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  جودة الحیاة للریفیین قبل وبعد تحریر سعر الصرف بمحافظة الشرقیة

  *خالد أنور على لبن

  مصر - جامعة الزقازیق  - كلیة الزراعة  - ) شعبة االجتماع الریفي(قسم االقتصاد الزراعي 

  
یاة االجتماعیة، جودة التعلیم، جودة الوضع االقتصادي، جودة الح: استھدفت الدراسة التعرف على مستوى جودة الحیاة ومحاورھا :الملخص

جودة الصحة العامة، جودة الصحة النفسیة، جودة الوضع البیئي للریفیین كل على حده، قبل وبعد تحریر سعر الصرف، اختبار معنویة الفروق 
وى جودة الحیاة من لمستوى جودة الحیاة ومحاورھا كل على حده، قبل وبعد تحریر سعر الصرف، وتحدید أھم المشكالت التي تحد من مست

وأجریت الدراسة بمحافظة الشرقیة اعتمادًا على منھج المسح االجتماعي، بقریتي برمكیم، والمساعدة، وتم . وجھة نظر الریفیین عینة الدراسة
مبحوث، في  ١١٨من إجمالي عدد األسر بكل قریة، حیث بلغ عدد المبحوثین من قریة برمكیم % ١٠اختیار المبحوثین عینة الدراسة بواقع 

مبحوث، وتم جمع البیانات عن طریق استمارة استبان بالمقابلة الشخصیة، بدایة من شھر نوفمبر  ٦٥حین بلغعدد المبحوثین من قریة المساعدة 
سابي، النسب المئویة، التكرارات، المتوسط الح: ، واستخدم في التحلیل اإلحصائي لھذه البیانات كل من٢٠١٨وحتى نھایة شھر دیسمبر عام 

أن مستوى  :، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أھمھا"Paired-Samples T test"لعینتین مترابطتین " ت"معامل ثبات الفا كرونباخ، اختبار 
، في حین أصبح مستوى جودة الحیاة منخفض %٤٤.٨جودة الحیاة كان متوسط قبل تحریر سعر الصرف عند أكثریة المبحوثین بنسبة بلغت 

في جودة الحیاة  ٠.٠١، وجود فرق معنوي عند مستوى معنویة %٥٦.٣ر الصرف عند أكثر من نصف المبحوثین بنسبة بلغت بعد تحریر سع
  .٢٥٤.٣٤للریفیین قبل وبعد تحریر سعر الصرف، وھذا الفرق لصالح فترة ما قبل تحریر سعر الصرف، ذات المتوسط األعلى والذي بلغ 

  سعر الصرف، محافظة الشرقیة جودة الحیاة، تحریر :الدالة الكلمات
  

  ةـــدمــمق

 حیاتھ مقومات تنحصر ال البشري الكائن أن في ریب ال
 إلى ذلك تعدىت بل لبقائھ والضروریة األساسیة الحاجات تأمین في
، ٢٠١٦رجاء أبو شمالة، ( للفرد الحیاة جودة یحسن كلما یشمل ما

 لدى وةالق مكامن وبناء وفھم قیاس في باألساس ، وتتجلى)٢ص
 نحو والمجتمعات والجماعات األفراد توجیھ إلى وصوال اإلنسانیة

 التمكین على بالتركیز والجیدة المتوازنة الحیاة نحو األفضل السبیل
، ٢٠١٧مواھب الشریف، ( وتحسن أوضاع الحیاة الشخصي

  ).٧ص

ویعتبر السعي للحصول على جودة حیاة أفضل، مصدر 
المحلیة حیث یتم السعي  مجتمعاتوالقلق متزاید لكل من األفراد 

دائما للعثور على الرضا عن الحیاة المستدامة في عالم متغیر تقنیا 
)Leung and Lee, 2005, P161.(  ولقد حظي مفھوم جودة

الحیاة باھتمام كبیر في العدید من العلوم االجتماعیة، والطبیة، 
ات والسیاسیة، باعتبارھا تمثل درجة الرقي في مستویات الخدم

المادیة واالجتماعیة التي تقدم ألفراد المجتمع، كما تعبر عن حسن 
صحة اإلنسان الجسدیة والنفسیة، ونظافة البیئة المحیطة بھ، ورضا 

، ٢٠١٨عبد الفتاح، (أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدم لھم 
  ).١ص

 أنھا تتحدد بما أي الحیاة، بجودة إحساس األفراد ویختلف
 واإلمكانیات بھ تحیط التي البیئیة للمتغیرات قاوف الشخص یدركھ
 من یختلف نسبي مفھوم نعتبره أن یمكن ولذلك والمعنویة المادیة
وھو ما یشیر إلى  ).٧١، ص٢٠١٤مریم شیخي، ( آخر إلى إنسان

 تنوع األفراد والجماعات في تفضیالت الحیاة واألولویات
)Higgins and Campanera, 2011, P291).(  

بواسطة تطبیق المؤشرات  جودة الحیاة تنقلوعندما 
المجتمع في تاریخ معین،  معالماالجتماعیة، فإنھا تقدم صوره عن 

تشرح السلسلة . وتعرض تقییما في لحظة معینة لحالة اإلنسان
والتطور في . الزمنیة لتدفق األحداث التي تشكل التغییر االجتماعي

اعل بین البشر، وبین ما جودة حیاة المجتمع یعبر عن دینامیكیة التف
 ,Jordan, 2001) یحدث على الصعیدین المجتمعي والفردي

P199). 

المصري قرارًا بتحریر  المركزيویعتبر اصدار البنك 
، ضمن حزمة من ٢٠١٦نوفمبر  ٣سعر صرف الجنیھ بتاریخ 

إجراءات برنامج اإلصالح االقتصادي، وفق اشتراطات صندوق 
دة االستقرار لسوق الصرف المصري، النقد الدولي، تھدف إلى إعا

تبع ھذا القرار زیادات متتالیة في أسعار السلع الغذائیة، المواد 
البترولیة، الكھرباء، المیاه، واألدویة، والرسوم الجمركیة، مما 
سیؤدي إلى حدوث إفقار لشرائح واسعة من الطبقة المتوسطة 

اكل وانخفاض مستوى جودة حیاتھم، إن لم یحدث مراجعة لھی
، ٢٠١٨أمل عفیفي، (األجور في قطاعي الدولة العام والخاص 

  ). ٤ص

 :مشكلة الدراسة

مصر سیاسة تحریر سعر الصرف في نوفمبر  تبنت
، في إطار السیاسة المصریة وتوصیات صندوق النقد ٢٠١٦

الدولي، وعلى الرغم من أن الھدف من ھذه السیاسة استقرار سوق 
شطا، (ارات األجنبیة، ونمو الصادرات النقد األجنبي وتوافد االستثم

، إال أنھ صاحب ھذا اإلجراء زیادة كبیرة في )٣٠٤، ص٢٠١٩
أسعار السلع والخدمات مع شبھ ثبات في دخول األفراد، أدى إلى 

  ).٥، ص٢٠١٨أمل عفیفي، (ضعف في القوى الشرائیة 

وتشیر بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
خالل ینایر % ٧ام والمشروبات ارتفعت بنحو أن أسعار الطع

، كما ارتفعت أسعار المساكن ٢٠١٦، مقارنة بشھر دیسمبر ٢٠١٧
في نفس % ٦وفواتیر المیاه والكھرباء والغاز والوقود بنسبة 

الفترة، كما تشیر البیانات إلى أن معدل التضخم السنوي قفز من 
% ٣٠.٢ى الشھر السابق للتعویم، إل ٢٠١٦في أكتوبر % ١٣.٦

% ٢٧.٨، كما ارتفعت نسبة الفقراء من ٢٠١٧خالل شھر فبرایر 
الجھاز المركزي للتعبئة ( ٢٠١٨عام % ٣٢.٥، إلى ٢٠١٦عام 

  ).٧٨- ١٦، ص٢٠١٩العامة واإلحصاء، 

ویتضح من العرض السابق حدوث زیادة في أسعار السلع 
والخدمات بعد قرار تحریر سعر صرف الجنیة، مع شبھ ثبات في 

المواطنین، وما صاحب ذلك من انخفاض قدرتھم على توفیر دخول 
احتیاجاتھم بالقدر المطلوب، مما نتج عنھ ارتفاع في نسبة الفقر 
واحتمال انخفاض مستوى جودة حیاتھم، مما یظھر أھمیة دراسة 
التغیرات التي طرأت على مستوى جودة الحیاة لألفراد قبل وبعد 

ما ھو : ة التساؤالت اآلتیةتحریر سعر الصرف، لذا طرحت الدراس
جودة الوضع االقتصادي، جودة : مستوى جودة الحیاة ومحاورھا

الحیاة االجتماعیة، جودة التعلیم، جودة الصحة العامة، جودة 
الصحة النفسیة، جودة الوضع البیئي للریفیین كل على حده، قبل 
وبعد تحریر سعر الصرف، ھل ھناك الفروق معنویةفي مستوى 

یاة ومحاورھا كل على حده، قبل وبعد تحریر سعر جودة الح
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الصرف، ما ھي أھم المشكالت التي تحد من مستوى جودة الحیاة 

  . من وجھة نظر الریفیین عینة الدراسة

  :أھداف الدراسة

انطالقًا مما تم عرضھ في المشكلة البحثیة، تستھدف الدراسة 
  :الراھنة ما یلي

جودة الوضع : محاورھاالتعرف على مستوى جودة الحیاة و - ١
االقتصادي، جودة الحیاة االجتماعیة، جودة التعلیم، جودة الصحة 
العامة، جودة الصحة النفسیة، جودة الوضع البیئي للریفیین كل 

  .على حده، قبل وبعد تحریر سعر الصرف

اختبار معنویة الفروق لمستوى جودة الحیاة ومحاورھا كل على  - ٢
  .الصرفحده، قبل وبعد تحریر سعر 

تحدید أھم المشكالت التي تحد من مستوى جودة الحیاة من  - ٣
  . وجھة نظر الریفیین عینة الدراسة

  :اإلطار النظري والمرجعي للدراسة

) ٦، ص٢٠١٣راجح، (یعرف  :مفھوم تحریر سعر الصرف
عدد الوحدات من العملة المحلیة "تحریر سعر الصرف على أنھ 

على وحدة واحدة من العملة التي یلزم التخلي عنھا للحصول 
ترك "على أنھ ) ٦، ص٢٠١٨أمل عفیفي، ( ، كما تعرفھ"األجنبیة

سعر صرف عملة ما لقوى السوق، لتحدد قیمتھا وفقًا لقوى العرض 
  .والطلب في السوق النقدیة بعد معادلتھا مع العمالت األخرى

 تتعدد مفاھیم جودة الحیاة ویمكن تناول بعضھا :مفھوم جودة الحیاة
 The WHOQOL)عرفت منظمة الصحة العالمیة: كما یلي

Group, 1995, P41) إدراك الفرد "ودة الحیاة بوصفھا ج
لوضعھ في الحیاة في سیاق الثقافة وأنساق القیم التي یعیش فیھا 

أھدافھ، توقعاتھ، قیمھ، : ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع
فسیة، مستوى واھتماماتھ المتعلقة بصحتھ البدنیة، حالتھ الن

استقاللیتھ، عالقاتھ االجتماعیة، اعتقاداتھ الشخصیة، وعالقتھ 
 (Sirgy, 2000, P283)في حین عرفھا ". بالبیئة بصفة عامة

دالة للظروف البیئیة الواقعیة التي یعیش فیھا الفرد، "على أنھا 
كما عرف ". وكذلك الكیفیة التي یشعر ویدرك بھا ھذه الظروف

الدرجة اإلجمالیة "جودة الحیاة بأنھا ) ١٤٣ص ،٢٠٠٨عبد اهللا، (
التي یحصل علیھا الفرد في الصحة الجسمیة، الرضا عن الحیاة، 
التفاعل االجتماعي، أنشطة الحیاة الیومیة، الحالة المادیة، الصحة 

على )١٥١، ص٢٠١٢رغداء نعیسة، (وتعرفھا  ".النفسیة والسعادة
جودة اإلنسان في حسن بناء اإلنسان ووظیفتھ ووجدانھ، و" أنھا

توظیف إمكانیاتھ العقلیة واالبداعیة، وإثراء وجدانھ لیتسامى 
بعواطفھ ومشاعره وقیمة اإلنسانیة، وتكون المحصلة جودة الحیاة 

على ) ٧١، ص٢٠١٤مریم شیخي، (كما تعرفھا ". وجودة المجتمع
 ونوعیتھ، ومقدار ما یبلغھ اإلنسان النفسي للمستوى انعكاس"أنھا 

 خصائص جودة، وھي بشكل عام والتحضر الرقي قوماتم من
 توافقھ ودرجة والمعرفي والنفسي الجسمي تكوینھ حیث من اإلنسان

في حین ". واألخالقي االجتماعي تكوینھ في اآلخرین ومع ذاتھ مع
على أنھا تمتع المرأة ) ٣٨٧، ص ٢٠١٨منیرة السبیعي، (عرفتھا 

عیة حیاة أسریة الفقیرة بوضع اقتصادي وصحي مالئم، ونو
واجتماعیة مستقرة، باإلضافة إلى توفر الفرص التعلیمیة والوظیفیة 
المناسبة لھا، والسكن والصحة النفسیة، بما یحقق لھا درجة جیدة 

  .من الرضا عن الحیاة

وبعد العرض السابق لمفھوم جودة الحیاة یمكن تعریفھا على 
، االجتماعیة، مدى شعور الفرد بإشباع حاجاتھ االقتصادیة"أنھا 

، ضمن ثقافة وبیئة داعمة، تضمن والنفسیةالتعلیمیة، الصحیة، 
  ".وصول الفرد إلى درجة من الرضا عن حیاتھ بوجھ عام

توجد  ):٩٢، ص٢٠٠٨خواجة، (لجودة الحیاة  األھداف األساسیة
على تحقیقھا  الحیاةالعدید من األھداف التي یعمل مفھوم جودة 

. ةـة واالقتصادیـة واالجتماعیـة المادیـیق الرفاھـتحقی - ١ :يــوھ

 - ٤. تنمیة مفاھیم ذاتیة إیجابیة - ٣. رضاء الشخص عن الحیاة - ٢
تحسین مجاالت الحیاة  - ٥. تحسین معاني الشخصیة اإلنسانیة

تحسین الظروف االجتماعیة  - ٧. التمتع بالحیاة - ٦. المختلفة
لة الحاجات مقاب - ٨. واالقتصادیة والسیاسیة والبیئیة للمجتمع

  .اإلنسانیة ألفراد المجتمع

یتكون مفھوم جودة الحیاة من مركب  :مؤشرات قیاس جودة الحیاة
معقد ینتج من التفاعل بین المؤشرات الموضوعیة والشخصیة 

(Lawton, 1991, P6)١: ، وفیما یلي توضیح لھذه المؤشرات - 
وتتضمن مستوى المعیشة، الصحة وطول : المؤشرات الموضوعیة

وھذه المؤشرات عادة . عمر، خصائص المسكن والحي أو الجیرةال
تقاس بمؤشرات تكلفة المعیشة، معدالت الوفیات، توفیر الخدمات 
الصحیة، مستویات التعلیم، والتركیب البنائي وكثافة الحي أو 
 الجیرة، البناء االجتماعي االقتصادي ومؤشرات عدم المساواة

لمناطق األخرى محل الدراسة في الحي أو الجیرة أو ا والجریمة
(Muntaner and Lynch, 2002, P267) .المؤشرات  - ٢

وتشمل الرضا عن الحیاة، الرفاه أو االرتیاح النفسي،  :الشخصیة
الروح المعنویة، تحقیق الذات، السعادة، مقاسھ باستخدام مؤشرات 
 الرضا عن الحیاة، الروح المعنویة، توازن التأثیر، وتقدیر الذات

(Clarke et al., 2000, P141).  

توجد العدید من  :التوجھات النظریة المتعلقة بموضوع الدراسة
النظریات التي یمكن من خاللھا تحلیل وتفسیر درجة جودة الحیاة 

  :والمتغیرات المتعلقة بھ، وفیما یلي عرضًا موجزًا لھذه النظریات

 ھذا یرتكز :(Argyle, 1999, P356) االتجاه المعرفي -١
فكرتین أساسیتین ھما أن  على الحیاة لجودة تفسیره في منظورال

الحیاة، وأن  بجودة شعوره درجة تحدد التي ھي الفرد طبیعة إدراك
العوامل الذاتیة ھي األقوى أثرًا من العوامل الموضوعیة في درجة 

فكرتھ عن جودة  Lawtonشعور الفرد بجودة الحیاة، حیث طرح 
 أن :الظرف المكاني - أ: تأثر بظرفین ھماالحیاة، وأن إدراك الفرد ی

 وطبعا حیاتھ، لجودة إدراكھ على بالفرد المحیطة للبیئة كتأثیر ھنا
 حیاة على مباشر أحدھما تأثیرات لھا المكاني الظرف في البیئة
 أنھ إال مباشر غیر تأثیره واآلخر مثال الصحة على كالتأثیر الفرد
 .فیھا یعیش التي لبیئةا عن الفردكرضي  إیجابیة مؤشرات یحمل

 جودة على البیئة طبیعة لتأثیر الفرد إدراكأن  :الظرف الزماني - ب
 في الفرد تقدم فكلما العمر، في تقدم كلما إیجابیة أكثر یكون حیاتھ
 .بیئتھ ظروف على سیطرة أكثر كان كلما عمره

تتناول ھذه النظریة  :نظریة إشباع الحاجات اإلنسانیة لماسلو -٢
ودة الحیاة في ضوء إشباع الحاجات، حیث یرى ماسلو أن مفھوم ج

الحاجات الحیویة تعد األساس لدراسة جودة الحیاة، وأن أھم النتائج 
على وصول الفرد إلشباع الحاجات األساسیة ھو اإلحساس بجودة 
الحیاة من خالل شعوره بالسعادة بشكل إیجابي من الناحیة 

ات األساسیة بشكل كلى، یؤدي الوجدانیة، وعندما یشبع الفرد الحاج
ذلك إلى تحقیق القیم العلیا محققًا بذلك طموحاتھ وأھدافھ في الحیاة، 

 ,Maslow, 1970(وھو ما ینعكس على درجة رضاه عن حیاتھ 
p39-41.(  

أن تعتمد ھذه النظریة على فكرة : نظریة المقارنة االجتماعیة -٣
ة حیاتھم، بالمقارنة األفراد لدیھم محرك فطري لتقییم أنفسھم، وجود

مع اآلخرین، ومن خاللھا یحددوا أوضاعھم المادیة والمھنیة 
واالجتماعیة، ویتحدد مستوى رضاھم وشعورھم بالسعادة تجاه 
حیاتھم من خالل مدى بعدھم أو قربھم من مستوى جودة حیاة 

  .(Festinger, 1954, P119)األخرین اللذین تتم المقارنة بھم 

 ,Ventegodt et al., 2003) یاة التكاملیةنظریة جودة الح -٤
P.1031) : ترتكز الفكرة األساسیة لھذه النظریة على أن ھناك

 :جودة الحیاة الشخصیة - أ: ثالثة مستویات رئیسیة لجودة الحیاة ھي
وتعني إلى أي مدي یشعر الفرد بأن حیاتھ جیدة، وھنا یقیم كل فرد 

، وھي تشمل الرضا بنفسھ كیف یرى األشیاء وأحاسیسھ وأفكاره
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جودة الحیاة  - ب. عن الحیاة، الرفاه، السعادة، المعني في الحیاة
وتعني إلى أي مدي تكون حیاة الفرد جیدة عند مستوى  :الوجودیة

أعلى من الحیاة الشخصیة، أي ما یمثل شعور الفرد باحترام 
معتقداتھ دینیة وروحیة ارتباطھ وایمانھ بھا، والتي تعطي معني 

وفیھا ترتبط جودة الحیاة  :جودة الحیاة الموضوعیة - ج .لحیاتھ
بعوامل خارجیة تشمل الدخل، الوضع االجتماعي والتفاعل مع 
األخرین، الحالة الصحیة والنفسیة، مستوى التعلیم، ویعتبر 
المستوى المادي من أھم العوامل واألكثر تأثیر في باقي العوامل 

  .الخارجیة

المرتبطة بجودة الحیاة، ومن العرض السابق للنظریات 
سوف تعتمد الدراسة على نظریة جودة الحیاة التكاملیة، في بناء 
مقیاس لقیاس درجة جودة الحیاة للریفیین، واالستعانة بھا في تفسیر 

  .النتائج المتحصل علیھا

ھناك العدید من الدراسات التي تناولت  :الدراسات السابقة
وفیما یلي عرضًا ألھم  موضوع جودة الحیاة من جوانب مختلفة،

تظھر نتائج دراسة : علیھا اإلطالعنتائج الدراسات التي أمكن 
 ,World Health Organization)منظمة الصحة العالمیة 

التمكن من بناء مقیاس لجودة الحیاة مكون من ستة مجاالت  (1997
الصحة الجسمیة، المجال النفسي، درجة االستقاللیة، : رئیسیة ھي
الجتماعیة، البیئة، الروحانیة والدین والمعتقدات العالقات ا

إلى أن  (Rahman et al., 2010)وأشارت دراسة . الشخصیة
العالقة باألسرة : أھم المتغیرات المرتبطة بمتغیر جودة الحیاة ھي

واألصدقاء، الصحة، الرفاء المادي، شعور الفرد بأنھ جزء من 
األمان الشخصي، جودة المجتمع المحلي، العمل والنشاط اإلنتاجي، 

إلى أن  )٢٠١٦عكرش ومي اإلمام، (في حین تشیر دراسة . البیئة
أكثریة المبحوثین بمحافظتي شمال وجنوب سیناء یقعون في الفئة 

تحسن مستوى الدخل، الرضا عن : المنخفضة بالنسبة لمؤشرات
أداء المنظمات االقتصادیة، الرضا عن أداء المنظمات الصحیة، 

اء المنظمات الشبابیة والترفیھیة، توافر وجودة میاه الرضا عن أد
الشرب، وتحسن مستوى التعلیم، في حین یقع المبحوثین في الفئة 

جودة الھواء، جودة الحیاة األسریة، سیادة : المرتفعة لمؤشرات
 )٢٠١٧سمیرة العبدلي، (ویتبین من نتائج دراسة . العدالة والقانون

سب نسبة مساھمتھا في الدرجة الكلیة أن ترتیب أبعاد جودة الحیاة ح
ھو بعد التفاعل األسري، بعد العالقة بین الزوجین، بعد الصحة 
النفسیة، بعد الصحة الجسمیة، بعد الدور االجتماعي، البعد 

، %١٦.٥االقتصادي، بعد استغالل وقت الفراغ، وذلك بنسب 
على % ١٢.٢، %١٣.١، %١٣.٦، %١٤.١، %١٤.٩، %١٥.٦

أن من ) ٢٠١٨سعاد العزازي، (تظھر نتائج دراسة  كما. الترتیب
انخفاض المستوى االقتصادي : أھم أثار تحریر سعر الصرف

والتخلي عن الكمالیات والتركیز على األساسیات، وضع میزانیة 
محددة یتم الشراء بھا شھریًا؛ وإذا لم تكف یتم تقلیل الكمیات دون 

االقتصار على  زیادة القیمة المالیة وإلغاء بعض العناصر،
المصاریف الضروریة فقط، قلة الزیارات المنزلیة، العزلة داخل 
المنزل واللجوء إلى وسائل التواصل االجتماعي، زیادة معدالت 
القلق والتوتر والخوف من المستقبل، االقتصار على شراء السلع 

، %)٥٢.٧٠(الضروریة فقط، كما زادت الخالفات الزوجیة بنسبة 
، %٢٥.٨٠سر وقوع عنف بین الزوجین بنسبة كذلك شھدت األ

والتأكید على أھمیة تفعیل دور الحكومة في تخفیف آثار قرار 
، %)٦٠.٩(تحریر سعر الصرف بالعمل على زیادة المرتبات 

أمل عفیفي، (كما یتضح من دراسة %). ٥٦.٨(وتخفیض األسعار 
وجود تأثیر سلبي على الوضع االقتصادي لما یقرب من ) ٢٠١٨

من عینة الدراسة نتیجة تحریر سعر الصرف، كما أدى  %٨٨
وباالطالع على ما . من عینة الدراسة% ٤٩.٥لخفض اإلنفاق لنحو 

أمكن التوصل إلیھ من دراسات سابقة، تبین ندرة الدراسات التي 
تناولت مستوى جودة الحیاة قبل وبعد تحریر سعر الصرف، األمر 

مستوى الحمایة  الذي یشیر إلى أھمیة رصد التغیرات في

االجتماعیة قبل وبعد تحریر سعر الصرف، وھو ما سوف تقوم 
  .الدراسة بتناولھ

  :الفروض البحثیة
في جودة الوضع االقتصادي للریفیین قبل  توجد فروق معنویة - ١

  .وبعد تحریر سعر الصرف
في جودة الحیاة االجتماعیة للریفیین قبل  توجد فروق معنویة - ٢

  .صرفوبعد تحریر سعر ال
في جودة التعلیم للریفیین قبل وبعد تحریر  توجد فروق معنویة - ٣

  .سعر الصرف
في جودة الصحة العامة للریفیین قبل وبعد  توجد فروق معنویة - ٤

  .تحریر سعر الصرف
في جودة الصحة النفسیة للریفیین قبل وبعد  توجد فروق معنویة - ٥

  .تحریر سعر الصرف
الوضع البیئي للریفیین قبل وبعد  في جودة توجد فروق معنویة - ٦

  .تحریر سعر الصرف
في جودة الحیاة للریفیین قبل وبعد تحریر  توجد فروق معنویة - ٧

 .سعر الصرف
  

  الطریقة البحثیة للدراسة

أجریت الدراسة بمحافظة الشرقیة اعتمادًا على منھج المسح 
مؤشر  ٥٣االجتماعي، حیث استخدمت الدراسة دلیل مكون من 

ن مدى توافر الخدمات داخل قرى المحافظة، وقد تم تحویل یعبر ع
الدرجات الخام لكل مؤشر من ھذه المؤشرات إلى درجات معیاریة 

(z-score) ثم تحویلھا إلى الدرجات التائیة (t-score)  وذلك
إلمكان ترتیب قرى المحافظة، ثم بعد ذلك تم تقسیم ھذه القرى إلى 

 ٣٣٣خدمات مرتفع وبلغ عددھا  فئة القرى ذات مستوى: فئتین ھما
قریة، وفئة القرى ذات مستوى خدمات منخفض وبلغ عدد القرى 

قریة، ثم تم اختیار قریة من كل فئة بالطریقة العشوائیة  ١٦٣بھا 
البسیطة، فوقع االختیار على قریة برمكیم مركز دیرب نجم لتمثل 
الفئة ذات مستوى الخدمات المرتفع، في حین اختیرت قریة 

مساعدة مركز منیا القمح لتمثل الفئة ذات مستوى الخدمات ال
من % ١٠المنخفض، وتم اختیار المبحوثین عینة الدراسة بواقع 

تم اختیارھم بطریقة المعاینة إجمالي عدد األسر بكل قریة، 
من قریة برمكیم  العشوائیة المنتظمة، حیث بلغ عدد المبحوثین

 ٦٥من قریة المساعدة  عدد المبحوثینمبحوث، في حین بلغ ١١٨
  :مبحوث، كما ھو موضح بالجدول التالي

  

  إجمالي عدد األسر وحجم العینة في قریتي الدراسة :)١(جدول رقم 

مستوى 
  الخدمات

  منخفض  مرتفع

  قریة المساعدة  قریة برمكیم

إجمالي عدد 
  األسر

حجم 
  العینة

إجمالي عدد 
  األسر

حجم 
  العینة

  القریة
١١٧٧  

  أسرة 

١١٨ 
  مبحوث

٦٤٨  

  أسرة 

٦٥ 
  مبحوث

بیان إجمالي عدد األسر ): "٢٠١٨(مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  :المصدر
  ، دیوان عام محافظة الشرقیة، مصر"بقرى محافظة الشرقیة

 

وتم جمع البیانات عن طریق استمارة استبان بالمقابلة 
الشخصیة، بدایة من شھر نوفمبر وحتى نھایة شھر دیسمبر عام 

: واستخدم في التحلیل اإلحصائي لھذه البیانات كل من ،٢٠١٨
النسب المئویة، التكرارات، المتوسط الحسابي، معامل ثبات الفا 

 Paired-Samples"لعینتین مترابطتین " ت"اختبار كرونباخ، 
T test .  
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  :قیاس متغیرات الدراسة

فیما یلي توضیح لطریقة قیاس المتغیرات المتعلقة 
  : لراھنةبموضوع الدراسة ا

تم قیاس ھذا المتغیر بتحدید ما إذا المبحوث ذكر أم أنثى، : النوع - ١
، للتمییز الرقمي ٢=، أنثى١=ذكر: وأعطیت االستجابات ترمیز ھو

  .فقط

كرقم مطلق، بإجمالي عدد سنوات تم قیاس ھذا المتغیر  :السن - ٢
  .عمر المبحوث وقت إجراء الدراسة

بإجمالي  كرقم مطلق،ھذا المتغیرتم قیاس  :عدد سنوات التعلیم - ٣
  .عدد السنوات التي أتمھا المبحوث بنجاح في التعلیم

 كرقم مطلق،تم قیاس ھذا المتغیر: عدد أفراد األسرة المعیشیة - ٤
بإجمالي عدد أفراد األسرة أو األقارب اللذین یعیشون في نفس 

  .منزل المبحوث

لمبحوث عن حالتھ قیاس ھذا المتغیر بسؤال اتم: الحالة الزواجیة - ٥
، ٢= ، أرمل١= متزوج:الزواجیة، وأعطیت االستجابات ترمیز ھو

  .، للتمییز الرقمي فقط٣= مطلق

إذا كان  تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث: الحالة العملیة - ٦
 :وأعطیت االستجابات ترمیز ھویعمل أم ال وجھة العمل إن وجد، 

 = ، أعمال حرة٣ = قطاع خاص ،٢= ، قطاع حكومي١= ال یعمل
 .، للتمییز الرقمي فقط٥ = ، معاش٤

كرقم تم قیاس ھذا المتغیر : إجمالي الدخل الشھري لألسرة - ٧
مطلق، بإجمالي ما تحصل علیھ األسرة من دخل وقت إجراء 

  .الدراسة

كرقم مطلق، بإجمالي تم قیاس ھذا المتغیر : السن عند الزواج - ٨
 .األول عدد سنوات عمر المبحوث عند زواجھ

قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث  تم: حیازة األرض الزراعیة - ٩
عن امتالكھ لألرض الزراعیة، وأعطیت االستجابات ترمیز 

  .، للتمییز الرقمي فقط٢= ، ال١= نعم:ھو

قیاس ھذا المتغیر بسؤال  تم: جودة الوضع االقتصادي - ١٠
دخل، المبحوث عن خمس عشرة عبارة، تدور حول مدى كفایة ال

القدرة على تلبیة احتیاجات أسرتھ، كفاءة وحداثة مسكن األسرة، 
امتالك األجھزة المنزلیة، القدرة على االدخار، امتالك عقارات، 

، ٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤= دائمًا:وأعطیت االستجابات ترمیز ھو
، وھو ما ٠.٨١١ألفا كرونباخ ، وقد بلغت قیمة معامل الثبات ١= ال

 .المقیاس یشیر لثبات

قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث  تم: جودة الحیاة االجتماعیة -١١
عن خمس عشرة عبارة، تدور حول مدى وجود الترابط بین أفراد 
األسرة، المساندة االجتماعیة، االنتماء األسري والمجتمعي، المشاركة 

 :المجتمعیة، والعدالة االجتماعیة، وأعطیت االستجابات ترمیز ھو
، وقد بلغت قیمة معامل ١= ، ال٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤= ًادائم

 .، وھو ما یشیر لثبات المقیاس٠.٧٤٠ألفا كرونباخ الثبات 

قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن خمس  تم :جودة التعلیم - ١٢
عشرة عبارة، تدور حول كفاءة المدرسین، والمناھج الدراسیة، 

اریف الدراسیة، انتظام الدراسة، وأثاث المدرسة وتجھیزاتھا، المص
استفادة وتحصیل الطالب، مناسبة میعاد المدرسة، وكفاءة الكادر 

، ٣= ، أحیانًا٤= دائمًا:اإلداري، وأعطیت االستجابات ترمیز ھو
ألفا كرونباخ ، وقد بلغت قیمة معامل الثبات ١= ، ال٢= نادرًا

 .، وھو ما یشیر لثبات المقیاس٠.٩٢١

قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث  تم: العامةجودة الصحة  - ١٣
عن خمس عشرة عبارة، تدور حول كفاءة وتوافر الكادر الطبي 
والتمریض بالمستشفى التي یتم التعامل معھا، نظافة المستشفى، 
القدرة على توفیر األدویة عند الحاجة، وجود تأمین عالجي، مدى 

ریة، وجود توافر مستشفى حكومي، وجود عیادات طبیة في الق

، ٣ = ، أحیانًا٤ = دائمًا :صیدلة، وأعطیت االستجابات ترمیز ھو
ألفا كرونباخ ، وقد بلغت قیمة معامل الثبات ١= ، ال٢= نادرًا

  .، وھو ما یشیر لثبات المقیاس٠.٨٦٢

قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث  تم: جودة الصحة النفسیة - ١٤
 ھبالسعادة، حرصعن خمس عشرة عبارة، تدور حول مدى شعوره 

على الترفیھ لھ وألسرتھ، شعوره باألمان ضمن أسرتھ والمجتمع، 
قدرتھ على مقاومة الضغوط النفسیة، الشعور باالطمئنان على 

 دائمًا:مستقبلھ ومستقبل أسرتھ، وأعطیت االستجابات ترمیز ھو
، وقد بلغت قیمة معامل الثبات ١= ، ال٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤=

 .، وھو ما یشیر لثبات المقیاس٠.٧٦٧اخ ألفا كرونب

قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن  تم: جودة الوضع البیئي -١٥
خمس عشرة عبارة، تدور حول وجود مصدر دائم لمیاه الشرب 
بالمنزل، جودة میاه الشرب، الحرص على عدم اإلسراف في 

لة استخدام الماء، توافر شبكة للصرف الصحي بالقریة، توافر وسی
صحیة للصرف الصحي بالمسكن، الحرص على التخلص من 
القمامة بطریقة صحیة، یتم إزالة القمامة من أماكنھا بصفة دوریة، 
عدم حرق المخلفات سواء منزلیة أو زراعیة، وأعطیت االستجابات 

، وقد بلغت قیمة ١= ، ال٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤= دائمًا:ترمیز ھو
 .، وھو ما یشیر لثبات المقیاس٠.٦٩٨اخ ألفا كرونبمعامل الثبات 

قیاس ھذا المتغیر بمجموع درجات الستة  تم :جودة الحیاة - ١٦
جودة الوضع االقتصادي، جودة : متغیرات السابق عرضھا وھي

الحیاة االجتماعیة، جودة التعلیم، جودة الصحة العامة، جودة 
ي الصحة النفسیة، جودة الوضع البیئي، حیث بلغ المدي النظر

 .درجة) ٣٦٠ - ٩٠(لمتغیر جودة الحیاة 

  :توصیف عینة الدراسة

الخصائص الدیموغرافیة ) ٢(یتضح من جدول رقم 
واالقتصادیة للمبحوثین عینة الدراسة، وفیما یلي عرضًا لتلك 

تبین أن أكثریة المبحوثین في قریتي  :النوع - ١ :الخصائص
لى ع% ٧٦.٩، %٦٦.١برمكیم، والمساعدة ذكور بنسب بلغت 

أكثریة المبحوثین في قریة برمكیم  أن یتضح: السن - ٢ .الترتیب
في  ،%٤٣.٢سنة بنسبة بلغت ) ٥٦ - ٣٨(تتراوح أعمارھم بین 

حین تنحصر أعمار أكثریة المبحوثین في قریة المساعدة في الفئة 
عدد سنوات  - ٣ %.٤٤.٦سنة بنسبة بلغت ) ٣٧ - ١٩(السنیة 
ن في قریتي برمكیم، والمساعدة تبین أن أكثریة المبحوثی :التعلیم

سنة بنسب بلغت ) ٢١ - ١٥(یتراوح عدد سنوات تعلیمھم بین 
: عدد أفراد األسرة المعیشیة - ٤. على الترتیب% ٦٠، %٤٥.٨

یتضح أن ما یقرب من نصف المبحوثین في قریة برمكیم یتراوح 
، في حین %٤٨.٣فرد بنسبة بلغت ) ٦ - ٤(عدد أفراد أسرھم بین 

المبحوثین في قریة المساعدة یتراوح عدد أفراد أسرھم  كان أكثریة
تبین أن غالبیة  :الحالة الزواجیة - ٥ .بنسبة بلغت فرد) ٩ - ٧(بین 

في قریتي برمكیم، والمساعدة متزوجین بنسب بلغت المبحوثین 
اتضح أن أكثریة : الحالة العملیة - ٦ .على الترتیب% ٨٠، %٨٢.٢

مساعدة یعملون بالقطاع الحكومي في قریتي برمكیم، والالمبحوثین 
إجمالي الدخل  - ٧ .على الترتیب% ٤٠، %٣٩.٨بنسب بلغت 

في قریتي برمكیم، تبین أن أكثریة المبحوثین : الشھري لألسرة
والمساعدة تتقاضى أسرھم إجمالي دخل شھري یتراوح بین 

على % ٧٠.٨، %٥٠.٨جنیھ بنسب بلغت ) ٣٨٠٠ - ١٢٠٠(
تضح أن أكثر من نصف ا: واجالسن عند الز - ٨ .الترتیب

سنة ) ٣١- ٢٤(المبحوثین في قریة برمكیم تراوحت أعمارھم بین 
، في حین أن أكثریة %٥٥.٩عند زواجھم األول بنسبة بلغت 

المبحوثین في قریة المساعدة تتراوح أعمارھم عند زواجھم األول 
حیازة األرض  - ٩%. ٦٠سنة بنسبة بلغت ) ٢٣ - ١٦(بین 

ن أكثریة المبحوثین في قریة برمكیم، والمساعدة ال تبین أ: الزراعیة
على % ٧٢.٣، %٦٥.٣یمتلكون أرض زراعیة بنسبة بلغت 

  .الترتیب
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 الخصائص الدیموغرافیة واالقتصادیة للمبحوثین عینة الدراسة :)٢(جدول رقم 

  الفئة  المتغیر
   ٦٥ = المساعدة         ن   ١١٨ = برمكیم           ن

  %  عدد  %  عدد

  النوع -١
  ٧٦.٩  ٥٠  ٦٦.١  ٧٨  ذكر

  ٢٣.١  ١٥  ٣٣.٩  ٤٠  أنثي

  السن -٢

  ٤٤.٦  ٢٩  ٣٣.١  ٣٩  سنة) ٣٧- ١٩(

  ٣٥.٤  ٢٣  ٤٣.٢  ٥١  سنة) ٥٦- ٣٨(

  ٢٠  ١٣  ٢٣.٧  ٢٨  سنة) ٧٥- ٥٧(

  عدد سنوات التعلیم - ٣

  ٣.١  ٢  ٨.٥  ١٠  أمي

  ٤.٦  ٣  ٦.٨  ٨  سنة) ٧- ١(

  ٣٢.٣  ٢١  ٣٨.٩  ٤٦  سنة) ١٤- ٨(

  ٦٠  ٣٩  ٤٥.٨  ٥٤  سنة) ٢١- ١٥(

  عدد أفراد األسرة المعیشیة -٤

  ٢٧.٧  ١٨  ٢٧.١  ٣٢  فرد) ٣- ١(

  ٣٣.٨  ٢٢  ٤٨.٣  ٥٧  فرد) ٦- ٤(

  ٣٨.٥  ٢٥  ٢٤.٦  ٢٩  فرد) ٩- ٧(

  الحالة الزواجیة -٥

  ٨٠  ٥٢  ٨٢.٢  ٩٧  متزوج

  ١٣.٨  ٩  ١١.٩  ١٤  أرمل

  ٦.٢  ٤  ٥.٩  ٧  مطلق

  الحالة العملیة -٦

  ١٦.٩  ١١  ٢٢.٩  ٢٧  ربة منزل/ ال یعمل 

  ٤٠  ٢٦  ٣٩.٨  ٤٧  قطاع حكومي

  ١٨.٥  ١٢  ٧.٦  ٩  قطاع خاص

  ١٢.٣  ٨  ١٩.٥  ٢٣  أعمال حرة

  ١٢.٣  ٨  ١٠.٢  ١٢  معاش

  إجمالي الدخل الشھري لألسرة - ٧

  ٧٠.٨  ٤٦  ٥٠.٨  ٦٠  جنیھ) ٣٨٠٠- ١٢٠٠(

  ١٦.٩  ١١  ٣١.٤  ٣٧  جنیھ) ٦٤٠٠- ٣٨٠١(

  ١٢.٣  ٨  ١٧.٨  ٢١  جنیھ) ٩٠٠٠- ٦٤٠١(

  السن عند الزواج -٨

  ٦٠  ٣٩  ٣٥.٦  ٤٢  سنة) ٢٣- ١٦(

  ٣٥.٤  ٢٣  ٥٥.٩  ٦٦  سنة) ٣١- ٢٤(

  ٤.٦  ٣  ٨.٥  ١٠  سنة) ٤٠- ٣٢(

  حیازة األرض الزراعیة -٩
  ٢٧.٧  ١٨  ٣٤.٧  ٤١  نعم

  ٧٢.٣  ٤٧  ٦٥.٣  ٧٧  ال

  
  ائج الدراسة المیدانیة ومناقشتھانت

للریفیین كل على حده، قبل  مستوى جودة الحیاة ومحاورھا :أوًال
  :سعر الصرف وبعد تحریر

لتحقیق الھدف األول من الدراسة والمتعلق بالتعرف على 
جودة الوضع االقتصادي، جودة : مستوى جودة الحیاة ومحاورھا

الحیاة االجتماعیة، جودة التعلیم، جودة الصحة العامة، جودة الصحة 
النفسیة، جودة الوضع البیئي للریفیین كل على حده، قبل وبعد تحریر 

ستخدمت األعمدة البیانیة لتعبر عن النسب المئویة سعر الصرف، ا
  :لتكرارات استجابات المبحوثین، وفیما یلي عرضًا لھذه النتائج

إلى ) ١(یشیر الشكل رقم  :مستوى جودة الوضع االقتصادي - ١
أن مستوى جودة الوضع االقتصادي كان متوسط قبل تحریر سعر 

، %٤٩.٧ الصرف عند ما یقرب من نصف المبحوثین بنسبة بلغت
في حین أصبح مستوى جودة الوضع االقتصادي منخفض بعد 
تحریر سعر الصرف عند ما یقارب ثلثي المبحوثین بنسبة بلغت 

، وھو ما یشیر إلى انخفاض مستوى جودة الوضع %٦٦.١
االقتصادي بعد تحریر سعر الصرف وتأثره بشكل كبیر، وھو ما 

العزازي، سعاد (تي یتفق مع نظریة جودة الحیاة المتكاملة، ودراس
، وربما یرجع ذلك إلى حدوث )٢٠١٨عفیفي، أمل (، )٢٠١٨

زیادة كبیرة في أسعار السلع والخدمات التي یحتاجھا المبحوثین، 
وما یتبع ذلك من عدم قدرتھ على توفیر احتیاجات أسرتھ، أو 
محاولة التصرف في جزء من مدخراتھ سواء المادیة أو العینیة، 

  .یاجات أسرتھللعمل على سد احت
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  مستوى جودة المستوى االقتصادي للمبحوثین قبل وبعد تحریر سعر الصرف :)١(شكل رقم 

  
) ٢(یتضح من الشكل رقم  :مستوى جودة الحیاة االجتماعیة - ٢

أن مستوى جودة الحیاة االجتماعیة كان مرتفع قبل تحریر سعر 
ت الصرف عند ما یقرب من ثالثة أرباع المبحوثین بنسبة بلغ

، في حین أصبح مستوى جودة الحیاة االجتماعیة متوسط %٧٣.٢
بعد تحریر سعر الصرف عند أكثریة المبحوثین بنسبة بلغت 

، وھو ما یبین التأثر السلبي لمستوى جودة الحیاة %٤٣.٧

االجتماعیة بعد تحریر سعر الصرف، وھو ما یتفق مع دراسة 
انخفاض  ، وربما یرجع ذلك إلى أن)٢٠١٨العزازي، سعاد (

المستوي االقتصادي كان لھ دور في زیادة األعباء الحیاتیة على 
األسرة، واالنشغال في توفیر احتیاجاتھا، األمر الذي أثر بالسلب 
على العالقات األسریة بشكل خاص، وعلى االنتماء والمشاركة 

 .المجتمعیة بشكل عام

  

 
  ین قبل وبعد تحریر سعر الصرفجودة الحیاة االجتماعیة للمبحوث مستوى :)٢(شكل رقم 

  
أن مستوى جودة ) ٣(یظھر الشكل رقم  :مستوى جودة التعلیم -٣

التعلیم كان متوسط قبل تحریر سعر الصرف عند أكثر من ثالثة 
، في حین أصبح مستوى جودة %٧٧أرباع المبحوثین بنسبة بلغت 

التعلیم منخفض بعد تحریر سعر الصرف عند أكثر من نصف 
، وھو ما یشیر إلى انخفاض جودة %٥٤.١بنسبة بلغت  المبحوثین

التعلیم بعد تحریر سعر الصرف من وجھة نظر المبحوثین، وربما 

یرجع ذلك إلى ارتفاع المصاریف الدراسیة في بعض المراحل، 
عدم متابعة صیانة خدمات وتجھیزات المدرسة نتیجة ارتفاع 

نتیجة ارتفاع األسعار، كما تأثرت انتقاالت الطالب والمدرسین 
أسعار المواصالت في حالة بعد المدرسة عن المسكن، األمر الذي 
یرتبط بانتظام علمیة الدراسة، كما یمكن انخفاض المستوى 

  .المعیشي للمدرسین أن یؤثر على مستوى أدائھم داخل الفصول
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  جودة التعلیم للمبحوثین قبل وبعد تحریر سعر الصرف مستوى :)٣(شكل رقم 

  
أن ) ٤(یتضح من الشكل رقم  :مستوى جودة الصحة العامة -٤

مستوى جودة الصحة العامة كان متوسط قبل تحریر سعر الصرف 
، في حین %٥٨.٥عند أكثر من نصف المبحوثین بنسبة بلغت 

أصبح مستوى جودة الصحة العامة منخفض بعد تحریر سعر 
ما یشیر ، وھو %٦١.٢الصرف عند أكثریة المبحوثین بنسبة بلغت 
 للریفیین عینة الدراسة إلى انخفاض مستوى جودة الصحة العامة

، وربما یرجع ذلك إلى الزیادة الكبیرة بعد تحریر سعر الصرف
التي حدثت في أسعار األدویة مما یقلل من قدرة المبحوثین على 
توفیرھا، كما یمكن أن یكون النخفاض مستوى جودة المستشفیات 

مستوى ل سكن المبحوثین دور في تدني الحكومیة وبعدھا عن مح
  .جودة الصحة العامة

  

 
  للمبحوثین قبل وبعد تحریر سعر الصرف جودة الصحة العامة مستوى :)٤(شكل رقم 

  
إلى أن ) ٥(یشیر الشكل رقم  :مستوى جودة الصحة النفسیة -٥

مستوى جودة الصحة النفسیة كان متوسط قبل تحریر سعر 
، في حین %٦١.٢حوثین بنسبة بلغت الصرف عند أكثریة المب

أصبح مستوى جودة الصحة النفسیة منخفض بعد تحریر سعر 
، %٦٦.١الصرف عند ما یقرب من ثلثي المبحوثین بنسبة بلغت 

وھو ما یشیر إلى انخفاض مستوى جودة الصحة النفسیة بعد تحریر 

الحاجات اإلنسانیة  إشباعوھو ما یتفق مع نظریة  سعر الصرف،
، وربما یرجع ذلك إلى )٢٠١٨العزازي، سعاد (ودارسة  لماسلو،

انخفاض المقدرة المادیة للمبحوثین نتیجة زیادة األسعار، وزیادة 
متطلبات األسرة وعدم القدرة عن الترویح عن نفسھ وأسرتھ، وھو 
ما یسفر عن انخفاض مستوى سعادتھوتأثر حالتھ النفسیة بالسلب 

  .بشكل عام
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  للمبحوثین قبل وبعد تحریر سعر الصرف جودة الصحة النفسیة مستوى :)٥(شكل رقم 

  
) ٦(یتضح من الشكل رقم  :مستوى جودة الوضع البیئي -٦

استمرار انخفاض مستوى جودة الوضع البیئي قبل وبعد تحریر 
% ٦٣.٩، %٥٣سعر الصرف عند أكثریة المبحوثین بنسب بلغت 
ین عینة الدراسة على الترتیب، وھو ما یشیر إلى عدم رضا الریفی

على مستوى جودة الوضع البیئي، وربما یرجع ذلك إلى تدني جودة 

میاه الشرب واعتماد المبحوثین على شراء میاه الشرب من عربات 
تقوم ببیعھا للمواطنین أو االعتماد على أجھزة تنقیة المیاه المنزلیة، 
 كما أن عدم توافر شبكة صرف صحي، أو أماكن إللقاء القمامة لھ

  .تبعات كبیرة على تلوث البیئة وتدھور الوضع البیئي

  

 
  للمبحوثین قبل وبعد تحریر سعر الصرف جودة الوضع البیئي مستوى :)٦(شكل رقم 

  
أن مستوى ) ٧(یتضح من الشكل رقم  :مستوى جودة الحیاة -٧

جودة الحیاة كان متوسط قبل تحریر سعر الصرف عند أكثریة 
، في حین أصبح مستوى جودة %٤٤.٨المبحوثین بنسبة بلغت 

الحیاة منخفض بعد تحریر سعر الصرف عند أكثر من نصف 
، وھو ما یظھر انخفاض مستوى %٥٦.٣المبحوثین بنسبة بلغت 

جودة الحیاة بوجھ عام للریفیین عینة الدراسة بعد تحریر سعر 

الصرف، وھو ما یتفق مع نظریة جودة الحیاة التكاملیة، وربما 
ى أن التأثیر السلبي لزیادة األسعار الناتج عن تحریر یرجع ذلك إل

سعر الصرف، والثبات النسبي في دخول األفراد، امتد إلى جمیع 
جوانب حیاة الریفیین سواء اقتصادیة أو اجتماعیة أو تعلیمیة أو 
صحیة أو النفسیة أو البیئیة، األمر الذى أثر وبشكل مباشر على 

  .دة الحیاةانخفاض درجة شعور الریفیین بجو
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  للمبحوثین قبل وبعد تحریر سعر الصرف جودة الحیاة مستوى :)٧(شكل رقم 

  
اختبار معنویة الفروق لمستوى جودة الحیاة ومحاورھا كل  - ثانیًا

  :على حده، قبل وبعد تحریر سعر الصرف

والمتعلق باختبار معنویة  لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة
اة ومحاورھا كل على حده، قبل وبعد الفروق لمستوى جودة الحی

 Paired-Samples T" اختبارتحریر سعر الصرف، تم استخدام 
test" الختبار صحة الفروض الصفریة كما یلي:  

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة : جودة الوضع االقتصادي -١
تم فرض الفرض  فیما یخص محور جودة الوضع االقتصادي،

ن صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض البحثي األول، وللتحقق م
في جودة الوضع االقتصادي  ال یوجد فرق معنوي"الصفري التالي 

، وتشیر نتائج الجدول رقم "للریفیین قبل وبعد تحریر سعر الصرف
في جودة  ٠.٠١عند مستوى معنویة  فرق معنويإلى وجود ) ٣(

 سعر الصرف، وھذا الوضع االقتصادي للریفیین قبل وبعد تحریر
الفرق لصالح فترة ما قبل تحریر سعر الصرف، ذات المتوسط 

، وبناًء على ذلك یمكن رفض الفرض ٤٢.٣١األعلى والذي بلغ 
تسبب تحریر سعر  وھو ما یؤكد الصفري وقبول الفرض البحثي،

قدرة الریفیین في اشباع احتیاجاتھم نتیجة  الصرف بإضعاف
  .المفاجئ والمستمرتضاؤل القدرة الشرائیة أمام ارتفاع األسعار 

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة فیما  :جودة الحیاة االجتماعیة -٢
تم فرض الفرض البحثي  یخص محور جودة الحیاة االجتماعیة،

الثاني، وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري 
في جودة الحیاة االجتماعیة للریفیین  ال یوجد فرق معنوي"التالي 
) ٣(، وتظھر نتائج الجدول رقم "عد تحریر سعر الصرفقبل وب

في جودة الحیاة  ٠.٠١عند مستوى معنویة  معنويوجود فرق 
الفرق  االجتماعیة للریفیین قبل وبعد تحریر سعر الصرف، وھذا

لصالح فترة ما قبل تحریر سعر الصرف، ذات المتوسط األعلى 
ض الصفري ، وبناًء على ذلك یمكن رفض الفر٤٩.٦٨والذي بلغ 

وقبول الفرض البحثي، وھو ما یعضد ما سبق من نتیجة مفادھا أن 
تحریر سعر الصرف أثر بطریق غیر مباشر على مستوى درجة 
التفاعل االجتماعي للریفیین سواء على نطاق األسرة أو المجتمع، 
نتیجة استنزاف وقتھم ومجھودھم من أجل محاولة توفیر احتیاجاتھم 

  .عارومواجھة ارتفاع الس

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة فیما یخص  :جودة التعلیم -٣
تم فرض الفرض البحثي الثالث، وللتحقق من  محور جودة التعلیم،

ال یوجد "صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري التالي 
للریفیین قبل وبعد تحریر سعر  في جودة التعلیم فرق معنوي

 فرق معنويإلى وجود ) ٣( ، وتشیر نتائج الجدول رقم"الصرف
للریفیین قبل وبعد  في جودة التعلیم ٠.٠١عند مستوى معنویة 

الفرق لصالح فترة ما قبل تحریر سعر تحریر سعر الصرف، وھذا
وبناًء على ذلك  ،٤٣.٦٤الصرف، ذات المتوسط األعلى والذي بلغ 

یمكن رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البحثي، وھو ما یؤكد 
دة التعلیم بعد قرار تحریر سعر الصرف، وأن الجانب انخفاض جو

المادي مؤثر سواء على االنتظام في الذھاب للدراسة، أو على جودة 
العملیة التعلیمیة الخاصة بالطالب أو المدرس أو المدرسة على حد 

  .سواء

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة فیما  :جودة الصحة العامة -٤
تم فرض الفرض البحثي  عامة،یخص محور جودة الصحة ال

الرابع، وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري 
للریفیین قبل  في جودة الصحة العامة ال یوجد فرق معنوي" التالي 

) ٣(، ویتضح من نتائج الجدول رقم "وبعد تحریر سعر الصرف
في جودة الصحة  ٠.٠١عند مستوى معنویة  فرق معنويوجود 
الفرق لصالح  یفیین قبل وبعد تحریر سعر الصرف، وھذاللر العامة

فترة ما قبل تحریر سعر الصرف، ذات المتوسط األعلى والذي بلغ 
وبناًء على ذلك یمكن رفض الفرض الصفري وقبول  ،٣٩.١٠

الفرض البحثي، وھو ما یشیر إلى ما أدي لھ تحریر سعر الصرف 
خفاض قدرتھم على من زیادة المعاناة الصحیة للریفیین، نتیجة ان

  .شراء األدویة، أو لسوء الخدمة الصحیة في المستشفیات الحكومیة

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة فیما  :جودة الصحة النفسیة -٥
تم فرض الفرض البحثي  یخص محور جودة الصحة النفسیة،

الخامس، وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض 
 في جودة الصحة النفسیة فرق معنويال یوجد " الصفري التالي 

، وتشیر نتائج الجدول رقم "للریفیین قبل وبعد تحریر سعر الصرف
في جودة الصحة  ٠.٠١عند مستوى معنویة  فرق معنويإلى ) ٣(

الفرق  للریفیین قبل وبعد تحریر سعر الصرف، وھذا النفسیة
لصالح فترة ما قبل تحریر سعر الصرف، ذات المتوسط األعلى 

وبناًء على ذلك یمكن رفض الفرض الصفري  ،٣٧.٩٠ذي بلغ وال
ن یوقبول الفرض البحثي، وھو ما یؤكد تأثر الجانب النفسي للریفی

وزیادة قلقھم وخوفھم من مستقبلھم ومستقبل أوالدھم، وما قد ینتج 
  .عنھ انھیار أمام الضغوط الحیاتیة
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ة فیما لتحقیق الھدف الثاني من الدراس :جودة الوضع البیئي -٦

تم فرض الفرض البحثي  البیئي، یخص محور جودة الوضع
السادس، وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض 

 البیئي في جودة الوضع ال یوجد فرق معنوي" الصفري التالي 
، وتشیر نتائج الجدول رقم "للریفیین قبل وبعد تحریر سعر الصرف

في جودة  ٠.٠١ عند مستوى معنویة فرق معنويإلى وجود ) ٣(
الفرق  للریفیین قبل وبعد تحریر سعر الصرف، وھذا البیئي الوضع

لصالح فترة ما قبل تحریر سعر الصرف، ذات المتوسط األعلى 
وبناًء على ذلك یمكن رفض الفرض الصفري  ،٣٠.٧١والذي بلغ 

وقبول الفرض البحثي، وھو ما یشیر أنھ وبالرغم من انخفاض 
تحریر سعر الصرف، إال أن ھذا  جودة الوضع البیئي قبل

  .االنخفاض ازداد بعد تحریر سعر الصرف بصورة ملحوظة

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة فیما یخص  :جودة الحیاة -٧
تم فرض الفرض البحثي السابع، وللتحقق من  محور جودة الحیاة،

ال یوجد "صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري التالي 
للریفیین قبل وبعد تحریر سعر  جودة الحیاةفي  فرق معنوي

 فرق معنويإلى وجود ) ٣(، وتشیر نتائج الجدول رقم "الصرف
للریفیین قبل وبعد  في جودة الحیاة ٠.٠١عند مستوى معنویة 

الفرق لصالح فترة ما قبل تحریر سعر  تحریر سعر الصرف، وھذا
على وبناًء  ،٢٥٤.٣٤الصرف، ذات المتوسط األعلى والذي بلغ 

وھو ما  ذلك یمكن رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البحثي،
یؤكد ما سبق من نتائج، في أن مستوى جودة الحیاة في الریف تأثر 
بدرجة كبیرة بعد تحریر سعر الصرف وما تبعھ من قرارات، 
نتیجة عدم تنفیذ إجراءات احترازیة كافیة لمواجھة اآلثار السلبیة 

  .لتحریر سعر الصرف في الریف
 

  لمستوى جودة الحیاة ومحاورھا كل على حده، قبل وبعد تحریر سعر الصرف نتائج اختبار معنویة الفروق :)٣(جدول رقم 

 المتغیر
  المتوسط الحسابي

  قبل تحریر سعر الصرف

  المتوسط الحسابي

  بعد تحریر سعر الصرف
  "ت"قیمة 

  **١٢.٢٨١  ٢٨.٩٩  ٤٢.٣١  جودة الوضع االقتصادي -١

  **١٦.٥١٢  ٣٢.٦٨  ٤٩.٦٨  حیاة االجتماعیةجودة ال -٢

  **١٣.١٢١  ٢٧.٨٠  ٤٣.٦٤  جودة التعلیم -٣

  **٩.١٢٣  ٢٨.٦٦  ٣٩.١٠  جودة الصحة العامة -٤

  **١٠.٨٧٣  ٢٧.٩٢  ٣٧.٩٠  جودة الصحة النفسیة -٥

  **٥.٧٠٦  ٢٦.٧٣  ٣٠.٧١  جودة الوضع البیئي -٦

  **١٣.٩٦٤  ١٨٠.٧٦  ٢٥٤.٣٤  جودة الحیاة -٧

  ٠.٠١مستوى داللة **                                               ١٨٣= ن 

  
أھم المشكالت التي تحد من مستوى جودة الحیاة من وجھة  - :ثالثًا

  :نظر الریفیین عینة الدراسة

والمتعلق بتحدید أھم  لتحقیق الھدف الثالث من الدراسة
 المشكالت التي تحد من مستوى جودة الحیاة في الریف من وجھة
نظر المبحوثین، تم سؤال المبحوثین عن أھم المشكالت التي تحد 
من كل محور من محاور جودة الحیاة من وجھة نظره، وحسب 

جمالي عینة الدراسة والبالغ التكرار لكل عبارة، ثم تم نسبتھ إل
  :مبحوث، وجاءت النتائج كاآلتي ١٨٣عددھا 

أن أھم إلى ) ٤(یشیر جدول رقم  :جودة الوضع االقتصادي -١
ثالثة مشكالت تحد من جودة المستوى االقتصادي من وجھة نظر 

والمستمرة في أسعار  الزیادة الكبیرة: ھي الریفیین عینة الدراسة
السلع األساسیة، تدني وثبات مستوى األجور وانخفاض القوة 
الشرائیة، الزیادة الكبیرة في أسعار الكھرباء والماء وأحیانًا التقدیر 

% ٩٠.٢، %٩١.٨، %٩٧.٨للفواتیر، بنسب بلغت غیر العادل 
على الترتیب، وھو ما یشیر إلى أھمیة تحسین األجور، وضبط 

  .أسعار السلع لتحسین جودة الوضع االقتصادي
  

 المشكالت التي تحد من جودة المستوى االقتصادیمن وجھة نظر الریفیین عینة الدراسة :)٤(جدول رقم 

  الترتیب  یةالنسبة المئو  التكرار المشكلة

  ١  ٩٧.٨  ١٧٩  .الزیادة الكبیرة والمستمرة في أسعار السلع األساسیة -١

 ٢  ٩١.٨  ١٦٨  .تدني وثبات مستوى األجور وانخفاض القوة الشرائیة -٢

  ٣  ٩٠.٢  ١٦٥  .الزیادة الكبیرة في أسعار الكھرباء والماء وأحیانًا التقدیر غیر العادل للفواتیر - ٣

  ٤  ٨٥.٢  ١٥٦  .الت نتیجة ارتفاع أسعار المحروقاتارتفاع أسعار الموص -٤

  ٥  ٦٧.٢  ١٢٣  .ارتفاع قیمة رسوم استخراج األوراق الرسمیة من كافة مؤسسات الدولة -٥

  ٦  ٥٨.٥  ١٠٧  .عدم القدرة على توفیر احتیاجات األسرة من المالبس نتیجة زیادة سعرھا -٦

  ٧  ٤٩.٧  ٩١  .املین في قطاع المقاوالتاالرتفاع الكبیر في أسعار مواد البناء وأجور الع -٧

  ٨  ٤٧.٥  ٨٧  .عدم توافر فرص عمل إضافیة مناسبة لتحسین الدخل -٨

  ٩  ٣٧.٢  ٦٨  .انخفاض العائد من اإلنتاج الزراعي نتیجة بیع المحصول بأسعار منخفضة - ٩

  ١٠  ٣٦.١  ٦٦  ارتفاع تكالیف مستلزمات اإلنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ومبیدات - ١٠

  ١١  ٣٣.٣  ٦١  .ارتفاع تكلفة استخدام المیكنة الزراعیة نتیجة زیادة أسعار السوالر - ١١

  ١٢  ٢٤.٦  ٤٥  .عدم جدوى تربیة األغنام واألبقار والجاموس نتیجة ارتفاع سعر العلف - ١٢
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أن أھم ) ٥(یتضح من جدول رقم  :جودة الحیاة االجتماعیة -٢
عیة من وجھة نظر ثالثة مشكالت تحد من جودة الحیاة االجتما

غیاب القیم والمبادئ الریفیة التي تربینا : الریفیین عینة الدراسة ھي
صعوبة تربیة األبناء نتیجة أوضاع علیھا في ظل ضغوط الحیاة، 

كثرة انشغال أفراد األسرة في أعمالھم وقلة المجتمع السیئة، 

% ٦٥.٦، %٧٤.٣، %٧٧اجتماعھم كما في السابق، بنسب بلغت 
تیب، وھو ما یبرز أھمیة إعادة ترسیخ قیم االنتماء على التر

والترابط في الریف لتقف في مواجھة األمراض التي تظھر نتیجة 
  .انخفاض مستویات المعیشة

  

  المشكالت التي تحد من جودة الحیاة االجتماعیة من وجھة نظر الریفیین عینة الدراسة :)٥(جدول رقم 

  ترتیبال  النسبة المئویة  التكرار المشكلة

  ١  ٧٧  ١٤١  .غیاب القیم والمبادئ الریفیة التي تربینا علیھا في ظل ضغوط الحیاة -١

  ٢  ٧٤.٣  ١٣٦  .صعوبة تربیة األبناء نتیجة أوضاع المجتمع السیئة -٢

 ٣  ٦٥.٦  ١٢٠  .كثرة انشغال أفراد األسرة في أعمالھم وقلة اجتماعھم كما في السابق -٣

  ٤  ٦٣.٩  ١١٧  .وباألخص في األجیال حدیثة السنانتشار عدم احترام الكبیر  -٤

  ٥  ٥٤.٦  ١٠٠  .الشعور بالغربة نتیجة اختالف طباع الناس وعاداتھم عن المعتاد علیھ -٥

  ٦  ٥٤.١  ٩٩  .عدم وجود أحد للمساعدة في األزمات في الكثیر من األحیان -٦

  ٧  ٤٦.٤  ٨٥  .انشغال أھالي القریة في أعمالھم واقتصار التجمع على المناسبات -٧

  ٨  ٤٢.١  ٧٧  .وجود تفرقة بین الناس في التعامل في المؤسسات الحكومیة - ٨

  ٩  ٣٢.٨  ٦٠  .عدم شعوري بأھمیة دوري في القریة وذلك الستحواذ البعض على العمل العام - ٩

 
إلى أن أھم ثالثة مشكالت ) ٦(یشیر جدول رقم  :جودة التعلیم -٣

: لریفیین عینة الدراسة ھيتحد من جودة التعلیم من وجھة نظر ا
االعتماد الكلي على الدروس الخصوصیة في تحصیل المادة 
العلمیة، ارتفاع أسعار الدروس الخصوصیة بشكل مبالغ فیھ، 

ارتفاع كثافة الفصول بشكل كبیر مما یؤثر على استیعاب الطالب، 
على الترتیب، وھو ما % ٨٥.٢، %٩٠.٢، %٩٣.٤بنسب بلغت 

ادة ھیكلة منظومة التعلیم بالشكل الذي یضمن عإیشیر إلى ضرورة 
  .القضاء على الدروس الخصوصیة،وزیادة فعالیة العملیة التعلیمیة

  

  المشكالت التي تحد من جودة التعلیم من وجھة نظر الریفیین عینة الدراسة :)٦(جدول رقم 

  الترتیب  النسبة المئویة  التكرار المشكلة

  ١  ٩٣.٤  ١٧١  .لخصوصیة في تحصیل المادة العلمیةاالعتماد الكلي على الدروس ا -١

  ٢  ٩٠.٢  ١٦٥  .ارتفاع أسعار الدروس الخصوصیة بشكل مبالغ فیھ -٢

  ٣  ٨٥.٢  ١٥٦  .ارتفاع كثافة الفصول بشكل كبیر مما یؤثر على استیعاب الطالب -٣

 ٤  ٦٧.٢  ١٢٣  .عدم انتظام الدراسة في المدراس خالل العام الدراسي -٤

  ٥  ٦٠.١  ١١٠  .توى تجھیزات المدرسة وعدم توفر مستلزمات التدریسانخفاض مس -٥

  ٦  ٥٩  ١٠٨  .اعتماد المناھج الدراسیة على الحفظ وعدم اھتمامھا باالبتكار واالبداع -٦

  ٧  ٥٣  ٩٧  .تأخر تسلیم الكتب المدرسیة للطالب مما یعمل على تأثر مستواھم الدراسي - ٧

  ٨  ٥٢.٥  ٩٦  .لتنمیة قدرات الطالب اھمال األنشطة المدرسیة التي تھدف -٨

  ٩  ٣٩.٩  ٧٣  .التغییر المستمر في سیاسات التعلیم وأنظمتھ مما یعمل على تشتت الطالب وأسرتھ - ٩

  ١٠  ٣٨.٣  ٧٠  .بعد المدرسة عن محل إقامة الطالب مما یمثل عبئ بدني ومادي - ١٠

  ١١  ٣٠.١  ٥٥  .تسلط بعض المدرسین على الطالب بغرض إعطائھم دروس خصوصیة - ١١

  



Laban,  2019 72 

 
إلى أن أھم ثالثة ) ٧(یشیر جدول رقم  :جودة الصحة العامة -٤

مشكالت تحد من جودة الصحة العامةمن وجھة نظر الریفیین عینة 
االرتفاع الكبیر في تكالیف الدواء بعد تحریر سعر : الدراسة ھي

الصرف، تدھور مستوى جودة المستشفیات الحكومیة بشكل كبیر، 

ت قریبة مما یصعب من عالج الحاالت الطارئة، عدم توفر مستشفیا
على الترتیب، وھو ما % ٧٨.١، %٨٤.٧، %٩٢.٣بنسب بلغت 

یشیر إلى أھمیة إعادة النظر في المنظومة الصحیة في الریف من 
  .حیث الجودة والتوافر، وضبط إجراءات تسعیر الدواء في مصر

  

  امة من وجھة نظر الریفیین عینة الدراسةالمشكالت التي تحد من جودة الصحة الع :)٧(جدول رقم 

  الترتیب  النسبة المئویة  التكرار المشكلة

  ١  ٩٢.٣  ١٦٩  .االرتفاع الكبیر في تكالیف الدواء بعد تحریر سعر الصرف -١

 ٢  ٨٤.٧  ١٥٥  .تدھور مستوى جودة المستشفیات الحكومیة بشكل كبیر -٢

  ٣  ٧٨.١  ١٤٣  .حاالت الطارئةعدم توفر مستشفیات قریبة مما یصعب من عالج ال -٣

  ٤  ٦١.٢  ١١٢  .إلزام المریض في المستشفیات الحكومیة بشراء مستلزمات العملیات واألدویة - ٤

  ٥  ٥٥.٢  ١٠١  .سوء الخدمة في التأمین العالجي واالصطدام بالروتین الحكومي للحصول على الخدمة - ٥

  ٦  ٥٢.٥  ٩٦  .ج الحاالت المحتاجةغیاب دور الحمالت الحكومیة الطبیة بالقریة للكشف وعال - ٦

  ٧  ٤٨.٦  ٨٩  .االضطرار إلى الذھاب للمستشفیات الخاصة نتیجة اإلھمال في المستشفیات الحكومیة - ٧

  ٨  ٤٤.٣  ٨١  . عدم توفر أطباء في بعض التخصصات وعدم وجودھم طوال الوقت - ٨

  ٩  ٤١.٥  ٧٦  .ارتفاع قیمة الكشف الطبي في العیادات الخاصة لألطباء -٩

  ١٠  ٤١  ٧٥  .ارتفاع تكلفة العالج بالمستشفیات الخاصة باألخص في العملیات الكبرى - ١٠

  ١١  ٤٠.٤  ٧٤  .عدم وجود نقطة إسعاف قریبة لنقل الحاالت الطارئة والخطیرة - ١١

  
أن أھم ثالثة ) ٨(یتضح من جدول رقم : جودة الصحة النفسیة -٥

ظر الریفیین مشكالت تحد من جودة الصحة النفسیة من وجھة ن
الشعور باالكتئاب في نتیجة عدم قدرتي على  :عینة الدراسة ھي

تأمین مستقبل أسرتي، عدم وجود فرصة للترویح عن النفس نتیجة 

انخفاض الوضع المادي، زیادة الضغط النفسي نتیجة زیادة األعباء 
على الترتیب، % ٦٠.٧، %٦٩.٤، %٧٢.١الحیاتیة، بنسب بلغت 

تحسین الوضع المادي للریفیین لضمان  وھو ما یظھر ضرورة
  .صحتھم النفسیة تحسن جودة

  

  المشكالت التي تحد من جودة الصحة النفسیة من وجھة نظر الریفیین عینة الدراسة :)٨(جدول رقم 

  الترتیب  النسبة المئویة  التكرار المشكلة

  ١  ٧٢.١  ١٣٢  .الشعور باالكتئاب في نتیجة عدم قدرتي على تأمین مستقبل أسرتي -١

  ٢  ٦٩.٤  ١٢٧  .عدم وجود فرصة للترویح عن النفس نتیجة انخفاض الوضع المادي -٢

 ٣  ٦٠.٧  ١١١  .زیادة الضغط النفسي نتیجة زیادة األعباء الحیاتیة -٣

  ٤  ٥٤.٦  ١٠٠  .زیادة خوفي على أبنائي من المجتمع الخارجي والصحبة السیئة -٤

  ٥  ٤٩.٢  ٩٠  .نتیجة تكرارھا المستمر لم تعد لدي قدرة على مواجھة المشكالت -٥

  ٦  ٤٧  ٨٦  .زیادة ضغوط العمل تؤثر على حالتي المزاجیة وعالقتي مع أفراد أسرتي -٦

 
إلى أن أھم ثالثة ) ٩(یشیر جدول رقم  :جودة الوضع البیئي -٦

من وجھة نظر الریفیین عینة  مشكالت تحد من جودة الوضع البیئي
ة وغیر صالحة لالستخدام األدمي، میاه الشرب ملوث :الدراسة ھي

عدم وجود صرف صحي واالعتماد على الترنشات والصرف في 
المصارف الزراعیة، نقص المساحة المنزرعة نتیجة كثرة البناء 

، %٦٣.٩، %٧٢.٧المخالف في األراضي الزراعیة، بنسب بلغت 
على الترتیب، وھو ما یشیر إلى أھمیة توفیر مصدر دائم % ٦١.٢

لنظیفة، وإقامة شبكات للصرف الصحي، وتفعیل قانون للمیاه ا
  .تجریم البناء على األراضي الزراعیة
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  المشكالت التي تحد من جودة الوضع البیئي من وجھة نظر الریفیین عینة الدراسة :)٩(جدول رقم 

  الترتیب  النسبة المئویة  التكرار المشكلة

 ١  ٧٢.٧  ١٣٣  .ميمیاه الشرب ملوثة وغیر صالحة لالستخدام األد -١

  ٢  ٦٣.٩  ١١٧  .عدم وجود صرف صحي واالعتماد على الترنشات والصرف في المصارف الزراعیة - ٢

  ٣  ٦١.٢  ١١٢  .نقص المساحة المنزرعة نتیجة كثرة البناء المخالف في األراضي الزراعیة -٣

  ٤  ٤٩.٧  ٩١  .انقطاع میاه الشرب لفترات طویلة ودون أي تحذیرات من الجھة المسئولة -٤

  ٥  ٤٤.٨  ٨٢  .زیادة تلوث الھواء في فترات حرق المخلفات الزراعیة -٥

  ٦  ٤٠.٤  ٧٤  .إلقاء القمامة في الطرقات وعدم وجود صنادیق أو أماكن مخصصة لھا -٦

  ٧  ٢٧.٣  ٥٠  .اإلكثار في المبیدات الزراعیة مما یعمل على تلوث التربة الزراعیة والمیاه الجوفیة - ٧

  
  توصیات الدراسة

وفقًا للعرض السابق للنتائج یمكن أن توصي الدراسة 
الراھنة ببعض التوصیات التي من الممكن أن یكون لھا دور في 

  :تحسین مستوى جودة حیاة الریفیین، كما یلي

ضرورة قیام وزارة التموین والتجارة الداخلیة بالتعاون مع  - ١
ط الغرفة التجاریة ووزارة الداخلیة بعمل حمالت مكبرة لضب

األسعار، والتأكید على أھمیة استمرارھا وتشدید العقوبات على 
  .المخالفین

قیام وزارة المالیة بسرعة العمل على تعدیل تشوھات ھیكل  - ٢
األجور، بما یالئم الزیادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات بعد 

  .تحریر سعر الصرف

ات قیام الحكومة المصریة بإعادة النظر في أسعار خدم - ٣
الوزارات المختلفة، سواء مستخرجات رسمیة أو كھرباء ومیاه 
واتصاالت، لما تمثلھ السیاسة التسعیریة الحالیة من أعباء مادیة 

  .على المواطنین

ضرورة قیام وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة األوقاف،  - ٤
بتوجیھ خطاب ثقافي دیني للریفیین یستھدف إحیاء قیم االحترام 

  .ومعاییر التنشئة االجتماعیة السلیمة والترابط

ضرورة قیام الحكومة المصریة بزیادة المخصصات المالیة  - ٥
لوزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني، ووضع خطة استراتیجیة 
تھدف لتطویر العملیة التعلیمیة بالكامل، لتكون جاذبة للطالب 

  .لضمان القضاء على الدروس الخصوصیة

الصحة والسكان بالنظر في سیاسة تسعیر الدواء،  قیام وزارة - ٦
ووضع ضوابط تضمن وصول الدواء للمواطنین بأسعار مناسبة 
ومطابقة لألسعار المعلنة دون أي مخالفات، وإعادة شركات القطاع 

  .العام الدوائیة للعمل لضمان ضبط السوق

قیام الحكومة المصریة بزیادة موازنة الصحة، وذلك بغرض  - ٧
وتحسین جودة المستشفیات الحكومیة باعتبارھا المسئول تطویر 

  .الرئیسي عن عالج المواطنین الریف

قیام وزارة الشباب بضرورة تفعیل الدور الترویحي لألندیة  - ٨
الریفیة ومراكز الشباب، من خالل تنفیذ ودعم رحالت وفعالیات 

م تھدف في األساس للنشر السعادة والبھجة بین الریفیین، لمساعدتھ
  .في تحسین حالتھم النفسیة

ضرورة قیام وزارة اإلسكان والمرافق بإعادة تأھیل شبكات  - ٩
المیاه في الریف لضمان وجود مصدر ما نظیف، مع الحرص على 
العمل على وجود مصدر ماء شرب دائم لجمیع الریفیین، 
واستھداف توسعة نطاق شبكة الصرف الصحي لتصل لجمیع 

لمواطنین، وسالمة األرض الزراعیة القري للحفاظ على صحة ا
  .ومیاه الري، مع تفعیل الرقابة والمتابعة

قیام كافة الوزارات بالتعاون من أجل وضع خطة عاجلة  - ١٠
لتوطین الریفیین في مدن جدیدة، ضمن معاییر یرتضیھا الریفیین، 
المتصاص الزیادة السكانیة في الریف، بغرض الحد من البناء على 

  .عیةاألراضي الزرا
  

  المراجع

أنماط االستھالك للمواطن ): "٢٠١٨(أمل عفیفي، صدیق  - ١
، مجلة البحوث "المصري بعد قرار تحریر سعر الصرف

، ٣٢التجاریة المعاصرة، كلیة التجارة، جامعة سوھاج، المجلد 
  .، مصر)٣(العدد 

أھم ): "٢٠١٩(الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  - ٢
، قطاع "فاق واالستھالكمؤشرات بحث الدخل واإلن

 .اإلحصاءات السكانیة والتعدادات، مصر

دور المجالس ): "٢٠٠٨(خواجة، زینھم مشحوت سید أحمد  - ٣
، رسالة "المحلیة في تحسین نوعیة حیاة األسرة الریفیة

 .ماجستیر، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، مصر

، "سیاسات أسعار الصرف): "٢٠١٣(راجح، محمد سامي،  - ٤
 .الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر

جودة الحیاة ): "٢٠١٦(رجاء أبو شمالة، محمد عبد الھادي  - ٥
وعالقتھا بتقدیر الذات والمھارات الحیاتیة لدى زوجات 

، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، "الشھداء في قطاع غزة
 .الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین

تي جامع طلبة لدى یاةالح جودة): "٢٠١٢( رغداء نعیسة، - ٦
، )١(، العدد ٢٨جامعة دمشق، المجلد  ، مجلة"وتشرین دمشق
  .سوریا

اآلثار االجتماعیة ): "٢٠١٨(سعاد العزازي، إبراھیم محمد  - ٧
تحریر : لبرنامج اإلصالح االقتصادي على األسرة المصریة

، مجلة قطاع الدراسات اإلنسانیة، كلیة "سعر الصرف نموذجًا
  .، مصر)٢٢(نیة، جامعة األزھر، العدد الدراسات اإلنسا

استراتیجیات إدارة ): "٢٠١٧(سمیرة العبدلي، أحمد حسن  - ٨
الضغوط لدى المرأة العاملة وانعكاسھا على جودة الحیاة 

، مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانیات واالجتماع، "األسریة
 .، اإلمارات)١٨(كلیة اإلمارات للعلوم التربویة، العدد 

أثر تحریر سعر ): "٢٠١٩(صور على منصور شطا، من - ٩
صرف العملة المصریة على بعض مؤشرات االقتصاد 
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، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة "المصري

، العدد ١١٠لالقتصاد السیاسي واإلحصاء والتشریع، المجلد 
  .، مصر)٥٣٤(

جودة الحیاة ): "٢٠١٨(عبد الفتاح، معتصم محمد سمیر حسن  - ١٠
دمان على االنترنت لدى طلبة المرحلة األساسیة وعالقتھا باإل

، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم التربویة والنفسیة، جامعة "العلیا
  .عمان العربیة، األردن

جودة الحیاة لدى عینة من ): "٢٠٠٨(عبد اهللا، ھشام إبراھیم  - ١١
، مجلة "الراشدین في ضوء بعض المتغیرات الدیموجرافیة

، كلیة التربیة، جامعة حلوان، دراسات تربویة واجتماعیة
  .، مصر)٤(، العدد ١٤المجلد 

دراسة لجودة ): "٢٠١٦(عكرش، أیمن أحمد ومي اإلمام  - ١٢
الحیاة الشاملة لسكان المجتمعات المحلیة البدویة في محافظتي 

مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم ، "شمال وجنوب سیناء
، العدد ٧جلد االجتماعیة، كلیة الزراعة، جامعة المنصورة، الم

  .، مصر)١٢(

طبیعة العمل وعالقتھا بجودة ): "٢٠١٤(مریم شیخي،  - ١٣
، رسالة ماجستیر، قسم العلوم االجتماعیة، كلیة العلوم "الحیاة

 .اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، جامعة آبي بكر بلقاید، الجزائر

جودة الحیاة لدى المرأة ): "٢٠١٨(منیرة السبیعي، مھنا  - ١٤
ة الخدمة االجتماعیة، الجمعیة المصریة ، مجل"الفقیرة

  .، مصر)٥٩(، العدد ٢لألخصائیین االجتماعیین، المجلد 

التوافق ): "٢٠١٧(مواھب الشریف، الصدیق الصادق  - ١٥
الزواجي وعالقتھ بجودة الحیاة لدى المتزوجات المختونات 
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16- Argyle, M. (1999): “Causes and correlates of 
happiness”, In: Kahneman D., Diener, E., 
Schwarz N., (Eds) Well-Being: The 
Foundations of Hedonic Psychology. New 
York: Russell Sage Foundation. 

17- Clarke, P. J. et al. (2000): “Well-being in 
Canadian seniors: findings from the Canadian 
study of health and aging”. Canadian Journal 
on Aging, Volume 19, Issue (2). 

18- Festinger, L. (1954):"A theory of social 
comparison processes", Humanrelations, 
Volume 7, Issue (2). 

19- Higgins, P. and J. M. Campanera (2011): 
“Sustainable quality of life in English city 
locations”, Elsevier Science, ISSN: 0264-
2751. 

20- Jordan, T. E. (2001): “Quality of life, 
hegemony, and social change in rural Ireland: 
W. Bence Jones, Alandlord who tried to do his 
duty”, Social Indicators Research, 55. 

21- Lawton, M. P. (1991): “A multidimensional 
view of quality of life in frail elders”, In: 
Birren, J. E., J. Lubben, J. Rowe and D. 
Deutchman (eds). The concept and 
measurement of quality of life in the frail 
elderly. San Diego: Academic Press. 

22- Leung, L. and P. S. N. Lee (2005): “Multiple 
determinants of life quality: the roles of 
Internet activities, use of new media, social 
support, and leisure activities”. Telematics and 
Informatics, Volume 22, Issue (3). 

23- Maslow, Abraham (1970): "Motivation and 
Personality", English Edition, Harper and Row 
Publishers, New York. 

24- Muntaner, C and J. Lynch (2002): “Social 
capital, class gender and race conflict, and 
population health: an essay review of Bowling 
Alone’s implications for social epidemiology. 
International Journal of Epidemiology, 
Volume 31, Issue (1). 

25- Sirgy, M. (2000): “A Method for assessing 
residents, satisfaction with community– based 
services: A Quality of life perspective, Social 
Indicators Research, Volume 49, Issue (3). 

26- The WHOQOL Group. (1995): ‘The World 
Health Organization Quality of Life 
Assessment”, position paper from the World 
Health Organization. Soc. Sci. Med. 

27- World Health Organization (1997): 
“Measuring Quality of life”, Programmed on 
Mental Health. Geneva. Switzerland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 Quality of Life for Rural People before and after the Exchange Rate Liberalization in Sharkia Governorate 
 

  
 

Quality of Life for Rural People before and after the Exchange Rate 
Liberalization in Sharkia Governorate 

Khaled A.A. Laban 
Agric. Econ. Dept., Branch of Rural Sociol., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

Received: 5/11/2019 

 
Summary: The study aimed to identify the level of quality of life and its axes: the quality of the economic situation, the 
quality of social life, the quality of education, the quality of public health, the quality of mental health, the quality of the 
environmental situation of rural people separately before and after the exchange rate liberalization, test the significance 
of differences in the quality of life and its axes separately before and after the exchange rate liberalization, identify the 
most important problems that limit the quality of life from the perspective of study sample. The study was conducted in 
Sharkia governorate based on the social survey methodology in Barkimim and Al Masada villages. The sample was 
selected by 10% of the total number of households in each village. The data was collected by a questionnaire from the 
beginning of November to the end of December 2018. Data had been analyzed by using frequencies and percentages, 
arithmetic average, alpha Cronbach, and Paired-Samples T test. The study found several results: The level of quality of 
life was average before the exchange rate liberalization at the majority of respondents by 44.8%, while the quality of 
life became low after the exchange rate liberalization at more than half of the respondents by 56.3%, and the presence 
of a significant difference at the level of Significant 0.01 in the quality of life of rural people before and after the 
exchange rate liberalization, this difference in favor of the pre-exchange rate liberalization period, with the highest 
average 254.34. 

Keywords: Quality of Life, Exchange Rate Liberalization, Sharkia Governorate 


