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الملخص
استھدفت الدراسة محاولة اإلجابة على عدد من التساؤالت يمكن إختصارھا فى األسئلة الثالث التالية  ،ھل تختلف آليات الحماية اإلجتماعية بإختالف النطاق الجغرافى
أو اإلطار المكانى  ،وھل يستتبع ذلك إختالف فى درجة الرضا عن ھذه اآلليات  ،وھل يمكن تفسير مستوى ھذا الرضا فى ضوء بعض المتغيرات الشخصية واإلجتماعية للريفيين
 .وقد إجريت الدراسة بقريتين أحدھما تمثل الريف التقليدى وھى قرية الغزالى مركز فاقوس  ،بمحافظة الشرقية  ،والقرية الثانية تمثل المجتمع الصحراوى وھى قرية جلبانة مركز
القنطرة شرق بمحافظة اإلسماعلية  .وقد بلغت عينة الدراسة  100مبحوث بكل قرية إختيرت عشوائيا ً .ولتحليل بيانات ھذه الدراسة إستخدم المنھج الوصفى  ،كما إستخدم إختبار "
 " tإلختبار الفروق بين المجموعات المستقلة باإلضافة إلى برنامج التحليل اإلحصائى فى العلوم اإلجتماعية )  .( SPSSوقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلى :أن أھم آليات الحماية
اإلجتماعية فى كل من المجتمع الزراعى التقليدى والمجتمع الصحراوى قد تمثلت فى توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعى  ،وتقديم الخدمات البيطرية  ،وتوفير السلع التموينية ،
ومعاش تكافل وكرامة  ،وتوفير الخدمات الصحية بالمستشفيات  ،وخدمات تطعيم األطفال  ،وتوفير األجھزة الشرطية  .أن ھناك فرق كبير بين المجتمعين فى آليات الحماية
اإلجتماعية لصالح المجتمع الزراعى التقليدى تمثلت فى اآلليات التالية  :خدمات التسويق الزراعى  ،ومساعدات أھل الخير  ،وإجراءات منع التعدى على األراضى الزراعية ،
واإلحساس باألمن واألمان .أن مستوى الرضا عن اآلليات اإلجتماعية يميل إلى أن يكون متوسطاً فى المجتمعين مع إنخفاض ملحوظ فى المجتمع الزراعى التقليدى .أن أھم
المتغيرات المستقلة ذات العالقة اإلرتباطية بمستوى الرضا عن آليات الحماية اإلجتماعية قد تمثلت فى سن المبحوث  ،ودرجة المشاركة اإلجتماعية الرسمية .أن أھم اإلحتياجات
الملحة فى المجتمعين آلليات الحماية اإلجتماعية فى زيادة المعاشات  ،وضبط األسعار  ،وتبسيط إجراءات الحصول على القروض  ،ومحاربة الدروس الخصوصية.

المقدمة
تعتبر الحماية االجتماعية ركيزة أساسية ھامة لتفعيل جھود التنمية
اإلجتماعية ومتالزمة في حدوثھا معھا  ،بمعنى انه كلما زادت قوة التنمية
اإلجتماية وتبلورت جھودھا في الحد من الظواھر اإلجتماعية السلبية  ،كلما
قويت تبعا ً لذلك منظومة الحماية االجتماعية  ،والتي تكاد تتداخل في أھدافھا مع
التنمية في سعيھا لتحقيق الحياة الكريمة لإلنسان.
والحماية اإلجتماعية تتضمن فى سعيھا آليات متنوعة لبناء مجتمع
تسوده العدالة واإلستقرار والمساواة  ،كما يتضمن سعيھا أيضا ً تخفيف حدة
الفقر والتھميش واإلستبعاد اإلجتماعى  ،وكذلك توفير فرص العمل  ،وإعادة
تأھيل العنصر البشرى بما يحقق التنمية المستدامة  ،ويحاصر الظواھر السلبية
التى تبدد إستقرار البناء اإلجتماعى  ،كما تسعى إلى تحقيق اإلنتماء والذى
يتوارى أو يختفى فى ظل إحساس األفراد بالتمايزات اإلجتماعية  ،وفى ظل
التناقضات التى تصيب األفراد باليأس.
وبرز فى اآلونة االخيرة إھتمام أكبر بقضايا الحماية اإلجتماعية
إستجابة للنزعة التفكيكية التى تجتاح العالم المعاصر  ،حيث يتحرك على كافة
األصعدة بإتجاه اإلستقطاب سواء على الصعيد العالمى أو القومى  ،فقد تعمق
اإلنفصال بين الشمال )الدول المتقدمة( والجنوب )الدول النامية( ،حيث تعيش
دول الشمال فى حالة من اليسر اإلقتصادى وال يعانى مواطنوھا فى الغالب من
المشكالت اليومية التى تتعلق بإشباع حاجاتھم األساسية  ،ومن ثم وجد أنھا
مجتمعات تتمتع بدرجة عالية من التماسك اإلجتماعى  ،على خالف ذلك غالبية
مجتمعات الجنوب بدأت تخضع لظاھرتين  ،األولى إستمرار آليات اإلستقطاب
اإلجتماعى بحيث وجد شريحة عليا فى ھذه المجتمعات تعيش حالة من الترف
الألخالقى  ،وھو االمر الذى يعنى إتجاه المجتمع إلى إستقطاب إجتماعى حاد
من المحتمل أن تكون له آثاره السلبية على اإلستقرار اإلجتماعى  .والثانية
وقوع حالة من اإلستبعاد لشرائح واسعة أصبحت تعانى من عجز حقيقى عن
إشباع الحاجات األساسية التى تضمن لھا مجرد إستمرار الوجود والبقاء ،
وتعانى من تردى أوضاعھا حتى أصبحت تعيش فى ظروف الإنسانية
) منظمة العمل العربية.( 211 : 2001 ،
وتعرف الحماية االجتماعية " بأنھا مجموعة اآلليات واألنشطة
المترابطة التي تھدف إلى تحقيق االستقرار اإلقتصادى واإلجتماعى  ،بتحرير
اإلنسان من ضغوط الحاجة والعوز والحرمان  ،والحد من خسائره وحمايته
من األزمات بكافة أشكالھا  ،وإتخاذ التدابير التي تؤھل اإلنسان للحصول على
إحتياجاته األساسية من الغذاء والتعليم والصحة  ،وضمان الحد األدنى لمستوى
المعيشة  ،بما يؤدى إلى إعالء قيم المواطنة وإذكاء روح التكافل اإلجتماعى
وترسيخ الشعور باإلنتماء" ) شوشان. (16 : 2008 ،
ويدرك المتأمل فى التاريخ اإلنسانى أن المرحلة الوحيدة التى لم
يظھر فيھا الحاجة إلى الحماية اإلجتماعية ھى المرحلة المشاعية  ،حيث كان
اإلنسان يعيش على قطف الثمار ليشبع حاجته إلى الطعام أو إصطياد الحيوان ،
ومن ثم لم يعرف اإلنسان فى ھذه المرحلة المبكرة ) األولية ( عدم العدالة

اإلجتماعية والمتمثلة فى الملكية واإلدخار  ،ومن ثم لم تظھر فى ھذه المرحلة
أى حالة من الحاالت التى تتطلب الحماية اإلجتماعية .
http:// meemmagazine / net P.2 20/3/2018
وقد بدات الحاجة إلى الحماية اإلجتماعية مع نشأة الملكية الخاصة
التى أدت إلى بروز مجموعة من الظواھر أبرزھا االستحواذ على قدر أكبر
من الخيرات والغلة والثمار فى مقابل حرمان اآلخرين منھا برغم حاجتھم
وعجزھم عن الوصول إليھا  ،كما ظھرت دوافع قوية للذين أستحوذوا على
الخيرات إلى مد يد العون ألولئك المحرمين أى اإلحسان إلى اآلخر  ،وھو
مقدمة حمايته إجتماعياً.
وأتسمت الحماية اإلجتماعية فى المرحلة القبلية  ،ومرحلة األسرة
األبوية بالطابع غير الرسمى  ،غير أن الحماية اإلجتماعية فى مرحلة المجتمع
المحلى كانت ذات طبيعة إنتقالية تداخلت فى إطارھا أنماط الحماية اإلجتماعية
الرسمية وغير الرسمية على السواء.
أما فى المجتمعات الحديثة  ،وخاصة فى الثلث األخير من القرن
العشرين  ،حيث بداية إنھيار األيديولوجية اإلشتراكية فى مقابل إزدھار
األيديولوجية الليبرالية والتى تؤكد باألساس على اإلقتصاد الحر وعلى قيادة
القطاع الخاص لعملية التنمية والتحديث واإلحتكام إلى قوانين السوق  ،وما تبع
ذلك من إختالالت إجتماعية بسبب سوء التحوالت الھيكلية التى وقعت فى
المجتمع أو بسبب غياب العدالة اإلجتماعية فى توزيع الفرص اإلجتماعية بما
يحافظ على الحقوق األساسية لإلنسان.
أن العلم الحديث وضح معنى ملموس للعدل ومؤشر صادق للمساواة
 ،فالمساواة في جوھرھا تعنى إندماج الناس في مجتمعھم على أصعدة اإلنتاج
واإلستھالك والعدل السياسي والتفاعل اإلجتماعى  ،ومن ثم فالالمساواه ھي
اإلستبعاد والحرمان واإلقصاء عن ھذه المشاركة.
http://www.ilo.org/global/topics/ social security long
en/index-htm p.29 17/11/2016.
وتكمن مبررات إتباع آليات الحماية االجتماعية في مصر إلى اآلثار
السلبية للتحوالت الھيكلية  ،وغياب العدالة االجتماعية إلستحواذ بعض الفئات
على غالبية الفرص المتاحة وحرمان فئات أخرى من ھذه الفرص  ،كما أن
برامج الحماية االجتماعية تخفف من حدة الفقر وتحسين الرفاھية االجتماعية
لجميع المواطنين )أبو قورة . ( 32 -29 :2010 ،
كما أن ھناك بعض النقاط األساسية التي تبنى عليھا سياسات الحماية
االجتماعية وھى  :أن تستجيب ھذه السياسات إلحتياجات الناس وأحوالھم
المعيشية  ،وأن يستطيع الناس تحملھا في المدى القصير والمتوسط  ،وأن
تكون متناغمة مع سياسات الحكومة والجمعيات األھلية  ،وأن تكون مبنية على
أساس تنمية قدرات األفراد  ،وأن تتصف بالمرونة .
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Hassan, M. H.
وعن مجاالت الحماية اإلجتماعية يرى " فان جبنكين " أنھا تنقسم
إلى مكونين أساسيين ھما  :المساعدة أو العون اإلجتماعى  ،والضمان
اإلجتماعى  ،والمكون األول يعرف على انه الفوائد أو المساعدات التى يحصل
عليھا الفرد فى شكل مادى أو عينى من الدولة وفقا ً لمستوى دخله وإعتبارات
أخرى  ،فى حين أن المكون الثانى يقصد به األمن اإلجتماعى وھو الذى يمول
من خالل مساھمات أو إشتراكات األفراد وفقا ً للقواعد المنظمة .ويرى بعض
الخبراء أن الحماية االجتماعية البد أن تتضمن بجانب توفير الحد األدنى
إلشباع الحاجات األساسية واإلنسانية  ،أن تتضمن أيضا بناء قدرات المھمشين
والمستبعدين إجتماعياً  ،ويرى البعض اآلخر أن مجاالت الحماية االجتماعية
تتضمن شقين ھما  :التأمين الصحى  ،وتأمين الدخل الخاص بفئات المعاقين،
وكبار السن  ،والمتعطلين عن العمل  ،والعجزه والمرضى  ،وكل من فقدوا
مصادر دخولھم . 20/6/2012http://www.acadimia.edu
ويرى بعضھم أن الحماية االجتماعية لھا جانبان ھما  :األول وھو الحماية
المادية والمتمثلة في العون اإلجتماعى واألمن اإلجتماعى  ،والتأمين الصحى ،
والجانب الثانى والمتعلق بالجانب اإلنسانى من الحماية ويتضمن الديموقراطية
وحرية الرأي  ،وحرية التعبير  ،واإلحساس باآلمان  ،وحقوق اإلنسان  .كما
يقسم بعضھم الحماية اإلجتماعية إلى  :الحماية فى مرحلة الطفولة من عمالة
االطفال  ،والتسرب من التعليم  ،والتامين الصحى فى المدارس  ،والحماية
اإلجتماعية فى مرحلة الشباب من تعليم مناسب وفرصة عمل  ،ومسكن
مناسب  ،وحمايته من تزييف الوعى  ،والحماية فى مرحلة الشيخوخة ضد
المرض  ،والمعاش المناسب  ،ودار المسنين  ،وحماية المرأة بإعطائھا حقھا
فى الحضانه  ،وحقھا فى الميراث  ،وحقھا فى إدارة أموالھا  ،وحقھا فى تولى
المناصب القيادية ) وھبة. ( 9 : 2017 ،
المشكلة البحثية :
تضم دائرة الفقر نحو بليون فرد فى العالم بعد إستبعاد الصين والھند ،
يقل دخل الفرد فيھا عن  600دوالر سنويا ً  ،منھم  630مليون فى فقر شديد )
متوسط دخل الفرد يقل عن  275دوالر سنويا ً (  ،وإذا أتسعت الدائرة وفقاً
لمعايير التنمية البشرية فتشمل  2بليون فرد من حجم سكان العالم البالغ  6بليون
فرد )ليلة. ( 20 : 2010،
أن الفئات الفقيرة من المجتمع التى تقبع فى قاع المجتمع تمثل الغالبية
العظمى من سكان العالم  ،ويتركز معظم الفقراء فى دول العالم الثالث خاصة
فى آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية  ،وتأتى الدول العربية فى القلب من دول
العالم الثالث  ،وقد وصل عدد الفقراء فى إثنى عشرة دولة عربية نحو 88
مليون نسمه فى  2004يمثلون حوالى  % 37.2من إجمالى سكان تلك الدول
منھم  % 59يعيشون فى المناطق الريفية ) البندارى. ( 322 : 2008 ،
وأوضحت منظمة العمل الدولية أن  % 27فقط من سكان العالم ھم
الذين تغطيھم أو تشملھم أنظمة حماية إجتماعية كافية  ،فى حين أن أكثر من
 % 50من سكان العالم يفتقدون أى نوع من أنواع تلك الحماية
). ( 1 :2010 ،Norton,A,T.,M
أن التحوالت اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية فى مصر منذ
السبعينات من القرن العشرين بفعل سياسات الخصخصه والتكيف الھيكلى مع
إقتصاديات السوق والتحوالت العالمية غير المسبوقة  ،وإنحسار دور الدولة
فى دعم الخدمات األساسية لجماھير المواطنين  ،وأرتفاع األسعار  ،وإنخفاض
القيمة الشرائية لألجور بسبب التضخم  ،وأرتفاع معدالت البطالة  ،ساھمت فى
إحداث تدھور ملموس فى األحوال المعيشية للكثيرين وخاصة الطبقة الوسطى
 ،وبالتالى إھدار كبير لرأس المال البشرى ) مركز المعلومات . ( 4 : 2017 ،
ويشير " جامع " نقالً عن تقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية عام
 2007وحسب تقرير الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء إلى وجود 14
مليون مصرى تحت خط الفقر  ،بينھما  4مليون ال يجدون قوت يومھم  ،كما
أشار ذلك التقرير أن مصر تقع فى المركز  111على قائمة الدول األكثر فقراً
) سليمان : 2008،بدون (.
وتعد ظاھرة العشوائيات أحد أفرازات ھذا الخلل فى السياق
اإلجتماعى واإلقتصادى  ،وتضم ھذه العشوائيات ما يقرب من  12مليون
شخص يعانون الفقر وتدنى الخدمات  ،وما يعكسه ذلك من صور عنف
وجريمه  ،واطفال يعيشون محرومين من أبسط أنواع الرعاية والحقوق  ،وفى
أسر تتسم بعالقات أسرية سيئة  ،وبيئة ملوثة تدفع أطفال ھذه المناطق إلى
اإلنحراف ) صالح . ( 2 : 2012 ،
وتبرز المشكلة البحثية فى أن كل ما سبق كان له إنعكاساته على المجتمع
الريفى المصرى بأكثر حده  ،حيث أن غالبية سكان الريف من الفقراء
والمعدومين وصغار الحائزين وغيرھم من الفئات محدودة الدخل والمھمشون
الذين يعانون من عدم اإلندماج اإلجتماعى فى الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية

والسياسية لمجتمعھم  ،كما ان نحو  % 63من فقراء المجتمع المصرى
يقطنون الريف.
ويزداد وضع الريف المصرى سوءاً حيث أن الريف يصله  % 30فقط من
السلع المدعومة ،فى الوقت الذى يقع عليه عبء توفير الغذاء والكساء لكل
الشعب المصرى  ،وأن الريف يعيش فيه أكثر فئات المجتمع فقراً ممن
يستحقون معاش الضمان اإلجتماعى )  : 4بدون (  ،وفى ھذا السياق أشارت
اإلحصائيات الصادرة فى بيان الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء فى
مصر أن نسبة الفقر المدقع أرتفعت إلى  ، % 5.3بينما كانت ھذه النسبة 4.4
 %سنة p.2 http://www.ahewar.org/debat/show.art 2012
20/6/2012
وتكمن مشكلة الدراسة فى التساؤالت  :ھل تختلف آليات الحماية
اإلجتماعية بإختالف النطاق الجغرافى أو اإلطار المكانى ؟ وھل يستتبع ذلك
إختالف فى درجة الرضا عن ھذه اآلليات ؟ وھل يمكن تفسير ذلك فى ضوء
بعض المتغيرات الشخصية واإلجتماعية للريفيين ؟
أھداف البحث :
مما سبق وفى ضوء المشكلة البحثية إستھدف ھذا البحث ما يلى :
 – 1الوقوف على آليات الحماية اإلجتماعية المقدمة للريفيين بمنطقتى الدراسة
 -2التعرف على مستوى رضا الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية فى
المجاالت المختلفة بمنطقتى الدراسة .
 - 3تحديد معنوية الفروق بين منطقتى الدراسة فيما يتعلق بدرجة الرضا عن
آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة .
 – 4التعرف على العالقات اإلرتباطية بين درجة الرضا عن آليات الحماية
اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة والمتغيرات المستقلة المدروسة بمنطقتى
الدراسة .
 – 5التعرف على اإلحتياجات الملحة للريفيين من برامج الحماية اإلجتماعية
فى المجاالت المختلفة بمنطقتى الدراسة .
أھمية البحث :
ترجه أھمية البحث من الناحية النظرية إلى أنه يدعم اإلطار النظرى
عن الحماية اإلجتماعية  ،كما أنه يلقى الضوء على الخدمات التى تقدم لدعم
الفئات المھمشة والمستبعده إجتماعيا ً واألكثر فقراً  ،كما يلقى الضوء على
بعض الموضوعات التى تتعلق بإحتياجات الريفيين  ،حيث أن تجاھل
إحتياجاتھم سيكون له آثاره السلبية على المجتمع المصرى  ،كما أنه يعد إضافة
إلى الدراسات السابقة فى ھذا المجال  ،ومرجعا ً للدراسات المستقبلية التى
تھدف إلى رفع مستوى خدمات الحماية اإلجتماعية وتحقيق العدالة اإلجتماعية
 ،وبالتالى التقليل من فئات فئات المعدمين والمستبعدين إجتماعيا ً فى الريف.
وتكمن أھمية البحث من الناحية التطبيقية فى تقديم توصيات إلى الجھات
المعنية بتطوير الريف وتنميته  ،تساعد فى تحسين خدمات برامج الحماية
اإلجتماعية بما يضمن تقليص حجم الفئات محدودة الدخل والمھمشين
والمستبعدين إجتماعياً ،ومعالجة المشكالت والتطورات الناجمه عن زيادة حجم
ھذه الفئات.

الطريقة البحثية
المجال الجغرافى :
أجرى ھذا البحث فى محافظتى الشرقية واإلسماعيلية  ،حيث أنھما
يمثالن مجتمعين زراعيين مختلفين  ،المجتمع األول يمثله قرية تقليدية قديمه
فى وجه بحرى وھى قرية الغزالى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية  ،حيث أنھا
ذات كثافة سكانية عالية  ،والمجتمع الثانى يمثله قرية صحراوية وھى قرية
جلبانة مركز القنطرة شرق بمحافظة اإلسماعلية وقد تم إختيارھا بإعتباؤھا
ذات كثافة سكانية منخفضة ) الوحدة المحلية بالغزالى : 2017 ،بدون ( .
المجال البشرى :
حيث بلغت الشاملة  14130ريفى بقرية الغزالى مركز فاقوس
بمحافظة الشرقية  ،و  5123ريفى بقرية جلبانة مركز القنطرة شرق بمحافظة
اإلسماعلية .ولتحديد عينة الدراسة تم تطبيق معادلة إختيار العينة عند مستوى
دقة  ) ٪10العزبى (33 : 2017 ،حيث تم إختيار 100مبحوث عشوائيا ً من
قرية الغزالى ،و  100مبحوث عشوائيا ً من قرية جلبانه .
جمع البيانات :
تم إستخدم اإلستبيان بالمقابلة الشخصية لجمع البيانات ،وذلك بعد
اختبار صالحية استمارةاالستبيان لتحقيق أھداف البحث بصفة مبدئية .وقد تم
جمع البيانات خالل شھر يناير .2018
أدوات التحليل اإلحصائي :
تم إستخدام معامل االرتباط البسيط فى تحليل البيانات للتعرف على طبيعة
العالقات االرتباطية الثنائية بين المتغيرات البحثية ذات الطبيعة المتصلة التي
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تضمنتھا الدراسة  ،وقد تم إسنتخدام اختبار " "Tللحكم على معنوية الفروق
بين المجتمعين الزراعيين فيما يتعلق بدرجة الرضا عن آليات الحماية
اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة  ،باإلضافة إلي العرض الجدولي بالتكرار
والنسب المئوية.وتراوحت مستويات المعنوية المستخدمة من  0.001الى
 0.05كأساس للحكم على معنوية العالقات المحسوبة ،وتم التحليل باستخدام
الحاسب اآللي باالستعانة بحزمة البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية
المعروفة باسم  Spssفي المعالجة االحصائية لبيانات البحث.
وصف المبحوثين أفراد عينة البحث :
أظھرت النتائج الواردة بالجدول ) (1والخاص بوصف خصائص المبحوثين
الريفيين عينة الدراسة ما يلي:
 أن  % 57من المبحوثين الريفيين بمحافظة الشرقية قد وقعوا فى الفئة
العمرية )  56سنة فأكثر ( ،بينما  % 53المبحوثين الريفيين بمحافظة
اإلسماعلية قد وقعوا فى الفئة العمرية ) (55 – 44سنة.
 أن غالبية المبحوثين الريفيين فى محافظتى الشرقية واإلسماعيلية بنسبة 69
 % 50 ، %على الترتيب قد وقعو فى فئة عدد أفراد األسرة ) ( 8 – 6
أفراد.
 أن غالبية المبحوثين الريفيين فى محافظتى الشرقية واإلسماعيلية بنسبة
 % 95 ، % 76على الترتيب كانوا متزوجون .
 أن  % 44من المبحوثين الريفيين أفراد عينة البحث بمحافظة الشرقية كانوا
أميين ،بينما وجد أن غالبية الريفيين فى محافظة اإلسماعيلية بنسبة % 34
تعليمھم متوسط.
 أن غالبية المبحوثين الريفيين فى محافظتى الشرقية واإلسماعيلية بنسبة 71
 % 42 ، %على الترتيب كانت مھنتھم األساسية الزراعة.
 أن غالبية المبحوثين الريفيين فى محافظتى الشرقية واإلسماعيلية بنسبة 61
 % 51 ، %على الترتيب قد وقعو فى فئة حجم الحيازة المزرعية ) – 8
 61قيراط (.
 أن غالبية الريفيين المبحوثين بمحافظة الشرقية بنسبة  57أفراد عينة البحث
كانت درجة مشاركتھم اإلجتماعية منخفضة  ،فى حين كان  % 50من
الريفيين بمحافظة اإلسماعلية كانت مشاركتھم اإلجتماعية عالية .
 أن  % 54من المبحوثين بمحافظة الشرقية كانت درجة إنفتاحھم الثقافي
منخفضة )  ( 5 – 2درجات  ،في حين أن  % 53من الريفيين بمحافظة
اإلسماعيلية كانت درجة إنفتاحم الثقافي متوسطة )  9 – 6درجات (.
 أن غالبية الريفيين المبحوثين بمحافظة الشرقية أفراد عينة البحث بنسبة 63
 %كانت درجة مشاركتھم السياسية منخفضة )  ( 10 – 7درجات  ،فى
حين كان  % 48من الريفيين بمحافظة اإلسماعلية كانت مشاركتھم
السياسية متوسطة )  ( 14 – 11درجة.
وبالنظر إلى النتائج السابقة والخاصة بوصف المبحوثين أفراد عينة
البحث فى بمحافظتى الدراسة  ،وجد أنھم من كبار السن فى محافظة الشرقية ،
بينما فى محافظة اإلسماعلية من متوسطى السن  ،كما وجد أن حجم غالبية
أفراد أسرھم فى المحافظتين من )  ( 8 – 6أفراد  ،كما كان غالبيتھم
متزوجون بمحافظتى الدراسة  ،وبالنسبة للحالة التعليمة وجد أن غلبيتھم فى
محافظة الشرقية أميون  ،بينما فى محافظة اإلسماعلية تعليمھم متوسط  ،كما
أنھم فى محافظتى الدراسة كانوا مزارعين ويمتلكون من )  ( 61 – 8قيراط ،
بينما كانت مشاركة الريفيين اإلجتماعية منخفضة بمحافظة الشرقية  ،وعالية
فى محافظة اإلسماعلية  ،كما كان اإلنفتاح الثقافى بمحافظة الشرقية منخفض
وعالى بمحافظة اإلسماعيلية  ،وأخيراً كانت مشاركة الريفيين السياسية
منخفضة فى محافظة الشرقية وعالية فى اإلسماعلية.
آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة بمحافظتى الدراسة:
وللتعرف على آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة
بمحافظتى الدراسة  ،أظھرت النتائج الواردة بالجدول رقم )  ( 2أن آليات
الحماية اإلجتماعية فى المجال اإلقتصادى بالنسبة لمحافظة الشرقية أن الدولة
بتوفر للزراع مستلزمات اإلنتاج حسبما قرر  % 97من الريفيين المبحوثين ،
أن الدولة بتقدم للمزارع خدمات بيطرية جيدة بنسبة  % 94من المبحوثين  ،أن
الدولة بتھتم بدرجة كبيرة بالتسويق الزراعى بنسبة  ، % 86وأخيراً أن الدولة
بتقدم دعم مالى للمشروعات بنسبة  . % 51أما بالنسبة لمحافظة اإلسماعيلية
كانت ھذه اآلليات أن الدولة بتوفر للزراع مستلزمات اإلنتاج بنسبة  % 96من
الريفيين  ،الدولة بتقدم للمزارع خدمات بيطرية جيدة بنسبة ، % 93أن الدولة
بتوفر الدخل المناسب لألفراد بنسبة  ، % 90أن الدولة بتقدم دعم مالى
للمشروعات بنسبة  ، % 55وأن الدولة بتدعم المشروعات الصغيرة للشباب
بنسبة . % 54

كما أظھرت النتائج بذات الجدول أن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجال
اإلجتماعى بالنسبة لمحافظة الشرقية  ،كانت أن الدولة بتوفر السلع التموينية
بنسبة  % 98من الريفيين  ،أن الدولة بتوفر معاش تكافل وكرامة بنسبة % 97
 ،أنه يوجد مساعدات من أھل الخير بنسبة  ، % 62كما أنه يوجد مساعدات
من الجمعيات األھلية بنسبة  ، % 58أما ھذه اآلليات بمحافظة اإلسماعيلية
فكانت أن الدولة موفرة السلع التموينية  ،والدولة بتوفر معاش تامين الدخل ،
والدولة بتوفر معاش تأمين وكرامة  ،والدولة بتوفر معاش إستثنائى  ،والدولة
بتساعد الزراع فى حاالت المرض  ،والدولة بتساعد فى حاالت التأمين
والزواج  ،والدولة بتساعد فى حاالت وفاة األباء وحاالت الطالق  ،والدولة
بتعمل تأمين على الحياة ،والدولة بتقدم مساعدة فى حالة الكوارث  ،وأخيراً
يوجد مساعدات من الجمعيات األھلية وذلك بنسبة  % 100لكل منھا.
جدول  . 1وصف المبحوثين أفراد عينة البحث
محافظة الشرقية
المتغيرات المستقلة
%
العدد
سن المبحوث
7
7
)  ( 43 –32سنة
36
36
)  ( 55 – 44سنة
57
57
)  56سنة فأكثر (
حجم أسرة المبحوث
27
27
)  ( 5– 3أفراد
69
69
)  ( 8 –6فرد
4
4
)  9افراد فأكثر (
الحالة اإلجتماعية للمبحوث
10
10
أعزب
76
76
متزوج
10
10
أرمل
4
4
مطلق
عدد سنوات تعليم المبحوث
44
44
أمي
28
28
يقرأ ويكتب
6
6
تعليم أساسى
8
8
تعليم متوسط
14
14
تعليم عالى
مھنة المبحوث
10
10
موظف
71
71
مزارع
10
10
مزارع وموظف
5
5
مھنة أخرى
4
4
ال يعمل
حي¬ازة األرض الزراعي¬¬ة ألس¬¬رة
المبحوث
13
13
ال توجد حيازة
61
61
)  61 – 8قيراط (
22
22
)  115 – 62قيراط (
4
4
)  116قيراط فأكثر (
درج¬¬¬¬ة المش¬¬¬¬اركة اإلجتماعي¬¬¬¬¬ة
للمبحوث
57
57
)  2 – 1درجة (
23
23
)  4 – 3درجات (
20
20
)  5درجات فأكثر (
درجة اإلنفتاح الثقافى للمبحوث
54
54
)  5 – 2درجات (
22
22
)  9 – 6درجات (
24
24
)  10درجات فأكثر (
درج¬¬¬¬¬¬ة المش¬¬¬¬¬¬اركة السياس¬¬¬¬¬¬ية
للمبحوث
63
63
)  10 – 7درجات (
20
20
)  14 – 11درجة (
17
17
)  15درجة فأكثر (

محافظة اإلسماعيلية
%
العدد
18
53
29

18
53
29

42
50
8

42
50
8

صفر
95
5
0

صفر
95
5
0

25
14
7
34
20

25
14
7
34
20

9
42
37
10
2

9
42
37
10
2

13
51
23
13

13
51
23
13

24
26
50

24
26
50

0
53
47

0
53
47

34
48
18

34
48
18

جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

أما آليات الحماية اإلجتماعية فى مجال التعليم فى محافظة الشرقية
كما أظھرھا جدول )  ( 2أنه يوجد برامج للقضاء على الدروس الخصوصية
وذلك بنسبة  % 82من الريفيين أفراد عينة البحث  ،كما يوجد برامج لمنع
التسرب من التعليم بنسبة  % 76من الريفيين  ،كما يوجد برامج لمعالجة تدنى
التعليم  ،وأيضا ً يوجد برامج لدعم التعليم الفنى وذلك بنسبة . %74
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أما ھذه اآلليات بالنسبة لمحافظة اإلسماعيلية أنه يوجد برامج لمحو
األمية وذلك بنسبة  ، % 84و يوجد برامج لمنع التسرب من التعليم  ،و يوجد
برامج لدعم التعليم الفنى بنسبة  % 68لكل منھما  ،كما يوجد برامج للقضاء
على الدروس الخصوصية بنسبة  % 62من الريفيين.
وبينت النتائج بذات الجدول أن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجال
الصحى بمحافظة الشرقية ھى  :أن ھناك الخدمات الطبية المقدمة فى
المستشفيات الحكومية بنسبة  % 98من الريفيين أفراد عينة البحث  ،وأنه يوجد
الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفيات الخاصة بنسبة  % 97من الريفيين ،
كما يوجد خدمات التأمين الصحى بنسبة  % 84من الريفيين  ،كما توجد
حمالت تطعيم األطفال بالمجان بنسبة  % 76من الريفيين  ،وأخيراً توجد
خدمات خاصة بالحصول على العالج بنسبة  % 72من الريفيين أفراد عينة
البحث.
أما آليات الحماية اإلجتماعية فى المجال الصحى بمحافظة
اإلسماعيلية ھى  :وجود حمالت تطعيم األطفال بالمجان بنسبة  % 93من
الريفيين  ،ووجود الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفيات الخاصة بنسبة 83
 %من الريفيين  ،ووجود يوجد خدمات التأمين الصحى بنسبة  % 82من
الريفيين  ،ووجود الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفيات الحكومية ،
وخدمات خاصة بالحصول على العالج بنسبة  % 78لكل منھا .
أما آليات مجال الحماية اإلجتماعية للفئات المحرومة بمحافظة
الشرقية  ،كما أوضحھا ذات الجدول أن الدولة بتوفر المياه النقية بنسبة % 96
من الريفيين أفراد عينة البحث  ،أما ھذه اآلليات فى محافظة اإلسماعيلية
فكانت :أن الدولة بتوفر الصرف الصحى بنسبة  % 96من الريفيين  ،وأن
الدولة بتوفر المياه النقية بنسبة  % 88من الريفيين .
أما آليات الحماية اإلجتماعية فى مجال األمن واألمان فى محافظة
الشرقية كما بينھا جدول ) ( 2أن الدولة بتوفر بتوفر شرطى يحقق األمن بنسبة
 % 97من الريفيين أفراد عينة البحث  ،الدولة بتمنع التعدى على األراضى
الزراعية بنسبة  % 56من الريفيين  .أما ھذه اآلليات من وجھة نظر الريفيين
بمحافظة اإلسماعيلية أن الدولة بتوفر مسكن صحى آمن بنسبة  % 89من
ھؤالء الريفيين  ،وأن الدولة بتوفر شرطى يحقق األمن بنسبة  % 78من
الريفيين  ،كما أن الدولة بتوفر لجان شعبية تحقق االمن بنسبة  % 61من
الريفيين.
أما آليات الحماية اإلجتماعية فى مجال الحماية اإلنسانية فى محافظة
الشرقية كما بينھا جدول ) ( 2أن الدولة تعمل على اإلحساس باألمن بنسبة
 % 86من الريفيين أفراد عينة البحث  ،وأن الدولة تتيح حرية التعبير عن
الرأى بنسبة  % 78من الريفيين  ،وأن الدولة تسن قوانين لحفظ الكرامة فى
العمل  ،كما أن الدولة تعمل على حماية العمالة المؤقتة بنسبة  % 52لكل منھا.
أما ھذه اآلليات فى محافظة اإلسماعيلية ھى  :أن الدولة تتيح حرية التعبير عن
الرأى بنسبة  % 77من الريفيين  ،كما أنھا تسن قوانين لحفظ الكرامة فى العمل
بنسبة  % 75من الريفيين.
وبالنظر إلى النتائج السابقة نجد أنه بالرغم من إقرار الريفيين لكثير
من اآلليات التى تقدم لھم من قبل الحكومة  ،إال أنھم يريدون مزيدا من التركيز
على بعض اآلليات من قبل الحكومة  ،وتتضمن أنھم يريدون توفير دخل
مناسب لھم من قبل الحكومة  ،وزيادة مساعدتھم فى حاالت الزواج  ،ووضع
برامج لمعالجة القصور فى التعليم  ،وزيادة التركيز على التغذية السليمة
لألطفال وزيادة خدمات تحسين الوعى الغذائى  ،وسرعة اإلنتھاء من خدمات
الصرف الصحى بالقرى.
رضا الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة بمنطقة
الدراسة :
وللتعرف على مستوى رضا الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية فى
المجاالت المختلفة  ،تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )  ( 3ما يلى :
 بالنسبة لمستوى رضا الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجالاإلقتصادى بمحافظتى الدراسة  ،تبين أن مستوى رضا الريفيين عن أنشطة
المجال اإلقتصادى كان متوسطا ً بمحافظة الشرقية بنسبة  ، % 59فى حين
كان عاليا ً بمحافظة اإلسماعيلية بنسبة . % 54
 بالنسبة لمستوى رضا الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجالاإلجتماعى بمحافظتى الدراسة  ،تبين أن مستوى رضا الريفيين عن أنشطة
المجال اإلجتماعى كان متوسطا ً بمحافظة الشرقية بنسبة  ، % 59فى حين
كان منخفضا ً بمحافظة اإلسماعيلية بنسبة . % 60

جدول . 2آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة بمحافظتى الدراسة
آليات الحماية اإلجتماعية فى
م
المجاالت المختلفة
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

محافظة الشرقية محافظة اإلسماعيلية
تحدث ال تحدث تحدث ال تحدث
عدد  %عدد  %عدد  %عدد %

المجال اإلقتصادى
الدولة بتدعم المشروعات الصغيرة 46 46 54 54 58 58 42 42
للشباب
الدولة بتعمل على تامين ملكية 56 56 44 44 59 59 41 41
األرض الزراعية
الدولة بتوفر للزراع مستلزمات 4 4 96 96 3 3 97 97
اإلنتاج
الدولة بتقدم للمزارع خدمات بيطرية 7 7 93 93 6 6 94 94
جيدة
الدولة بتقدم دعم مالى للمشروعات 45 45 55 55 49 49 51 51
الدولة بتھتم بدرجة كبيرة بالتسويق 54 54 46 46 14 14 86 86
الزراعى
الدولة موفرة الدخل المناسب لألفراد 10 10 90 90 92 92 8 8
المجال اإلجتماعى
0 0 100 100 2 2 98 98
الدولة موفرة السلع التموينية
0 0 100 100 94 94 6 6
الدولة بتوفر معاش تامين الدخل
0 0 100 100 3 3 97 97
الدولة بتوفر معاش تكافل وكرامة
0 0 100 100 92 92 8 8
الدولة بتوفر معاش إستثنائى
الدولة بتساعد الزراع فى حاالت المرض 0 0 100 100 98 98 2 2
الدولة بتساعد فى حاالت التأمين والزواج 0 0 100 100 98 98 2 2
الدولة بتساعد فى حاالت وفاة األباء 0 0 100 100 98 98 2 2
وحاالت الطالق
100 100 0 0 98 98 2 2
الدولة بتوفر معاش بدل بطالة
0 0 100 100 96 96 4 4
الدولة بتعمل تأمين على الحياة
الدولة بتقدم مساعدة فى حالة الكوارث 0 0 100 100 86 86 14 14
يوجد مساعدات من الجمعيات األھلية 0 0 100 100 42 42 58 58
59 59 41 41 38 38 62 62
يوجد مساعدات من أھل الخير
مجال التعليم :
87 87 13 13 26 26 74 74
يوجد برامج لمعالجة تدنى التعليم
16 16 84 84 10 10 9 9
يوجد برامج محو االمية
يوجد برامج لمنع التسرب من التعليم 32 32 68 68 24 24 76 76
32 32 68 68 26 26 74 74
يوجد برامج لدعم التعليم الفنى
يوجد برامج للقضاء على الدروس 38 38 62 62 18 18 82 82
الخصوصية
المجال الصحى:
الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفيات 22 22 78 78 2 2 98 98
الحكومية

الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفيات 3 97 97

17 17 83 83 3

الخاصة

89 89 11 11 72 72 28 28
التغذية السليمة لألطفال
18 18 82 82 16 16 84 84
يوجد خدمات التأمين الصحى
توجد خدمات خاصة بالحصول على 22 22 78 78 28 28 72 72
العالج

توجد حمالت تطعيم األطفال بالمجان 7 7 93 93 24 24 76 76
توجد خدمات تحسين الوعى الغذائى 94 94 6 6 83 83 17 17
مجال الحماية اإلجتماعية للفئات المحرومة:
68 68 32 32 98 98 2 2
الدولة بتوفر الطعام
68 68 32 32 97 97 3 3
الدولة بتوفر الملبس
12 12 88 88 1 1 99 99
الدولة بتوفر المياه النقية
4 4 96 96 99 99 1 1
الدولة بتوفر الصرف الصحى
مجال األمن واآلمان :
11 11 89 89 79 79 21 21
الدولة بتوفر مسكن صحى آمن
22 22 78 78 3 3 97 97
الدولة بتوفر شرطة تحقق األمن
الدولة بتوفر لجان شعبية تحقق االمن 39 39 61 61 72 72 28 28
الدولة بتمنع التعدى على األراضى 79 79 21 21 44 44 56 56
الزراعية
82 82 18 18 60 60 40 40
الدولة بتوضع حد أدنى لألجور
الدولة بتوضع نظام لرعاية األيتام 85 85 15 15 63 63 37 37
والحدث
مجال الحماية اإلنسانية:
الدولة تتيح حرية التعبير عن الرأى 23 23 77 77 24 24 78 78
الدولة تعمل قوانين لحفظ الكرامة فى العمل 25 25 75 75 48 48 52 52
الدولة تعمل على اإلحساس باألمن 52 52 48 48 14 14 86 86
الدولة تعمل على حماية العمالة المؤقتة 65 65 35 35 46 46 52 52
الدولة بتسن قوانين لحماية العالقة بين 80 80 20 20 52 52 48 48
المالك والمستأجر
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 بالنسبة لمستوى رضا الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية فى مجالالتعليم بمحافظتى الدراسة  ،تبين أن مستوى رضا الريفيين عن أنشطة
مجال التعليم كان منخفضا ً بمحافظتى الشرقية واإلسماعيلية بنسب ، % 55
بالنسبة لمستوى رضا
و  % 83على الترتيب .
الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجال الصحى بمحافظتى
الدراسة  ،تبين أن مستوى رضا الريفيين عن أنشطة المجال الصحى كان
متوسطا ً بمحافظة الشرقية بنسبة  ، % 49فى حين كان منخفضا ً بمحافظة
اإلسماعيلية بنسبة . % 55
 بالنسبة لمستوى رضا الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية فى مجالالحماية المجتمعية للفئات المحرومة بمحافظتى الدراسة  ،تبين أن مستوى
رضا الريفيين عن أنشطة ھذا المجال كان منخفضاً بمحافظة الشرقية بنسبة
 ، % 88فى حين كان متوسطا ً بمحافظة اإلسماعيلية بنسبة . % 73
 بالنسبة لمستوى رضا الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية فى مجالاألمن واألمان بمحافظتى الدراسة  ،تبين أن مستوى رضا الريفيين عن
أنشطة ھذا المجال كان منخفضاً بمحافظة الشرقية بنسبة  ، % 55فى حين
كان متوسطا ً بمحافظة اإلسماعيلية بنسبة . % 45
 بالنسبة لمستوى رضا الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية فى مجالالحماية المجتمعية للفئات المحرومة بمحافظتى الدراسة  ،تبين أن مستوى
رضا الريفيين عن أنشطة ھذا المجال كان منخفضاً بمحافظة الشرقية بنسبة
 ، % 88فى حين كان متوسطا ً بمحافظة اإلسماعيلية بنسبة . % 73
 بالنسبة لمستوى رضا الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية مجتمعةبمحافظتى الدراسة  ،تبين أن مستوى رضا الريفيين عن أنشطة ھذا المجال
كان منخفضا ً بمحافظة الشرقية بنسبة  ، % 55فى حين كان متوسطاً
بمحافظة اإلسماعيلية بنسبة . % 60
جدول . 3مستوى رضا الريفيين عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت
المختلفة
آليات الحماية اإلجتماعية

محافظة الشرقية
%
العدد

 – 1المجال اإلقتصادى :
مستوى رضا منخفض
مستوى رضا متوسط
مستوى رضا عالى
 – 2المجال اإلجتماعى :
22
22
مستوى رضا منخفض
69
69
مستوى رضا متوسط
9
9
مستوى رضا عالى
 – 3مجال التعليم :
55
55
مستوى رضا منخفض
42
42
مستوى رضا متوسط
3
3
مستوى رضا عالى
 – 4المجال الصحى :
47
47
مستوى رضا منخفض
49
49
مستوى رضا متوسط
4
4
مستوى رضا عالى
 – 5مجال الحماية المجتمعية للفئات المحرومة :
88
88
مستوى رضا منخفض
11
11
مستوى رضا متوسط
1
1
مستوى رضا عالى
 – 6مجال األمن واألمان :
55
55
مستوى رضا منخفض
35
35
مستوى رضا متوسط
10
10
مستوى رضا عالى
 – 7الدرجة الكلية لمستوى الرضا فى المجاالت المختلفة :
55
55
مستوى رضا منخفض
41
41
مستوى رضا متوسط
4
4
مستوى رضا عالى
33
59
8

33
59
8

محافظة اإلسماعيلية
%
العدد
10
36
54

10
36
54

60
32
8

60
32
8

83
16
1

83
16
1

55
37
8

55
37
8

15
73
12

15
73
12

46
45
9

46
45
9

32
60
8

32
60
8

اإلجتماعية للفئات المحرومة  ،والدرجة الكلية لمستوى الرضا فى المجاالت
المختلفة  ،فى حين كان منخفضا ً فى مجاالت  :المجال اإلجتماعى  ،مجال
التعليم  ،والمجال الصحى  ،واألمن واألمان.
ثالثا ً  :تحديد معنوية الفروق بين محافظتى الشرقية واإلسماعيلية فيما يتعلق
بمستوى الرضا عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة :
الختبار صحة الفرض اإلحصائي الذى ينص على " عدم وجود
فروق معنوية بين مستوى الرضا عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت
المختلفة بكل من محافظتي الشرقية واإلسماعيلية "  ،تم استخدام اختبار " " t
للفروق بين متوسطي العينتين ،وقد أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم ) 4
( ما يلى :
 وجود فروق معنوية عند المستوى االحتمالي  0.01بين مستوى الرضا عنآليات الحماية اإلجتماعية فى المجال اإلقتصادى بكل من محافظتي الشرقية
واإلسماعيلية  ،حيث بلغت قيمة "  " tالمحسوبة بالنسبة  12.057وھى
أكبر من نظيرتھا الجدولية.
 وجود فروق معنوية عند المستوى االحتمالي  0.01بين بين مستوى الرضاعن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجال اإلجتماعى بكل من محافظتي
الشرقية واإلسماعيلية  ،حيث بلغت قيمة "  " tالمحسوبة  10.733وھى
أكبر من نظيرتھا الجدولية أيضا ً .
 وجود فروق معنوية عند المستوى االحتمالي  0.01بين بين مستوى الرضاعن آليات الحماية اإلجتماعية فى مجال التعليم بكل من محافظتي الشرقية
واإلسماعيلية  ،حيث بلغت قيمة "  " tالمحسوبة  6.681وھى أكبر من
نظيرتھا الجدولية أيضا ً .
جدول  . 4الفروق بين محافظتى الشرقية واإلسماعلية فيما يتعلق بدرجة
الرضا عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة
بمنطقتى الدراسة
مستوى الرضا
عن آليات
الحماية
اإلجتماعية فى
المجاالت
المختلفة
 - 1المجال
اإلقتصادى
 - 2المجال
اإلجتماعى
 – 3مجال التعليم
:
 – 4المجال
الصحى :
 - 5مجال
الحماية المجتمعية
للفئات المحرومة
:
 – 6مجال األمن
واألمان :
 – 7مجال
الحماية اإلنسانية:
 – 8الدرجة
الكلية لمستوى
الرضا عن آليات
الحماية
اإلجتماعية فى
المجاالت
المختلفة :
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وبالنظر إلى النتائج السابقة والخاصة بمستوى رضا الريفيين عن
األنشطة المختلفة  ،أتضح أن مستوى رضا الريفيين بمحافظة الشرقية كان
متوسطا ً فى المجاالت التالية  :اإلقتصادية  ،واإلجتماعية  ،والصحية  ،فى
حين كان منخفضا ً فى مجاالت  :التعليم  ،والحماية المجتمعية للفئات المحرومة
 ،ومجال األمن واألمان  ،والدرجة الكلية لمستوى الرضا فى المجاالت
المختلفة.
أما بالنسبة لمحافظة اإلسماعيلية فقد كان مستوى رضا المبحوثين عاليا ٍ فى
المجال اإلقتصادى  ،بينما كان متوسطا ً فى مجاالت  :مجال الحماية
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المحافظات

حجم العينة

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

الشرقية
اإلسماعيلية
الشرقية
اإلسماعيلية
الشرقية
اإلسماعيلية
الشرقية
اإلسماعيلية

100
100
100
100
100
100
100
100

11.4900
16.1300
15.9800
13.4600
8.0000
6.3700
10.3500
7.5000

2.08649
3.23383
2.10329
1.57454
2.11297
1.21983
2.54406
0.83485

الشرقية
اإلسماعيلية

100
100

5.7000
6.6300

0.95874
1.08730

الشرقية
اإلسماعيلية
الشرقية
اإلسماعيلية

100
100
100
100

7.8000
6.4100
7.5700
5.6400

1.78093
0.75338
1.96049
0.67450

الشرقية
اإلسماعيلية

100
100

66.8900
61.5700

8.30710
4.62373

قيمة ومعنوية "
"t

**12.057**10.733
**6.681
**10.644
**4.553**7.188
**9.309

**5.596

**معنوى عند مستوى 0.01

 وجود فروق معنوية عند المستوى االحتمالي  0.01بين بين مستوى الرضاعن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجال الصحى بكل من محافظتي
الشرقية واإلسماعيلية  ،حيث بلغت قيمة "  " tالمحسوبة  10.644وھى
أكبر من نظيرتھا الجدولية أيضا ً .
 وجود فروق معنوية عند المستوى االحتمالي  0.01بين بين مستوى الرضاعن آليات الحماية اإلجتماعية فى مجال الحماية المجتمعية للفئات المحرومة
بكل من محافظتي الشرقية واإلسماعيلية  ،حيث بلغت قيمة " " t
المحسوبة  4.553وھى أكبر من نظيرتھا الجدولية أيضا ً .
 وجود فروق معنوية عند المستوى االحتمالي  0.01بين بين مستوى الرضاعن آليات الحماية اإلجتماعية فى مجال األمن واألمان بكل من محافظتي

Hassan, M. H.
الشرقية واإلسماعيلية  ،حيث بلغت قيمة "  " tالمحسوبة  9.309وھى
أكبر من نظيرتھا الجدولية أيضا ً .
 وجود فروق معنوية عند المستوى االحتمالي  0.01بين بين مستوى الرضاعن آليات الحماية اإلجتماعية فى مجال الحماية اإلنسانية بكل من محافظتي
الشرقية واإلسماعيلية  ،حيث بلغت قيمة "  " tالمحسوبة  7.188وھى
أكبر من نظيرتھا الجدولية أيضا ً .
 وجود فروق معنوية عند المستوى االحتمالي  0.01بين بين مستوى الرضاعن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة بكل من محافظتي
الشرقية واإلسماعيلية  ،حيث بلغت قيمة "  " tالمحسوبة  5.596وھى
أكبر من نظيرتھا الجدولية أيضا ً .
وبناءاً على ھذه النتائج يمكن رفض الفرض اإلحصائى األول بينما
ال يمكن رفض الفرض البديل الذى ينص بأنه يوجد فروق معنوية بين
محافظتي الدراسة لصالح محافظة الشرقية فيما يتعلق بالمجاالت بمستوى
الرضا عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة ) المجال
اإلقتصادى  ،والمجال اإلجتماعى  ،ومجال التعليم  ،والمجال الصحى ،
ومجال الحماية المجتمعية للفئات المحرومة  ،ومجال األمن واألمان  ،ومجال
الحماية اإلنسانية  ،والدرجة الكلية لمستوى الرضا عن آليات الحماية
اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة ( .
وقد يرجع اإلختالف لصالح محافظة الشرقية إلى أن جودة الخدمات
فى مجالى التعليم والصحة والتسويق فى محافظة الشرقيه عنھا فى محافظة
اإلسماعيلية  ،كما أن تكلفة األراضى فى مستلزمات اإلنتاج قد تكون أقل فى
محافظة الشرقية ) كأراضى قديمه ( عنھا فى محافظة اإلسماعيلية ) كأراضى
جديدة (  ،كما قد يرجع اإلختالف لصالح الشرقية لكون اإلستقرار األسرى
كبير فى الشرقبة عنھا فى محافظة اإلسماعلية.
العالقات اإلرتباطية بين درجة الرضا عن آليات الحماية اإلجتماعية فى
المجاالت المختلفة بمنطقتى الدراسة :
 – 1بالنسبة لمحافظة الشرقية :
لتحقيق الھدف الرابع من أھداف ھذه الدراسة ،تم إستخدام معامالت االرتباط
البسيط بين المتغيرات المستقلة المدروسة ،والمتغير التابع ،يتوقع الفرض
البحثي عدم وجود عالقة إرتباطية بين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة
كل على حده ،ومتغير درجة الرضا عن آليات الحماية اإلجتماعية فى
المجاالت المختلفة بمحافظة الشرقية كمتغير تابع ،والختبار ھذا الفرض
حسبت معامالت االرتباط البسيط بين كل متغير مستقل من المتغيرات المستقلة
وبين متغير درجة الرضا عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة
جدول  . 5العالقات اإلرتباطية بين درجة الرضا عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة بمحافظة الشرقية
مجال
مجال الحماية
المجال
مجال
المجال
المجال
المتغيرات
األمن
اإلجتماعية
الصحى
التعليم
اإلجتماعى
اإلقتصادى
المستقلة
واآلمان
للفئات المحرومة
0.146
0.123
0.040
0.047
**0.279
*0.225
سن المبحوث
0.086
0.109
0.056
0.081
0.175
0.033
ع¬¬¬دد أف¬¬¬راد أس¬¬¬رة
المبحوث
0.0210.0260.007
0.0750.002
0.096
حج¬¬¬¬¬¬¬م الحي¬¬¬¬¬¬¬ازة
المزرعي¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ة
للمبحوث
0.0070.081
0.0440.0560.0620.054
درج¬¬¬ة المش¬¬¬اركة
اإلجتماعي¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ة
الرسمية
0.064
0.0120.059
0.045
0.0810.111
درج¬¬¬¬¬¬ة اإلنفت¬¬¬¬¬¬اح
الثقافى
0.057
0.1120.056
0.047
0.086درج¬¬¬ة المش¬¬¬اركة *0.226
السياس¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ية
للمبحوث
معنوى عند مستوى معنوية 001
• معنوى عند مستوى معنوية 0.05

بمحافظة الشرقية .وعند استعراض نتائج تحليل االرتباط يبين جدول ) (5ما
يلى :
 أن ھناك عالقة ارتباط طردية ومعنوية عند المستوى االحتمالي )(0.05بين المتغيرات المستقلة المدروسة  :سن المبحوث  ،درجة المشاركة
السياسية للمبحوث  ،وبين آليات الحماية اإلجتماعية فى المجال اإلقتصادى
 ،حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط البسيط  0.226 ، 0.225على الترتيب.
 أن ھناك عالقة ارتباط طردية ومعنوية عند المستوى االحتمالي )(0.01بين المتغيرالمستقل المدروس  :سن المبحوث  ،وبين آليات الحماية
اإلجتماعية فى المجال اإلجتماعى  ،حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط
البسيط . 0.279
 كما أشارت النتائج إلى أن قيم معامالت االرتباط البسيط بين المتغيراتالمستقلة المدروسة  ،وآليات الحماية اإلجتماعية قى مجال التعليم غير
معنوية عند أي مستوى احتمالي مفترض .
 كما أشارت النتائج إلى أن قيم معامالت االرتباط البسيط بين المتغيراتالمستقلة المدروسة  ،وآليات الحماية اإلجتماعية قى مجال الحماية
اإلجتماعية للفئات المحرومة غير معنوية عند أي مستوى احتمالي مفترض
.
 كما أشارت النتائج إلى أن قيم معامالت االرتباط البسيط بين المتغيراتالمستقلة المدروسة  ،وآليات الحماية اإلجتماعية قى مجال األمن واألمان
غير معنوية عند أي مستوى احتمالي مفترض.
 أن ھناك عالقة ارتباط طردية ومعنوية عند المستوى االحتمالي )(0.05بين المتغيرات المستقلة المدروسة  :درجة اإلنفتاح الثقافى  ،درجة
المشاركة السياسية للمبحوث  ،وبين آليات الحماية اإلجتماعية فى مجال
الحماية اإلنسانية  ،حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط البسيط ، 0.212
 0.250على الترتيب.
 أن ھناك عالقة ارتباط طردية ومعنوية عند المستوى االحتمالي )(0.05بين المتغيرالمستقل المدروس  :سن المبحوث  ،وبين الدرجة الكلية آلليات
الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة  ،حيث بلغت قيمة معامل
اإلرتباط البسيط . 0.248

وبالنظر إلى النتائج السابقة والخاصة بالعالقات اإلرتباطية بين
المتغيرات المستقلة المدروسة وآليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت
المختلفة بمحافظة الشرقية كمتغير تابع  ،إنه يمكن رفض الفرض اإلحصائى
للمتغيرات المستقلة التى لم تثبت معنوياتھا  ،وعدم رفضه بالنسبة لباقى
المتغيرات التى ثبت معنويتھا.
 – 2بالنسبة لمحافظة اإلسماعلية :
لتحقيق الھدف الرابع من أھداف ھذه الدراسة ،سوف يتم استعراض
قيم معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات المستقلة المدروسة ،والمتغير
التابع ،يتوقع الفرض البحثي وجود عالقة إرتباطية بين كل من المتغيرات

مجال
الحماية
اإلنسانية
0.195
0.036

الدرجة الكلية
للمجاالت
المختلفة
*0.248
0.116

0.042

0.012

0.172

0.004

*0.212

0.095

*0.250

0.119

المستقلة المدروسة كل على حده ،ومتغير درجة الرضا عن آليات الحماية
اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة بمحافظة اإلسماعيلية كمتغير تابع ،والختبار
ھذا الفرض حسبت معامالت االرتباط البسيط بين كل متغير مستقل من
المتغيرات المستقلة وبين متغير درجة الرضا عن آليات الحماية اإلجتماعية فى
المجاالت المختلفة بمحافظة الشرقية .وعند استعراض نتائج تحليل االرتباط
يبين جدول رقم ) (6ما يلى :
 أن ھناك عالقة ارتباط عكسية ومعنوية عند المستوى االحتمالي )(0.01بين المتغيرات المستقلة المدروسة  :درجة المشاركة اإلجتماعية للمبحوث ،
ودرجة اإلنفتاح الثقافى  ،وبين آليات الحماية اإلجتماعية فى المجال
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-

-

-

-

اإلقتصادى  ،حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط البسيط 0.330- ، 0.399-
على الترتيب .كما وجد أن ھناك عالقة ارتباط عكسية ومعنوية عند
المستوى االحتمالي ) (0.05بين المتغير المستقل المدروس  :عدد أفراد
أسرة المبحوث وبين آليات الحماية اإلجتماعية فى المجال اإلقتصادى .
كما أشارت النتائج إلى أن قيم معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات
المستقلة المدروسة  ،وآليات الحماية اإلجتماعية فى المجال اإلجتماعى غير
معنوية عند أي مستوى احتمالي مفترض .
كما أشارت النتائج إلى أن قيم معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات
المستقلة المدروسة  ،وآليات الحماية اإلجتماعية قى مجال التعليم غير
معنوية عند أي مستوى احتمالي مفترض .
كما أشارت النتائج إلى أن قيم معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات
المستقلة المدروسة  ،وآليات الحماية اإلجتماعية قى المجال الصحى غير
معنوية عند أي مستوى احتمالي مفترض .
كما أشارت النتائج إلى أن قيم معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات
المستقلة المدروسة  ،وآليات الحماية اإلجتماعية قى مجال الحماية
اإلجتماعية للفئات المحرومة غير معنوية عند أي مستوى احتمالي مفترض

-

-

-

-

أن ھناك عالقة ارتباط طردية ومعنوية عند المستوى االحتمالي )(0.05
بين المتغيرالمستقل المدروس  :درجة المشاركة السياسية للمبحوث  ،وبين
آليات الحماية اإلجتماعية فى مجال األمن واألمان  ،حيث بلغت قيمة معامل
اإلرتباط البسيط .0.192
كما أشارت النتائج إلى أن قيم معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات
المستقلة المدروسة  ،وآليات الحماية اإلجتماعية قى مجال الحماية اإلنسانية
غير معنوية عند أي مستوى احتمالي مفترض .
كما أشارت النتائج إلى أن قيم معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات
المستقلة المدروسة  ،وآليات الحماية اإلجتماعية فى مجال الحماية
اإلجتماعية للفئات المحرومة غير معنوية عند أي مستوى احتمالي مفترض
.
أن ھناك عالقة ارتباط عكسية ومعنوية عند المستوى االحتمالي )(0.01
بين المتغيرالمستقل المدروس  :سن المبحوث  ،وبين الدرجة الكلية آلليات
الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة  ،حيث بلغت قيمة معامل
اإلرتباط البسيط . 0.316-

جدول  .6العالقات اإلرتباطية بين درجة الرضا عن آليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة بمحافظة اإلسماعلية
مجال الحماية
الدرجة الكلية
اإلجتماعية مجال األمن مجال الحماية
المجال
المجال
المجال
للمجاالت
المتغيرات المستقلة
اإلنسانية
واآلمان
للفئات
اإلقتصادى اإلجتماعى مجال التعليم الصحى
المختلفة
المحرومة
0.0490.0550.112
0.0330.0340.0050.059
0.109سن المبحوث
0.143
0.175
0.026
0.0840.0790.017
0.003-*0.196
عدد أفراد أسرة المبحوث
0.077
0.0360.0340.082
0.130
0.058
0.142
0.026
حجم الحيازة المزرعية للمبحوث
**0.3160.1720.0230.139
0.047
0.1430.002
**0.399درجة المشاركة اإلجتماعية الرسمية
0.1410.1130.063
0.1030.143
0.029
0.094
**0.303درجة اإلنفتاح الثقافى
0.011
0.076
*0.192
0.065
0.157
0.0360.095
0.125
درجة المشاركة السياسية للمبحوث
• معنوى عند مستوى معنوية 0.05

معنوى عند مستوى معنوية 0.01

وبالنظر إلى النتائج السابقة والخاصة بالعالقات اإلرتباطية بين
المتغيرات المستقلة المدروسة وآليات الحماية اإلجتماعية فى المجاالت المختلفة
بمحافظة اإلسماعلية كمتغير تابع  ،إنه يمكن رفض الفرض اإلحصائى
للمتغيرات المستقلة التى لم تثبت معنوياتھا  ،وعدم رفضه بالنسبة لباقى
المتغيرات التى ثبت معنويتھا.
اإلحتياجات الملحة للريفيين من برامج الحماية اإلجتماعية بمحافظتى
الدراسة :
وللتعرف على اإلحتياجات الملحة للريفيين من برامج الحماية
اإلجتماعية بمحافظتى الدراسة  ،أوردت النتائج المبينة بجدول ) (7بأن ھذه
اإلحتياجات بمحافظة الشرقية قد تمثلت فى  :مساعدة الريفيين فى حالة
األزمات والكوارث بنسبة  ، % 100زيادة المعاشات لتناسب زيادة األسعار
بنسبة  ، % 95التوسع فى نظام رعاية األسر الفقيرة بنسبة  ، % 90ثم تشجيع
نظام الزراعة التعاقدية  ،وضع سياسة سعرية واضحة للمحاصيل قبل ميعاد
الزراعة بوقت كاف  ،محاربة الدروس الخصوصية بنسبة  % 80لكل منھا .
وقد تمثلت اإلحتياجات الملحة للريفيين بمحافظة اإلسماعلية فى :
مساعدة الريفيين فى حالة األزمات والكوارث بنسبة  ، % 95تبسيط إجراءات
الحصول على القروض بنسبة  ، % 90التوسع فى نظام رعاية األسر الفقيرة
بنسبة  ، % 85عمل روابط للمزارعين للتسويق الزراعى  ،محاربة الدروس
الخصوصية  ،توفير اإلمكانيات بالمستشفيات الموجودة بالقرى وذلك بنسبة
 % 80لكل منھا .
وبالنظر إلى النتائج السابقة والخاصة باإلحتياجات الملحة للريفيين من
برامج الحماية اإلجتماعية بمحافظتى الدراسة  ،تبين أن ھذه اإلحتياجات
بمحافظة الشرقية قد تمثلت فى  :مساعدة الريفيين فى حالة األزمات والكوارث
 ،زيادة المعاشات لتناسب زيادة األسعار  ،التوسع فى نظام رعاية األسر
الفقيرة  ،ثم تشجيع نظام الزراعة التعاقدية  ،وضع سياسة سعرية واضحة
للمحاصيل قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف  ،محاربة الدروس.
فى حين كانت ھذه اإلحتياجات بمحافظة اإلسماعلية  :مساعدة
الريفيين فى حالة األزمات والكوارث  ،تبسيط إجراءات الحصول على
القروض  ،التوسع فى نظام رعاية األسر الفقيرة  ،عمل روابط للمزارعين
للتسويق الزراعى  ،محاربة الدروس الخصوصية  ،توفير اإلمكانيات
بالمستشفيات الموجودة بالقرى.

جدول  .7اإلحتياجات الملحة للريفيين من برامج الحماية اإلجتماعية
بمحافظتى الدراسة
محافظة الشرقية
اإلحتياجات الملحة للريفيين
العدد ن =
100
70
70
 تبسيط إجراءات الحصول على القروض.80
80
 تشجيع نظام الزراعة التعاقدية .65
65
 عمل روابط للمزارعين للتسويق الزراعى. ت¬¬وفير مس¬¬تلزمات اإلنت¬¬اج بالس¬¬عر المناس¬¬ب30
30
وفى الوقت المناسب.
 وض¬¬ع سياس¬¬¬ة س¬¬عرية واض¬¬¬حة للمحاص¬¬¬يل80
80
قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
95
95
 زيادة المعاشات لتناسب أرتفاع األسعار. التوسع فى نظام رعاية األس¬ر الفقي¬رة ليش¬مل90
90
كل الفقراء .
 مس¬¬¬¬¬اعدة ال¬¬¬¬¬ريفيين ف¬¬¬¬¬ى حال¬¬¬¬¬ة األزم¬¬¬¬¬ات100 100
والكوارث التى تواجھھم.
80
80
 محاربة الدروس الخصوصية. ت¬¬¬وفير اإلمكاني¬¬¬ات بالمستش¬¬¬فيات الموج¬¬¬ودة65
65
بالقرى.
%

محافظة
اإلسماعيلية
العدد ن =
%
100
90
90
50
50
80
80
65

65

72

72

90

90

85

85

95

95

80

80

80

80

جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

لذا يجب على المسئولين بھاتين المحافظتين مراعاة تلك اإلحتياجات
ووضع جدول زمنى لتلبيتھا ليعود ذلك على تلك المجتمعات باإلستقرار
والتنمية.
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ABSTRACT
The study is trying to answer the following questions : what are the existing social protection
mechanisms in the selected areas , are the social protection mechanisms differ according to the location.
What are the relationship between the social and individuals variables and the satisfaction degrees. Equal
samples of 100 respondents selected randomly in each area. (T) test was used and the package of
Spss.The study revealed the following results:The social protection mechanisms existing in the two areas
were providing agric. Production inputs, veterinary services, providing supplying commodities, insurance
superannuation.There were differences between the two study areas regarding the following mechanisms
agric. marketing services, safety and security services, the procedures of preventing agricultural land
transgression.The satisfaction level of social protection mechanisms in the two areas was moderate.There
were significance correlation between the degrees of social protection satisfaction and respondent age , formal
social protection.
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