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فى ريف   الفقرساهمت فى انتشارالعوامل االقتصادية واالجتماعية التى 

 محافظة أسيوط
 طارق على أحمد عبداهللا/ د 

  معهد بحوث االقتصاد الزراعى–باحث أول 
 المستخلص 

مـعـدالت الفـقـر ـفـي حـيـث ارتفـعـت إن ظـاهرة الفـقـر ـتـزداد وتتـفـاقم آثارهــا ـفـي المجتمـعـات الريفـيـة، 
٪ ٢٧,٨، مقاـبـل ) ٢٠١٨/ ٢٠١٧(مــن عــدد الســكان، بنهاـيـة العــام المــالي ٪ ٣٢,٥مصــر لتصــل إـلـي 

 كمـــــــا أوضـــــــح بحـــــــث الـــــــدخل واإلنفـــــــاق لعـــــــام ٪ ،٤,٧ ، أى بزيـــــــادة قـــــــدرها )٢٠١٦/ ٢٠١٥(لعـــــــام 
٪ من سكان ٦٦,٧ أن محافظة أسيوط مازالت تحتل المركز األول، حيث يعتبر ًأيضا) ٢٠١٧/٢٠١٨(

٪ عــن بحــث الــدخل ١عــدل الفقــر فــي هــذه المحافظــة بنســبة فقــراء، فــى حــين ارتفــع م هــذه المحافظــة
لذلك تعد مشكلة انتشار الفقر فى الريـف إحـدى العقبـات األساسـية ، . ٢٠١٥واإلنفاق الذي تم في عام 

الن مشكلة انتشار الفقر المادى ، والفقر الغير . في محافظة أسيوط التي تعترض طريق تحقيق التنمية
فـى ريـف محافظـة أسـيوط )  مستوى التعليم ، والصحة ، ومستوى المعيشةانخفاض(المادى المتمثل فى 

كما تحدد الهدف الرئيسى للبحث فى . ، يلعب دورا في الحد من تقدم المجتمع وتحقيق الرفاهية ألبنائه 
كمـا . دراسة العوامل االقتصادية واالجتماعية التى ساهمت فى انتشار الفقـر فـى ريـف محافظـة أسـيوط 

التكــرارات والنســبة المئوـيـة ، : ث عـلـى األســاليب اإلحصــائية الوصــفية والكمـيـة المتمثـلـة فــى اعتمــد البحــ
وتـقـدير االتجــاه الزمـنـى الـعـام للمتغـيـرات موضــع الدراســة ، ،  والمتوســط الحســابي ، واالنحــراف المعـيـارى

يـرة، وكـذلك عن طريق تميـز األسـر الفقيـرة مـن غيـر الفق) ليكرت الثالثى( وكذلك االعتماد على مقياس 
 ، كمـــا ٢، واختـبــار مرـبــع كـــا اســـتخدام أســـلوب معـــامالت االرتـبــاط البســـيط ، ونمـــوذج االنحـــدار الخطـــى

اعتمــدت الدراســة عـلـى  مصــدرين رئيســيين للبياـنـات ، األول منهــا وهــو البياـنـات الثانوـيـة وبياـنـات عيـنـة 
 لكى يتحقق اإلقالل مـن الفقـر بأنهًميدانية من القرى األكثر فقرا فى محافظة أسيوط ، وأوصت الدراسة 

، ) عدالـة التوزـيـع (يجـب العمـل عـلـى زيـادة الـدخل الحقيـقـي للفـرد ، تنميـة رأس الـمـال البشـرى مـن خــالل
التوسـع فـى  ، التمكين لألفراد والمساندة وخلق الوظائف وتنشيط التجارة وحث النمو في القطاع الزراعي

  .تمويل المشاريع الصغيرة للشباب
 . الفقر المدقع– الفقر غير المادى – الفقر المادى –انتشار الفقر  : فتاحيةالكلمات الم

 :مقدمة

االجتماعيــة الخطيــرة ذات األبـعــاد المتعــددة والتــي ـتــرتبط  االقتصــادية ويعــد الفقــر مــن الظـــواهر
ت ومما ال شك فيه أن تقليـل الفقـر أو الحـد منـه هـدف ال تختلـف حولـه المجتمعـا .ارتباطا وثيقا بالتنمية

Assoom
Typewriter
 مركز البحوث الزراعية 
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ومـن هـذا المنطلـق فـإن العالقـة وثيقـة بـين   .الدولية العاملة في مجال التنميـة والدول، وكذلك المنظمات
 . اقتصادية وصحية وتعليمية وبيئية :كافة النواحي والمجاالت  فيوالتنميةالفقر 

 كمــا،  ورـفـع مـعـدالت النمــو االقتصــادي لمســتدامةلتنمـيـة اأمــام ايمـثـل الفـقـر عقـبـة أساســية ـلـذلك 
 الفقـر بأنـه حالـة يعـرفو . علـى السـالم واالسـتقرار السياسـي واالجتمـاعيًخطـرا ، يشكل الفقـر والحرمـان

 إلـىاالفتقـار   فـالفقر اليعــنىالمجتمـع ،من الحرمان من الحياة الالئقـة التـى ينبغـى أن يعيشـها المـرء أو 
 م والــصحة الــسليمة والتمتــعة الماديـة لكنـه يعنـى أيضـا الحرمـان مـن فـرص التعلـييـماهو ضـرورى للرفاه
 . بمستوى معيشى الئق

 االســتهالكوفـقـر ، يقــاس بفـقـر اـلـدخل  اـلـذى الفـقـر الـمـادى :وهـنـاك عــدة أـنـواع مــن الفقــر منهــا
هـو عـدم القـدرة علـى اإلنفـاق للحصـول علـى الغـذاء فقـط  :الفقـر المـدقع  ، وكـذلك )خط الفقر الوطنى(
فقـر متعـدد األبعـاد الـذى يعكـس ويعـرف ب  :الفقـر غيـر المـادى ً ، وأيضـا)تكلفة البقـاء علـى قيـد الحيـاة(

: أوجه الحرمان المختلفة لألشخاص الذين يعانون من أوجه حرمان متعـددة من خـالل ثـالث أبعـاد وهـي
يعـد الفقـر مـن أكبـر التحـديات التـي تواجـه  لـذلك  .)مسـتوى الرفاهيـة(ومسـتوى المعيشـة التعليم والصحة 

ًاقتصـــادية وسياســـية فضـــال عـــن أنهـــا ضـــرورة  لقضـــاء علـيـــه أو الحــــد مـنـــه ضــــرورة ايعتـبــرالبشـــرية ، و 
  .)٨ (ًأخالقية أوال

مـعـدالت الفـقـر ـفـي ارتفـعـت حـيـث ،  الريفـيـةإن ظـاهرة الفـقـر ـتـزداد وتتـفـاقم آثارهــا ـفـي المجتمـعـات
 ٪٢٧,٨، مقاـبـل ) ٢٠١٨/ ٢٠١٧(٪ مــن عــدد الســكان، بنهاـيـة العــام المــالي ٣٢,٥مصــر لتصــل إـلـي 

محافظــة  أن ًأيضــا) ٢٠١٧/٢٠١٨(لعــام  واإلنفــاق بحــث اـلـدخل كمــا أوضــح . )٢٠١٦/ ٢٠١٥(لعــام 
ـفـى حــين فـقـراء،  ٪ مــن ســكان هــذه المحافظــة٦٦,٧ مازاـلـت تحـتـل المركــز األول، حـيـث يعتـبـر أســيوط
  . )٣(٢٠١٥ الذي تم في عام واإلنفاق٪ عن بحث الدخل ١ معدل الفقر في هذه المحافظة بنسبة ارتفع

 ـفـي بحــث )المــادى (الـقـومي الفـقـر خــطللتعبـئـة العامــة واإلحصــاء ، المركــزى حــدد الجهــاز ـقـد لو
 جنيهــا للفــرد فــي الســنة، وهــو مــا يعــادل حــوالي ٨٨٢٧ عنــد مســتوى )٢٠١٧/٢٠١٨(الــدخل واإلنفــاق 

 ســـنوى للـفــرد حـــوالى ، وهـــو ـمــا يـعــادل دخـــلخـــط الفـقــر المــدقع كـمــا حـــدد ، للـفــرد  يا جنيــه شـــهر٧٣٥,٥
 . )٣(للفردً جنيه شهريا ٤٩١ً جنيها ، وهو ما يعادل حوالى ٥٨٩٦

مـن خـالل اإلجابـة ، المتبعة للحد من الفقـر ولهذا السبب من الضروري تقييم السياسات العامة 
إلى تخفيف حدة الفقر أم إلى زيادة   تتبناها الدولة تؤديهل السياسات العامة التي . على سؤال أساسي

 معدالته؟
كثيـر فـى التعلـيم والصـحة نجحـت  مـن خـالل تنميـة رأس المـال البشـرىاسـتراتيجية ن مع العلم أ
شــرط ضــروري للحــد مــن  ـفـالنمو، االقتصــادي   حقـقـت معــدالت عالـيـة مــن النمــوحـيـثمــن بـلـدان العــالم 

  .واألصول أن يصاحبه مزيد من العدالة في توزيع الفرص، والبد  الفقر ولكن ليس كاف
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 :مشكلة الدراسة

الـتــي تعـتــرض طرـيــق تحقـيــق و إحـــدى العقـبــات األساســـية انتشـــار الفـقــر ـفــى الرـيــفتعـــد مشـــكلة 
والمؤهلــة ، ومــا يترتــب عليهــا مــن تــدني مســتوى المــوارد البشــرية المدرـبـة ، فــي محافظــة أســيوط  التنمـيـة

 ألغـــراضالقتصـــادية واالجتماعيـــة، وعـــدم اســـتغالل المـــوارد الطبيعيـــة المتاحـــة للمشـــاركة فـــي التنميـــة ا
انخـفـاض (ـمـادى المتمـثـل ـفـى الوالفـقـر الغـيـر ،  الفـقـر الـمـادى انتشــارونتيجــة ـلـذلك ـفـإن مشــكلة . التنمـيـة 
 الحد من تقدملعب دورا في يفى ريف محافظة أسيوط ، ) ومستوى المعيشة، والصحة ، التعليم مستوى 
 . ع وتحقيق الرفاهية ألبنائهالمجتم

 :هدف الدراسة 

العوامــل االقتصــادية واالجتماعيــة التــى ســاهمت فــى دراســة تحــدد الهــدف الرئيســى للبحــث فــى 
 وذـلـك مــن خــالل دراســة عــدد مــن األهــداف الفرعيــة المتمثلــة  ،انتشــار الفقــر فــى ريــف محافظــة أســيوط

 :فى 
 إلى تخفيف حدة الفقر أم إلى زيادة معدالته؟ هل السياسات العامة التي تتبناها الدولة تؤدي .١
 . خـصائص المجتمـع الريفـي االقتـصادية واالجتماعيـة في منطقـة الدراسةالتعرف على .٢
 .تمايز الفقر بين األسر العالقة بين اهتمام األسرة بالتعليم وبين التعرف على .٣
 .األسرتمايز الفقر بين  العالقة بين درجة الوعى الصحى وبين التعرف على .٤
 .تمايز الفقر بين األسروبين ) مستوى الرفاهية( العالقة بين مستوى المعيشة التعرف على .٥

 : األسلوب البحثى 

التـكــرارات والنســـبة : اعتمــد البحـــث عـلــى األســـاليب اإلحصـــائية الوصـــفية والكمـيــة المتمثـلــة ـفــى 
لزمـنـى العــام للمتغـيـرات موضــع وتـقـدير االتجــاه ا،  واالنحــراف المعـيـارى، والمتوســط الحســابي ، المئوـيـة 

 الفقـيــرة ـمــن غـيــر األســـرتمـيــز عـــن طرـيــق  )ليـكــرت الثالـثــى( مقـيــاس وـكــذلك االعتـمــاد عـلــى  الدراســـة ،
 .الفقيرة

ًوفقـا  ، الفئـة األولـى والثانيـة، أسـريةاعتمد البحث على تمايز أسر المبحوثين إلى ثـالث فئـات  
 )٢٠١٧/٢٠١٨( للـفـرد ـفـى عــام  الفقـرخــطـبـأن  ،ء واإلحصـالتعبـئـة العاـمـة المركـزى لجـهـاز ال هلمـا حــدد

الــدخل الــذى يتحــدد الفقــر المــدقع فئــة خــط األول مــنهم : لنــوعين ينحصــر بالنســبة لريــف الوجــه القبلــى 
أى مـا يعـادل  ،ل أسرة ولتركيبها العمرى والنوعىًوفقا لخصائص كًجنيها ،  ٥٨٩٦ حوالى السنوى للفرد

اـلـذى يتحــدد ) المــادى(الثانـيـة وهــى فـئـة خــط الفـقـر الـقـومى األســرية  ، أمــا الفـئـةً جنـيـه شــهريا للـفـرد ٤٩١
ً، وفقـا لخصـائص كـل ً جنيه شهريا للفرد ٧٣٩ً جنيها ، أى ما يعادل ٨٨٦٦حوالى دخل الفرد السنوى ب

، أما الفئة األسرية الثالثة وهم األسر غير الفقيرة التى يـزداد دخـل الفـرد أسرة ولتركيبها العمرى والنوعى 
نمــوذج االرتبــاط البســيط ، و  معــامالتأســلوبوكــذلك اســتخدام  .) ٣() المــادى(ط الفقــر القــومى عــن خــ

  .)٥( Chi Square Test مربع كااختبار و،  الخطىاالنحدار 
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 :مصادر البيانات  -

اعتمــدت الدراســة ـفـي ســبيل الحصــول عـلـي بياناتهــا عـلـى  مصــدرين رئيســيين للبياـنـات ، األول 
لثانوـيــة المنشـــورة وغـيــر المنشـــورة ، مـــن ســـجالت الجهـــاز المركـــزى للتعبـئــة العامـــة منهـــا وهـــو البياـنــات ا

ٕواإلحصـــاء ، ونشـــرة اإلحصـــاءات الزراعـيــة ، وادارة اإلحصـــاء بمديرـيــة الزراعـــة ـفــى محافظـــة أســـيوط ، 
وكـــذلك مركـــز المعلومـــات بالمحافظـــة ، كمـــا اعتمـــدت الدراســـة عـلــى مصـــدر آخـــر ، هـــو بياـنــات عيـنــة 

  .ميدانية 
 :عينة ال -

التــى ســاهمت ـفــى ، واالجتماعيــة ، لمــا كــان الهــدف الرئيســى هــو دراســة العوامــل االقتصــادية 
ً، لذا كان طبيعيا أن تلجأ الدراسـة بجانـب البيانـات الثانويـة، إلـى  انتشار الفقر فى ريف محافظة أسيوط

ًظـرا لصـعوبة إجـراء وهـو مجتمـع القـرى الفقيـرة بمحافظـة أسـيوط ، ون، المصدر األساسـى لهـذه البيانـات 
فـقــد ـتــم االعتمـــاد عـلــى اســـتخدام أســـلوب العيـنــة لدراســـة  هـــذه الدراســـة عـلــى جمـيــع مـفــردات المجتمـــع ، 

ًالمجتمــع األصـــلى ، بشـــرط أن تـكــون هــذه العيـنــة ممثـلــة تمـثــيال مناســبا لـهــذا المجتـمــع حـيــث اعتـبــرت  ، ً
 .)١( وحده العينة األولى للبحثهىاألسرة 

  ،)٧( وجهاز بناء القريـة بالمحافظـةركز المعلومات بمحافظة أسيوط ،باالعتماد على بيانات مو
ً قرية من أكثر القرى فقـرا علـى مسـتوى المحافظـة ، وفقـا لحصـر ١٣تبين أن هناك  ً)٢٠١٧/٢٠١٨( ، 

 :  )١(رقم موزعين على سبعة مراكز من مراكز المحافظة كما فى الجدول 
 

 )٢٠١٧/٢٠١٨( أسيوط لعام محافظةعلى مراكز ًتوزيع القرى األكثر فقرا ) : ١(جدول رقم 

٪ من  عدد السكان ًالقرى ا�كثر فقرا مسلسل
 ا�جمالى

 المركز التابعة له

 ٣٫٥٥ ٤٤٤٩ قرية باويط ١
 ٩٫١٣ ١١٤٥٣ أبوكريمقرية عرب  ٢
 ٧٫٨٨ ٩٨٧٩ قرية الحوطا ٣

 مركز ديروط

 ٣٫٨٦ ٤٨٤٠ قرية بنى صالح ٤
 ٣٫١١ ٣٩٠٥ قرية عنك ٥

 مركز القوصية

 ٨٫٠٣ ١٠٠٦٨ قرية عرب العمايم ٦
 ٧٫٧٤ ٩٧٠٥ قرية كوم بوھا قبلي ٧

 مركز منفلوط

 ٢٦٫٤٩ ٣٣٢٢٠ قرية المعابدة ٨
 ٥٫٠٩ ٦٣٨٣ قرية بني ابراھيم ٩

 مركز أبنوب

 ٤٫٧٨ ٥٩٩٢ قرية المسعودي ١٠
 ١١٫٤٤ ١٤٣٤٨ قرية بنى سميع ١١

 مركز أبوتيج

 ز الغنايممرك ٣٫٨٢ ٤٧٨٨ قرية العامري ١٢
 مركز الفتح ٥٫٠٩ ٦٣٨٤ قرية المعصرة ١٣

  ١٠٠٫٠٠ ١٢٥٤١٤ ا�جمالى

 ).٢٠١٧/٢٠١٨( ، بيانات غير منشورة جهاز بناء القريةمحافظة أسيوط ، مركز معلومات المحافظة ، : المصدر  

 



 ٢٠٢٠ يونيو –الثانى  العدد –الث�ثون  المجلد –المصرية ل�قتصاد الزراعى المجلة 

 

٥١١

٥١١

حيـث كانـت هـذه  ،ًلى القرى األكثر فقـرا ع لذلك  فقد تم استخدام أسلوب العينة متعددة المراحل
 تـم اختيـار كمـا . )١(، وعشوائية عند اختيـار أسـر المبحـوثين العينة عشوائية عند اختيار المراكز والقرى

٪ مـن ٦٨,٣٦ويمثلوا حوالى ) أبوتيج مركز – مركز أبنوب –مركز ديروط  ( هىًثالث مراكز عشوائيا 
ً، كمــا تــم اختيــار قريــة واحــدة عشــوائيا مــن كــل مركــز ، فكانــت  ًاجمــالى عــدد ســكان القــرى األكثــر فقــرا

 مــن بـنـى ســميع ، وقرـيـة المعاـبـدة مــن مركــز أبـنـوب ، وقرـيـة - مــن مركــز دـيـروط عــرب أـبـوكريمقرـيـة ( 
، كمـــا ـتــم تحدـيــد ٪ مـــن أجمـــالى عـــدد ســـكان المراكـــز المخـتــارة ٦٨,٨٥ويمثـلــوا حـــوالى  ) أـبــوتيجمركـــز 

 أسـرة مـن كـل قريـة علـى حـده ، كمـا تـم تقسـيم تمـايز ١٠٠وزعة بواقع  أسرة م٣٠٠ بعددمفردات العينة 
 واالسـتهالك واإلنفـاقكمـا حـددها تقـديرات بحـث الـدخل  إلى ثالث فئات مـن األسـر ،ً وفقا للدخل األسر

 وهى أسر )٢٠١٧/٢٠١٨( لعام  بالنسبة لريف الوجه القبلىبالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
 . وأسر غير فقيرةذات فقر مادىأسر ذات فقر مدقع و

 
 نتائج الدراسة 

 :مؤشرات الفقر فى جمهورية مصر العربية تطور  -أوال 

يمثـل الفقـر عقـبـة أساسـية للتنميـة المتواصــلة ورفـع مـعـدالت النمـو االقتصـادي كـمـا يشـكل الفـقــر 
 الــرغم مــن التقــدم ىفعلــ ، واالجتمــاعيواالقتصــادى خطــرا علــى الســالم واالســتقرار السياســي  والحرمـــان

، ـفـإن الفـقـر بصــفة عامــة وفـقـر اـلـدخل بصــفة مصــراالقتصــادي واالجتمــاعي الملحــوظ اـلـذي حــدث ـفـي 
 . فى الحد والتخفيف منه  الدولةخاصة مازال من التحديات األساسية التي تواجه

 فى مصر) السكان تحت خط الفقر( تطور نسبة الفقراء -١

    ى ـتــوفير الحـــد األدـنــى مـــن االحتياجـــات األساســـية للـفــرد الفـقــر المـــادي هـــو عـــدم الـقــدرة عـلــ"إن 
أن هــذه االحتياجــات األساســية هــي  ، واإلحصــاءالمركــزى للتعبئــة العامــة ويوضــح الجهــاز  ".أو األســرة

 . وخدمات التعليم والصحة والمواصالتالملبسالطعام والمسكن و
 – ١٩٩٩/٢٠٠٠(فـتـرة ، تطــور نســبة الفـقـراء ـفـى مصــر خــالل ال) ١(يتضــح مــن الشــكل رـقـم و

٪ مــــــــن إجمــــــــالى الســــــــكان ـفـــــــى عــــــــام ١٦,٧حـيـــــــث تـبـــــــين أن أـقـــــــل نســــــــبة كاـنـــــــت ، ) ٢٠١٧/٢٠١٨
٪ مـــن ٣٢,٥ حـتــى بلغـــت أقصـــاها بنســـبة ، ـفــى حـــين أخـــذت هـــذه النســـبة ـفــى التزاـيــد) ١٩٩٩/٢٠٠٠(

معــدل  ٪ ، كمــا بلــغ٢٤,٢٤ فــى حــين بلــغ متوســط الفتــرة ،) ٢٠١٧/٢٠١٨(اجمــالى الســكان فــى عــام 
 .٪ ، خالل تلك الفترة ١٠,٠٩ حوالى ًإحصائيا لسنوى الموجب والمعنوىا التزايد
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y = 14.457 + 2.4464 X
R2 = 0.9776     F=218**
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 )٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة فى مصر) السكان تحت خط الفقر(تطور نسبة الفقراء ) : ١(شكل رقم 

 . ، أعداد متفرقة بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، :المصدر 
 

 :تطور نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع فى مصر  -٢
، تطـور نسـبة ) ٢( رقـم مـن الشـكل يتبـين ، حيـث تكلفة البقاء علـى قيـد الحيـاةالفقر المدقع هو 

، حيـث تبـين )٢٠١٧/٢٠١٨ – ١٩٩٩/٢٠٠٠( فى مصر خالل الفتـرة السكان تحث خط الفقر المدقع
، فى حين أخـذت هـذه النسـبة ) ١٩٩٩/٢٠٠٠ (٪ من إجمالى السكان فى عام٢,٩أن أقل نسبة كانت 

 وكاـنـت ،) ٢٠١٧/٢٠١٨(٪ مــن اجمــالى الســكان ـفـى عــام ٦,٢ـفـى التزاـيـد حـتـى بلغــت أقصــاها بنســبة 
٪ ، ٨,٧٠ًكمــا بلــغ معــدل التزايــد الســنوى الموجــب والمعنــوى إحصــائيا حــوالى ٪ ، ٤,٧٦متوســط الفتــرة 

 .خالل تلك الفترة 
 )٢٠١٨-٢٠٠٠( تحت خط الفقر المدقع فى مصر خالل الفترة تطور نسبة السكان) : ٢(شكل رقم 
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 . ، أعداد متفرقة بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، :المصدر 

 : تطور معدل التضخم – ٣

ُويـقـاس المســتوى العــام بمتوســط " ـفـي المســتوى العــام لألســعارالمســتمر هــو االرتـفـاع : "التضــخم
ومعـدل التضـخم هـو نسـبة مئويـة تعبـر عـن الزيـادة فـى المسـتوى  .سعر السلع والخدمات فـي اقتصـاد مـا
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 ٢٠٠٠( فـى مصـر خـالل الفتـرة معدل التضخم، تطور ) ٣(يتضح من الشكل رقم  كما .العام لألسعار
 أقصـاهبلـغ حـين ، فـى  ٢٠٠١عـام ٪ ٢,٤٣ معدل تضـخم كـان يعـادل، حيث تبين أن أقل ) ٢٠١٨ –

بـلــغ معـــدل التزاـيــد  كـمــا ٪ ،٩,٧٢ متوســـط الفـتــرة الســـابقة ـكــان ـفــى حـــين ،٪ ٢٩,٥ بنســـبة ٢٠١٧عـــام 
 .خالل تلك الفترة ٪ ٨,٥٧حوالى ًالمعنوى إحصائيا السنوى الموجب 

 )٢٠١٨ – ٢٠٠٠(تطور معدل التضخم فى مصر خالل الفترة ) : ٣(شكل رقم 

 . ، أعداد متفرقة بحث الدخل واإلنفاق واالستهالكزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،  الجهاز المرك: المصدر 
 : معدل البطالة  تطور -٤

ّمعدل البطالة هو النسبة المئوية للبطالة في مجتمع ما، والتي يتم قياسها ُ ٍ ّ ُ ِباالعتماد على معرفة  ّ ِ
ُالعدد اإلجمالي لألفـراد العـاطلين عـن العمـل، والعـدد  كمـا يظهـر ّلي لألفـراد القـادرين علـى العمـل،اإلجمـا ّ

، حيـث تبـين أن أقـل ) ٢٠١٨– ٢٠٠٠(، تطور معدل البطالة فـى مصـر خـالل الفتـرة ) ٤(الشكل رقم 
كمـا ٪ ، ١٣,٤ بنسـبة ٢٠١٤ عـام أقصـاهبلـغ حين  ، فى ٢٠٠٨٪ عام ٨,٧٠معدل بطالة كان يعادل 

حوالى ًوالمعنوى إحصائيا تزايد السنوى الموجب ٪ ، حيث بلغ معدل ال١٠,٨٤ متوسط الفترة السابقة بلغ
 .٪ خالل تلك الفترة ١,٦٤

 )٢٠١٨ – ٢٠٠٠( خ�ل الفترة  فى مصرتطور معدل البطالة) : ٤(شكل رقم 
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y = 9.05 + 0.178 X
          (3.12)**
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  . ، أعداد متفرقةبحث الدخل واإلنفاق واالستهالك الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، :المصدر 
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إلى زيادة بل إلى تخفيف حدة الفقر  تؤديلم السياسات العامة التي تتبناها الدولة  أن ومما سبق يتبين
  .معدالته

 :الدراسة خـصائص المجتمـع الريفـي االقتـصادية واالجتماعيـة في منطقـة: ًثانيا

ـ  دون ، عــن غـيـره مــن المجتمعــاتيّة يتمـيـز بهــا المجتمــع الريفــمــ ســمات عادّمــن الصــعب تحدـي
وتلـك للتعرف على السمات االقتصادية واالجتماعية الغالبة على مجتمع العينة ، عمل دراسة ميدانية ، 

 .المعرفة ضرورية لتحديد االحتياجات البشرية الحالية والمستقبلية
 : وفقا لفئات الفقر  توزيع المبحوثين-أ

األسـر ذات الفقـر ، فتبـين أن ً، توزيـع أسـر المبحـوثين وفقـا لفئـات ) ٢(يتضح من الجـدول رقـم 
وهــى األســر التــى يعــادل الــدخل ، ٪ ٦٢حتــل المرتبــة األولــى مــن اجمــالى العينــة بنســبة تالمــدقع  الفقــر
 أعلى القرى فى الفقر "المعابدة"، حيث كانت قرية كحد أقصى ً جنيها ٤٩١ للفرد الواحد حوالى ىالشهر

وهــى األســر ٪ ، ٢٦ ـفـى المرتـبـة الثانـيـة بنســبة المــدقع، ـفـى حــين جــاء ترتـيـب األســر ذات الفـقـر المــادى
 "بنـى سـميع"حيث كانـت قريـة ، كحد أقصىً جنيها ٧٣٥,٥التى يبلغ الدخل الشهرى للفرد الواحد حوالى 

قـرى العينـة تقـع ٪ مـن أسـر ٨٨مما يظهر أن حـوالى أعلى نسبة أسر ذات فقر مادى فى قرى العينة ، 
وهـى األسـر التـى يزيـد ٪ ، ١٢قيرة فى المرتبة الثالثة بنسبة فالكما كانت األسر غير  ، تحت خط الفقر

 "بنـى سـميع" وقريـة " أبـوكريم"حيـث تسـاوت قريـة عـرب ، حـد الفقـر المـادىفيها دخل الفرد الشهرى عـن 
 . فقيرة الفى عدد األسر غير 

  ٢٠١٨ عام  وفقا لفئات الفقرتوزيع المبحوثين) ٢(جدول رقم 
 القرى اجمالى العينة بنى سميع معابدةال ابوكريم

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار فئات الفقر
 ٪٦٢٫٠ ١٨٦ ٪٥٤٫٠ ٥٤ ٪٧٠٫٠ ٧٠ ٪٦٢٫٠ ٦٢ أسر ذات فقر مدقع
 ٪٢٦٫٠ ٧٨ ٪٣١٫٠ ٣١ ٪٢٤٫٠ ٢٤ ٪٢٣٫٠ ٢٣ اسر ذات فقر مادى

 ٪١٢٫٠ ٣٦ ٪١٥٫٠ ١٥ ٪٦٫٠ ٦ ٪١٥٫٠ ١٥ أسر غير فقيرة

 ٪١٠٠٫٠ ٣٠٠ ٪١٠٠٫٠ ١٠٠ ٪١٠٠٫٠ ١٠٠ ٪١٠٠٫٠ ١٠٠ اGجمالى

 .٢٠١٨عام جمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر

 

 :وفقا للمستوى العلمى لعائل األسرة  توزيع المبحوثين-ب

 ، فـقـد تـبـين أن ، توزـيـع المبحــوثين وفـقـا للمســتوى العلمــى لعاـئـل األســرة) ٣(يظـهـر الجــدول رـقـم 
٪ ٣٢,٣متركـزة فـى قريـة المعابـدة ، فـى حـين تبـين أن  ميـةاأل٪ من إجمالى العينة أميـون ، وكانـت ٢٢

، وقــد يرجــع ذلــك لكبــر عــدد مــن إجمــالى العينــة يقــرأون ويكتبــون ، وكانــت قريــة المعابــدة أعلــى القــرى 
 إجمــالى٪ ـمـن ٣، كـمـا بلـغـت نســبة الحاصــلين عـلـى المرحـلـة االبتدائـيـة حــوالى ســكانها عــن ـبـاقى الـقـرى 

ممــا يظهــر أن  العينــة ، إجمــالى٪ مــن ٤,٧ اإلعداديــةين علــى العينــة ، فــى حــين بلغــت نســبة الحاصــل
كمــا بلــغ الحاصــلين عـلــى ٪ مــن عائــل أســر المبحـــوثين تعلــيمهم أقــل مــن التعلــيم الـثــانوى ، ٦٢حــوالى 
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٪ ، ١٥,٣ بالنسبة للحاصلين على التعليم الجامعى فكانت نسبتهم أما٪ ، ٢٢,٧)  فنى–عام  ( الثانوى
 .معظمهم فى قرية بنى سميع 

 

 ٢٠١٨عام   األسرةلعائل للمستوى العلمى وفقا توزيع المبحوثين) ٣(جدول رقم 
المستوى العلمي لرب  اجمالى العينة بنى سميع المعابدة بوكريمأ

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ا�سرة
 ٢٢٫٠ ٦٦ ١٩ ١٩ ٣٦ ٣٦ ١١ ١١ ميأ
 ٣٢٫٣ ٩٧ ١٨ ١٨ ٤٤ ٤٤ ٣٥ ٣٥  ويكتبأيقر
 ٣٫٠ ٩ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٤ يبتدائإ
 ٤٫٧ ١٤ ٣ ٣ ٥ ٥ ٦ ٦ عداديإ
 ٢٢٫٧ ٦٨ ٣٢ ٣٢ ٦ ٦ ٣٠ ٣٠ ) فنى–عام  (ثانوي

 ١٥٫٣ ٤٦ ٢٥ ٢٥ ٧ ٧ ١٤ ١٤ كثرأفجامعي 

 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اGجمالى
 .٢٠١٨عام جمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر

 
 

 :سرة وفقا لعدد أفراد األ توزيع المبحوثين-ج

ً، توزيع المبحوثين وفقا لعدد أفراد األسر ، فقد تبين أن األسـر التـى ) ٤(يتبين من الجدول رقم 
، كمـا جـاءت األسـر مـن إجمـالى العينـة ٪ ٤٥,٧ فى المرتبة األولى بنسـبة تأتى) أفراد٥-٤( من نتتكو

ة األسـر المكونـة مـن ٪ ، فـى حـين كـان نسـب٢٧,٧فى المرتبة الثانية بنسبة )  أفراد٧ – ٦(المكونة من 
فكانـت )  أفـراد فـأكثر ٨( ٪ فى المرتبة الثالثـة ، أمـا األسـر التـى تتكـون مـن ٢٠,٣حوالى )  فرد٣ –٢(

 مـن ٪٧٩,٧حـوالى ، ومـن ذلـك يتضـح أن ٪ من أجمالى العينـة ٦,٣بنسبة فى المرتبة الرابعة واألخيرة 
 .ر يرة يتراوح عدد أفرادها من أربعة أفراد فأكثأسر القرى الفق

 ٢٠١٨عام  عدد أفراد األسرةل  وفقاتوزيع المبحوثين) ٤(جدول رقم 

 اجمالى العينة بنى سميع المعابدة بوكريمأ
 عدد أفراد ا�سرة

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار
٢٠٫٣ ٦١ ١٠ ١٠ ٣٥ ٣٥ ١٦ ١٦ ٣-٢ 
٤٥٫٧ ١٣٧ ٤٨ ٤٨ ٣٢ ٣٢ ٥٧ ٥٧ ٥-٤ 
٢٧٫٧ ٨٣ ٣٥ ٣٥ ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٧-٦ 
 ٦٫٣ ١٩ ٧ ٧ ٩ ٩ ٣ ٣  فأكثر٨

 ١٠٠٫٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اGجمالى

 .٢٠١٨عام جمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر
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 : وفقا لمهنة عائل األسرة توزيع المبحوثين -د
ً، توزيــع المبحــوثين وفقــا لمهنــة عائــل األســرة ، حيــث اتضــح أن ) ٥(يتضــح مــن الجــدول رقــم 

، وكانت أعلى قرية هى قرية أى ليس لهم دخل ثابت  باليوميةعائل األسر يعملون أعمال ٪ من ٦٢,٣
، مــن إجمــالى العيـنــة٪ ٣٧,٧المعابــدة ، وجــاء فــى المرتبــة الثانـيــة العمــل فــى القطــاع الحـكــومى بنســبة 

 . أعلى القرى فى نسبة العمل الحكومى عرب أبوكريموكانت قرية 
 

 ٢٠١٨عام  لمهنة عائل األسرة وفقا توزيع المبحوثين) ٥(جدول رقم 

 اجمالى العينة بنى سميع المعابدة ابوكريم
 المھنة

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار
 ٦٢٫٣ ١٨٧ ٦٥ ٦٥ ٨٦ ٨٦ ٣٦ ٣٦ باليوميةعمل 

 ٣٧٫٧ ١١٣ ٣٥ ٣٥ ١٤ ١٤ ٦٤ ٦٤ عمل حكومي

 ١٠٠٫٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اGجمالى

 .٢٠١٨عام ت وحسبت من بيانات العينة جمع: المصدر
 

  : والفقر المادىاألبعاددراسة العالقة بين الفقر متعدد  -ًثالثا 
ً، وهـو مســتخدم حــديثا الفـقـر هــو عـبـارة عـن منهجـيـة جديـدة لقـيـاس دلـيـل الفـقـر المتـعـدد األبـعـاد

:  أبـعــاد رئيســـية درجـــة حرـمــان أفــراد المجتـمــع مــن حـيــث ثالثــةوتقــدرلمقارنــة الحرـمــان فــي دول الـعــالم، 
 .التعليم ، والصحة ، ومستوى المعيشة 

  :تمايز الفقر بين األسرالعالقة بين اهتمام األسرة بالتعليم وبين  –١

لـمـا لـهـا ـمـن دور فـعـال ـفـي تحقـيـق التنمـيـة ،  األســرة هــي الركـيـزة األساســية ـفـي العملـيـة التعليمـيـة
 .وكذا في بناء شخصية الفرد وتهذيب أخالقه، واالزدهار 

 ال يغنــى عــن  أســر المبحــوثين بــالتعليماهتمــامللتعــرف علــى مــدى  اســتخدام مقيــاس نإلــذلك فــ
حساب مقياس الفقر المادى أيضا، ألن الفقـر يـدور فى حلقة مفرغة، فإنه فى حالة عدم حصول األسرة 

ة أو على دخل مناسب، فسوف يؤدى ذلك الى حرمـان األسـرة من التعليم وعدم إلحاق األطفـال بالمدرسـ
وهذا يؤدى مرة أخـرى إلـى انخفـاض دخـل أفــراد األسـرة مسـتقبال والتعـرض للفقـر . اإلصابة بسوء التغذية

 .المادى مرة ثانية
مقيــاس للتـعــرف علــى درجــة اهتمــام أســـر المبحــوثين بــالتعليم، وهــذا المقـيــاس تصــميم تــم لــذلك 

 )نعم( كالتالى ه درجاتتأعطي  بالتعليم ، حيثاألسرة ، تعبر عن مدى اهتمام مكون من خمس عبارات
 درجــة واحــدة ، وتــم اســتخدام أعطيــت )ال( و درجتــان أعطيــت )إلــى حــد مــا( ثــالث درجــات ، أعطيــت
ً وفقـا لـدرجات كـل أسـرة  لتحديد ثالث مستويات من مستويات االهتمـام بـالتعليم )ليكرد الثالثى( مقياس 

 .)٦(كما فى الجدول رقم 
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 :تمايز الفقر بين األسر بالتعليم وبين االهتمامة بين فئات العالقات ودرجة االستقاللي -أ

ً، أـنـه ـتـم توزـيـع المبحــوثين وفـقـا لفـئـات ) ٦ (ـبـالملحق والجــدول رقــم) ١(يتضــح مــن الجــدول رقــم
، فقد تبين أن مستوى االهتمام المـنخفض بـالتعليم ) فئات( ثالث مستويات إلىمستوى االهتمام بالتعليم 

إجمــالى عينــة الدراســة ، فــى حــين كــان المســتوى المتوســط مــن االهتمــام ٪ مــن ٣٩,٠قــد حقــق حــوالى 
 المســتوى المرتفــع مــن االهتمــام بــالتعليم بلــغ حــوالى أن٪ ، فــى حــين تبــين ٤٣,٧بــالتعليم حقــق حــوالى 

وجـود  إلـى ًاألمر الذى يعكس درجة االهتمام بالتعليم فى القرى األكثـر فقـرا ، وقـد يرجـع ذلـك .٪ ١٧,٣
 االهتمــام فئــات  بــين مســتوىاالرتبــاطأى  ) يةتبــين عــدم االســتقالل (إحصــائيالــة معنويــة عالقــة ذات دال

 . المعدلة ٢ وذلك من خالل استخدام اختبار كاً األكثر فقرا ،قرىال مع بالتعليم
 

 بالتعليم االهتمام ودرجة االستقاللية بين فئات ةلعالقلالتوزيع والنسب المئوية ) : ٦(جدول رقم 
 ٢٠١٨ عام  بين األسرلفقروبين فئات ا

 فئات الفقر
أسر ذات فقر  فئات ا�ھتمام بالتعليم

 مدقع
سر ذات فقر أ

 مادى
أسر غير 

 فقيرة
٢كا اGجمالى  

 (المعدلة)

 اھتمام منخفض ١١٧ ٠ ١٦ ١٠١ العدد
 ٪٣٩٫٠ ٪٠٫٠ ٪٥٫٣ ٪٣٣٫٧ ٪ ) درجة٧ - ٥(

 اھتمام متوسط ١٣١ ٥ ٤١ ٨٥ العدد
 ٪٤٣٫٧ ٪١٫٧ ٪١٧٫٧ ٪٢٨٫٣ ٪ ) درجة١١ - ٨(

 اھتمام عالى ٥٢ ٣١ ٢١ ٠ العدد
 ٪١٧٫٣ ٪١٠٫٣ ٪٧٫٠ ٪٠٫٠ ٪ ) درجة١٥ - ١٢(

 ا�جمالى ٣٠٠ ٣٦ ٧٨ ١٨٦ العدد
٪ ١٠٠٫٠ ٪١٢٫٠ ٪٢٦٫٠ ٪٦٢٫٠٪ 

١٧٥٫٥٧** 
 

 )١٣٫٢٧٧(٪ ١ الجدولية ٢، قيمة كا) ٩٫٤٨٨(٪ ٥ الجدولية ٢قيمة كا ، ٤= درجات الحرية 

 .٪١وى عند مستوى معن** 

 .٢٠١٨جمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر
 

  : بعينة الدراسة بالتعليم وبين مستوى الفقرهتمام األسرةبين ااالرتباطية العالقة  -ب

 ب�التعليم  ا�س�رةاھتم�امب�ين متغي�ر فئ�ات  البسـيط االرتبـاط معـامالت ،) ٧(رقم يوضح الجدول 

 عـنـد معنوـيـة )عكســية(ســالبة رتباطـيـة احـيـث تـبـين بوجــود عالـقـة  ، وب��ين مس��توى الفق��ر بعين��ة الدراس��ة
درجة االهتمام بالتعليم وبـين مسـتوى الفقـر األسـرى بعينـة الدراسـة ، بمعنـى أنـه كلمـا  بين ٠,٠١مستوي 

 .نخفض مستوى الفقر األسرىا، كلما  األسرة بالتعليم اهتمامازداد مستوى 
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 )٧(جدول رقم 

 ٢٠١٨عام  وبين مستوى الفقر بعينة الدراسةين متغير فئات ا7ھتمام بالتعليم الع�قة ا7رتباطية ب

 فئات فقر  اGحصاء المتغير

 **٠٫٣١٣- ارتباط اسبيرمانمعامل 
 فئات ا�ھتمام بالتعليم ٠٫٠٤٧ مستوى المعنوية

 ٣٠٠ عدد العينة
 ٠٫١٥٦= ٪  معنوية معامل ا�رتباط ١معنوى عند مستوى ** 

 ٠٫١١٥= ٪   معنوية معامل ا�رتباط ٥د مستوى معنوى عن*
  .٢٠١٨ عام جمعت وحسبت من بيانات العينة: المصدر

 )كمتغير تابع(مستوى الفقر بين األسر على  )كمتغير مستقل( بالتعليم هتمام األسرة اأثر  -ج

  ا�س��رةاھتم��امًمعنوـيـة إحصــائيا ـبـين ) ســالبة(، وجــود عالـقـة عكســية ) ٨( الجــدول رـقـم يظهــر

 بمعنـى أنـه كلمـا ازداد  ،  )كمتغي�ر ت�ابع( فى تفسير مس�توى الفق�ر ب�ين ا�س�ر )كمتغير مستقل( بالتعليم
 R من معامل التحديد كما تبين مستوى الفقر األسرى ، انخفض بالتعليم ، كلما األسرىدرجة االهتمام 

Square س�رمستوى الفقر٪ علـى ٦,٦درجة اهتمام األسرة بالتعليم تؤثر بنسبة  أن�أمـا بـاقي  ،  ب�ين ا
 .٪ فترجع إلى عوامل أخرى لم تتضمنها الدراسة٩٣,٤النسبة وقدرها 

 
 

 وبين) كمتغير مستقل(اهتمام األسرة بالتعليم بين  للعالقة االنحدارىنتائج التحليل ) : ٨(جدول رقم 
 ٢٠١٨عام  )كمتغير تابع(األسر  مستوى الفقر

المتغير 
 المستقل

معامل 
ا�نحدار 

ر مقدا(
 )التغير

 قيمة
" ت  " 

 المحسوبة

معامل 
 طا�رتبا

معامل 
 التحديد

 قيمة 
" ف " 

 المحسوب

 ٣٫٧٤ قيمة الثابت
ا�ھتمام 
 ٠٫١١- بالتعليم

-٢١٫٧٦ ٠٫٠٦٦ ٠٫٣٥٦ **٤٫٦٦** 

 ٪٦٫٦= معامل التحديد 
 .٪ ١معنوى عند مستوى ** 

 .٢٠١٨عام جمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر
 

 :تمايز الفقر بين األسر  وبين الوعى الصحى العالقة بين درجة -٢

قــدرة الفــرد علــى ترجمــة المعلومــات الصـحية إلـى سـلوكيات صـحية يعرف الوعى الصحى بأنـه 
ســليمة ـفـي المواـقـف الحياتـيـة الـتـي يتعــرض لهــا والـتــي مـــن خاللهـــا يســتطيع المحافظــة عـلـى صــحته ـفــي 

 .)٦(ةحـدود اإلمكانيـات المتاحـ
 إذا لم يتمكن أحد مرضاها من الذهاب لتلقى لرعاية الصحيةالذلك تعتبر األسرة محرومة من 

 . بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات الخدمة الصحيةالعالج
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تصــميم مقـيـاس للتعــرف عـلـى درجــة اـلـوعى الصــحى ألســر المبحــوثين، وهــذا المقـيـاس ـتـم ـلـذلك 
 ـتــم تقـــدير ، حـيــث اـلــوعى الصـــحى ـلــدى أســـر المبحـــوثين عـبــارات ، تعـبــر عـــن مـــدى ســـتمكـــون مـــن 

 لتحدـيــد ـثــالث مســـتويات مـــن وذـلــك درجـــة واحـــدة ، )ال( و درجـتــان أعطـيــت )نعـــم(  :درجات كالـتــالىاـلــ
 .) ٩(كما فى الجدول رقم ً وفقا لدرجات كل أسرة الوعى الصحىمستويات 

 

  لدى أسر المبحوثين  مستوى الوعى الصحى-أ
 ً، أنـه ـتـم توزيـع المبحــوثين وفقـا لفـئـات)٩(ـبـالملحق  والجـدول رـقـم ) ٢( مـن الجــدول رقـم يتضـح

، فقـد تبـين أن مسـتوى الـوعى الصـحى المـنخفض ) فئـات(مستوى الـوعى الصـحى إلـى ثـالث مسـتويات 
٪ من إجمالى عينة الدراسـة ، فـى حـين كـان مسـتوى الـوعى الصـحى المتوسـط حـوالى ٣٢,٣ حوالى بلغ

، وقــد المبحــوثين بعيـنـة الدراســة أســر د وعــى صــحى مرتفــع لــدى جمـيـع  تبــين أـنـه اليوجــكمــا٪ ، ٦٧,٧
 إلى ةالثانوى العام ، باإلضافسر المبحوثين تعليمهم أقل من أ٪ من عائل ٦٢يرجع ذلك إلى أن حوالى 

 . على الكلفة المادية للعالجيقدرونال فقراء ٪ من أسر المبحوثين ٨٨أن حوالى 
 وبين الوعى الصحىودرجة االستقاللية بين فئات ة لعالقلمئوية التوزيع والنسب ال) : ٩(جدول رقم 

 ٢٠١٨ عام  بين األسرفئات الفقر
 فئات فقر

أسر ذات  فئات الوعى الصحى
 فقر مدقع

اسر ذات فقر 
 مادى

أسر غير 
 فقيرة

٢كا اGجمالى  
 (المعدلة)

 وعى صحى منخفض ٩٧ ٠ ٣٦ ٦١ العدد
 ٪٣٢٫٣ ٪٠٫٠ ٪١٢٫٠ ٪٢٠٫٣ ٪ ) درجة٧ - ٦(

 وعى صحى متوسط ٢٠٣ ٣٦ ٤٢ ١٢٥ العدد
 ٪٦٧٫٧ ٪١٢٫٠ ٪١٤٫٠ ٪٤١٫٧ ٪ ) درجة١٠ - ٨(

 ٣٠٠ ٣٦ ٧٨ ١٨٦ العدد

١٦٫٢٦** 

 اGجمالى
٪ ١٠٠٫٠ ٪١٢٫٠ ٪٢٦٫٠ ٪٦٢٫٠٪   

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

 .٢٠١٨عام جمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر
 

 : وبين مستوى الفقر بعينة الدراسة درجة الوعى الصحى الع�قة ا7رتباطية بين -ب

 ل8سرة الوعى الصحىبين متغير فئات  البسـيط االرتباط معامالت ،) ١٠(رقم يوضح الجدول 

 عـنـد معنوـيـة) عكســية(ســالبة عالـقـة إرتباطـيـة  تـبـين بوجــود حـيـث ، وب��ين مس��توى الفق��ر بعين��ة الدراس��ة
 وبين مستوى الفقر األسرى بعينـة الدراسـة ، بمعنـى أنـه الوعى الصحى لألسرةدرجة  بين ٠,٠١مستوي 

، وـقـد يرجـع ذلـك لقلـة التـعـرض  لألســرة ، كلمـا أنخفـض مسـتوى الفقـرمسـتوى الـوعى الصـحىكلمـا ازداد 
 .بالنسبة ألفراد األسرةمل ، والقدرة على العللمشاكل الصحية الكبيرة 
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 )١٠(جدول رقم 

 ٢٠١٨ عام  لألسرة وبين مستوى الفقر بعينة الدراسةالوعى الصحى العالقة االرتباطية بين متغير فئات
 فئات فقر اGحصائيةالمعاملة   

 **٠٫٤٢٣- رتباط اسبيرمانمعامل ا
 فئات الوعى الصحى  ٠٫٠٣ مستوى المعنوية

 ٣٠٠ عدد العينة
 ٠٫١٥٦= ٪  معنوية معامل ا�رتباط ١ عند مستوى معنوى* *
 ٠٫١١٥= ٪   معنوية معامل ا�رتباط ٥ عند مستوى معنوى* 

 .٢٠١٨عام جمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر
 

 )كمتغير تابع( فى تفسير مستوى الفقر بين اQسر )كمتغير مستقل( الوعى الصحى درجة إسھام -ج

درج���ة  ًمعنوـيــة إحصــائيا ـبــين ) ســالبة(، وجـــود عالقــة عكســـية ) ١١ (يتضــح مــن الجـــدول رقــم

مسـتوى  بمعنى أنه كلمـا ازداد  ،  الوعى كمتغير مستقل فى تفسير مستوى الفقر بين ا�سر كمتغير تابع
 R Square مــن معامــل التحديــد كمــا تبــين ، كلمــا انخفــض مســتوى الفقــر األســرى ، الــوعى الصــحى

أمـا بـاقي النسـبة وقـدرها  ، مس�توى الفق�ر ب�ين ا�س�ر٪ علـى ٢١,١ بنسـبة  يؤثرلمستوى الوعى الصحى
 .٪ فترجع إلى عوامل أخرى لم تتضمنها الدراسة٧٨,٩

 
الفقر المادى وبين بين المتنبأ بها  للعالقة واالنحداريرتباطي النتائج التحليل ا) : ١١(جدول رقم 

 ٢٠١٨ عام الوعى الصحى

 المتغير المستقل

معامل 
 ا�نحدار

مقدار (
 )التغير

 قيمة
" ت  " 

 المحسوبة

معامل 
 طا�رتبا

معامل 
 التحديد

 قيمة 
" ف " 

 المحسوب

 ٥٫٢٩٦ قيمة الثابت
الوعى درجات 

 ٠٫٠٨٥- الصحى
-٤٤٫٣٨ ٠٫٢١١ ٠٫٤٦٠ **٦٫٦٦** 

 ٪٢١٫١= معامل التحديد 
 .٪ ١معنوى عند مستوى ** 

 .٢٠١٨ عامجمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر

 
 .تمايز الفقر بين األسروبين ) مستوى الرفاهية(التعرف على العالقة بين مستوى المعيشة  -٣

  Standard of living :مستوى المعيشة
منطقـــة جغرافـيــة   الســـلع المادـيــة والضـــروريات الموجـــودة لفـئــة ـفــيأو الـثــروة يشـــير إـلــى مســـتوى

، وتوفر الوظائف، جـودة المسـاكن ، ومسـتوى مستوى المعيشة يحتوي على عناصر مثل الدخلف. معينة
حالة المسكن وممتلكـات األســرة مــن هو   المعيشى الالئقفالمستوى لذلك  .)٩(القدرة على تحمل تكاليفها

 .المواصالت األجهـزة ووسـائل
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عـدم تـوفر كهربـاء لـدى فـى حالـة ) الحداثـة(الالئـق مسـتوى المعيشـى لذلك تعتبر األسرة محرومة مـن 
 األسـرة اسـتخدام ، )لـيس بالضـرورة شـبكة عامـة ( عدم توفر وسيلة صرف صـحى لـدى األسـرة ، األسرة

 -طــوب ـلـبن : حــوائط المســكنوعــدم ـتـوفر مصــدر للمـيـاه النقـيـة ،  ، وللكيروســين أو الخشــب واألحطــاب
ســـرة ال تمتـلــك األ األجهــــــــزة المعمــــــرة الممتلكـــــات مـــــن إـلــى أن باإلضـــافة،  اسبســـتوس– صـــاج -خشـــب 

وال تمتلـــك أي ســـيارة  ، )راديـــو، تليفزـيــون، تليفـــون، دراجـــة، موتوســـيكل(أكـثــر مـــن واحـــدة فقـــط ممـــا يـلــى
 .خاصة

 
 ألسـر المبحـوثين، وهـذا الحداثـة المعيشـيةلذلك قام الباحث بتصميم مقياس للتعرف علـى درجـة 

المبحــوثين ،  ـلـدى أســر قالالـئـمســتوى المعيشــى  ، تعـبـر عــن واحــد وعشــرون عـبـارةالمقـيـاس مـكـون مــن 
 درجــة واحــدة ، وذلــك لتحديــد ثــالث )ال( و أعطيــت درجتــان )نعــم(: حيــث تــم تقــدير الــدرجات كالتــالى 

 .)١٢(كما بالجدول رقم ًوفقا لدرجات كل أسرة ) الحداثة( ةالالئقالمعيشية مستويات من مستويات 
 

  :ألسر المبحوثين) مستوى الرفاهية(المستوى المعيشى  -أ

ً، أـنــه ـتــم توزـيــع المبحـــوثين وفـقــا ) ١٢(ـبــالملحق ، والجـــدول رـقــم ) ٣( رـقــم  ـمــن الجـــدوليتضـــح
، فـقـد تـبـين أن مسـتوى المعيشــة الـمـنخفض ـقـد بـلـغ ) فـئـات(مســتوى المعيشــة إـلـى ثـالث مســتويات  لفئـات

، فـى حـين كـان مسـتوى المعيشـة قـد جـاء فـى المرتبـة األولـى ٪ من إجمالى عينـة الدراسـة ٧٥,٧حوالى 
 بالنســــبة إلجمــــالى العيـنـــة ، كمــــا تـبـــين ان الثانـيـــة٪ ، حـيـــث جــــاء ـفـــى المرتـبـــة ١٧,٣المتوســــط حــــوالى 

 .حتل المرتبة الثالثة واألخيرة ا٪ حيث ٧المستوى المرتفع من المعيشة بلغ حوالى 
 

مستوى المعيشة التوزيع والنسب المئوية العالقات ودرجة االستقاللية بين فئات ) : ١٢(جدول رقم 
 ٢٠١٨ عام ين فئات الفقر وب)مستوى الرفاهية(

 فئات فقر
أسر ذات فقر  فئات مستوى المعيشة

 مدقع
اسر ذات فقر 

 مادى
أسر غير 

 فقيرة
٢كا اGجمالى  

 (المعدلة)

 مستوى معيشة منخفضة  ٢٢٧ ٠ ٤١ ١٨٦ العدد
 ٪٧٥٫٧ ٪٠٫٠ ٪١٣٫٧ ٪٦٢٫٠ ٪ ) درجة٢٧ - ٢١(

 مستوى معيشة متوسطة  ٥٢ ١٥ ٣٧ ٠ عددال
 ٪١٧٫٣ ٪٥٫٠ ٪١٢٫٣ ٪٠٫٠ ٪ ) درجة٣٥ - ٢٨(

 مستوى معيشة مرتفعة ٢١ ٢١ ٠ ٠ العدد
 ٪٧ ٪٧ ٪٠٫٠ ٪٠٫٠ ٪ ) درجة٤٢ - ٣٦ (

 اGجمالى ٣٠٠ ٣٦ ٧٨ ١٨٦ العدد
٪ ١٠٠٫٠ ٪١٢٫٠ ٪٢٦٫٠ ٪٦٢٫٠٪ 

١٧١٫٧٥** 

 )١٣٫٢٧٧(٪ ١ الجدولية ٢، قيمة كا) ٩٫٤٨٨(٪ ٥ الجدولية ٢قيمة كا ، ٤= درجات الحرية 

 .٪١معنوى عند مستوى ** 

 .٢٠١٨عام جمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر
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 :وبين مستوى الفقر بعينة الدراسة  قال�ئالع�قة ا7رتباطية بين درجة  مستوى المعيشة  -ب

ل8س��رة مس��توى المعيش��ة ب��ين متغي��ر  البســيط االرتـبـاط معــامالت ،) ١٣(رـقـم الجــدول  يوضــح

 عـنـد معنوـيـة) عكســية(ســالبة رتباطـيـة حـيـث تـبـين وجــود عالقــة إ ، ين��ة الدراس��ةوب��ين مس��توى الفق��ر بع
 لألســرة وـبـين مســتوى الفقــر األســرى بعيـنـة الدراســة ، بمعـنـى أـنـه المســتوى المعيشــى ـبـين ٠,٠١مســتوي 

الرتـفــاع  مســـتوى الفـقــر، وـقــد يرجـــع ذـلــك انخـفــاضممـــا دل عـلــى  لألســـرة ، المعيشـــةكلمـــا ازداد مســـتوى 
 . ، وقدرة أفراد األسرة على العملنقدىمستوى الدخل ال

 
 )١٣(جدول رقم 

 ٢٠١٨ عام العالقة االرتباطية بين متغير فئات مستوى المعيشة لألسرة وبين مستوى الفقر بعينة الدراسة

 فئات فقر المعاملة اGحصائية  

 **٠٫٤٦٣- رتباط اسبيرمانمعامل ا
 مستوى المعيشة ٠٫٠٠٠ مستوى المعنوية

 ٣٠٠ نةعدد العي
 ٠٫١٥٦= معامل ا�رتباط معنوية ٪  ١ عند مستوى معنوى** 
 ٠٫١١٥= معامل ا�رتباط معنوية    ٪٥ عند مستوى معنوى* 

 .٢٠١٨عام جمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر

 فى تفسير مستوى الفقر بين األسر )كمتغير مستقل( الالئقمستوى المعيشة  درجة إسهام -ج
 )كمتغير تابع(

درج���ة  ًمعنوـيــة إحصــائيا ـبــين ) ســالبة(، وجـــود عالقــة عكســـية ) ١٤(تضــح مــن الجـــدول رقــم ي

  ،  كمتغير مستقل فى تفسير مستوى الفق�ر ب�ين ا�س�ر كمتغي�ر ت�ابع) مستوى الرفاھية(مستوى المعيشة 
 مــن كمــا تـبـينمســتوى المعيشــة األســرية ، كلمــا انخـفـض مســتوى الفـقـر األســرى ، بمعـنـى أـنـه كلمــا ازداد 

أمـا  ، مستوى الفقر بين اQسر٪ على ١٤,٢لمستوى المعيشة يؤثر بنسبة  R Squareمعامل التحديد 
 .٪ فترجع إلى عوامل أخرى لم تتضمنها الدراسة٨٥,٨باقي النسبة وقدرها 

الفقر المادى وبين بين المتنبأ بها  للعالقةنتائج التحليل اإلرتباطي واإلنحداري ) : ١٤(جدول رقم 
 ٢٠١٨ عام ى المعيشةدرجات مستو

 المتغير المستقل

معامل 
ا�نحدار 

مقدار (
 )التغير

 قيمة
" ت  " 

 المحسوبة

معامل 
 طا�رتبا

معامل 
 التحديد

 قيمة 
" ف " 

 المحسوب

 ٣٫٠٠٤ قيمة الثابت
درجات مستوى 

 المعيشة
-٠٫٢٦٩ 

-٤٩٫٣٢ ٠٫١٤٢ ٠٫١٤١ *٢٫٥١** 

 ٪١٤٫٢= معامل التحديد 
 .٪ ١مستوى معنوى عند ** 

  .٢٠١٨ عام جمعت وحسبت من بيانات العينة: المصدر
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  :آليات مواجهة الفقر -ًرابعا 
  :يتحقق اإلقالل من الفقر من خالل

حيـث يتوقـع أنـه  ، )الزيادة فـي الـدخل الحقيقـي للفـرد وهو( النمو االقتصاديالعمل على تحقيق  .١
  .قر على حالها، كلما انخفض الفقرللف كلما زاد دخل الفرد، مع بقاء كل المحددات األخرى

حـيــث يتوـقــع أـنــه كلمـــا تحســـنت حاـلــة ، ) عداـلــة التوزـيــع(تنمـيــة رأس المـــال البشـــرى مـــن خـــالل  .٢
وبــذلك فــان  .للفقــر عـلـى حالهــا، كلمــا انخفــض الفقــر التوزـيـع، مــع بقــاء كــل المحــددات األخــرى

 وزيـادة قـدراتهم علـى األفـراد أمـامبتوسيع الخيارات  التقدم الحقيقي في التنمية البشرية يقاس فقط
 .والعيش في مستوى مقبول، والشعور باألمان، ووضع صحي جيد  ، تحصيل التعليم

ـــة  بــــرامج الحماـيـــة االجتماعيــــة بمــــا فيهــــاتطــــوير وتوســــيع  .٣  ومعاشــــات –التأميـنـــات ضــــد البطاـل
 األزمــات ـنـد المالـيـة عـلـى الدوـلـة عوأعـبـاءهمر الحماـيـة ســدا مانعــا لتزاـيـد الفـقـراء يـتـوفف .التقاعــد 

 بـيـع أوالتضــحية ـبـالتعليم   الخـيـارات الضــارة مـثـلإـلـى مهئلجــووعـنـد المراحــل الحرجــة وتحــد مــن 
تتحـقـق ـفـى ن جــوهر الحماـيـة االجتماعـيـة ـفـأ.  تأجـيـل العناـيـة بالصــحةأو والممتلكــات األصــول

 بــاقي الخــدمات والمتطلبــات وتمويــل ميــاه الشــرب الصــالحة ، تمويــل الصــحة ، تمويــل التعلــيم 
 .ألساسية الغذائية ا

 .حث النمو في القطاع الزراعي وتنشيط التجارةو خلق الوظائفو والمساندةلألفراد التمكين  .٤
 إلى) مانح ومتلق(البر واإلحسان  وهو األسلوبمن  جمعيات خيريةال في منهجية عمل التحول .٥

  .قروض وتدريب وتأهيل، وبناء قدرات(منهجية تطوير االعتماد على الذات 
  .ع فى تمويل المشاريع الصغيرة للشبابلتوسا .٦
  . مستحقيهإلى الدعم ووصوله ترشيدالعمل على  .٧
 .جتماعى لتشمل جميع األسر الفقيرةالانتشار مظلة الضمان ا .٨
  . معاش استثنائى لألفراد الذين يعانون من البطالةإيجاد العمل على  .٩

 : الملخص -

مـعـدالت الفـقـر ـفـي حـيـث ارتفـعـت ـعـات الريفـيـة، إن ظـاهرة الفـقـر ـتـزداد وتتـفـاقم آثارهــا ـفـي المجتم
٪ ٢٧,٨، مقاـبـل ) ٢٠١٨/ ٢٠١٧(٪ مــن عــدد الســكان، بنهاـيـة العــام المــالي ٣٢,٥مصــر لتصــل إـلـي 

 كمـــــــا أوضـــــــح بحـــــــث الـــــــدخل واإلنفـــــــاق لعـــــــام ٪ ،٤,٧ ، أى بزيـــــــادة قـــــــدرها )٢٠١٦/ ٢٠١٥(لعـــــــام 
٪ من سكان ٦٦,٧ حيث يعتبر  أن محافظة أسيوط مازالت تحتل المركز األول،ًأيضا) ٢٠١٧/٢٠١٨(

٪ عــن بحــث الــدخل ١فقــراء، فــى حــين ارتفــع معــدل الفقــر فــي هــذه المحافظــة بنســبة  هــذه المحافظــة
 .٢٠١٥واإلنفاق الذي تم في عام 

لذلك تعد مشكلة انتشار الفقر فى الريف إحدى العقبات األساسية ، التي تعترض طريق تحقيق 
نتشـــار الفقـــر المـــادى ، والفقـــر الغيـــر المـــادى المتمثـــل فـــى الن مشـــكلة ا. فـــي محافظـــة أســـيوط التنميـــة
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ـفـى رـيـف محافظــة أســيوط ، يلعــب دورا فــي ) انخـفـاض مســتوى التعـلـيم ، والصــحة ، ومســتوى المعيشــة(
 .الحد من تقدم المجتمع وتحقيق الرفاهية ألبنائه 

 سـاهمت فـى كما تحدد الهدف الرئيسى للبحث فى دراسة العوامل االقتصادية واالجتماعية التـى
 .انتشار الفقر فى ريف محافظة أسيوط

التكـرارات والنسـبة : المتمثلة فـى اعتمد البحث على األساليب اإلحصائية الوصفية والكمية كما 
وتـقـدير االتجــاه الزمـنـى العــام للمتغـيـرات موضــع ،  ، والمتوســط الحســابي ، واالنحــراف المعـيـارىالمئوـيـة 

عـــن طرـيــق تمـيــز األســـر الفقـيــرة ـمــن غـيــر ) ليـكــرت الثالـثــى( اس مقـيــوـكــذلك االعتـمــاد عـلــى  الدراســـة ،
، واختبـار مربـع  الخطـىاالرتبـاط البسـيط ، ونمـوذج االنحـدار  وكذلك استخدام أسـلوب معـامالت، الفقيرة

كمـــا اعتمـــدت الدراســـة علـــى  مصـــدرين رئيســـيين للبيانـــات ، األول منهـــا وهـــو البيانـــات الثانويـــة  ، ٢كـــا
ًمن القرى األكثر فقرا فى محافظة أسيوط ، حيث اعتمـد البحـث علـى تمـايز أسـر وبيانات عينة ميدانية 

ًالمبحوثين إلى ثالث فئات أسرية ، الفئة األولى والثانية ، وفقا لما حدده الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
بالنســـبة لريـــف الوجـــه القبلـــى ينحصـــر ) ٢٠١٧/٢٠١٨(واإلحصـــاء ، بـــأن خـــط الفقـــر للفـــرد فـــى عـــام 

ً جنيها ، وفقا ٥٨٩٦األول منهم فئة خط الفقر المدقع الذى يتحدد الدخل السنوى للفرد حوالى : ين لنوع ً
ً جنـيــه شـــهريا للفـــرد ، أمـــا الفـئــة ٤٩١لخصـــائص كـــل أســـرة ولتركيبهـــا العمـــرى والـنــوعى، أى مـــا يعـــادل 

 ٨٨٦٦بحــوالى اـلـذى يتحــدد دخــل الفــرد الســنوى ) المــادى(األســرية الثانـيـة وهــى فـئـة خــط الفقــر القــومى 
ً جنيه شهريا للفـرد ، وفقـا لخصـائص كـل أسـرة ولتركيبهـا العمـرى والنـوعى ، ٧٣٩ًجنيها ، أى ما يعادل  ً

 .)المادى(أما الفئة األسرية الثالثة وهم األسر غير الفقيرة  التى يزداد دخل الفرد عن خط الفقر القومى 
الســكان (تطــور نســبة الفقــراء (: المتمثـلـة فــى تطــور مؤشــرات الفقــر فــى مصــر وـبـالتعرف عـلـى 

 تطــور معــدل  ،تطــور نســبة الســكان تحــت خــط الفـقـر المــدقع ـفـى مصــر ، ـفـى مصــر) تحــت خــط الفـقـر
لـم السياسـات العامـة التـي تتبناهـا الدولـة أن  ، ومن هذه المؤشـرات تبـين معدل البطالةتطور  ، التضخم

   .إلى زيادة معدالتهبل إلى تخفيف حدة الفقر  تؤدي
 تبـــين أن الدراســـة خــــصائص المجتمــــع الريفــــي االقتــــصادية واالجتماعيــــة فـــي منطقــــةوبدراســـة 

٪ مــن عاـئـل أســر المبحــوثين ٦٢أن حــوالى  ، ٪ مــن أســر قــرى العيـنـة تقــع تحــت خــط الفقــر٨٨حــوالى 
٪ مــن أســر القــرى الفقيــرة يتــراوح عــدد ٧٩,٧أن حــوالى  كمــا اتضــح تعلــيمهم أقــل مــن التعلــيم الثــانوى ،

 .  أربعة أفراد فأكثر أفرادها من
سـالبة رتباطيـة ا عالقـة  ، تبـين أن هنـاك والفقر المـادىاألبعادالعالقة بين الفقر متعدد وبدراسة 

 بــين درجــة االهتمــام بــالتعليم وبــين مســتوى الفقــر األســرى بعينــة ٠,٠١ عنــد مســتوي معنويــة) عكســية(
 .نخـفـض مســتوى الفـقـر األســرىايم ، كلمــا الدراســة ، بمعـنـى أـنـه كلـمـا ازداد مســتوى اهتمــام األســرة ـبـالتعل

 بــين درجــة الــوعى الصــحى ٠,٠١ عنــد مســتوي معنويــة) عكســية(ســالبة رتباطيــة اعالقــة وكــذلك وجــود 
لألسرة وبين مستوى الفقر األسرى بعينة الدراسة ، بمعنى أنه كلما ازداد مستوى الوعى الصحى لألسرة، 
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 ٠,٠١ عنـد مسـتوي معنويـة) عكسـية(سـالبة رتباطيـة وجـود عالقـة إً وأيضـا كلما أنخفـض مسـتوى الفقـر،
بين المستوى المعيشى لألسرة وبين مستوى الفقر األسرى بعينة الدراسة ، بمعنى أنـه كلمـا ازداد مسـتوى 

 ،  مستوى الفقر، وقد يرجع ذلك الرتفـاع مسـتوى الـدخل النقـدىمما دل على انخفاضالمعيشة لألسرة ، 
 .وقدرة أفراد األسرة على العمل

تنميـة رأس  ، زيـادة الـدخل الحقيقـي للفـرديجWب العمWل علWى يتحقق اXق�ل من الفقWر وأوصت الدراسة بأنه لكى 
 تنشــيط التجــارة وخـلـق الوظــائف ووالمســاندةلألـفـراد التمكــين  ،) عداـلـة التوزـيـع(المــال البشــرى مــن خــالل 

  .للشبابلتوسع فى تمويل المشاريع الصغيرة ا ، حث النمو في القطاع الزراعيو

 :المراجع 
 .١٩٨٢مصر ، دار المعارف ، " طرق التحليل اإلحصائي"،) دكتور(أحمد عبادة سرحان  .١
ـل ا، ) دكتــور(أســامة ربيــع أمــين  .٢ ـامج إلالتحلـي  ، قســم اإلحصــاء spssحصــائى باســتخدام برـن

والرياضــــة والتــــأمين ، كلـيـــة التجــــارة بالســــادات ، جامعــــة المنوفـيـــة ، مكتبــــة األنجـلـــو المصــــرية 
٢٠١٣. 

الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة واإلحصـاء، الكـتـاب اإلحصـائي السـنوي، بحـث الـدخل واإلنـفـاق  .٣
 .واالستهالك ، القاهرة، أعداد متفرقة

، عمـــادة شـــئون مقدـمــة ـفــي االقتصـــاد القياســـي، )دكـتــور(عـبــد المحمـــود محمـــد عـبــد اـلــرحمن  .٤
 .١٩٩٧دية، المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعو

االقتصاد القياسى بين النظرية والتطبيق ، الـدار ، ) دكتـور(عبدالقادر محمد عبدالقادر عطية  .٥
  .٢٠٠٥،  اإلسكندرية ، الجامعية

 . ١،١٩٩٠ ، بيروت ، دار األرقم، طالوعي البيئي في الوطن العربيفاطمة حسين ،  .٦
 ، بيانـــات غيـــر منشـــورة ةجهـــاز بنـــاء القريـــمحافظـــة أســـيوط ، مركـــز معلومـــات المحافظـــة ،  .٧

)٢٠١٧/٢٠١٨.( 
، المركز " دراسة توثيقية تحليلية" الفقر والسياسات العامة فى مصر ، ) دكتـور(هويدا عدلى  .٨

 . ، غير منشورة ٢٠١٦ ، القومى للبحوث االجتماعية والجنائية
قــاهرة، ، التـقـارير المتابـعـة الســنوية لخطــة التنمـيـة االقتصــادية واالجتماعـيـةوزارة التخطــيط ،  .٩

 .أعداد متفرقة
 ، قســــم اإلحصــــاء، مديرـيـــة الزراعــــة بأســــيوط ، وزارة الزراعــــة واستصــــالح األراضــــي  .١٠

 .بيانات غير منشورة
11. https://ar.wikipedia.org 
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 الم�حق
 ثينوالترتيب للتعرف على درجة االهتمام بالتعليم لدى أسر المبحويوضح المتوسط المرجح واالنحراف المعياري ) : ١(رقم  جدول

 حد إلى ٪ نعم ا�ھتمام بالتعليم
ا�نحراف  المتوسط ٪ � ٪ ما

 الترتيب المعيارى

 ٢ ٠٫٦٧١ ٢٫٥٣ ٨٫٣ ٢٥ ٣٠٫٧ ٩٢ ٦١٫٠ ١٨٣ ھل التعليم يعود بفائدة على ا�سرة
 ١ ٠٫٤٥٣ ٢٫٦٢ ٤٫٧ ١٤ ٢٨٫٧ ٨٦ ٦٦٫٧ ٢٠٠  بانتظامھل يذھب أبنائك إلي المدرسة

 ٣ ٠٫٧١٣ ٢٫٥٠ ١٣٫٠ ٣٩ ٢٤٫٣ ٧٣ ٦٢٫٧ ١٨٨ دھل تھتم بتعليم البنات مثل ا�و�
ھل يذھب جميع أبنائك إلي المدرسة 

 ٤ ٠٫٣٩ ٢٫٢٢ ٧٫٠ ٢١ ٦٤٫٣ ١٩٣ ٢٨٫٧ ٨٦ بانتظام

ھل أنت راضي عن المستوى 
 ٥ ٠٫٦٠٦ ١٫٩٩ ١٩٫٠ ٥٧ ٦٣٫٣ ١٩٠ ١٧٫٧ ٥٣ التعليمي �فراد أسرتك

 .جمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر

 والترتيب للتعرف على درجة الوعى الصحى لدى أسر المبحوثينيوضح المتوسط المرجح واالنحراف المعياري ) : ٢(رقم  جدول

ا�نحراف  المتوسط ٪ � ٪ نعم الوعى الصحى
 الترتيب المعيارى

 ١ ٠٫٢٩١ ١٫٩١ ٩٫٣ ٢٨ ٩٠٫٧ ٢٧٢ ھل يتم تطعيم ا�طفال في مواعيد منتظمة
 ه أسرتك يتم عXجأفرادحد أ مرض إذا

 طريق أطباء الوحدة الصحية أو عن
 طبيب خاص

٣ ٠٫٤٦٥ ١٫٣١ ٦٨٫٧ ٢٠٦ ٣١٫٣ ٩٤ 

 ٥ رضع قبل عمر أطفالھل توفي لك 
 ٤ ٠٫٣٣٩ ١٫١٣ ٨٦٫٧ ٢٦٠ ١٣٫٣ ٤٠ سنوات

 مركز إلىة عند الحمل أھل تذھب المر
 ٢ ٠٫٤٨٦ ١٫٦٢ ٣٨٫٠ ١١٤ ٦٢٫٠ ١٨٦ تنظيم ا�سرة

 ٥ ٠٫٢٤ ١٫٠٦ ٩٤٫٠ ٢٨٢ ٦٫٠ ١٨ ھل يوجد إعاقة بين أفراد أسرتك
  مكرر٤ ٠٫٣٤٢ ١٫١٣ ٨٦٫٧ ٢٦٠ ١٣٫٣ ٤٠ ھل توجد خدمات صحية في قريتك

 .جمعت وحسبت من بيانات العينة : المصدر

  لدى أسر المبحوثينمستوى المعيشةوالترتيب للتعرف على درجة يوضح المتوسط المرجح واالنحراف المعياري ) : ٣(رقم  جدول

ا�نحراف  المتوسط ٪ � ٪ نعم مسلسل
 الترتيب المعيارى

 ١٢ ٠٫٤٨٨ ١٫٣٧ ٦٣٫٣ ١٩٠ ٣٦٫٧ ١١٠ أسرتكھل يوجد من يعمل في 
 ٩ ٠٫٤٨٨ ١٫٦٠ ٤٠٫٣ ١٢١ ٥٩٫٧ ١٧٩ ھل تملك ارض

 ٢٠ ٠٫٢٤٦ ١٫٠٣ ٩٧٫٠ ٢٩١ ٣٫٠ ٩ ھل لديك جرار زراعي
 راضي عن المستوى المعيشي أنتھل 

 ١٤ ٠٫٤٥٧ ١٫٢٧ ٧٣٫٠ ٢١٩ ٢٧٫٠ ٨١ �سرتك

 ١ ٠٫٠٥٧ ٢٫٠٠ ٠٫٣ ١ ٩٩٫٧ ٢٩٩  منزلھل لديك
 ٨ ٠٫٤٢٨ ١٫٧٥ ٢٥٫٠ ٧٥ ٧٥٫٠ ٢٢٥ ھل توجد تھوية جيدة بالمنزل
 ٥ ٠٫٢٣٤ ١٫٩٤ ٦٫٠ ١٨ ٩٤٫٠ ٢٨٢ ھل توجد شبكة مياه صحية

 ٢ ٠٫١١٣ ١٫٩٩ ١٫٣ ٤ ٩٨٫٧ ٢٩٦  بالكھرباءةءإضاھل توجد 
 ١٩ ٠٫٢٩٦ ١٫٠٦ ٩٣٫٧ ٢٨١ ٦٫٣ ١٩ ھل يوجد صرف الصحي

 ١١ ٠٫٤٩٤ ١٫٤٠ ٦٠٫٣ ١٨١ ٣٩٫٧ ١١٩ )من ا�سمنت  (مسكننوعية ال
 ٧ ٠٫٤٠٣ ١٫٧٩ ٢١٫٠ ٦٣ ٧٩٫٠ ٢٣٧ توفر مطبخ
 ٣ ٠٫١٢٦ ١٫٩٨ ١٫٧ ٥ ٩٨٫٣ ٢٩٥ توفر حمام

 ٤ ٠٫٢١٥ ١٫٩٥ ٥٫٠ ١٥ ٩٥٫٠ ٢٨٥ توفر تلفزيون
  مكرر٥ ٠٫٢٤ ١٫٩٤ ٦٫٣ ١٩ ٩٣٫٧ ٢٨١ توفر غسالة
 ٦ ٠٫٣١٣ ١٫٨٩ ١١٫٣ ٣٤ ٨٨٫٧ ٢٦٦ توفر ثXجة
 ١٨ ٠٫٣٦٥ ١٫١٣ ٨٧٫٣ ٢٦٢ ١٢٫٧ ٣٨ توفر تلفون

 ١٥ ٠٫٤٢٥ ١٫٢١ ٧٩٫٣ ٢٣٨ ٢٠٫٧ ٦٢ مكنسة كھربائية توفر
 ١٠ ٠٫٥٠١ ١٫٤٨ ٥٢٫٣ ١٥٧ ٤٧٫٧ ١٤٣ توفر فرن غاز

 ١٣ ٠٫٤٦٧ ١٫٢٩ ٧٠٫٧ ٢١٢ ٢٩٫٣ ٨٨ توفر حظيرة للماشية
 ١٧ ٠٫٤ ١٫١٧ ٨٣٫٠ ٢٤٩ ١٧٫٠ ٥١ توفر انترنت

 ١٦ ٠٫٤١ ١٫١٨ ٨١٫٧ ٢٤٥ ١٨٫٣ ٥٥ الرضاء عن المسكن

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة .
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The Economic And Social Factors That Contributed To The Spread Of Poverty In 
The Countryside Of Assiut Governorate 

Dr. / Tarek Ali Ahmed Abdullah - Senior Researcher - Agricultural Economics Research Institute 
 Summary 

 
Introduction: 

The phenomenon of poverty increases and its effects are exacerbated in rural communities, as poverty 
rates in Egypt rose to 32.5% of the population by the end of the fiscal year (2017/2018), compared to 27.8% 
for the year (2015/2016), an increase of 4.7%. The income and expenditure research for the year (2017/2018) 
also showed that Assiut governorate still occupies the first place, as 66.7% of the population of this 
governorate is considered poor, while the poverty rate in this governorate increased by 1% compared to the 
income and spending research that was conducted in 2015. 

The Central Agency for Public Mobilization and Statistics has set the national (material) poverty line 
in the study of income and expenditure (2017/2018) at the level of 8827 pounds per person per year, which is 
equivalent to about 735.5 pounds per month per person, as well as the extreme poverty line, which is 
equivalent to income Annual per person is about 5896 pounds, which is equivalent to about 491 pounds per 
month for an individual. 

For this reason, it is necessary to evaluate these general policies pursued to reduce poverty by 
answering a basic question: Do the public policies adopted by the state lead to poverty alleviation or an 
increase in its rates? 
 
The Study Problem: 

The problem of the spread of poverty in the countryside is one of the main obstacles that hinder the 
path of achieving development in Assiut Governorate, and the consequent low level of trained human 
resources, qualified to participate in economic and social development, and the failure to exploit the available 
natural resources for development purposes. As a result, the problem of the spread of material poverty and 
immaterial poverty represented in (low level of education, health, and standard of living) in the countryside 
of Assiut Governorate plays a role in limiting the progress of society and achieving the welfare of its children. 
 
Purpose Of The Study : 

The main objective of the research has been determined to study the economic and social factors that 
have contributed to the spread of poverty in the countryside of Assiut Governorate, by studying a number of 
sub-objectives, namely: 

1. Are the general policies adopted by the state lead to reducing poverty or increasing its rates? 
2. Identify the economic and social characteristics of the rural community in the study area. 
3. Identify the relationship between the family’s interest in education and the differentiation of poverty 

among families. 
4. Identify the relationship between the degree of health awareness and the differentiation of poverty 

among families. 
5. Identify the relationship between the standard of living (welfare level) and the differentiation of 

poverty among families. 
 
Research Method: 

The research relied on descriptive and quantitative statistical methods represented in: frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and estimation of the general temporal trend of the variables 
under study, as well as relying on the (Likert triple) scale by distinguishing poor from non-poor families, as 
the research relied on differentiation Families of the respondents into three family groups, as well as using 
the simple correlation coefficients method, and the Logistic Regression model. 
 
Data Sources: 
In order to obtain its data, the study relied on two main data sources, the first of which is the published and 
unpublished secondary data, from the records of the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, 
the Bulletin of Agricultural Statistics, and the Statistics Department of the Agriculture Directorate in Assiut 
Governorate, as well as the Governorate Information Center. The study also relied on Another source, is field 
sample data. 
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Recommendations: 
1. Work to achieve economic growth (which is the increase in real per capita income), as it is expected 

that the greater the per capita income, with all other determinants of poverty remaining the same, the 
lower the poverty. 

2. Development of human capital through (distributive equity), as it is expected that the better the state 
of distribution, with all the other determinants of poverty remaining the same, the less poverty will 
be. Thus, real progress in human development is measured only by expanding the options before 
individuals and increasing their ability to obtain education, have good health status, live at an 
acceptable level, and feel safe. 

3. Developing and expanding social protection programs, including unemployment insurance - and 
retirement pensions. Providing protection to prevent the growth of the poor and their financial 
burdens on the state during crises and at critical stages and limit their resort to harmful options such 
as sacrificing education, selling assets and property, or delaying health care. The essence of social 
protection is achieved in financing education, financing health, financing safe drinking water and 
The rest of the basic services and nutritional requirements. 

4. Empowerment of individuals and support, creating jobs, stimulating trade and stimulating growth in 
the agricultural sector. 

5. I shifted in the methodology of charitable societies from the traditional method of charity (donor and 
recipient) to the methodology of developing self-reliance (loans, training, rehabilitation, and 
capacity building. 
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