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 الملخص:

 اعمدة من أساسً عامود ألنها واالجتماعً الثقافً البعد تكوٌن فً تساهم فهً المصري المجتمع فً مهم شرٌك المرأة

 نفسها توجه لم وإن فهً مباشر وغٌر مباشر بشكل التنمٌة عملٌات جمٌع فً أساسً عامل تعتبر فهً وبالتالً المجتمع

  العملٌة هذه فً المستهدف فهً التنمٌة نحو

 : أساسٌة عناصر ثالثة خالل من التنمٌه عملٌة فً المرأه دور البحث هذا ٌعرض

  المجتمع فً المرأه دور .1

  مباشر وغٌر مباشر بشكل التنمٌه عملٌة فً المرأة دور .2

  مختلفة مصرٌة مجتمعات من للسٌدات نماذج بعض على المٌدانٌة الدراسة خالل من التطبٌق .3

Abstract: 

The woman is an important partner in Egyptian society is contributing to the cultural and 

social dimension configuration because it is a fundamental pillar of the society columns and 

therefore are considered essential in all development processes directly and indirectly are not 

directed itself towards development are targeted in this process.  

This research shows the role of women in the development process through three basic 

elements  

1- The role of women in society 

2- The role of women in the development process directly and indirectly 

3- Application through field study on some models for ladies from different Egyptian 

communities 

 : البحث مشكلة

 2111 من الفترة فً البحرٌة الواحات فً وتسوٌقها عرضها وطرق الٌدوٌة المنتجات فً التطور مراحل رصد

  والتطوٌر التنمٌة عملٌات فً أساسً كشرٌك المرأة به تقوم ذيال الطبٌعً الدور على والوقوف 2112حتى

 : البحث منهج

 التحلٌلً الوصفً المنهج على البحث ٌعتمد

 : البحث هدف

 التقلٌدٌة المنتجات تطوٌر خالل من االقتصادٌة المشكالت على البحرٌة الواحات فً المرأة تغلب طرق وتوثٌق رصد

 2112 حتى 2111 من الفترة فً وتسوٌقها عرضها وطرق
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 -: المجتمع في المرأه دور : أولا 

 هً االسرة فابعتبار العصور مر على منها التقلٌدٌة خصوصا   المصرٌه المجتمعات فً وهاما   أساسٌا   دورا   المرأه تلعب

 متعددة دوارأ خالل من وذلك عام بشكل والتنمٌة االنتاج بعملٌات المعنٌه فهً األسرة أساس هً والمرأه المجتمع مؤسسة

 الدورٌن لتوضٌح االمثلة بعض طرح ٌلً وفٌما تفاعلً واألخر طبٌعً أحدهما نوعٌن إلى األدوار هذه وتنقسم بها تقوم

  الطبٌعً الدور 

 للمجتمع رعاٌة فهً وبالتالً ألسرتها رعاٌة تعتبر لنفسها رعاٌتها ألن لنفسها األم رعاٌة فً الطبٌعً الدور وٌتمثل

 أولى وهً والرضاعة والوالدة الحمل أعباء تحمل على الطبٌعٌة وقدراتها جسمها بتأسٌس تقوم السلٌمه تغذٌةبال فباهتمامها

 أبناءها بتجهٌز تقوم فهً والثقافٌة االجتماعٌة قدراتها تنمٌة وأٌضا   األفراد انتاج فً وتتمثل المجتمع فً االنتاج عملٌات

 وقد ومجتمعها اسرتها أجل من تبذله المرأه تكتسبه ما فكل العطاء على القدرة ٌمٌزها ما أهم فالمرأة  واجتماعٌا   ثقافٌا  

 التفاعلً الدور فً والتفانً العطاء على القدرة وتعالى سبحانه هللا أعطاها

 على مبنٌة العطاء على المرأه فقدرة أبناءها الى للوصول زوجها من بدأ ألسرتها رعاٌتها فً التفاعلً الدور وٌتمثل

 االهتمام مثل واحد وقت فً اشٌاء عدة فً التركٌز على قادره فهً حلزونٌه بطرٌقة تفكر فالمرأه التفكٌر فً طرٌقتها

 على قادر غٌر وفه تتابعٌة بطرٌقة ٌفكر الذي الرجل بعكس وغٌرها والترفٌه المنزلٌه باألعباء والقٌام وأسرتها بنفسها

  اخر شًٌء فً بالدخول ٌقوم انهاءه وبعد فقط واحد شًء فً اال التركٌز

 وٌجد العطاء على قادر بطبٌعته اجتماعً كائن وتجعلها بدورها القٌام فً المرأه تساعد التفكٌر فً الحلزونٌه فالطرٌقة

 مساندة فً طوٌال   وقتا   ٌقضٌن إنهن والعالقات والجمال واالتصال الحبل ٌقدرون إنهن " واالهتمام الرعاٌة تقدٌم فً متعه

 ٌشعرون إنهن عالقاتهن ونوعٌة مشاعرهن طرٌق عن تحدد أنفسهن عن فكرتهن إن بعضا   بعضهن وورعاٌة ةومساعد

 السلٌمة التغذٌة اختٌارها خالل من وذلك مٌالدهم، قبل تبدأ ألبنائها  المرأة (."ورعاٌة1") والتوصل" بالمشاركة باإلشباع

 إلى المرحلة هذه فً ٌتعرضون ال حتى لألطفال، وحماٌة وقاٌة كوذل والرضاعة، الحمل أثناء صحتها تفٌد التً المتكاملة

 (2) ".أقوٌاء أصحاء رجاال   لٌعٌشوا المعدٌة، لألمراض القابلٌة وزٌادة المناعة، ونقص الحٌوٌة قلة أو النمو تأخر

 قادرة صورة فً للمجتمع تقدٌمهم عن المسؤلة فهً الوالدة بعد ورعاٌتهم بتنشأتهم باهتماها بأبناءها المرأة رعاٌة وتكتمل

 لهم وعاء كانت فهً واٌضأ الحٌاه فً بدورهم القٌام كٌفٌة تعلم على العون لهم قدمت أن بعد وسٌدات رجاأل التفاعل على

 والثقافٌة  واالجتماعٌة الطبٌعٌة قدراتهم وٌنمً ٌحمٌهم

 مباشر وغير مباشر بشكل التنميه عملية في المرأة دور : ثانياا 

 التً فهً المجتمع وحدة هً االسره باعتبار األسرة مصنع تعتبر فهً التنمٌة عملٌات فً األهمٌة شدٌد دورا   المرأة تلعب

  زوجة أو أخت أو كأم االجتاعٌة أدوارها بجمٌع ورعاٌتهم داخلهم القٌم وغرس الرجال بإنشاء تقوم

 البشرٌة الطاقات حشد على منطلقاتها فً ترتكز التنمٌة أن من وانطالقا   الشاملة، التنمٌة بقضٌة االهتمام إطار وفً

 فً أساسٌا   جزءا   المجتمع تنمٌة فً وبدورها بالمرأة االهتمام ٌصبح والرجال، النساء بٌن تمٌٌز دون المجتمع فً الموجودة

 نصف وبالتالً المجتمع نصف ٌشكلن النساء أن ذلك اآلخر، النصف فً المباشر تأثٌرها إلى باإلضافة ذاتها، التنمٌة عملٌة

 أي تقدم أصبح لقد بل الرجال، مع المساواة قدم على التنموٌة العملٌة فً ٌسهمن أن لزاما   أصبح وقد اإلنتاجٌة، طاقته

                                           
 8مكتبت جرَر صانرجبل مه انمرَخ وانىسبء مه انسهرة تأنُف د.جىن غراٌ (1)

 احمد انسُد كردٌ –(كىبوت أوالَه 2)
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 هذا وبقضاء واالجتماعٌة، االقتصادٌة التنمٌة ًف المشاركة على وقدرتهن النساء تقدم بمدى وثٌقا   ارتباطا   مرتبطا   مجتمع

 (3ضدهن) التمٌٌز أشكال كافة على المجتمع

 المرأة بدور التعريف

 حٌث المجاالت، جمٌع فً نور من أسطرا   اإلسالمٌة المجتمعات فً  وخاصة والحدٌثة القدٌمة العصور فً المرأة سّطرت

 الشرٌفة. النبوٌة لألحادٌث وراوٌة محاربةو وفقٌهة وأدٌبة وفنانة وشاعرة وقاضٌة ملكة كانت

 فهً أسرتها، وأفراد بٌتها رعاٌة فً طاقاتها بكل وتساهم وتكدح تكد اإلسالمٌة المجتمعات فً المرأة زالت ما اآلن وإلى

 أو بنت وهً اقتصادٌاته، وتوجه البٌت تدٌر التً الزوجة وهً القادمة، األجٌال تربٌة مسؤولٌة عاتقها على تقع التً األم

 (4) خطورته. من التقلٌل أو إغفاله ٌمكن ال دورا   المجتمع بناء فً المرأة به تقوم الذي الدور ٌجعل وهذا زوجة، أو أخت

 المجتمع، فً ودورها بقٌمتها واالعتراف إلٌها المجتمع نظرة نوعٌة على تتوقف الدور بهذا القٌام على المرأة قدرة ولكن

 القٌام ٌمكنها ثم ومن مداركها، وتوسٌع شخصٌتها لتنمٌة ومعرفة وعلم وتأهٌل تثقٌف من التهن ما وخاصة بحقوقها وتمتعها

 (.5) العامة الخدمة مجال فً والمشاركة العمل مٌدان دخول وعلى أسرتها، تجاه بمسؤولٌاتها

 مباشر بشكل االنتاج على قادرة فهً مباشر بشكل التنمٌة فً أساسٌا عامال تعتبر التقلٌدٌة المجتمعات فً المرأة فان وبذلك

 وحلٌها لزٌها العروس انتاج مثل االستخدام بهدف أسرتها وحٌاة حٌاتها فً المستخدمه المنتجات من العدٌد بانتاج تقوم فهً

 تعتبر فانها وبذلك ومنتجاته المنزل محتوٌات من والعدٌد المطبخ وأدوات وأبناءها وجهاز ومالبس لمالبسها االم وانتاج

  وحلٌها البنات وأزٌاء وحلٌها السٌدات أزٌاء بٌن تفرق فهً لوظٌفته كال   ولكن ماٌستخدم كل بانتاج تقوم فهً المجتمع كٌان

 وأٌضا   للمجتمع الثقافً المخزون تحمل التً هً ألنها مٌهبالتن المرأه تقوم ألن والثقافٌة االجتماعٌة األهمٌة تتضح وهنا

 وأٌضا   ، مباشر دورا   تلعب ألنها التنمٌة بعملٌات الرئٌسً المستهدف هً تعتبر فبذلك االنتاج عملٌات عن المسؤلة هً

 بعدا   لتضٌف ٌقهاوتسو الٌدوٌة المنتجات بعض انتاج فً واإلبداعٌة االنتاجٌة طاقتها بتوجٌه تقوم األحٌان بعض فً فهً

 تكون أن مثل الفراغ وقت ملئ إما مختلف اجتماعً سبب هناك ٌكون الحاالت هذه أغلب وفً االقتصادي البعد وهو أخر

 أو أرملة أو مطلقة تكون أن المنزلمثل مصارٌف عن المسؤلٌة هو االجتماعً السبب ٌكون أو  صغٌرة شابه أو عجوز

 والزوج أرض الٌملك لبٌت تنتمً أن مثل المنزل مصارٌف فً األب أو الزوج مع المساهمة هو االجتماعً الدور ٌكون

 و  بالوراثة العملٌة هذه تنتقل وأحٌانا   فراغها وقت تملئ وأٌضا   اقتصادي بدور تقوم فهً وبهذا الغٌر عند ٌعمل  األب أو

  مباشر غٌر دورا   تلعب ألنها التنمٌة بعملٌات المستهدف هً المرأه تعتبر الحالة هذه فً

 مختلفة مصرية مجتمعات من للسيدات نماذج بعض على الميدانية الدراسة خالل من :التطبيق ثالثاا 

 إلى بزٌارة قمنا إذا لدٌنا الخصوص وجه وعلى عام بشكل التنمٌة عملٌات فً المرأة دور توضٌح فً متعددة األمثلة نجد

 البحرٌة الواحات

 : الواحات البحرية

ما زالت تحتفظ بصفتها القدٌمة )البحرٌة( والتً أعطتها إٌاها كثرة البحٌرات فٌها لكنها الٌوم فقٌرة بالبحٌرات، حٌث إنك 

ال تجد بها سوي بحٌرة واحدة، أما باقً البحٌرات فال ٌوجد لها أي أثر، حتً التدفق الطبٌعً القدٌم للعٌون ٌقابله اآلن 

 قدٌمة أو إلً القرٌب منها. سحب بالمٌكنة علً نفس العٌون ال

                                           
 .17، ص 7998(رفُقت سهُم حمىد : انمرأة انمصرَت ـ مشكالث انحبضر وتحدَبث انمستقبم، دار األمُه، انقبهرة، 3)

 (دَىان أصدقبء انمغرة 4)

 .8، سرش انهُبن، انتقرَر انىهبئٍ، ص 7981سبتمبر  12-63مه (( انمركس اإلقهُمٍ نتعهُم انكببر : مؤتمر دور انمرأة انعربُت فٍ انتىمُت انقىمُت 5)
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وما ٌجذب اهتمامك هو كرم أهلها، حٌث أن الزائر بمجرد الوصول ودون سابق معرفة دائما  ما ٌتلقى الدعوات إما لشراب 

أو لغذاء أو عشاء ..... الوجوه باسمة والكل ٌعرف الكل. إنها إحدى أهم رثات الصحراء الغربٌة الخمس حاضنة 

 . (6)ل المصرٌة قدٌما ومبدأ الصحراء المصرٌة لكل زوار الصحراء الغربٌةالمومٌاوات، سلة الغال

 سكان الواحات البحرية

سكان الواحة كانوا حتً وقت قرٌب عبارة عن خلٌط من ثالث مجموعات، السكان األصلٌٌن للواحة وسكان الصحراء 

هً مجموعة القادمٌن من وادي النٌل )المنٌا الغربٌة بوجه عام الذٌن توافدوا علً الواحة وسكنوها والمجموعة الثالثة 

أقرب المحافظات(، لكن الوضع الحالً ٌكاد ٌختلف قلٌال نظرا للهجرات الحدٌثة من مناطق مصر السفلً والعلٌا، وتوطٌن 

 عائالت جدٌدة فً محٌط الواحة بغرض االستصالح الزراعً والعمل السٌاحً.

أحد السائقٌن من أهل الواحة أستأجرناه بسٌارته للتنقل بٌن المناطق الداخلٌة  الضفة األهم لسكان الواحة هً الكرم حتً أن

 .(7)للواحة أصر علً دعوتنا للعشاء بمنزلة ، منفقا ما تحصل علٌه منا كأجر ٌومه معنا

 الديانة في الواحات البحرية

موت وخونسو( ثم االنتقال تدرٌجٌا وربما ال تغٌٌر فً الخرٌطة الدٌنٌة للبحرٌة مثل سٌوة، آلهة المصرٌٌن القدماء )آمون و

أسرع من سٌوة إلً المسٌحٌة بسبب فرار الكثٌر من المسٌحٌٌن األوائل إلً الواحات البحرٌة هربا من بطش الرومان، ثم 

عاما، وعلٌه أصبحت كل البحرٌة تدٌن بالدٌن  151إلً الدٌن اإلسالمً تدرٌجٌا حتً آخر العائالت قبل أكثر من 

 .(8)ولهم كذلك كثٌر من أضرحة الصالحٌن والمقامات، أشهرها ضرٌح الباوٌطًاإلسالمً 

 أثار الواحات البحرية

 -معبد األسكندر األكبر  -معبد المفتلة  -المتحف )مخزن اآلثار(  -مقبرة باننتٌو  -عنخ(  –اوف  –آمون  –مقبرة )جد 

 -الجبال والتالل "جبل اإلنجلٌز"  -المومٌاوات الذهبٌة وادي  -الكنٌسة  –قصر مسعودة  -المساكن القدٌمة بالباوٌطً 

 العٌون والبحٌرات. -الصحراء السوداء 

تتسم الواحات البحرٌة بالعدٌد من المقومات الطبٌعٌة التً تعطٌها خصوصٌه وتطفً على أهلها طابع متمٌز فهً مجتمع 

اآلبار والعٌون وتوفر البحٌرات والمٌاه الجوفٌة  صحراوي ولكنه ٌعتمد اعتمادا  كلٌا  على نشاط الزراعه وذلك لوجود

وأٌضا  تعتبر على مر العصور استراحة لقوافل الحج والتجاره كما أنها التبعد عن الجٌزه بمسافة كبٌره وفٌها أٌضا  العدٌد 

ر العصور مما من اآلثار الفرعونٌه والومانٌه والقبطٌه واالسالمٌه فهً تعتبر نقطة اضاءه فً الصحراء الغربٌة على م

ساهم فً تشكٌل شخصٌة متفرده ألهلها من الرجال والنساء تتسم بالعمق والقدرة على التأمل لوجود اآلثار وأٌضا  اتساع 

فال ٌوجد ما ٌحد خٌالهم وقدرتهم على توظٌف امكامٌات البٌئه فً التجدٌد فً جمٌع  الألفق لوجود الصحراء وانفتاح البٌئة

 مجاالت الحٌاه  

 ومنهم التنمٌة عملٌات فً اٌجابً بشكل المؤثرٌن السٌدات أمثلة من العدٌد نجد البحرٌة( الواحات عن )معلومه 

 ٌامنه( الخالة أو ٌامنه )األم الواحة أهل من علٌها ٌطلق كما أو آمنة الحاجه -1

                                           
(6)

 .17، ص1377محمد انتداوي، انىاحبث انمصرَت.. جىبن مصر انبعُدة، انهُئت انمصرَت انعبمت نهكتبة،  

ز انمركسي نهتعبئت انعبمت، ( تم انحصىل عهً انبُبوبث اإلحصبئُت نعدد انسكبن بكم قرَت مه واقع انتعداد انتفصُهً نمحبفظبث انجُسة، انجهب7)

 واإلحصبء.

 .11( محمد انتداوي، انىاحبث انمصرَت.. جىبن مصر انبعُدة، انمرجع انسببق، ص8)
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 حتى الواحات فً للسٌدات المنزل ومأدوات الٌدوٌة والمنتجات التراثٌة األزٌاء بانتاج وتقوم السبعٌن سن تعدت سٌدة وهً 

 التطرٌز طرق الشابات تعلٌم فً وبدأت واألدوات الزي بانتاج القٌام فً الواحة سٌدات تساعد وأصبحت األمر تطور

 . أمهاتهم لمساعدة

 فً واستمرت والظروف المكان طبٌعة فرضتها قبل من موجودة تكون لم جدٌدة مشغوالت استحداث فً أٌضا   وبدأت

 . الشابات وتعلٌم جاالنتا

 المنتج وتطوٌع لهم انتاجها وتسوٌق البحرٌة للواحات السٌاح زٌارة استغالل فً آمنه الحاجة بدئت الثالثة المرحلة وفً

  الطبٌعً بدوره ٌخل وال متطلباتهم مع لٌتوائم

 آمنة الحاجة عند العمل تطور مراحل 

 األولى: المرحلة 

 عن المرحلة هذه كشفت وقد المنزل وأدوات أبناءها وأزٌاء أزٌاءها بعمل سٌدة أي مثل بدئت وقد الٌدوٌة المنتجات إنتاج

 التقلٌدي للزي واألشكال الغرز من عادٌه غٌر تنوعات تقدٌم على قادرة فهً آمنه الحاجه لدى كامنه كبٌره ابداعٌة طاقه

 (2) رقم وصورة (1) رقم صورة فً ٌظهر كما

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الثانية المرحلة

 الفتٌات بتعلٌم المرحلة هذه فً قامت كما أسرهم وأزٌاء ازٌاءهم انتاج فً الواحة سٌدات مساعدة فً آمنه الحاجه بدئت وقد

 المختلفة الحلول وتقدٌم والتقنٌات الغرز من تمكنها المرحلة هذه فً ظهرت وقد التقلٌدٌة األزٌاء انتاج فً امهاتهم لمساعدة

 والمبتكره
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 العمالت باستخدام قامت فقد مشكالته حل فً االبداعٌة األفكار واستخدام االنتاج عملٌة بضبط المرحلة هذه فً بدئت وقد

 للزٌنه خصٌخا   المصنوعه المعدنٌة للعمالت بدٌل كتنوع جنٌه الربع مثل المثقوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الثالثة المرحلة

 انها علٌه ترتب مما البحرٌه الواحات الى الوافدٌن والمصرٌٌن السٌاح على منتجاتها تسوٌق فً فً آمنه الحاجة بدئت

 كبار وحتى األطفال من االعمار كل تناسب مقاسات قدمت فقد الواحاتً التقلٌدي الثوب من مختلفه مقاسات عمل فً بدئت

  االعمار بكل مرورا   السن

 

 

 

 

 

 

 

 

 للسٌاح وبٌعها تسوٌقها فً وبدئت السن كبار السٌدات لثٌاب التارٌخٌة القٌمة باستغالل قامت كما
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 كل نراعاة تستطٌع لكً ثوب كل فً التطرٌز غرز لكثافة تبعا   درجات الى التقلٌدي الثوب بتقسٌم آمنه الحاجة قامت وأٌضا  

 الفئاتاالقتصادٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السٌاح لجذب الكرٌسماس شجرة مثل المجٌد المٌالد بعٌد الخاصة الرموز بعض بإدخال آمنه الحاجة قامت كما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما قامت باستغالل قدراتها على التطرٌز ووظفت هذه القدرة فً عمل منتجات جدٌدة تعتمد علىى التطرٌىز الٌىدوي وتحمىل 

أهلهىا وتلبىً حاجىة المسىتهلك األجنبىً والمصىري الوافىد الىى الواحىات البحرٌىه فىً مفردات ثقافة الواحات البحرٌة وروح 

 رحالت سٌاحٌة
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 العوامل التي أثرت في الحاجة آمنه أثناء رحلتها  يتضح مما سبق مجموعة من

 الدافع القوي النابع من فعل الإرادي والحافز على إثبات الذات  

 مسؤلٌتها اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة عن األبناء ورفضها ألي مساعدة أو حتى فكرة التخلً عن المسؤلٌة  

 الثقة فً النفس وتقدٌرها لقٌمة أعمالها  

 تقدٌر الجمهور ألعمالها وتشجٌعها  

 إصرارها الدائم على عرض وتطوٌر المنتج 

 توفر فرص االختراع والتجدٌد 

 

 أم إسراء   -3

 وذلك اإلنتاج فً مساعدتها فً وبدأت آمنه الحاجة ٌد على التطرٌز تعلمت والعشرٌن الخامسة سن فً شابه وهً

 فهً أمها عن مسؤلٌتها عن فضال   شهري لعالج تحتاج و مرٌضة أحداهما طفلتٌن ولدٌها المبكر الطالق إلى لتعرضها

 الحاجة تساعد وظلت واجتماعٌا   اقتصادٌا   عنهم المسؤلة هً وتعتبر واألطفال السٌدات من أفراده كل منزل فً أصبحت

  الخاصة أعمالها بتسوٌق أٌضا   تقوم كما آمنه

 إسراء أم عند العمل تطور مراحل 

 األولى: المرحلة 

 مثل المختلفة المنتجات بعض عمل فً التطرٌز وخٌوط تقنٌات ونفس القماش من التقلٌدي الثوب خامات نفس استخدام

 واالجنبٌة المصرٌة السٌدات الستخدام الحرٌمً والمحفظ الشنط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجزء األول –ي عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

692 

  الثانية المرحلة 

 الفنادق فً التسوٌق وبداٌة  الوسائد وأكٌاس المفارش مثل والفنادق البٌوت الستخدامات المختلفة المنتجات بعض عمل

  القاهرة فً المعارض فً واالشتراك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثالثة المرحلة

 الثوب لتطرٌز نمائج عن عبارة معلقات عمل وأٌضا   صغٌرة بمقاسات أثواب وعمل للثوب الطبٌعٌة المقاسات من الخروج

 تداولها لسهولة جدا   صغٌرة واخرى للتعلٌق
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  الرابعة المرحلة 

 من التسوٌق أثناء واصطحابها التطرٌز أصول وتعلٌمها سنوات 2 عمرها التً اسراء بنتها و منها عمل فرٌق تكوٌن

 بعدها من المشوار الستكمال  الصغر

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل التي أثرت في الحاجة آمنه أثناء رحلتها يتضح مما سبق مجموعة من 

 الدافع القوي النابع من فعل الإرادي والحافز على إثبات الذات  

 مسؤلٌتها اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة عن األبناء ورفضها ألي مساعدة أو حتى فكرة التخلً عن المسؤلٌة  

مرض ابنتها اسراء الذي ٌلزمها بعالج شهري والتردد على القاهرة لمتابعة الطبٌب والذي حولته هً الى فرصة  
 لتغٌٌر الجو وأٌضا  فتح سوق جدٌدة لمنتجاتها فً القاهرة

 لنفس وتقدٌرها لقٌمة أعمالها الثقة فً ا 

 تقدٌر الجمهور ألعمالها وتشجٌعها  

 إصرارها الدائم على عرض وتطوٌر المنتج 

 توفر فرص االختراع والتجدٌد 
 

 النتائج :

 ٌمثل مجتمع الواحات المصرٌة بعدا  ثقافٌا  وإنسانٌا  فً المجتمع المصري 
 تعتمد السٌدات فً الواحات البحرٌة علً خامات البٌئة فهً جزء ال ٌتجزأ من عملهم.  

الطبٌعة هً المعلم الرئٌسً لهؤالء السٌدات فهم ٌنهلون منها وٌستلهمونها بما تقدمه لهم من مناظر ومقومات طبٌعٌة  
 فً آعمالهم. 

 ات والحرف الٌدوٌة تعتبر المرأة المصرٌة هً الشرٌك األهم فً عملٌة تطوٌر المنتج 
 هم فً عملٌات التنمٌة المستدامةالمرأة بطبٌعتها هً المستهدف األ 
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