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 حمددات اس تفادة املرأ ة السيناوية من أ نشطة امجلعيات النسائية مبحافظة جنوب سيناء

 منال سعد س يد ،* ناحسن جالل شعب

 ، القاهرة، مرصمركز حبوث الصحراء ،قسم ادلراسات الاجامتعية

  Hassan galal16@yahoo.com :للباحث الرئييس الربيد الاليكرتوين* 

 العريب امللخص

 ،رتباطية بني بعض املتغريات الشخصية للس يدات املبحواثت ومس توى اس تفادهتن من أ نشطة امجلعيات النسائيةالعالقات الا اختبار اس هتدف البحث

 وقد أ جريت تكل. درجات اس تفادة املبحواثت من أ نشطة امجلعيات النسائية يف يتفسري التباين اللكيف  للمتغريات املس تقةل املدروسة حتديد الإسهام النس يب

مبحوثة من الس يدات املس تفيدات من أ نشطة  377س سدر( عىل عينة بلغ قواهما أ  ر  –سانت اكترين  –طور سيناء )ادلراسة مبحافظة جنوب سيناء 

ن ااس امترة اس تبي انت ابملقابةل الشخصية للباحث مع املبحواثت بواسطةاومت مجع البي امجلعيات النسائية مت حتديدها وفقآ  ملعادةل مورجآ ن لتحديد جحم العينة.

انت وحتليلها جداول احلرص العددى والنسب املئوية ومعامل اتبويب البييف  ان، وقد اس تخدم الباحث2020كتوبر أ  مت تصمميها لهذا الغرض خالل شهر سبمترب و 

اس تفادهتن متوسطة اكنت % 56نصف املبحواثت  ما يزيد عن :مه النتاجئ ما يىلأ  نت واك (، ومعامل الارتباط البس يط وحتليل الاحندار املتعدد.2التطابق )اك

، عدد أ فراد ال رسة للمبحوثني وبني مس توى ي، ادلخل الشهر السنوجود عالقة ارتباطية معنوية عكس ية بني متغريات  .من أ نشطة امجلعيات النسائية

أ كرب من قمي  ويه 0.346-، 0.422-، 0.248- وعىل التوايلالاس تفادة من برامج ونشاطات امجلعية، حيث بلغت قمية معامل ال رتباط البس يط احملسوبة 

  .بني املبحواثت من حيث اس تفادهتن من أ نشطة امجلعيات ي% من التباين اللك47.8تفسري حنو يف  تسهم املتغريات املدروسة .هتا اجلدوليةانظري 

 .امجلعيات النسائية ،املرأ ة السيناوية ،حمددات: الاسرتشاديةاللكامت 

 البحثمشلكة مقدمة و 

ش ىت أ حناء العامل اإىل تآ سيس وتبىن يف  تسعى العديد من ادلول

تكثيف اجلهود واس تقطاب يف  نشاطات تعىن ابلإنسان وتعمل جاهدة

تتجرعها اليت  دمع اخلري والتخفيف من املعاانةيف  القادرين واملورسين

 البرش مه الرصيد ال سايسن أ  من منطلق  (.2005، الإنسانية )النعمي

بدل ومن طاقهتم ومبادراهتم تس متد التمنية قوهتا واندفاعها )حسن،  يل  

سيناء لتمنية املرصية  ن ادلوةلهذا الإطار جاء الاهامتم مويف  .(1998

حملافظة جنوب خاصة يف ظل ال بعاد الإسرتاتيجية وال منية والقومية امللحة 

عادة توزيع الساكن وزايدة فرص العمل و سيناء خفض ، جبانب خمططات اإ

يف ، ةمعدلت البطاةل وحماوةل احلد من معدلت الفقر يف هذه احملافظ

قتصاداًي وبيئياً  ىل تمنية مس تدامة اإجامتعيًا واإ طار تمنوي يسعى اإ ومن هنا . اإ

عتباره احملرك ال سايس اذلابملرأ ة السيناوية هامتم جاء الا يسهل  يابإ

القات الإجامتعية ويشلك البنية ال ساس ية للع ،معليات التفاعل الاجامتعي

  .ويساعد عىل مواهجة املشالكت الإجامتعية ،ويعزز الثقة املتبادةل

، احلياة البدويةيف  تلعهبا املرأ ة السيناوية الادوار الرئيس ية اليتن اإ 

حتقق هذه  هجود التمنية الاجامتعية رضورة ملحة يكيف  جتعل من ادماهجا

 اجلهود النتاجئ املرجوة. 

العوامل عتباره يف ا مول لبد وأ ن ايخذآ  الاندماج املول شك أ ن ذكل 

 اجملمتع.يف  ول زالت تؤثر عىل ماكنة املرأ ة السيناويةثرت أ   اخملتلفة اليت

ولعهل من املفيد أ ن يمت المتيزي بني نوعني من النشاط يتطلهبم العمل 

عمل يتعلق ابلوهلام أ  . سيناء هجود التمنية يفيف  عىل ادماج املرأ ة السيناوية

يتعلق ابلعمل مع املرأ ة السيناوية ذاهتا من  والثاين يمع اجملمتع السيناو 

اليت  من العديد من املشالكت قد تعاين واليت، خالل امجلعيات النسائية

 حتد من قياهما بآ دوارها التمنوية. 

تواجه امجلعيات النسائية هو عدم معرفة اليت  ولعل من أ مه املشالكت

حتد من ادلور الفعىل لها وخضوعها لالجهتادات الشخصية  املتغريات اليت

  .قامت من أ جلها هذه امجلعياتاليت  وهوما حيد من فرص حتقيق ال هداف

ىل التفكري جراء هذه ادلراسة لمتثل جبانب يف  وهذا ما دفع الباحثان اإ اإ

 دراسات أ خرى سابقة أ و لحقة صورة حقيقية لواقع امجلعيات النسائية

بوصفها متثل الإطار أ و البناء التنظميى اذلى تتنطلق السيناوي  اجملمتعيف 

تؤثر سلبآ  أ و واليت  منه املامرسة الفعلية للمتية الاجامتعية للمرأ ة السيناوية،

 توفري فرص النجاح وفاعلية ادلور للجمعيات النسائية. يف  اجيابآ  

خر نلمس ولكن عندما نقرتب من امجلعيات النسائية لسبب أ ول  

ل شعارات فقط دون وبصد ق أ ن العديد مهنا ل ميثل للتمنية الاجامتعية اإ

    . مضمون

فآ ن التساؤل ت الرئيس ية لهذ ، وىف ضوء العرض السابق ملشلكة البحث

  يه:البحث 

يف جمال التمنية امجلعيات النسائية  اذلي تلعبهالتمنوى ما ادلور

حمددات اس تفادة املرأ ة السيناوية  ما يه، ؟للمرأ ة السيناوية الاجامتعية

 من أ نشطة امجلعيات النسائية؟

جابة عىل هذا التساؤل  دتس تدعي بدورها طرح عدية الرئيس   تولالإ

: ما أ ل ويه، من ال س ئةل الفرعية اليت تربز اجلوأ نب ال خرى للمشلكة

ادلور ما هو ، السامت الشخصية للمرأ ة السيناوية بعينة ادلراسة؟ يه

 ما يه، جممتع ادلراسة؟يف  ات النسائيةاذلي تقوم به امجلعيالتمنوي 

يف سبيل  تقدهما امجلعيات النسائية للمرأ ة السيناويةاليت  اخلدمات الفعلية

العالقة بني املتغريات الشخصية  ما يه، ؟وحل مشالكهتم رعاية هؤلء

 من اخلدمات واملعلومات والربامج للمبحواثت وبني مدى الاس تفادة

ما هو الإسهام النس ىب للمتغريات ، طة للجمعيات النسائية؟والانش
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درجات اس تفادة املبحواثت يف  يتفسري التباين اللكيف  املس تقةل املدروسة

ادلور التمنوي اذلي  العالقة بني ما يه، من أ نشطة امجلعيات النسائية؟

من اخلدمات  درجة  الاس تفادةو أ  ات النسائية وبني مدى تقوم به امجلعي

 والانشطة ابمجلعيات النسائية؟  واملعلومات والربامج

ىل وهتدف ادلراسة  تقدهما امجلعيات اليت  عىل أ مه ال نشطةالتعرف اإ

حتديد مس توى اس تفادة . النسائية للمرأ ة السيناوية مبنطقة ادلراسة

اختبار . الس يدات املبحواثت من أ نشطة امجلعيات النسائية املدروسة

لعالقات ال رتباطية احملمتةل بني بعض املتغريات الشخصية املمزية معنوية ا

 .للس يدات املبحواثت ومس توى اس تفادهتم من أ نشطة امجلعيات النسائية

تفسري التباين يف  حتديد الإسهام النس ىب للمتغريات املس تقةل املدروسة

 .درجات اس تفادة املبحواثت من أ نشطة امجلعيات النسائيةيف  اللكى

ات النسائية ادلور التمنوي اذلي تقوم به امجلعي التعرف عىل العالقة بني

والانشطة  من اخلدمات واملعلومات والربامج وبني درجة الاس تفادة

التعرف عىل أ مه معوقات اس تفادة الس يدات  .ابمجلعيات النسائية

املبحواثت من أ نشطة امجلعيات النسائية وكذا مقرتحات حلها من وهجة 

  .بحواثتنظر امل 

الفروض البحثية مت صياغة  والرابع لتحقيق هديف البحث الثالثو 

 اليت متثلت يفو ل توجد عالقة بني املتغريات املس تقةل للمبحواثت : التية

وعدد ، وادلخل، والسن، واحلاةل الاجامتعية، واملؤهل ادلراىس، املهنة

 والربامجخلدمات واملعلومات ا وبني درجة الاس تفادة، الارسةأ فراد 

ل توجد عالقة معنوية بني . امجلعيات النسائية تقدهمااذلي  والانشطة

املتغريات املس تقةل املدروسة وبني درجة اس تفادة املبحواثت من أ نشطة 

ادلور التمنوي اذلي تقوم به  ل توجد عالقة بني. امجلعيات النسائية

ات من اخلدم ات النسائية وبني مدى او درجة الاس تفادةامجلعي

 والانشطة ابمجلعيات النسائية. واملعلومات والربامج

ال ونة ال خرية يف  يزتايد :يطار النظرى والاس تعراض املرجعلإ ا

ومدى دوارها أ  و الاهامتم بقضااي املرأ ة ودراسة مشالكهتا ورغباهتا 

 ويمتثل هذا الاهامتم سواء عىل املس توى احمليل. تمنية جممتعهايف  مشاركهتا

 الندواتقامة اإ و عقد العديد من املؤمترات ادلولية يف  يوالعامل يقلميوالإ 

فعىل سبيل املثال وليس احلرص  ،بقضااي املرأ ة وحقوق النساءهمتت االيت 

، مؤمتر كوبهناجن عام 1975املكس يك يف  املؤمتر العاملى ال ول للمرأ ة

، مؤمتر فيبنا 1992مؤمتر البيئة والتمنية  1985، مؤمتر نريوىب 1980

 ، املؤمتر ادلويل1999مؤمتر القمة العاملى ااتمنية الاجامتعية ، 1993

 الرابع املعين ي، املؤمتر العامل1994للساكن والتمنية اذلى عقد ابلقاهرة 

 2000، مؤمتر ال مم املتحدة عام 1995بكني عام يف  أ قمي يابملرأ ة اذل

الانت مهنا صدور العديد من التفاقيات والاعيضا أ  و . (2015، )امحلايدة

تفاقية اخلاصة ابحلقوق ، 1948حلقوق الإنسان عام  يالاعالن العامل الإ

شاكل المتيزي ضد أ  ، اتفاقية القضاء عىل مجيع 1967الس ياس ية للمرأ ة عام 

 (. 2009، )العبد الكرمي 1979( CEDAWاملرأ ة )

وضع اإطار مؤسىس خيدم قضااي يف  مرصيف  ولقد متثل هذا الاهامتم

. اجمللس القوىم للمرأ ةيف  يمتثلاحلصول عىل حقوقها يف  ويساعدهااملرأ ة 

يضا أ  العديد من املؤمترات ادلولية املهمتة بقضااي املرأ ة و يف  كام شاركت مرص

صدار عدد من القوانني تؤكد عىل املساوة بني الرجل واملرأ ة وكذكل اليت  اإ

جل )سامل دمعها لتوىل املناصب القيادية وخوض الانتخاابت جبوار الر 

شاكل المتيزي ضد أ  عىل مجيع  ( كام صدقت مرص عىل اتفاقية القضاء2009

فاملرأ ة تشلك ، مارس ليكون عيدا للمرأ ة 16وكذكل ختصيص يوم ، املرأ ة

نصف اجملمتع ومشاركهتا رضورة اساس ية لتحقيق التمنية الشامةل واملس تدانة 

يف  اركة املرأ ةبني مشجيابية اإ فقد أ كدت ادلراسات عىل أ ن هناك عالقة 

تسري فهيا معلية التمنية )احلوامدة اليت  العمليات الانتاجية والرسعة

 .(2017والطاهات ،

احلديث ل يقترص عىل املرأ ة احلرضية ن اإ فوعند احلديث عن املرأ ة 

هام مل  يوالريفية وامنا يشمل املرأ ة البدوية )السيناوية( فهىى مورد برش 

تشري هل خطط وبرامج التمنية ومل يوجه لها برامج تدريبية وتعلميية مبارشة 

املناطق يف  ليس هناك برامج اكفية موهجة للمرأ ة السيناوية هأ ن وأ  

الصحراوية ابلرمغ من أ ن املرأ ة السيناوية متثل قطاع همم من ساكن مرص 

معلية يف  سايسأ  فهىى طاقة منتجة جيب استامثرها لعتبارها رشيك 

ال مر اذلى انعكس عىل وجود اختالفات بني املرأ ة احلرضية ، التمنية

قتصادية اخلصائص الإجامتعية والايف  والريفية والبدوية )السيناوية(

فاملرأ ة املرصية السيناوية عىل وضعها املتخلف ، واملعيش ية اخلاصة هبا

ساس ق ال  واملتوارث منذ مئات الس نيني ال مر اذلى ل ميكن معه حتقي

معلية التمنية يف  ع املعطل ودفعه للمسامهةمتنصف اجمل حياء اإ للتمنية وهو 

 . جلعل اجملمتع قادر عىل مواهجة حتدايت العرص

 Butt et al.(2010)، (2011وأ شارات دراسات النور )

هناكل العديد ن أ  عىل املرأ ة الريفية جريت أ  اليت  Miranda( 2018و)

تمنية اجملمتع الريفى سواء اكنت يف  تقوم هبا املرأ ةاليت  من ال دوار الهامة

 يكام ذكرت دراسات لك من جحاز . الزراعيةعامل و ال  أ  داخل املزنل 

,(2008 )Fao (2017), Akbay and Ababakr (2018), 

Kongolo and bamgose (2002)    هناك كثري من املعوقاتن أ 

التمنية مهنا الفقر واجلهل يف  حتول دون املشاركة الفعاةل للمرأ ةاليت 

والعقبات ال رسية ومه ما حيمت رضورة الإهامتم هبا ، والعادات واملورواثت

 .وحل مشالكهتا وتقدمي اخلدمات لها

 امجلعيات ال هلية لها دورن أ   (2008) يكام أ شارت دراسة الس بعاو 

جامتعية من خالل تنفيذ العديد من الشاطات التمنوية حتقيق التمنية الايف 

ن هذا ادلور اكن حمدودأ  قياسا لعملية التمنية أ  ل اإ مبجالهتا املتعددة 

ىل مشاركة مجيع الهيئات واملؤسسات الرمسية واليت  الإجامتعية حتتاج اإ

 والشعبية.

ميكن تفعيل دور امجلعيات نه أ  ( 2003وحضت دراسة محمود )أ  و 

 دراسة احتياجات املرأ ة الفقرية والتخطيط لإش باعها.  يف ال هلية

 لمبحواثتل أ ن املس توى التعلميي  (1999وتوصلت دراسة السمري )

أ ن ادلور و، أ ثر عىل أ داهئن وممارس هتن للعمل التطوعي تآ ثرًيا اإجيابًياهل 

ب أ ن يلقى تآ ييد جياذلي تقوم به املتطوعات للعمل الاجامتعي اخلريي 

 س يايس أ كرث من ذكل حىت يمتكن من الهنوض ابجملمتع يف اكفة اجملالت. 

 اإىل مساندة اجامتعية واقتصادية لتفعيهلحيتاج  النسايئ ادلور وأ ن

 وتعظميه يف اجملمتعات احمللية داخل اململكة العربية السعودية. 
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ىل أ  Wagle (1997 )دراسة واجل شارت أ  و  أ دوار قطاع اجملمتع  ناإ

مضاعفة جحم املرشوعات  ها،أ ول  رئيس يةحماور املدين تمتحور يف ثالثة 

بناء حراكت وتوجهيات قاعدية واليت تؤدي  ا،اثنهي والتقومي املس متر لها.

ىل قيام جممتع مدين حقيقي. وأ خريا التآ ثري يف الإصالحات الس ياس ية  ،اإ

 اًي يف تنفيذ خطة التمنية. لمجمتع املدين دوًرا جوهرل عتبار أ ن اإ عىل 

( ابلنس بة 1994) Satyanorayanaكام ذكرت دراسة سانيتاتزنانيا 

وجود فرص معل للمرأ ة مما  يف لقرية تشلجال اكنت النتاجئ اإجيابية وتمتثل

أ اتح لها فرصة احلصول عىل ال جور املناس بة ونتج عن ذكل ارتفاع النسق 

يتضح من هذه النتيجة دورالنسق  الإقتصادى لل رسة وابلتايل

كام أ اتح للمرأ ة دورأ  أ كرب ، يوأ ثره عىل النسق الإجامتع يقتصادالا

اتحة الفرصة يف  للمشاركة الفعلية ىل اإ تمنية القرية ومواردها بل تعدى ذكل اإ

ىل زايدة  لها بآ صدار واختاذ القرارات والس ياسات التفيذية أ دى ذكل اإ

نتاج للمحاصيل الزراعية وا النسق الإقتصادى ورفع يف  لغذائية ممثةلالإ

بيامن لقرية تشيبال اكنت ، مس توى املعيشة دلى املرأ ة بل ولسائر أ رسهتا

  . اً الناجئ عكس ية متام

ومن هذه ادلراسات ميكن اخلروج مهنا ببعض املالحظات الهامة 

دراك اجملمتع ل مهية املرأ ة ودورها التمنوى فيه: ىه ساعدت هذه كام  .اإ

يف  وحتديدها كذكل اختيار مشلكة البحث احلايليف  ات الباحثانادلراس

اخلطوات املهنجية يف  اختيار التساؤلت الرئيس ية والتساؤلت الفرعية مث

جابة عن أ س ئةل البحث والتآ كد من حصهتا جئ ااس تعان الباحث بنت .لالإ

صياغة الإطار النظرى للبحث يف  وتوصيات بعض ادلراسات السابقة

ىل احملاكت الرئيس ية ل داة القياس  أ ن يتوصال انتطاع الباحثاس   .احلايل اإ

وكذكل عباراهتا ومفردهتا وذكل من خالل حتليل  امحبهث يفاملس تخدمة 

س تعراض املرجعي السابق بناًء عىل الاو . البحوث وادلراسات السابقة

هناك ن أ  ميكن القول  ،ونتاجئ ادلراسات السابقة اليت مت الاس تعانة هبا

التمنية مهنا يف  حتول دون املشاركة الفعاةل للمرأ ةاليت  املعوقات كثري من

يدفعنا  يوالعقبات ال رسية ال مر اذل، الفقر واجلهل والعادات واملورواثت

ىل رضورة الاهامتم هبا وحل مشلكهتا وتقدمي اخلدمات لها  . اإ

غفال دورهان اإ وأ خريأ   هامل املرأ ة السيناوية واإ  يعتربتمنية اجملمتع يف  اإ

هدار  ، أ شد احلاجة الهيا لتحقيق التقدم املنشوديف  لطاقات برشية جملمتع اً اإ

برامج التمنية سوف جيعل يف  مشاركهتا الفعليةيف  التـآ خري والهتاونن أ  كام 

 .الرجل مما يعرقل مرشوعات التمنيةالفارق كبري بيهنا وبني 

رتباطها مبدى اس تاليت  املتعريات ميكن اس تخالصو  فادة يفرتض اإ

، عىل النحو التايل: )السناملرأ ة السيناوية من أ نشطة امجلعيات النسائية 

ادلخل ، وعدد أ فراد الارسة، واحلاةل الاجامتعية، املهنة، واملؤهل ادلراىس

 .الشهرى(

 وهناك بعض املفاهمي اخلاصة مثل:

مع ، املنظمني هبدف ممارسة أ نشطة معينة جامعة من ال فراد :امجلعية

يف بنيهتا ادلاخلية فامي يتعلق  تيب والتنس يقمن أ شاكل الرت  قيام شـلك

  (.2001 )الشطى، بوجود رئيس ومرؤوسني واتبـاع أ و أ عضاء

منظامت مفهوم امجلعيات ال هلية عترب مفهوم اجلعيات الاهلية: ي 

خاصة تطوعية تقوم بتلبية احتياجات اجملمتعات احمللية أ و اجملمتع عامة، 

وتقدمي صور الرعاية والتمنية الاجامتعية اخملتلفة دون أ ن تس هتدف حتقيق 

 (.2002)الساملوطي ، من وراء نشاطاهتا املتعددة الرحب

 وتتضمن ما ييل: التعريفات الإجرائية

 واليت ت"العوامل املمزية للمبحواثويقصد به الاس تفادة: حمددات 

 اس تفادة املرأ ة السيناوية من أ نشطة امجلعيات النسائيةقد تؤثر يف درجة 

وعدد أ فراد ، واحلاةل الاجامتعية، املهنة، واملؤهل ادلراىس، ويه: )السن

 مات الفعلية واملعلومات والربامجخلداوبني ، ادلخل الشهرى، رسةال  

 .امجلعيات النسائية( تقدهمااذلي  نشطةوال  

تسعى  للرحبأ هنا مجموعة من املنظامت غري الهادفة امجلعيات ال هلية: 

ىل حتقيق النفع العم وأ حيااًن حتقيق وحامية مصاحل أ عضاهئا.  اإ

رادية نشآ ت مببادرة من امجلعيات النسائية:  أ هنا منظامت تطوعية اإ

 . ومبشاركة مهنم )الس يدات( املواطنني

التباين اللكى للتغري يف  لتفسري أ س باب :لدلراسة املوهجات النظرية

 خلدمات الفعلية واملعلومات والربامج والانشطةاالاس تفادة من  درجة

نظرية الفعل الاجامتعي س تخدام امت  ،امجلعيات النسائية تقدهمااذلي 

،  Voluntaristic Social Action Theoryرادى لبارسونز الإ 

ىل حتقيق أ هداف خشصية حيث تفرتض هذه النظرية أ ن  ال فراد يسعون اإ

يف ظل مواقف وأ وضاع معينة يتوافر فهيا وسائل بديةل لتحقيق 

ولكهنم يف سعهيم لتحقيق أ هدافهم يكونون حمدودين ابلعديد  ،ال هداف

من الظروف املوقفية مثل خصائصهم البيولوجية وظروف بيئهتم الطبيعية 

يكون حمدوداً ابلقمي الاجامتعية اً يضأ  كام أ ن سلوك ال فراد  ،والايكولوجية

ولك  ،واملعايري السلوكية وال فاكر السائدة يف احمليط اذلي يعيشون فيه

هذه احملددات املوقفية واملعيارية تؤثر عىل قدراهتم يف اختيار الوسائل اليت 

 ،ميكن أ ن حتقق أ هدافهم من بني خمتلف الوسائل البديةل )أ اين كريب

رادى لبارسونز يتضمن مجموعة من الفعل الإ (. وعىل ذكل فان 1999

ىل حتقيقها،  العنارص يه: الفاعلون، وال هداف اليت يسعى الفاعلون اإ

والوسائل البديةل لتحقيق ال هداف، والعوامل الثقافية واملعيارية اليت تؤثر 

عىل اختيار ال هداف والوسائل، والعوامل املوقفية اليت تؤثر عىل اختيار 

ئل، وأ فعال وقرارات الفاعلني لتحقيق ال هداف اليت تتآ ثر ال هداف والوسا

 بلك من العوامل الثقافية والعوامل املوقفية.

لتطوير مس توى  ايف سعهياملرأ ة السيناوية ووفقًا لهذه النظرية فان 

ىل املفاضةل بني  نفه ،اوحتسني مس توى جودة حياهت ،امعيش هت يلجآ ون اإ

حيث يشري البديل ال ول  ،بديلني رئيس يني للمساعدة يف حتقيق أ هدافهم

ىل اهامتم  ابجلانب املادي لالرتقاء مبس توى املعيشة املرأ ة السيناوية اإ

وزايدة قمية  ،واملمتثل يف: العمل عىل زايدة ادلخل ،وحتسني جودة احلياة

وزراعة  ،راىض الزراعيةاملدخرات ورشاء مساحات أ كرب من الا

 ،والعمل يف أ كرث من همنة لتحسني مس توى ادلخل ،احملاصيل النقدية

والهجرة اإىل املناطق اليت  ،والاهامتم ابملرشوعات الصغرية املدرة لدلخل

يتوافر هبا فرص أ فضل للعمل اإىل غري ذكل من اجلوانب املادية لتحسني 

مقابل ذكل ويف  .الصحراويةمس توايت نوعية وجودة احلياة هبذه املناطق 
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ىل الاهامتم ابجلانب الاجامتعي لتحسني املس توايت  يشري البديل الثاين اإ

املرأ ة دلى  ةتمنية الاجامتعيال املعيش ية ومس توايت جودة احلياة من خالل 

حيث يتآ ىت ذكل عن طريق: زايدة جحم ش بكة العالقات  ،السيناوية

جامتعية يف نطاق جممتعاهتم والانضامم اإىل املنظامت الا ،الاجامتعية

ورفع مس توى قيادهتم  ،ابلإضافة اإىل حتسني درجة الثقة دلهيم ،الصحراوية

 القبلية. 

منا تتآ ثر ببعض العوامل الثقافية  ومعلية املفاضةل بني هذين البديلني اإ

واملعيارية السائدة ابجملمتعات الصحراوية مثل: املس توايت التعلميية 

ومس توايت  ،ومدى انتشار قمية املشاركة يف ال نشطة التمنوية ،السائدة

ومس توى الطموح الاجامتعي والاقتصادي  ،الانفتاح اجلغرايف والثقايف

واملس توايت السائدة للرضا عن احلياة  ،ايتالبدوالنساء  لهؤلء

ابلتجمعات القبلية. كام تتآ ثر معلية املفاضةل كذكل ببعض العوامل املوقفية 

وأ مه املهن  ،ية مثل: املس توايت العمرية السائدة ابجملمتع البدويوالبيئ 

والقدرات  ،وأ نواع وأ جحام ال رس البدوية ،وال نشطة الاقتصادية السائدة

التصالية للساكن البدو. وعىل ذكل فان تضافر لك من العوامل الثقافية 

ف والعوامل املوقفية والبيئية من جانب أ خر سو  ،واملعيارية من جانب

ىل تباين يف مس توايت درجة خلدمات الفعلية االاس تفادة من  يؤدى اإ

 .امجلعيات النسائية تقدهمااذلي  واملعلومات والربامج والانشطة

 الطريقة البحثية

 املهنج املس تخدمو نوع ادلراسة 

ىل التعرف عىل الواقع الفعيل ونقل صورة ، ادلراسة وصفية وهتدف اإ

حيث أ ن ادلراسة الوصفية هتمت جبمع  حقيقية عن الظاهرة املس هتدفة.

ىل نتاجئ ميكن تعمميها.   البيآ انت وحتليلها للوصول اإ

أ مه أ دواته  يعترب من اس تخدام املهنج الوصفي اذلي البحث اويف هذ

اس امترة الاس تبيآ ن واملقابالت املقننة، عن طريق العينة املنتقاة بدقة مجلع 

ريها وحتليلها واس تخالص البيآ انت الالزمة بصورة اكفية ودقيقة وتفس

التمنية الاجامتعية للمرأ ة يف  دور امجلعيات النسائية النتاجئ لقياس

 . السيناوية

 جمالت ادلراسة 

طور )أ جريت تكل ادلراسة مبحافظة جنوب سيناء  اجملال البرشي:

من  28117وبلغ جحم الشامةل  رأ س سدر( –سانت اكترين  –سيناء 

مبحوثة من الس يدات  377عشوائية بلغ عددها انث اختري مهنم عينة الإ 

ن لتحديد ااملس تفيدات من أ نشطة امجلعيات النسائية وفقآ  ملعادةل مورج

جحم العينة ومت توزيع العينة عىل املراكز الثالثة وفقآ  لعدد ال انث للك 

 مركز.

 ،سانت اكترين ،طور سيناء)حمافظة جنوب سيناء  :اجملال اجلغرايف

 .رأ س سدر(

  البحثأ دوات 

ن ابتصممي اس امترة اس تبي اننب النظري قام الباحثانهتاء من اجلبعد الا

طالع عىل ادلراسات السابقة من خالل الإطار النظري ومن خالل الا

اليت تناولت نفس املوضوع أ و الوثيقة الصةل مبوضوع البحث وذكل يف 

  .ضوء ال هداف

انت متعلقة ااحلصول عىل بي من أ جل والتساؤلت اخلاصة ابلبحث

 احلالية وتساؤلته. ل هداف البحث وفقاً  مبوضوع البحث

جراء  نة عىل:اواش متلت الاستب نة االاستبمقدمة توحض الهدف من اإ

عن برامج  ياسق  ،انت ال ساس يةاوطريقة الاس تجابة علهيا والبي

قياس لدلور التمنوى للجمعية  ،ونشاطات امجلعية )للمس تفيدين(

 عىل:)للعاملني( ويش متل 

الرقابة ، ادلور التخطيطي للجمعية، ادلور العلمي والثقايف للجمعية

اخلدمات والربامج ، اخلدمات والربامج الاجامتعية، واملتابعة للجمعية

اخلدمات والربامج ، اخلدمات والربامج الصحية، التعلميية والثقافية

دمي الاس مترارية والوقت والنفقات الالزمة لتق، الرايضية والرتفهيية

املعوقات اليت حتدُّ من قيام ، العالقات الإنسانية داخل امجلعية، اخلدمات

ومت . املقرتحات اليت تساعد عىل احلد من هذه املعوقات، امجلعية بآ دوارها

، مجع البياانت ابملقابةل الشخصية مع املبحواثت وذكل خالل شهر سبمترب

 .2020أ كتوبر 

 انت ااملعاجلة المكية للبي

ن اس امترة اس تبياملعرفة برامج ونشاطات امجلعية فقد تضمنت 

املبحواثت علهيا هبدف معرفة برامج ونشاطات امجلعية  أ ير عبارة ل خذ 16

وأ ثرها عىل املرأ ة السيناوية وذكل عىل مقياس مكون من ثالث فئات 

يف  تيبعىل الرت  1،2،3ل( وأ عطيت ادلرجات  - ياانً أ ح  –: )نعم يه

وملعرفة ادلور ، حاةل العبارة السلبيةيف  والعكس، الإجيابيةحاةل العبارة 

ن اس امترة اس تبياللجمعية وأ ثرها عىل املرأ ة السيناوية فقد تضمنت  يالتمنو 

املبحواثت علهيا هبدف  أ يعبارة للك عبارة ثالث اختيارات ل خذ ر 107

قياس وذكل عىل م  عية وأ ثرها عىل املرأ ة السيناويةللجم  يمعرفة ادلور التمنو 

ل( وأ عطيت ادلرجات  - حياانً أ   –: )نعم مكون من ثالث فئات يه

حاةل العبارة يف  والعكس، حاةل العبارة الإجيابيةيف  رتتيبعىل ال 1،2،3

دلرجة اس تفادهتن من برامج  اً وقد مت تقس مي املبحواثت وفق، السلبية

، (26 - 19): اس تفادة منخفضة اإىل ثالث فئات يه ونشاطات امجلعية

كام مت تقس مي املبحوثني ، (42– 35مرتفعة )، (34 – 27متوسطة )

ىل ثالث  العاملني ابمجلعيات النسائية وفقآ  ملعرفهتم ادلور التمنوى للجمعية اإ

 – 44مرتفع )، (43 – 31) متوسط، (30 - 18) فئات ىه: منخفض

56). 

  أ دوات التحليل الاحصايئ

ابلتكرار  اجلدويلالعرض و  ياحلرص العدد اناحثاس تخدم الب

 وقد اس تخدم، انت الشخصية لعينة البحثاوالنسب املئوية لعرض البي

 لك من: انت البحثاحتليل بييف 

لبريسون لتحديد العالقة بني املتغريات رتباط البس يط معامل الا

وبني درجة ، عدد أ فراد ال رسة، ادلخل، الشخصية للمبحواثت وىه السن

للجمعيات  يوادلور التمنو ، امجلعيةالاس تفادة من برامج ونشاطات 

 النسائية. 
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مربع اكى لتحديد العالقة بني بعض املتغريات س تخدام اعالوة عىل 

، واحلاةل الاجامتعية، واملؤهل ادلرايس، املهنة الشخصية للمبحواثت ويه

 يوادلور التمنو ، وبني مس توى الاس تفادة من برامج ونشاطات امجلعية

 للجمعيات النسائية.

املتعدد املتدرج الصاعد للمتغريات  يحندار الا يرتباطليل الاالتح

املس تقةل املدروسة املؤثرة عىل درجات اس تفادة املبحواثت من أ نشطة 

حمافظة جنوب سيناء. وذكل ابس تخدام احلاسب يف  امجلعيات النسائية

 . SPSSلربانمج احلزمة الإحصائية للعلوم الإجامتعية  ال يل

 النتاجئ ومناقش هتا

 وصف عينة البحث 

وصف عينة البحث من حيث اخلصائص التالية  هذا اجلزء تناولي 

عدد ، احلاةل الاجامتعية، املهنة، املؤهل ادلرايس، :  السناملدروسة ويه

 ادلخل الشهرى.، ال رسة

 السن 

ما  نهر عاماإ ترتاوح  تنصف املبحواث عىل يزيدتشري النتاجئ أ ن ما 

 يقرب من ربعوأ ن ما ، %55.2وتبلغ نسبهتم س نة  40ل قل من  30بني 

، س نة 30قل من ل   20ما بني ن عامرهاإ % ترتاوح نس بة 24.9 املبحواثت

ن س نة فآ كرث وبلغت نسبهت 40ما بني ن عامرهأ  ترتاوح اليت  يلهيا املبحواثت

فهيا املبحواثت دلى  يكوناليت  % وهذه الفئات العمرية املس هتدفة19.9

من برامج ونشاطات  جيعلها تعرف وتس تفيدمن الوعى والفكر ما قدر

وادلور ، تقدهما امجلعيات النسائية( للمرأ ة السيناويةاليت  امجلعية )اخلدمات

 .التمنوى للجمعيات النسائية

  املؤهل ادلرايس

% املبحواثت من محةل 39.8 ثلثتوحض النتاجئ أ ن ما يزيد عىل 

القراءة والكتابة وبلغت  تعرفاليت  املبحواثتيلهيا ، املؤهالت املتوسطة

وتقاربت مهنا نس بة املبحواثت من محةل املؤهل اجلامعى ، %19.0 ننسبهت

 .%2.6ات املبحواثت من ال ميحني بلغت نس بة يف  ،%17.2وبلغت 

  املهنة

% ربة 79.6املبحواثت ثالث أ رابع  النتاجئ أ ن ما يزيد عىل تشري

أ والانشطة ال نشطة املزراعية املزنلية يف  ب معلهمانمزنل وذكل جب

حكومة  اتمكوظف نيعمل الاليت املبحواثتحني بلغت نس بة يف  ،البدوية

 .%7.2يعملن ابلقطاع اخلاص  اليتاملبحواثت الونس بة  %،13.3

 احلاةل الاجامتعية

 % 79.6املبحواثت  ثة أ رابعوتوحض النتاجئ أ ن مايزيد عىل ثال

 %12.5العازابت املبحواثت حني بلغت نس بة يف  ،اتمزتوج

ويرجع ذكل ، %6.6مل ا%، واملبحواثت ال ر 1.3 اتاملطلق واملبحواثت

حترص عىل زواج اليت  املرصية السيناويةعادات وتقاليد اجملمتعات ىل اإ 

 .لهنل نه عفة وحامية  اً مبكر البنات 

 عدد أ فراد ال رسة

% عدد 55.7 املبحواثت نصف تبني من النتاجئ أ ن مايزيد عىل 

فئة يف  يلهيا نس بة املبحواثت، 5لقل من  1ما بني دلهين  أ فراد ال رسة

، %29.2نسبهتم  وبلغت فرد 10لقل من  5عدد أ فراد ال رسة ما بني 

فاكرث وبلغت  10من فئة عدد أ فراد ال رسة يف  يلهيا نس بة املبحواثت

 .%.15.1نسبهتم 

    يادلخل الشهر 

% يرتاوح 92.0املبحواثت الغالبية العظمى من وتوحض النتاجئ أ ن 

بيامن بلغت نس بة ، جنيه 3000قل من أ  ىل اإ  1000دخلهم ما بني 

، %5.3جنيه  5000 من أ كرث يرتاوح دخلهمفئة ادلخل من يف  املبحواثت

ىل أ ن أ عىل نس بة من املبحواثت دخوله  نوتشري هذه النتاجئ بصفة عامة اإ

، ذكل ينعكس عىل مس توايت معيش هتمن اإ ف وابلتايل، منخفضة الشهرية

 .واحتياجات أ رسمه املعيش ية نتياجاهتح اوتلبية 

 مدى معرفة املبحواثت ابمجلعية 

( ابلنس بة ملعرفة املبحواثت ابمجلعية أ ن 2أ وحضت النتاجئ )جدول رمق 

% أ قروا ابلسامع عن امجلعيات النسائية أ و 84.9غالبية املبحواثت 

% ذكرت بعدم السامع عن 15.1بيامن أ قل نس بة ، ()النادى النسايئ

( ابلنس بة ملصادر 2تشري النتاجئ )جدول رمق  كام. امجلعية وتبلغ نسبهتم

حيث  :مرتبة تنازليآ  عىل النحو التاىلسامع املبحواثت عن امجلعية جاءت 

يلهيا السامع ، %74.8جاءت مقدمة املصادر ال صدقاء واملعارف بنس بة 

يلهيا ، %15.1عن امجلعية من خالل الش ئون الاجامتعية وذكل بنس بة 

أ قروا ابلسامع عن امجلعية عن طريق الصدفة وبلغت اليت  حواثتبامل 

أ قروا ابلسامع عن امجلعية من خالل اليت  يلهيا احملبواثت، %10.6نسبهتم 

اليت  حواثتب%. يلهيا امل 10.0وسائل التواصل الاجامتعى وتبلغ نسبهتم 

% 5.0دة وتبلغ نسبهتم اقروا ابلسامع عن امجلعية من خالل دور العبأ  

أ قروا ابلسامع عن امجلعية من خالل التليفزيون  حواثت الاليتبيلهيا امل 

ىل مدى معق 1.0وبلغت نسبهتم  %، وتشري هذه النتاجئ بصفة عامة اإ

لتكل العالقات ن أ  حيث السيناوي  تربط اجملمتعاليت  العالقات الاجامتعية

اجلانب عف ض بيهنم بيامن تناقل الاخباريف  والتصالت أ ثرها الواحض

الاهامتم بدور هذه امجلعيات يف  )املقروءة واملسموعة واملرئية( الإعاليم

حتقيق التمنية الاجامتعية للمرأ ة السيناوية وذكل من خالل يف  النسائية

 ن رشاحئ اجملمتعأ نشطهتا وفعالياهتا لىك يس تفاد مهنا أ كرب قدر ممكن مبراز اإ 

ال مر ، عالمالإ امجلعية مل تعلن عن نقسها عن طريق ن ل  رمبا  أ والسيناوي 

هذا يف  دورهاداء أ  يف  ييوحض تقصري وزارة التضامن الاجامتع ياذل

عن طريق املالحظة املبارشة وغري املبارشة  اناجملال حيث يشعر الباحث

  ورق.أ دوار ل تعرب عن احلقيقة وامنا ىه حرب عىلهنا أ  

 مدى معرفة املبحواثت بربامج ونشاطات امجلعية والاس تفادة مهنا 

( ابلنس بة معرفة املبحواثت بربامج 3أ وحضت النتاجئ )جدول رمق 

 اتجاءت مرتب ونشاطات امجلعية أ ن ما يزيد عىل ثالثة أ رابع املبحواثت

% 71.7عىل النحو التاىل حيث أ ن ما يقرب من ثالثة ارابع املبحواثت 

يلهيا ، (النسايئ يأ قروا ابملعرفة اجلزئية عن امجلعيات النسائية أ و )الناد

، %20.4احملبواثت الالىت أ قرت بعدم املعرفة عن امجلعية وبلغت نسبهتم 

ن امجلعية دلهيا معرفة قليةل عاليت  بحواثت يهنس بة من امل  واكنت أ قل
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( ابلنس بة لالس تفادة بربامج 3كام تشري النتاجئ )جدول رمق . 7.9%

.% أ قروا 79.6ونشاطات امجلعية أ ن مايزيد عىل ثالثة أ رابع املبحواثت 

مخس  حني أ ن حوايليف  ،ابلس تفادة من برامج ونشاطات امجلعية

% ذكرت عدم اس تفادهتن من أ نشطة امجلعية وقد يرجع 20.4املبحواثت 

 اىل ضعف اجلانب الإعالىم للجمعية.ذكل 

 النسائية من وهجة نظر املبحواثت  امجلعيات تقوم هبااليت  نشطة الفعليةال  

 تقوم هبااليت  شطة الفعليةأ  ( أ ن الا4)جدول رمق  أ وحضت النتاجئ

مقدمة ال نشطة يف  حيث جاء النسائية جاءت عىل النحو التايل امجلعيات

لقهتا أ  ات الالىت ترى املبحواثت أ ن امجلعيات النسائية تقدهما حمارض 

فتح ، %69.8ويىل ذكل دورات اخلياطة ، %84.9عضوات امجلعية 

%، امجلعية 45.1%، جتهزي الفتيات بلوازم الزواج 59.9مركز حمو ال مية

 ءويىل ذكل تساو %، 44.8معوانت ماليَّة وعينيَّة هتا تقدم للمرأ ة وأ رس 

سواق أ  قامة اإ و لك من امجلعية تقدم خدمات وحدة البحث الاجامتعي 

لك من دورات تعمل احلاسوب  يويىل ذكل تساو ، %30.2خريية 

يف  %، مسابقات دينية20.2 الاسعافات ال وليةيف  نرتنت ودوراتوالإ 

ذكل  وييل، %9.8اتبعة للجمعية حضانة ، %10.1حفظ القرأ ن الكرمي 

وامجلعية اللياقة البدنية يف  تساوى لك من تغس يل وتكفني املوىت ودورات

 . %2.6كفاةل اليتمي ، %5.0الصغرية  تعطي قروًضا للمرشوعات

اكرث من و أ  نشاط واحد  عىل مااإ وقد تكون الاس تفادة موزعة 

ة لبعض رشاحئ بعض املساعدات الإنسانيو أ  النشطات املقدمة ابمجلعية 

اجملمتع ومهنا كفاةل اليتمي والرعاية عن طريق ختصيص رواتب شهرية بعد 

عن توزيع املواد الغذائية  فظالً ، من حاجة العائةل لتكل املساعدةكد آ  التـ

اخلري  واملالبس حيث حتصل امجلعية عىل تربعات من احملس نيني وفاعيل

مسآ ةل جتهزي الفتيات فقد يف  ماأ  ، يوهذا ليس غريب عىل اجملمتع املرص 

هذا اجملال من حيث تآ مني بعض املس تلزمات يف  قدمت امجلعية تسهيالت

عن اقامة أ سواق خريية حيث شاركت امجلعية فيه ما أ   .الرضورية للزواج

مالبس وبعض امليداليات نتاج ابإ عن طريق )مشغل اخلياطة( واخلاص 

قامة ال سواق اخلواليت  اخلرز ريية وبآ سعار قريبة يمت عرضها من خالل اإ

ذ أ ن الهدف مهنا هو مساعدة العوائل .من اللكفة الاس تفادة من تكل يف  اإ

 فضالً ، ال سواق ول س امي العوائل احملتاجة وبآ سعار قريبة من سعر التلكفة

لرفع مس تواهن نفسهن أ  اخلياطات ىل اإ عن ختصيص واردات اخلياطة 

هذا يف  طاتامعيات نشفقد اكن للج  ،جمال التعلمييف  أ ما ي.قتصادالا

اكن فقد  ،جمال اخلدماتيف  ما. أ  فتح مراكز حمو ال ميةيف  اجملال متثل

احلالت يف  الهدف منه تعريف النساء كيفية تقدمي املساعدات العالجية

 لكن بعض املبحواثت أ قروا بعدم تعاون املستشقيات مع امجلعية، الطارئة

ال نشطة والربامج واخلدمات طالع عىل مجمل الا دوبع .هذا اجملاليف 

اكن ينبغى  ،املقدمة من قبل امجلعيات النسائية ونس بة الاس تفادة مهنا

التعرف عىل مس توى الاس تفادة من تكل ال نشطة واذلى س بق عرضه 

تقدمي ال نشطة من يف  من النتاجئ وهو ما يعكس جناح امجلعيات النسائية

درجة املتوسط وهذا يف  نس بة النجاح تقعن أ  الشاهد يؤكد ن أ  ل اإ عدمه 

 .والفين ادلمع املايلىل اإ زالت حتتاج  امجلعيات النسائية مان أ  ىل عدليل 

هناك ن أ  و أ  املس ئولني عن امجلعيات س يدات ن أ  ىل اإ وقد يرجع ذكل 

داراة امجلعية وحتقيق التخطيط الناحج لإ يف  قصور من جانب امجلعية

 اجملمتع.يف  مهيهتاأ  أ هدافها عىل الرمغ من جودة النشاطات و 

 مس توى اس تفادة املبحواثت من برامج ونشاطات امجلعية 

( فامي يتعلق مبس توى املبحواثت من 5أ وحضت النتاجئ )جدول رمق 

برامج ونشاطات امجلعية حيث تبني أ ن ما يزيد عىل نصف املبحواثت 

، مس توى اس تقادهتن من برامج ونشاطات امجلعية متوسطةاكن % 56.2

ادهتن من فمس توى اس تاكنت % 39.0 ثلث املبحواثت يلهيا ما يزيد عىل

حواثت بحني اكنت أ قل نس بة من امل يف  ،برامج ونشاطات امجلعية ضعيفة

ل اإ  .من برامج ونشاطات امجلعية مرتفع ةادفمس توى اس تذوات % 4.8

أ ن من أ قروا ابلس تفادة املرتفعة أ هنم عىل عالقة  اقد شعر  انالباحثن أ  

عىل اس تفادة وهذا ما يعىن مه ال   امجلعيات النسائية وابلتايل اتدار ابإ قوية 

 .شهادهتم جمروحةن أ  

 

 

مدى الاس تفادة من برامج و ت لمبحواثل  العالقة بني املتغريات املس تقةل
 ونشاطات امجلعية

ينص الفرض الاحصاىئ ال ول عىل أ نه " ل توجد عالقة بني 

واحلاةل ، واملؤهل ادلراىس، املتغريات املس تقةل للمبحواثت وىه املهنة

وعدد أ فراد الارسة وبني مدى الاس تفادة ، وادلخل، والسن، الاجامتعية

من برامج ونشاطات امجلعية " ولختبار حصة هذا الفرض مت اس تخدام 

 مربع اكى ومعامل الارتباط البس يط وجاءت النتاجئ ابلنحو التاىل :

( وجود عالقة 6)جدول رمق يف  تضح من النتاجئا :ينتاجئ اختبار مربع اك

، واملؤهل ادلراىس، بني متغري املهنة 0.01معنوية عند مس توى معنوية 

 وبني مس توى الاس تفادة من برامج ونشاطات امجلعية، واحلاةل الاجامتعية

، 706.730، 271.919وبلغت قمي مربع اكى احملسوبة عىل الرتتيب 

 .وىه أ كرب من نظريهتا اجلدوالية 812.888

( 6من النتاجئ )جدول رمق تضح ا أ ختبار معامل الارتباط البس يط: نتاجئ

ادلخل ، السنوجود عالقة ارتباطية معنوية عكس ية بني متغريات 

عدد أ فراد ال رسة للمبحواثت وبني درجة الاس تفادة من برامج ، الشهرى

حيث بلغت قمي معامل ال رتباط البس يط احملسوبة ، ونشاطات امجلعية

وىه أ كرب من نظريهتا  0.346-، 0.422-، 0.248-وعىل التواىل 

 .اجلدوالية

حصاىئ السابق وبناء عىل هذه النتاجئ فآ نه مل ميكن رفض الفرض الإ 

تثبت معنوية عالقهتا مبدى اليت  ،لكية بل ميكن رفضه ابلنس بة ملتغريات

، للمبحوثني وىه متغريات املهنة الاس تفادة من برامج ونشاطات امجلعية

عدد أ فراد ، ادلخل الشهرى، السن، واحلاةل الاجامتعية، ادلرايسواملؤهل 

 وابلتاىل ميكن قبول الفرض البحىث البديل. ، ال رسة

وقد يفرس العالقة بني همنة املبحواثت وبني الاس تفادة من برامج 

هو أ ن معل معظم املبحواثت ربة مزنل وهو ما يعكس  ونشاطات امجلعية

تقدم ن أ  يتطلب من امجلعيات النسائية  يال مر اذلالسيناوي  واقع اجملمتع
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خدمهتا مجليع الرشاحئ وخاصة رابت املزنل وذكل من أ جل تطويرهام حنو 

فتح يف  فبالنس بة لربة املزنل ينبغى عىل امجلعية الاس مترار، ال فضل

يعود علهين مبردود واليت  تعمل النساء بعض املهناليت  ادلورات التدريبية

ظل يف  حتسني مس توايت املعيشة ل رسهن خاصةيف  اقتصادى يساعد

يعاىن منه مجيع فئات اجملمتع اليت  سعارال وضاع الراهنة وتضخم ال  

كام ميكن للجمعيات النسائية أ ن تسهم مع فئة النساء العامالت ، ياملرص 

من خالل مساعدة ال همات العامالت واملوظفات اللواىت ل جيدن 

اليت  عن فتح ادلورات فضالً  ،ة اطفالهنرعاييف  املساعدة من أ رسهن

العمل. وفامي يتعلق مبعنوية العالقة يف  تساعد عىل تطوير همارهتن وقدراهتن

 النتاجئ السابقةشارت أ  كام  .بني احلاةل الإجامتعية نظرأ  لإرتفاع نس بة الزواج

عىل ال رسة نشطهتا أ  ( هذا يتطلب من امجلعية تركزي 1اجلدول رمق )يف 

حيث الاهامتم ابملرأ ة املزتوجة وذكل عن طريق حل مشآلكها من  اً معوم

لل رس احملتاجة مهنا من خالل  يوتقدمي العون املادى واملعنو بناهئا أ  ورعاية 

فعىل الرمغ  ،ومن جانب أ خر. دمع ال رسةيف  تسهماليت  وبراجمهانشطهتا أ  

 ،يالسيناو  اجملمتعيف  يمن اخنفاص نس بة الرتمل والطالق وهذا أ مر طبيع

اجملمتع لكوهنا يف  من واجب امجلعيات النسائية الاهامتم هبذه الرشاحئن أ  ل اإ 

رعاية خاصة من الناحية اجلامتعية والنفس ية والاقتصادية ىل اإ رشاحئ حتتاج 

يف  جمال الرعاية اجلامتعية ول س امي حننيف  عرب النشاطات اخلاصة ابمجلعية

 . ساس يةال  راكئزه حد أ   ييعد التاكفل الاجامتع يواذل ساليماإ جممتع 

وقد يفرس وجود عالقة عكس ية بني املتغريات املس تقةل للمبحوثني 

عدد أ فراد ال رسة وبني مدى الاس تفادة ، يادلخل الشهر ، السنوىه 

 الاس تفادة من برامج ونشاطات امجلعيةن اإ . من برامج ونشاطات امجلعية

اكنت الاس تفادة لكام اكن السن صغري لكام نه أ  قد يرتبط بسن معني حيث 

يف  أ كرب حيث اهنا تعترب فئة مقبةل عىل احلياة والطموح ما زال موجود

قبال عىل امجلعيات الإ ن اإ ف وابلتايل واملعييش يحتسني املس توى العلم

وابلنس بة لدلخل . تعمل والاس تفادةل ( أ كرث ل النسايئ ي)النادو أ  النسائية 

وابلتاىل حيتاجون  ،منخفض ندخلهاكن غلبية من النساء املبحواثت أ  فا

ىل   ،رسةال  ابلنس بة لعدد أ فراد ما . أ  امجلعيات قبل منكرث أ  دمع ورعاية اإ

هناك ن أ  عىل امجلعيات النسائية حيث قبال الإ زاد رسة ال  فلكام قل عدد 

هناك دمع ن أ  حيث  .من الوقت ما يتيح هلم التصال والتواصل ابمجلعية

هناية برمغ صعوابت احلياة الويف  من قبل امجلعية يومعنو  يوماد يعلم

 من الرزق هناك حاةل من الرضا مبا قسمه هللا عز وجلن أ  ل اإ  ،الكثرية

 للعباد والرضا بقضاء هللا وقدره.

 يتفسري التباين اللكيف  للمتغريات املس تقةل املدروسة الإسهام النس يب يبني
 حمافظةيف  درجات اس تفادة املبحواثت من أ نشطة امجلعيات النسائيةيف 

 جنوب سيناء

يف  ةملعرفة الإسهام النس ىب للمتغريات املس تقةل املدروسة املؤثرة جممتع

درجات اس تفادة املرأ ة السيناوية من أ نشطة يف  تفسري التباين احلادث

س تخدام التحليل الإرتباط، امجلعيات النسائية حندارى املتعدد الا يمت اإ

وذكل لإختبار مدى حصة الفرض   Step- Wiseاملتدرج الصاعد 

نه أ  واذلى ينص عىل  ،الثاين ياملتعلق ابلفرض النظر  –الإحصاىئ الثاىن 

تفسريالتباين اللكى بني يف  "ل تسهم املتغريات املس تقةل املدروسة

 . "املبحواثت من حيث اس تفادهتن من أ نشطة امجلعيات النسائية

معنوية هذا المنوذج ( 7حيث أ وحضت النتاجئ الواردة ابجلدول رمق )

حىت اخلطوة اخلامسة من التحليل حيث بلغت قمية معامل الإرتباط 

 F"كام بلغت قمية " 0.01وىه معنوية عند مس توى  0.697املتعدد 

ن أ   وهذا يعين 0.01عند مس توى  اً معنوية أ يض ويه 87.614احملسوبة 

درجات يف  تفسري التباين احلادثيف  متغريات مس تقةل تسهم ةهناكل س ت

 حمافظة جنوب سيناءيف  اس تفادة املبحواثت من أ نشطة امجلعيات النسائية

املؤهل ، عدد أ فراد ال رسة، ي: ادلخل الشهر وهذه املتغريات يه

وقد بلغت قمية معامل التحدبد . السن، املهنة، اةل الإجامتعيةاحل، ادلرايس

يعزى  الس تةتغريات وهذا يعىن أ ن امل  0.478 قمية (2Rلهذه املتغريات )

لهيم تفسري  درجات اس تفادة املبحواثت يف  % من التباين احلادث47.8اإ

 النس بة الباقيةن أ  و  حمافظة جنوب سيناءيف  من أ نشطة امجلعيات النسائية

 .% ترجع اإىل متغريات أ خرى مل تشملها ادلراسة52.2تبلغ واليت 

لفرض عىل تكل النتاجئ ميكن رفض الفرض الإحصاىئ املتعلق اب وبناءً 

، عدد أ فراد ال رسة، يفامي خيتص مبتغريات: ادلخل الشهر  الثاين يالنظر 

 وقبول الفرض البحيث، السن، املهنة، اةل الإجامتعيةاحل، املؤهل ادلرايس

 . البديل لهذه املتغريات

منو   املبحوثني العاملني هبا  يلرأ   اً للجمعيات النسائية وفق يادلور الت

للجمعيات  ي( ابلنس بة لدلور التمنو 8أ وحضت النتاجئ )جدول رمق 

: أ جاب ما يزيد عىل تالثة ما ييلالنسائية من وهجة نظر العاملني هبا 

التمنية يف  امجلعيات تلعب دور مرتفعن أ  % 78.0 تاملبحواثأ رابع 

وتقاربت نس بة املبحوثني اذلين أ جابوا بقيام ، ة للمرأ ة السيناويةجامتعيالا

، %12.0وبلغت نسبهتم عىل الرتتيب امجلعيات بدور ضعيف ومتوسط 

املرتفع  يمن أ قروا ابدلور التمنو ن أ   شعراقد  انالباحثن أ  ل اإ ، 10.0%

شهادهتم ن أ  امجلعيات النسائية وهو ما يعىن دارة ابإ أ هنم عىل عالقة قوية 

مع نتاجئ اجلدول  اً بس يط اً ختتلف ولو اختالف النتاجئهذه ن أ  جمروحة كام 

درجة ن آ  بالغالبية العظمى من املبحواثت أ قروا ن أ  حيث  ،(2رمق )

وقد تكون الاس تفادة . متوسطة نشاطاتال ربامج و الالاس تفادة من 

ل . اإ مجلعيةمن امن النشطات املقدمة كرث أ  و أ  نشاط واحد ل ما اإ موزعة 

ن أ  درجة املتوسط وهذا يؤكد يف  يقع يادلور التمنو ن أ  الشاهد يؤكد ن أ  

 ،هدافهاأ  لتحقيق  والفين ادلمع املايلىل اإ امجلعيات النسائية ما زالت حتتاج 

 .ياجملمتع السيناو يف  هذه امجلعيات النسائيةل مهية  اً ر نظ

 املوجودة داخل امجلعياتاملعوقات توزيع العاملني املبحوثني وفًقا لرأ هيم يف 

أ ن اس تجاابت العاملني املبحوثني عن  (9)جدول رمق أ وحضت النتاجئ 

بآ دوارها جاءت عىل النحو النسائية املعوقات اليت حتد من قيام امجلعيات 

حيث جاء يف مقدمة املعوقات اليت يرى العاملني أ هنا تعوق أ داء  :التايل

قةل ادلعاية عرب وسائل الإعالم املرئية انبعة من امجلعيات للخدمات 

ذكل تساوي لك من نقص املوارد املالية ونقص ييل  .% 72.0واملسموعة 

ل توجد  .%60.0الوسائل وال هجزة املساعدة لإمتام الربامج واخلدمات 

ضعف الرواتب  .%58.0أ هجزة اتصال ومواصالت خاصة ابلعاملني 

ل يوجد اهامتم من وسائل الإعالم بربامج  .% 54.0واحلوافز العاملني 

لك من نقص الكوادر البرشية املدربة وتساوي  .%52.0التوعية لل طفال 

واملتخصصة ونقص ال هجزة الفنية والتكنولوجية للتعرف عىل جحم الظاهرة 
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يف حني ارتفعت نس بة العاملني املبحوثني اذلين أ جابوا بعدم  .50.0%

س يطرة أ حصاب املال وال عامل عىل متخذي القرار  :وجود املعوقات التالية

النظم  .%64.0النظم الإدارية املتبعة ابمجلعية عقمية وقدمية  .72.0%

داء لل يوجد نظام التقومي  .%62.0الإدارية املتبعة ابمجلعية ضعيفة  ل 

لك من  ىوتساو  .%58.0املؤسيس لقياس أ داء الفرد واجملموعة وامجلعية 

 تضارب يف القرارات واختالفهاجد او تو  ،عدم الشفافية يف اختاذ القرارات

لك من ل يشارك املس ئولني التنفيذيني يف صنع  ىوتساو  .54.0%

 %.50.0القرارات ونقص التخطيط اجليد 

وعىل هذا يتضح ارتفاع نس بة املبحوثني اذلين أ جابوا بوجود بعض 

حتد من قيام امجلعيات بآ دوارها يف تقدمي اخلدمات، وكذكل  اليت املعوقات

عدم وجود بعض املعوقات اليت ارتفعت نس بة املبحوثني اذلين أ جابوا ب

 .نوع املعوقاتىل اإ وهذا يرجع  تعوق امجلعيات يف تقدمي اخلدمات

لرأ هيم يف املقرتحات اليت تسهم يف تفعيل  اً توزيع العاملني املبحوثني وفق
منية الايف  امجلعيات النسائيةدور  جامتعية للمرأ ة السيناويةالت

أ ن اس تجاابت العاملني املبحوثني  (10)جدول رمق  أ وحضت النتاجئ

 عن املقرتحات اليت تساعد عىل احلد من املعوقات اليت تقابلها امجلعيات

حيث  ،يف أ داء دورها وتقدمي اخلدمات جاءت عىل النحو التايلالنسائية 

تساعد عىل احلد من  اجاء يف مقدمة املقرتحات اليت يرى العاملون أ هن

ييل ذكل و  .%98.0بناء لل   املعوقات توعية ال رسة ابلتنش ئة الصحيحة

الفتيات  دمج هؤلءمت %، مث 96.0ال خذ بآ ساليب التخطيط احلديثة 

 .%92.0معل دورات تدريبية للعاملني  .%94.0يف برامج حمو ال مية 

زاةل التعقيدات وتبس يط الإجراءات  زة اس تكامل ال هج .%90.0اإ

لك من  ىوتساو  .%88.0وال دوات الالزمة لإمتام الربامج واخلدمات 

خبربة ة فادوالاس تالاس تفادة ابخلربات السابقة دلى بعض املواطنني 

لك من اس تكامل  ىوتساو  .%86.0املؤسسات ال خرى يف هذا اجملال 

توحيد القرارات  .%84.0 النسائية الكوادر البرشية وزايدة عدد امجلعيات

زا خلق جو من الثقة بني العاملني واملس تفيدين  .%82.0ةل التعارض واإ

80.0 .% 

وعىل هذا يتضح ارتفاع نس بة املبحوثني اذلين أ جابوا بتآ ييد هذه 

أ داء دورها يف  مناملقرتحات للحد من املعوقات اليت تعوق امجلعيات 

 تقدمي اخلدمات.

منوي اذلي تقوم به امجلعي لعالقة بنيا ات النسائية وبني مس توى ادلور الت
 ابمجلعيات النسائيةنشطة وال  الاس تفادة من اخلدمات واملعلومات والربامج 

ادلور  الثالث عىل أ نه "ل توجد عالقة بنيحصاىئ الإ ينص الفرض 

ات النسائية وبني مس توى الاس تفادة من التمنوي اذلي تقوم به امجلعي

 ."ابمجلعيات النسائيةنشطة وال  اخلدمات واملعلومات والربامج 

من وقد تبني  يولختبار حصة العالقة مت اس تخدام اختبار مربع اك

 0.01وجود عالقة معنوية عند مس توى معنوية  (11)جدول رمق  النتاجئ

ات النسائية وبني مس توى ادلور التمنوي اذلي تقوم به امجلعي بني

عيات نشطة ابمجل الاس تفادة من اخلدمات واملعلومات والربامج وال  

أ كرب من نظريهتا  ويه 400.000احملسوبة  يوبلغت قمية مربع اك النسائية.

نه ميكن رفض الفرض الإ . اجلدولية السابق  حصايئوبناء عىل هذه النتاجئ فاإ

ماكنية قبول الفرض البحيث  البديل.  واإ

وبني مس توى الاس تفادة من  يوقد يفرس العالقة بني ادلور التمنو 

للجمعيات النسائية  يلكام زاد ادلور التمنو  هأ ن عىل برامج ونشاطات امجلعية

نشطة للجمعيات زادت الاس تفادة للمرأ ة من اخلدمات والربامج وال  

، مهنا رشاحئ كثرية من املرأ ةضم تسوف هنا ل   يوهو أ مر طبيع ،النسائية

ربة املزنل والعامةل وال مية واملتعلمة  املرأ ة ،عىل سبيل املثال وليس احلرص

 ونفيس يمبا يعود علهيم مبردود اجامتع، اخل واملزتوجة واملطلقة وال رمل ....

يف  خاصة ،حتسني مس توايت املعيشة ل رسهنيف  يساعدمه يواقتصاد

 .ظل ال وضاع الراهنة

 التوصيات 

نه ميكن وضع  التوصيات ىف ضوء ما توصل اليه البحث من نتاجئ فاإ

 التية:

فرص معل جياد اإ رفع املس توى املعيىش للمرأ ة السيناوية وذكل عن طريق 

 أ يفاإن ذكل يعمل عىل رفع شعورهن جبودة احلياة ) ،تناسب قدراهتن

معل ش باكت معل بني  .ينب املادابسعادهتن( ولو عىل مس توى اجل

الاس مترار يف لتحفزيمه عىل ابمجلعيات  حتسني رواتب العاملني .امجلعيات

 أ يللعاملني معمتدة محلايهتم من  اقات تعريفية )اكرنهيات(طب اإصدار .العمل

 .املرأ ةوضع ميثاق رشيف أ خاليق وهمين للمتعاملني مع  .تواهجهمخماطر 

وضع معايري اثبتة من خالل النقابة املهنية لالجامتعيني والنفس يني للعمل 

العمل  .مضن خطط تطوير اجملمتع اومشالكهتاملرأ ة السيناوية وضع  .املرأ ةمع 

كومية عىل اختالف واحلعىل التنس يق والتعاون بني امجلعيات ال هلية 

توهجاهتا يف مساعدة اجملمتع وال فراد والتنس يق بني امجلعيات وبقية 

 .لتمنية املرأ ة السيناويةتنفيذ خطة قومية شامةل  مؤسسات اجملمتع املدين.

خلطة زمنية من وزارة التضامن والش ئون وضع موازنة عامة ومزيانية 

تبين خطة لإقامة منشآ ت  .الاجامتعية دلمع امجلعيات العامةل يف هذا اجملال

 ل املرأ ة السيناويةتآ هيالنسائية( العمل عىل  يامجلعيات النسائية )النواد

 هامتم ابملرأ ة وتوفريالا  .اكفة النوايح البدنية والنفس ية والرايضية... اإخليف 

نس فضلأ   مبا ل يرض بآ رسهتا أ و  ،نيهتا وحقوقهااالس بل لراحهتا وحتقيق اإ

 ي.معل ندوات ودوارات تدريبية للتوعية والتثقيف الفكر  .مبجمتعها

 .احلياة الس ياس يةيف  املشاركة .مشاريع التمنية الاجامتعيةيف  مشاركهتا

من  بصفة خاصة الريفية املرأ ة مواهجة مشالكت وتلبية احتياجاتو 
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 .الشخصية خلصائصهمتوزيع املبحواثت وفقآ   .1 جدول
 % العدد املتغريات الشخصية % العدد املتغريات الشخصية

 السن

 30لقل من 20من 

 40لقل من 30من 

 فاكرث 40من 

 اجملموع

 

94 

208 

75 

377 

 

24.9 

55.2 

19.9 

100 

 

 احلاةل الاجامتعية

 ةمزتوج

 ةمطلق

 ارمةل

 ءعزاب

 اجملموع

 

300 

5 

25 

47 

377 

 

 

79.6 

1.3 

6.6 

12.5 

100 

 املؤهل ادلراىس

 أ ىم

 يقراء ويكتب

 مؤهل متوسط

 مؤهل جامعى

 اجملموع

 

150 

132 

76 

19 

377 

 

39.8 

35.0 

20.2 

5.0 

100 

 عدد أ فراد الارسة

 5لقل من  1من

 10لقل من  5من 

 فاكرث10من 

 اجملموع

 

210 

110 

57 

377 

 

55.7 

29.2 

15.1 

100 

 املهنة

 عامةل مكوظف حكومة

 ربة مزنل

 عامةل ابلقطاع اخلاص

 اجملموع

 

50 

300 

27 

377 

 

13.2 

79.6 

7.2 

100 

 دلخل الشهرىا

 3000لقل من1000من

 5000من لقل 3000من 

 فاكرث 5000من 

 اجملموع

 

347 

20 

10 

377 

 

92.0 

5.3 

2.6 

100 

  .مدى معرفة املبحواثت ابمجلعية ومصادر معرفهتن هبا .2جدول 
 الرتبة % التكرار طرق الاس امتع % العدد السامع ابمجلعية

 1 74.8 282 ال صدقاء واملعارف 84.9 320 نعم

 5 5.0 19 دور العابدة 15.1 57 ل

 

 3 10.6 40 طريق الصدفة عن

 2 15.9 60 الش ئون الاجامتعية

 4 10.0 38 وسائل التواصل الاجامتعى

 6 1.0 4 التليفزيون %100 377 اجملموع

 .مدى معرفة املبحواثت بربامج ونشاطات امجلعية والاس تفادة مهنا .3جدول 

 % العدد املعرفة بربامج ونشاطات امجلعية
الاس تفادة من برامج 

 ونشاطات امجلعية
 % العدد

 79.6 300 نعم 20.4 77 ل أ عرف شيئآ  

 20.4 77 ل 71.7 270 معرفة جزئية

  7.9 30 معرفة لكية

 %100 377 اجملموع %100 377 اجملموع
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  .النسائية من وهجة نظر املبحواثت امجلعيات تقوم هبااليت  الانشطة الفعلية .4جدول 

 اجملموع ل أ حياان نعم تاس تجاابت املبحواث
 % العدد % العدد % العدد % العدد الانشطة الفعلية

 100 377 64.7 224 5.0 19 30.2 114 امجلعية تقدم خدمات وحدة البحث الاجامتعي

 100 377 79.8 301 15.1 57 5.0 19 امجلعية تعطي قروًضا للمرشوعات الصغرية

 100 377 89.9 339 7.4 28 2.6 10 كفاةل اليتمي

 100 377 5.0 19 20.2 76 69.8 263 دورات خياطة

 100 377 15.1 57 - - 84.9 320 حمارضات القيهتا عضوات امجلعية

 100 377 25.2 95 30.0 113 44.8 169 امجلعية تقدم للمرأ ة وأ رسهتا معوانت ماليَّة وعينيَّة

 100 377 40.1 151 - - 59.9 226 فتح مركز حمو ال مية

 100 377 40.1 151 39.8 150 20.2 76 احلاسوب والانرتنتدورات تعمل 

 100 377 84.9 320 10.1 38 5.0 19 تغس يل وتكفني املوىت

 100 377 24.9 94 54.9 207 20.2 76 الاسعافات ال وليةيف  دورات

 100 377 39.8 150 50.1 189 10.1 38 حفظ القرأ ن الكرمييف  مسابقات دينية

 100 377 35.0 132 34.7 131 30.2 114 اقامة اسواق خريية

 100 377 20.2 76 34.7 131 45.1 170 جتهزي الفتيات بلوازم الزواج

 100 377 60.2 227 30.0 113 9.8 37 حضانة اتبعة للجمعية

 100 377 65.0 245 .30 113 5.0 19 اللياقة البدنيةيف  دورات

 

  .ونشاطات امجلعيةمس توى اس تفادة املبحواثت من برامج  .5جدول 

 النس بة املئوية العدد الاس تفادةمس توى 

 39.0 147 (26 – 19) ضعيف

 56.2 212 (34 – 27متوسط )

 4.8 18 (42 – 35مرتفع )

 100 377 اجملموع

 

 .مدى الاس تفادة من برامج ونشاطات امجلعيةو ت لمبحواثل  العالقة بني املتغريات املس تقةل .6 جدول

 قمية معامل ال رتباط 2اك املس تقةلاملتغريات 

 املهنة

 املؤهل ادلراىس

 احلاةل الاجامتعية

 السن

 ادلخل الشهرى

 عدد أ فراد ال رسة

271.919** 

706.730** 

812.888** 

 

 

 

 

 

-0.248** 

-0.422** 

-0.346** 
 05* معنوية عند مس توى معنوية  ,01** معنوية عند مس توى معنوية 
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الإرتباطى الإحندارى املتعدد املتدرج الصاعد للمتغريات املس تقةل املدروسة املؤثرة عىل درجات اس تفادة املبحواثت من أ نشطة امجلعيات نتاجئ التحليل  .7جدول 

 .حمافظة جنوب سيناءيف  النسائية

 نتاجئ التحليل
 

 املتغريات املس تقةل
 التحليليف  ادلاخةل

معامل الإرتباط 
 املتعدد

% الرتمكية لتباين 
املتغري يف  احلادث

 التابع

% املفرسة لتباين 
املتغري يف  احلادث

 التابع

 F"قمية "
لإختبار معنوية 

 الإحندار
 الرتتيب

 1 **81.083 176.0 176.0 422.0 ادلخل الشهرى
 2 **93.398 154.0 330.0 577.0 عدد أ فراد ال رسة

 3 **88.867 82.0 412.0 646.0 املؤهل ادلراىس
 4 **80.289 46.0 0.458 681.0 احلاةل الإجامتعية

 5 **85.412 9.0 467.0 685.0 السن
 6 **87.614 11.0 478.0 697.0 املهنة

 .0.05معنوي عند مس توى الاحامتيل * 0.01معنوي عند مس توى الاحامتيل **

 .ادلور التمنوى للجمعيات النسائيةتوزيع العاملني املبحوثني وفقًا لرأ هيم يف  .8جدول 

 النس بة املئوية العدد ابدلورالتمنوى القياممس توى 

 12.0 6 (30 – 18) ضعيف
 10.0 5 (43 – 31متوسط )

 78.0 39 (56 – 44مرتفع )
 100 50 اجملموع

 املوجودة داخل امجلعياتاملعوقات توزيع العاملني املبحوثني وفقًا لرأ هيم يف  .9جدول 

 اجملموع ل أ حياان نعم اس تجاابت املبحوثني

 % العدد % العدد % العدد % العدد املعوقات

 املوجه احامية املرأ ة بصفة عامة نقص املوارد املالية
 ابمجلعية ضعف الرواتب واحلوافز للعاملني

 م الربامج واخلدماتمتانقص للوسائل وال هجزة املساعدة لإ 
 املتخصصةو  نقص الكوادر البرشية املدربة

 يوجد تضارب يف القرارات واختالفها
 النظمي الإدارية املتبعة ابمجلعية ضعيفة

 يف صنع القراراتالعاملني ابمجلعية ل يشارك 
 نقص التخطيط اجليد

 عدم الشفافية يف اختاذ القرارات
 النظم الإدارية املتبعة ابمجلعية عقمية وقدمية

 ل توجد أ هجزة اتصال ومواصالت خاصة ابلعاملني
 واملس تفيدينضعف التواصل بني العاملني 

 عاية عرب وسائل الإعالم املرئية واملسموعةقةل ادل
 نقص ال هجزة الفنية والتكنولوجية

ل يوجد نظام التقومي ال داء املؤسيس لقياس أ داء الفرد 
 كلك واجملموعة وامجلعية

ل تتبع امجلعية نظام املنافسة واجلوائز للجودة بني العاملني 
 وامجلعية

 ل عامل عىل متخذي القراريسطري أ حصاب املال وا
 للمرأ ةل يوجد اهامتم من وسائل ال عالم بربامج التوعية 

 عدم قناعة املس تفيدين من اخلدمات
 المتية الإجامتعبة للمرأ ةنقص يف برامج التوعية والتثقيف للعاملني يف جمال 

خلاصة ا القرار جتاه املشالكت غياب الرؤية الشامةل ملتخذي
 ابملرأ ة

 تذكر معوقات أ خرى

30 
27 
30 
25 

9 
9 

15 
16 

8 
13 
29 

6 
36 
25 
12 
18 

2 
26 

7 
22 
14 

- 

60.0 
54.0 
60.0 
50.0 
18.0 
18.0 
30.0 
32.0 
16.0 
26.0 
58.0 
12.0 
72.0 
50.0 
24.0 
36.0 

4.0 
52.0 
14.0 
44.0 
28.0 

- 

16 
20 
16 
12 
14 
10 
10 

9 
15 

5 
6 
7 
6 

12 
9 

12 
12 
18 
19 
15 
21 

- 

32.0 
40.0 
32.0 
24.0 
28.0 
20.0 
20.0 
18.0 
30.0 
10.0 
12.0 
14.0 
12.0 
24.0 
18.0 
24.0 
24.0 
36.0 
38.0 
30.0 
43.0 

- 

4 
3 
4 

13 
27 
31 
25 
25 
27 
32 
15 
37 

8 
13 
29 
20 
36 

6 
24 
13 
15 

- 

8.0 
6.0 
8.0 

26.0 
54.0 
62.0 
50.0 
50.0 
54.0 
64.0 
30.0 
74.0 
16.0 
26.0 
58.0 
40.0 
72.0 
12.0 
48.0 
26.0 
30.0 

- 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

- 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

- 
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  .الإجامتعية للمرأ ة السيناويةالتمنية يف  امجلعيات النسائيةاس تجاابت املبحوثني وفقًا لرأ هيم يف املقرتحات اليت تسامه يف تفعيل دور .10جدول 

 اجملموع ل أ حياان نعم اس تجاابت املبحوثني

 % العدد % العدد % العدد % العدد املقرتحات

 اس تكامل الكوادر البرشية

 ابمجلعيات النسائية معل دورات تدريبية للعاملني

 الاس تفادة خبربة املؤسسات ال خرى يف هذا اجملال

 يسوده احلب العاملني واملس تفيدينخلق جو من الثقة بني 

زاةل التعارض  توحيد القرارات واإ

زاةل التعقيدات وتبس يط الإجراءات  اإ

 الاس تفادة ابخلربات السابقة دلى بعض املواطنني

 اس تكامل ال هجزة وال دوات الالزمة لإمتام الربامج واخلدمات

 يف برامج حمو ال مية الفتياتدمج 

 ثةال خذ بآ ساليب التخطيط احلدي 

 لالبناء توعية ال رسة ابلتنش ئة الصحيحة

 لنسائيةزايدة عدد امجلعيات ا

 مقرتحات أ خرى تذكر

42 

46 

43 

40 

41 

45 

43 

44 

47 

48 

49 

42 

- 

84.0 

92.0 

86.0 

80.0 

82.0 

90.0 

86.0 

88.0 

94.0 

96.0 

98.0 

84.0 

- 

3 

3 

3 

8 

7 

3 

6 

6 

3 

1 

1 

5 

- 

6.0 

6.0 

6.0 

16.0 

14.0 

6.0 

12.0 

12.0 

6.0 

2.0 

2.0 

10.0 

- 

5 

1 

4 

2 

2 

2 

1 

- 

- 

1 

- 

3 

- 

10.0 

2.0 

8.0 

4.0 

4.0 

4.0 

2.0 

- 

- 

2.0 

- 

6.0 

- 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

- 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

 

الاس تفادة من اخلدمات واملعلومات والربامج والانشطة ابمجلعيات ات النسائية وبني مس توى ادلور التمنوي اذلي تقوم به امجلعي العالقة بني .11جدول 

 .النسائية

 

 

 

 

 ,05* معنوية عند مس توى معنوية ,01** معنوية عند مس توى معنوية 
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ABSTRACT 

The herein research aims to examine the correlation relationships between some of the female 
respondents' personal variables and the level of their benefit from the activities of women's associations. 
We determined the relative contribution of the independent variables to explain the total variation in 
the degrees of benefit of the respondents from the activities of women's associations. This study was 
conducted in South Sinai Governorate (including Tor Sinai, Saint Catherine, and Ras Sidr). We 
evaluated a sample of 377 respondents from women benefiting from the activities of women’s 
associations that were determined according to Morgan’s formula to determine the sample size. The 
data were collected through the researcher's personal interview with respondents using a questionnaire 
form, designed for this purpose during the month of September and October 2020. The researchers used 
data tables of numerical inventory, percentages, congruence coefficient (Ka2), simple correlation 
coefficient and multiple regression analysis to classify and analyzing the collected data. The most 
important results were as the following: more than half of the respondents (56%) benefited moderately 
from the activities of women's associations. The existence of an inverse correlation relationship among 
the variables of age, monthly income, the number of family members of the respondents and the level 
of benefit from the programs and activities of the association. The calculated values of the simple 
correlation coefficient were -0.248, -0.422, and -0.346 that are greater than their tabular counterpart. The 
studied variables contribute to explaining about 47.8% of the total variance among the respondents in 
terms of their benefit from the activities of the associations. 

Keywords: Determinants; Sinai women; women's associations. 


