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الملخص
ابتداء من عام  2010تم حساب دليل الفقر المتعدد في تقارير التنمية البشرية ويتضمن ھذا الرقم ثالث محاور أو ابعاد و ھي التعليم و الصحة
و مستوي المعيشة و لقد استھدف ھذا البحث حساب الدليل MPIلمزارعي ثالث قري من قري الدقھلية .و كانت أھم نتائجه ,تبلغ شدة الفقر بالنسبة
للمزارعين المستخدمين لمياه الصرف الزراعي قرابة  %61.4وتقدر بالنسبة للمزارعين المستخدمين لمياه الصرف الزراعي المخلوط  %56.8بينما
تقدر بالنسبة للمزارعين المستخدمين لمياه الري العادية .%53.5تقدر نسبة الفقر ألسر المزارعين المستخدمين لمياه الصرف الخليط بقرابة %39.9
وتقدر ألسر المزارعين المستخدمين لمياه الصرف الزراعي بنسبة  %39.5بينما تبلغ % 30.2ألسر المزارعين المستخدمين لمياه الري العادية .كان
دليل الفقر المتعدد ألسر المزارعين المستخدمين لمياه الصرف الزراعي اعاله حيث قدر ب  %24.3وكان  %22.7ألسر المزارعين المستخدمين لمياه
الصرف المخلوط وبلغ ادناھا بالنسبة ألسر المزارعين المستخدمين لمياه الترع العادية بنسبة %16.2وقد ثبتت معنوية جميع النماذج .كذلك تم استخدام
النموذج اللوجيستي في تحليل العوامل المؤثرة علي مستوي الفقر المتعدد .و تدل النتائج العامة على معنوية النماذج ككل وكذا جودة تمثيل النماذج
للمتغيرات التفسيرية المختارة ودليل ذلك- :النماذج معنوية ككل استنادا إلى نسبة االمكان االعظم LRحيث تقع بين حد ادني  26.62وحد اقصي
36.12وھي معنوية عند المستوي االحتمالي  %1وارتفاع قيمة سالب ضعفي لوغاريتم االمكان األعظم حيث تقع بين حد ادني  61.62وحد اقصي 80.2
وكذلك وارتفاع قيمة نسبة  R2 nagelحيث تقع بين حد ادني  0.384وحد اقصي  0.515وكذلك ارتفاع النسبة المئوية للتصنيف الصحيح حيث تقع بين
حد ادني 0.80وحد اقصي.0.82
يستھدف البحث:
المقدمة
تحليل العالقة بين التنمية المستدامة والفقر المتعدد.
تواجه محافظة الدقھلية ندرة في مياه الري بسبب كونھا من قياس)حساب(دليل الفقر متعدد األبعاد في ثالث قري ،.تحليل مدي معنوية
المحافظات التي تقع في نھايات الترع والتي ال يصل اليھا القدر الكافي من الفروق بين مكونات دليل الفقر المتعدد بين المزارعين المستخدمين لھذه
مياه الري لذا اتجھت المحافظة الي بعض الحلول غير التقليدية منھا أعادة األنواع الثالثة من مياه الري ،تحليل العوامل المؤثرة على )شدة الفقر(
استخدام مياه الصرف الزراعي في الري لسد النقص في كمية مياه الري ،للمزارعين المستخدمين لھذه األنواع المختلفة من مياه الري .اقتراح بعض
وكذلك خلط مياه الصرف الزراعي مع مياه الري العادية .لذلك اتجه سياسات التنمية المستدامة والتي تستھدف محاربة والقضاء على الفقر
البحث لدراسة وتحليل وقياس الفقر المتعدد األبعاد والعوامل المؤثرة علية المتعدد االبعاد.
لألسر المزرعية المستخدمة لنوعيات متباينة من مياه الري ،وعالقة ذلك تعريف المصطلحات:
الفقر :ھو الحرمان والشعور بالنقص المادي والمعنوي) .مرجع
بالتنمية المستدامة في محافظة الدقھلية وتشير اإلحصاءات ان نسبة القفر
في مصر تقدر بحوالي % 26.2لسنة ) 2013/2012مرجع رقم.(32
رقم (33ويقاس الفقر بمعناھا التقليدي بمقياس الدخل )متوسط النصيب
الفردي( وعلى ھذا يقاس الفقر المدقع Extreme Povertyعند مستوي
المشكلة البحثية:
يمثل الفقر مھما تعددت معانيه شيئا بغيضا مؤلما يكاد يفقد الحياة دخل يومي قدره  1.25دوالر أمريكي )مرجع رقم .(26ولكن الناس
البشرية معناھا و يسلب البشر كرامتھم و يجعلھم في حاجة مستمرة و كما يعانون من صور أخري من الحرمان مثل عدم التعليم او سوء ونقص
قال اإلمام علي كرم ﷲ وجھه )لو كان الفقر رجال لقتلته( و كما ھو معروف التغذية – عدم الحصول )الوصول( لمياه صالحة للشرب وينعكس صور
في تاريخ التنمية أن الدول المتخلفة )النامية ( تعاني من الثالوث المخيف الحرمان ھذه في الفقر متعدد األبعاد الذي يقاس من خالل دليل الفقر متعدد
الفقر و الجھل و المرض .و لذلك كانت الحرب علي الفقر و القضاء عليه األبعاد ( MPI )Multidimensional Poverty Index .وھو يمثل
الھدف األول من أھداف التنمية المستدامة ابتداء من إعالن األلفية في عام متوسط مرجح من عشرة مؤشرات Indicatorsويعتبر الفرد في فقر
 2000حيث كان الھدف األول ھو ) القضاء علي الفقر المدقع و الجوع ( متعدد إذا كان محروما على األقل من ثلث ھذه المؤشرات
وكذلك أعلنت قمة األمم المتحدة في سبتمبر  2015أھدافھا لتحقيق التنمية Indicators.ولقد بدأ تقدير التنمية البشرية عام  2010في حسابMPI
المستدامة ,أولھا القضاء علي الفقر بكل صوره و أشكاله في كل مكان و ولذلك لعدد  101دولة من الدول النامية ولقد قدار اعداد من يعانون من
لذلك فإن دراسة و تحليل الفقر المتعدد األبعاد يمثل محورا أساسيا من الفقر المتعدد بحوالي  1.5بليون شخص .أما أكبر خمس دول بالنسبة
محاور التنمية المستدامة وخاصة في ظل محدودية حسابات دليل الفقر ھذا إلعداد السكان في الفقر المتعدد فھي بالترتيب نيجيريا بعدد  88.4مليون
الدليل باستخدام بيانات "ما كروية" خاص باألسر المزرعية في مصر بنسبة  %50.9عام ) ،(2013وباكستان بعدد  83مليون بنسبة %45.6
والتي منھا بحث محددات الفقر المتعدد االبعاد في مصر )مرجع رقم عام) ،(2013/2012ثم أثيوبيا بعدد  78.9مليون بنسبة  %88.2عام
.(18وفي ظل محدودية الدراسات خاصة في مصر بالنسبة لقياس الفقر ) (2011ثم بنجالديش بعدد  75.6مليون بنسبة  %49.5وأخيرا الصين
المتعدد علي مستوي االسر المزرعية  ,فإن المشكلة البحثية بدراسة و بعدد 71.9مليون بنسبة ) .%52.2مرجع رقم .(22
تحليل الفقر المتعدد األبعاد و العوامل المؤثرة عليه في ثالث قري من دليل الفقر متعدد األبعاد كما في تقرير التنمية البشرية :2015
قري محافظة الدقھلية تستخدم كل منھا نوعا من مياه الري فأحدھما
يتكون من ثالثة أبعاد ھي الصحة والتعليم ومستوي المعيشة ويشمل
تستخدم في ري محاصيلھا مياه الصرف الزراعي و الثانية تستخدم مياه البعد األول والثاني مؤشرين لكل منھما ,أما البعد الثالث فھو مستوي
الري الخليط و الثالثة تستخدم مياه الترع العادية أو مياه الري العادية و المعيشة فيضم  6مؤشرات وھي كالتالي- :
عالقة ذلك التحليل بسياسات التنمية المستدامة لمحاربة الفقر.
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عقد مؤتمر االمم المتحدة للتنمية مؤتمر في ريو دي جانيرو )في الذكري
العشرين عام  – 1992توصلت التفاقية لوضع مجموعة من أھداف
التنمية المستدامة محدودة العدد وتأسس فريق العمل المفتوح في يناير
 2013واستمر في اعماله حتى تم اقرار اھداف جديدة.
 -2عام  2000أطلق المجتمع الدولي إعالن االلفية الذي تضمن 8
اھداف:
القضاء على الفقر المدقع والجوع.
تحقيق تعميم التعليم االبتدائي.
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
تقليل وفيات االطفال.
تحسين صحة االمھات.
كفالة االستدامة البيئية.
مكافحة االيدز والمالريا واالمراض األخرى.
إقامة شراكات عالمية من أجل التنمية.
وفي ضوء ذلك فقد كانت رؤية ورسالة استراتيجية التنمية
الزراعية المستدامة عام  2030والتي أصدرتھا وزارة الزراعة عام
 2007قاصرة فيما يتعلق بالتعريف الشامل للتنمية المستدامة حيث كانت
الرؤية الستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة )السعي إلى تحقيق نھضة
اقتصادية واجتماعية شاملة(.
مؤتمر ريو 2012 :20+
التنمية المستدامة:
وعرف سلطان التنمية المستدامة بأنھا ’)مرجع رقم - :(33
ھي تلك االستراتيجية التنموية المتكاملة والشاملة والمتوازنة التي
تضم كل من المقتصد والمجتمع والبيئة والتي تستھدف تحقيق الحياة
الطيبة من خالل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة واألمن االقتصادي
واألمان النفسي لجميع البشر علي المستوي االفقي أي لكل سكان االرض
وعلى المستوي الراسي لكل االجيال.
وعليه يمكن القول بأن مبادئ االستدامة ھي:
-1الحماية والمحافظة على البيئة وفھم عميق للنظم الحيوية والبيئة التي
نعيش فيھا وأنھا حق للبشر جميعا.
-2وجود حدود للنمو growthبمعناھا االقتصادي وكذا لالستھالك.
-3تحقيق الحرية والعدالة والمساواة والمشاركة والتماسك االجتماعي
والجمال والنظافة للجميع.
-4حفز االبداع واالبتكار.
-5وجود مؤسسات ومنظمات كفؤة داعمة للتنمية المستدامة.
-6تدينه الفاقد والتالف إلى الصفر.
-7سيادة الشفافية ومحاربة الفساد.
وعليه فأنه يمكن االسترشاد بتلك المبادئ لوضع استراتيجية
للتنمية المستدامة سواء على المستوي الوطني أو القطاعي أو االقليمي.
يمكن اقتراح عدة محاور )أو مرتكزات( للتنمية الزراعية المستدامة كما
يلي:
-1إنتاج الغذاء والكساء الكافي والمناسب لجميع السكان.
-2القضاء على الفقر بكل صورة وأشكاله للجميع.
-3التوسع في الزراعة العضوية.
-4القضاء على البطالة وايجاد فرص عمل مبدعه ومنتجة لكل القادرين
على العمل.
-5تحقيق إنتاج واستھالك مستدام.
-6المحافظة على الموارد الطبيعية وصيانتھا وتنميتھا.
 – 7االستخدام الكفء للمياه وخاصة مياه الري مع إعادة استخدام كل
أنواع المياه الرمادية gray waterو مياه الصرف waste water
في ضوء شروط وضوابط لحماية البشر والكائنات األخرى وإدخال
تكاليف المعالجة )وحدات المعالجة( في الحساب.
-8تدنية الفاقد والتالف ابتداء من مرحلة الجمع والحصاد حتى االستھالك.
-9دعم القطاع الزراعي وانشاء المؤسسات والمنظمات الالزمة لتحقيق
ھذا الدعم حيث أن االعتماد على عقيدة السوق والتي اتبعت منذ ما
أطلق عليه التحرير االقتصادي ال وجود لھا في أي قطاع زراعي
خاصة في الدول الرأسمالية مثل دول االتحاد األوربي والواليات
المتحدة االمريكية ،والعمل على استرجاع الشركات الزراعية االساسية
والتي تم ذبحھا على مقصلة الخصخصة
-10أن يمثل العلم والتعلم والبحث العلمي والتطوير ركن اساس للتنمية
المستدامة.

الوزن النسبي

أوال :الصحة:
-1فرد واحد على األقل يعاني من سوء التغذية.
-2وفاة ولد أو أكثر
ويأخذ كل منھما أھمية نسبية قدرھا .3/5
ثانيا :التعليم:
-1لم يستكمل أي فرد خمس سنوات دراسية.
-2ولد واحد على األقل في سن الدراسة غير ملتحق بالمدرسة.
ويأخذ كل مؤشر أھمية نسبية قدرھا .3/5
ثالثا :مستوي العيشة:
-1ال كھرباء.
-2ال حصول على مياه شرب نظيفة.
-3ال حصول على مرافق محسنة للصرف الصحي.
-4السكن في منزل أرضه تراب.
-5استخدام وقود للطھو )الروث أو الحطب أو الفحم(.
-6ال سيارة وال دراجة – )ال دراجة بخارية – ال راديو –ال ثالجة –ال تلفاز(

3/5
3/5
3/5
3/5
9/5
9/5
9/5
9/5
9/5
9/5.

وتقدر األھمية النسبية لكل مؤشر .9/5
ويكون مجمل حرمان االسرة) (cھي مجموع نقاط كل وجه من
اوجه الحرمان مضروبا في نسبته وتكون االسرة فقيرة )محرومة( إذا
كانت نسبة الحرمان
أي = الحرمان

المؤشرات او أكثر أي األسرة فقيره c ≥ 3.333

فأكثر.

أي يمثل كل بعد ثلث االھمية ويكون مجموع االھمية لعشرة
مؤشرات = )10مرجع رقم .(30
على اساس أن الحرمان يمثله واحد صحيح وصفر غير المحروم
-2غير حرمان = صفر
-1الحرمان = 1
ويتم حساب نسبة الحرمان بكل اسرة بضرب مستوي الحرمان في
األھمية النسبية لكل مؤشر فمثال أحد االسر تعاني من حرمان في متغيرين
في بعدي التعليم والصحة- :

ثم يتم حساب شدة الفقر بالمعادلة التالية:
شدة الفقر ) = (Aقيمة الحرمان لألسرة × )عدد افراد األسرة
÷)عدد سكان األسرة( الفقيرة × ) 10وھي العدد الكلي للمؤشر(.

حيث  Cالعدد االجمالي ألوجه الحرمان الذي يعاني منه الفقراء وq
العدد االجمالي للمؤشرات المقاسة وھي في ھذه الحالة .10
أما نسبة الفقر  Hأي نسبة السكان الذين يعانون من الفقر.
 =Hعدد السكان الفقراء ÷ إجمالي عدد السكان.
ويتم بعد ذلك حساب دليل الفقر المتعدد االبعاد الذي يساوي
 = (MPI )Multidimensional Poverty Indexشدة الفقر× نسبة
الفقر
اي ھو نسبة السكان الذي يعيشون في الفقر متعدد االبعاد معدال
بشدة أوجه الحرمان التي يعانون منھا.
تطور مفھوم التنمية المستدامة:
بدأ مؤتمر االمم المتحدة حول البيئة )مؤتمر ستوكھولم( الذي عقد
عام  1972أول حديث دولي رئيس أعطي زخما شديدا لالعتراف
باالستدامة على المستوي العالمي وادي إلي انشاء برنامج االمم المتحدة
للبيئة.NNEP
 -1ثم تقرير برونتالند عام  1987عرف التنمية المستدامة:
بأنھا تلك التي )تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدره
االجيال المقبلة على تلبية احتياجاتھا الخاصة.
قيمه االرض ريو ) 1992ريو دي جانيرو في البرازيل أعلنت ضمن
مبادئھا المبدأ الرابع من أجل تحقيق التنمية المستدامة يجب أن نشكل
حماية جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية وال يمكن النظر في االولي بمعزل
عن ثانية.
دوره استثنائية لألمم المتحدة عام  1997أشارت إلي:
أن تزايد مستويات التلوث يھدد بتجاوز قدره البيئة العالمية على
استيعابھا ما يزيد من العقبات المحتملة التي تعترض التنمية االقتصادية
واالجتماعية في الدول النامية.
68

J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol.8 (2), February, 2017
 – 2ال يوجد عالقة معنوية بين مستويات الحرمان أو الفقر والمتغيرات
المستقلة مساحة األرض بالفدان ،صافي الدخل المزرعي بالجنية ،عمر
المزارع )سنوات الخبرة( ،كمية األسمدة النيتروجينية المستخدمة )كجم
(الحيازة المستوي التعليمي )سنوات التعلم( لألسر المزرعية المستخدمة
لنوعيات متباينة من مياه الري )عذبة – مخلوطة – صرف زراعي(.
األسلوب البحثي:
 -1حساب دليل الفقر متعدد االبعاد).(MPI
في ضوء المؤشرات العشرة الخاصة بالفقر المتعدد االبعاد
وطريقة حساب شدة الفقر ونسبة الفقر ومن ثم دليل الفقر المتعدد الواردة
في تقارير التنمية البشرية ابتداء من عام 2010فقد تم حساب ھذا الدليل في
ھذا البحث في ضوء عدة فروض.
-1االحتفاظ بنفس المحاور المستخدمة في حساب تلك النسب وھي- :
ج – مستوي المعيشة.
ب-الصحة
أ-التعليم
-2إضافة ثالث مؤشرات إضافية لبعد أو محور التعليم وكذلك نفس الشيء
بالنسبة لبعد أو محور الصحة وإضافة مؤشر إلى بعد مستوي المعيشة
لتصبح ھذه المؤشرات  16مؤشرا وھي كالتالي:

-11اعتماد سياسة القيمة المضافة في القطاع الزراعي من خالل سياسة
متكاملة زراعية صناعية خدمية.
-12انشاء مجتمعات زراعية عمرانية حياتية متكاملة وشاملة وبالتالي
مستدامة.
-13التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية
والبيوجاز في المساكن والمزارع والمرافق العامة.
-14كفالة الحريات والعدالة والمساواة والمشاركة للجميع.
-15محاربة الفساد بكل صوره واشكاله والقضاء على رأسمالية
المحاسيب.
-16انشاء نظام متكامل لتجميع وتنظيم وتحليل البيانات والمعلومات عن
القطاع الزراعي لتوفير المساءلة والرقابة.
العينة ومتغيرات الدراسة والفروض البحثية:
وصف عينة الدراسة:
اختيار المحافظة :تمت ھذه الدراسة بمحافظة الدقھلية لكونھا من
المحافظات التي تقع في نھايات الترع وكذلك في نھايات المصارف في
جمھورية مصر العربية وكونھا كذلك من المحافظات األكبر في إعادة
استخدام مياه الصرف الزراعي في الري سواء بطريقة مباشرة أو بعد
خلطھا بمياه عادية ،حيث قدر إجمالي ما تم استخدامه في محافظة الدقھلية
بحوالي  1581.12مليون متر مكعب من إجمالي كمية مياه الصرف
المعاد استخدامھا بالجمھورية والتي تقدر بحوالي 6395.63مليون متر
مكعب وتقدر بنسبة %24.72من الجمھورية ) .مرجع رقم .(27
اختيار المركز:تم اختيار مركز بلقاس بمحافظة الدقھلية من بين اثني عشر
مركزا تضمنتھا المحافظة و ذلك نظرا الن مركز بلقاس يعد من أكبر
مراكز المحافظة من حيث عدد الحائزين لألراضي المروية بمياه الصرف
الزراعي و كذلك المياه الخليط من المحافظة وكذلك يضم المركز أعلي
نسبة حيازات استخدمت مياه الصرف الزراعي في الري حيث بلغت نحو
27614حيازة تمثل حوالي  %38.66من إجمالي الحيازات المستخدمة
للمياه الصرف الزراعي في المحافظة والبالغة نحو71429حيازة,وعن
أجمالي المساحة المنزرعة والمستخدمة لمياه الصرف الزراعي بمحافظة
الدقھلية فتقدر بحوالي  108160فدان ,ويقدر مركز بلقاس بحوالي
 43872فدان تمثل حوالي %40.56من اجمالي المساحات المروية بماه
الصرف الزراعي حيث يحتل مركز بلقاس المركز األول من بين
المراكز المروية بمياه الصرف الزراعي) .مرجع رقم .(28
اختيار القرى :تم اختيار ثالث قري وفقا لعدد الحائزين بالقرى ونوع
المياه المستخدمة في الري في كل قرية حيث تم اختيار قرية شرقية
المعصرة المستخدمة لمياه عذبة وقرية الروضة المستخدمة لمياه مخلوطة
قرية السبعة المستخدمة لمياه صرف زراعي وكانت مساحة القرى على
الترتيب 2479فدان و2590فدان ،و2608فدان ،علي الترتيب وكل من
القرى السابقين تستخدم نوعية المياه عذبة ،مياه خليط ،مياه صرف
زراعي على الترتيب )مرجع رقم .(28
نوع عينة الدراسة وحجمھا :تم اختيار عينة الدراسة من المزارعين
الحائزين بطريقة طبقية عشوائية من واقع سجل ) (2خدمات الذي أمكن
الحصول عليه من الجمعية التعاونية الزراعية بقرى العينة ،حيث تم
اختيار عينة الدراسة الميدانية بواقع 80مفردة من كل قرية وبلغ العدد
الكلي ألفراد العينة .240
متغيرات الدراسة:
أما الھدف الثاني لھذا البحث ھو حساب دالة Logisticباستخدام
نسب الفقر  Poverty ratioكمتغير تابع  =1فقير  =0غير فقير ,أما
المتغيرات المستقلة فھي ,مساحة األرض بالفدان , ,x1صافي الدخل
المزرعي )بالجنية( , x2عمر المزارع)سنوات الخبرة ( ,x3كمية األسمدة
النيتروجينية المستخدمة)كجم( ,x4الحيازة=1 con1مالك =0,مستأجر,
المستوي التعليمي  con2سنوات التعلم )وحدات ليكر 0و1و2و3و(4
حيث =0امي =1حاصل علي االبتدائية  =2حاصل علي اإلعدادية
=3حاصل عي الثانوية الفنية  =4حاصل علي شھادة جامعية. ,
الفروض البحثية:Hypothesis :
يمكن صياغة الفروض البحثية لھذا البحث في صورتھا الصفرية
كالتالي:
- 1ال يوجد فروق معنوية بين مكونات الفقر المتعدد االبعاد )شدة الفقر-
نسبة الفقر-دليل الفقر( بين االسر المزرعية المستخدمة لنوعيات متباينة
من مياه الري )عذبة – مخلوطة – صرف زراعي(

-1أوال التعليم:
-1ھل لم يتم تعليم أي فرد من األسرة  5سنوات دراسية؟ لم يدخل المدرسة.
-2ھل ھناك ولد )ذكر أو أنثي( عنده  6سنوات أو أكثر ولم يتم تعليمه؟
)مع ذكر النوع والعدد(
-3ھل يوجد أحد من أفراد األسرة حاصل على اإلعدادية أو الدبلوم
وال يعرف القراءة والكتابة جيدا؟
-4ال يوجد مشترك واحد على األقل مع االنترنت أو التواصل االجتماعي.
في السحر والعين والمس وبربط الجن.
-2ثانيا الصحة:
-1يعاني أحد أفراد األسرة من سوء التغذية.
-2وفاة طفل أو أكثر من األسرة ) 5سنوات فأقل(.
-3إصابة أحد أفراد األسرة بمرض كبدي أو كلوي أو سرطان.
-4وفاة بالغ )ذكر  /أنثي( قبل سن الستين .النوع ---العدد.
أحد أفراد األسرة بمرض نتيجة التدخين أو المخدرات.
-3ثالثا مستوي المعيشة:
-1ال كھرباء
-2ال مياه صالحة للشرب
-3ال صرف صحي )شبكة(.
-4مبني من الطين أو سقفه خشبي.
-5استخدام الخشب أو مخلفات المحاصيل في الطھي أو الخبز.
تمتلك األسرة سيارة.
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ولقد استندت تلك المؤشرات االضافية إلى عدة أسباب منھا :أ -انھا
تجعل ھذه االبعاد )التعليم والصحة ومستوي المعيشة( أكثر دقة وتمثيال لتلك
االبعاد.

ب-أنه يمكن قياسھا على مستوي الوحدات المنزلية .House Hold
ج – أنھا تعكس الواقع الفعلي للمزارعين في قري العينة )وفي الريف
المصري عموما(.
د-أنھا تضيف مؤشرات جديدة لقياس ابعاد الفقر المتعدد وتجعله أكثر
تمثيال للفقر المتعدد.
-3يأخذ كل محور نفس الوزن وھي

أو

ويكون المجموع تساوي

 10وبالنسبة لمحوري التعليم والصحة فإن وزن كل مؤشر ھو
أما محور مستوي المعيشة فإن وزن مؤشرة ھو
-4يتم حساب قيمة الحرمان لكل اسرة على اساس =1حرمان ,صفر
=عدم حرمان ويضرب في وزن كل مؤشر.
-5أما شدة الفقر) = ( Aقيمة الحرمان لألسرة ×عدد افراد األسرة ÷ عدد
سكان االسر الفقيرة × العدد الكلي للمؤشرات
أي ان:

حيث أن Cالعدد االجمالي ألوجه الحرمان الذي يعاني منه الفقراء و
ھو العدد االجمالي للمؤشرات المقاسة و ھي  16في ھذه الحالة .
 -3تم حساب نسبة السكان الذين يعانون من الفقر = H
 =Hعدد السكان الفقراء ÷ إجمالي عدد السكان
 -7وفي ضوء ذلك يتم حساب الرقم القياسي للفقر متعدد االبعاد وMPI
ھو
A MPI = H
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وبضرب تلك النتيجة في  100فإنه يتم حساب نسبة التغير في النسبة

يمثل نسبة السكان الذين يعيشون في فقر متعدد االبعاد معدال
بشدة أوجه الحرمان التي يعانون منھا.
-3أسلوب تحليل العوامل المؤثرة على الفقر المتعدد:
لقد استخدم البحث طريقة االنحدار اللوجيستي لتحليل أثر بعض
العوامل المؤثرة على الفقر المتعدد حيث أنه يتناسب مع طبيعة بيانات
البحث حيث يفترض ھذا النموذج) Gujaratiمرجع رقم :( 15
 -1يأخذ المتغير التابع القيمتين )صفر (1 ،وتأخذ القيمة )( yمدي ما بين
∞±
 -2ال يفترض النموذج عالقة خطية بين المتغير التابع والمتغيرات
التفسيرية )المستقلة(
 -3ال يفترض وجود مدي معين للمتغيرات المستقلة أو أن تتوزع وفقا
للتوزيع الطبيعي ،أو تكون غير مرتبطة ،أولھا تباين متساوي.
 -4يأخذ النموذج الصورة التالية وتكون العالقة الخطية بين لوغاريتم
المتغير التابع والمتغيرات المستقلة وذلك كالتالي:

لكل وحدة زيادة )تغير( في المتغير المستقل.
أي أنه بزيادة عدد أفراد االسرة بمقدار فرد واحد )شخص واحد( تزداد
ھذه النسبة بمقدار  %18.3وھكذا.
مناقشة نتائج :الفقر متعدد االبعاد- :يوضح الجدول رقم ) (1ما يلي- :
 -1تبلغ شدة الفقر بالنسبة للمزارعين المستخدمين لمياه الصرف الزراعي
قرابة  %61.4وتقدر بالنسبة للمزارعين المستخدمين لمياه الصرف
الزراعي المخلوط  %56.8بينما تقدر بالنسبة للمزارعين المستخدمين
لمياه الري العادية .%53.5
 -2تقدر نسبة الفقر ألسر المزارعين المستخدمين لمياه الصرف الخليط
بقرابة  %39.9وتقدر ألسر المزارعين المستخدمين لمياه الصرف
الزراعي بنسبة  %39.5بينما تبلغ % 30.2ألسر المزارعين
المستخدمين لمياه الري العادية.
 -3كان دليل الفقر المتعدد ألسر المزارعين المستخدمين لمياه الصرف
الزراعي اعاله حيث قدر ب  %24.3وكان  %22.7ألسر المزارعين
المستخدمين لمياه الصرف المخلوط وبلغ ادناھا بالنسبة ألسر
المزارعين المستخدمين لمياه الترع العادية بنسبة .%16.2
جدول  .1نسب وشدة الفقر ودليل الفقر متعدد االبعاد لألسر المزرعية
المستخدمة مياه ري عادية ومياه ري مخلوطة ومياه ري
صرف زراعي.
شدة الفقر %نسبة الفقر %دليل الفقر
نوع مياه الري
المتعدد%
.162
.302
.535
مياه ري من الترع
.227
.399
.568
مياه ري صرف مخلوط
.243
.395
.614
مياه ري صرف زراعي

حيث  yتتبع توزيع برنولي وذلك لقيمة تساوي واحد باحتمال قدره  Ƥوبقيمة
Bernoulli probability distributionوبقيمة صفر باحتمال قدره 1 - Ƥ

ويتم االعتماد على المعايير التالية في اختيار أفضل نموذج)Gujarati
مرجع رقم :( 15
-1نسبة اإلمكان األعظم  LRوالتي تخضع لتوزيع .χ 2
-2سالب ضعفي لوغاريتم االمكان االعظم.
-3النسبة المئوية للتصنيف الصحيح.
-4معنوية المتغيرات التفسيرية علي أساس إحصاء wald
-5قيمة nagelkerke R2
وفي حالة نموذج ذو متغير مستقل واحد )لغرض التبسيط(
إذا ك²²ان 1= yو ھ²²و م²²ا يعن²²ي أن ھ²²ذه االس²²رة المزرعي²²ة تت²²سم بالحرم²²ان
0=yبمعن²ي أن تل²ك االس²رة ال تت²سم بالحرم²ان وأم²ا ال  x iھ²و المتغي²ر
المستقل المؤثر علي المتغير التابع .يمكن كتابتھا كما يلي -:

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان موسم .2015/2014

وبحساب توزيع  Tجدول رقم) :(2بالنسبة لمتوسطات )شدة الفقر-نسبة
الفقر-ودليل الفقر( كانت النتائج كما يلي:
ولقد ثبتت معنوية الفروق بين متوسطات شدة الفقر ونسبة الفقر
ودليل الفقر المتعدد االبعاد في قري عينة الدراسة
جدول  .2مؤشرات الفقر متعدد االبعاد وتوزيع  Tومستوي المعنوية
بالنسبة لمتوسطات )شدة الفقر نسبة الفقر-ودليل الفقر( في
قري عينة الدراسة.
المؤشرات
T
مستوي المعنوية
لشدة الفقر
33.734
.019
x1
14.636
.043
x2
25.137
.002
لنسبة الفقر
7.259
.087
x11
7.473
.085
x22
11.541
.007
لدليل الفقر
5.994
.105
x111
4.990
.126
x222
8.496
.014

حيث أن Zi = B1 + B2xi
فإذا كانت  pھو احتمال أن يكون الشخص )فقير أو محروم( فإن )(1- p
ھو احتمال أن يكون الشخص غير فقير او غير محروم.
يأخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين فإن- :
يأخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين فإن- :

=

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان موسم .2015/2014
=x2عذب +صرف زراعي.
حيث==x1 :عذ ب +مخلوط
= X22عذب +صرف زراعي.
 =X11عذ ب  +مخلوط
= X222عذب +صرف زراعي.
 =X111عذ ب  +مخلوط

+

حيث أن  Liھو لوغاريتم ال  odd ratioوھي غير خطية في, xھي في نفس الوقت
خطية في معالم xو يطلق علي.logit L.

نتائج تحليل العوامل المؤثرة على مستوي الفقر المتعدد باستخدام
النموذج اللوجستي.
وتشير الجداول من 3حتي رقم 8الي نتائج ھذه النماذج الثالث والتي
يمكن بيان محاورھا كالتالي- :
أوال :النموذج اللوجستي للعوامل المؤثرة على الفقر المتعدد للمزارعين
في القرية المستخدمة لمياه العادية )الترع(شرقية المعصرة.
 -1النموذج معنوي ككل استنادا إلى نسبة االمكان االعظم وھي معنوية
عند المستوي االحتمالي  0.01والبالغة .36.12
 -2ويقدر سالب ضعف االمكان االعظم .61.62
 -3ويبلغ معامل(R2 ) nagelبنحو .%51.5
 -4تقدر النسبة المئوية للتصنيف الصحيح بــــنحو ـ  %82.5وھي نسبة
مرتفعة.
ثانيا :النموذج اللوجستي للعوامل المؤثرة على الفقر المتعدد للمزارعين
في القرية المستخدمة لمياه الصرف الزراعي )السبعة(.
تدل النتائج العامة على معنوية النموذج ككل وكذا جودة تمثيل النموذج
للمتغيرات التفسيرية المختارة ودليل ذلك- :

ولتفسير قيم معامالت المتغيرات في ھذا النموذج فإنه باإلشارة إلي أن.

يأخذ العدد المقابل للوغاريتم

 ( Li ) Anti-logفأنه تكون القيمة

Odds
وبصفة عامة كما بين ) Gujaratiمرجع رقم ( 15فإنه تحسب االعداد
المقابلة للوغاريتم أي لقيم  Bوھو ما يشير إليه في جدول المعامالت في
العمود )exp(B
حيث يمثل قيم تلك االعداد فمثال المعامل األول
=1.1829
= B= 0.168
ونفس الشيء بالنسبة للمعامالت األخرى
ثم بطرح الواحد من ھذا العدد المقابل
1.1829-1= 0.1829
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 -3كان التأثير الموجب لھذا المتغير صغيرا حيث بلغ  %9.2في نموذج
المزارعين المستخدمين لمياه الري العادية ،و %7لنموذج المزارعين
المستخدمين لمياه الصرف الزراعي ،وقرابة  %9.4لنموذج
المزارعين المستخدمين لمياه الصرف الخليط.
رابعا :متغير إجمالي الوحدات المستخدمة من األسمدة النيتروجينية: x4
لم تثبت معنوية معالم ھذا المتغير إال في نموذج المزارعين
المستخدمين لمياه الترع العادية عند مستوي %5وكانت اشارته سالبة
وكان تأثيره محدودا حيث لم يتجاوز  %2لألسمدة النيتروجينية بكفاءة
,ويمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء أن استخدام كافة المزارعين بصرف
النظر عن نوعية المياه المستخدمة في الري.
خامسا :متغير صافي الدخل المزرعي-:x2
كان ھذا المتغير غير معنوي التأثير على مستوي الفقر في النماذج
الثالث ويبدو منطقيا لعدة أسباب منھا- :
-1أن صافي الدخل المزرعي في تلك الدراسة يحسب لمحصولين فقط
وبالتالي ال يمثل إجمالي الدخل.
-2أن المزارعين يستھلكون العديد من المنتجات المنتجة منزليا مثل
منتجات الدواجن وااللبان وكذا الحبوب وال يتم حسابھا ضمن الدخول.
سادسا :متغير عدد أفراد األسرة-:x1
لم تثبت معنوية ھذا المتغير على مستوي الفقر المتعدد في النماذج
الثالث وقد يكون ذلك منطقيا ،حيث ال يوجد تباين واضح في قيم ھذا
المتغير سواء على مستوي المزارعين المستخدمين لمياه الري العادية
)قرية شرقية المعصرة( أو بين القري الثالث.
ملخص عام لتأثير المتغيرات التفسيرية على مستوي الفقر المتعدد.
ويوضح الجدول رقم ) :(9ملخص عام لتأثير المتغيرات التفسيرية
على مستوي الفقر المتعدد في القري الثالث المستخدمة لنوعيات متباينة
من مياه الري .معالم النموذج المقدرة للمتغيرات التفسيرية المستقلة
وإحصائية  Waldالخاصة بكل معلمة ومستوي المعنوية لكل متغير
)وتساوي إحصائية  Waldمربع خارج قسمة معلم متغير معين علي
خطئه القياس ويتم تفسير معنويته بنفس تفسير اختبار Tويتم حسابه في
حالة النموذج  logisticبدل من ) Tمراجع رقم  (26, 32, ,35اما
) EXP(Bفھي تساوي العدد المقابل لكل معامل.
بعض سياسات التنمية المستدامة المستھدفة لتقليل والقضاء على الفقر
المتعدد األبعاد في ريف محافظة الدقھلية والريف المصري
في ضوء نتائج ھذا البحث وما يستند عليه من بحوث ودراسات
متعددة فيمكن اقتراح بعض سياسات التنمية المستدامة التي تساھم بشكل
فعال في التخفيف من شدة الفقر كمرحلة أولي ،ثم القضاء عليه كھدف
نھائي من أھداف التنمية المستدامة.
و قبيل بيان بعض تلك السياسات فإنه من الضروري التأكيد علي
أن استراتيجية التنمية المستدامة تتصف بالتكامل و الشمول و االستمرارية
لمختلف مجاالت الحياة البشرية من اقتصادية و اجتماعية و بيئية و ثقافية
و قيمية ,و بالتالي فمن المھم االشارة إلي أن تلك السياسات المقترحة ال
تكون مستقلة عن ھذا االطار العام بل ھي بعض من " رحمه" ,ومن أھم
تلك السياسات-:
-1توسيع ملكية األراضي الزراعية للمزارعين – قبل الشركات الكبرى –
وخاصة في أراضي االستصالح الزراعي الجديدة.
-2التوسع في انشاء التعاونيات "مختلفة األغراض" بعد تعديل قانون
التعاون الحالي الحكومي.
-3إعطاء أولوية قصوى إلنتاج الغذاء من حبوب ولحوم وألبان بما يتجه
نحو تحقيق مستوي غذائي وصحي كافي ومناسب سعريا.
-4إعادة النظر في السياسات المائية في مصر بحيث تشمل- :
 التوسع في طرق الري الحديثة مثل الري بالرش والتنقيط ويدعم ذلكبنك التنمية واالئتمان الزراعي والتعاونيات الجديدة.
 معالجة مياه الصرف سواء المياه الرمادية  gray waterأومياه الصرفالزراعي ،ومياه الصرف الصحي )المياه السوداء والداكنة (Black
) waterمع ضرورة وجود برتوكول ملزم للشروط والضوابط
الخاصة بمواصفات تلك المياه المعالجة قبل استخدامھا خاصة في
االنتاج الزراعي.
 التوسع في تحلية مياه البحر خاصة باستخدام الطاقة الشمسية.االستخدام الكفء والحذر في استخدام المياه الجوفية. -اتخاذ كل التدابير الالزمة لعدم تلوث مياه المجاري المائية أو المياه الجوفية.

 -1النموذج معنوي ككل استنادا إلى نسبة االمكان االعظم وھي معنوية
عند المستوي االحتمالي  %1والبالغة .26.62
 -2ارتفاع قيمة سالب ضعفي لوغاريتم االمكان األعظم حيث بلغ .80.2
 -3وتقدر نسبة (R2 ) nagelبنحو 0.384
 -4ارتفاع النسبة المئوية للتصنيف الصحيح بــــنحو ـ .%80
ثالثا :النموذج اللوجستي للعوامل المؤثرة على الفقر المتعدد للمزارعين
في القرية المستخدمة لمياه المخلوطة الروضة.
تتوافق مؤشرات ھذا النموذج مع النموذجين السابقين ودليل ذلك ھو-:
 -1معنوية النموذج ككل استنادا إلى نسبة االمكان االعظم LRوھي
معنوية عند المستوي االحتمالي  0.01والبالغة .31.6
 -2ارتفاع قيمة سالب ضعفي لوغاريتم االمكان األعظم والبلغ نحو 80
 -3تبلغ نسبة(R2 ) nagelبنحو .%43.8
 -4ارتفاع النسبة المئوية للتصنيف الصحيح والتي تبلغ .% 80
اما بالنسبة لمعنوية وتأثير المتغيرات التفسيرية في النماذج
الثالثة فيمكن بيانھا في صورة )مقارنة(– جدول. 9
أوالَ :متغير نوع الحيازة -: x5
 -1ثبتت معنوية متغير )نوع الحيازة(  x5في النماذج الثالثة عند مستوي .%1
 -2كانت العالقة عكسية )سلبية( بين ھذا المتغير ومستوي الفقر المتعدد
في النموذج الثالث وھي منطقية حيث أن االنتقال من نظام حيازة
إيجار الي حيازة ملكية يخفض نسبة الفقر المتعدد.
 -3وجود بعض التباين في التأثير العكسي بين ھذا المتغير ومستوي الفقر
بين القري )أي بين استخدامات أنواع مياه ري مختلفة( حيث ان.
 -4ينخفض المستوي النسبي للفقر المتعدد بنسبة أكبر تبلغ %91.8في
حالة استخدام المياه العادية قرية شرقية المعصرة.
 -5يتناقص المستوي النسبي للفقر المتعدد بنسبة تبلغ %84.4في حالة
استخدام المياه الصرف الزراعي قرية السبعة.
 -6إنخفاض المستوي النسبي للفقر المتعدد بنسبة أقل نسبيا تقدر ب %82
في حالة استخدام مياه الري الخليط قرية الروضة.
وعلى ھذا اتضح ان التأثير االكبر لمتغير نوع الحيازة على
مستوي الفقر المتعدد كان للمزارعين المستخدمين لمياه الترع العادية يليه
المزارعين المستخدمين لمياه الصرف الزراعي وثالثھما للمزارعين
المستخدمين لمياه الصرف الخليط.
ثانيا :متغير مستوي تعليم المزارع- :x6
 -1معنوية ھذا المتغير في النماذج الثالث عند المستوي االحتمالي %1
في نموذج استخدام مياه الترع العادية ومياه الصرف الزراعي وعند
المستوي االحتمالي  %5للنموذج المستخدم لمياه الصرف الخليط.
 -2كانت العالقة عكسية )سلبية( بين ھذا المتغير ومستوي الفقر المتعدد
في النماذج الثالثة وھي نتيجة تتوافق مع المنطق االقتصادي
والدراسات السابقة الواردة ضمن مراجع ھذا البحث حيث أن ارتفاع
مستوي تعليم المزارع يعني زيادة معارفه وخبراته مما يجعل قرارته
سواء على مستوي المزرعة واالسرة أكثر رشادة ،باإلضافة إلى أن
ارتفاع التعليم عادة يرتبط بارتفاع مستوي الدخل ويؤدي ذلك
)وغيره( إلى تخفيض مستوي الفقر المتعدد لھذا المزارع أو
للمزارعين ذو المستوي التعليمي المرتفع.
 -3كان ھذا المتغير أكثر تأثيرا على الفقر المتعدد وللمزارعين
المستخدمين لمياه الترع العادية حيث قدر ب  %57.2يليه في حالة
المزارعين المستخدمين لمياه الصرف الزراعي بنسبة تناقص قدرھا
 %48.1بينما قدر بنسبة  %39.7في حالة المزارعين المستخدمين
لمياه الصرف الخليط.
ثالثا :متغير عمر المزارع -:x3
 -1معنوية ھذا المتغير في النماذج الثالث و إن اختلفت مستوي المعنوية
في كل نموذج فكانت  %1للنموذج في حالة استخدام مياه الصرف
الخليط ,وعند  %5للنموذج في حالة استخدام مياه الترع العادية ,وعند
 %10في حالة استخدام مياه الصرف الزراعي .
 -2كانت العالقة بين عمر المزارع ومستوي الفقر المتعدد موجبة في
النماذج الثالث وھي تبدو منطقية في ظل المتغيرات الموجودة بالريف
المصري حيث توجد نسب )متزايدة( من االمراض الخطيرة )مثل
أمراض الكبد والكلي تأتي في أعمار مبكرة نسبيا بحيث تؤدي بالسلب
على كل نواحي حياه ھؤالء المزارعين ومستوي إنتاجيتھم ومن ثم
دخولھم وكذا على كفاءة قراراتھم االنتاجية والدخليه.
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-5توفير أراضي في الظھير الصحراوي للمحافظات للبناء مع وضع
عقوبات قصوى على البناء على األرض الزراعية أو تبويرھا.
-6االتجاه إلى تعظيم القيمة المضافة لإلنتاج الزراعي بعدم االقتصار على
بيع المنتجات في صورتھا الخام
-7االرتقاء بالتعليم عامة والزراعي خاصة وكذا البحث العلمي لجميع
السكان وتوفير كل المعارف والمعلومات للمزارعين من خالل تفعيل
دور االرشاد الزراعي.
-8إنشاء مظلة تأمين صحي واجتماعي للمزارعين وخاصة الفقراء منھم.
-9تجريم استخدام المبيدات غير المرخص بھا ،وكذا الھرمونات في
االنتاج الزراعي.
-10وضع برامج متكاملة لدعم القطاع الزراعي من خالل برامج خضراء
مثل الزراعة العضوية ومشروعات القيمة المضافة :الزراعية –
الصناعية – الحياتية – تدوير المخلفات الزراعية ....الخ.

جدول  .5معالم النموذج الخاص بالعوامل المؤثرة علي الفقر المتعدد
االبعاد للمزارعين المستخدمين لمياه الري)مياه الترع(مياه
الصرف الزراعي.
الرقم المقابل
إحصائية مستوي للوغاريتم
B
المتغيرات
 Waldالمعنوية المعامل
)EXP(B
1.008
.964
.002 .008
عددأفراد االسرةX1
1.000
.254
1.302 .000
صافيالدخل المزرعيX2
1.070
.029
4.789 .068
عمر المزارعX3
1.003
.106
إجمالي السماد النيتروجيني2.615 .003 X4
.156
.003
9.038 -1.857
الحيازةx5
.519
.006
7.660 -.657
مستوي تعليم المزارعx6
.130
.264
1.249 -2.043
الثابتConstant
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان موسم .2015/2014
LR= 26.621** -2 Log likelihood= 80.198a
Nagelkerke R Square=.384

جدول  .3معالم النموذج الخاص بالعوامل المؤثرة على الفقر المتعدد
االبعاد للمزارعين المستخدمين لمياه الري )مياه الترع(
العادية.
الرقم المقابل
إحصائية مستوي للوغاريتم
B
المتغيرات
 Waldالمعنوية المعامل
)EXP(B
1.248
0.342 0.902 0.222
عدد أفراد االسرةX1
1.000
صافيالدخل المزرعي0.063 3.466 0.000 X2
1.092
0.018 5.640 0.088
عمر المزارعX3
0.980
إجمالي السماد النيتروجيني0.016 5.751 0.020- X4
12.272 0.002 9.916 2.705الحيازةx5
0.428
مستوي تعليم المزارع0.003 8.983 0.850- x6
0.041
0.235 1.408 -3.192
الثابتConstant

جدول  .6جدول النسبة المئوية للتصنيف الصحيح لنموذج استخدام مياه
الصرف الزراعي
المتوقع
النسبة الصحيحة
المالحظ
%
1
صفر
87.8
6
43
صفر
67.7
21
10
1
80
النسبة الكلية
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان موسم .2015/2014
جدول  .7معالم النموذج الخاص بالعوامل المؤثرة علي الفقر المتعدد
االبعاد للمزارعين المستخدمين لمياه الري)مياه الترع(
والمخلوطة .
الرقم المقابل
إحصائية مستوي للوغاريتم
B
المتغيرات
 Waldالمعنوية المعامل
)EXP(B
1.183
.389
.742
.168
عدد أفراد االسرةX1
1.000
.094 2.798 .000
صافي الدخل المزرعيX2
1.094
.001 10.362 .090
عمر المزارعX3
.996
إجمالي السماد النيتروجيني.120 2.413 -.004 X4
.180
.004 8.225 -1.712
الحيازةx5
.603
مستوي تعليم المزارع.024 5.060 -.506 x6
.024
.062 3.494 -3.717
الثابتConstant

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان موسم .2015/2014
LR= 36.12**-2 Log likelihood= 61.618a Nagelkerke R Square=.515

جدول  .4النسبة المئوية للتصنيف الصحيح للعوامل المؤثرة علي الفقر
متعدد االبعاد للمزارعين المستخدمين لمياه الترع العذبة
المتوقع
%للتصنيف
المالحظ
الصحيح
1
صفر
52
صفر
92.9
4
58.3
14
10
100
82.5
النسبة الكلية
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان موسم .2015/2014

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان موسم .2015/2014
**LR= 31.622
-2 Log likelihood= 78..028a
Nagelkerke R Square=.438

وتشير ارقام الجدول ) (4وتقدر النسبة المئوية للتصنيف الصحيح
 (100 × 80/66) %82.5حيث أن  14مشاھدة فقط قد صنفت بشكل
غير صحيح أي بنسبة %17.5
وتشير ارقام الجدول ) (6أن النسبة المئوية للتصنيف الصحيح
ھي  %80حيث أن 16مشاھدة فقط قد صنفت بشكل غير صحيح ومن ثم
فإن احتمال الخطأ الكلي ھو  %20وعلى ھذا فإن النسبة المرتفعة
للتصنيف الصحيح تبين أن النموذج يمثل البيانات تمثيال جيدا.
وتشير ارقام الجدول) (8أن النسبة المئوية للتصنيف الصحيح ھي
 %80حيث أن 16مشاھدة فقط قد صنفت بشكل غير صحيح ومن ثم فإن
احتمال الخطأ الكلي ھو  %20و علي ھذا فإن النسبة المرتفعة للتصنيف
الصحيح تبين أن النموذج يمثل البيانات تمثيال جيدا.

جدول  .8جدول النسبة المئوية للتصنيف الصحيح لنموذج استخدام مياه
الصرف المخلوطة:
النسبة الصحيحة
المتوقع
المالحظ
%
1
صفر
84.4
7
38
صفر
74.3
26
9
100
80
النسبة الكلية
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان موسم 2015/2014

جدول  .9ملخص عام لتأثير المتغيرات التفسيرية على مستوي الفقر المتعدد في القري الثالث المستخدمة لنوعيات متباينة من مياه الري.
نموذج مياه الصرف الخليط قرية
نموذج مياه الصرف الزراعي قرية
نموذج مياه الترع العادية
المتغيرات
الروضة
السبعة
قرية شرقية المعصرة
)EXP ( B
B
)EXP ( B
B
)EXP( B
B
1.183
0.168
1.008
0.008
1.248
0.222
عدد افرا االسرة x1
1.000
0.000
1.000
0.000
1.000
0.000
صافي الدخل المزرعي X2
1.094
0.090
1.070
0.068
1.092
0.088
عمر المزارع X3
0.996
-0.004
1.003
0.003
0.980
-0.020
إجمالي السماد النيتروجيني X4
0.180
-1.712
0.156
-1.857
12.272
-2.507
نوع الحيازة x5
0.603
-0.506
0.519
-0.657
0.428
0.850
مستوي تعليم المزارع x6
31.62
26.62
36.12
LR
80
80.20
61.62
-2Loglikelhood
2
R nagel
0.438
0.384
51.5
%80
%80
%82.5
النسبة المئوية للتصنيف الصحيح%
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان موسم .2015/2014
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ABSTRACT
Beginning in 2010 were multi-Poverty Index (MPI) in the Human Development Reports calculate
This research includes three dimensions and are education, health and standard of living, and has targeted
this research MPI farmers of three villages from the villages of Dakahlia Portal was the most important
outcome, severity of poverty for farmers, the users of agricultural drainage water for nearly 61.4% is
estimated for farmers users of agricultural drainage water mixture is 56.8%, while estimates for farmers
users waters regular watering 53.5% . Approximate poverty rate for families of farmers users mixture
water approximately 39.9% is estimated for the families of the users of farmers to agricultural drainage
water by 39.5%, while 30.2% of the users to the families of farmers for water regular watering. The
multi-poverty to the families of the users of farmers to agricultural drainage water above a Index where
estimated at 24.3% and was 22.7% for the families of farmers users mixture water the respect for the
families of the users farmers to water regular canals 16.2% has proved to be a significant all models. As
well as the logistic model was used to analyze the factors affecting the level of multi-poverty. And
indicate the all models are significant, as well as the quality of the representation of the models of the
variables explanatory and selected evidence for that -models significant as a whole based on the
maximum likelihood ratio LR being situated between a minimum 26.62 and a maximum of 36.12 a
significant at the probability level of 1% and the high value of minus twice the logarithm of the greatest
possible which lies between the minimum and maximum 80.2 61.62 as well as the high value of the ratio
nagel R2 being situated between the minimum and maximum 0.384 0.515 as well as the high percentage
of correct classification being situated between the minimum and maximum 0.80 0.82.
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