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  : الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على نوعية حياة الريفيين في محافظـة               

ولتحقيق أهداف البحث تم اخذ عينة من       . مل الدخل  وهم عامل التعليم وعامل الصحة وعا      أسيوط
 وقرية المعابده   ، أسرة ١٠٠ وتم اخذ عينة منها      ،ثالث قرى هي قرية ابو كريم من مركز ديروط        

خـذ  أ وتـم  ،بوتيجأ وقرية بني سميع من مركز ، أسرة١١١من مركز أبنوب وتم اخذ عينة منها        
 وتم  ،٣١١ أسيوط المراكز في ريف محافظة       وكان حجم العينة من الثالثة     ، أسرة ١٠٠عينة منها   

استخدام استمارة استبيان وإجراء المقابالت الشخصية مع المبحوثين، وقد تبين من نتيجة تحليـل              
ن العالقة عكـسية فكلمـا زاد   أالبيانات أن هناك تأثير للعوامل الثالثة على نوعية حياة الريفيين و 

  .أحد العوامل نقص الفقر
  .الفقر، الفقر المطلق، الفقر المدقع، الفقر النسبي، نوعية الحياة: ةالكلمات االفتتاحي

  : مقدمة
 وأوضـاع  نوعية الحياة بمكوناتها المختلفة شكل المجتمع ومستوى نمـوه وتقدمـة             تظهر

صبحت مؤشرات نوعية الحيـاة     أ والرفاهية التي يحتويها، لذلك      واإلشباعمواطنية ودرجة الرضا    
 حكم صائب على التطور والتنمية المستدامة للمجتمعـات البـشرية،    ارإصد كبيرة في    أهميةذات  
  )١(.مؤشرات جودة الحياة هي المدخل المختار لتقدم المجتمعات البشرية أن  حديثا تبينحيث 

وبما أن الفقر يعتبر شكل من أشكال نوعية الحياة، وقضية تفشي الفقر بالمجتمعات تمثـل               
ها من مقدراتها وتسييرها بـالطرق المثلـى، ولعـل الحقيقـة     التحدي األكبر أمام نهوضها وتمكن    

 لتـصبح النتيجـة   وإدارة أفـراداً المفزعة أن الفقر يتغلغل ويستشري داخل عقول المجتمع الفقير  
 وتسخير ما يملكه المجتمـع مـن مقـدرات          واإلبداعالحتمية عدم قدرة هذه العقول على التفكر        

مورهـا الحياتيـة    ألى تسيير   إالعقول محكومة وموجهة     وغير مستغلة لكون هذه      ةمكانات كامن إو
  )٢(.فقط دون وجود نظرة استشرافية نحو مستقبل جديد وواعد

ويعد الفقر مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات امتدادات اقتصادية وانعكاسـات سياسـية    
المجتمعات، شكال واألبعاد وهي ظاهرة ال يخلو منها أي مجتمع من           ألواجتماعية وبيئية متعددة ا   

ولكن بدرجات مختلفة من التفاوت في الحجم والطبيعة والمصدر، وكذلك في نسبة الفقـراء فـي             
ن خمس سكان العالم يمكن تصنيفهم      أ  إلي المجتمع وتشير الكتابات االقتصادية واألدب االقتصادي     

 فـي    وتتفـاقم مـشكلة الفقـر      ،محرومون من الحدود الدنيا لفرص العيش األمـين        بأنهم فقراء، 
  )٣(.المجتمعات النامية بشكل خاص عندما يلهث نموها االقتصادي وراء نموها السكاني

 :مشكلة البحث
ولقد تحددت مشكلة البحث من تفاقم نسبة الفقراء الريفيون في المجتمع المصري وقد بدأت              

 جانب  ت الستينات، وبالرغم من ذلك والتحسن في      اجهود التنمية االجتماعية واالقتصادية من بداي     
التعليم والصحة والزيادة المتوسطة في نصيب الفرد من الدخل القـومي، إال أن غالبيتـه كانـت          
تركز على المناطق الحضرية، والتقليل من االهتمام بالريف والريفيون وما يعانونه من مـشاكل              

هتمـام  لى االهتمام بالجوانب المادية للفقر كالـدخل، وعـدم اال         إاجتماعية واقتصادية، باإلضافة    
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 - المـشاركة المجتمعيـة    - الترفيـه  – الصحة   –التعليم  (خرى االجتماعية والثقافية    ألبالجوانب ا 
  ).العدالة االجتماعية

ولقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء في تقرير أن نسبة الفقـراء فـي مـصر                
ـ  ، )صعيد مصر( وصلت إلى أعلى مستوياتها خاصة في الوجه القبلي    افظتي حيث بلغت فـي مح

، وأن أقل نسبة للفقراء فـي       %٥٩،٦، تليهما محافظة قنا بنسبة      %٦٦،٧ بنسبة   أسيوطسوهاج و 
% ١٨، وأن   %١١،٦، تليها محافظة اإلسكندرية بنسبة      %٧،٦مصر في محافظة بورسعيد بنسبة      

، لذا كان مـن     من سكان القاهرة من الفقراء هذا وتزداد حدة هذه المشكلة في الريف عن الحضر             
و أن الفقر يجمع جوانبه، المادية وغير المادية كفقر القدرات          ألة دراسة هذه المشكلة وذلك      األهمي

فقر الحرمان من التعليم، يعكس صورة لنوعية الحياة فكان البد من البحث وتناول أهم العوامـل                
  ) .الصحي ي الوع– الدخل –التعليم (المؤثرة على نوعية حياة الريفيين 

  :أهداف البحث
علـى  )  الـدخل  – التعلـيم    –الصحة  (هم العوامل   ألي التعرف على تأثير     إلدراسة  تهدف ا 

  :هداف التاليةألنوعية حياة الريفيين وينبثق من هذا الهدف ا
  .أسيوطمعرفة تأثير عامل التعليم على نوعية حياة سكان ريف  -١
 .أسيوطمعرفة تأثير عامل الدخل على نوعية حياة سكان ريف  -٢
  .أسيوطصحة على نوعية حياة سكان ريف معرفة تأثير عامل ال -٣
 .أسيوطليات وحلول لمشكلة الفقر وبالتالي تحسين نوعية حياة سكان ريف محافظة آاقتراح  -٤

  :النظرياإلطار 
  :)Poverty(تعريف الفقر

 ذو تعريف ذاتي، فهناك مجموعة واسعة من التصورات حـول طبيعـة           الفقر ليس مفهوماً  
ن تنفـذ تحلـيالت مختلفـة وتوضـع         أظر المتعـددة، يمكـن      الفقر واعتمادها على وجهات الن    

ن تصنف هذه التصورات المختلفة حـول       أاستراتيجيات للقضاء مشكلة الفقر، وسيكون من العدل        
ولى معلومات تم جمعهـا     ألطار تدابير موضوعية وذاتية، تستخدم الدراسات في الفئة ا        إالفقر في   

 هـي دخـل   كثر اسـتخداماً ألية، المتغيرات امن خالل متغيرات ذات درجة عالية من الموضوع      
رقام أخر يعتمد على    آ تصنيف   اءجرإ ونفقاتها، من خالل تطبيق تركيز موضوعي، يمكن         األسرة

دنى الذي ال يمكن لألفراد تحتـه تلبيـة         أللى مستوى الدخل ا   إمطلقة نسبية، ويشير الفقر المطلق      
اء، ووفقا للبنك الدولي، يعرف الفقر المطلق       جل البق أساسية والتي تعتبر حيوية من      ألاحتياجاتهم ا 

 للـشخص   ٢٠٠٥  لعـام     USD1.25 قـل مـن دوالر يوميـاً      أ األسرةكحالة يكون فيه كسب     
  )٤.(الواحد

 معنـاه أن    ن يكون المرء فقيـراً    أرضية ف م بأنه الحرمان الشديد من الحياة ال      ويعرف الفقر 
ن يكون  أ و ،حدأ به   يالمرض فال يعتن  ن يصاب ب  أن ال يجد المأوي والملبس و     أيعاني من الجوع و   

أميا وال يلتحق بالمدرسة، فالفقراء يتعرضون أكثر من غيرهم للمعاناة من األحداث غير المواتية              
  . ما يلقون معاملة جائرة من مؤسسات الدولة ومن المجتمعاًالخارجة عن سيطرتهم وكثير

فض ال يفي باالحتياجات    في قواميس علم االجتماع بأنه مستوى معيشي منخ       يعرف الفقر   و
لى المفهوم  إالصحية والمعنوية والمتصلة باالحترام الذاتي للفرد أو مجموعة من األفراد، وينظر            

  . الرتباطه بمستوى المعيشة العام في المجتمع وبتوزيع الثروةنظرة نسبية نظراً
 متطلبـات   عن الوفـاء بتـوفير   بأنه الحالة التي يكون الفرد فيها عاجزاً ويعرف خط الفقر  

 في تقريره الثالـث عـشر       "البنك الدولي "الغذاء، الملبس، والمأوى الضروري لنفسه، كما يعرف        
  )٥.( الفقر بأنه عدم القدرة على تحقيق حد أدنى من مستوى المعيشة ١٩٩٠لعام
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يشير الفقر المطلق إلى معيار مطلق معين لالحتياجات الـدنيا لإلنسان، أي           : الفقر المطلق 
 التي يقل فيها دخل الفرد عن حد معين يتم تعيينه، سواء مـن قبـل الدولة أو من قبل                  هو الحالة 

  .المنظمات الدولية
وداخل منطقة الفقر المطلق هناك مستويان، مستوى أعلى للفقر، ويسمى بخــط الفقــر             

 ٢األعلى ويطلق عليه اسم الفقر المطلق العادي وهو الذي تقدره المنظمات الدولية مـا بــين                 
دوالر أمريكي كحد أعلى وواحد دوالر أمريكي كحد أدنى، ويعتبـر مــن يتجــاوز هــذا                 

  .المستوى أو الخط غنياً
أما خط الفقر األدنى ويسمى بالفقر المدقع؛ وهو الحالة التي يقـل فيها دخل الفـرد عـن                 

 من الغذاء   ، بمعنى أنه ليس لديه الدخل الالزم للحصول على احتياجاته         واحد دوالر أمريكي يومياً   
  .والتعليم فقط، ناهيك عن حاجاته من السلع األخرى كاللبـاس والـصحة

 يشير الفقر النسبي إلى حالة التخلف وراء معظم اآلخرين فـي المجتمـع             :الفقر النسبي   
المحلي، فالفقر النسبي ال يعني عدم قدرة الشخص على تأمين الحاجات األساسـية ولكن يعنـي               

  )٦.(ما قورن بغيره داخل مجتمعه أو خارجة إذا أن دخله قليالً
  :تعريف نوعية الحياة

مدى قدرة المواطنين على المشاركة في المجالين االجتمـاعي واالقتـصادي فـي حيـاة               
مجتمعاتهم في ظل ظروف تعزز رفاهيتهم وإمكاناتهم الفردية، هذا هو المدى الذي يعزز نوعيـة            

  )٧.(تحقيق مستوى اجتماعي مقبولالعالقات االجتماعية وتطوير الذات من أجل 
من جوانب متعـددة    " الخير"يشمل مفهوم نوعية الحياة على نطاق واسع كيف يقيس الفرد           

 ، والتـصرف  ،من حياتهم تتضمن هذه التقييمات ردود فعل الفرد العاطفية تجاه أحـداث الحيـاة             
  )٨.( والرضا عن العمل والعالقات الشخصية،واإلحساس بالرضا عن الحياة والرضا

ـ أن نوعية الحياة تم"Sheldon" وقد اعتبر  ادف الملـيء  ثــل ذلك الوجود الكامل واله
  )٩(.باالزدهار والوفاء والتمتع بالرفاه النفسي في ظل الديمقراطية الليبرالية وانخفاض البطالة

بأنها الوصول إلى تحقيق إشباع لكل من " فقد عرفها "Dochery Michael Alfred"أما 
لمادية والمعنوية للفرد بما يحقق ذاتية الرضا لديه المعبرة عن الدرجة التي يحكم فيهـا         الحاجات ا 

  .ةالفرد عن نوعية حياته باعتبارها حياة مواتي
فإن نوعية الحياة تعني شعور الفرد بالـسـعادة والرضـا عـن     "Cummins" وفي رأي

قات اجتماعيـة   ال وبناء شبكة ع    باإلضافة إلى اإلقبال عليها بحماس والرغبة في معايشتها        ،حياته
مع المحيطين به، وشعور متزايد باألمن والطمأنينة، والثقة في قدراته والسعي إلنجاز األهـداف              
وعدم اإلحساس بالفشل والتمتع بالصحة البدنية والنفسية، وأن كل هذا من شـأنه أن يزيـد مـن             

 من الوصول لوضع وظيفـي      عن إحساسه الداخلي بما حققه من إنجازات تمكنه        الًطموحاته، فض 
 )١٠.(مناسب في المستقبل
  :اإلجراءات البحثية

  :قسام جغرافية الشمال والوسط والجنوب على الوجه التاليألي ثالثة إتم تقسيم المحافظة 
  .أسيوط – منفلوط – القوصية – القسم الشمال ويضم مراكز ديروط -١
  . ساحل سليمبنوب أ– الفتح –ق ويضم مراكز البداري  القسم الشر-٢
   أبوتيج   – الغنايم – القسم الجنوبي ويضم مراكز صدفا -٣

 أبنـوب  ثالثة مراكز هي مركز ديروط ومركز        منهداف الدراسة تم اختيار عينة      لخدمة أ 
 أسـيوط على فقراً حسب تقريـر التنميـة البـشرية          ألومركز أبوتيج والتي يوجد بها قرى هي ا       

بو كريم من مركز ديروط وقريـة       ختيار قرية عرب أ    وتم ا  ،أسيوطافظة  على مستوى مح  ٢٠٠٣
 قرية مـن كـل     أساسبنوب وقرية بني سميع من مركز أبوتيج على         ابدة الغربية من مركز أ    المع

  .    مركز
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 ٢٠١٧ من تعداد أسيوط السكان المصريون طبقا للنوع قرى محافظة .١جدول 
  عدد األسر  أسم القرية  المركز  م
  ٦٨٣٤  .كريم أبو  .ديروط  ١
  ٧١٤٣  .المعابدة الغربية  .أبنوب  ٢
  ٣١٩٧  .بني سميع  .أبوتيج  ٣
  .٢٠١٧ من تعداد أسيوطالجهاز المركزي لإلحصاء، السكان المصريون طبقا للنوع قرى محافظة : المصدر

  
  

  :المجال البشري
سر بالقرى وتـم  أل يفيد بعدد اأسيوطحصاء إيت أن الباحث حصل على بياناته من مكتب   ح

 ومن قرية   أسرة ١٠٠كريم   بولمختارة ثم تم أخذ عينة من قرية أ       سر من القرى ا   ألاخذ عدد من    أ
 .مكانيات والقدرة المادية لـدى الباحـث  إل حسب ا١٠٠سرة ومن قرية بنى سميع أ ١١١المعابدة  

)١١(  
  :أداة جمع البيانات -

قابلـة   استمارة بواسـطة الم ٢٥ها رتم عمل االختبار المبدئي على عدد من االستمارات قد   
 على كيفية جمع البيانات وبموجـب االختبـار         هالشخصية من قبل فريق لجمع البيانات تم تدريب       

هـداف الدراسـة   أ التي تحقق األسئلة ثم تم جمع البيانات وتوجيه  األسئلةالمبدئي تم تعديل بعض     
 مـن  شـهر أ لمكان ومجال البحث، واستغرق جمع البيانات ثالثة    األسئلة مناسبة هذه    ةمع  مراعا  

 ثم تم   ،، وتم تفريغ وترميز البيانات من استمارة االستبيان       ٢٠٢٠كتوبر حتى نهاية ديسمبر     أبداية  
كأي ولقد اعتمد تحليل البيانات على النسب المئوية ومربع          spssتحليل البيانات باستخدام برنامج     

  .لمعرفة العالقة بين المتغيراتواختبار سيبرمان  واختبار ت
  :نتائج البحث 

  :الخصائص الشخصية : الً أو

  :توزيع المبحوثين وفقاً لفئات الفقر -١
التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين في مراكز الدراسة وفقا لفئات         ) ٢(يوضح الجدول رقم    

علـى  أ فقد حصلت قرية المعابدة الغربية على        ،بالنسبة لألسر ذات الفقر المدقع     :تيآلالفقر إلى ا  
من عدد  % ٦٢،٠بو كريم على    أ في القرية بينما حصلت قرية       من عدد المبحوثين  % ٧٠،٣نسبة  

من عدد المبحوثين فـي     % ٥٤،٠قل نسبة وهي    أ وحصلت قرية بني سميع      ةالمبحوثين في القري  
  .القرية

% ٣١،٠على نـسبة    أوبالنسبة لألسر ذات الفقر المادي فقد حصلت قرية بني سميع على            
ـ بو كريم علـى     وحصل مركز أ  % ٢٤،٠غربية على نسبة    وحصلت قرية المعابدة ال    ل نـسبة   أق

بو كريم وبني سميع على نـسب       أبالنسبة لألسر غير الفقيرة فقد حصلت كالً من قرى           ،%٢٣،٠
  %.٥،٤ المبحوثين في القرى وحصلت قرية المعابدة الغربية على دمن عد%  ١٥،٠متساوية 

قييم الـدرجات    حسب ت  ٠،٤٥كثر فقراً حيث حصلت على      ألنالحظ أن قرية المعابدة هي ا     
 حسب التقييم وحصلت قرية بني سـميع علـى          ٠،٥١كريم وحصلت على     بووتأتي بعدها قرية أ   

٠،٥٤  
   . توزيع المبحوثين وفقا لفئات الفقر.٢جدول 

 فئات الفقر إجمالي العينة بنى سميع المعابدة بو كريمأ
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪٦٢،٤ ١٩٤ ٪٥٤،٠ ٥٤ ٪٧٠،٣ ٧٨ ٪٦٢،٠ ٦٢ .أسر ذات فقر مدقع
 ٪٢٦،٠ ٨١ ٪٣١،٠ ٣١ ٪٢٤،٣ ٢٧ ٪٢٣،٠ ٢٣ .اسر ذات فقر مادى

 ٪١١،٦ ٣٦ ٪١٥،٠ ١٥ ٪٥،٤ ٦ ٪١٥،٠ ١٥ .أسر غير فقيرة
 ٪١٠٠،٠ ٣١١ ٪١٠٠،٠ ١٠٠ ٪١٠٠،٠ ١١١ ٪١٠٠،٠ ١٠٠ اإلجمالي

  .استمارة استبيانجمعت وحسبت من : المصدر
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 :األسرةئل توزيع المبحوثين وفقاً لعا - ٢
 : كالتـالي  األسـرة التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لنوع عائـل         ) ٣(يوضح الجدول رقم    

وحصلت قرية المعابدة الغربية علـى      % ٤،٠على نسبة   أ يبو كريم عل  أبالنسبة لألنثى فقد حصلت قرية      
علـى  أميع على بالنسبة للذكور فقد حصلت قرية بني س   ،ولم تحصلت قرية بني سميع على شيء      % ٠،٩

% ٦٩،٠بو كـريم علـى   أوحصلت قرية % ٩٩،١وحصلت فرية المعابدة الغربية على  % ١٠٠،٠نسبة  
  .من عدد المبحوثين في القرى

  .األسرة توزيع المبحوثين وفقا لنوع عائل .٣جدول 
 النوع إجمالي العينة بنى سميع المعابدة ابو كريم

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار
 ١،٦ ٥ ٠،٠ ٠ ٠،٩ ١ ٤،٠ ٤ أنثى
 ٩٨،٤ ٣٠٦ ١٠٠،٠ ١٠٠ ٩٩،١ ١١٠ ٩٦،٠ ٩٦ ذكر

 ١٠٠،٠ ٣١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ ١٠٠،٠ ١١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ اإلجمالي
  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر

  

  :توزيع المبحوثين وفقاً لفئات السن -٣
 :فئـات الـسن كالتـالي   التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقاً ل ) ٤(يوضح الجدول رقم    

 ٦٠وحصلت الفئـة    % ٣٩،٠ على أكبر نسبة     ٥٩-٥٠بالنسبة لقرية أبو كريم فقد حصلت الفئة        
 ٣٩-٣٠وحصلت الفئـة    % ١٥،٠ على نسبة    ٤٩-٤٠وحصلت الفئة   % ٣٧،٠فأكثر على نسبة    

وبالنسبة لقرية   ،من عدد المبحوثين في القرية    % ٣،٠ على   ٢٩-٢٠وحصلت الفئة   % ٦،٠على  
 حصلت  ٤٩-٤٠يليها الفئة   % ٣٦،٠على نسبة   أ على   ٣٩-٣٠ة الغربية فقد حصلت الفئة      المعابد
% ١٢،٦ حصلت علـى  ٥٩-٥٠ثم الفئة % ١٣،٥ حصلت على   ٢٩-٢٠ثم الفئة   % ٢٧،٠على  

بالنسبة لقرية بني سميع     ،من عدد المبحوثين غي القرية    % ١٠،٨ فأكثر حصلت على     ٦٠ثم الفئة   
ثم % ٢٧،٠ فأكثر على    ٦٠ثم حصلت الفئة    % ٣٤،٠ى نسبة   علأ على   ٥٩-٥٠فقد حصلت الفئة    

ثم حصلت الفئـة    % ١٤،٠ على   ٣٩-٣٠ثم حصلت الفئة    % ٢٢،٠ على   ٤٩-٤٠حصلت  الفئة    
  .من عدد المبحوثين في القرية% ٣،٠ على ٢٩-٢٠

  

  . توزيع المبحوثين وفقا لفئات السن.٤جدول 
 فئات السن إجمالي العينة بنى سميع المعابدة بو كريمأ
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

٦،٨ ٢١ ٣،٠ ٣ ١٣،٥ ١٥ ٣،٠ ٣ ٢٩-٢٠ 
١٩،٣ ٦٠ ١٤،٠ ١٤ ٣٦،٠ ٤٠ ٦،٠ ٦ ٣٩-٣٠ 
٢١،٥ ٦٧ ٢٢،٠ ٢٢ ٢٧،٠ ٣٠ ١٥،٠ ١٥ ٤٩-٤٠ 
٢٨،٠ ٨٧ ٣٤،٠ ٣٤ ١٢،٦ ١٤ ٣٩،٠ ٣٩ ٥٩-٥٠ 
 ٢٤،٤ ٧٦ ٢٧،٠ ٢٧ ١٠،٨ ١٢ ٣٧،٠ ٣٧ فأكثر ٦٠

 ١٠٠،٠ ٣١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ ١٠٠،٠ ١١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ اإلجمالي
  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر

  

  :األسرةتوزيع المبحوثين وفقاً للمستوى العلمي لعائل  -٤
التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقاً للمستوى العلمي لعائـل         ) ٥(يوضح الجدول رقم    

وحـصل ثـانوي   % ٣٥،٠ب على بالنسبة لقرية أبو كريم حيث حصل يقرأ ويكت       : كالتالي األسرة
عدادي علـى   إوحصل  % ١١،٠وحصل أمي على    % ١٤،٠وحصل جامعي على    % ٣٠،٠على  
وبالنسبة لقرية المعابدة فقد حصل يقـرأ   ،من عدد المبحوثين% ٤،٠وحصل ابتدائي على  % ٦،٠

وحـصل  % ٧،٢وحصل جامعي فأكثر علـى  % ٣٦،٠وحصل أمي على    % ٤٤،١ويكتب على   
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مـن عـدد    % ١،٨وحـصل ابتـدائي علـى       % ٤،٥عدادي على   إ وحصل% ٦،٣ثانوي على   
وحصل جامعي فأكثر علـى     % ٣٢،٠بالنسبة لقرية بني سميع فقد حصل ثانوي على          ،المبحوثين

وحـصل ابتـدائي    % ١٩،٠وحصل يقرأ ويكتـب علـى       % ١٩،٠مي على   أوحصل  % ٢٥،٠
معابـدة حيـث    مية في قريـة ال    ألونالحظ أن نسبة ا    ،من عدد المبحوثين  % ٣،٠عدادي على   إو

مـن  % ١٩،٠ى  من عدد المبحوثين وبعدها قرية بني سميع وحصلت عل        % ٣٦،٠حصلت على   
  .من عدد المبحوثين% ١١،٠كريم وحصلت على  بوعدد المبحوثين وقرية أ

  

  .األسرة توزيع المبحوثين وفقا للمستوى العلمي لعائل .٥جدول 
المستوى العلمي لرب  إجمالي العينة عبنى سمي المعابدة ابو كريم

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار األسرة
 ٢٢،٥ ٧٠ ١٩،٠ ١٩ ٣٦،٠ ٤٠ ١١،٠ ١١ امي

 ٣٢،٨ ١٠٢ ١٨،٠ ١٨ ٤٤،١ ٤٩ ٣٥،٠ ٣٥  ويكتبيقرا
 ٢،٩ ٩ ٣،٠ ٣ ١،٨ ٢ ٤،٠ ٤ ابتدائي
 ٤،٥ ١٤ ٣،٠ ٣ ٤،٥ ٥ ٦،٠ ٦ اعدادي
 ٢٢،٢ ٦٩ ٣٢،٠ ٣٢ ٦،٣ ٧ ٣٠،٠ ٣٠ ثانوي

 ١٥،١ ٤٧ ٢٥،٠ ٢٥ ٧،٢ ٨ ١٤،٠ ١٤ جامعي فاكثر
 ١٠٠،٠ ٣١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ ١٠٠،٠ ١١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ اإلجمالي

  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر
  

  :توزيع المبحوثين وفقاً للحالة الزواجية -٥
بالنسبة لقرية أبـو     : المبحوثين وفقاً للحالة الزواجية كالتالي     عتوزي) ٦(يوضح الجدول رقم    

وحـصل مطلـق علـى     % ١،٠رمل علـى    وحصل أ % ٩٩،٠ث حصل متزوج على       حي  كريم
وحصل مطلـق   % ٩٨،٢بالنسبة لقرية المعابدة حصل متزوج على        ،من عدد المبحوثين  % ٠،٠

% ١٠٠،٠بالنسبة لقرية بني سميع حصل متزوج على         ،من عدد المبحوثين  % ٠،٩وأرمل على   
  .وجينونالحظ أن غالبية المبحوثين متز، من عدد المبحوثين

  

  . توزيع المبحوثين وفقا للحالة الزواجية.٦جدول 
 الحالة الزواجية إجمالي العينة بنى سميع المعابدة ابو كريم

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار
 ٩٩،٠ ٣٠٨ ١٠٠،٠ ١٠٠ ٩٨،٢ ١٠٩ ٩٩،٠ ٩٩ متزوج
 ٠،٣ ١ ٠،٠ ٠ ٠،٩ ١ ٠،٠ ٠ مطلق
 ٠،٦ ٢ ٠،٠ ٠ ٠،٩ ١ ١،٠ ١ ارمل

 ١٠٠،٠ ٣١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ ١٠٠،٠ ١١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ اإلجمالي
  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر

  

  :األسرةتوزيع المبحوثين وفقاً لعدد أفراد  -٦
 األسـرة التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقـاً لعـدد أفـراد      ) ٧(يوضح الجدول رقم    

في المرتبة األولى وحـصلت     % ٥٧،٠ على   ٥-٤بو كريم حصلت الفئة     أبالنسبة لقرية    : كالتالي
فـي المرتبـة    % ١٦،٠ علـى    ٣-٢في المرتبة الثانية وحصلت الفئة      % ٢٤،٠ على   ٧-٦الفئة  

 ،خيـرة ألمن عدد المبحوثين على المرتبة الرابعـة وا % ٣،٠ فأكثر على ٨الثالثة وحصلت الفئة   
 ٥-٤ وحصلت   ،ولىألرتبة ا في الم % ٣٥،١على   ٣-٢وبالنسبة لقرية المعابدة فقد حصلت الفئة       

 ،فـي المرتبـة الثالثـة     % ٢٤،٣ علـى    ٧-٦ وحصلت الفئة    ،لمرتبة الثانية افي  % ٣١،٥على  
قرية بني   .خيرةألمن عدد المبحوثين على المرتبة الرابعة وا      % ٩،٠ فأكثر على    ٨وحصلت الفئة   
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ـ    % ٣٥،٠على وحصلت  ٧-٦ولى الفئة في المرتبة األ سميع    ٣-٢ة فـي المرتبـة الثانيـة الفئ
 فـأكثر   ٨الفئـة   و% ١٠،٠ على   وحصلت ٢-٣الفئة  في المرتبة الثالثة    % ٤٨،٠ علىوحصلت  
ـ ألونالحظ أن الفئات الثانية والثالثة هي ا  .من عدد المبحوثين  % ٧،٠على  حصلت   ث كثر من حي

  .خيرةسر يأتي بعدها الفئة األولى ثم األألعدد ا
  
  .رةاألس توزيع المبحوثين وفقا لعدد أفراد .٧جدول 

 األسرةعدد أفراد  إجمالي العينة بنى سميع المعابدة ابو كريم
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

٢٠،٩ ٦٥ ١٠،٠ ١٠ ٣٥،١ ٣٩ ١٦،٠ ١٦ ٣-٢ 
٤٥،٠ ١٤٠ ٤٨،٠ ٤٨ ٣١،٥ ٣٥ ٥٧،٠ ٥٧ ٥-٤ 
٢٧،٧ ٨٦ ٣٥،٠ ٣٥ ٢٤،٣ ٢٧ ٢٤،٠ ٢٤ ٧-٦ 
 ٦،٤ ٢٠ ٧،٠ ٧ ٩،٠ ١٠ ٣،٠ ٣  فأكثر٨

 ١٠٠،٠ ٣١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ ١٠٠،٠ ١١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ مالياإلج
  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر

  

  :توزيع المبحوثين وفقاً للمهنة - ٧
بالنـسبة   :التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقاً للمهنة كالتالي      ) ٨(يوضح الجدول رقم    

مـن عـدد    % ٣٦،٠ى  وحصل عمل حر عل   % ٦٤،٠لقرية أبو كريم حصل عمل حكومي على        
وحصل عمل حكـومي علـى      % ٨٥،٦بالنسبة لقرية المعابدة حصل عمل حر على           .المبحوثين

وحـصل  % ٦٥،٠وبالنسبة لقرية بني سميع حصل عمل حر على          .من عدد المبحوثين  % ١٤،٤
ومن المالحظ أن أكثر من نـصف المبحـوثين      .من عدد المبحوثين  % ٣٥،٠عمل حكومي على    

  .ولألاصة وهي الزراعة في المقام اعمال خأيعملون في 
  

  . توزيع المبحوثين وفقا للمهنة.٨جدول 
 المهنة إجمالي العينة بنى سميع المعابدة بو كريمأ

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار
 ٦٣،٠ ١٩٦ ٦٥،٠ ٦٥ ٨٥،٦ ٩٥ ٣٦،٠ ٣٦ )حر(عمل خاص 

 ٣٧،٠ ١١٥ ٣٥،٠ ٣٥ ١٤،٤ ١٦ ٦٤،٠ ٦٤ عمل حكومي
 ١٠٠،٠ ٣١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ ١٠٠،٠ ١١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ جمالياإل

  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر
  

   العوامل المؤثرة على نوعية حياة الريفيين:ثانياً
   التعليم-أ

  : درجة االهتمام بالتعليم-١
والتي تختص التوزيـع التكـراري والمتوسـط        ) ٩(أشارت النتائج الواردة  بالجدول رقم       

 والتي تم ترتيبها تنازلياً وفقاً للمتوسـط المـرجح          ،والنسبة الوزنية لبعد االهتمام بالتعليم    المرجح  
) لـى المدرسـة   إبنائـك   أهل يذهب جميع    (ولى عبارة   حيث جاء في المرتبة األ    . الوزنيةوالنسبة  

هل التعليم يعود   ( في حين احتلت عبارة      ،٠،٤٥٣ وانحراف معياري    ٢،٧١بمتوسط مرجح قدره    
 ٠،٦٧١ وانحراف معيـاري     ٢،٥٣على المرتبة الثانية بمتوسط مرجح قدره       ) األسرة على   بفائدة

في المرتبة الثالثة بمتوسط مرجح قـدره       ) والدألهل تهتم بتعليم البنات مثل ا     (وكما جاءت عبارة    
) بنائك خارج المدرسـة   أحد  أهل يوجد   ( في حين احتلت عبارة      ،٠،٧١٣ وانحراف معياري    ٢،٥

 وأخيراً جاءت عبارة    ،٠،٣٩ وانحراف معياري    ٢،١٩على الترتيب الرابع بمتوسط مرجح قدره       
في المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسـط      ) هل أنت راضي عن المستوى التعليمي ألفراد أسرتك       (
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لـى  إاء دل حصول عبارة االهتمام بذهاب األبنوي .٠،٦٠٦ وانحراف معياري   ١،٩٩مرجح قدره   
  .وعي بالتعليم وأهميتهالمدرسة على وجود 

 يوضح المتوسط المرجح واالنحراف المعياري والترتيب للتعرف على درجة االهتمام بالتعليم .٩ جدول
  .لدى أسر المبحوثين

الى حد  ٪ نعم االهتمام بالتعليم
االنحراف  المتوسط ٪ ال ٪ ما

  الترتيب المعيارى

ى هل التعليم يعود بفائدة عل
  ٢ ٠،٦٧١ ٢،٥٣ ٨،٤ ٢٦ ٣٠،٥ ٩٥ ٦١،١ ١٩٠ ،األسرة

هل يذهب جميع أبنائك إلي 
  ١ ٠،٤٥٣ ٢،٧١ ─ ─ ٢٨،٦ ٨٩ ٧١،٤ ٢٢٢ ،المدرسة

هل تهتم بتعليم البنات مثل 
  ،األوالد

٣ ٠،٧١٣ ٢،٥٠ ١٢،٩ ٤٠ ٢٤،٤ ٧٦ ٦٢،٧ ١٩٥  

هل يوجد احد من أبنائك 
  ٤ ٠،٣٩٠ ٢،١٩ ─ ─ ٨١،٤ ٢٥٣ ١٨،٦ ٥٨ ،خارج المدرسة

هل أنت راضي عن 
المستوى التعليمي ألفراد 

 ،أسرتك
٥ ٠،٦٠٦ ١،٩٩ ١٩،٠ ٥٩ ٦٣،٣ ١٩٧ ١٧،٧ ٥٥  

  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر
  

   مستوى االهتمام بالتعليم-٢
لـى ثـالث   إ أنه تم توزيع المبحوثين وفقاً لدرجات اختيارهم     )١٠(يتضح من الجدول رقم     

٪ علـى   ٠،٦ يبين أن مستوى االهتمام المنخفض بالتعليم قد حقق حـوال          فقد ت  ،)فئات(مستويات  
٪ مـن   ٣٠،٩ ي في حين حقق  مستوى االهتمام المتوسط بالتعليم حـوال          ،مستوى إجمالي العينة  
٪ مـن   ٦٨،٥ن مستوى االهتمام المرتفع بـالتعليم حقـق         أ في حين تبين     ،إجمالي عينة الدراسة  

  .إجمالي عينة الدراسة وهي نسبة جيدة
  

  . تصنيف المبحوثين وفقاً لفئات مستوى االهتمام بالتعليم.١٠جدول 

 ٪ التكرار فئات االهتمام بالتعليم
 ٪٠،٦ ٢ ) درجة٧ -  ٥(اهتمام منخفض 
 ٪٣٠،٩ ٩٦ ) درجة١١ - ٨(اهتمام متوسط 
 ٪٦٨،٥ ٢١٣ ) درجة١٥ -  ١٢(اهتمام عالي 

 ١٠٠،٠ ٣١١  اإلجمالي
  . استبيانجمعت وحسبت من استمارة: المصدر

  

  :نوع القرية  العالقات ودرجة االستقاللية بين مستوى االهتمام بالتعليم ومتغير- ٣
العالقات ودرجة االستقاللية بين مـستوى االهتمـام بـالتعليم          ) ١١(يوضح الجدول رقم    
% ٣٠،٢بو كريم فقد حصل اهتمام عالي بالتعليم على         بالنسبة لقرية أ   :ومتغير نوع القرية كالتالي   

وبالنـسبة لقريـة    .جمالي عدد المبحوثين فـي القـرى  إمن % ١،٩صل اهتمام متوسط على   وح
واهتمـام  % ١٥،١واهتمـام متوسـط علـى    % ٢٠،٣المعابدة حصل اهتمام عالي بالتعليم على    

وبالنسبة لقرية بني سـميع حـصل        .جمالي عدد المبحوثين في القرى    من إ % ٠،٣منخفض على   
وحصل اهتمام متوسط   % ١٣،٨وحصل اهتمام متوسط على     % ١٨،٠اهتمام عالي بالتعليم على     

% ٣٠،٢كريم حصلت على     بوحظ أن قرية أ   ونال .جمالي عدد المبحوثين في القرى    إمن  % ٠،٣
 %.١٨،٠خيراً قرية بني سـميع      أو% ٢٠،٣هتمام عالي وحصلت بعدها قرية المعابدة       إلبالنسبة  

 بني سـميع علـى      وحصلت قرية % ١٥،١وبالنسبة الهتمام متوسط حصلت قرية المعابدة على        
وبالنسبة الهتمام منخفض حصلت قرية المعابـدة   %.١،٩بو كريم على وحصلت قرية أ % ١٣،٨
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 تـدل  ٠،٠١عند مستوى معنوية  ٢ونالحظ من الجدول أن قيمة كا %.٠،٣وقرية بني سميع على    
  . القريةعلى أنه توجد عالقة ارتباطية بين فئات االهتمام بالتعليم وبين متغير نوع 

  

  . التوزيع والنسب المئوية حسب فئات مستوى االهتمام بالتعليم وبين القرى.١١جدول 
 فئات االهتمام بالتعليم القرى

 بنى سميع المعابدة أبو كريم
  المعدلة٢كا  اإلجمالي

  اهتمام منخفض ٢ ١ ١ ٠  العدد
 ٪٠،٦ ٪٠،٣ ٪٠،٣ ٪٠،٠ ٪ ) درجة٧ - ٥(

  اهتمام متوسط ٩٦ ٤٣ ٤٧ ٦  العدد
 ٪٣٠،٩ ٪١٣،٨ ٪١٥،١ ٪١،٩ ٪ ) درجة١١ - ٨(

  اهتمام عالي ٢١٣ ٥٦ ٦٣ ٩٤  العدد
 ٪٦٨،٥ ٪١٨،٠ ٪٢٠،٣ ٪٣٠،٢ ٪ ) درجة١٥ -  ١٢(

 ٣١١ ١٠٠ ١١١ ١٠٠  العدد
  اإلجمالي

٪ ١٠٠،٠ ٪٣٢،٢ ٪٣٥،٧ ٪٣٢،٢٪ 

٤٤،٥٣** 

      )١٣،٢٧٧(٪ ١ الجدولية ٢ قيمة كا،)٩،٤٨٨(٪ ٥ الجدولية ٢قيمة كا ،٤= درجات الحرية 
  .٪١ عند مستوى معنوي** 

  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر
  

   العالقات ودرجة االستقاللية بين مستوى االهتمام بالتعليم وبين فئات الفقر بعينة الدراسة-٤
ت والتوزيع والنسب المئوية العالقات ودرجة االستقاللية بين فئا       ) ١٢(يوضح الجدول رقم    

سـر غيـر   سبة لعبارة اهتمام منخفض حـصلت األ بالن :االهتمام بالتعليم وبين فئات الفقر كالتالي    
مـن  % ٢،٥ سر ذات فقر مادي علـى     أل ا وحصلت% ٠،٠سر ذات الفقر المدقع على      ألفقيرة وا 

سر ذات فقر   ارة اهتمام متوسط حصلت على حصلت أ      وبالنسبة لعب  .سر في القرى  ألجمالي عدد ا  إ
سر غير فقيرة علـى  وحصلت أ% ٢٨،٤ر ذات فقر مادي على      وحصلت اس % ٣٥،١مدقع على   

وحصلت أسر ذات   % ٨٦،١سر غير فقيرة على     أبالنسبة لعبارة اهتمام عالي حصلت       % .١٣،٩
نالحظ من الجـدول مـن      %.٦٤،٩وحصلت أسر ذات فقر مدقع على       % ٦٩،١فقر مادي على    

ت االهتمام بالتعليم وفئات الفقر بحث انه كلما زاد          على أنه توجد عالقة ارتباطية بين فئا       ٢قيمة كا 
سر غير الفقيرة هي األسر األكثر اهتماما بـالتعليم         ألظ ا المستوى التعليمي نقص الفقر، كما يالح     

  .سر ذات الفقر المادي والمدقع ال يوجد بينهم فرق معنويوبعدها األ
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قاللية بين فئات االهتمام بالتعليم وبين فئات  التوزيع والنسب المئوية العالقات ودرجة االست     . ١٢جدول  
  .الفقر

 فئات الفقر
أسر ذات فقر  فئات االهتمام بالتعليم

 مدقع
اسر ذات فقر 

 أسر غير فقيرة مادى
  المعدلة ٢كا  اإلجمالي

  اهتمام منخفض ٢ ٠ ٢ ٠ العدد
 ٪٠،٦ ٪٠،٠ ٪٢،٥ ٪٠،٠ ٪ ) درجة٧ - ٥(

  اهتمام متوسط ٩٦ ٥ ٢٣ ٦٨ العدد
 ٪٣٠،٩ ٪١٣،٩ ٪٢٨،٤ ٪٣٥،١ ٪ )جة در١١ - ٨(

  اهتمام عالي ٢١٣ ٣١ ٥٦ ١٢٦ العدد
 ٪٦٨،٥ ٪٨٦،١ ٪٦٩،١ ٪٦٤،٩ ٪ ) درجة١٥ - ١٢(

 ٣١١ ٣٦ ٨١ ١٩٤ العدد
 اإلجمالي

٪ ١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠٪ 

١٢،٢٩* 
 

 عند مـستوى   معنوي**  )١٣،٢٧٧(٪  ١لية   الجدو ٢ قيمة كا  ،)٩،٤٨٨(٪  ٥ الجدولية   ٢قيمة كا  ،٤= درجات الحرية   
١٪.  

  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر
  

  : الدخل –ب
 :الشهري توزيع المبحوثين وفقا لفئات الدخل -١

توزيع المبحوثين وفقا لفئات الـدخل الـشهري        ) ١٣( النتائج الواردة بالجدول رقم      شارتأ
% ٢٧،٠ على   ١٩٠٠ -١٥٠٠ كريم حصلت الفئة     بالنسبة لقرية أبو   :مرتبة كالتالي ) شهر/جنيه(

 ٢٩٠٠-٢٥٠٠وحصلت الفئـة    % ٢٣،٠ على   ٢٤٠٠-٢٠٠٠ و ١٤٠٠-١٠٠٠وحصلت الفئة   
من عدد المبحوثين في القرية، ونالحـظ       % ٩،٠ على   ٩٠٠-٥٠٠وحصلت الفئة   % ١١،٠على  
وبالنسبة لقرية المعابـدة حـصلت       .جنيه ٢٠٠٠من عدد المبحوثين دخلهم أقل من       % ٥٩،٠أن  

% ٢٧،٠ علـى  ٩٠٠-٥٠٠وحـصلت الفئـة   % ٤٥،٠على نـسبة  أ على  ١٤٠٠-١٠٠٠الفئة  
% ٧،٢ علـى  ٢٤٠٠-٢٠٠٠وحـصلت الفئـة   % ١٧،١ علـى  ١٩٠٠-١٥٠٠وحصلت الفئة  
من عـدد   % ٠،٩ على   ٢٩٠٠-٢٥٠٠وحصلت الفئة   % ٢،٧ فأكثر على    ٣٠٠٠وحصلت الفئة   

بالنـسبة لقريـة    .جنيه ٢٠٠٠من السكان دخلهم أقل من % ٨٩،٠ن أالمبحوثين في القرية حيث     
% ٢٢،٠ علـى    ٢٤٠٠-٢٠٠٠وحصلت الفئة   % ٢٩،٠ فأكثر   ٣٠٠٠بني سميع وحصلت الفئة     

% ١٥،٠ علـى    ١٤٠٠ -١٠٠٠وحصلت الفئـة    % ١٧،٠ على   ١٩٠٠-١٥٠٠وحصلت الفئة   
مـن عـدد   % ٨،٠ على   ٩٠٠-٥٠٠وحصلت الفئة   % ٩،٠ ي عل ٢٩٠٠-٢٥٠٠وحصلت الفئة   

 .جنيـه  ٢٠٠٠قـل مـن     أمن عدد المبحوثين دخلهـم      % ٤٠ المبحوثين في القرية، ونالحظ أن    
من عدد المبحوثين دخلهـم أقـل مـن         % ٨٩،٠قل القرى دخالً هي قرية المعابدة       أونالحظ أن   

 جنيـه  ٢٠٠٠ من عدد المبحوثين دخلهم أقـل مـن          ٥٩،٠ وبعدها قرية أبو كريم      جنيه ٢٠٠٠
لمبحوثين فيهـا دخلهـم     من عدد ا  % ٦٠،٠فضل نسبة حيث أن     أوحصلت قرية بني سميع على      

ول وحـصلت الفئـة     لترتيب األ  على ا  ١٤٠٠-١٠٠٠حيث حصلت الفئة     .جنيه ٢٠٠٠كثر من   أ
 على الترتيب الثالـث وحـصلت   ٩٠٠-٥٠٠ على الترتيب الثاني وحصلت الفئة     ١٩٠٠-١٥٠٠
 فأكثر على الترتيـب الخـامس       ٣٠٠٠ على الترتيب الرابع وحصلت الفئة       ٢٤٠٠-٢٠٠٠الفئة  

جمـالي عـدد    من إ % ٦٣،٧تيب السادس، ونالحظ أن      على التر  ٢٩٠٠-٢٥٠٠ وحصلت الفئة 
  . وهو دخل منخفض بالنسبة لألنفاقجنيه ٢٠٠٠المبحوثين في القرى يقع تحت 
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  .)شهر/جنيه( توزيع المبحوثين وفقا لفئات الدخل الشهري .١٣جدول 
 أجمالي العينة بنى سميع المعابدة ابو كريم

 الدخل
 الترتيب ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

٣ ١٥،١ ٤٧ ٨،٠ ٨ ٢٧،٠ ٣٠ ٩،٠ ٩ ٩٠٠-٥٠٠ 
١ ٢٨،٣ ٨٨ ١٥،٠ ١٥ ٤٥،٠ ٥٠ ٢٣،٠ ٢٣ ١٤٠٠-١٠٠٠ 
٢ ٢٠،٣ ٦٣ ١٧،٠ ١٧ ١٧،١ ١٩ ٢٧،٠ ٢٧ ١٩٠٠-١٥٠٠ 
٤ ١٧،٠ ٥٣ ٢٢،٠ ٢٢ ٧،٢ ٨ ٢٣،٠ ٢٣ ٢٤٠٠-٢٠٠٠ 
٦ ٦،٨ ٢١ ٩،٠ ٩ ٠،٩ ١ ١١،٠ ١١ ٢٩٠٠-٢٥٠٠ 

 ٥ ١٢،٥ ٣٩ ٢٩،٠ ٢٩ ٢،٧ ٣ ٧،٠ ٧  فأكثر٣٠٠٠
  ١٠٠،٠ ٣١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ ١٠٠،٠ ١١١ ١٠٠،٠ ١٠٠ اإلجمالي

  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر
  

  

   العالقات ودرجة االستقاللية بين الدخل الشهري لألسرة وبين فئات الفقر بعينة الدراسة-٢
ن الدخل الشهري لألسـرة وبـين       العالقات ودرجة االستقاللية بي   ) ١٤(يوضح جدول رقم    

 من عدد المبحوثين في     ١٨٥سر ذات فقر مدقع على      صلت أ ح :فئات الفقر بعينة الدراسة كالتالي    
 من عدد المبحوثين فـي القـرى        ٨٤سر ذات فقر مادي على      وحصلت أ ،  %٥٩،٤القرى بنسبة   

ة  من عـدد المبحـوثين فـي القـرى بنـسب        ٤٢سر غير فقيرة على     وحصلت أ  ،%٢٧،٠بنسبة  
توجـد   نـه لك يدل على أ وذ%١معنوية عند مستوى معنوية ٢كاحيث نالحظ من قيمة    ،%١٣،٥

  .عالقة ارتباطية بين الدخل الشهري لألسرة وبين وفئات الفقر

  

العالقات ودرجة االستقاللية بين الدخل الشهري لألسرة وبين فئات الفقـر بعينـة             يوضح  . ١٤ جدول
  .الدراسة

 فئات الفقر
أسر ذات فقر  الدخل

 مدقع
اسر ذات فقر 

 مادى
أسر غير 

 فقيرة
 ٢كا لياإلجما

  المعدلة

 ٩٠٠-٥٠٠ ٤٧ ٠ ٠ ٤٧ العدد
٪ ١٥،١ ٪٠،٠ ٪٠،٠ ٪٢٥،٤٪ 

 ١٤٠٠-١٠٠٠ ٨٨ ٠ ٣٢ ٥٦ العدد
٪ ٢٨،٣ ٪٠،٠ ٪٣٨،١ ٪٣٠،٣٪ 

 ١٩٠٠-١٥٠٠ ٦٣ ١٥ ٠ ٤٨ العدد
٪ ٢٠،٣ ٪٣٥،٧ ٪٠،٠ ٪٢٥،٩٪ 
 ٢٤٠٠-٢٠٠٠ ٥٣ ٣ ٢٤ ٢٦ ددالع
٪ ١٧،٠ ٪٧،١ ٪٢٨،٦ ٪١٤،١٪ 

 ٢٩٠٠-٢٥٠٠ ٢١ ١ ١٢ ٨ العدد
٪ ٦،٨ ٪٢،٤ ٪١٤،٣ ٪٤،٣٪ 

  فأكثر٣٠٠٠ ٣٩ ٢٣ ١٦ ٠ العدد
٪ ١٢،٥ ٪٥٤،٨ ٪١٩،٠ ٪٠،٠٪ 

١٧٧،٤٦** 

 اإلجمالي ٣١١ ٤٢ ٨٤ ١٨٥ العدد
٪ ١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠٪  

   )٢٣،٢٠٩(٪ ١ الجدولية ٢ قيمة كا،)١٨،٣٠٧(٪ ٥  الجدولية٢قيمة كا ،١٠= درجات الحرية 
  .٪١معنوى عند مستوى ** 

  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر
  

   الوعى الصحي-ج
   العالقة بين الوعى الصحي ومستوى الفقر–
  : التعرف على درجة الوعى الصحي -١

 تكـراري المتوسـط    تختص بـالتوزيع ال    والتي) ١٥(ة بالجدول رقم    شارت النتائج الوارد  أ
المرجح واالنحراف المعياري والترتيب للتعرف على درجة الوعى الصحي لدى أسر المبحوثين            
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ول بمتوسـط   ألطفال في مواعيد منتظمة على الترتيـب ا       ألحيث حصلت العبارة هل يتم تطعيم ا      
 وحصلت العبارة هل تذهب المرأة عند الحمـل إلـى مركـز             ٠،٢٩١ وانحراف معياري    ١،٩١
 وحصلت العبـارة    ٠،٤٨٦ وانحراف معياري    ١،٦٢ على الترتيب الثاني بمتوسط      األسرةتنظيم  

فراد أسرتك يتم عالجه عن طريق أطباء الوحدة الصحية على الترتيـب الثالـث        أحد  أذا مرض   إ
نت راضـي عـن الخـدمات       أ وحصلت العبارة هل     ٠،٤٦٥ وانحراف معياري    ١،٣٢بمتوسط  

 وحـصلت   ٠،٣٤٢ وانحراف معيـاري     ١،١٤بع بمتوسط   الصحية في قريتك على الترتيب الرا     
 وانحـراف معيـاري     ١،١٣العبارة هل توفي لك أطفال رضع على الترتيب الخامس بمتوسـط            

 ١،٠٦ وحصلت العبارة هل يوجد إعاقة بين أفراد أسرتك على الترتيب السادس بمتوسط              ٠،٣٣٩
  .٠،٢٤٠وانحراف معياري 

اف المعياري والترتيب للتعـرف علـى درجـة الـوعى      يوضح المتوسط المرجح واالنحر.١٥ جدول
  .الصحي لدى أسر المبحوثين

االنحراف  المتوسط ٪ ال ٪ نعم الوعى الصحي
  الترتيب المعياري

هل يتم تطعيم األطفال في مواعيد 
  ١ ٠،٢٩١ ١،٩١ ٩،٣ ٢٩ ٩٠،٧ ٢٨٢ منتظمة

اذا مرض احد افراد أسرتك يتم عالجه 
  ٣ ٠،٤٦٥ ١،٣٢ ٦٨،٥ ٢١٣ ٣١،٥ ٩٨ عن طريق أطباء الوحدة الصحية

  ٥ ٠،٣٣٩ ١،١٣ ٨٦،٨ ٢٧٠ ١٣،٢ ٤١ هل توفي لك اطفال رضع
هل تذهب المرأة عند الحمل الى مركز 

  ٢ ٠،٤٨٦ ١،٦٢ ٣٧،٩ ١١٨ ٦٢،١ ١٩٣ األسرةتنظيم 

  ٦ ٠،٢٤٠ ١،٠٦ ٩٣،٩ ٢٩٢ ٦،١ ١٩ هل يوجد إعاقة بين أفراد أسرتك
هل انت راضي عن الخدمات الصحية 

  ٤ ٠،٣٤٢ ١،١٤ ٨٦،٥ ٢٦٩ ١٣،٥ ٤٢ ريتكفي ق

  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر
  

  مستوى الوعى الصحي-٢
انه تم توزيع المبحوثين وفقاً لفئات مستوى الوعى الـصحي   )١٦(يتضح من  الجدول رقم  

على مستوى اجمـالي    % ١٥,٨ فقد تبين أن مستوى وعي منخفض قد حقق          ،الى ثالث مستويات  
من اجمالي العينة، ولم يحقق مـستوى وعـي   % ٨٤,٢ة، وحقق مستوى وعي متوسط على  العين

  .مرتفع نسبة وبذلك يكون اغلب المبحوثين لديهم وعي متوسط
  

  . تصنيف المبحوثين وفقاً لفئات مستوى الوعى الصحي.١٦جدول 
 ٪ التكرار فئات الوعي الصحي

 ١٥،٨ ٤٩ ) درجة٧ - ٦(وعى منخفض 
 ٨٤،٢ ٢٦٢ ) درجة١٠ - ٨(وعى متوسط 
 ─ ─ ) درجة١٢ - ١١(وعى مرتفع 

 ١٠٠،٠ ٣١١  اإلجمالي
  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان: المصدر

  
  

   العالقات ودرجة االستقاللية بين مستوى الوعى الصحى ومتغير القرية- ٣
العالقات ودرجة االستقاللية بين مـستوى االهتمـام بـالتعليم          ) ١٧(يوضح الجدول رقم    

بو كريم فقد حصل وعـي صـحي متوسـط علـى            رية أ بالنسبة لق  :تغير نوع القرية كالتالي   وم
وبالنـسبة   ،من اجمالي عدد المبحوثين في القرية     % ١٠،٠وحصل وعي منخفض على     % ٩٠،٠

مـن  % ١٦،٢وحصل وعي متوسـط علـى       % ٨٣،٨لقرية المعابدة حصل وعي متوسط على       
% ٧٩،٠ لقرية بني سميع حصل وعي متوسط  على          وبالنسبة ،جمالي عدد المبحوثين في القرية    إ
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ونالحظ أن جميع   . جمالي عدد المبحوثين في القرية    إمن  % ١٢١،٠وحصل وعي منخفض على     
معنوية عند مـستوى معنويـة        ٢ ونالحظ من الجدول أن قيمة كا       ،القرى ليس لديها وعي مرتفع    

 الوعي الصحي وبين متغيـر       ويدل ذلك على أنه توجد عالقة ارتباطية  ضعيفة بين فئات           ٠،٠١
  . نوع القرية

  

 . التوزيع والنسب المئوية حسب فئات  مستوى الوعي الصحي وبين القرى.١٧جدول 
 فئات الوعى الصحي القرى

  ٢كا اإلجمالي بنى سميع المعابدة أبو كريم

  وعى صحى منخفض ٤٩ ٢١ ١٨ ١٠ العدد
 ٪١٥،٨ ٪٢١،٠ ٪١٦،٢ ٪١٠،٠ ٪ ) درجة٧ - ٦(

  وعى صحى متوسط ٢٦٢ ٧٩ ٩٣ ٩٠ العدد
 ٪٨٤،٢ ٪٧٩،٠ ٪٨٣،٨ ٪٩٠،٠ ٪ ) درجة١٠ - ٨(

 ٣١١ ١٠٠ ١١١ ١٠٠ العدد

٤،٥٨٦ 

  اإلجمالي
٪ ١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠٪  

   ،)٩،٢١٠(٪ ١ الجدولية ٢ قيمة كا،)٥،٩٩١(٪ ٥ الجدولية ٢قيمة كا ،٢= درجات الحرية 
  .٪١معنوى عند مستوى ** 

  .جمعت وحسبت من استمارة استبيان :المصدر
  

  

   العالقات ودرجة االستقاللية بين مستوى الوعى الصحي وبين فئات الفقر بعينة الدراسة-٤
العالقة ودرجة االستقاللية بين مستوى الوعى الـصحي وبـين          ) ١٨(يوضح الجدول رقم    

 ،سر غير فقيـرة ألند ابالنسبة لوعي صحي منخفض ال يوجد ع :فئات الفقر بعينة الدراسة كالتالي 
مـن  % ١٨،٦سر ذات فقر مـدقع علـى   أو% ١٦،٠في حين حصلت اسر ذات فقر مادي على  

سـر غيـر فقيـرة علـى        أوبالنسبة لوعي متوسط فقد حـصلت        ،سر في القرى  ألجمالي عدد ا  إ
% ٨١،٤سر ذات فقر مدقع علـى       أوحصلت  % ٨٤،٠سر ذات فقر مادي     أوحصلت  % ١٠٠،٠

حـصائية  عنـد      معنويـة إ   ٢كاونالحظ من الجدول أن قيمة       ،القرىسر في   ألجمالي عدد ا  من إ 
 وذلك يدل على وجود عالقة ارتباطية بين مستوى الوعي الـصحي وبـين              ٠،٠٥مستوى داللة   

سر غير الفقيرة هـي  ألالحظ أن افئات الفقر بحيث انه كلما زاد الوعي الصحي نقص الفقر كما ن           
  .كثر وعي صحياألسر األ

  

لعالقة ودرجة االستقاللية بين مستوى الوعى الصحي وبين فئـات الفقـر بعينـة       يوضح ا . ١٨جدول  
 .الدراسة

 فئات فقر
أسر غير  فئات الوعى الصحي

 فقيرة
اسر ذات فقر 

 مادى
أسر ذات فقر 

 مدقع
 ٢كا اإلجمالي

  وعى صحى منخفض ٤٩ ٣٦ ١٣ ٠ العدد
 ٪١٥،٨ ٪١٨،٦ ٪١٦،٠ ٪٠،٠ ٪ ) درجة٧ - ٦(

   متوسطوعى صحى ٢٦٢ ١٥٨ ٦٨ ٣٦ العدد
 ٪٨٤،٢ ٪٨١،٤ ٪٨٤،٠ ٪١٠٠،٠ ٪ ) درجة١٠ - ٨(

 ٣١١ ١٩٤ ٨١ ٣٦ العدد

٧،٨٩* 

 اإلجمالي
٪ ١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠ ٪١٠٠،٠٪  

  .٪١ عند مستوىمعنوي** ،)٩،٢١٠(٪ ١ الجدولية ٢ قيمة كا،)٥،٩٩١(٪ ٥ الجدولية ٢قيمة كا ،٢= درجات الحرية 
  .ن استمارة استبيان جمعت وحسبت م:المصدر
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  : التوصيات

 .بنائهمأمور بتعليم كل أل اأولياءلزام إلجميع وتعميم التعليم على ا -١
 .مية وتعليم الكبارألمحو اعلى  الحكومية الجهات تركيززيادة  -٢
 .زيادة الوعي لدى المواطن بأهمية التعليم -٣
 .زيادة الوعي حول تعليم البنات بشكل خاص -٤
كبر ألبناء الريـف    ت واالستثمارات والتي تعطي فرصة أ     شروعازيادة نصيب الريف من الم     -٥

 . تحسين نوعية حياتهم زيادة دخلهم وللعمل وتصريف منتجاتهم وبالتالي
 .طفال والفحص الدوري للحواملألزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية تطعيم ا -٦
ـ              -٧ ادة الـوعي  قيام المؤسسات الصحية بدور أكبر في تقديم الخدمات الجيـدة والرعايـة وزي

 .الصحي لدى أبناء الريف
التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعمـل معـاً فـي جميـع المجـاالت                 -٨

 . الريفأبناءاالقتصادية واالجتماعية من أجل تحسين نوعية حياة 
  .قيام األعالم بدورة في التوعية في ما يخص التعليم والصحة وغيرها -٩

  المراجع
بحث ميـداني علـى     : ثرها على جودة الحياة لدى الشباب       أالمسئولية البيئية و  : احمد كمال، خلف محمد   

، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، المـؤتمر الـسنوي       أسيوطعينة من طالب جامعة     
  .٣٨ص، ٢٠١٤ ديسمبر٢٤-٢٢السادس عشر،

تحليل الشامل لألمن الغـذائي     ال، العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي   ، الجهاز المركزي لإلحصاء  
  .١١ص) ٢٠٠٨ (،والفئات الهشة

  .٢٠١٧ من تعداد أسيوطالجهاز المركزي لإلحصاء، السكان المصريون طبقا للنوع قرى محافظة 
صادق علي طعان، الفقر االقتصادي والمعرفي في مقارنة اقتصادية، مجلة الغري للعلـوم االقتـصادية               

  .٢٩ص،  ٢٠١٠ ،١٦، العدد ٥دارية المجلد إلوا
طارق محمود، مصطفى منير، سياسات التنمية المـستدامة للتنميـة الريفيـة الفقيـرة بـالتطبيق علـى            

، مجلة العلوم الهندسية، كلية الهندسـة،       )أسيوطالمنشاة الكبرى ب  (كثر فقراً في مصر   ألالمجتمعات ا 
  .٤٨٤ص ،٢٠١٧، ٤، العدد٤٥، مجلدأسيوطجامعة 

 ،التكيف الهيكلي والفقر في السودان، مركز البحـوث العربيـة، القـاهرة           علي عبد القادر علي، برنامج      
  .٢٨ ص،١٩٩٤
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Abstract: 

This study aims to verify the most important factors affecting the quality of 
life of rural people in Assiut governorate, which are the education factor, the 
health factor and income factor. In order to achieve the objectives of the research, 
a sample was taken from three villages, which are Abu Karim village from the 
Dairout center, and a sample of 100 families and the village of al-Ma'abdah were 
taken from the Abnoub Center, and a sample of 111 families and the village of 
Bani Sami were taken from the Abu Tig center, and a sample of 100 families was 
taken. The three centers are in the countryside of Assiut Governorate, 311, as a 
methodology, a questionnaire was used and personal interviews were conducted 
with the respondents. The results of the data analysis showed that there is an 
effect of the three factors on the quality of life of rural people and that the 
relationship is inverse, the more one of the factors increases poverty. 
Keywords: Poverty, absolute poverty, extreme poverty, relative poverty, quality 
of life 


