
 بمحافظة شمال سيناء فى التنمية االقتصادية واالجتماعية دور المرأة 

 
 عبدالعال  د إلهام ابراهيم يونس                                                            

 
 مركزبحوث الصحراء–شعبة الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية -قسم اإلقتصاد الزراعى-باحث

 

 مقدمة

البشرية أحد مقومات التنمية بالمجتمع .والمرأة هى الشريك األساسى بصورة مباشرة أو غير مباشرة تعد القوة 

فى التنمية من خالل دورها فى االنشطة االقتصادية  كمورد بشرى . ويعد الدور الذى تقوم به المرأة أحد 

لريفية كثير من األعباء والمهام ويلقى على عاتق المرأة ا المقاييس التى تعبر عن نمو هذا المجتمع وتطوره .

فى  %50من قوة العمل الزراعية بالعالم ،وأكثر من  %43نحو المرأة  واء فى المنزل أو الحقل ،حيث تمثلس

.وقد أشارت بعض الدراسات السابقة إلى مساهمة المرأة فى بعض (14)المناطق الريفية بأفريقيا وشرق أسيا

وتتمثل أهم األنشطة الموفرة رد األسرة والتى تتمثل فى تنمية دخل وموا األعمال واألنشطة المرتبطة بالتنمية

عمل المخلالت والمربى،وزراعة وصناعة الجبن والزبد،ورعاية الحيوانات،ولدخل األسرة فى :تربية الدواجن،

جة .وتتعدد العوامل اإليجابية التى تؤثر على در(10)اكة،وتجفيف الخضرواتالحيوالخبز،وصناعةأرض األسرة،

مساهمة المرأة فى مجاالت التنمية المختلفة منها حجم األسرة ،ومهنة رب األسرة،ونوع األسرة،والميل 

لمشاركة الجغرافى ،وا األدخارى والمشاركة غير الرسمية،وتعليم المبحوثة،والدخل ،واإلنفتاح

الزوج من أهم المتغيرات ويعتبر نوع األسرة )بسيطةأو مركبة( ،وحيازة األرض الزراعية،وعمر (.11)السياسية

.كما يعتبر متغير المستوى التعليمى والثقافى (7)زراعية بصفة خاصةالتى تؤثر على مساهمة المرأة فى التنمية ال

من أهم المتغيرات المستقلة التى تؤثر على تطبيق الممارسات الزراعية واإلجتماعية والبيئية الموصى للمرأة 

أهم وسائل لنشر المعرفة وتغيير  ى إكتساب المعارف والمعلومات ،كما أنه منبها،من حيث أن التعليم يساعد عل

القيم والسلوك وأنماط األستهالك وترشيد إستهالك الموارد الطبيعية ،باإلضافة إلى أن الريفيات يسهل إتصالهن 

.كما (8(،)4)علماتلمتبمصادر المعلومات المختلفة حيث تستطيع اإلستفادة من معطياتها أكثر من الريفيات غير ا

تلعب المرأة دورا هاما فى إعداد وتخطيط الميزانية األسرية ويعتبر مستوى التعليم المرتفع من أهم العوامل التى 

 تساعد فى إعداد هذه الميزانية وترشيد اإلستهالك ،فى حين ال يعتبر عاملى السن والمهنة ذو تأثير على ترشيد

ى الرغم من أهمية مشاركة المرأة فى جهود التنمية إال أنه هناك العديد من .وعل(2)اإلستهالك وتخطيط الميزانية

المعوقات التى تحد من هذه المشاركة والتى تتمثل فى إرتفاع نسبة األمية بين الريفيات،ثم إنتشار الفقر بدرجة 

فيها،ومن جهة  نتاجية والتحكممتاحة لهن للحصول على الموارد اإلأكبر بين النساء بسبب محدودية الفرص ال

أخرى تعتبر نظرة الرجل للمرأة سلبية بسبب عدم إقتناعه بقدرتها على إنجاز عدد من المهام مما يصيبها 

 (1)ها بجهود التنمية.باإلحباط ويقلل من مشاركت

 :مشكلة البحث

قومى نظرا يعتبر العمل العائلى وعمل المراة بصفة خاصة سواء بالمنزل أو بالحقل أحد مشكالت حساب الدخل ال

النها تعمل بدون أجر فى نطاق أسرتها . ولطالما كانت المرأة الريفية شريكة فى العمل فالبد أن يكون لها دور 

فعال فى التنمية االقتصادية واالجتماعية .لذا يحاول البحث الوقوف على الدور الفعلى للمرأة فى  بعض مجاالت 

بمحافظة شمال شأنها زيادة دخل األسرة ورفع مستوى معيشتهاالتنمية االقتصادية  واإلجتماعية والتى  من 

 .سيناء

 أهدف البحث:

 التعرف على المالمح الديموجرافية واإلجتماعية واإلقتصادية للمرأة بمحافظة شمال سيناء.-1

االقتصادية واالجتماعية لعينة من فى التنمية  دور المرأة التعرف على أهم المحددات التى تؤثر على -2

 .بحوثات بمحافظة شمال سيناءالم

 تحديد أهم المشاكل التى تحد من مساهمة المرأة فى التنمية اإلقتصادية واألجتماعية بالعينة البحثية. -3

 

 

 

 مصادر البيانات والطريقة البحثية:
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 مراكز وقرى محافظة شمال سيناء من خاللمن المبحوثات  ب يستخدم البحث البيانات االولية لعينة عشوائية

كما يعتمد البحث أيضا على بعض البيانات الثانوية التى تنشر بالكتاب اإلحصائى السنوى ،استمارة استبيان 

 ةبمحافظة شمال سيناء .ويستخدم البحث أسلوب اإلنحدار اللوجيستى فى تقدير العالقة القياسية بين درجة مساهم

 تابع  وبين عدد من  المتغيرات المستقلة .المرأة السيناوية  فى النشاط اإلقتصادى واإلجتماعى كمتغير 

 : عينة البحث

مبحوثة منن اإلنناد داخنل قنوى العمنل بمحافظنة شنمال سنيناء وتنم توزيعهنا  293تم إختيار عينة عشوائية قوامها 

داخل مراكنز العنريو وبئنر العبند والشنيد زويند حينث بلن  إجمنالا عندد اإلنناد داخنل قنوى العمنل علنى مسنتوى 

مننن  %60نسنمة تمثننل  12354وبلن  عنندد اإلننناد بمركنز العننريو  2012نسنمة عننام  20760ا المحافظنة حننوال

من اإلجمالا، ثنم مركنز الشنيد  %18نسمة بنسبة  3765اإلجمالا يليها عدد اإلناد بمركز بئر العبد حيث بلغت 

كنز النثالد منن اإلجمنالا. وقند تنم توزينع مقنرارات العيننة علنى المرا %12نسمة بنسبة  2530زويد حيث بلغت 

 (9)وفقاً للمعادلة :

n =                                   (12) 

 = حجم العينة الممثلة للمجتمع . nحيث 

      N .جملة مجتمع النساء داخل قوى العمل = 

      B ( 0.10= خطأ التقدير) 

 :Logistic Regression Modelنموذج اإلنحدار اللوجيستي 

لتعرف على أهم المحددات التى تؤثر على دور المرأة  فى التنمية االقتصادية وهو اإنطالقا من هدف البحث 

،تم اإلستعانة بنموذج اإلنحدار اللوجيستى نظرا ألنه يقوم واالجتماعية لعينة من المبحوثات بمحافظة شمال سيناء

مشاركة المرأة فى  وقوع الظاهرة) (فى حالة1فرضية أن المتغير التابع يأخذ شكل المتغير الصورى )على 

نموذج األنحدار الخطى بصورتيه البسيطة أن  ،فى حين(خالف ذلك0،) (ى واإلجتماعىالنشاط اإلقتصاد

 يأخذ  (6)المتغير التابع متغير ثنائا يتبع توزيع برنولاوددة قد ال يصلح فى هذه الحالة.والمتع

اإلحتمال الخطا، يعتبر مثال وقوع الظاهرة  . ففا نموذج(P-1( بإحتمال )0( والقيمة )P( بإحتمال )1القيمة )

Y  بشرط مستوى معين من المتغيرXi : عالقة خطية تأخذ الصورة التالية 

Pi = E (y = 1 / Xi) =α+bxi    (1) 

أما فا النموذج اللوجيسنتا فنإن العالقنة ينبن اإلحتمنال والمتغينر التفسنير  تعتبنر عالقنة غينر خطينة تأخنذ 

 الصورة التالية :

Pi = E (y = 1 / Xi) =          =      (2) 

    .اس اللوغاريتم الطبيعا هو أس eحيث 

 ( فإن العالقة تأخذ الصورة التالية :P-1وفا حالة احتمال عدم وقوع الظاهرة )

(1-Pi) =          (3) 

 (3( على )2وبقسمة )

      =          (4)  

 

  z ie 2وبضرب البسط والمقام فا 

         1    
1 + e - (α+ b x i ) 

     1   
1 + e -zi 

     1   
1 + e zi 

     P i  
1 – Pi  

 1 + e zi 
1 + e -zi 

     Pi   
1 – Pi  

 (1 + e zi) e2zi  
e 2zi+e-zi+2zi 

 

 (1 + e zi) e2zi  
(1 + e zi) ezi 

     N   
(N-1) B2 +1 
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     =         =        = ezi  (5)  

 وبأخذ اللوغاريتم الطبيعا للصيغة السابقة :

Li = Ln (     )= Zi =α  + bxi      (6)  

 اللوجيسيتية . ( ها الصيغة األساسية لنموذج الدالة6وتعتبر المعادلة )

ب الطنرف األيمنن للدالنة ( من الصفر كلمنا اقتنرyوتقترب ) 0,1والدالة اللوجيستية دالة مستمرة تأخذ القيم 

  (5). ∞( من الواحد كلما اقترب الطرف األيمن لهذه الدالة من yوتقترب )( - ∞اللوجيستية من )

( أو طريقة اإلمكان األعظم، والتنا Maximum likelihoodويتم تقدير معالم نموذج اللوجيت بطريقة )

التنا تقنع فنا العيننة ويمثنل  (m, P2, P1Pولنتكن )( منن المتغينرات المسنتقلة mتقيس اإلحتماالت المشاهدة لعدد )

 (13).حاصل ضرب هذه اإلحتماالت حالة اإلمكان األعظم 

M.L = Prob (P1, P2, ….. Pz)        (7) 

 وتأخذ الصورة الرياضية :

Log L =   ] -     log (2π σ2) -          (yi - α - bxi)
2[    (8) 

 

 الصورة :فتأخذ  σثم بالنسبة لـ      b , αوالً بالنسبة لـ يتم معظم هذه الدالة أحيث 

Maxα,b ,σ Log L = C -     LogQ    +       Log n -  

C = (-     ) Log 2 π ,     Q = (yi - α  - bxi)2        حيث 

 بإستخدام : Goodness of fitويتم اختبار جودة النموذج 

 :وفق العالقة  2Xوالذ  يتبع توزيع    Ratio dLikelihooLog نسبة اإلمكان األعظم  -1

X2 = 2 ] Log e Lo – Log e L1 [                              (9) 

 متغير  iدالة اإلمكان األعظم الذ  يحتو  على : قيمة  1Lحيث 

       oL  : 1قيمة دالة اإلمكان األعظم الذ  يحتو  على-i . متغير 

2- Wald Stat 

Wald = (   ) 2                                       (10) 

 

3- Odds Ratio  اإلنحدار  : وتمثل قيمة الدالة األسية لمعامل 

Odds Ratio = e b^                                                                    (11 

 

 

 

     Pi   
1 – Pi  

1 
2  

  1   
2σ2 

m 

i = 1  

n 
2
    

n 
2 

n 
2 

     b^
i   

S. E bi 

n 
2 
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 نتائج البحث

 عية للمرأة بمحافظة شمال سيناءأوال المالمح الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتما

 القوى العاملة-1

يعتبر إسهام المرأة فى العمل هو أحد المؤشرات التى تدل على تطور المجتمعات سواء الحضرية منها أوالريفية 

على إعتبار أن المرأة تمارس أدوار عديدة داخل وخارج المنزل فهى التى تقوم بتربية النشئ الصالح للمجتمع 

بل  تعداد إنها شريك فعال فى تنفيذ خطط التنمية بمجاالتها الزراعية والصناعية من جهة أخرى.وقدمن جهة كما 

نسمة من  180941منها،نسمة  373542حوالا  2011-2007شمال سيناء فى متوسط الفترة سكان محافظة 

ور داخل قوة العمل وبل  إجمالى عدد اإلناد والذك.(1)شكلمن إجمالا سكان المحافظة  %48بنسبة اإلناد أ  

(.وبتوزيع قوة عمل اإلناد على 2.)شكل %18نسمة من اإلناد أى بنسبة  19748نسمة ،منها  108552حوالى 

نسمة تمثل  11855مستوى مراكز المحافظة تبين أن أعلى نسبة بمركز العريو،حيث بل  عددهن حوالى 

،وتقل %6،ومركز رفح %12شيد زويد ،ومركز ال%18من قوة عمل اإلناد ثم مركز بثر العبد بنسبة 60%

(.وبمقارنة 3من إجمالى المحافظة.)شكل %2جدا نسبة اإلناد بقوة العمل بمركزى الحسنة ونخل حيث ال تتعدى 

على المستوى اإلجمالى  %11قوة عمل اإلناد بإجمالى عدد اإلناد على مستوى  المحافظة ،تبين أنها ال تتعدى 

من أجمالى عدد اإلناد  %16ث بلغت نسبة اإلناد بقوة العمل حوالى ،وبلغت أقصاها بمركز العريو حي

  (4نسمة.)شكل  73619بالمركز والذى بل  حوالى 

شكل )1(نسبة عدد اإلناث والذكور على مستوى محافظة 

شمال سيناء فى متوسط الفترة 2011-2007

نسبة اإلناث

48%

نسبة الذكور

52%

 

شكل)2(نسبة اإلناث والذكور داخل قوة العمل بمحافظة شمال 

سيناء فى متوسط الفترة 2011-2007

نسبة الذكور

82%

نسبة اإلناث

18%

 

شكل )3(نسبة اإلناث داخل قوة العمل بمراكز 

محافظة شمال سيناء فى متوسط الفترة 

2007-2011

العريش 

60%
بئر العبد 

18%

الحسنة 

2%

نخل 

2%

الشيخ زويد 

12% رفح 

6%

 

شكل)4(إجمالى عدد اإلناث بالمحافظة وعدد األناث بالقوى العاملة فى 

متوسط الفترة 2011-2007
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إجمالى عدد اإلناث 73619 34495 11725 4797 24682 31623 180941

عدد اإلناث بالقوى العاملة 11855 3483 427 406 2401 1176 19748

العريش بئر العبد الحسنة نخل
الشيخ 

زويد
رفح إجمالى
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 النشاط اإلقتصادى -2

طبيعة المهارات  حسب يبرز دور المرأة فى النشاط اإلقتصادى سواء كان زراعى أو صناعى أو خدمى

ذى تعيو فيه.ويوضح البيئة المحيطة وفقا لقواعد ومعايير المجتمع الوالخبرات التى تكتسبها المرأة فى إطار

حيث بل  2011-2007حتل المركز األول للمرأة فى شمال سيناء فى متوسط الفترة (أن قطاع التعليم ي1جدول)

من إجمالى عدد اإلناد الالتى يعملن  %53إمرأة تمثل حوالى  6917بقطاع التعليم حوالى  عدد من يعملون

يشغل قطاع خدمات المجتمع العامة واالجتماعية كما أنثى . 13052نشطة المختلفة والبال  عددهم حوالى باأل

إمرأة يمثلن حوالى  4324حيث بل  عدد من تعملن به حوالى والشخصية المكانة الثانية بين األنشطة االقتصادية، 

أنثى   1449عدد من تعملن به حوالى من اإلجمالى،ويشغل  قطاع الصحة المكانة الثالثة ،حيث بل   33.1%

.وال تساهم المرأة بنسبة تتعدى الواحد فى المائة فى األنشطة اإلقتصادية األخرى مثل %11.1تمثلن حوالى 

 الصناعات التحويلية والزراعة والنقل والبناء والتجارة والفنادق.

 2011-2007ط اإلقتصادى فى الفترة (توزيع عدد ونسبة اإلناث بمحافظة شمال سيناء وفقا لنوع النشا1)جدول

نسبة  عدد النشاط اإلقتصادى نسبة مئوية عدد النشاط اإلقتصادى

 مئوية

    

 0.02 2 التشييد والبناء 0.17 22 الصناعات تحويلية

 0.1 10 التجارة 33.1 4324 العامة الخدمات

 0.21 26 الفنادق والمطاعم 0.7 92 الزراعة

 53 6917 التعليم  0.6 84 النقل والمواصالت 

 11.1 1449 الصحة  0.3 45 البنوك والتأمين

 0.2 20 المناجم والمحاجر 0.5 61 الكهرباء والغاز

 100 13052 اإلجمالى

 2011-2007المصدر :الكتاب اإلحصائى لمحافظة شمال سيناء

 الحالة التعليمية -3

قيس درجة تقدم المجتمعات نظرا ألن المجتمع الذى يعد معيار معدل األمية بين السكان  أحد المعايير التى ت

تتفشى فيه ظاهرة األمية قد يحرم أفراده من المشاركة فى إقتراح وتنفيذ خطط التنمية من جهة وتحصيل نتائج 

شمال سيناء فى محافظة ب (سنة  14-35بل  عدد األمييين فى الشريحة العمرية ) هذه التنمية من جهة أخرى . وقد

(.وبتوزيع عدد اإلناد 5)شكل  %61أنثى بنسبة  7903فرد ،منهم  12858حوالى  2011-2007رة متوسط الفت

أنثى 1817األميات على مستوى مراكز المحافظة تبين أن أعلى نسبة بمركز بئر العبد،حيث بل  عددهن حوالى 

مركز الحسنة ،ويليهم %20،ومركز العريو %22من عدد األميات بالمحافظة ثم مركز رفح بنسبة%23تمثل 

  (.6.)شكل%7ثم مركز نخل 17%

 

 

 

 

 

 

 

شكل)5( نسبة األمية بين اإلناث والذكور على مستوى 

محافظة شمال سيناء فى متوسط الفترة 2011-2007

نسبة األمية, 

الذكور, %39

نسبة األمية, 

اإلناث, %61

شكل)6(نسبة األمية بين اإلناث موزعة على مراكز 

محافظة شمال سيناء فى الفترة 2011-2007

العريش 

20%

بئر العبد 

23%

الحسنة 

17%

نخل 

7%

الشيخ زويد 

11%

رفح 

22%
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 : الخصائص الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية لعينة البحث:  ثانيا

 : العمر -1

من أفراد العينة تنحصر أعمارهن فا الفئة العمرية )أقل من  %41.9أن ( 2يتبين من الجدول رقم )

فقنط مننهن  %22.9سننة(، بينمنا  40-30مرينة )تنحصر اعمارهن فنا الفئنة الع %35.2حوالا ( وأن 30

 سنة( . 50-41من )تقع أعمارهن فا الفئة العمرية 

 ألعمار المبحوثات( توزيع العينة وفقاً 2الجدول رقم )

 التكرار النسبي %  التكرار  الفئات 

 41.9 123  30أقل من 

 35.2 103  40 – 30من 

 22.9 67  50 – 41من 

 100 293 المجموع 

  2013مصدر: جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية ال

 : المستوى التعليمي للمبحوثة -2

من أفراد العينة من الحاصالت على مؤهل متوسنط. حينث ( أن أعلى نسبة 3من الجدول رقم )يتبين 

 الحاصنالت علنى مؤهنل التعلنيم األساسنا )والنذ  يضنميليها مباشنرة نسنبة  %41بلغت تلك النسبة حوالا 

، وتقنننل نسنننبة  %20.1، أمنننا األمينننات فقننند بلغنننت نسنننبتهن حنننوالا  %30االبتدائينننة واإلعدادينننة( بنسنننبة 

 من عدد المبحوثات . %8.9الحاصالت على مؤهل جامعا بالعينة حيث بلغت حوالا 

 للمستوى التعليمي للمبحوثة( توزيع العينة وفقاً 3الجدول رقم )

 سبي % التكرار الن التكرار   المؤهل الدراسي 

 20.1 59 أمية 

 30 88 تعليم أساسا 

 41 120 تعليم متوسط 

 8.9 26 تعليم جامعا 

 100 293 المجموع 

 2013المصدر: جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

 : المبحوثة المستوى التعليمي لرب أسرة -3

ثنات منن الحاصنلين علنى مؤهنل المبحو ( أن النسبة األكبر من أربناب أسنر4قم )يتبين من الجدول ر

، ثنم  %17، يليهنا الحاصنلون علنى مؤهنل جنامعا بنسنبة  %58متوسط، حينث بلغنت تلنك النسنبة حنوالا 

األزواج حينث  أرباب األسرسواء من األباء أو .وتقل نسبة األمية بين % 15الحاصلون على تعليم أساسا 

 جات بمقدار النصف .من العينة وها تقل عن نسبة األمية بين الزو %10لم تتعدى 

 للمستوى التعليمي لزوج المبحوثة ( توزيع العينة وفقاً 4الجدول رقم )

 %التكرار النسبي  التكرار  المؤهل الدراسي  

 10 29 أما 

 15 44 تعليم أساسا 

 58 170 تعليم متوسط 

 17 50 تعليم جامعا 

 100 293 المجموع 

 2013ة الميدانية المصدر: جمعت وحسبت من استبيان الدراس
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 : عمل المبحوثة -4

( أن نسبة المبحوثات الالتا يعملن بأجر ) سواء داخل أو خارج المنزل ( 5يتبين من الجدول رقم )

بينما كانت نسبة النساء الالتا ال يعملن ) أو يعملون بدون أجر ( بلغت حوالا  %34.5بلغت حوالا 

65.5% . 

 للحالة المهنية للمبحوثة ( توزيع العينة وفقاً 5الجدول رقم )

 التكرار النسبي %  التكرار  الحالة المهنية 

 34.5 101 تعمل بأجر 

 65.5 192 ال تعمل 

 100 293 المجموع 

 2013المصدر: جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

 : عدد أفراد األسرة -5

أشنخاص بلغنت  5قنل عندد أفرادهنا عنن ( أن نسنبة األسنر فنا العيننة التنا ي6يتبين فا الجدول رقم )

األسنر أمنا  . % 27.3أفنراد( بنسنبة بلغنت حنوالا  7 – 5، يليها األسر التا تتكنون منن ) % 44.4حوالا 

( أفراد 10-8األسر التا تتكون من ). وأخير %17فقد بلغت نسبتها حوالا  10التا يزيد عدد أفرادها عن 

 . %11.3بلغت حوالا 

 العينة وفقاً لعدد أفراد األسرة ( توزيع 6الجدول رقم )

 التكرار النسبي %  التكرار  عدد أفراد األسرة 

 44.4 130 أقل من خمسة 

 27.3 80 فرد  7 – 5من 

 11.3 33 فرد  10 – 8من 

 17 50  10أكثر من 

 100 293 المجموع 

 2013المصدر: جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

 : ةمصادر دخل األسر -6

( أن النسنبة األكبنر منن أسنر العيننة يعتمندن علنى دخنل النزوج فقنط بنسنبة بلغنت 7يتبين من الجندول رقنم )

.  %20.5معناً بنسنبة بلغنت حنوالا يليها األسر التا تعتمد على كنل منن راتنب النزوج والزوجنة  %61.4حوالا 

وأخيراً بلغت نسنبة منن يعتمندون من أسر المبحوثات.  %14وبلغت نسبة االعتماد على دخل الزوجة فقط حوالا 

 . %4.1على اإلعانات حوالا 

 ( توزيع العينة وفقاً لمصادر دخل األسرة 7الجدول رقم )

 التكرار النسبي %  التكرار  مصدر الدخل  

 61.4 180 الزوج فقط  دخل

 14 41 الزوجة فقط  دخل

 20.5 60 الزوج والزوجة معاً  دخل

 4.1 12 مصادر أخرى ) إعانات ( 

 100 293 المجموع 

 2013المصدر: جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 
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 : المشاركة في األنشطة اإلقتصادية -7

 : المشاركة في اإلنتاج النباتي -أ  

والذرة مثل الزيتون والنخيل  ء بعدد محدود من المحاصيل يتم اإلنتاج الزراعا بمحافظة شمال سينا

من أن المرأة السيناوية نادراً ما تعمل أجيرة فا زراعنة أرض الغينر، إال إنهنا تسناهم  وعلى الرغم الشامية

( أن عمليتنا 8بدرجة كبيرة فا معظم العمليات الزراعينة داخنل أرض األسنرة، حينث يتضنح منن جندول )

. وينأتا ف الترتيننب الثننانا %54.6حصناد المحصننول وتجهينزه وتعبئتننه يأتيننان فنا الترتيننب األول بنسننبة 

الخف والر  والتسنميد، كمنا تقنل نوعناً نسنبة مسناهمتها فنا مليات خدمة المحصول بعد الزراعة وتشمل ع

فقننط مننن المبحوثننات فننا عمليننة إعننداد  % 30حننوالا حيننث تسنناهم عمليننات خدمننة األرض قبننل الزراعننة 

بنسنبة  األرض للزراعة وإعداد التقاو . كما يساهم عدد قلينل مننهن فنا الننزول لقسنواق وبينع المحصنول

 فقط . %10.2بلغت حوالا 

 : في اإلنتاج الحيواني والداحني المشاركة -ب

رعاينة وتربينة الطينور والندواجن تنأتا فنا ( أن مسناهمة المبحوثنات فنا 9يتبين منن الجندول رقنم )

، ثنم بيننع  %44.4، يليهنا تربيننة األغننام بنسنبة بلغننت حنوالا  %71.7الترتينب األول بنسنبة بلغننت حنوالا 

وتقل نسبة من يقمنن بصنناعة السنمادة البلند  ، حينث بلغنت  %22.2لدواجن بنسبة بلغت حوالا البيض وا

 . % 3.4هذه النسبة 

 : المشاركة في التصنيع الغذائي - ج

ل بنسنبة ( ان مساهمة المبحوثات فا تصنيع الخبز تأتا فنا الترتينب األو10يتبين من الجدول رقم )

ويأتا فا الترتيب  المنتج فا السوق. من المبحوثات يقمن ببيع فقط % 12.3 ، منها %72.7بلغت حوالا 

نها،  %69.3عنداد العصنائر والمخلنالت والمربنى بنسنبة الثانا عملينة إ يقمنن  منن المبحوثنات  %13.7 م

 منهنناو % 51.2األخيننر تصنننيع اللننبن ومنتجاتننه بنسننبة حننوالا ببيننع هننذه المنتجننات. ويننأتا فننا الترتيننب 

 ببيع هذه المنتجات فا األسواق .يقمن ات فقط من المبحوث 10.2%

 : المشاركة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر -د 

الصنندوق الندوار ومشنروع مبحوثة من قنروض الصنندوق اإلجتمناعا للتنمينة  99إستفادت حوالا 

أن مشنناركة ( 11زراعيننة وغيننر زراعيننة. ويوضننح جنندول )وكننذلك األسننر المنتجننة لتمويننل مشننروعات 

. %16.4وثات فا مشروعات تربية األغنام والدواجن تنأتا فنا الترتينب األول بنسنبة بلغنت حنوالا المبح

. ويأتا مشروع بينع المفروشنات واألدوات %10.2ويلا ذلك فا الترتيب مشروعات الحياكة بنسبة بلغت 

 . % 7.2المنزلية فا الترتيب األخير بنسبة بلغت حوالا 
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 فقاً لمستوى المبحوثات في أنشطة اإلنتاج النباتي ( توزيع العينة و8جدول رقم )

 النشاط 

 اإلجمالي  ال تشارك  تشارك 

 التكرار 
التكرار 

 النسبي 
 التكرار 

التكرار 

 النسبي 
 التكرار 

التكرار 

 النسبي 

  100 293 70 205 30 88 خدمة األرض قبل الزراعة 

  100 293 64.8 190 35.2 103 خدمة المحصول بعد الزراعة 

  100 293 45.4 133 54.6 160 حصاد المحصول 

  100 293 45.4 133 54.6 160 تجهيز وتعبئة المحصول 

  100 293 89.8 263 10.2 30 بيع المحصول 

 2013المصدر: جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

 اإلنتاج الحيواني والداجني  ( توزيع العينة وفقاً لمستوى لمشاركة المبحوثات في أنشطة9جدول رقم )

 النشاط 

 اإلجمالي  ال تشارك  تشارك 

 التكرار 
التكرار 

 النسبي 
 التكرار 

التكرار 

 النسبي 
 التكرار 

التكرار 

 النسبي 

  100 293 55.6 163 44.4 130 تربية األغنام 

  100 293 28.3 83 71.7 210 رعاية وتربية الطيور والدواجن 

  100 293 77.8 228 22.2 65 اجن بيع البيض والدو

  100 293 96.6 283 3.4 10 صناعة السماد البلد  وتخميره 

 2013المصدر: جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

 لمشاركة المبحوثات في أنشطة التصنيع الغذائي ( توزيع العينة وفقاً 10جدول رقم )

 النشاط 

 اإلجمالي  ال تشارك  تشارك 

 تكرار ال
التكرار 

 النسبي 
 التكرار 

التكرار 

 النسبي 
 التكرار 

التكرار 

 النسبي 

 100 293 48.8 143 51.2 150 اللبن ومنتجاته : تصنيع 

 100 293 89.8 263 10.2 30 : بيع                    

 100 293 30.7 90 69.3 203 العصائروالمخلل والمربى:تصنيع

 100 293 86.3 253 13.7 40 : بيع                                 

 100 293 27.3 80 72.7 213 : تصنيع                 الخبز        

 100 293 87.7 257 12.3 36 : بيع                                

 2013المصدر: جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

 ي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ف مشاركة المبحوثات( توزيع العينة وفقاً ل11جدول رقم )

 النشاط 

 اإلجمالي  ال تشارك  تشارك 

 التكرار 
التكرار 

 النسبي 
 التكرار 

التكرار 

 النسبي 
 التكرار 

التكرار 

 النسبي 

  100 293 92.8 272 7.2 215 بيع المفروشات واألدوات المنزلية 

  100 293 89.8 263 10.2 30 الحياكة 

  100 293 83.6 245 16.4 48 تربية األبناء 

 2013المصدر: جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

 : المشاركة في الجمعيات األهلية -8

فقنط منن المبحوثنات يشناركن فنا الجمعينات األهلينة مثنل  % 16.7( أن 12يتبين من الجدول رقنم )

ال ينضمن أل  نوع من هذه الجمعينات ويندل ذلنك  %83.3ألكبر جمعيات تنمية المجتمع المحلا والنسبة ا

 على وجود عدد من المعوقات التا قد تحد من المشاركة .
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 ( توزيع العينة وفقاً للمشاركة في الجمعيات األهلية 12الجدول رقم )

 التكرار النسبي %  التكرار  المشاركة 

 16.7 79 تشارك 

 83.3 244 ال تشارك 

 100 293 اإلجمالا 

 2013المصدر: جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

 : الدور االقتصادي واإلجتماعي للمرأة في محافظة شمال سيناء وفقاً لعينة البحث:  ثالثاً 

فنا النشناط االقتصناد  واإلجتمناعا مسناهمة المنرأة حنددات اللوجيسنتية للوقنوف علنى م تم إستخدام الدالة

 -الصورة :لعينة البحث فا 

Pi = Ln   = bo +     bj X ji       (13)  

      

 -حيث أن :

Pi  = العمننل بنندون أجننر = صننفر( 1: إحتمننال مسنناهمة المننرأة فننا النشنناط االقتصنناد  )العمننل بننأجر ، 

 للنموذج االقتصاد  .

 ،  1: إحتمنننال مسنننناهمة المننننرأة فنننا النشنننناط اإلجتمنننناعا )عضنننوية جمعيننننات المجتمننننع المحلننننا =    

 عدم المشاركة = صفر( للنموذج االجتماعا .     

Xi  : ها مصفوفة المتغيرات المستقلة وها : 

X1  ) عمر المبحوثة ) سنة : 

X2  )المستوى التعليما للمبحوثة )سنوات : 

X3 سنوات(  ى التعليما لرب األسرة : المستو( 

X4  )الدخل )جنيه : 

X5  :األسرة )فرد(  حجم 

X6  :خالف ذلك = صفر [ ،  1عية ] متزوجة = الحالة اإلجتما 

X7  : = سيناوية المنشأ = صفر [  1المنشأ األصلا ] الواد  والدلتا ، 

 : محددات مشاركة المرأة في النشاط اإلقتصادي

معنوية النموذج بالكامل حيث أن نسنبة  (13إلنحدار اللوجيستا بالجدول رقم )توضح نتائج نموذج تحليل ا

،  %1معنوية عند مسنتوى أقنل منن  X = 295.97والتا تتبع توزيع  og like hood RatioLاإلمكان األعظم 

تفاع احتمال مشاركة المرأة بالنشاط اإلقتصاد  تتمثل فا إر ؤثرعلىكما تبين أنه بالنسبة للمتغيرات الكمية التا ت

تنؤد  إلنى يم رب األسرة بسنوات تعل وأن كل زيادة %1عند مستوى معنوية  3X المستوى التعليما لرب األسرة

عننند مسننتوى  4Xويننؤثر مسننتوى النندخل  .*%2زيننادة نسننبة إحتمننال مسنناهمة المننرأة بالنشنناط اإلقتصنناد  بنسننبة 

                                                 

 ، حينننننننننث أن  Ratio Oddsمنهنننننننننا وهنننننننننا تقابنننننننننل 1تمثنننننننننل مقابنننننننننل اللوغننننننننناريتم للمعلمنننننننننة اإلنحدارينننننننننة وطنننننننننرح  (*)

     1.02  =0.018 (2.718)= Odd Ratio 

j = 1  

     P   
1 - P 

m 
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، يؤد  لزيادة إحتمال مشاركة المرأة ةدخل األسرة بمقدار وحده واحدوأن كل إنخفاض فى  %1عنوية إحصائية م

وأنه كلما أنخفنض  %1توى معنوية عند مس 5Xحجم األسرة  كما يؤثر متغير %70فا النشاط اإلقتصاد  بنسبة 

وأمننا بالنسننبة لمتغيننر  عمننر . %40أفننراد األسننرة زاد إحتمننال مسنناهمة المننرأة بالنشنناط االقتصنناد  بنسننبة  عنندد

فكاننت غينر معنوينة بالتنأثير علنى مسناهمة المنرأة بالنشناط اإلقتصناد   2Xمستوى التعليما لها ال،  1Xالمبحوثة 

المسننتوى التعليمننا عننند الرغبننة الملحننة واالحتينناج الشننديد إلننى  العمننل ال تضننع إعتبننار للعمننر ودوافننع وذلننك ألن 

 العمل.

 6Xمتغيرات النوعية والتا تضمنها البحث فقند تبنين ضنعف تنأثير الحالنة االجتماعينة للمبحوثنة وبالنسبة لل

فقط وأن كون المبحوثة متزوجنة  %10لثبوت المعنوية اإلحصائية عند  على مشاركتها بالنشاط االقتصاد  وذلك

التنا  7X، فنا حنين يمثنل المنشنأ األصنلا للمبحوثنة  %89يقلل من إحتمال مشاركتها بالنشاط اإلقتصاد  بنسنبة 

تنحدر من محافظات النواد  والندلتا ذو تنأثير معننو  إحصنائا كبينر علنى مندى مسناهماتها بالنشناط اإلقتصناد  

التنا الزالنت أكثنر إنفتاحناً عنن المجتمنع منن المنرأة سنيناوية المنشنأ وذلك لكونهنا  %1لك عند مستوى معنوية وذ

 تعيقها بعض العادات والتقاليد التا تحد من مهارتها للعمل بأجر سواء كان ذلك داخل أو خارج المنزل .

 مرأة في النشاط االقتصادي ( نتائج نموذج اإلنحدار اللوجيستي لمحددات مشاركة ال13الجدول رقم )

 Coefficient  S.E. Wald Stat Prob Odds Ratio المتغير 

Const -50.3 13.3 -3.8 0.00 - 

 X1 1.008 0.62 1.63 0.105 2.74عمر المبحوثة 

 X2 1.83 1.19 1.54 0.0126 6.24المستوى التعليما للمبحوثة 

 X3 0.018 0.005 3.6 0.000 1.02المستوى التعليما لرب األسرة 

 X4 -1.19 0.34 -3.5 0.000 0.3الدخل 

 X5 -0.504 0.142 -3.5 0.000 0.6حجم األسرة 

 X6 -2.25 1.35 -1.7 0.1 0.11الحالة اإلجتماعية 

 X7 2.42 0.68 3.6 0.000 11.2المنشأ األصلا 

Log – Likelihood = - 44.4  

X2                      = 95.97  

Prob                   = 0.000 

 . Minitab 16المصدر : نتائج تحليل عينة البحث بإستخدام برنامج 

 : محددات مشاركة المرأة بالنشاط اإلجتماعي

( معنوية النموذج بالكامل حيث أن نسنبة 14اإلنحدار اللوجيستا بالجدول رقم )توضح نتائج تحليل نموذج 

لمتغينرات الكمينة فقند بة لكمنا تبنين أننه بالنسن %1مستوى أقل منن عند  X = 2172.9اإلمكان األعظم والتا تتبع 

وأن كل زيادة فا دخنل األسنرة  %1عند مستوى معنوية  4Xتبين ثبوت المعنوية اإلحصائية لمتغير دخل األسرة 

وهنا عكنس النتيجنة  %1المنرأة بالنشناط اإلجتمناعا بنسنبة بمقدار وحدة واحدة يؤد  إلى زيادة إحتمال مشاركة 

بقة والتا تقول إنخفاض دخل األسرة هو الحافز على المساهمة بالنشناط اإلقتصناد  كمنا تبنين ثبنوت معنوينة السا

وأننه كلمنا إنخفنض عندد أفنراد األسنرة يزيند إحتمنال مسنناهمة  %1عنند مسنتوى معنوينة  5Xمتغينر حجنم األسنرة 

، والمسنتوى  1Xعمنر المبحوثنة  ، فا حين لم تثبنت معنوينة المتغينرات%30المرأة فا النشاط اإلجتماعا بنسبة 

 مساهمة المرأة بأنشطة المجتمع المحلا .على  3X، ومستوى تعليم رب األسرة  2Xالتعليما لها 
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( عننند 6Xلمتغيننرات النوعيننة فقنند تبننين ثبننوت المعنويننة اإلحصننائية لمتغيننر الحالننة اإلجتماعيننة )وبالنسننبة ل

فنا النشناط اإلجتمناعا بنسنبة مساهمتها فنا النشناط ل إحتما. وأن كون المبحوثة متزوجة يقلل من %10مستوى 

عنند مسنتوى معنوينة ( 7X. وأخيراً تبين أيضاً ثبوت المعنوية اإلحصائية لمتغير المنشأ األصلا للمبحوثة )82%

الواد  والدلتا يزيد من فرصة مساهمتها فا أنشنطة جمعينات المجتمنع تنحدر من محافظات وكون المبحوثة  1%

ننرف والصننناعات الغذائيننة وحضننور المحلننا والتننا ت تمثننل فننا تحفننيآ القننرمن الكننريم وتنندريب الفتيننات علننى الحغ

 الندوات واللقاءات العلمية والسياسية .

 ( نتائج نموذج اإلنحدار اللوجيستي لمحددات مشاركة المرأة في النشاط اإلجتماعي 14الجدول رقم )

 Coefficient  S.E. Wald Stat Prob Odds Ratio المتغير 

Const -4.8 5.9 -0.81 0.42 - 

 X1 -0.17 0.23 -0.74 0.47 0.85عمر المبحوثة 

 X2 -0.16 0.17 0.94 0.34 1.18المستوى التعليما للمبحوثة 

 X3 0.14 0.18 0.78 0.44 1.15المستوى التعليما لرب األسرة 

 X4 0.007 0.003 2.3 0.007 1.01الدخل 

 X5 -0.36 0.094 -3.8 0.000 0.07حجم األسرة 

 X6 -1.69 0.93 1.82 0.06 0.18الحالة اإلجتماعية 

 X7 2.1 0.57 3.7 0.00 8.17المنشأ األصلا 

Log – Likelihood = - 82.514  

X2                      = 172.9 

Prob                   = 0.000 

 . Minitab 16المصدر : نتائج تحليل عينة البحث بإستخدام برنامج 

 : أهم المعوقات التي تحد من مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي

  بعينة البحث( التوزيع العددي والنسبي للمشكالت اإلنتاجية التي تعرضت لها المبحوثات 15الجدول رقم )

 % عدد المبحوثات  المشكالت اإلنتاجية  م 

1 
ر الوقنننت والجهننند لكثنننرة األعمنننال واألعبننناء عننندم تنننوف

 .المنزلية 
90 30.7 

 24.9 73 عدم اإللمام بمهارات التصنيع الغذائا . 2

 17.1 50 عدم اإللمام بالعمليات الزراعية . 3

4 
عندم اإللمنام بوسنائل الرعاينة الصنحية للحينوان ونفننوق 

 عدد منها .
80 27.3 

 100 293 المجموع 

  2013المصدر : جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

الوقننت أو الجهنند لنندى المبحوثننة وذلننك لكثننرة األعمننال  إلننى أن مشننكلة عنندم تننوفر( 15ل رقننم )ويشننير جنندو

. تلتها %30.7مبحوثة من هذه المشكلة بأهمية نسبية بلغت نحو  90واألعباء المنزلية المرتبة األولى حيث عانت 

ق عدد كبير منها، حيث سجلت بعد ذلك مشكلة عدم اإللمام بوسائل الرعاية الصحية للحيوانات مما يتسبب فا نفو

. ثنم جناءت المشنكلة عندم اإللمنام بمهنارات %27.3مبحوثة تعرضها إلى نفس هذه المشكلة بنسبة بلغت نحنو  80

حيث بل  التصنييع الغذائا. ثم عدم اإللمام بالعمليات الزراعية فا المرتبة الثالثة والرابعة وبلغت عدد المبحوثات 

 . % 17.1و  % 24.9رت بنحو مبحوثة بنسبة قد 50،  73نحو 
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  بعينة البحث( التوزيع العددي والنسبي للمشكالت التمويلية التي تعرضت لها المبحوثات 16الجدول رقم )

 % عدد المبحوثات   التمويلية المشكالت  م 

 27 79 ضعف قيمة التمويل . 1

 19.1 56 إستخدام القروض لسد إحتياجات مالية أخرى عاجلة . 2

 9.6 28 م معرفة مصادر التمويل المناسبة .عد 3

 15.4 45 عدم وجود ضمانات لتقديمها للجهات اإلئتمانية. 4

 29  85 سيطرة الزوج على اإلدارة المالية للمشروع  5

 100 293 المجموع 

  2013المصدر : جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

( مشنكلة 16ا تواجنه المنرأة السنيناوية فقند أوضنح الجندول رقنم )أما فيما يخن  المشنكالت التمويلينة والتن

نحننو  هننذه المشننكلة بنسننبة بلغننتلمبحوثننة  85سننيطرة الننزوج علننى اإلدارة الماليننة للمشننروع حيننث تعرضننت نحننو 

فسه المشكلة الثانينة بالعينة ، ثم سجلت مشكلة ضعف قيمة التمويل أو القرض ن من إجمالا عدد المبحوثات 29%

. ثنم جناءت مشنكلة إسنتخدام القنروض من اإلجمنالى% 27بلغت نحو بنسبة مبحوثة و 79ثات بل  نحو بعدد مبحو

منن % 19.1مبحوثنة بنسنبة بلغنت نحنو  56بالترتيب الثالث حينث شنغلها نحنو  أخرى عاجلةلسد إحتياجات مالية 

ترتيب الرابع بعدد مبحوثنات . ثم أحتلت كالً من مشكلة عدم وجود ضمانات لتقديمها للجهات اإلئتمانية الاإلجمالى

منن إجمنالا عندد المبحوثنات بالعيننة .وجناءت فنا الترتينب الخنامس  %15.4وبأهمية نسنبة مبحوثة  45بل  نحو 

مبحوثنة وبأهمينة نسنبية بلغنت  28واألخير مشكلة عدم معرفة مصادر التمويل المناسبة بعندد مبحوثنات بلن  نحنو 

 نة .من إجمالا عدد المبحوثات بالعي % 9.6نحو 

 : المشكالت التسويقية

 بحث( التوزيع العددي والنسبي للمشكالت التسويقية التي تعرضت لها المبحوثات بعينة ال17الجدول رقم )

 % عدد المبحوثات  المشكالت التسويقية   م 

  53.9  158 قلة وجود منافذ تسويقية دائمة لبيع المنتجات . 1

2 
 –تغلينف  –عبنوات  إرتفاع تكلفة الخندمات التسنويقية )

. ) .... 
135  46.1  

 100 293 المجموع 

  2013المصدر : جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

حيث يصعب عليها المرأة السيناوية عوائق االقتصادية التا تواجهواحدة من أهم ال عدم وجود منافذ تسويقية

مبحوثة  293من مجمل مبحوثة  158عانى من هذه المشكلة نحو إيجاد منافذ بيع لها طول العام لبيع منتجاتها وقد 

مشنكلة إرتفنناع تكلفنة الخنندمات  منن إجمنالا العينننة، فنا حننين أثنارت %53.9نحننو بعيننة الدراسنة لتشننغل نسنبتهم 

 من إجمالا العينة . %46.1مبحوثة بنسبة  135التسويقية نحو 

 : في التنمية اإلجتماعية أهم المعوقات اإلجتماعية  التي تحد من مساهمة المرأة 

أما فيما يخ  المعوقات اإلجتماعية فقد إنقسمت فيما بين معوقات تكون المرأة  السبب المباشر فى ظهورها  

الثقافى للبيئة والمجتمع  وتؤثر على مقدار مساهمتها  بالعمل اإلجتماعى،ومعوقات أخرى يكون المورود

 .عاقةه اإلالسيناوى التأثير األكبر فى مقدار هذ
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 معوقات المرأه سبب فيها 

الترتيب  ؤسسات التى تتعامل مع المرأة تأتى فىأن عدم المعرفة بالجمعيات أو الم(18ويتضح من الجدول رقم )

ت مشكلة عدم توفر الوقت والمجهود لكثرة األعمال واألعباء المنزلية  فى المرتبة ء، ثم جا %45.7األول بنسبة 

 من اإلجمالى .%20.1بنسبة بلغت نحو األمية ت مشكلة ءإلجمالى .وأخيراجامن ا %34.2الثانية بنسبة 

 ( التوزيع العددي والنسبي للمعوقات االجتماعية التى تخص المراة نفسها  بعينة البحث  18الجدول رقم )          

 % عدد المبحوثات  معوقات تخص المرأة  م 

 20.1 59 أرتفاع نسبة اآلمية فيما بين النساء  1

2 
عدم المعرفة بالجمعيات أو الموسسات التى تتعامل مع 

 المرأة.
134 45.7 

3 
عدم توفر الوقت والمجهود لكثرة األعمال واألعباء 

 المنزلية. 
100 34.2 

 100 293 المجموع 

 2013المصدر : جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 

  معوقات الموروث الثقافى 

جهتهم معوقات إجتماعية شكلت لمبحوثات بعينة الدراسة والتى وا(توزيع أعداد ا19وقدأوضح جدول )

وثقل عليهن من اثر المورود الثقافى  وقد كانت من أهم هذة العادات والتقاليد ممانعة االسرة من مساهمة  ئاعب

هذا من  حوثاتمن إجمالى عدد المب%37.5بنسبة بلغت  مزاولة االنشطة بهاالمرأة بالمؤسسات اإلجتماعية و

سلبى على مشاركة المرأة ى بها اثر ذود قدوة ومثل اعلى من النساء يحتعدم وججانب ،ومن جانب أخر كان 

 لدىمن تحمل المسئولية  من اإلجمالى ،ثم جاء الخوف %35.2بنسبة  عل السيناوية فى األنشطة اإلجتماعية 

 إجمالى المبحوثات بالعينة.من  27.3%

 توزيع العددي والنسبي للمعوقات االجتماعية التى تخص الموروث الثقافى بعينة البحث  ( ال19الجدول رقم )

 % عدد المبحوثات  معوقات تخص الموروث الثقافي   م 

1 
ممانعة االسرة من مساهمة المرأة بالمؤسسات 

 اإلجتماعية ومزاولة االنشطة بها 
110 37.5 

 27.3 80 الخوف من تحمل المسئولية  2

 103 وجود قدوة ومثل أعلى من النساء يحتزى بها  عدم 3
35.2 

 
 100 293 المجموع 

 2013المصدر : جمعت وحسبت من استبيان الدراسة الميدانية 
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 ملخ  البحث

تحديند دور المنرأة فنى التنمينة اإلقتصنادية واإلجتماعينة بمحافظنة شنمال سنيناء منن خنالل  استهدف البحنث

أهم المحددات  دراسةافظة شمال سيناء.وصادية للمرأة بمحموجرافية واإلجتماعية واإلقتلتعرف على المالمح الديا

االقتصننادية واالجتماعيننة لعينننة مننن المبحوثننات بالمحافظننة التننى تننؤثر علننى دور المننرأة السننيناوية فننى التنميننة 

وقند  اعية بالعينة البحثينة.التى تحد من مساهمة المرأة فى التنمية اإلقتصادية واألجتم وإستخالص  أهم المعوقات،

داخل قوة العمل موزعنة علنى مراكنز العنريو  مبحوثة من اإلناد 293ائية قوامها أجرى البحث على عينة عشو

 .2013وتم تجميع استمارات اإلستبيان بالمقابلة الشخصية مع المبحوثات فى يونيو وبئر العبد والشيد زويد 

نسنمة بنسنبة  19748القوى العاملة لإلناد بالمحافظة أنها بلغت حوالى فيما يخ   أنه وقد تبين من نتائج البحث 

زينع عندد اإلنناد ،وبتو(2011-2007نسمة فى متوسنط الفتنرة) 108552فقط من اإلجمالى الذى بل  نحو  18%

التنى تحتل المركز األول بنين المهنن التعليم  فقد تبين أن مهنة-داخل قوة العمل على األنشطة اإلقتصادية المختلفة 

والشخصنية المكاننة الثانينة بنين  خدمات المجتمنع العامنةمن اإلجمالى،كما يشغل قطاع %53تشغلها اإلناد بنسبة 

منن  %11.1من اإلجمالى،فى حين يشغل قطاع الصحة المكانة الثالثة بنسنبة  %33.1األنشطة اإلقتصادية بنسبة 

فننى األنشننطة اإلقتصننادية األخننرى مثننل الصننناعات .وال تسنناهم المننرأة بنسننبة تتعنندى الواحنند فننى المائننة اإلجمننالى

عندد األميينين فنى  وعن الحالة التعليمية فقد تبين أن إجمالى التحويلية والزراعة والنقل والبناء والتجارة والفنادق.

فنرد  12858حنوالى ( 2011-2007)شمال سيناء فى متوسط الفتنرة محافظة ب (سنة  14-35الشريحة العمرية )

وللوقوف على محددات مساهمة المنرأة فنا النشناط االقتصناد  واإلجتمناعا تنم  .%61ثى بنسبة أن 7903،منهم 

للعالقة بنين مسناهمة المنرأة فنى النشناط  Logistic Regression Modelإستخدام نموذج اإلنحدار اللوجيستى 

ستقلة تتمثنل فنى عمنر ((وبين عدد من المتغيرات الم0(،ال تساهم)1اإلقتصادى واإلجتماعى كمتغير تابع))تساهم)

الحالة والدخل،حجم األسننننرة،والمسننننتوى التعليمننننى لننننرب األسننننرة،والمسننننتوى التعليمننننى للمبحوثة،والمبحوثة،

حينث ة فى النشناط اإلقتصنادى واإلجتمناعى مساهمة المرأمعنوية نموذجى  قد تبين لاإلجتماعية،المنشأ األصلى.و

لنمنوذج  172.9لنمنوذج النشناط اإلقتصنادى،95.97ت بلغن Log likelihood Ratioأن نسبة اإلمكنان األعظنم 

مسنتوى تعلنيم رب  فى النشاط اإلقتصادى يزيد كلما إرتفنع مساهمة المرأةإحتمال أن  قد تبين،والنشاط اإلجتماعى

،وحجم مسننتوى دخننل األسننرة ،فننى حننين  يحفننز  إنخفنناض كننل مننن  Odds Ratio=1.02))%2األسننرة بنسننبة 

علنى التنوالى .كمنا تبنين أن إحتمنال  %40،%70بنسنبة  اة فى النشناط اإلقتصنادى زيادة مساهمة المر مناألسرة 

(وهنى عكنس Odds Ratio=1.01 )%1مساهمة المرأة فى النشاط اإلجتماعى يزيد بزيادة دخل األسرة  بنسنبة 

ة بغنرض قد يلجأون إلى المشاركة المجتمعيننموذج النشاط اإلقتصادى إال أنها منطقية ألن ذوى الدخول المرتفعة 

القيام ببعض األعمال التطوعية،كما تبين أيضا أن إحتمال مساهمة المرأة فنى النشناط اإلجتمناعى يزيند بإنخفناض 

مننن جهننة أخننرى تبننين ثبننوت معنويننة المتغيننرات النوعيننة التننى تتمثننل فننى الحالننة  .%30حجننم األسننرة بنسننبة 

 ين اإلقتصادى واألجتماعى.على إحتمال مساهمة المرأة فى النشاطاإلجتماعية،المنشأ األصلى 
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إلى مابين معوقات  ى التنمية االقتصادية كانت سبب فى الحد من مساهمة المرأة فلتى تعددت المعوقات ا

 تجاءتأثرهن بهذة المعوقات ، حيث  إنتاجية ، وتسويقية وتمويلية ، وقد اختلفت المبحوثات فيما بينهم على مدى

بين المعوقات  بة األولىاألعباء المنزلية المرتبحوثة وذلك لكثرة لممشكلة عدم توفر الوقت أو الجهد لدى ا

ت  مشكلة سيطرة الزوج ءجا فى حين من إجمالى المبحوثات بالعينة ،%30.7بأهمية نسبية بلغت نحو  اإلنتاجية

مالا من إج %29بنسبة بلغت نحو  النمويليةعلى اإلدارة المالية للمشروع بالمرتبة االولى لترتيب المشكالت 

فى مقدمة المشاكل ت مشكلة عدم إيجاد منافذ للبيع طول العام لتصريف  منتجاتها ءعدد المبحوثات بالعينة، وجا

تبين أن عدم اإلجتماعية فقد  من إجمالا العينة،أما فيما يخ  المعوقات %53.9نحو  بنسبة بلغتالتسويقية 

من إجمالى %45.7التى ترجع للمرأة نفسها بنسبة ات معوقالمعرفة بالمؤسسات التى تتعامل مع المرأة من أهم ال

نعة االسرة من مساهمة من أهمها مما تىجتمع السيناوى والالمب ثقافىومعوقات أخرى  كالمورود ال العينة.

 .من إجمالى عدد المبحوثات بالعينة%37.5المرأة بالمؤسسات اإلجتماعية ومزاولة االنشطة بها بنسبة بلغت 

 أهم التوصيات 

ورة  عقد دورات تدريبية للمرأه فى مجال تربية الدواجن ورعاية الحيوانات والتصنيع الغذائى .ضر 

هتمام ببرامج محو األمية بصفة عامة وللنساء بصفة خاصة ،مع تقديم منح مجانية للتعليم النظامى اإل

 بعد إجتياز برامج محو االمية.

 ثفة لهن من قبل الجهات المختصة لتأهيلهن ت نسائية واعية وعمل دورات مكاكتشاف قيادإمحاولة

 كقيادات نسائية محلية يستطيعن أن يتشرن الوعى الثقافى 

 لقيام مشروعات إقتصادية للمرأةالعمل على زيادة قيمة القروض ومصادر التمويل. 

 توفير اماكن لعرض المنتاجات السيناوية  على مدار العام باسعار مناسبة. 
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