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الفقر هو الحالة التي تعبر عن النقص والعجز في االحتياجات األساسية والضرورية لإلنسان، وأهم 
هذه االحتياجات الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم، المسكن والمدخرات لمواجهة الظروف الطارئة أو األزمات 

ويعزى ظهور الفقر واستمراره في دولة ما إلى سوء إدارة الموارد .  األسرة أو الفردالتي قد تتعرض لها
االقتصادية وعدم عدالة توزيع الدخول والثروات، والتدهور البيئي، والضغط السكاني، والكوارث الطبيعية، 

لفقر والجوع، واهتمت الدولة بتحسين أوضاع ا. وتهميش دور فئة معينة في المجتمع كالمرأة وسكان الريف
حيث قامت وزارة التضامن االجتماعي بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات األخرى بتنفيذ برنامجي تكافل 

وأدركت الحكومة المصرية أهمية العدالة االجتماعية وإعادة توزيع الدعم الحكومي ليصل إلى . وكرامة
م ورؤيته أن ٢٠٠٤م المصري عام كما قامت مجموعة من رجال األعمال بتأسيس بنك الطعا. مستحقيه

  ). م٢٠١٧معهد التخطيط القومي، (م ٢٠٢٠تصبح مصر خالية من الجوع بحلول عام 
% ٧,٦وتتفاوت نسبة الفقر بين محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تراوحت بين حد أدنى بلغ 

 معظم الفقراء في ويتركز.م٢٠١٨/ ٢٠١٧لمحافظة أسيوط عام % ٦٦,٧لمحافظة بور سعيد وحد أعلى بلغ 
، أما في الحضر فقد %٥١,٩٤بلغت نسبة الفقر في المناطق الريفية بالوجه القبلي المناطق الريفية، حيث 

، أما %٢٧,٢٩كما بلغت نسبة الفقر في المناطق الريفية بالوجه البحري . م٢٠١٧/٢٠١٨عام % ٣٠,٠بلغت 
% ٢,٩نسبة الفقر المدقع في مصر من كما ازدادت . م٢٠١٧/٢٠١٨عام % ١٤,٣١في الحضر فقد بلغت 

). م٢٠١٩، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء(م ٢٠١٧/٢٠١٨عام % ٦,٢م إلى ١٩٩٩/٢٠٠٠عام 
ومما ال شك فيه . على األنشطة الزراعية في سد احتياجاتهم المعيشيةوالفقراء في المناطق الريفية يعتمدون 

ة الدخول المزرعية وتوفير فرص العمالة للسكان الريفيين، وبالتالي بأن نمو القطاع الزراعي يؤدي إلى زياد
وفي الواقع أن ظاهرة الفقر تمثل إحدى المشكالت . يساهم القطاع الزراعي في الحد من الفقر والبطالة

ت االقتصادية واالجتماعية، لما يترتب عليها من نتائج سلبية تتعلق بحرمان األفراد من الحد األدنى لالحتياجا
  . األساسية الغذائية وغير الغذائية ومن ثم يتطلب األمر مواجهتها والتخفيف منها

  :األهداف البحثية
استهدف هذا البحث التعرف على البعد االقتصادي لظاهرة الفقر في جمهورية مصر العربية بصفة 

  :هداف التاليةعامة وفي المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية بصفة خاصة، وذلك من خالل دراسة األ
  .م٢٠١٧/٢٠١٨ -١٩٩٩/٢٠٠٠ الوضع الراهن لظاهرة الفقر في مصر خالل الفترة -١
  .قياس مؤشرات الفقر وتوزيعها االحتمالي في أهم المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية -٢
  .األثر النسبي للعوامل المحددة للفقر في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية -٣

  :بحثياألسلوب ال
المستويات المعيشية هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على تحديد خطوط الفقر التي تمثل اعتمدت 

  ):م١٩٩٨الفياله، (المستخدمة في تميز الفقراء عن غيرهم، وخطوط الفقر األكثر شيوعاً واستخداماً هي 
  Abject poverty line خط الفقر المدقع -١

ع المطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية الغذائية للفرد أو األسرة، يعرف بأنه إجمالي تكلفة سلة السل
 ٢١٥٠(ويمثل الحد األدنى من الضروريات الالزمة لبقاء الفرد أو األسرة على قيد الحياة، والتي توفر ما بين 

  .  سعر حراري للفرد يوميا) ٢٢٠٠ –
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 Absolute poverty line خط الفقر المطلق -٢

تكلفة سلة السلع المطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية األساسية الغذائية وغير يعرف بأنه إجمالي 
الغذائية للفرد أو األسرة، ويمثل الحد المعيشي المتعلق بكفاية األفراد من السلع والخدمات الضرورية 

  . والمتمثلة بالغذاء والملبس والمسكن، والتعليم والصحة والنقل
 مؤشرات قياس الفقر لمعرفة حجم تلك الظاهرة، حتى يتمكن صانعي كما اعتمدت هذه الدراسة على

مقياساً أصبح أكثر شيوعاً  (Foster, et al. 2010)وقدم . القرار من وضع الخطط الالزمة للحد منها
 :   في مجال الفقر، ويتم إيجاده باستخدام المعادلة التاليةواستخداماً

 
  

 تمثل عدد األفراد  تمثل خط الفقر، ،  إنفاق كل فرد من الفقراء تشير إلى دخل أو:حيث إن
اعتمادا على طبيعة  ٢ تساوي صفر، ا،  تمثل عدد السكان، الذين يقل دخلهم أو إنفاقهم عن خط الفقر، 

 :المقياس المستخدم والذي يتضمن ثالثة مؤشرات هي
 () The Head Count Indexشر نسبة الفقر مؤ-١

وتكون . هو مقياس يدل على نسبة عدد األفراد أو األسر في المجتمع الذين يقعون تحت خط الفقر
نسبة السكان الفقراء عادة أكبر من نسبة األسر الفقيرة، نظراً ألن األسر الفقيرة أكبر حجماً من نظيرتها غير 

  :اب نسبة الفقر من المعادلة التاليةحسوأمكن . الفقيرة

 
 () The Poverty gap مؤشر فجوة الفقر-٢

هو مؤشر يدل على عمق الفقر ويقيس حجم الفجوة النقدية اإلجمالية الالزمة لرفع دخل أو إنفاق 
توى خط الفقر مقدار الدخل الالزم للخروج من حالة الفقر إلى مسالفقراء إلى مستوى خط الفقر، أي يمثل 

حساب وأمكن .ويمكن قياسه بالوحدات النقدية، أو كنسبة مئوية من القيمة الكلية الستهالك السكان. المحدد
  :فجوة الفقر من المعادلة التالية

 
  ()The poverty index مؤشر شدة الفقر-٣

واة في توزيع الدخل أسفل خط يقيس عدم المسايقيس مدى التفاوت بين الفقراء أنفسهم، أي هو مؤشر 
كلما كانت قيمة مؤشر و. الفقر ويعطي وزن كبير للعائالت التي تقع في المستويات الدنيا من الدخل أو اإلنفاق

  :الفقر من المعادلة التاليةشدة حساب مؤشر وأمكن . شدة الفقر أعلى كلما كانت فجوة الفقر أوسع وأشد عمقاً

 
      

تحليل اسة في تحقيق أهدافها على التحليل االقتصادي القياسي وبصفة خاصة وأخيراً اعتمدت هذه الدر
االنحدار المتعدد في الصورة الخطية واللوغاريتمية المزدوجة في تقدير العالقة بين معدل الفقر والعوامل 

 الدراسة وأمكن التعبير عن النموذج المستخدم في هذه. المحددة له في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية
  : بالمعادلة التالية

 
  



٣٣ ندريةاإلسكالبعد االقتصادي لظاهرة الفقر في المناطق الريفية بمحافظة 
  :حيث إن

  . تمثل معدل الفقر لألسر في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية
  . الدخل من النشاط الزراعي باأللف جنيه

  .  الدخل من األنشطة األخرى غير الزراعية باأللف جنيه
 . ازة المزرعية بالفدان مساحة الحي

  .  عدد أفراد األسرة
 تمثل  النموذج، parametersتُمثِّل معلَمات ,a, b1, b2, b3, b4, b5  أما. عدد العاملين داخل األسرة

      ). (William, 2003وتم تقدير النموذج بطريقة المربعات الصغرى العادية .الخطأ العشوائي

ومن المعروف بأنه في حالة استخدام بيانات قطاع عرضي، قد تظهر مشكلة االرتباط الخطي 
Multicolinearity وفي ظل وجود مشكلة . تشير إلى وجود ارتباط قوي بين المتغيرات المستقلة، حيث

ويتم الكشف عن . عاالرتباط الخطي يكون من الصعب معرفة تأثير كل متغير مستقل منفرداً على المتغير التاب
كما . مشكلة االرتباط الخطي بتقدير معامل االرتباط البسيط بين المتغيرات المستقلة التي يتضمنها النموذج

مرتفعة ومعنوية معامالت ) (تظهر مشكلة االرتباط الخطي المتعدد عندما تكون قيمة معامل التحديد
وبالتالي يتطلب األمر معالجة هذه المشكلة من خالل زيادة حجم االنحدار الجزئية غير معنوية إحصائياً، 

تظهر أيضاً مشكلة اختالف التباين كما قد . العينة أو استبعاد أحد المتغيرات المستقلة التي بينها ارتباط قوي
Heteroscedasticity.وتتعدد اختبارات الكشف عن اختالف التباين وأهمها اختبار Breusch-Pagan-

Godfrey Test . وفي حالة وجود مشكلة اختالف التباين، يتم التخلص منها باستخدام طريقة المربعات
إسماعيل، (الصغرى المرجحة، أو بإجراء بعض التحويالت للنموذج األصلي وفقاً لنمط اختالف التباين 

٢٠٠١.(  
  :مصادر البيانات البحثية

المتعلقة بمؤشرات الفقر البيانات الثانوية ) ١: (اعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على ما يلي
البيانات ) ٢(وبحث الدخل واإلنفاق واالستهالك التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
وتم اختيار . األولية التي تم تجميعها من خالل إعداد استمارة استبيان، صممت لتحقيق الهدف من الدراسة

العامرية وقرى أبيس (مفردة، تم توزيعها بالتساوي على المناطق الريفية  ١٥٠مها عينة عشوائية بسيطة قوا
 وحد %٥ تم تحديد حجم العينة عند مستوى معنويةو. بمحافظة اإلسكندرية) وخاصة القرية الثانية والرابعة

  ):٢٠٠١حمد وإسماعيل، (وفقاً للقانون التالي % ٨,٠المسموح به الخطأ 

N =  
  

تُمثِّل نسبة مفردات مجتمع الدراسة التي  p  تُمثِّل حد الخطأ المسموح به،d تُمثِّل حجم العينة، N: يث إنح
  .٠,٠٥ تُمثِّل القيمة المعيارية عند مستوى معنوية z، ٠,٥يتوافر فيها الخاصية محل الدراسة وغالباً تساوي 

  النتائج البحثية
  هورية مصر العربيةالوضع الراهن لظاهرة الفقر في جم: أوالً

الفقر (والفقر المدقع ) الفقر الوطني أو القومي(يمكن التمييز بين نوعين من الفقر هما الفقر المادي 
والفقر المادي يعنى عدم قدرة الفرد أو األسرة على توفير احتياجاتهم األساسية الغذائية وغير ). الغذائي

أما الفقر المدقع ).  الصحة، التعليم، المواصالت، االتصاالتالمأكل، المسكن، الملبس،(الغذائية المتمثلة في 
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يعني عدم قدرة الفرد أو األسرة على توفير االحتياجات الغذائية األساسية، أي عدم القدرة على اإلنفاق 

ويتم قياس ظاهرة ). م٢٠٠٦خير الدين والليثي، ) (تكلفة البقاء على قيد الحياة(للحصول على الغذاء فقط 
نسبة أو معدل الفقر ويتم الحصول عليه من خالل حاصل قسمة ) ١: (ن خالل عدة مؤشرات أهمهاالفقر م

ويتم تحديد عدد الفقراء من خالل المقارنة بين إجمالي الدخل وخط . عدد الفقراء على إجمالي عدد السكان
 ألف ٣,١ر القومي من وازداد خط الفق). تكلفة الحصول على السلع والخدمات األساسية للفرد(الفقر القومي 

تكلفة (كما ازداد خط الفقر المدقع . م٢٠١٥فرد عام /  ألف جنيه٥,٨م إلى ٢٠١٠/٢٠١١فرد عام / جنيه
م ٢٠١٥فرد عام /  ألف جنيه٣,٩م إلى ٢٠١٠/٢٠١١فرد عام /  ألف جنيه٢,١من ) البقاء على قيد الحياة

  ).م٢٠١٩الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (
م، يتضح من ٢٠١٧/٢٠١٨ -١٩٩٩/٢٠٠٠سة تطور مؤشرات الفقر في مصر خالل الفترة وبدرا

% ٣٢,٥م إلى ١٩٩٩/٢٠٠٠عام % ١٦,٧زيادة نسبة الفقر المادي أي نسبة الفقراء في مصر من ) ١(شكل 
% ٧,٦وعلى مستوى المحافظات فقد تراوحت نسبة الفقر المادي بين حد أدنى بلغ . م٢٠١٧/٢٠١٨عام 

كما ازدادت ). ٢شكل (م ٢٠١٧/٢٠١٨لمحافظة أسيوط عام % ٦٦,٧ور سعيد وحد أعلى بلغ لمحافظة ب
نسبة الفقر المادي في محافظات الوجه القبلي وخاصة في المناطق الريفية مقارنة بمحافظات الوجه البحري، 

حضر فقد بلغت ، أما في ال%٥١,٩٤حيث بلغت نسبة الفقر المادي في المناطق الريفية بالوجه القبلي حوالي 
كما بلغت نسبة الفقر المادي في المناطق الريفية بالوجه البحري حوالي . م٢٠١٧/٢٠١٨عام % ٣٠,٠

 ). ١جدول (م ٢٠١٧/٢٠١٨عام % ١٤,٣١، أما في الحضر فقد بلغت %٢٧,٢٩
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م٢٠١٩الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق : المصدر
  

 -٢٠١٠/٢٠١١تطور نسبة الفقراء في مختلف األقاليم بجمهورية مصر العربية خالل الفترة ): ١ (جدول
  .م٢٠١٧/٢٠١٨

المحافظات  السنة الوجه القبلي الوجه البحري
 الريف الحضر الريف الحضر الحضرية

محافظات 
 الحدود

إجمالي 
 الجمهورية

٢٥,٢ ٣٦,٩ ٥١,٤ ٢٩,٥ ١٧,٠ ١٠,٣ ٩,٦ ٢٠١٠/٢٠١١ 
٢٦,٣ ٢٤,٢ ٤٩,٤ ٢٦,٧ ١٧,٤ ١١,٧ ١٥,٧ ٢٠١٢/٢٠١٣ 

٢٧,٨ - ٥٦,٧ ٢٧,٤ ١٩,٧ ٩,٧ ١٥,١ ٢٠١٥ 
٣٢,٥ - ٥١,٩٤ ٣٠,٠ ٢٧,٢٩ ١٤,٣١ ٢٦,٧٣ ٢٠١٧/٢٠١٨ 
  .م٢٠١٩الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق : المصدر
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  .م٢٠١٩لعامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق الجهاز المركزي للتعبئة ا: المصدر
  

أن نسبة الفقر تزداد بزيادة حجم ) ٣(وبدراسة العالقة بين نسبة الفقر وحجم األسرة، يتضح من شكل 
 أفراد ٤فقط من األفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من % ٧أو عدد أفراد األسرة، حيث تبين أن حوالي 

كما .  أفراد٧-٦لألفراد الذين يعيشون في أسر بها % ٤٩,٣اد هذه النسبة إلى هم من الفقراء، في حين تزد
وبدراسة . م٢٠١٧/٢٠١٨ أفراد فأكثر عام ١٠في األسر التي يعيش فيها % ٧٥,٨تزداد نسبة الفقر إلى 

 قرية توصف بأنها القرى األشد ٤٦توجد ) ٤(بعض المؤشرات الخاصة بالمناطق الريفية، يتضح من شكل 
ويبلغ عدد . أو أكثر% ٨٠وتصل نسبة الفقراء في تلك القرى إلى .  قرية في محافظة أسيوط٣٥، منها فقراً

من إجمالي % ١,٠وتمثل القرى األشد فقراً حوالي .  ألف شخص فقير٣٢٢الفقراء في تلك القرى حوالي 
ا نسبة الفقر بين كما بلغ عدد القرى التي تراوحت فيه. م٢٠١٧/٢٠١٨ قرية عام ٤٥٨٤عدد القرى البالغ 

كما بلغ عدد . من إجمالي عدد القرى% ١٤,١١ قرية، تمثل حوالي ٦٤٧حوالي % ٨٠إلى أقل من % ٦٠
من % ٢٧,٣٨ قرية، تمثل ١٢٥٥حوالي % ٦٠إلى أقل من % ٤٠القرى التي تراوحت فيها نسبة الفقر بين 

% ٤٠إلى أقل من % ٢٠قر بين وبلغ أيضاً عدد القرى التي تراوحت فيها نسبة الف. إجمالي عدد القرى
وأخيراً بلغ عدد القرى التي بلغت فيها نسبة . من إجمالي عدد القرى% ٣٦,٠٢ قرية، تمثل ١٦٥١حوالي 

 قرية عام ٤٥٨٤من إجمالي عدد القرى البالغ % ٢١,٤٩ قرية، تمثل ٩٨٥حوالي % ٢٠الفقر أقل من 
 .م٢٠١٧/٢٠١٨

 
  
  
  
  
  
  
  

  م٢٠١٩لعامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق الجهاز المركزي للتعبئة ا: المصدر
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٣٦ ندريةاإلسكالبعد االقتصادي لظاهرة الفقر في المناطق الريفية بمحافظة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .م٢٠١٩الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق : المصدر
  

م، ٢٠١٧/٢٠١٨ -١٩٩٩/٢٠٠٠أما فيما يتعلق بتطور نسبة الفقر المدقع في مصر خالل الفترة 
عام % ٦,٢م إلى ١٩٩٩/٢٠٠٠ عام %٢,٩زيادة نسبة الفقر المدقع من ) ٥(يتضح من شكل 

م، نظراً الرتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث ازداد متوسط الرقم القياسي ألسعار المستهلكين ٢٠١٧/٢٠١٨
م ٢٠١٨عام % ٣٥٩,٤م إلى ٢٠٠٠عام % ٣٥,٢للطعام والمشروبات في كل من الحضر والريف من 

  ). م٢٠١٩الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (

 
 .م٢٠١٩الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق : المصدر

  

  تقدير مؤشرات الفقر في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية: ثانياً
تم قياس مؤشرات الفقر في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية من خالل المقارنة بين متوسط دخل 

م، باإلضافة ٢٠١٧/٢٠١٨فرد عام /  جنيه٨٦٧٣في ريف الوجه البحري البالغ الفقراء وخط الفقر المادي 
 :  المعادلة التاليةإلى تحديد عدد الفقراء ونسبتهم إلى إجمالي عدد األفراد في العينة البحثية، ثم التطبيق في 

 
  

فظة أن مؤشر نسبة الفقر في المناطق الريفية بمحا) ٢(ويتضح من البيانات الواردة في جدول 
في منطقة العامرية، % ٢٥,٦في القرية الثانية وحد أعلى بلغ % ٢٠,٢اإلسكندرية تراوح بين حد أدنى بلغ 



٣٧ ندريةاإلسكالبعد االقتصادي لظاهرة الفقر في المناطق الريفية بمحافظة 
في % ٢,١كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ . للعينة البحثية% ٢٣,٢بمتوسط يقدر بحوالي 

. للعينة البحثية% ٣,٦حوالي في منطقة العامرية، بمتوسط يقدر ب% ٦,٢القرية الرابعة وحد أعلى بلغ 
في منطقة % ١,٥في القرية الرابعة وحد أعلى بلغ % ٠,٢وتراوحت نسبة شدة الفقر بين حد أدنى بلغ 

  .للعينة البحثية% ٠,٦العامرية، بمتوسط يقدر بحوالي 
 .م٢٠١٩مؤشرات الفقر بالمناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية عام ): ٢(جدول 

إجمالي العينة  منطقة أبيس
 البيان العامرية القرية الثانية القرية الرابعة يةالبحث

 عدد األفراد في العينة البحثية ٤١٠ ٣٥٦ ٣٨١ ١١٤٧
 خط الفقر المادي في ريف الوجه البحري م٢٠١٧/٢٠١٨فرد عام / جنيه ٨٦٧٣

 عدد األفراد الذين يقل دخلهم عن خط الفقر ١٠٥ ٧٢ ٨٩ ٢٦٦

متوسط دخل األفراد الذين يقل دخلهم عن  ٦٥٨٠ ٧٥١٠ ٧٩٠٨ ٧٣٣٢,٧
 فرد/ خط الفقر بالجنيه

 نسبة الفقر ٠,٠٢٥٦ ٠,٢٠٢ ٠,٢٣٤ ٠,٢٣٢
 فجوة الفقر ٠,٠٦٢ ٠,٠٢٧ ٠,٠٢١ ٠,٠٣٦
 شدة الفقر ٠,٠١٥ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٦

 .م٢٠١٩جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام : المصدر
  

  التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية: ثالثاً
بدراسة التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية من خالل التوزيع 

فقر في في تقدير احتمال قيم مؤشرات ال% ٩٥االحتمالي ذي الحدين واألخطاء المعيارية عند درجة ثقة 
وعند تقدير نسبة أو احتمال مؤشر الفقر، فإن التقدير يكون مصحوباً بأخطاء معيارية تؤخذ . منطقة الدراسة

  :في االعتبار عند تقدير فترات الثقة كما يلي

N% = ٩٥الخطأ المعياري لالحتمال عند درجة ثقة 
PP )1(*96.1 


 

N= لالحتمال % ٩٥فترة الثقة 
PPP )1(*96.1 


  

تمثل حجم N، تمثل احتمال عدم وجود ظاهرة الفقر، )p-1( تمثل احتمال نسبة الفقر، p :حيث أن
  .)William, 2003(العينة البحثية 

  :التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في منطقة العامرية
بدراسة التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في منطقة العامرية بمحافظة اإلسكندرية، يتضح من 

% ٢٩,٨٢وحد أعلى بلغ % ٢١,٣٨أن نسبة الفقر تراوحت بين حد أدنى بلغ ) ٣(البيانات الواردة بجدول 
عند % ٨,٥٣وحد أعلى بلغ % ٣,٨٧كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ %.  ٩٥عند درجة ثقة 

عند درجة ثقة % ٢,٦٨وحد أعلى بلغ % ٠,٣٢وتراوحت نسبة شدة الفقر بين حد أدني بلغ %. ٩٥درجة ثقة 
٩٥ .%  

  :التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في القرية الثانية بمنطقة أبيس
بدراسة التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في القرية الثانية بمنطقة أبيس، يتضح من البيانات الواردة 

ند درجة ثقة ع% ٢٤,٣٧وحد أعلى بلغ % ١٦,٠٣أن نسبة الفقر تراوحت بين حد أدنى بلغ ) ٤(بجدول 
عند درجة ثقة % ٤,٣٨وحد أعلى بلغ % ١,٠٢كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ %. ٩٥
  %. ٩٥عند درجة ثقة % ١,٠٦أما نسبة شدة الفقر فقد بلغت كحد أعلى %. ٩٥
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٣٨ ندريةاإلسكالبعد االقتصادي لظاهرة الفقر في المناطق الريفية بمحافظة 
  .م٢٠١٩األهمية النسبية الحتمال وجود ظاهرة الفقر في منطقة العامرية عام ): ٣(جدول 

 شدة الفقر فجوة الفقر سط نسبة الفقرمتو البيان
 ٠,٠١٥ ٠,٠٦٢ ٠,٢٥٦ احتمال وجود مشكلة الفقر

 ٠,٩٨٥ ٠,٩٣٨ ٠,٧٤٤ احتمال عدم وجود مشكلة الفقر
 ٠,٠٠٦ ٠,٠١٢ ٠,٠٢٢ الخطأ المعياري الحتمال وجود الفقر

 ٠,٠١٢ ٠,٠٢٣ ٠,٠٤٢ %٩٥الخطأ المعياري عند درجة ثقة 

  ±٠,٢٥٦ %٩٥ ثقة احتمال وجود الفقر عند درجة
٠,٠٤٢ 

٠,٠٦٢±   
٠,٠٢٣ 

٠,٠١٥±   
٠,٠١٢ 

  %.٩٥نسبة الفقر عند درجة ثقة 
  الحد األعلى
 الحد األدنى

  
٢٩,٨٢%  
٢١,٣٨% 

  
٨,٥٣%  
٣,٨٧% 

  
٢,٦٨%  
٠,٣٢% 

  .م٢٠١٩جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام : المصدر
  

  .م٢٠١٩بية الحتمال ظاهرة الفقر في القرية الثانية بمنطقة أبيس عام األهمية النس): ٤(جدول 
 نسبة شدة الفقر نسبة فجوة الفقر متوسط نسبة الفقر البيان

 ٠,٠٠٤ ٠,٠٢٧ ٠,٢٠٢ احتمال وجود مشكلة الفقر
 ٠,٩٩٦ ٠,٩٧٣ ٠,٧٩٨ احتمال عدم وجود مشكلة الفقر

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٩ ٠,٠٢١ الخطأ المعياري الحتمال وجود الفقر
 ٠,٠٠٧ ٠,٠١٧ ٠,٠٤٢ %٩٥الخطأ المعياري عند درجة ثقة 

   ±٠,٢٠٢ %٩٥احتمال وجود الفقر عند درجة ثقة 
٠,٠٤٢ 

٠,٠٢٧±   
٠,٠١٧ 

٠,٠٠٤±   
٠,٠٠٧ 

  %.٩٥نسبة الفقر عند درجة ثقة
  الحد األعلى
 الحد األدنى

  
٢٤,٣٧%  
١٦,٠٣% 

  
٤,٣٨%  
١,٠٢% 

  
١,٠٦%  
- 

  .٢٠١٧ت األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام جمعت وحسبت من البيانا: المصدر
  

  

  التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في القرية الرابعة بمنطقة أبيس
بدراسة التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في القرية الرابعة بمنطقة أبيس، يتضح من البيانات 

عند درجة % ٢٧,٦٥وحد أعلى بلغ % ١٩,١٥ى بلغ أن نسبة الفقر تراوحت بين حد أدن) ٥(الواردة بجدول 
عند درجة ثقة %٣,٥٤وحد أعلى بلغ % ٠,٦٦كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ %. ٩٥ثقة 
  %. ٩٥عند درجة ثقة % ٠,٦٥أما نسبة شدة الفقر فقد بلغت كحد أعلى %. ٩٥

  .م٢٠١٩رابعة بمنطقة أبيس عام األهمية النسبية الحتمال ظاهرة الفقر في القرية ال): ٥(جدول 
 شدة الفقر فجوة الفقر متوسط نسبة الفقر البيان

 ٠,٠٠٢ ٠,٠٢١ ٠,٢٣٤ احتمال وجود مشكلة الفقر
 ٠,٩٩٨ ٠,٩٧٩ ٠,٧٦٦ احتمال عدم وجود مشكلة الفقر

 ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٧ ٠,٠٢٢ الخطأ المعياري الحتمال وجود الفقر
 ٠,٠٠٤ ٠,٠١٤ ٠,٠٤٣ %٩٥الخطأ المعياري عند درجة ثقة 

   ±٠,٢٣٤ %٩٥احتمال وجود الفقر عند درجة ثقة 
٠,٠٤٣ 

٠,٠٢١±   
٠,٠١٤ 

٠,٠٠٢±   
٠,٠٠٤ 

  %٩٥نسبة الفقر عند درجة 
  الحد األعلى
  الحد األدنى

  
٢٧,٦٥%  
١٩,١٥%  

  
٣,٥٤%  
٠,٦٦%  

  
٠,٦٥%  
-  

  . ٢٠١٩جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام : المصدر
  

    وبدراسة التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر إلجمالي العينة البحثية في المناطق الريفية بمحافظة 
 وحد %٢٠,٧٦أن نسبة الفقر تراوحت بين حد أدنى بلغ ) ٦(اإلسكندرية، يتضح من البيانات الواردة بجدول 

 وحد %٢,٥٢ر بين حد أدنى بلغ  كما تراوحت نسبة فجوة الفق%.٩٥ عند درجة ثقة %٢٥,٦٤أعلى بلغ 



٣٩ ندريةاإلسكالبعد االقتصادي لظاهرة الفقر في المناطق الريفية بمحافظة 
 وحد أعلى بلغ %٠,١٥ وتراوحت نسبة شدة الفقر بين حد أدنى بلغ %.٩٥عند درجة ثقة %٤,٦٨أعلى بلغ 

  %. ٩٥ عند درجة ثقة %١,٠٥
التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر إلجمالي العينة البحثية في المناطق الريفية بمحافظة ): ٦(جدول 

  .م٢٠١٩اإلسكندرية عام 
 البيان نسبة الفقر فجوة الفقر شدة الفقر
 احتمال وجود مشكلة الفقر ٠,٢٣٢ ٠,٠٣٦ ٠,٠٠٦
 احتمال عدم وجود مشكلة الفقر ٠,٧٦٨ ٠,٩٦٤ ٠,٩٩٤
 الخطأ المعياري الحتمال وجود الفقر ٠,٠١٢ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٢
 %٩٥الخطأ المعياري عند درجة ثقة  ٠,٠٢٤ ٠,٠١١ ٠,٠٠٤
٠,٠٠٦±   

٠,٠٠٤ 
٠,٠٣٦ ±  

٠,٠١١ 
٠,٢٣٢±   

 %٩٥احتمال وجود الفقر عند درجة ثقة  ٠,٠٢٤
 
١,٠٥%  
٠,١٥% 

  
٤,٦٨%  
٢,٥٢% 

  
٢٥,٦٤% 
٢٠,٧٦% 

  %.٩٥نسبة الفقر عند درجة ثقة 
  الحد األعلى
 الحد األدنى

  .٢٠١٩جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام : المصدر
  

  لعوامل المحددة للفقر في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندريةسبي لاألثر الن: رابعاً
إلى ) الفرق بين قيمة خط الفقر وإجمالي الدخل(معبرا عنه بنسبة فجوة الفقر ) (يتحدد معدل الفقر

 الدخل غير )٢ (،)( بالجنيه الدخل المزرعي) ١: (إجمالي الدخل بمجموعة من العوامل االقتصادية أهمها
 إجمالي )٥(،)( عدد العاملين داخل األسرة )٤(، )( عدد أفراد األسرة )٣(، ) (المزرعي بالجنيه

إجراء مصفوفة االرتباط بين المتغيرات االقتصادية المحددة لنسبة وتم . )(المساحة المزروعة بالفدان 
ويتضح . بمحافظة اإلسكندرية) العامرية، القرية الثانية والرابعة بمنطقة أبيس( الفقر في المناطق الريفية فجوة

 ٠,٨٠أن معامالت االرتباط البسيطة في المصفوفة ال تزيد عن ) ٩، ٨، ٧(من البيانات الواردة بالجداول 
االزدواج الخطي بين المتغيرات وهذا يدل على عدم وجود مشكلة تعدد العالقات الخطية أو ما يعرف ب

  .المستقلة
  .م٢٠١٩معامالت االرتباط ألهم العوامل المحددة للفقر في منطقة العامرية عام ): ٧(جدول 
الدخل  معدل الفقر البيان

 المزرعي
الدخل غير 
 المزرعي

عدد أفراد 
 األسرة

عدد العاملين 
 داخل األسرة

المساحة 
 المزروعة

            ١,٠٠ معدل الفقر
          ١,٠٠  ٠,٠٥٨- دخل المزرعيال

        ١,٠٠  ٠,٠٤٣-  ٠,٥٨- الدخل غير المزرعي
      ١,٠٠  ٠,٣٠  ٠,٢٧  ٠,٣٨ عدد أفراد األسرة

    ١,٠٠  ٠,٥٧  ٠,٣٦  ٠,١٧  ٠,١٣ عدد العاملين داخل األسرة
  ١,٠٠  ٠,٠٤٣  ٠,٠٨  ٠,٢٦  ٠,١٩  ٠,١٦- المساحة المزروعة

  .٢٠١٩رات االستبيان التي تم تجميعها عام جمعت وحسبت من البيانات األولية الستما: المصدر
  

  .م٢٠١٩معامالت االرتباط ألهم العوامل المحددة للفقر في القرية الثانية بمنطقة أبيس عام : )٨(جدول 
الدخل  معدل الفقر البيان

 المزرعي
الدخل غير 
 المزرعي

عدد أفراد 
 األسرة

عدد العاملين 
 داخل األسرة

المساحة 
 المزروعة

            ١,٠٠ معدل الفقر
          ١,٠٠  ٠,٠٨٧- الدخل المزرعي

        ١,٠٠  ٠,٠٢٣  ٠,٥٣- الدخل غير المزرعي
      ١,٠٠  ٠,٤٤  ٠,١٤  ٠,٤١ عدد أفراد األسرة

    ١,٠٠  ٠,٥١  ٠,٣٨  ٠,٠٩  ٠,٠٧٧ عدد العاملين داخل األسرة
  ١,٠٠  ٠,١٧  ٠,١٧  ٠,١٧  ٠,٧٣  ٠,١٧- المساحة المزروعة

  .٢٠١٩ألولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام جمعت وحسبت من البيانات ا: المصدر
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  .م٢٠١٩معامالت االرتباط ألهم العوامل المحددة للفقر في القرية الرابعة بمنطقة أبيس عام : )٩(جدول 

الدخل  معدل الفقر البيان
 المزرعي

الدخل غير 
 المزرعي

عدد أفراد 
 األسرة

عدد العاملين 
 داخل األسرة

المساحة 
 ةالمزروع

            ١,٠٠ معدل الفقر
          ١,٠٠  ٠,٢١- الدخل المزرعي

        ١,٠٠  ٠,٠٠٧-  ٠,٥٥- الدخل غير المزرعي
      ١,٠٠  ٠,٢٨  ٠,٢٣  ٠,٤١ عدد أفراد األسرة

    ١,٠٠  ٠,٤٩  ٠,٤٨  ٠,٣٣  ٠,١٥- عدد العاملين داخل األسرة
  ١,٠٠  ٠,٣٤  ٠,١٤  ٠,٢٨  ٠,٥٨  ٠,٢٨- المساحة المزروعة

  .٢٠١٩من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام جمعت وحسبت : المصدر
  

وبإجراء تحليل االنحدار المتعدد المرحلي للمتغيرات االقتصادية المحددة لنسبة فجوة الفقر في 
المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية في الصورة الخطية واللوغاريتمية المزدوجة، تبين أفضلية النموذج 

اريتمي المزدوج في تمثيل البيانات المستخدمة في التقدير وأمكن التعبير عنه بالمعادالت الواردة بجدول اللوغ
في الدخل المزرعي % ١٠تغيرا مقداره ) ١: (ويتضح من النموذج المقدر لمنطقة العامرية ما يلي). ١٠(
ولكن في االتجاه العكسي، % ١,٠٨مقداره يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر في منطقة العامرية ) (
يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر في منطقة ) (في الدخل غير المزرعي % ١٠تغيرا مقداره ) ٢(

) (في عدد أفراد األسرة % ١٠تغيرا مقداره ) ٣(ولكن في االتجاه العكسي، % ١٧,٩العامرية مقداره 
  %. ١٨,٦ نفس اإلتجاة لنسبة فجوة الفقر في منطقة العامرية مقداره يؤدي إلى تغير في

في % ١٠تغيرا مقداره ) ١: (يلي وفي ضوء النموذج المقدر للقرية الثانية بمنطقة أبيس تبين ما
 ولكن في االتجاه% ١,١٦يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر للقرية الثانية مقداره ) (الدخل المزرعي 

يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر للقرية ) (في الدخل غير المزرعي % ١٠تغيرا مقداره ) ٢(العكسي، 
يؤدي ) (في عدد أفراد األسرة % ١٠تغيرا مقداره ) ٣(ولكن في االتجاه العكسي، % ١٨,٠الثانية مقداره 

  %. ١٩,٤ي القرية الثانية مقداره إلى تغير في نفس اإلتجاة لنسبة فجوة الفقر ف
ية بمحافظة اإلسكندرية النماذج االقتصادية المقدرة للعوامل المحددة للفقر في المناطق الريف): ١٠(جدول 

  م٢٠١٩عام 
 القرية الرابعة

 
 القرية الثانية

 
 العامرية

 
 البيان

19.46 
 

21.71 
 

 
 

a 

-0.192 
 

-0.116 
 

 
 

 

-1.54 
 

-1.80 
 

 
 

 

1.74 
(12.77)** 

1.94 
 

 
 

 
0.78 0.82   

114.64 252.41   
1.15 1.19 1.58 Breuschpagan Godfreytest (F) 

  %.١معنوية عند مستوى ** 
  .م٢٠١٩جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام : المصدر

  
 في%١٠تغيرامقداره) ١: (رية الرابعة بمنطقة أبيس فقد تبين ما يليأما في ضوء النموذج المقدر للق

ولكن في % ١,٩٢يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر في القرية الرابعة مقداره ) (المزرعي الدخل
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بة فجوة الفقر يؤدي إلى تغير في نس) (في الدخل غير المزرعي % ١٠تغيرا مقداره ) ٢(، ياالتجاه العكس

 األسرة أفراد عدد في%١٠ مقداره تغيرا) ٣(ولكن في االتجاه العكسي، % ١٥,٤في القرية الرابعة مقداره 
تم الكشف كما %. ١٧,٤يؤدي إلى تغير في نفس اإلتجاة لنسبة فجوة الفقر في القرية الرابعة مقداره ) (

، Breusch pagan Godfrey test من خالل اختبار Heteroscedasticityعن مشكلة عدم ثبات التباين 
، مما يؤكد عدم وجود %٥ لالختبار غير معنوية إحصائيا عند المستوى االحتمالي Fحيث تبين أن قيمة 

 .مشكلة اختالف التباين في النماذج المقدرة للمناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية
  

  :الملخص
البعد االقتصادي لظاهرة الفقر في المناطق الريفية بمحافظة استهدفت هذه الدراسة التعرف على 

، باإلضافة هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على مؤشرات الفقر والتوزيع االحتمالي لهاواعتمدت . اإلسكندرية
.  في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندريةإلى التحليل االقتصادي القياسي في دراسة العوامل المحددة للفقر

% ٢١,٣٨م، تراوحت بين حد أدنى بلغ ٢٠١٩أوضحت هذه الدراسة أن نسبة الفقر في منطقة العامرية عام و
وفي القرية الثانية بمنطقة أبيس، تراوحت نسبة الفقر عام %. ٩٥عند درجة ثقة % ٢٩,٨٢وحد أعلى بلغ 

 القرية الرابعة أما في%. ٩٥عند درجة ثقة % ٢٤,٣٧وحد أعلى بلغ % ١٦,٠٣م بين حد أدنى بلغ ٢٠١٩
عند % ٢٧,٦٥وحد أعلى بلغ % ١٩,١٥م بين حد أدنى بلغ ٢٠١٩بمنطقة أبيس، تراوحت نسبة الفقر عام 

كما أوضحت هذه الدراسة أن الدخل المزرعي ذات تأثير نسبي ضعيف في الحد من الفقر %. ٩٥درجة ثقة 
تؤدي إلى تناقص نسبة % ١٠ بنسبة للمناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية، حيث إن زيادة الدخل المزرعي

للقرية الرابعة % ١,٩٢لمنطقة العامرية وحد أعلى بلغ % ١,٠٨فجوة الفقر بمعدل تراوح بين حد أدنى بلغ
تؤدي إلى تناقص نسبة فجوة الفقر بمعدل تراوح % ١٠أما زيادة الدخل غير المزرعي بنسبة . بمنطقة أبيس

  .للقرية الثانية بمنطقة أبيس% ١٨,٠وحد أعلى بلغ للقرية الرابعة % ١٥,٤بين حد أدنى بلغ 
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The Economic Dimension of Poverty in Rural Regions  

of Alexandria Governorate 
 

Dr. Adel M. Ghanem and Dr. Sahar A. Kamara  

Summary : 
This study aimed to identify the economic dimension of the phenomenon of 

poverty in rural regions in Alexandria Governorate. This study relied on, achieving 
its objectives, on the indicators of poverty and its probability distribution, in addition 
to the standard economic analysis in studying the specific factors of poverty in the 

rural regions of Alexandria Governorate.This study showed that the poverty rate in 

the Alamria region in 2019 ranged between a minimum of 21.38% and a maximum of 
29.82% at 95% confidence level. In the second village in the Apis region, the poverty 
rate in 2019 ranged between a minimum of 16.03% and a maximum of 24.37% at 
95% confidence level. As for the fourth village in the Apis region, the poverty rate in 
2019 ranged between a minimum of 19.15% and a maximum of 27.65% at a 95% 
confidence level. This study also showed that farm income has a relatively low 
impact on poverty reduction for rural areas in Alexandria Governorate, as a 10% 
increase in farm income leads to a decrease in the poverty gap rate between a 
minimum of 1.08% for the Alamria region and a maximum of 1.92% for the fourth 
village in the Apis region. The increase in non-farm income by 10% leads to a 
decrease in the poverty gap at a rate ranging between a minimum of 15.4% for the 
fourth village and an maximum limit of 18.0% for the second village in the Apis 
region.  
Key words: poverty phenomenon; Farm income; rural regions; Alexandria Governorate. 

 
 
 


