 
الصحراوية التي تسعى للتطور والتكامل لكنها ما زالت مقيدة 

و الطائفية والبدائية أو المصالح بية أو الفئوية أبالعص
يق التطور. ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث الخاصة التي تع

الذي يسعى إلى معرفة وقياس مستوى االندماج االجتماعي 
لتلك التجمعات البدوية في المجتمع، وأهم المعوقات الثقافية 

ويمكن  واالجتماعية التي تعوق عملية االندماج االجتماعي،
 شكلة البحثية في عدة تساؤالت هي:بلورة الم

ندماج االجتماعي للمبحوثين بمنطقة ما هي درجة اال -1
 الدراسة؟

ما هي المعوقات االجتماعية والثقافية التي تعوق عملية  -2
 دمج التجمعات البدوية في المجتمع المحلى؟ 

 ما هي أهم المقترحات لحل هذه المشكالت؟    -3

 أهداف البحث
 هداف التالية:سابقة يمكن صياغة األالتساؤالت ال ضوءفي 
ة االندماج االجتماعي للتجمعات البدوية في تحديد درج -1

 منطقة الدراسة. 
التعرف على أهم المعوقات االجتماعية التي تعوق عملية -2

   .االندماج االجتماعي للمبحوثين في منطقة الدراسة
 التي تعوق عملية التعرف على أهم المعوقات الثقافية -3

 .االندماج االجتماعي للمبحوثين في منطقة الدراسة
التعرف على العالقة بين الخصائص والسمات المميزة -4

للمبحوثين وبين درجة حدوث االندماج االجتماعي في 
 منطقة الدراسة.

التعرف على أهم المقترحات الضرورية لتحسين االندماج  -5
 الدراسة. االجتماعي للمبحوثين في منطقة

 
 

 لدراسة:يم امفاه
وعت وفقا لتعدد : من المفاهيم التي تعددت وتنالمعوقات

مجاالت اإلعاقة، واختالف وجهات نظر الباحثين وتنوعهم، 
فمنهم من عرف المعوق بمعناه العام ومنهم من عرفه في 
مجال التنمية، ومنهم من عرفه من وجهة النظر االجتماعية، 

 اآلتية:  ويتضح ذلك من التعاريف
ًقا، للغة امعجم ا َق يتعّوق، تعوُّ فهو لعربية المعاصر: تعوَّ
ق  َق: تثبَّط يمنع من وصول • ُمتعوِّ ق فالٌن: ُمطاوع عوَّ تعوَّ
 هدفه".

( المعوق بأنه يشير إلى 140، 2015وعرف )نسيم: 
المعطل، أو المقيد، أو المانع، أو الموقف، أو المصعب دون 

 حدوث الشيء.
هو عبارة عن الفاصل الذي ماعية لنظر االجتومن وجهة ا

 ل ببعض ويفصل بينهم نع بعض الناس من االتصايم
ومن ذلك يمكن اقتراح التعريف اإلجرائي للمعوق: يقصد 
بالمعوق في هذا البحث على أن كل ما يعوق تحقيق عملية 

 . التنمية المنشودة والمخططة
 مفهوم المعوقات االجتماعية:

هو اإلنسان نفسه  األساسي للتنمية المعوق االجتماعي
بعناصره الثقافية والروحية  المختلفة، وخاصة بطبيعته البشرية

التي تلعب دور رئيسي في دفع عجله التنمية أو إبطائها 
( ومن الممكن أن تصطدم 469: 2001)السروجي وآخرون 

البرامج التنموية بالنظم االجتماعية التقليدية التي قد ال تختفي 
 .النظم الحديثة بظهور

 المعوقات الثقافية:مفهوم 
أحد أهم العوامل التي تقف حائاًل  تعتبر المعوقات الثقافية

 (.155: 1985أمام التنمية في المجتمعات النامية)الجوهري 
المعوقات الثقافية تضم المعوقات االجتماعية، فثقافة مجتمع و 

من المجتمعات عمل متكامل يضم، فيما يضم، أشكال 
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العالقات االجتماعية، كما يضم نظيم االجتماعي و الت
 (.1: 1989النفسية )عبد الدائم االتجاهات والمواقف 

هو تماسك  المفهوم اإلجرائي للمعوقات االجتماعية والثقافية:
ي تفاعل الفرد بالنظم االجتماعية التقليدية التي تقف حائل ف

فكار الفرد مع النظم الحديثة، والتماسك بالمعتقدات واأل
ثقافي البدوي، مما يجعله غير متقبل أي تغير والموروث ال

   .بسهولة
هو مفهوم ينشئه كل مجتمع  مفهوم االندماج االجتماعي:

وكل جماعة بهدف انتقال األفراد والجماعات من حالة 
المواجهة والصراع إلى حالة العيش معا، هذه اآللية تمر 

التكيف  - solidarityالتضامن االجتماعي  -بثالث مراحل:
 . integrationاالندماج االجتماعي  adaptationجتماعي اال

تعريف آخر: االندماج االجتماعي: هو عملية التنسيق بين 
مختلف الطبقات والجماعات مختلفة الساللة وغيرها من 

 أنماط المجتمع في وحدة متكاملة. 
أو هو: عملية ضم مختلف عناصر الحياة االجتماعية في 

واحدة متناسقة أو إزالة الحواجز ما لتشكيل عالقة مجتمع 
وعات المختلفة )أو هو عملية ضم و تنسيق القائمة بين المجم

بين مختلف الجماعات الموجودة في مجتمع واحد للحصول 
على مجتمع ذو وحدة متكاملة. أو هو مجموعة التدابير التي 
يتبناها المجتمع والجماعة لقبول عضو جديد في صفوفها 

ول، االندماج يجب أن يكون شامال تسهيل عملية القبو 
أن ينجح في مستوى معين ويفشل في متكامال، ال يمكن 

مستوى آخر، ال يمكن تأمين تربية للجميع وعدم تأمين عمل. 
ال يمكن تأمين عمل دون إلية للترقي االجتماعي أو دون 

 –العمل –مساواة أمام القانون )أربعة شروط هي: التربية 
، 1995الحريات السياسية()الحوت:  -ون ساواة أمام القانالم
76.) 

":على انه تطابق سلوكي ومظهري إلى حد فه "الخوليكما يعر 
ما في النواحي االجتماعية واالقتصادية واإلدارية من قبل 
أفراد أو مجموعات مع تقاليد وقيم وممارسات المجتمع، وقد 

من جانب  يكون طواعية أو الإرادية أو عملية منظمة
ت والمؤسسات بغرض تقريب المسافات وذلك إليجاد الحكوما
من األلفة واالنسجام والتعاون بين أبناء المنطقة سواء نوع 

 (.10، 2016كانوا بدو أو من الوافدين )الخولي: 
هو أقصى  التعريف االجرائى لمفهوم االندماج االجتماعي: -

ن في التجمعات درجات التقارب والتعاون بين البدو الموجودي
ن مساحة بدوية والمجتمع األم بما يزيد من االنسجام ويقلل مال

االختالف والصراع بينهم وصوال الى  الترجمة الحقيقية لمعنى 
كلمة االندماج االجتماعي وهى االنصهار التام في المجتمع 

 المحلى لتحقيق التنمية المنشودة.
 :الدراسات التي تناولت االندماج االجتماعي -
: أن االنــدماج االجتمــاعي بــين (2018) ،ذكــرت انتصــار -1

ترعة  دين وعالقته ببرامج التنمية الزراعية بزمامالبدو والواف
الســـالم، يســـتهدف تحديـــد درجـــة االنـــدماج االجتمـــاعي بـــين 
البدو والوافدين، ومعرفـة العالقـة بـين الخصـائص والسـمات 

جتمـاعي المميزة للمبحوثين وبين درجة حـدوث االنـدماج اال
الدراســـة، والتعـــرف علـــى أهـــم المشـــكالت التـــي  فـــي منطقـــة
بدو والوافـدين مـن وجهـة نظـرهم  لحـدوث االنـدماج تواجه ال

االجتمــــاعي، مــــع وضــــع مقتــــرح للتقليــــل مــــن حــــدوث هــــذه 
وقــد جمعــت البيانــات مــن  المشــكالت فــي منطقــة الدراســة.

خــــالل المقــــابالت الشخصــــية باســــتخدام اســــتمارة اســــتبيان 
( مفــردة 380نــة تألفــت مــن )ه الدراســة، مــن عيأعــدت لهــذ
ــــــــدوى و 190قســــــــمت  ــــــــة  وافــــــــد، 190ب ــــــــرت بالطريق اختي
من قرية األبطال التابعـة لمركـز القنطـرة  البسيطة العشوائية

شـــرق، التـــابع لمحافظـــة اإلســـماعيلية، واســـتخدمت أســـاليب 
كمــــا تــــم اســــتخدام  اإلحصــــاء الوصــــفي والتكــــرار والنســــب.

علــى العالقــة  "لبيرســون" للتعــرفمعامــل االرتبــاط  البســيط 
اج االجتمــــــاعي  االرتباطيــــــة المحتملــــــة بــــــين درجــــــة االنــــــدم

( t –testاختبــــار )ومتغيــــرات الدراســــة، كمــــا تــــم اســــتخدم 
للتعــرف علــى أهــم الفــروق بــين البــدو والوافــدين فــى مســتوى 

. وجـاءت أهـم النتـائج االندماج االجتماعي بمنطقـة الدراسـة
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حـوثين مـن أكثـر مـن نصـف المبتشير النتـائج أن كالتالي: 
فــي  %64.7م الكليــة ضــعيفة  البــدو كانــت درجــة انــدماجه

ــــــة  %62.1مقابــــــل  مــــــن الوافــــــدين درجــــــة انــــــدماجهم الكلي
تظهــر النتــائج بصـفة عامــة انــه يوجـد فــروق بــين مرتفعـة،  

البـــدو والوافـــدين فـــي درجـــة االنـــدماج االجتمـــاعي لصــــالح 
عــــــــاون والت –الوافــــــــد فــــــــي )درجــــــــة التكيــــــــف االجتمــــــــاعي 

والتوافــــق االجتمــــاعي( ولصــــالح البــــدو فــــي  –االجتمــــاعي 
س والصــــراع، وهـــذا يظهــــر أن درجـــة انــــدماج درجـــة التنـــاف

تشـير النتـائج أن مـن أهـم الوافد أعلى مـن انـدماج البـدوي. 
المشــــكالت التــــي تواجــــه الوافــــدين والبــــدو تعــــوق االنــــدماج 
االجتمــــاعي مــــن وجهــــة نظــــر المبحــــوثين هــــي: اخــــتالف 

بـين البـدو والوافـدين، وكانـت أهـم  لتقاليـد والثقافـةالعادات وا
لـى المشـكلة هـي: يجـب علـى المجتمـع مقترحات التغلـب ع

المحلــــى اســــتيعاب الوافــــدين، والعمــــل علــــى نشــــر التوعيــــة 
الوافـدين، مـن منطلـق أنهـم جـاءوا لمسـاعدتهم علـى بأهمية 

 العمل وليس اخذ الرزق منهم.
ــــه ي2016كمــــا أكــــد الخــــولى،) -2 ــــى أن جــــب اســــتكمال (: عل

البيانات والمعلومات التي تعكـس المقومـات الطبيعـة  قاعدة
واالقتصــــــادية واالجتماعيــــــة لكــــــل منطقــــــة مــــــن المنـــــــاطق 
المحددة لمشروع المليون ونصف مليون فـدان، مـع مراعـاة 
البعـــــد الســـــكنى والجغرافـــــي الـــــذي يحقـــــق صـــــالح األفـــــراد، 
ح ومراعاة الجوانب السياسية عنـد اختيـار مواقـع االستصـال

مكــن مــن خاللهــا اســتغالل بوابــات مصــر الجديــدة بحيــث ي
تخطيط الشمولي للمجتمعات الجديدة وذلـك مع جيرانها، وال

من خالل اختيار مواقع القرى الجديدة، وأيضا تبنى الدولة 
برنامجــا قوميــا لتشــجيع ورعايــة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
بالمجتمعــات الجديــدة بصــورة تضــمن قيــام تلــك المنظمــات 

 رها في المشاركة.بدو 
(: أن أهــــم دوافـــــع الشـــــباب 2016بينمــــا أوضـــــح محمـــــد،) -3

ـــة فـــي  ـــل فـــي الرغب ـــدة تتمث لالســـتثمار فـــي األراضـــي الجدي
تملـــك أرض أوســـع، والرغبـــة فـــي إيجـــاد فـــرص عمـــل لهـــم 

وألوالدهــــم، وأن أهــــم مشــــكالتهم هــــي عــــدم تقنيــــين األرض 
للغالبيــة العظمــي مــنهم، وضــعف اإلمكانيــات الماديــة لهــم، 

باب فشــل الــبعض فــي عمليــة التــوطين مــا أكــد أن أهــم أســك
هــــو تــــأخر العائــــد مــــن االســــتثمار مــــع باألراضــــي الجديــــدة 

ـــــة لهـــــم، كمـــــا أوصـــــى بضـــــرورة  ـــــات المادي ـــــص اإلمكاني نق
اإلســراع فــي عمليــة تقنــين وضــع اليــد للجــادين مــن الشــباب 
فـــي زراعتهـــا مـــع أخـــذ الضـــمانات الكافيـــة لعـــدم اســــتغالل 

الدولة للشـباب  ير الزراعة، ودعماألرض في نشاط أخر غ
 والزراعة.بقروض ميسرة تساعدهم في االستصالح 

(: إلــي ارتفـــاع درجــة التـــوترات 2015كمــا أشــار رفـــاعي،) -4
األمنيـــة بمنطقـــة شـــمال ســـيناء، مـــع انخفـــاض درجـــة رضـــا 
المستوطنين الجـدد عـن مسـتوى الخـدمات، انخفـاض درجـة 

قرار االســــــــــتقرار االجتمــــــــــاعي وانخفــــــــــاض درجــــــــــة االســــــــــت
كمـــا أوضـــح وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه معنويـــة  االقتصـــادي. 

بـــــــــين الدرجــــــــة الكليـــــــــة لالســـــــــتقرار  0.01عنــــــــد مســـــــــتوى 
االجتماعي كمتغير تابع وبعض المتغيرات المستقلة السن، 
عـــدد أفـــراد األســـرة، درجـــة التـــوترات األمنيـــة، درجـــة الرضـــا 
عــــــن مســــــتوى الخدمات.أوضــــــحت النتــــــائج وجــــــود عالقــــــة 

ــــ ــــه معنوي ــــري: العمــــل،  0.05ة عنــــد مســــتوى ارتباطي لمتغي
د عالقــــة ارتباطيــــه مســــاحة الحيــــازة.  كمــــا أكــــد علــــى وجــــو 

بـــين الدرجـــة الكليـــة لالســـتقرار  0.01معنويـــة عنـــد مســـتوى 
االقتصـــــادي كمتغيــــــر تـــــابع وبعــــــض المتغيـــــرات المســــــتقلة 
ـــــدخل، درجـــــة  المحافظـــــة )المـــــوطن األصـــــلي(، العمـــــل، ال

ـــــازة، د رجـــــة الرضـــــا عـــــن التـــــوترات األمنيـــــة، مســـــاحة الحي
وى الخدمات، بينما سجلت عالقة معنويـة عنـد مسـتوى مست
 لمتغير المستوى االجتماعي واالقتصادي.  0.5

 تعقيب على الدراسات السابقة: -
تناولت الدراسات السابقة أهـم المشـاكل التـي تقابـل الوافـدين 

الـبعض، وقـد اسـتفادت  والبدو في عمليـة االنـدماج مـع بعضـهم
المشـاكل التـي تواجـه البـدو فـي  نـة فـي معرفـة أهـمالدراسة الراه

ألسـباب التـي تـؤدى إلـى عـدم الثقـة بـين اجنوب سيناء، وأيضـا 
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الجهات التنفيذية والبدو فـي الجنـوب، والمعوقـات الثقافيـة التـي 
تحــد مــن انــدماج البــدو مــع الوافــدين ،ولكــن هــذه الدراســات لــم 

فــي ســبيل تنــاول التجمعــات البدويــة وأهــم المشــاكل التــي تقــف 
ندماج مع المجتمع وأيضا محاولة التخفيف من فكرة حدوث اال

 لتجاهل والتهميش من قبل الدولة. ا
 فروض الدراسة:  -

تحقيقا ألهداف الدراسة وبناءا على اإلطار النظري ونتائج 
البحوث والدراسات السابقة فقد أمكن صياغة الفروض البحثية 

 للدراسة على النحو التالي: 
االندماج  تغيرات الدراسة بدرجةص بعالقة مالخا الفرض -1

 ن. االجتماعي للمبحوثي
ال توجد عالقة ارتباطيه معنوية بين درجة االندماج  -

االجتماعي وكل من المتغيرات التالية: السن، المستوى 
التعليمي، الدخل، عدد أفراد الوحدة المعيشية، االنفتاح 

 جتماعية، الحالةالثقافي، المستوى المعيشي، الحالة اال
كة الصحية، المشاركة االجتماعية غير الرسمية، المشار 

المجتمعية، درجة االنتماء القبلي، الحيازة الزراعية، قوة 
العالقات االجتماعية، طبيعة اإلقامة، درجة عضوية 
المنظمات الحكومية واألهلية، الرضا عن الخدمات، 

 وقات الثقافية.الحالة العملية، المعوقات االجتماعية، والمع
تسهم المتغيرات المستقلة المدروسة ذات العالقة  -2

االرتباطية مجتمعه إسهاما معنويا في تفسير التباين الكلى 
 للدرجة الكلية الندماج المبحوثين في المجتمع المحلى.

 ثانيا: منطقة البحث: 
تقع محافظة جنوب سيناء في النصف الجنوبي لشبه 

شمااًل، ° 31 ,5جنوبًا، ° 28ض جزيرة سيناء بين خطي عر 
مثلث قاعدته في  بين خليجي السويس والعقبة لتأخذ شكل

الشمال، وتمتد من طابا شرقا على خليج العقبة إلى شمال 
رأس سدر غربا على خليج السويس، ويمتد ضلعا المثلث 
على امتداد خليجي السويس والعقبة حتى يلتقيان في رأس 

شماال  ، ويحد المحافظةمحمد والتي تمثل رأس المثلث

قا خليج محافظة شمال سيناء وجنوبا البحر األحمر وشر 
وتبلغ المساحة الكلية لمحافظة  العقبة وغربا خليج السويس.

من  %3وهى تمثل 2ألف كم 31272جنوب سيناء حوالي 
 إجمالي مساحة جمهورية مصر العربية. 
 التقسيم اإلداري لمحافظة جنوب سيناء:

رة المحلية بالقرار اسيناء إلى اإلدضمت شبة جزيرة 
كما صدر القرار م، 1974لسنة  811قم الجمهوري ر 

م بتقسيم شبة جزيرة سيناء 1979لسنة  84الجمهوري رقم 
إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث تم تقسيم محافظة 

أقسام )طور سيناء، رأس سدر، أبورد  9جنوب سيناء إلي 
، نويبع، شـرم الشيخ، دهبيس، أبو زنيمة، سانت كاترين، 

 طابا(.
اللة المصريين القدماء هم من س سيناء السكان األصليون في

.. إضافة إلي البدو الذين نزحوا إليها في عصور مبكرة من 
شبه الجزيرة العربية. وحياة البداوة هي الغالبة علي هؤالء 
السكان واألنشطة الرئيسية هي تربية اإلبل والغنم إلي جانب 

ن والخوخ ثم حرفة صيد األسماك النخيل والزيتو  زراعة
أعداد سكان سيناء في التزايد بعد انتشار والطيور.. وقد بدأت 

أما أشهر القبائل في  . أنماط جديدة من األنشطة االقتصادية
نسمة  500قبيلة يتراوح تعداد كل منها بين  12فهي  سيناء

الساحلية  ألف نسمة .. وتتركز هذه القبائل في المناطق 12و
 وفي المناطق الواقعة في الشرق من القناة وخليج شماالً 

سيناء هي السواركة  شمالوأشهر قبائل لسويس .. ا
والرحيالت وعرب قاطية والمساعيد والبلي. وأهمها في وسط 
سيناء هي الترابيين والعبابدة واالحيوات والتياها والحويطات 

بالية القبائل هي الج فأهم الجنوبوالصوالحة والعقبان، أما في 
رة )أهالي الطور(. ومزينة والعليقات والقرارشة والبدارة والطوا

وتشيع بين قبائل البدو العديد من القيم اإليجابية كالشجاعة 
والكرم وحب الضيافة والنجدة وعزة النفس.. ومعظم عادات 
وتقاليد البدو تمثل تراثًا ثقافيًا مهمًا يحرصون علي إحيائه 

 . ألبنائهمة عليه وتوريثه والمحافظ
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جنوب سيناء ( التقسيم اإلداري لمحافظة 1يوضح جدول)
وعدد المراكز والمدن والوحدات المحلية وعدد التوابع وتبلغ 

 تجمع. 307السكانية  تابع ثم عدد التجمعات 12

( حصر ألسماء التجمعات في القرى 2يوضح جدول )
م في جنوب والوديان في الثالث مراكز التي تم اختياره

 . سيناء

 :ثالثا: الشاملة والعينة
على بعض األسر البدوية   شاملة هذا البحث تنطوي

 -المقيمين في التجمعات في ثالثة مركز هي )رأس سدر
حيث تم  رصد عدد من األسر  سانت كاترين( –الطور

البدوية المقيمين فى التجمعات الموجودة بالثالث مناطق 
لمناطق يسكنها ًا إلى أن تلك ابمحافظة جنوب سيناء، الفت

نة والطوارة )أهالي أسرة من قابيل الجبلية ومزي 500نحو 
أسرة منهما   100الطور( والترابيين، وقد تم التواصل مع 

  .لرصد مالمح حياتهم

-أسرة هي عينة من بدو تجمعات )رأس سدر 100و
وسانت كاترين( التي يمكن التعميم عليها بشأن واقع  –والطور
التجمعات البدوية في »ستهداف مناطق سيناء، حيث تم ابدو 

وأدى أبو صويرة، وأدى الطور، والجبيل، وأدى ، مثل «الوديان
الطرفة، وأدى الراحة  وهى متشابهة في الظروف االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية ونمط المعيشة بشكل عام، وتعبر عن 

أسرة 100 وبناء على ذلك فقد بلغ قوام العينة ,ممشكالته
التجمعات من أجمالي عدد األسر في  %20تمثل نحو بدوية 

دوية في الثالثة مراكز موزعة على الثالث مناطق بنفس الب
من الشاملة  %20( وقد تم اخذ 2تواجدهم بالشاملة جدول )

الن عدد األسر التى تم حصرها ليس بكثير. ولقد تم 
دة في حصر االستعانة بعدد من اإلخباريين بالوديان للمساع

 وأماكن إقامة األسر البدوية بهذه التجمعات ومن ثم أعداد
 منهم.  اختيار عينة عشوائية منتظمة

 م2017لعام  . التقسيم اإلداري لمحافظة جنوب سيناء1جدول 

 عدد المراكز مركز/ مدينة / حي
عدد المدن 
 )مدينة(

عدد الوحدات 
 المحلية القروية

 وحدات اعتبارية عدد التوابع

 18 3 3 1 1 سدر مركز ومدينة رأس

 39 2 2 1 1 مركز ومدينة أبو زنيمة

 66 1 1 1 1 مركز ومدينة أبورد يس

 48 1 1 1 0 مدينة سانت كاترين

 17 2 2 1 0 مدينة طور سيناء

 33 0 0 1 1 مركز ومدينة شرم الشيخ

 20 0 0 1 0 مدينة دهب

 57 3 3 1 1 مركز ومدينة نويبع 

 9 0 0 1 0 طابا

 307 12 12 9 5 اإلجمالي

  تجمع سكاني )وحدات اعتبارية( 307عزب ولكن يوجد عدد ال يوجد بالمحافظة كفور  أو نجوع أو 

 م2017المصدر: محافظة جنوب سيناء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 
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 م2017اء حصر التجمعات التابعة للقرى في المراكز الثالث في محافظة جنوب سين .2جدول

 يان والتجمعات السكانيةالود قرار رئيس القرية قرار إنشاء القرية اسم الوحدة المدينة

رأس 
 سدر

قرية رأس 
 مسلة

 1982لسنة  175
 رئيس الوزراء

 1998لسنة  302

-عرب المساعيد -عرب الصابحة-* وأدى سدر -رأس مسلة 
  -عرب القرين   -عرب الدروز )شرق وغرب( -عرب أبو حامد

  -النهايات والفراشات  -سالم أبو على  عرب -ب أبو زايد عر 
 عات مستجدة البير/ الشيخ عمرو()تجم -الرينه 

قرية 
 المالحة

 1982لسنة  175
 رئيس الوزراء

 2001لسنة  1
)تجمعات مستجدة  الحمة/ األغيدرة /السحيمى/  -عين سدر 

 الطيبة(

قرية 
 أبوصويرة

 2008لسنة  270
 محافظ

 

  -  منطقة العبور -أبو صويرة عرب -ره )أبوصوي أبوصويره
  -مدخل أبو جعده   -أبو جعده - الملبد   -عرب أبورزيق(

 الحليفيا   –الباغه 
 )تجمعات مستجدة ابر نثيلة / الزيتة(

سانت 
 كاترين

 قرية الطرفة
 2006لسنة  308
 محافظ

 1998لسنة  302

رب ع-عيد صباح-عرب عودة-الترابين-الطرفة )الطرفة 
عرب فراج  -عرب سالم صباح -ب اتللهأوالد حس-جمصة
المظلل  -اإلضباعية( – 2؛  1حصاة أم -عرب حمدان-عويد

 -المرة -المريد-البيرق -وأدى سعال )وأدى سعال -والزرانيق
الشيخ محسن  -أبوسيلة -الشجيران(-العريقيات -العراضة

عية اإلسبا –( 2، المعادة 1المعاداة  -المروة-)الشيخ محسن 
وأدى الملقاه -السباعية سفلى( -السدود -النصرة -)اإلسباعية 

النبى صالح  -وأدى الراحة -وأدى األربعين( -الملقاه )وأدى 
 – 2، 1الشيخ عواد  -الرحبة -(1،2المنحلفة  –)النبى صالح 

بئر  - 2، 1وأدى النصب  -(2، 1الرمثى  -الفرنجة )الفرنجة 
 بئر هارون -قف(األس -الزيتونة )بئر الزيتونة 

طور 
 سيناء

 قرية الوادى
 1995لسنة  288
 محافظ

 1995لسنة  315
سهل  -وأدى حبران  -سيل حبران-سيل ميعر  -ميعر -الوادى 
 -عريق -وأدى أسال -أبوقدر  -ثغرة -علو الوادى -القاع 

 قرية الجبيل
 2006لسنة  308
 محافظ

 1998لسنة  302
 -ارةرأس ج -رأس رابا(شيخ موسى ))  -الجبيل )الصيادين(

وأدى  -الحهوأدى أم -أبو حجاب  -وأدى وجران  -وأدى تمان
 وأدى رموز -وأدى غبورة -سعدة

 الوحدات المحلية لمجالس المدن. –2017تعداد –مصدر البيان: الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

 

  . حجم الشاملة وحجم العينة بالتجمعات البدوية3جدول 

 زالمرك
 

 حجم الشاملة
عدد األسر في )

 التجمعات البدوية(

 حجم العينة
(20%) 

 30 150 س سدررأ

 60 300 الطور

 10 50 سانت كاترين

 100 500 المجموع

وسانت  –والطور –وعن اختيار تجمعات بدو )رأس سدر
كاترين( للخضوع للبحث ألنهم يمثلون معظم التجمعات 

ل إلى بسبب صعوبة الوصو البدوية األكثر احتياجا وفقرا، و 

التي ترجع باقي التجمعات بسبب استخراج التصاريح األمنية و 
                   إلى طبيعة الظروف الحالية في سيناء .

 رابعا: أدوات جمع البيانات:
للحصول على البيانات الميدانية الالزمة، اعتمدت الدراسة 

لبحثية، على المقابالت الشخصية مع المبحوثين بالعينة ا
تخدام استمارة استبيان تم أعدادها للحصول على وذلك باس

ت الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تم إجراء اختبار البيانا
لبنود االستبيان، للتأكيد من صدق األسئلة  pretestقبلي 

ومدى فهم المبحوثين للغتها، وفى ضوء نتائج هذا االختبار تم 
في صورته صياغة االستبيان إجراء التعديالت الالزمة ثم 

، 2020أكتوبر  شهرالنهائية. وقد تم جمع البيانات خالل 
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وبعد االنتهاء من جمع البيانات ومراجعتها تم تصميم دليل 
لترميزها، وعلى أساسه تم تفريغ البيانات يدويا ثم إدخالها إلى 

 .spssائي الحاسب اآللي لتحليلها باالستعانة بالبرنامج اإلحص
 التحليل اإلحصائي: أدوات مسا:اخ

الدراسة أكثر من أسلوب  استخدم في تحليل بيانات هذه
إحصائي لتحقيق أهدافها واختبار فروضها، حيث استخدمت 
بعض األساليب اإلحصائية الوصفية مثل النسب المئوية، 
والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وجداول التوزيع 

مل نات، كما استخدام معاالبياض ووصف لعر  وذلكالتكراري 
رف على العالقة االرتباطية االرتباط البسيط لبيرسون للتع

المحتملة بين مستوى درجة االندماج االجتماعي ومتغيرات 
 الدراسة. 

 سادسا: المتغيرات البحثية وطرق قياسها:
 -المتغيرات المستقلة: -أ
 م قياسه حيثويقصد به إذا كان ذكر أو أنثى، وتالنوع:  -1

 (.1( ذكر، وأنثى )2قيمة ) أعطى

لدراسة سن المبحوث ألقرب ويقصد به في هذه ا السن:-2
وتم  سنة ميالدية مقدرا كرقم خام وقت أجراء هذه الدراسة،

 قياسه كمتغير كمي )رقم مطلق(.

ويقصد بها في هذه الدراسة حالة  الحالة االجتماعية:-3
ه من قياس لدراسة، وتمالمبحوث الزوجية وقت أجراء هذه ا

مل (، مطلق / أر 1أربع  فئات وهي: أعزب وأعطى الرقم)
(، مطلق / أرمل وال يعول وأعطي 2ويعول وأعطي الرقم)

(، متزوج و 4(، متزوج وال يعول وأعطي الرقم)3الرقم)
 وهو متغير أسمى. (5يعول وأعطي الرقم)

وث ويقصد بها المستوى التعليمي للمبح :الحالة التعليمية-4
االبتدائية/ حاصل على كتب/حاصل على رأ وي)أمي/ يق

على مؤهل متوسط/ حاصل على  اإلعدادية/ حاصل
(، 3(، )2(، )1(، )0مؤهل جامعي(، حيث أعطيت القيم)

( لكل منهم علي الترتيب كمؤشر رقمي لقياس 5(، )4)
 هذا المتغير.

 : ويقصد بها المهنة األساسية التي يمتهنهاالحالة العملية -5
اط الرئيسي الذي يعمل به ،ويمثل له النش المبحوث أو

بإعطاء االستجابات  ساسي،  وتم قياسهمصدرا للدخل األ
( يعمل بالرعي، 1للمهن األرقام التالية: ال يعمل)صفر(،)

( يعمل 4( يعمل بالزراعة،)3( يعمل بالصيد،  )2)
( أخرى، وهو متغير 6( موظف حكومي، )5بالسياحة،)

 أسمى.
سرة التي تقيم معا إذا طبيعة األ د بهيقص رة:األسنوع  -6

كون من الزوج والزوجة واألوالد ، أو كانت أسرة بسيطة تت
أسرة مركبة تتكون من الزوج والزوجة واألوالد والعم وأوالد 
والعمة واألوالد والجد والجدة، أو أسرة ممتدة تتكون من 

 اء وأوالدهمالزوج والزوجة واألوالد وزوجاتهم وأوالدهم واألبن
اتهم وهكذا، وتم قياسها بإعطائها االستجابات وزوج
(، ممتدة 2( ،مركبة )1ان الرقمية التالية: بسيطة )واألوز 

(3 .) 
ويقصد بها في هذه الدراسة  عدد أفراد الوحدة المعيشية:-7

عدد األفراد الذين يقيمون معًا في نفس المسكن ويعيشون 
ير المتغ، وقيس هذا حياة اجتماعية  واقتصادية مشتركة

ياسه من خالل سؤال المبحوث عن عدد أفراد أسرته، وتم ق
 كمتغير كمي )رقم مطلق(.

يعرف بأنه مدى سالمة المبحوث صحيا،  الحالة الصحية:-8
( متوسط، 2(ضعيف، والقيمة )1ولقد تم أعطاء القيمة )

 ( جيد.3والقيمة )
الذي  ويقصد به األجر الشهري للمبحوث: الدخل الشهري -9

، وتم قياسه كمتغير المبحوث نتيجة عملهعليه يحصل 
 ق(.كمي )رقم مطل
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: ويقصد بها هل لديه ارض زراعية أم الحيازة الزراعية -10
( نعم، والقيمة )صفر( 1ال، وتم قياسه بإعطائه القيمة )

 ال.
ويقصد بها هل لديه حيوانات في  الحيازة الحيوانية: -11

( نعم، 1ة )القيما بإعطائها المنزل أم ال، وتم قياسه
 والقيمة )صفر( ال.

ويقصد بها هل لدية  :صغيرةحيازة المشروعات ال -12
( 1وتم قياسها بإعطائها القيمة )مشروعات يمتلكها أم ال، 
 نعم، والقيمة )صفر( ال.

ويقصد به في هذه الدراسة  المستوى المعيشي: -13
ألجهزة المستوي المعيشي للمبحوث من خالل، امتالكه ل

الكهربائية والكمالية، حالة المسكن الذي يعيش فيه زلية المن
بحوث والتي تعبر عن مستوي معيشته االقتصادية الم

( وحدة، 12واالجتماعية، وتم قياس هذا المؤشر من )
( 1حيث تتضمن حيازة المسكن، حيث تم أعطاء القيمة )

( ملك ،ومواد 3( إيجار، والقيمة )2مشترك، والقيمة )
( طوب حجر، والقيمة 1اء القيمة )م أعطبناء، حيث تال
( طوب أحمر، السقف، حيث تم 3( اسمنت، والقيمة )2)

( خشب، 2( جريد أو بوص، والقيمة )1أعطاء القيمة )
( خرسانة، نوع األرضية، حيث تم أعطاء 3والقيمة )

( 3والقيمة )( بالط، 2، والقيمة )( اسمن1لقيمة )ا
( جير، 1) لقيمةعطاء اتم أ ، حيثسيرامي، نوع الدها

دا الدوار، ( زيت، وعد3بالستيك، والقيمة ) (2والقيمة )
( دوريين، 2( دور، والقيمة )1حيث تم أعطاء القيمة )

( ثالثة ادوار فأكثر، وعدد الحجرات، حيث تم 3والقيمة )
( 3( حجرتين، والقيمة)2( حجرة، والقيمة )1أعطاء القيمة)

( 1ة)القيمث تم أعطاء ثالثة فأكثر، اإلضاءة، حي
ياه ( كهرباء، م3( كلوب، القيمة )2كيروسين، القيمة )

( 2( أبار، والقيمة )1الشرب، حيث تم أعطاء القيمة )
( حنفية داخل المنزل، الصرف، حيث 3شركات، والقيمة )
( ترتش، والقيمة 2( حفرة، والقيمة )1تم أعطاء القيمة )

 لقيمةتم أعطاء ا ( مواسير، األدوات الكهربائية، حيث3)
( 3( بعض منها، والقيمة )2( غير موجودة، والقيمة )1)

( 1موجودة، زريبة المواشي، حيث تم أعطاء القيمة )
( ملحق 3( خارج المنزل، والقيمة )2بالحقل، والقيمة )

بالمنزل، وذلك كمؤشر رقمي لقياس هذا المؤشر، وقد 
 ( درجة وتم تقسيم36-12تراوح المدى النظري بين )

ى ثالث فئات متساوية الطول ومتدرجة ري إلالمدى النظ
(، ومستوى 20ألقل من -12خفض )تصاعديا، مستوى من

( 36- 28(، ومرتفع )28ألقل من – 20متوسط من )
درجة، واالنحراف 23.04وكان المتوسط الحسابي  درجة،

 درجة.3.475المعياري 
ة ويقصد به في هذه الدراسة درج المشاركة المجتمعية:-14

ي األنشطة والبرامج التنموية التي يتم فرد فمساهمة ال
 ع، وتم قياس هذا المؤشر من ستة عبارات،بالمجتمتنفيذه 

( نادرا، 1حيث تم أعطاء القيمة )صفر(ال، والقيمة )
وذلك كمؤشر رقمي  ،دائما (3( أحيانا، والقيمة )2والقيمة )

ر لقياس هذا المؤشر، وقد تراوح المدى النظري بين )صف
قسيم المدى النظري إلى ثالث فئات وتم تدرجة( 18-

جة تصاعديا، مشاركة منخفضة متساوية الطول ومتدر 
ألقل من – 6(، ومشاركة متوسطة من )6ألقل من -1)

وكان المتوسط درجة(،  18- 12(، ومشاركة مرتفعة )12
 3.273درجة، واالنحراف المعياري   8.2500الحسابي 

 درجة.
ذه الدراسة، ها في هد بقصويالقبلي : درجة االنتماء -15

ه التعاون والمشاركة في درجة انتماء المبحوث للقبيلة وأوج
مدى شعور الفرد باالنتماء لقبلته مختلف المناسبات، و 

وثقته في شيخ قبلته، وتم  قياسه من خالل سؤال المبحوث 
استجابات  تم  3عبارة، على مقياس مكون من  13 في

( لحد ما، والقيمة 1مة )( ال، والقيأعطاء األوزان )صفر
-من )صفر  ( موافق، وقد تراوح المدى النظري2)

درجة( وتم تقسيم المدى النظري إلى ثالث فئات 26
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متساوية الطول ومتدرجة تصاعديا ،درجة انتماء منخفضة 
ألقل -8(، ودرجة انتماء متوسطة )8ألقل من -1)

( وكان درجة فأكثر16درجة(، درجة انتماء مرتفعة )16
درجة، واالنحراف المعياري  18.8400لحسابي وسط االمت

 .درجة 4.9312
ويقصد بها قوة الـتأثير  قوة العالقات االجتماعية: -16

المتبادل بين األفراد وبعضهم البعض في كافة جوانب 
الحياة داخل المجتمع المحلي، ويبدأ بالعالقات األسرية 

م ة، وته االجتماعيويمتد لعالقة الفرد بمجتمعه وتنظيمات
سؤال المبحوث في تسع عبارات، على  قياسه من خالل

غير استجابات، وتم أعطاء األوزان  3اس مكون من مقي
، وقد تراوح المدى (2(، موافق )1موافق )صفر(، لحدما )

درجة( وتم تقسيم المدى النظرى 18-النظري من )صفر 
إلى ثالث فئات متساوية الطول ومتدرجة 

(، 6ألقل من -1خفضة )ية منقات اجتماعتصاعديا،عال
درجة(، عالقات 12ألقل -6عالقات اجتماعية متوسطة )

درجة( وكان المتوسط الحسابي 18-12اجتماعية مرتفعة )
 درجة. 3.4018درجة، واالنحراف المعياري  6.770

ويقصد بها  العضوية فى المنظمات األهلية والحكومية:-17
هلية ت األفي المنظما في هذه الدراسة عضوية المبحوث

 والحكومية المختلفة، ونوع العضوية، ومدي التزامه
ومواظبته علي حضور االجتماعات واألنشطة المختلفة، 
وتم قياسه من خالل سؤال المبحوث في تسعة عبارات، 
على مقياس مكون من استجابتين لعضوية المنظمات، 

(، ال )صفر(، وحضور 1وأعطى األوزان نعم )
 4ة على مقياس مكون من لعضويت في حالة ااالجتماعا

(، نادرا 3(، أحيانا )4ا )استجابات وأعطيت األوزان )دائم
((، وقد تراوح المدى النظري للمقياس من 1(، ال )2)

وتم تقسيم المدى النظري إلى ثالث  درجة(، 45-)صفر
فئات متساوية الطول ومتدرجة تصاعديا ،درجة عضوية 

قل أل-15)وية متوسطة (، عض15ألقل -1منخفضة )

درجة( وكان  45 -30درجة(، عضوية مرتفعة ) 30
درجة، واالنحراف المعياري  6.4200سط الحسابي المتو 

 درجة. 3.3998
ويقصد به مشاركه  المشاركة االجتماعية غير الرسمية:-18

المبحوث في األنشطة االجتماعية غير الرسمية التي تفيد 
ال من خالل سؤ  أهل مجتمعه وتخدمهم، وتم قياسه

مبحوث في تسع عبارات تعكس مدى مشاركة المبحوث ال
تمعه وخدمته لهم، وذلك على مقياس مكون من ألهل مج

(، 2(، أحيانا )3دائما )استجابات وأعطيت األوزان ) 4
((، على الترتيب للعبارات الموجبة، وقد 0(، ال )1نادرا )

 تمو  درجة(، 27-تروح المدى النظري للمقياس من )صفر
ت متساوية الطول لنظري إلى ثالث فئامدى اتقسيم ال

-1مشاركة غير رسمية منخفضة )ومتدرجة تصاعديا، 
ألقل -9(، مشاركة غير رسمية متوسطة )9ألقل 

درجة( 27-18درجة(، مشاركة غير رسمية مرتفعة )18
درجة، واالنحراف  9.6600وكان المتوسط الحسابي 

 درجة. 3.867المعياري 
ذه الدراسة  مصدر ه في هصد بقي الثقافي: االنفتاح-19

حوث من عناصر الثقافة المعلومات التي يستقبلها المب
السائدة في العالم الخارجي المحيط به، باإلضافة للصالت 
والعالقات التي يصنعها الفرد خارج المنطقة التي يعيش 
فيها مثل تردده على المناطق المجاورة، والتي تزيد من 

رين، وكذلك مصادر باآلخاالجتماعية درجة عالقاته 
احتياجاته المعرفية المعلومات التي يستقي منها المبحوث 

عن التنمية بكافة مجاالتها، وتم قياسه من خالل سؤال 
 4المبحوث فى ثمانية عبارات، على مقياس مكون من 

(، نادرا 2(، أحيانا )3)دائما )استجابات وأعطيت األوزان 
للمقياس من نظري وح المدى ال((، وقد تر 0(، ال )1)

ى ثالث وتم تقسيم المدى النظري إل درجة(، 24-)صفر
فئات متساوية الطول ومتدرجة تصاعديا، انفتاح ثقافي 

ألقل -8(، انفتاح ثقافي متوسط )8ألقل -1منخفض )
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درجة( وكان 24-16درجة(، انفتاح ثقافي مرتفع )16
ياري درجة، واالنحراف المع 13.800المتوسط الحسابي 

 درجة. 5.340
ويشير إلي مدى رضا  درجة الرضا عن الخدمات: -20

وثين عن الخدمات الموجودة بالمنطقة من تعليم المبح
وصحة وغيرها من الخدمات، وتم التعبير عن هذا المتغير 

خدمة، وأعطيت القيم  15بمقياس كمي متصل مكون من 
(، 3(، وغير موجود )صفر(، وراضى )1موجود )-التالية:

تم قياس هذا المتغير من ( ،و 1راضى) وغير (،2ولحد ما)
ن هما المكون األول هو يعكس خالل مكونين فرعيي

مستوى وجود الخدمة. أما المكون الثاني فيعكس درجة 
الرضا عن الخدمات الموجودة. واعتبرت الدراسة مجموع 
حاصل ضرب المكون األول )يعكس مستوى وجود 

( مؤشرًا وجودةالخدمات المالخدمة( في )درجة الرضا عن 
لدراسة، وتم عن الخدمات لعينة ا رقميًا لقياس درجة الرضا

حساب الدرجة الكلية التي حصل عليها المبحوث من 
خالل جمع الدرجات التي حصل عليها المبحوث، وقد 

 درجة(، 60-تروح المدى النظري للمقياس من  )صفر
ية الطول وتم تقسيم المدى النظري إلى ثالث فئات متساو 

(، 20ألقل-1تصاعديا، درجة الرضا منخفضة ) تدرجةوم
درجة(، درجة الرضا 40ألقل -20متوسطة )درجة الرضا 

درجة( وكان المتوسط 60-40مرتفعة )
درجة، واالنحراف المعياري  27.1900الحسابي

 درجة. 10.4598
يقصد بها األسباب التي تمنع المعوقات االجتماعية:  -21

اشتمل هذا , ع المحلىلمجتمندماج في االمبحوثين من اال
لمبحوثين في الحد عبارة تعكس رأى ا 21المفهوم على 

من اندماجهم في المجتمع المحلى، وذلك على مقياس 
استجابات )موافق/ إلى حد ما/ غير موافق(،  3مكون من 

، صفر( على الترتيب للعبارات 1، 2وأعطيت األوزان )
المدى  تروح لعبارة، وقدالموجبة أو العكس حسب اتجاه ا

مدى وتم تقسيم ال درجة(،42-النظري للمقياس من )صفر
النظري إلى ثالث فئات متساوية الطول ومتدرجة 

-1تصاعديا، درجة وجود معوقات اجتماعية منخفضة )
-14(، درجة وجود معوقات اجتماعية متوسطة )14ألقل

درجة(، درجة وجود معوقات اجتماعية 28ألقل 
 25.0300وسط الحسابيالمت درجة( وكان42-28مرتفعة)

 رجة.د 7.444درجة، واالنحراف المعياري 
يقصد به األسباب التي تمنع اندماج  المعوقات الثقافية:-22

المبحوثين في المجتمع المحلى، مثل أسباب تتعلق 
بالعادات والتقاليد البدوية، المحافظة على تماسك القبلي 

 س رأىعبارة تعك 34وهكذا، اشتمل هذا المفهوم على 
المبحوثين فى الحد من اندماجهم في المجتمع المحلى، 

استجابات ) موافق/ الى  3ذلك على مقياس مكون من و 
، صفر( 1، 2حد ما / غير موافق(، وأعطيت األوزان )

على الترتيب للعبارات الموجبة أو العكس حسب اتجاه 
-العبارة، وقد تروح المدى النظري للمقياس من )صفر

لنظري إلى ثالث فئات م المدى ايتقس وتم درجة(،68
تصاعديا، درجة وجود معوقات متساوية الطول ومتدرجة 

(، درجة وجود معوقات ثقافية 23ألقل-1ثقافية منخفضة )
درجة(، درجة وجود معوقات 46ألقل -23متوسطة )

درجة( وكان المتوسط الحسابي 69-46ثقافية مرتفعة )
 درجة. 12.556المعياري درجة، واالنحراف  41.4700

 : يقصد به هذاالقياس الكمي ألجمالي المعوقات-23
إجمالي المعوقات االجتماعية والثقافية، واشتمل هذا 

عبارة تعكس رأى المبحوثين في الحد  55المفهوم على 
من اندماجهم في المجتمع المحلى، وذلك على مقياس 

فق(، استجابات )موافق/ إلى حد ما/ غير موا 3مكون من 
، صفر( على الترتيب للعبارات 1، 2زان )األو  وأعطيت

كس حسب اتجاه العبارة، وقد تروح المدى الموجبة أو الع
وتم تقسيم  درجة(،110-النظري للمقياس من )صفر

المدى النظري إلى ثالث فئات متساوية الطول ومتدرجة 
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تصاعديا، وجود معوقات اجتماعية والثقافية بدرجة 
اجتماعية وثقافية  عوقات(، وجود م37ألقل-1منخفضة )

ود معوقات درجة(، وج74ألقل -37بدرجة متوسطة )
ألقل من -74اجتماعية وثقافية بدرجة مرتفعة )

درجة،  104.9درجة( وكان المتوسط الحسابي 111
 درجة. 24.95واالنحراف المعياري 

 ثانيا: قياس المتغير التابع:
 ى: مجتمع المحلدرجة اندماج التجمعات البدوية في ال -

تعكس رأى المبحوثين عبارة  15تمل هذا المفهوم علىشا
وذلك على مقياس , درجة اندماجهم في المجتمع المحلىفي 

(، 2(، أحيانا )3دائما )استجابات وأعطيت األوزان ) 3مكون 
((، وقد تروح المدى النظري للمقياس من 0(، ال )1نادرا )
ات ث فئنظري إلى ثالوتم تقسيم المدى ال درجة(، 45-)صفر

ة رجة اندماج منخفضمتساوية الطول ومتدرجة تصاعديا، د
درجة(، 30ألقل -15(، درجة اندماج متوسطة )15ألقل -1)

درجة( وكان المتوسط الحسابي 45-30درجة اندماج مرتفعة)
 درجة . 10.1619درجة، واالنحراف المعياري  17.3700

االجتماعية ثالثا: أهم المقترحات للحد من المعوقات 
افية لدمج التجمعات البدوية في المجتمع المحلى  والثق

  هة نظر المبحوثين:من وج
تم وضع سؤال مفتوح لحصر تلك المقترحات لحد من 
المعوقات االجتماعية والثقافية لدمج التجمعات البدوية في 

استخدام  المجتمع المحلى من وجهة نظر المبحوثين. وتم 
هذه المقترحات حسب  ترتيبمئوية، وتم التكرارات، والنسب ال

   حات كلها.المقتر األهمية النسبية على مستوى 

 لمبحوثين وفقا لخصائصهم الشخصيةالتوزيع العددي والنسبي ل .4جدول 

 % العدد المتغيرات المستقلة % عدد المتغيرات المستقلة

 النوع-1
 ذكر
 أنثى

 
80 
20 

 
80 
20 

 الحيازة الزراعية -4
 نعم 
 ال

 
71 
29 

 
71 
29 

 100 100 اإلجمالي 100 100 ماليجاإل

 السن-2
 سنة(  35نألقل م -20)
 سنة(50ألقل من -35)
 سنة فأكثر(50)

 
40 
50 
10 

 
40 
50 
10 

 المستوى المعيشي-5
 (20ألقل من -12مستوى منخفض )-
 (28ألقل من -20مستوى متوسط )-
 درجة(36- 28مستوى مرتفع )-

 
18 
78 
4 

 
18 
78 
4 

 100 100 ليجمااإل 100 100 الياإلجم

 الحالة االجتماعية-3
 )متزوج ويعول(-
 )متزوج وال يعول(-
 )أرمل /مطلق ويعول(-
 )أرمل/مطلق وال يعول(-
 أعزب -

 
86 
0 
8 
6 
0 

 
86 
0 
8 
6 
0 

 عدد أفراد الوحدة المعيشية-6
  ( 5)أقل من -
 ( 8ألقل من –افراد 5)-
 أفراد فأكثر(8)-

 
33 
52 
15 

 
33 
52 
15 

 100 100 اإلجمالي 100 100 اإلجمالي

 
 

 

 



 2020ديسمبر  -أكتوبر( 4العدد  41)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

566 

 . 4جدول تابع 

 % العدد المتغيرات المستقلة % عدد المتغيرات المستقلة

  الحالة العملية-7
 موظف بالحكومة-
 الرعى-
 الصيد-
 السياحة-
 يعمل بالزراعة-
 أخرى-
 ال يعمل -

 
14 
0 
11 
37 
17 
12 
9 

 
14 
0 
11 
37 
17 
12 
9 

 الحالة الصحية-14
 فة ()ضعي-
 (طة )متوس-
 )جيدة (-

 
9 
57 
34 

 
9 
57 
34 

 100 100 اإلجمالي 100 100 اإلجمالي

 نوع األسرة -8
 بسيطة-
 مركبة-
 ممتدة-

 
33 
52 
15 

 
33 
52 
15 

 الحيازة الحيوانية -15
 ال 
 نعم 

 
41 
59 

 
41 
59 

 100 100 اإلجمالي 100 100 اإلجمالي

 الحالة التعليمية-9
 )أمي(-
 )يقرأ ويكتب(-
 ابتدائي ( -
 عدادي(   )إ-
 )تعليم متوسط(-
 )تعليم فوق المتوسط(-

 
5 
19 
11 
27 
24 
14 

 
5 
19 
11 
27 
24 
14 

 حيازة المشروعات الصغيرة -16
 يحوز

 ال يحوز

 
14 
86 

 
14 
86 
 

 100 100 اإلجمالي 100 100 اإلجمالي

 المشاركة االجتماعية غير الرسمية-10
 (9ألقل من-1مشاركة منخفضة)

 (18ن قل مأل-9متوسطة)مشاركة 
 فأكثر( 18مشاركة مرتفعة )

 
41 
53 
6 

 
41 
53 
6 

 درجة الرضا عن الخدمات -17
 درجة( ال توجد خدمات15ألقل من-1)-
 درجة( الرضا ضعيف30ألقل من -15)-
 درجة( الرضا متوسط45ألقل من -30)-
 درجة( رضا قوى45-60)-

 
0 
60 
34 
6 

 
0 
60 
34 
6 

 100 100 ياإلجمال 100 100 اإلجمالي

 النفتاح الثقافي ا -11
 درجات(8ألقل من -1درجة انفتاح منخفض )-
 درجة(16ألقل من -8درجة انفتاح متوسط )-
 درجة(24-16درجة انفتاح مرتفع )-

 
19 
46 
35 

 
19 
46 
35 

 المشاركة المجتمعية-18
 (6ألقل من -1مشاركة منخفضة )-
 (12ألقل من -6مشاركة متوسطة )-
 درجة(18-12)مشاركة مرتفعة -

 
26 
58 
16 

 
26 
58 
16 

 100 100 اإلجمالي  100 100 اإلجمالي

 قوة العالقات االجتماعية -12
ألقل من -1) عالقات اجتماعية منخفضة-
 درجات(6
 (12ألقل من -6عالقات اجتماعية متوسطة )-
 درجة(18-12عالقات اجتماعية قوية )-

 
 
51 
30 
19 

 
51 
30 
19 

 يةلية والحكومعضوية المنظمات األه-19
 (9ألقل من -0ير عضو )غ-
 (21ألقل من-9عضوية منخفضة)-
 (33ألقل من -21عضوية متوسطة)-
 درجة(45-33عضوية منتظمة)-

 
80 
20 
0 
0 

 
80 
20 
0 
0 

 100 100 اإلجمالي 100 100 اإلجمالي

 درجة االنتماء القبلي  -13
 (9ألقل من -1درجة انتماء ضعيفة )-
 (18ألقل من -9درجة انتماء متوسطة )-
 درجة(27-18رجة انتماء قوية )د-

 
9 
20 
71 

 
9 
20 
71 

 الدخل الشهري-20
-(500- 1000) 
-(1500- 3000) 
 فاكثر(3500)-

 
21 
64 
15 

 
21 
64 
15 

 100 100 اإلجمالي 100 100 اإلجمالي

 بيانات الدراسة الميدانية: المصدر



 ...انتصار على حسن على، مصطفى لطفي عبد العزيز: المعوقات االجتماعية والثقافية لدمج التجمعات البدوية 

 

567 

 
من المبحوثين  %80 ( االتى: أن4اتضح من الجدول )

من اإلناث، ونصف المبحوثين  %20ل مقاب ن الذكور فيم
سنة(،  50ألقل من-35يقعون في الفئة العمرية من) 50%

متزوجين ويعولون،  %86وان أكثر من نصف المبحوثين 
من المبحوثين مستواهم المعيشي متوسط،  %78واتضح أن 

 %52يعملون في السياحة، وأن  %37وان ثلث المبحوثين 
رب قليال من ثلث ا يقاين مركبة،وممن أسر المبحوث

يشاركون قليال في  %53تعليم أعدادي، و %27المبحوثين 
ن  من المبحوثين %71المجتمع بالمشاركة غير الرسمية، وا 

درجة انتمائهم القبلي قوية، وأكثر من نصف المبحوثين 
ال  %86يملكون حيازة زراعية ،وغالبية المبحوثين   71%

سرة يتراوح اد األعدد أفر %52ويملكون مشروعات صغيرة، 
غير  %80أفراد(، وان معظم المبحوثين8ألقل من -5من )

أعضاء في المنظمات الحكومية واألهلية في المجتمع ،وأكثر 
-1500يقعون في فئة الدخل ) %64من نصف المبحوثين 

من المبحوثين مشاركتهم المجتمعية  %58جنيه(، و3000
 %51و افي متوسطة،درجة انفتاحهم الثق %46متوسطة ،و

من المبحوثين قوة عالقاتهم االجتماعية بالمجتمع منخفضة، 
صحتهم متوسطة، وأكثر من نصف من المبحوثين  %57و

 يملكون حيازة حيوانية. %59المبحوثين 

يتضح بصفة عامة أن المجتمع السيناوي مجتمع ذكوري 
بطبعه، وان المرأة في الجنوب لم تأخذ حقها مثل الشمال إلى 

سنة( 50ألقل من  35و يتراوح ما بين)البد وأن سن آلن،ا
وهى الفئة التي أغلبها تمثل المراكز القيادية والخبرة والقدوة 
في المجتمع، والقدرة على العمل والتأقلم مع الظروف 
االجتماعية الصعبة، وأن نسب البدو المتزوجين ويعولون تدل 

ض لتمسك باألر على أنهم األكثر استقرارا وهو ما يشير إلى ا
هذه التجمعات، وبالنسبة للتعليم  ندماج مع قبيلتهم فيواال

اتضح من النتائج أن البدو معظمهم حاصلون على تعليم 
إعدادي وهذا يدل على عدم توافر مدارس الثانوية العامة 

واألزهرية بشكل مناسب، أو أنها موجودة في أماكن بعيدة 
ت وأظهر ن التعليم، عنهم، كما توجد حاالت كثيرة متسربة م

النتائج أن نسبة من البدو يمتهنون مهنة السياحة بجانب 
بعض الوظائف الحكومية التي تساعد على االستقرار، حيث 
أن تلك المهنة هي الغالبة في معظم مناطق الجنوب بسبب 
توفر النشاط السياحي القائم على مقومات البيئة الطبيعية 

عدد أفراد  كثرة كاترين، وأنوالمحميات والسياحة الدينية في 
األسر البدوية يرجع إلى النسق الثقافي للبدو، حيث تعتبر 
األسر األوالد مصدر رزق فهي تشركهم في العمل من سن 
مبكرة، إضافة إلى طبيعة العادات والتقاليد التي تحث على 
كثرة اإلنجاب، وأظهرت النتائج أيضا أن المستوى االقتصادي 

عة المجتمعات ع طبيا ما يتفق مللبدوي متوسط، وهذ
الصحراوية التي تفتقر للتنوع في مصادر الرزق، والتي 
ينقصها الكثير من الموارد والخدمات الالزمة التي تساعد علي 
تحسين مستوى المعيشة. وان أقامة البدوي تكون دائمة بحكم 
كونه يعيش في مجتمعه وعلى أرضه ومواطنه األصلي، وهذا 

وأيضا  عات البدوية،ما يجعله متماسك بوجوده في التجم
اتضح من النتائج أن معظم البدو حالتهم الصحية متوسطة، 
وهذا يرجع إلى عدم الوعي الصحي الجيد، وأيضا نقص 
الخدمات الصحية في هذه التجمعات، وتبين من النتائج أن 
الحيازة الزراعية للبدوي كبيرة، وأن معظمها يقوم على نظام 

أنها أرضهم وورثهم عن وضع اليد، ويرجع ذلك العتقادهم 
أبائهم وأجدادهم. كما أظهرت النتائج أن البدو مشاركتهم 
المجتمعية تقع ما بين متوسطة ومنخفضة، ويرجع ذلك إلي 
دوافع ذاتية من المبحوثين، كما اتضح من النتائج أن درجة 
انتمائهم القبلي مرتفعة، يرجع ذلك إلي أن البدوي يعتز ببدويته 

جتمعه ومتمسك بالعادات والتقاليد واألعراف وقبيلته وينتمي لم
البدوية، وتبين من النتائج أن قوة العالقات االجتماعية عند 
البدوي منخفضة، وهو ما يعود إلى انعزال البدو عن المجتمع 
المحلى واالكتفاء بتواجدهم في التجمعات البدوية فقط، 

نسبة عضوية البدو في المنظمات  أظهرت النتائج أن
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ية واألهلية منخفضة، وهو أمر متوقع حيث أن الحكوم
التجمعات البدوية ال يوجد بها منظمات أهلية أو حكومية، 
إضافة لطبيعة المكان وصعوبة المواصالت لهذه التجمعات، 
ومن هنا تأتي قيمة المشاركة في أنشطة المشروعات التنموية 
المقامة في المجتمع المحلى، لحث البدو علي المشاركة في 

منظمات وتوضيح قيمة وجود مثل هذه المنظمات، والحرص ال
علي عضويتها، وبالتالي تساعد في تحسين مستوى االندماج 
االجتماعي للبدو بالمجتمع المحلى. كما أظهرت النتائج أن 
مشاركة البدو غير الرسمية تكون متوسطة، يرجع ذلك إلي 
فة طبيعة البدو  وتقديرهم لقيم التعاون والمشاركة في كا

المناسبات السعيدة وغير السعيدة، والقيام بالواجب في الشدائد 
والمصائب المفاجئة، كما أوضحت النتائج أن درجة االنفتاح 
الثقافي للبدو متوسطة، والسبب في ذلك يعود إلى قلة االنفتاح 
واالحتكاك ولمحدودية حركتهم فيما بين قبائلهم وقراهم 

مات المتعلقة بهم. وعاصمة المحافظة إلنهاء بعض الخد
 أظهرت النتائج أن الرضا عن الخدمات ضعيف ويرجع ذلك
إلى ندرة الخدمات وترديها في التجمعات البدوية، لذا كانت 

 درجة رضاهم منخفضة.

 النتائج ومناقشتها

: أهم المعوقات االجتماعية والثقافية التي تحد من أوال
 اندماج التجمعات البدوية في المجتمع المحلى.

من المعوقات االجتماعية  %56أن نسبة  5هر جدول يظ
متوسطة في  %27تكون متواجدة بنسبة مرتفعة، في حين 

منخفضة، وان المتوسط الحسابي يكون  %17مقابل 
. وهذا يظهر عدم 7.444، واالنحراف المعياري 25.0300

رضا المبحوثين عن الوضع الحالي، بسبب نقص الخدمات، 
ة، كهرباء، مياه أو صرف صحي، سواء كانت تعليمية، صحي

وأيضا صعوبة الطرق للوصول إلى هذه التجمعات، وهو ما 
يولد لديهم إحساس بالظلم من قبل الدولة، ومن أبرز 
المشكالت التي تعاني منها التجمعات البدوية في تلك 
المناطق، عدم وجود مصدر عمل، وأن مصادر عمل البدو 

ية، وسياحة السفاري، هي الرعي، والمنتجات اليدوية البدو 
عبارة عن عشش من الخوص « كامبات»باإلضافة إلى إنشاء 

على البحر ليأتي إليها السائحون، وأن أغنى طبقة منهم فقط 
من يلجئون لذلك، باإلضافة إلى عدد قليل يلجأ للتجارة  هم

، والمشكلة «قوت يومه»غير المشروعة لتكون مصدرًا لكسب 
ن بعمال من الوادي والدلتا، األكبر أن المستثمرين يأتو 

 مستغنين عن أبناء البدو، 

االجتماعية التي تحد من اندماج التجمعات البدوية في . التوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة وفقًا للمعوقات 5جدول 
 المجتمع المحلى  

االجتماعية التي تحد من اندماج التجمعات البدوية في معوقات ال
 المجتمع المحلى  

أعلى  % العدد
 قيمة

اقل 
 قيمة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 7.444 25.0300 10 33 17 17 درجة( 14ألقل من -1درجة وجودها منخفضة )

 27 27 (28ألقل من -14درجة وجودها متوسطة)

 56 56 درجة(42-28درجة وجودها مرتفعة )

 100 100 اإلجمالي

 . م 2020من واقع استمارة االستبيان ( (SPSS)بواسطة الحاسب اآللي برنامج ) واردة بالجدول جمعت وحسبتالبيانات الالمصدر: 
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في تميز واضح، حيث يتم تفضيل أبناء الوادي عنهم، 
وعدم أشراكهم في المشاريع التنموية واالستثمارية، وأيضا 
 غلق معظم الوديان في رحالت السفاري التي يقوم بها البدو
ألسباب أمنية، كل هذا أدى إلى أحساس البدو بالتهميش 

وهذا يؤدى إلى عدم االنتماء وتهديد األمن واالنعزالية، 
 القومي. 

من المعوقات الثقافية %53( أن نسبة 6يظهر جدول)
متوسطة في  %34تكون متواجدة بنسبة مرتفعة،  في حين 

منخفضة، وان المتوسط الحسابي يكون  %13مقابل 
. وهذا يوضح  12.556 ، واالنحراف المعيارى41.4700

قوة التمسك بالتقاليد القديمة في التجمعات البدوية عنها في 
المجتمعات الحضرية، حيث يتمسك البدو بالقديم والموروث 
ويعتزون به، ويكون التغير أو االتجاه نحوه اتجاها سلبيًا 

لدم اللمجتمع، فنجد البدو يتمسكون بالعصبية الثأرية ورباط 
مما يجعل العالقات مقصورة داخل أسر البدو وقبائلهم 
وعائالتهم، وأيضا عدم الثقة المبنى على مواقف تاريخية 
سابقة بين البدو والحكومة المركزية، وعدم التواصل مع 
مشايخهم وعواقلهم لحل مشكالتهم، وعدم مراعاة عاداتهم 

وى من قوتقاليدهم وثقافتهم البدوية،كل هذا أدى لوجود جسر 
عدم الثقة بين البدو والحكومة المركزية، وأيضا إهمال المرأة 
في المشاريع التنموية التي تنفيذ وعدم مراعاة العادات والتقاليد 
البدوية، وعدم االهتمام بتعليمها بشكل مناسب، وأيضا وجود 
المحسوبية في توزيع العمل والتعيينات الحكومية ،كل هذا 

 المجتمع المحلى.التجمعات في  هأدى إلى عدم اندماج هذ
أن إجمالي المعوقات التي تعوق  7يوضح نتائج الجدول 

اندماج التجمعات البدوية في المجتمع المحلى تكون مرتفعة 
، ومنخفضة بنسبة %30، ومتوسطة بنسبة %45بنسبة 

، واالنحراف المعياري 104.9وان المتوسط الحسابي  .25%
قات متواجدة بنسبة عالية و . وهذا يوضح أن هذه المع24.95

وتؤثر على اندماج المبحوثين في المجتمع المحلى، وقد اجمع 
معظم المبحوثين عن عدم توفر الخدمات في هذه التجمعات، 

من طرق، وكهرباء، وصرف صحي، والمياه، والمدارس، وان 
كانت توجد بعض منها، ولكن على مسافات بعيدة من هذه 

ة للوصول إليها واالستفادة بالتجمعات، وهو ما يمثل صعو 
منها بالنسبة لألبناء تلك المناطق، خاصا مع عدم توفر 
المواصالت، إضافة إلى ما رأته الباحثة من قلة تواجد 
المدارسين، في هذه المدارس، وبسؤال احد المسئولين، تبين 
قلة الحافز المادي الذي يشجع على التواجد في هذه المدارس، 

اجدهم، وأيضا تسرب الطلبة من و مما يؤدى إلى عدم ت
المدارس، إضافة إلى عدم وجود خدمات صحية متمثلة في 
ن وجدت فال يتوفر فيها أطباء  وحدات صحية قريبة، وا 
متخصصين، أو معدات حديثة لإلسعاف الحاالت، حتى أن 
المرضى في بعض الحاالت يضطرون إلى الذهاب إلى اقرب 

ل إلى السويس أو و مستشفى في الطور أو شرم وربما النز 
القاهرة، تجاهل البدو في التعيينات وتعين الوافدين في 
الوظائف الحكومية، وتنفيذ مشروعات ال تتناسب مع طبيعة 
وثقافة وعادات المجتمع البدوي، وقلة فرص العمل، نتيجة 
غلق الوديان ، والظروف الحالية من كرونا، واإلرهاب، كل 

لتجمعات، وعدم أشارك اهذا أدى إلى وجود بطالة في هذه 
المرأة في المشاريع التنموية، وعدم تنفيذ مشاريع للمرأة 
لتحسين مستواها االقتصادي، وعدم التسويق للمشغوالت 
اليدوية، وعدم أشارك المشايخ ورؤساء القبائل في تنفيذ هذه 
المشاريع لكي تناسب ثقافة وعادات المجتمع البدوي، وعدم 

تنفيذية من قبل الدولة، وقلة الدور لوجود رقابة على الجهات ا
للمرأة في  الذي تقوم به الجمعيات األهلية والمجلس القومي

 مساعدة هذه التجمعات.
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الثقافية التى تحد من اندماج التجمعات البدوية في المجتمع . التوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة وفقًا للمعوقات 6جدول 
 المحلى  

ة التي تحد من اندماج التجمعات قافيالثمعوقات ال
 البدوية في المجتمع المحلى  

أعلى  % العدد
 قيمة

المتوسط  اقل قيمة
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 12.556 41.4700 1 60 13 13 درجة( 23ألقل من -1درجة وجودها منخفضة )

 34 34 (46ألقل من -23درجة وجودها متوسطة)

 53 53 درجة(69قل من أل-46درجة وجودها مرتفعة )

 100 100 االجمالى

 . م 2020من واقع استمارة االستبيان ( (SPSS)بواسطة الحاسب اآللى برنامج ) البيانات الواردة بالجدول جمعت وحسبتالمصدر: 

التى تحد من اندماج فية الثقا. التوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة وفقًا لدرجة الكلية للمعوقات االجتماعية و 7جدول 
 التجمعات البدوية في المجتمع المحلى  

معوقات االجتماعية أجمالي الدرجة الكلية لل
الثقافية التي تحد من اندماج التجمعات البدوية في و 

 المجتمع المحلى  

أعلى  % العدد
 قيمة

المتوسط  اقل قيمة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 24.95 104.9 12 100 25 25  رجة(د37ألقل من -1درجة  منخفضة )

 30 30 (74ألقل من -37درجة  متوسطة)

 45 45 درجة(111ألقل من -74درجة  مرتفعة )

 100 100 اإلجمالي

 . م 2020من واقع استمارة االستبيان ( (SPSS)بواسطة الحاسب اآللي برنامج ) البيانات الواردة بالجدول جمعت وحسبتالمصدر: 

 
( أن ما يقرب من نصف 8تشير نتائج جدول) :انياً ث

المبحوثين من البدو كانت درجة اندماجهم الكلية ضعيفة 
قوية، وان  %19درجة متوسطة،  %33في مقابل  48%

، واالنحراف المعياري 17.3700المتوسط الحسابي 
هذا يوضح أن درجة اندماج التجمعات البدوية  .10.1619

ة ضعيفة مما يؤكد وجود بدرجفي المجتمع المحلى كانت 
المعوقات االجتماعية والثقافية التي تحد من اندماج هذه 
التجمعات، ومنها عدم الثقة في الجهات التنفيذية في المجتمع 
المحلى، وعدم استفادة هذه التجمعات من المشروعات التي 
تنفيذها الدولة في المنطقة، وعدم توافر خدمات البنية 

عات، وعدم المساواة في فرص العمل لتجماألساسية في هذه ا
 بين البدو والوافدين.

ونالحظ أن معظم أراء البدو التي تمثل عائق أمام 
تجاوبهم مع البرامج التنموية المختلفة، فهيا كثيرا من عدم 
الثقة المبنى على مواقف تاريخية سابقة حيث استمرت العالقة 

وتر ألسباب في تلسنوات طويلة بين البدو والحكومة المركزية 
عديدة، وهو ما جعل كثير من البدو يتبنى فكرة المظلومية 
والتهميش، وان الحكومة المركزية تتجاهلهم، وال تلتفت إليهم 
وتتجلى هذه النظرة في التشكيك الدائم وعدم الثقة في كل ما 
تقدمه الدولة من خدمات ومشروعات تنموية، وهو ما يمثل 

من هذه المشروعات، فعلى ثير عائق نفسي لتقبل البدو لك
الرغم من االهتمام الواضح في السنوات األخيرة من قبل 
الدولة لهذه التجمعات إال أن عدم التجاوب والتفاعل الحقيقي 

 على أرض الواقع هو سيد المشهد، 
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  المجتمع المحلى في  وية. التوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة وفقًا لدرجة الكلية لالندماج التجمعات البد8جدول 

 الدرجة الكلية لالندماج التجمعات البدوية
 في المجتمع المحلى

أعلى  % العدد
 قيمة

المتوسط  اقل قيمة
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 10.1619 17.3700 3 41 48 48 درجة( 15ألقل من -1درجة  ضعيفة )

 33 33 (30ألقل من -15درجة  متوسطة)

 19 19 درجة(45 -30)درجة  مرتفعة 

 100 100 االجمالى

 . م 2020من واقع استمارة االستبيان ( (SPSS)بواسطة الحاسب اآللى برنامج ) البيانات الواردة بالجدول جمعت وحسبتالمصدر: 

 
وربما تكون برامج التوعية واإلقناع ضرورة ملحة قبل الشروع 

 يال الجديدة. ية األجفي تنفيذ هذه المشروعات التنموية، لتوع
ثالثا: النتائج المتعلقة بالعالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة 

الدرجة الكلية الندماج المبحوثين في  وبين المتغير التابع
 المجتمع المحلى.

( استخدام معامل االرتباط 9اتضح من النتائج بالجدول)
النحو  اءت علىلبيرسون للمتغيرات الكمية المتصلة وقد ج

 التالي.

بين  0.01وجود عالقة معنوية عكسية عند مستوى معنوى -
مستوى االندماج االجتماعي والمتغيرات التالية: السن، 
ودرجة االنتماء القبلي، المعوقات االجتماعية، المعوقات 

وقد بلغت قيم معامل االرتباط البسيط على  الثقافية.
-** ،0.708-**، 0.522-**، 0.699-الترتيب 
0.578.** 

( 0.01وجود ارتباط دال إحصائيا عند المستوى االحتمالي )-
بين متغير السن وبين درجة اندماج المبحوثين في 
المجتمع المحلى، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

**(، ويرجع ذلك إلى انه كلما زاد 0.699-البسيط )ر=
 السن قلت درجة اندماج المبحوث في المجتمع المحلى،

ذلك إلى انه كلما زاد سن البدوي كلما كان أكثر ويشير 
تحفظ وتمسك بالعادات والتقاليد البدوية، والمحافظة على 
االنتماء إلى القبيلة والمحافظة عليها، وعدم االختالط 

بالوافدين، بسبب اختالف النسق الثقافي بينه وبينهم، وعدم 
اب تقبل التغيرات التي تحدث في المجتمع، عكس الشب

السن الذي يحاول تقليد الغير ومعرفة الجديد في  صغير
المجتمع ، ومحاولة االستفادة من المشروعات التنموية، 
ومحاولة الخروج من المجتمع القبلي واالنفتاح على األخر 

 لتحسين مستوى المعيشة والدخل.
وجود ارتباط دال إحصائيا عند المستوى االحتمالي  -

ء القبلي وبين درجة االنتما( بين متغير درجة 0.01)
اندماج المبحوثين في المجتمع المحلى، حيث بلغت قيمة 

**(، ويرجع ذلك 0.522-معامل االرتباط البسيط )ر=
إلى انه كلما زاد درجة االنتماء إلى القبيلة والمجتمع القبلي 
قلت درجة اندماج المبحوث في المجتمع المحلى، وهو ما 

لثقافي للقبيلة والعادات لتراث ايعود إلى زيادة التماسك با
الخاصة بها واحترام القانون العرفي داخلها، وعدم السماح 
بتغير هذه المعتقدات واإلرث المتوارث داخل القبيلة، 
والتماسك بتلك الموروثات دون محاولة تطويرها أو تغيرها، 
حتى عند علمه بأن في هذه الموروثات بعض العناصر 

ما في عادة زواج األقارب بيلة، كالسلبية عليه وعلى الق
وما ينتج عنها من مشاكل اإلعاقة لألطفال، وهو مع ذلك 
يتمسك بكامل هذا الموروث، ويفضل العزلة واالنغالق 

 التام، دون محاولة تقبل أي تغير.
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مدروسة من النوع مستقلة ال. نتائج اختبار معامل االرتباط البسيط لبيرسون للعالقة االرتباطية بين بعض المتغيرات ال9جدول 
 الكمي وبين الدرجة الكلية لالندماج المبحوثين في المجتمع المحلى كمتغير تابع فى  منطقة الدراسة.

 معامل االرتباط المتغيرات المستقلة

 **0.699- السن -1

 **0.558 المستوى التعليمي-2

 0.321 عدد أفراد الوحدة المعيشية-3

 **0.513 المستوى المعيشي-4

 **0.611 الدخل-5

 **0.581 المشاركة المجتمعية-6

 *0.451 المشاركة االجتماعية غير الرسمية-7

 **0.522- درجة االنتماء القبلى-8

 0.322 قوة العالقات االجتماعية-9

 **0.599 حيازة المشروعات-10

 **0.501 حيازة األرض الزراعية-11

 *0.492 الحيازة الحيوانية-12

 **0.708- اعيةات االجتمالمعوق-13

 **0.578- المعوقات الثقافية-14

 0.267 االنفتاح الثقافي-15

 **0.516 درجة الرضا عن الخدمات-16

 0.211 عضوية المنظمات-17

  0.01**مستوى المعنوية                                0.05*مستوى المعنوية  
 .2020من استمارة استبيان  SPSSل البرنامج اإلحصائي سبت من خالالمصدر: البيانات الواردة بالجدول جمعت وح

 
وجود ارتباط دال إحصائيا عند المستوى االحتمالي  -

( بين متغير المعوقات االجتماعية وبين درجة 0.01)
اندماج المبحوثين في المجتمع المحلى، حيث بلغت قيمة 

**(، ويشير ذلك 0.708-معامل االرتباط البسيط )ر=
زيادة المعوقات االجتماعية في المجتمع انه عند  إلى

المحلى تقل درجة اندماج البدو في المجتمع المحلى، 
بسبب نقص الخدمات األساسية، وعدم الثقة المتوارثة في 
حساس البدوي دائما بأنه درجة ثانية  الحكومة المركزية، وا 
بالنسبة للمجتمع، مما يؤدى إلى وجود فجوة كبيرة بينه 

محلى، وأيضا عدم االستفادة الكاملة من لمجتمع الوبين ا
المشروعات التي تقام في المجتمع البدوي، وعدم المساواة 
بين البدو والوافدين في فرص العمل، كل هذه المعوقات 
وغيرها يؤدى إلى عدم رغبة البدو في االختالط بالمجتمع 

المحلى، وعدم االستجابة لعمليات التغير لتنمية هذا 
 ع.المجتم

ارتباط دال إحصائيا عند المستوى االحتمالي  وجود -
( بين متغير المعوقات الثقافية وبين درجة اندماج 0.01)

المبحوثين في المجتمع المحلى، حيث بلغت قيمة معامل 
**(، ويرجع ذلك إلى أنه 0.578-االرتباط البسيط )ر=

كلما زادت المعوقات الثقافية في المجتمع المحلى أدى ذلك 
ماج البدو في هذا المجتمع، وهو ما يعود إلى ى قلة اندإل

عدم تفهم واحترام العادات والتقاليد البدوية، ما لها من 
خصوصية، كذا عدم احترام مشايخ القبائل وعدم مشاركتهم 
في التخطيط للمشاريع التنموية، وعدم مراعاة البعد الثقافي 

أيضا قلة واالجتماعي للبدو عند تنفيذ أي مشروع تنموي، و 
أشارك الشباب في هذه المشاريع، وعدم مشاركة المرأة 
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البدوية في هذه المشاريع، وعدم معرفة المهارات التي لدى 
البدويات لتحسينها وتدربيها، لكي تحسن داخلها، وتساعد 
في دخل األسرة وتنمية مجتمعها، وترسيخ فكرة التهميش 

شاركتهم واالستبعاد للبدو من المجتمع المحلى، وقلة م
 التعاون معهم لتحسين مجتمعهم وتنميته.و 
بين الدرجة  0.01وجود عالقة معنوية عند مستوى معنوى -

الكلية لالندماج االجتماعي والمتغيرات التالية: المستوى 
التعليمي لمستوى المعيشي، الدخل، المشاركة المجتمعية، 
حيازة المشروعات، الحيازة الزراعية، درجة الرضا عن 

بلغت قيم معامل االرتباط البسيط على وقد  مات.الخد
**، 0.611**، 0.513**، 0.558الترتيب 

0.581 ،**0.599 ،**0.501 ،**0.516.** 
وجود ارتباط دال إحصائيا عند المستوى االحتمالي  -

( بين متغير المستوى التعليمي وبين درجة اندماج 0.01)
معامل  المبحوثين في المجتمع المحلى، حيث بلغت قيمة

**(، ويرجع ذلك إلى انه 0.588رتباط البسيط )ر=اال
كلما زاد درجة التعليم للمبحوثين، أدى إلى حدوث 
متغيرات ثقافية عديدة، حيث بدأ شباب البدو يتردد على 
المدن القريبة أو الكبرى، وبدأت المرأة البدوية في الخروج 
ية إلى العمل، وبدأت العناصر السلبية في الثقافة البدو 

دية في التراجع،  وهى مؤشرات ومتغيرات تساعد في التقلي
عملية االندماج مع المجتمع ككل وهو الهدف المطلوب، 
حيث يساهم هذا االندماج في زوال شعور االغتراب 
والعزلة الذي يسكن عقول الكثير من الشباب في 
المجتمعات البدوية الصحراوية، ويساعد على زيادة الوالء 

لمحلى وللوطن، وهو المستهدف مجتمعهم اواالنتماء ل
األهم، لالستفادة من هذه الطاقات البشرية الشابة في 
عملية التنمية، والبعد عن األفكار المتطرفة، وذلك بخلق 
حياة أفضل ألبناء وسكان هذه التجمعات، حيث يجب أن 
تتجاوز عمليات التنمية في هذه التجمعات كونها ضرورة 

ا أيضا ضرورة وطنية إلى كونه اقتصادية واجتماعية،

وقومية في المقام األول، حيث تعد تنمية هذه التجمعات 
 فرض وواجب وطني في األساس.

وجود ارتباط دال إحصائيا عند المستوى االحتمالي  -
( بين متغير المستوى المعيشي وبين درجة اندماج 0.01)

المبحوثين في المجتمع المحلى، حيث بلغت قيمة معامل 
**(، ويشير ذلك إلى أن 0.513يط )ر=تباط البساالر 

المستوى المعيشي كلما زاد، زاد معه درجة االندماج في 
المجتمع المحلى وذلك خوفا على مصالحه وممتلكته، 

 األمر الذي يجعله يتعاون مع المجتمع المحلى أكثر.
وجود ارتباط دال إحصائيا عند المستوى االحتمالي  -

جة اندماج المبحوثين ل وبين در ( بين متغير الدخ0.01)
في المجتمع المحلى، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

**(، وذلك ما أكدنا عليه في ارتفاع 0.611البسيط )ر=
المستوى المعيشي الناتج عن زيادة الدخل، وهو ما يترتب 
عليه التعاون مع المجتمع المحلى لزيادة دخله والمحافظة 

اندماج  إلى زيادةعلى مصدر رزقه، ويؤدى ذلك 
المبحوثين مع المجتمع المحلى، عكس المبحوثين ذو 
الدخل المنخفض الذين يرجعوا ذلك إلى الدولة، التي لم 
توفر فرص عمل لهم، ولم تشركهم في المشروعات 
التنموية، وعدم العدالة والمساواة بينهم وبين الوفدين، وهذا 

 يؤدى إلى عدم اندماجهم في المجتمع المحلى. 
تباط دال إحصائيا عند المستوى االحتمالي وجود ار  -

( بين متغير المشاركة المجتمعية وبين درجة 0.01)
اندماج المبحوثين في المجتمع المحلى، حيث بلغت قيمة 

توضح النتائج  **(،0.581معامل االرتباط البسيط )ر=
للمبحوثين زادت درجة  انه كلما زاد المشاركة المجتمعية

لمحلى، حيث أن مشاركتهم في كل المجتمع ااندماجهم في 
القبلي، وحضور المراسم والمناسبات المختلفة، دون  ما 

الخضوع إلى القوانين التي تضعها الدولة، وعند تعرض 
البدو ألي مشكلة أو خالف يلجأون إلى مشايخ القبائل 

 وليس اإلدارة المحلية. 
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ي وجود ارتباط دال إحصائيا عند المستوى االحتمال -
بين متغير الحيازة الحيوانية وبين درجة اندماج ( 0.05)

المبحوثين في المجتمع المحلى، حيث بلغت قيمة معامل 
وهذا يدل على وجود  *(،0.492االرتباط البسيط )ر=

عالقة ضعيفة بين الحيازة الحيوانية ودرجة اندماج البدو 
في المجتمع المحلى، ألن المهنة األولى للبدو هي الرعي 

لديهم حيازة حيوانية من أغنام وابل، وهى ال  عظم البدووم
تحتاج الدولة في شيء الن الحيوانات ترعى في الصحراء 

 وتأكل من المراعي الطبيعية المتواجدة في الصحراء.
ال توجد وبناء علية تم رفض الفرض اإلحصائي وهو  -

عالقة ارتباطيه معنوية بين درجة االندماج االجتماعي  
التالية: السن، المستوى التعليمي، لمتغيرات وكل من ا

الدخل،  المستوى المعيشي، المشاركة االجتماعية غير 
الرسمية، المشاركة المجتمعية، درجة االنتماء القبلي، 
والرضا عن الخدمات، الحيازة الزراعية، الحيازة الحيوانية، 
حيازة المشروعات،  المعوقات االجتماعية، والمعوقات 

فرض البديل)الفرض النظري األول( وقبول ال الثقافية،
 المرتبط بهذا الجزء. 

أما العالقة بباقي المتغيرات المستقلة )عدد أفراد الوحدة  -
قوة العالقات االجتماعية، االنفتاح الثقافي،  المعيشية،

عضوية المنظمات( فكانت غير معنوية، وبناء عليه ال 
هذه قبول الفرض النظري األول والخاص بيمكن 
 يرات فقط، وقبول الفرض اإلحصائي المقابل. المتغ

( استخدام مربع كاي لبيان 10اتضح من النتائج بالجدول )-
معنوية العالقة االفتراضية بين الدرجة الكلية لالندماج 
المبحوثين في المجتمع المحلى في منطقة الدراسة  
كمتغير تابع وباقي المتغيرات المستقلة ذات الطبيعة 

 نتائجه على النحو التالي. ية وجاءت االسم

بين الدرجة  0.01وجود عالقة معنوية عند مستوى معنوى -
الكلية لالندماج المبحوثين في المجتمع المحلى 

الحالة العملية، وقد  والمتغيرات التالية: الحالة االجتماعية،

بلغت قيم معامل االرتباط البسيط على الترتيب 
0.631 ،**0.511.** 

( 0.01ل إحصائيا عند المستوى االحتمالي )ارتباط داوجود -
بين متغير الحالة االجتماعية وبين درجة اندماج 
المبحوثين في المجتمع المحلى، حيث بلغت قيمة معامل 

**(، وهذا يدل على أن كلما 0.631االرتباط البسيط )ر=
زادة حالة االستقرار للمبحوث من وجود زوجة وأبناء، 

المجتمع المحلى، حيث يستفيد تعاون مع يؤدى ذلك إلى ال
من الخدمات التعليمية والصحية والتموينية، وكلها خدمات 
تقدم بشكل أكبر لألسرة، عنها لألفراد، حسب برامج وزارة 
التضامن االجتماعي، وهو ما يؤكد أهمية دور األسرة في 

 التعجيل باالندماج في المجتمع المحلى. 
( 0.01وى االحتمالي )عند المستوجود ارتباط دال إحصائيا -

بين متغير الحالة العملية وبين درجة اندماج المبحوثين 
في المجتمع المحلى، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

**(، ويرجع ذلك إلى انه كلما توفر 0.511البسيط )ر=
فرص للعمل والرزق للبدوي كلما رضا عن المجتمع 

دو ة بين البالمحلى، وهو ما يعد مؤشر على المساوا
والوافدين من حيث فرص العمل ومصدر الرزق، 
ومشاركتهم في المشاريع التنموية في المجتمع، وأدى ذلك 
إلى االندماج مع المجتمع المحلى، والقضاء على فكرة 

 الغربة والعزلة والتهميش من قبل الدولة.
ال توجد عالقة وبناء علية تم رفض الفرض اإلحصائي وهو -

رجة االندماج االجتماعي  وكل من وية بين دارتباطيه معن
المتغيرات التالية: الحالة االجتماعية، والحالة العملية، 
وقبول الفرض البديل )الفرض النظري األول( المرتبط بهذا 

 الجزء.
أما العالقة بباقي المتغيرات المستقلة)نوع األسرة، والحالة  -

كن قبول فكانت غير معنوية، وبناء عليه ال يم الصحية(
لفرض النظري األول والخاص بهذه المتغيرات فقط، ا

 وقبول الفرض اإلحصائي المقابل. 
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اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة ذات  -ب
العالقة االرتباطية في تفسير التباين الكلي لمستوي 

 االندماج للمبحوثين في المجتمع المحلى.

بعض القة بين . نتائج اختبار مربع كاى للع10جدول 
المتغيرات المستقلة المدروسة من النوع االسمي وبين 
الدرجة الكلية لالندماج المبحوثين في المجتمع المحلى في 

 منطقة الدراسة. 
 2كا معامل المتغيرات المستقلة

 **0.631 الحالة االجتماعية -1

 **0.511 الحالة العملية -2

 0.311 نوع األسرة -3

 0.213 الحالة الصحية -4

 0.01**مستوى المعنوية       0.05مستوى المعنوية  *
المصدر: البيانات الواردة بالجدول جمعت وحسبت من خالل البرنامج 

  2020من استمارة استبيان  SPSSاإلحصائي 
 

لتحديــد نســبة اإلســهام الكلــى للمتغيــرات المســتقلة المدروســة 
لدرجــــــة ذات االرتبــــــاط المعنــــــوي فــــــي تفســــــير التبــــــاين الكلــــــى 

نـــدماج االجتمـــاعي لــــدى المبحـــوثين، تــــم اســـتخدام التحليــــل اال
،  Step-Wiseاالرتبــاطي االنحــداري المتعــدد المتــدرج الصــاعد 

( إلــى أن ثمانيــة متغيــرات 11تشــير النتــائج الــواردة بالجــدول )
، حيـــث يحتـــل %62.10مســـتقلة فقـــط أســـهمت إســـهاما بنســـبة 

ســــبة تغيــــرات بنمتغيــــر المعوقــــات االجتماعيــــة مقدمــــة هــــذه الم
، يليه متغيـر المعوقـات الثقافيـة بنسـبة إسـهام %35.80إسهام 
، يليــــه متغيــــر درجــــة الرضــــا عــــن الخــــدمات بنســــبة 10.90%
، ثـــــــم المشـــــــاركة المجتمعيـــــــة بنســـــــبة إســـــــهام %6.70إســـــــهام 
، يليـــــــه متغيـــــــر حيـــــــازة المشـــــــروعات بنســـــــبة إســـــــهام 4.00%
، %0.70، ثم متغير المستوى التعليمي بنسبة إسهام 2.90%
، ويــأتي فــي الترتيــب األخيــر %0.70دخل بنســبة إســهام ثــم الــ

 .%0.40متغير حيازة األرض الزراعية بنسبة إسهام 
كمـــا أوضـــحت النتــــائج أن قيمـــة معامــــل االرتبـــاط المتعــــدد 

، والختبــار معنويــة اإلســهام باســتخدام اختبــار )ف( 70.80%

ــــــة معامــــــل االنحــــــدار، اتضــــــح أن نســــــبة إســــــهام هــــــذه  لمعنوي
، حيـث بلغـت قيمـة )ف( 0.01ة عنـد مسـتوى رات معنويـالمتغي

ممـــا يؤكـــد علـــى أهميـــة هـــذه المتغيـــرات  238.017المحســـوبة 
 المبحوثين.في وجود درجة االندماج االجتماعي لدى 

وفـــــى ضـــــوء هـــــذه النتيجـــــة يمكـــــن قبـــــول الفـــــرض النظـــــري 
الخــاص بهــذه الجزئيــات ورفــض الفــرض البــديل فــي نفــس هــذه 

 الجزئيات.
ـــأ ـــة علـــى ثير المعو وهـــذا يوضـــح ت ـــة والثقافي ـــات االجتماعي ق

 درجة اندماج هذه التجمعات في المجتمع المحلى.
رابعاااا: تحدياااد أهااام المقترحاااات للتغلاااب علاااي هاااذه المعوقاااات 
بمجتمع الدراسة من وجهة نظر المبحوثين التي تحد مان 

 اندماجهم في المجتمع المحلى. 
أهم  ( أن من12تشير نتائج البحث الواردة بالجدول ) -

ترحات من وجهة نظر المبحوثين في مواجهة المعوقات المق
االجتماعية والثقافية التي تحد من اندماج المبحوثين في 

، وتبين أن أكثر المقترحات أهمية من قبل المجتمع المحلى
المبحوثين هو االقتراح الخاص باالهتمام بالبنية األساسية 

، %98ة دوية بنسبوالمرافق والخدمات األساسية للتجمعات الب
وجود  ،%96حل مشكلة التقنين بالنسبة للبيوت البدوية 

مشروعات تنموية تتناسب مع طبيعة المورث الثقافي لتلك 
االهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية في  التجمعات البدوية،

لتقارب المسافات  ، توافر المواصالت%94البدوية  التجمعات
مما يجعل مشاركة البدو أمر  بين التجمعات والمجتمع المحلى

، المساواة والعدل بين الوافدين والبدو في فرص %90سهل
ارتباط المشروعات التنموية باالحتياجات الفعلية للبدو، العمل، 

موية وجود فرص لمشاركة البدو في هذه المشروعات التن
زيادة العائد االقتصادي الناتج عن مشاركة البدو في ، 89%

، زيادة عدد الجمعيات الخاصة %88وية المشروعات التنم
، %87بالمرأة وتفعيل دورها التنموي في منطقة الدراسة 

المراعاة لطبيعية النسق الثقافي عند تنفيذ المشروعات التنموية 
، عمل ت التنمويةمحاولة إدماج المرأة في المشروعا، 86%
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عمل ، %80ندوات للبدو تبين أهمية المشاركة في المجتمع 
ن شباب البدو في وضع المشاريع التنموية في لجان م
وجود مشروعات تنموية تحفز على المشاركة ، %79المنطقة 
، قيام المؤسسات والجمعيات الخاصة بالدولة %77فيها 

، %76بدوية بالقيام بالدور المنوط بها  في التجمعات ال
مشاركة شيوخ القبائل في وضع الخطط والمشروعات قبل 

ف أسعار المنتجات البيئية الخاصة ضع، %71التنفيذ 
، القضاء على عدم الثقة بين البدو والجهات التنفيذية بالمرأة

إنشاء أسواق جديدة لتسويق ، %70في المجتمع المحلى 
لمرأة في محاولة إدماج ا، %67 أنتاج السيدات في المنطقة

قلة اإلجراءات الروتينية المثبطة ، %60المشروعات التنموية 
أحساس المرأة باألمان ، %58لتنفيذ المشروعات والمعوقة 

قدرة الحكومة على  عند مشاركتها في المشروعات التنموية ،
اكتشاف القيادات البدوية وتدربيها واستثارتها للمشاركة في 

ائل والعشائر للتعريف بأهمية عمل ندوات توعية للقبالتنمية، 
دريبية ، عمل دوارات ت%55دور المرأة في المجتمع المحلى 

من قبل الجهات المعنية الستثمار أوقات فراغ المرأة بطريقة 
 .%47مفيدة لتحسين مستواها االقتصادي 

 

 

لعالقة المتغيرات المستقلة المدروسة  مجتمعة    Step-Wise. نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد 11جدول 
 حوثين كمتغير تابعوالدرجة الكلية لمستوي االندماج االجتماعي للمب

قة المتغيرات المدروسة ذات العال
 االرتباطية

معامل االرتباط 
 Rالمتعدد

%ا لتراكمية للتباين 
المفسر للمتغير 

 2Rالتابع 

%للتباين 
المفسر في 
 المتغير التابع

( T) قيمة
 المحسوبة

معامل االنحدار 
 الجزئى

 الترتيب

 (1) 1.367 **10.588 0.358 0.358 0.395 المعوقات االجتماعية

 (2) 1.006 **13.546 0.109 0.467 0.445 المعوقات الثقافية

 (3) 0.246 **6.944 0.067 0.534 0.469 درجة الرضا عن الخدمات

 (4) 0.996 **7.857 0.029 0.563 0.497 المشاركة المجتمعية

 (5) 0.234 **4.371 0.040 0.603 0.468 حيازة المشروعات

 (6) 0.899 **2.670 0.007 0.610 0.357 المستوى التعليمى

 (7) 0.340 **2.800 0.005 0.615 0.532 الدخل

 (8) 0.799 **2.709 0.007 0.621 0.708 حيازة األرض الزراعية

 0.01** معنوي عند مستوى                     R 0.708معامل االرتباط المتعدد 
2Rمعامل التحديد 

 0.05* معنوي عند مستوى                           0.621     
 238.017ة   قيمة )ف( المحسوب

 2020مـن واقـع اسـتمارة االسـتبيان  SPSSالمصدر: البيانات الواردة بالجدول جمعت عن طريـق اسـتمارة االسـتبيان وحسـبت بواسـطة الحاسـب اآللـي برنـامج 
 م .  
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 لى  اعية والثقافية التى تحد من اندماجهم في المجتمع المح. أهم مقترحات المبحوثين لمواجهة المعوقات االجتم12جدول 

 الترتيب % التكرار المقترحات م

 1 %98 98 االهتمام بالبنية األساسية والمرافق والخدمات األساسية للتجمعات البدوية 1

 5 %89 89 المساواة بين الوافدين والبدو في فرص العمل 2

 14 %70 70 والجهات التنفيذية في المجتمع المحلىالقضاء على عدم الثقة بين البدو  3

 2 %96 96 مشكلة التقنين بالنسبة للبيوت البدوية حل 4

 9 %80 80 عمل ندوات للبدو تبين أهمية المشاركة في المجتمع 5

 16 %60 60 توعية المرأة بأهمية التنمية من خالل وسائل األعالم المختلفة 6

 9 %80 80 لمشروعات التنمويةمحاولة إدماج المرأة في ا 7

 6 %88 88 ي الناتج عن مشاركة البدو فى المشروعات التنمويةزيادة العائد االقتصاد 8

 14 %70 70 قلة أسعار المنتجات الخاصة بالمرأة 9

 7 %87 87 زيادة عدد الجمعيات الخاصة بالمرأة وتفعيل دورها التنموي فى منطقة الدراسة 10

 15 %67 67 ديدة لتسويق أنتاج السيدات فى المنطقةإنشاء أسواق ج 11

 18 %55 55 عمل ندوات توعية لقبائل والعشائر بأهمية دور المرأة فى المجتمع المحلى 12

 5 %89 89 ارتباط المشروعات التنموية باالحتياجات الفعلية للبدو 13

 12 %76 76 به  في التجمعات البدوية قيام المؤسسات والجمعيات الخاصة بالدولة بالقيام بدور المنوط 14

 11 %77 77 تنموية تحفز على المشاركة فيها وجود مشروعات 15

 5 %89 89 وجود فرص لمشاركة البدو في هذه المشروعات التنموية 16

 17 %58 58 قلة اإلجراءات الروتينية المثبطة والمعوقة لتنفيذ المشروعات 17

 18 %55 55 ميةقيادات البدوية وتدربيها واستثارتها للمشاركة في التنقدرة الحكومة على اكتشاف ال 18

 2 %96 96 وجود مشروعات تنموية تتناسب مع طبيعة المورث الثقافي لتجمعات البدوية 19

لتقارب المسافات بين التجمعات والمجتمع المحلى  مما يجعل مشاركة  التتوافر المواص 20
 البدو أمر سهل

90 90% 4 

 3 %94 94 هتمام بالخدمات الصحية والتعليمية في التجمعات البدويةاال 21

 8 %86 86 المراعاة لطبيعية النسق الثقافي عند تنفيذ المشروعات التنموية 22

 18 %55 55 عند مشاركتها في المشروعات التنمويةأحساس المرأة باألمان  23

ثمار أوقات فراغ المرأة بطريقة مفيدة عمل دوارات تدريبية من قبل الجهات المعانية الست 24
 لتحسين مستواها االقتصادي

47 47% 19 

 13 %71 71 مشاركة شيوخ القبائل في وضع الخطط والمشروعات قبل التنفيذ 25

 10 %79 79 ب البدو في وضع المشاريع التنموية في المنطقةعمل للجان من شبا 26

 م.2020سبت من واقع استمارات االستبيان المصدر: البيانات الواردة بالجدول جمعت وح

 
 الوضع الحالي للتجمعات البدوية في جنوب سيناء:-

لبدو تلك  رصدت الباحثة واقع االحتياجات األساسية
التجمعات، من حيث التعليم، والصحة، والخدمة المجتمعية، 

البنية »والمرافق، والمؤسسات الثقافية والرياضية، فيما سمته 
قد تالحظ أن المتوفر منها يعاني من ضعف ، و «األساسية

شديد وعدم صيانة واهتمام وينقصه الكثير من الكفاءات 
ما هو في مجلي التعليم البشرية واألدوات واألجهزة الحديثة ك

والصحة، أما الباقي فهو غير متوفر بالمرة، ومع ذلك تحاول 

الدولة احتواء ما يمكن احتواءه والعمل على تحسين خدمته،  
ضافة لما تقوم به المؤسسة العسكرية مؤخرا من تقديم بعض إ

هذه  بعضالخدمات، كذلك تعمل الدولة على تحويل 
نتشرة في المحافظة إلى تجمعات زراعية منتجة، الم التجمعات

تضم مزارع لزراعة الخضراوات والفواكه وتربية األغنام 
كي، والهدف من هذا هو والماعز وأحواض لالستزراع السم

تحسين معيشة المواطن، في إطار تنفيذ مبادرة السيد الرئيس 
"حياة كريمة"، لتوفير فرص عمل للمواطنين في 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
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وتحقيق االكتفاء الذاتي من الخضراوات إقامتهم،  أماكن
والفاكهة، بدال من استيرادها من المحافظات المجاورة، كما 

ه المشروعات أن كان يحدث من قبل.حيث يمكن لمثل هذ
تعمل على الحد من األعمال غير المشروعة، وصقل مهارات 

ي مختلف ف التجمعات البدوية المواطيين، من خالل تحويل
كما سيتم  مدن المحافظة إلى تجمعات زراعية منتجة.

 باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة التجمعات البدوية إنارة
 صديقة البيئة.

أفدنة، إلنتاج  10ويجري حاليا إقامة منحل على مساحة 
عسل السدر الجبلي عالي القيمة الغذائية في تجمع "وادي 

ا يجري حالًيا مد شبكة كهرباء عامة لتجمع مكتب" البدوي، كم
كيلومترات،  وتم أيضا  7"نسرين" البدوي، وذلك لمسافة 

التجمعات  اه الشرب إلىالتعاقد على شراء سيارتين لنقل مي
البعيدة عن العمران، في تجمعات قرية وادي فيران.  البدوية

تكاملة في مدينة أبو رديس واالنتهاء من مشروعات التنمية الم
والتجمعات التابعة " أبو غراقد بوديان "مكتب" و"نسرين" و"

 لقرية وادي فيران بتمويل وتنفيذ من جهاز تعمير سيناء.
أخرى في تجمع بدوي "أم  وكذلك دراسة إقامة سدود

القصور" و"الرحبة" التابعين لقرية وادي فيران، حيث تم تسليم 
كما دود. المواقع إلى إدارة المياه الجوفية، للبدء في إقامة الس

كيلومترا،  14"، بطول  أبو غراقد يجري رصف طريق "
مليون جنيه، فضال عن توصيل شبكة كهرباء  30بتكلفة 

" أبو غراقد تعمل بالطاقة الشمسية ألول مرة إلى تجمع "
بح أول التجمعات المضاءة بالطاقة البدوي بالكامل، ليص

الشمسية، وهي مشروعات مهمة سوف تساهم بشكل كبير في 
 تنمية تلك المناطق وخدمة أبناءها.

ر مهم ليعوض أبناء البدو عن ي بدوويقوم الجيش المصر  -
حيث أظهرت . عامًا األخيرة 30غياب الدولة في الـ

والجيش الدراسة أن هناك تواجد وتواصل حقيقي بين البدو 
وأن الجيش يسعى لحل الكثير من مشاكل البدو، 
والتواصل معهم،  للقضاء على الصورة النمطية التي 

فنية حول كون صدرتها وسائل اإلعالم، وبعض األعمال ال
أهالي بدو سيناء ممن يثيرون الريبة دائمًا، وهذا أدى  
لشعورهم بالظلم، وأنهم مواطنون من الدرجة الثانية في 

، وهي الصورة التي كان لها أثر كبير في تأخر المجتمع
 .عملية تواصل وانصهار البدو في المجتمع بشكل عام
عامًا  وهذا يرجع إلى غياب دور الدولة خالل الثالثين

الماضية، إال أنه يوجد حاليًا جسر من الثقة يمتد بين هؤالء 
، البدو والدولة بواسطة تحركات القوات المسلحة لدعمهم

االستفادة من الطاقات البشرية في عمليات التنمية ومحاولة 
التي تقام على األراضي السيناوية شمال وجنوب، وتقدم 

لهم، سواء عبر « ستياً ماديًا، ولوج»المؤسسة العسكرية دعمًا 
إيصال مياه صالحة للشرب، وتوصيل الكهرباء، أو أجهزة 
ل مولدات تمدهم بالطاقة لعدد من الساعات يوميًا، والتواص

مع مشايخهم وعواقلهم لحل مشكالتهم، مع مراعاة عاداتهم 
وتقاليدهم وثقافتهم البدوية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني 

لصالح األهالي، مثل مشروعات  بتنفيذ بعض المشروعات
المشغوالت اليدوية والسجاد، ودعم زراعة النباتات التي 

عمل لهم، ، ومحاولة توفير مصدر تستخدم في العالج الطبي
وأحياء التراث السيناوي، واالهتمام بالحرف البيئية وعرضها 
في معرض تراثنا الذي يقام سنويا برعاية رئاسية، وفتح 

سفاري ، حتى ال يلجأ بعض الشباب الوديان لسياحة ال
لممارسة التجارة غير المشروعة ، وأيضا محاولة المساواة 

قام من قبل بينهم وبين الوافدين في المشروعات التي ت
ألهالي البدو، المستثمرين و واستخراج بطاقات الرقم القومي 

واستكمال ترعة السالم لالستفادة منها في إقامة مشروعات 
ل الكهرباء، لمحاولة التخفيف من فكرة زراعية، وتوصي

التهميش لدى البدو، التي يترتب عليها ضعف االنتماء، 
لي ال بد من احتواء وتهديد األمن القومي االجتماعي، وبالتا

البدو كما يفعل الجيش المصري حاليًا، وأن التحدي الرئيسي 
أمام الدولة حاليًا فيما يتعلق بهؤالء البدو هو كيفية خلق 

لة دائمة للرزق بالنسبة لهم، وهذا لن  يتحقق إال من وسي
خالل دمج البدو في مشروعات تنموية حقيقية، ترعاها الدولة، 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9.aspx
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لمدني، ورجال األعمال، الن ما ُيشاع ومؤسسات المجتمع ا
عن ضعف انتمائهم للهوية المصرية ليس له أي أساس من 
 الصحة، حتى ولو حاد بعضهم عن الطريق القويم، إال أن
 األغلبية العظمى منهم يحبون الوطن ويرغبون في استقراره.

 التوصيات
 توفير الخدمات األساسية للتجمعات البدوية.-1
تثمارية تتناسب مع طبيعة وثقافة عمل مشروعات اس-2

 وعادات وتقاليد المجتمع البدوى.
االهتمام من قبل الدولة بالتعليم والصحة من خالل أنشاء -3

  .لتجمعات البدوية مدارس وحدات صحية
توفير الطرق والمواصالت بين هذه التجمعات والمجتمع -4

 المحلى.
مل عمل مشروعات تناسب احتياجات هذه التجمعات وتع-5

 على تحسين المستوى المعيشي لهم.
محاولة تصحيح الصورة النمطية السائدة عن البدو لدى -6

أبناء الوادي والتي تغذى _لألسف_ من اإلعالم الذي 
يجهل طبيعة وثقافة ووطنية أبناء تلك المجتمعات 

 الحدودية المهمة. 
شراكهم في المشروعات التنموية التي -7 توفير فرصة عمل وا 

 منطقة الدراسة. تقام في
المساواة بين البدو والوافدين في فرص العمل والخدمات -8

 المقامة بالفعل أو التي ستقام في منطقة الدراسة. 
والتقاليد البدوية وأحياء التراث البدوي  احترام العادات-9

 وتشجيع االستثمار في مجال الحرف البيئية. 
وافدين عمل أنشطة اجتماعية وترفيهية تجمع بين ال-10

 والبدو للمساعدة في اندماجهم.
االهتمام بالمرأة البدوية والعمل على تمكينها في  -11

المجتمع المحلي من خالل التوعية بضرورة التعليم 
وتشجيعها على االهتمام بالحرف البيئة ومساعدتها في 

 التسويق لتحسين دخلها. 

حث المجتمع المدني من خالل الجمعيات األهلية على  -12
االهتمام بالمرأة البدوية في المجاالت الصحية والتعليمية 

 والوعي الثقافي. 
عمل برامج توعية بأهمية التعليم والصحة لألهالي في  -13

 دراسة.مجتمع ال
أنشاء مراكز تأهيل مهني لمساعد أبناء تلك المجتمعات -14

 على تعلم حرف تمكنهم من إيجاد فرص عمل جيدة.
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ABSTRACT 

Social and Cultural Impedimentsto Integrating Bedouincommunities into The 

Local Community South Sinai Governorate 

Entsar Ali Hassan Ali, Mstafa Abdelaziz

The main aims of the study are; to distinguish the 

characteristics of the respondents in the study area, to 

identify the most important social and cultural 

impediments that hinder the process of social 

integration, to determine the degree of social integration 

of Bedouin communities in the study area, to identify 

the relationship between the characteristics of the 

respondents and the degree of social integration in the 

study area, and toidentify the most important suggestion 

to improve the social integration of the respondents in 

the study area. 

Data were collected through personal interviews 

using a questionnaire form prepared for this study, from 

a sample consists of (100) families from Bedouin 

communities (Ras Sidr– AlTor - and Saint Catherine). 

The Bedouin guides have helped the researcher in 

specifying the number and locations of Bedouin 

families in these communities to choose a regular 

random sample. 

Descriptive statistical methods; frequency and 

percentages were used. The simple Pearson correlation 

coefficient was also used to identify the nature of the 

potential correlation between the degree of integration 

of the respondents and the variables of the study. The 

study was concluded with a set of recommendations and 

suggestions to raise the level of Bedouinsintegration. 

The most important results show that half of the 

respondents fall into the age group (35 to less than 50 

years), and more than half of the respondents (86%) are 

married and subsist.It was found that 78% of the 

respondents have an average standard of living,one third 

of the sample(37%) work in tourism.Less than a third of 

the respondents (27%) have preparatory education, 

about half of the sample (53%) have littleinformal 

participation in society, and 71% of the respondents 

have a strong tribal affiliation. 

The social impediments are high for about 56%, 

while 27% are medium and low to 17%. The mean is 

25.0300, and the standard deviation is 7.444. These 

results indicate the sample’s dissatisfaction with the 

current situation. This is due to the lack of services, 

whether educational, health, electricity, water, drainage, 

as well as the difficulty of the roads to reach these 

gatherings. Also, the Bedouins feel injustice by the 

state. The cultural impediments are high for about 53%, 

while 34% are medium and low to 13%. The mean is 

41.4700, and the standard deviation is 12.556.  

This demonstrates the strength of adhering to ancient 

traditions in Bedouin communities than in urban 

societies. As the Bedouins cling to the ancient and the 

heritage and are proud of it. Nearly half of the Bedouin 

(48%) had a weak integration degree, 33% have an 

average degree and 19% strong. The mean is 17.3700, 

and the standard deviation is 10.1619. 

This shows that the degree of integration of Bedouin 

communities into the local community is weak. This 

confirms the existence of social and cultural obstacles 

that hinder the integration of these communities, as well 

as the lack of confidence in the executive local. There is 

an inverse relationship at the level of 0.01 between the 

level of social integration and the following variables: 

age, degree of tribal affiliation, social and 

culturalbarriers.  

The values of the simple correlation coefficient are 

respectively, -0.699**, -0.522**, -0.708**, -0.578**. 

The presence of eight variables that contribute of 62.1% 

in explaining the total degree of social integration. 

These variables are: social obstacles, which contribute 

by 36.1% in explaining the total variance, cultural 

obstacles contribute by 18.3%, the degree of satisfaction 

with services contribute by 6.2%, the 

societalparticipation contributes by 5.7%, the 

acquisition of projects contributes by 4.5%, the 

educational level contributes by 2.2%, the income 

contributes by 1.5%, and comes in the last order the 

practical status, which contributes by 1.2%. 

Therespondentsput many suggestions to facethe 

social and cultural obstacles that limit their integration 

into the local community. These suggestions are the 

establishingof the basic infrastructure, facilities and 

vital services for Bedouin communities. They ask to 

solving the problem of legalization for Bedouin homes, 

the existence of development projects suitable for the 

nature of their cultural heritage, in addition to paying 

attention to health and educational services in Bedouin 

communities. 

.   


