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دراسة جودة حياة المرأة فى بعض قرى محافظة كفر الشيخ :القياس والمحددات
محمود مصباح عبد الرحمن، محمدالسيد شمس الدين و دينا سمير ابراهيم

فرع المجتمع الریفى - قسم االقتصاد الزراعى- کلیة الزراعة - جامعة کفرالشیخ - مصر

هذه  فإن  المرأة،  وخاصة  السكان  بخصائص  االرتقاء  المصریة  للسیاسة  اإلستراتیجى  التوجه  أن  حیث 
فهم  على  والوقوف  كفرالشیخ،  بمحافظة  الریفیة  المرأة  حیاة  جودة  مستویات  على  التعرف  تستهدف  الدراسة 
السیاسات  في  تضمینها  إلقتراح  حیاتها  جودة  من  تحسن  التي  العوامل  على  والتعرف  تواجهها،  التي  المشاكل 
االجتماعیة واالقتصادیة للدولة. وإستنادا إلى اإلطارالنظري اقترحت الدراسة عشرة محاور ذاتیة لقیاس مركب 
الجوانب  النفسى،  بالسالم  االحساس  االخرین،  مع  بالعالقات  الرضا  الحیاة،  معني  )ادراك  المرأة  حیاة  جودة  
النفسیه،الصداقة،جودة البیئیة المحیطة، التماسك االجتماعى االسرى، الشعور باالنتماء،الحریه والحقوق المدنیه، 
والشعور بالسعاده(، وستة عشر متغیرا مستقال ترتبط بها وتؤثر فیها، وتم إختیار عینة عشوائیة منتظمة باستخدام 
المعاینة المساحیة قوامها 225 زوجة بثالث وحدات محلیة بمركز الریاض، واستخدمت طریقة المسح االجتماعي 
معنویة  إرتباطیة  النتائج عن وجود عالقات  الدراسة.وأسفرت  وتحلیل  إجراء  في  االحصائیة  األسالیب  وبعض 
بین محاورجودة الحیاة بعضها وبعض، وبین كل منها والدرجة الكلیة لمركب جودة الحیاة، باالضافة إلرتفاع 
معامالت ثبات بنود كل محور، كمابلغ معامل الثبات لمركب جودة الحیاة 0.804 وهي قیمة مرتفعة ، وتبین ان 
غالبیة الزوجات )64.89%( تقع درجاتهن في الفئة المرتفعة من مركب جودة الحیاة، فیما وقعت نسبة مقدارها 
متغیرات مستقلة  ثمانیة  أن  النتائج  أوضحت  المنخفضة.كما  الفئة  في  المتوسطة، و%3.55  الفئة  في   %31.56
أسهمت إسهاما معنویا في تفسیر 57.7% من التباین في درجات متغیر جودة الحیاة وتؤثر فیه، ویمكن ترتیبها 
وفق أهمیتها النسبیة كاآلتي: مكانة المرأة، األمن ضد الجریمة والعنف، الرضا عن المرافق والخدمات، كفایة 
الدخل، دافعیة االنجاز، التحسن في مستوي المعیشة، الحالة العملیة، وأخیرا العالقات األسریة.األمر الذي یشیر 

إلي ضرورة العمل على رفع مكانة المرأة الریفیة، وتحسین ظروف حیاتها.

الجزئي،  والتحلیل  الكلي  التحلیل  المرأة،  مكانة  الریفیة،  المرأة  البشریة،  التنمیة  الحیاة،  جودة  الدالة:  الكلمات 
بالعالقات مع  الرضا  إشباع اإلحتیاجات،  الحیاة،  إدراك معني  الذاتیة والموضوعیة،  المقاییس 

اآلخرین، السعادة، االحساس بالسالم النفسي.

المقدمة والمشكلة البحثية                                                                             

تستهدف استراتیجیة التنمیة المستدامة »رؤیة مصر2030« تحقیق 
واستهدفت  المصریین،  حیاة  بجودة  واالرتقاء  المستدامة  التنمیة 
– ضمن ما استهدفت –  أیضا بناء مجتمع عادل متكاتف یتمیز 
بالمساواة في الحقوق والفرص االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 
كفالة  علي  قادر  مجتمع  المجتمعي،  االندماج  من  درجة  وبأعلي 
فرص  ویحفز  العادل،  والتوزیع  المشاركة  في  المواطن  حق 
الحمایة  آلیات  ویوفر  القدرات،  علي  المبني  االجتماعي  الحراك 
من مخاطر الحیاة، ویقوم علي التوازي بمساندة شرائح المجتمع 
وهي  والدولة  بالرعایة،  األولي  للفئات  الحمایة  ویحقق  المهمشة 
في سعیها لتحقیق هذه االستراتیجیة تبنت العدید من البرامج منها 
التخطیط  )وزارة  والجیلیة  والنوعیة  المجتمعیة  الفجوات  تقلیص 
والمتابعة واإلصالح االداري، بدون تاریخ(. وبالنظر إلي التوجه 
اإلستراتیجى لسیاسة التنمیة البشریة المصریة یمكن تمییز أهمیة 
حیث  »المرأة«.  خصائص  وخاصة  السكان  بخصائص  االرتقاء 
تعددت الدراسات التى تناولت المرأة و خاصة النواحى االجتماعیة 
نویصر  و  لبن  و   )2020( اخرون  و  الدین  شمس  دراسة  مثل 

.(2019)

من  لكثیر  االهتمام  من  بكثیر  الریفیة  المرأة  حظیت  ولقد 
جانب  من  بقضایاها  االهتمام  تزاید  أهمها:  من  لعل  االسباب 
الذي  الدور  لجدوى  نظرا  والقادة  والمفكرین  الباحثین  من  كثیر 
وتقدم مجتمعها،  أسرتها  تنمیة  في  به  تقوم  أن  یمكن  والذي  تلعبه 
الحیاة  القدرة على فهم  لدیها  فإذا كانت  فالمرأة أساس اي مجتمع 
االبداع،  على  القادرة  الصالحة  االجیال  وتنشئة  المجتمع  وتنمیة 
والقیام بدورفاعل وهام في اقتصادیات السوق فإن المجتمع یتقدم 
ویتطور، فالمرأة عددیا نصف المجتمع، أى نصف قوته الراهنة، 
فضال عن أنها  النصف المكمل للنصف اآلخر، كما أنها المسئولة 
المباشرة عن تنشئة ورعایة كل األجیال الجدیدة القادمة، كما تقوم 
وعلي  علیهم  والمحافظة  األسرة  أفراد  حیاة  سبل  بتیسیر  أیضاً 
صحة أفرادها، كما تدیر  بشكل مباشر نشاطات اقتصادیة مختلفة 
غیر  أو  زراعیة   - إنتقاص(  الذكور)دون  مع  جنب  الي  جنبا   –
زراعیة داخل المنزل وخارجه وتشمل زراعة المحاصیل وتربیة 
توفیر  في  بذلك  وتسهم  األغذیة،  وصناعة  والطیور  الحیوانات 
دخل مباشر أو غیر مباشر لألسرة یسمح بتحسین معیشتها، فضال 
عن تبوء نسبة كبیرة من اإلناث للعدید من المناصب االقتصادیة 
واالجتماعیة والسیاسیة في قطاعات الدولة المختلفة، وبالتالي فإن 
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حصولها على نصیب عادل من فرص الحیاة المتاحة فى المجتمع 
تعیش  الذي  المجتمع  وحیاة  حیاتها  جودة  على  واضحا  دلیال  یعد 
فیه وثقافته، والعكس بالعكس صحیح، فكلما قلت الفرص العادلة 
أمام المرأة وضیقت فقد المجتمع جانبا جوهریا من جودة حیاته، 
ویدخل فى المكانة العادلة للمرأة عدالة ما یتاح لها من فرص فى 
التعلیم، و الخدمات الصحیة المتعلقة بدورها الطبیعي فى الحیاة، 
وعدالة فرصها فى العمل، وفرصها فى الدخل، وفرصها فى إدارة 
شئونها الخاصة والمشاركة فى إدارة شئون المجتمع ، وغیرذلك 

من جوانب الحیاة .

وتعد برامج التنمیة في الدول النامیة وإشراك المرأة فیها من 
بأعمال  حیاتها  تتأثر  الریفیةإذ  بالمرأة  لالرتقاء  الوسائل   أفضل 
فزیادة  معیشتة،   ومستویات  وبتطویراالنسان  التنمیة  وعوامل 
مكانتها  إرتفاع   إلي  یؤدي  الذي  التعلیم  الي تشجیع  یؤدي  الدخل 
االجتماعیة  وزیادة عصریتها  وخروجها الي الحیاة خارج المنزل 
والمشاركة في أمور حیاتها ومجتمعها المحلي، األمرالذي یحسن 
من جودة حیاتها، وحیاة أسرتها.ومما الشك فیه ان مقومات حیاة 
االنسان ال تنحصر في إشباع وتأمین الجوانب والحاجات االساسیة 
الغذاء،  الفسیولوجیة:  االحتیاجات  في  والمتمثلة  لحیاته  المادیة 
إلي  ذلك  تتعدي  بل  فقط  والدواء  واإلیواء،  والكساء،  واالرتواء، 
كل ما یشمل تحسین جودة حیاته والتي تنطوي علي االحتیاجات 
واالنتماء،  والحب  األمن،  إلي  كالحاجة  والنفسیة  االجتماعیة 
الذات  تأكید  إلي  الحاجة  ثم  والتقدیر،  االحترام  إلي  الحاجة  ثم 
(Maslow,1954)، وأیضا إلي فهم الجوانب النفسیة التي تحدد 
البحوث  نتائج  أثبتت  نفسه ومجتمعه وربه حیث  الفرد مع  عالقة 
المعاصرة أن التحسن في المؤشرات المادیة فقط لجودة الحیاة ال 
یؤدي بالضرورة إلى تحسن في الجوانب األخرى، فتطور دراسة 
السعادة واالرتیاح الشخصي التي أصبحت تدریجیا تنال االعتراف 
األكادیمي في أوساط دوائر اتخاذ القرارهي من تحدد درجة جودة 
الرفاه  أیضا مستوى  االعتبار  بعین  تأخذ  بلد حیث  أي  في  الحیاة 
ألي دولة وما یرتبط بها من مخرجات، كما أن مدى انتشار البطالة 
والفقر وغیاب األمن ینعكس سلبا على الحیاة الجیدة وحسن الحال، 
هذا وتختلف  وجهات النظر حول مفهوم جودة الحیاة وفقا لوحدات 
المستوي  أو  الكلي  )المستوي  المختلفة  البحثي  والتحلیل  التناول 
الجزئي( أو حتي داخل مفردات كل وحدة والتي بدورها قد تختلف 
یعیش  التي  والبیئیة  والمعنویة  المادیة  الثقافة  وفق  فرد آلخر  من 
فیها، ولذلك تعتبر جودة الحیاة كمفهوم  “مفهوم نسبي” یختلف من 

إنسان آلخر، ومن منطقة لمنطقة أخرى.

ولذلك تنطلق هذه الدراسة من كون أن جودة الحیاة كمفهوم 
 Positiveاإلیجابي النفس  لعلم  الرئیسیة  المفاهیم  أهم  من  یعد 
Ekmanحیث أشارت مبارك )2012( إلي أن  ،Psychology
یري أن جودة حیاة الفرد تتضمن شعوره بالحب واألمن والرضا 
  Ebersoleو  ، Thomas  النفسي، وأن هذا الشعور وفق كل من
واإلجتماعي  النفسي  التكامل  تحقیق  إلي  and Devoglerیؤدي 
التكامل  وهذا   ،Social & Psychological Integration
تفاعالته  في  إیجابیة  اجتماعیة  عالقات  إقامة  علي  قادراً  یجعله 
بعائلتة أو باصدقائه أو مع شریك حیاته، هذا وقد أوضح(2002) 
تحدید  في  أهمیة  أكثر  الذاتیة  المؤشرات  أن   Bowling et. al.
اإلجتماعیة  فالجوانب  الموضوعیة،  المؤشرات  من  الحیاة  جودة 
الدالة على الترابط اإلجتماعي والقیم اإلجتماعیة والمعتقدات الدالة 
على السلوك االجتماعي وغیرها من المتغیرات هي من العوامل 
 Ryffالتنبؤیة لجودة الحیاة عند األفراد ، وبالنسبة للمرأة فقد أشار
االجتماعیة  والعالقات  المناسبة  البیئیة  الظروف  أن  (1981)إلي 
الجیدة هي التي تمنحهن القدرة على اإلحساس بجودة الحیاة،  كما 

أن جودة الحیاة ترتبط ارتباطاً ایجابیاً مع إشباع الحاجات، األمر 
الذي یشیر إلي أن جودة حیاة الفرد ترتبط بالمستوي الذي یصل 
النفسیة – واالجتماعیة،  إلیه في اشباع وإرضاء مختلف حاجاته 
وبقدراته  إمكانیات  المختلفة  من  توفرهله مؤسسات مجتمعه  بما 

التي یحاول فیها إستغالل تلك االمكانیات الشباع تلك الحاجات.

 ومن الجدیر بالذكران الفرد ككائن اجتماعي وهو في سعیه 
نحو إشباع حاجاته المختلفة ومن خالل عملیة التنشئة االجتماعیة 
عالقات  من  السلوك  هذا  یتضمنه  بما  االجتماعي  السلوك  یتعلم 
اجتماعیة إیجابیة، وتبادل اجتماعي نافع، وسلوك تواصلي هادف 
تتحقق فیه االسس االجتماعیة لجودة الحیاة )مبارك، 2012(، وما 
تواجهه المرأة الریفیة من الكثیر من الظروف التي تجعلها راضیة 
أو غیر راضیة عن أدوارها في الحیاة عامل هام على آداء رسالتها، 
األمر الذي یؤثر على مجري حیاتها وعلى سعادتها وعلى قدرتها 
على التفاعل على المستوي الشخصي واالجتماعي مع اآلخرین، 
النفسي  الجانب  یعكس  وهذا  لحیاتهن  معني  إیجاد  على  وكذلك 
لجودة الحیاة والذي یري أن ذلك یؤثر في بناء االنسان  ومساعدة 
األفراد على إظهار إمكاناتهم وتدعیم القیم االیجابیة، األمر الذي 

یؤدي إلى جودة المجتمع وإنجاب وتنشئة أجیال صالحة.

حیاة  جودة  عن  البحوث  لندرة  ونظرا  المنطلق،  هذا  ومن 
التعرف  على  تركز  الراهنة  الدراسة  مشكلة  فإن  الریفیة،  المرأة 
المرأة ومحدداتها في ریف  علي / ودراسة مستویات جودة حیاة 
محافظة كفرالشیخ من خالل محاولة االجابة عن التساؤالت اآلتیة:

1- ماهو مفهوم جودة  الحیاة؟، وماهي محاوره؟، 2- كیف 
الحیاة؟، 3-هل ترتبط وتتسق  یقاس كل محور من محاور جودة 
درجات محاورجودة الحیاة  كمجموعة متفاعلة مع بعضها البعض 
في تمثیل متغیر جودة الحیاة المركب؟، 4-هل یؤثر كل محورمن 
هذه المحاورفي شرح مركب جودة حیاة الزوجات بنفس الدرجة 
العوامل  ماهي  محورآلخر؟،5-  من  التأثیر  مقدار  یختلف  أم 
الریفیة  المرأة  حیاة  جودة  مركب  لمقیاس  والمحددة  المرتبطةب/ 

وماهي األهمیة النسبیة لكل منها؟.

أهداف البحث                                                                                    

عن  مركب  مقیاس  واختبار  تصمیم   الدراسة  هذه  إستهدفت 
الریفیة،والتعرف على مستویات جودة  المرأة  لجودة حیاة  مفهوم 
الحیاة المرأة الریفیة في بعض قري محافظة كفرالشیخ، والتعرف 
التوصول إلى ذلك  المرتبطة والمحددة لها. ویمكن  العوامل  على 

من خالل تحقیق األهداف الفرعیة اآلتیة :
المحاور   من  مجموعة  من  مركب  مقیاس  واختبار  تصمیم    )1

الدالة على مفهوم جودة حیاة المرأة الریفیة.

 2( التعرف على درجات ومستویات جودة حیاة المرأة في قري 
الدراسة بمحافظة كفرالشیخ.

 3( التعرف على العوامل المرتبطة والمحددة لجودة حیاة المرأة 
كفرالشیخ،   محافظة  قري  بعض  في  المركب(  )المقیاس 
النسبي لكل منها في تفسیر جزء من   وتحدید درجة االسهام 
التباین الحادث في جودة حیاة المرأة الریفیة، والوقوف على 

األهمیة النسبیة لكل متغیر.

وترجع  األهمیة التطبیقیة  لهذه الدراسة إلى محاولة الخروج 
المشاكل  فهم  في  تساعد  قد  التي  والمقترحات  التوصیات  ببعض 
التي تواجه المرأة الریفیة وكیفیة تحسین جودة حیاتها، وتضمینها 
التوجه  أن  إذ  للدولة،  واالقتصادیة  االجتماعیة  السیاسات  في 
السكان وخاصة  االرتقاء بخصائص  لسیاسة مصر  اإلستراتیجى 

المرأة الریفیة. 
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االستعراض المرجعى واإلطار النظري

یعد مفهوم جودة الحیاة مفهوم حدیث النشأة نسبیا، حیث ترجع 
نشأته إلي منتصف الستینات من القرن الماضي، وهومن المفاهیم 
تخصصاتهم  إختالف  على  الباحثین  كثیرمن  استخدمها  التي 
المنهجیة  وتناوالتهم  الفكریة  وإتجهاتهم  العلمیة،  واهتمامتهم 
والتنظیریة، كما یحتل دورا محوریا في صیاغة كثیر من سیاسات 
وبرامج التنمیة في الخطط االستراتیجیة للعدید من الدول وخاصة 

في بعض مجاالت الخدمات التي تقدم ألبناء المجتمع.

مراحل   Dillman and Tremblay)1977( ویلخص 
منها  األولي  تمثلت  متمایزة  مراحل  ثالث  إلى  المفهوم  تطورهذا 
بالنظر الي مفهوم جودة الحیاة من خالل مستوى النعیم االقتصادي 
القدرة  وبالتالي  دخولهم،  نمو  اضطراد  في  یتمثل  والذي  للسكان 
هذا  أن  إال  والخدمات،  المادي  النعیم  سلع  واقتناء  شراء  على 
الرخاء اإلقتصادى ـ خاصة فى الدول المتقدمة ـ  قد ولد قناعة عند 
إشباع  درجة  یعكس  كمؤشروحید  نموالدخل  كفایة  بعدم  الكثیرین 
رغبات اإلنسان المتعددة والمتجددة فى تحسین وضعه فى الحیاة، 
في مجتمعات الوفرة والبذخ االستهالكي، في حین أن المجتمعات 
واشباع  اقتصادي  نمو  وتحقیق  بها  اللحاق  إلى  تسعي  االخري 
الحاجات االساسیة بها علي حساب البیئة وعالقة االنسان بالطبیعة. 
النوعیة  السمات  إلي  حاجتها  الوفرة  مجتمعات  اكتشفت  وقد  هذا 
للحیاة التي هجرت من أجل النعیم االقتصادي، وبالتالي أصبح هذا 
النعیم الذي تراه األمم شرطا لتقدم االنسان مدعاة إلعادة التفكیر في 
ماهیة جودة الحیاة، أما المرحلة الثانیة اعتمد فیها هذا المفهوم على 
منظور یعتمد علي تقییم مؤشرات النشاطات الحیاتیة الموضوعیة 
المختلفة لإلنسان مثل مستوى التحصیل العلمي وأوضاع الخدمات 
والرقي  الفراغ  السیاسیة وكیفیة قضاء وقت  والمشاركة  الصحیة 
في مستوي الخدمات المادیة واالجتماعیة التي تقدم ألفراد المجتمع 
لمدى  األفراد  ادراك  عن  للتعبیر  أیضا  یستخدم  كما  عامة  بصفة 
قدرة هذه الخدمات على اشباع حاجاتهم المختلفة، كعوامل محددة 
لجودة حیاة االنسان، وفي هذه المرحلة تم التمسك بمؤشرات النعیم 
االقتصادي كمحددات لجودة الحیاة، باالضافة إلى النظر إلى جودة 
الحیاة كبنیان إجتماعى نفسي، وفي المرحلة الثالثة تضمن مفهوم 
لجودة  كمحددات  القیمى  والبناء  االجتماعى  الرفاه  الحیاة  جودة 
أ( هما:  رئیسیین  مدخلین  یتضمًن  مركب  مفهوم  وأصبح  الحیاة، 
المدخل الذاتي، ب( والمدخل الموضوعى،  ویعتمد مدخل التقدیر 
المحلى على مجموعة  المجتمع  أعضاء  فعل  فیه على رد  الذاتي 
من العبارات تعكس إدراكهم لقدرة المجتمع على إشباع حاجاتهم 
الموضوعیفیه  یعتمدالمدخل  بینما  والنعیم،  بالرفاهیة  وشعورهم 
والفروض  القائمة  الحقائق  واختبار  والمالحظات  األرقام  على 
والتحقق من صحتها على ضوء مجموعة من المتغیرات المحددة 
لها سابقاً. وعلى الرغم من وجود إرتباط بین التقدیر الذاتي والتقدیر 
اختالفات  وجود  الذاتي  التقدیر  على  یعاب  انه  إال  الموضوعى 
اإلجتماعى  لواقعهم  إدراكهم  فى  التباین  نتیجة  األفراد  بین  فردیة 

الموضوعي )البردان،2006).

وأصل مفهوم الجودة Quality من الناحیة اللغویة یأتي من 
الفعل الثالثي )جود( والجید طبقا البن منظور نقیض الردئ  وجاد 
بالشيء جودة ، وجودةأي صار جیدا، وبهذا یرتبط مفهوم الجودة 
على  والحصول   consistencyواالتساق  excellence بالتمیز 
)كاظم  مسبقا  محددة   standards ومستویات   criteria محكات 
أو  لمتطلبات  المطابقة  بالجودة  یقصد  كما   ،)2006 والبهادلي، 
أنمفهوم  وعلىالرغممن  )طعیمة،2006(،  معینة  مواصفات 
تم  لكن  والتكنولوجي،  المادي  علىالجانب  أساسا  یطلق  الجودة 
وجودة  ووجدانه،  ووظیفته  اإلنسان  بناء  على  للداللة  استخدامه 

وإثراء  واإلبداعیة،  العقلیة  إمكانیاته  توظیف  حسن  هي  اإلنسان 
وتكون  اإلنسانیة،  وقیمه  ومشاعره  بعواطفه  لیتسامى  وجدانه 

المحصلة جودة الحیاة وجودة المجتمع )نعیسة، 2012) .

علماء  باهتمام  الحیاة  جودة  بحوث  مجال  حظى  ولقد 
واالقتصاد،  والصحة  البیئة  علماء  ركب  سبقوا  فقد  االجتماع، 
المؤشرات  من  العدید  تطویرواستخدام  فى  النفس  وعلم 
الحیاة  فى  الحادثة  االجتماعیة  التغییرات  رصد  في  االجتماعیة 
مفهوم  أن  البعض  إرتأي  إذ  التحلیل،  من  الكلي  المستوي  علي 
وهما  أساسیین  بمفهومین  وثیقة  بصورة  یرتبط  الحیاة  جودة 
من  بهما  یتعلق  الرفاه  Well- fareوالتنعم Well- being وما 
التنمیة Development،والتقدمProgress،والتحسن مفاهیم 
    Satisfaction of الحاجات Betterment،وإشباع 
خالل  من  الجودة  هذه  وتتحدد  needs)األنصاري،2006(، 
الصناعي  وباالنتاج  والتعلیمي،  االقتصادى  بالمستوى  االرتقاء 
وبالتغذیة،  واالجتماعیة،  الصحیة  الخدمات  وبتوافر  والزراعي، 
ووسائل الرفاهیه، ونوع الخدمات المتوفره ونوعیتها ومستواها، 
االستهالك،   وحجم  االمنیة،  والخدمات  العمل،  وطبیعة  ونوع 
انه  أي  والمواصالت  النقل  وخدمات  االجتماعیة،   والعالقات 
یركز على الوفره فى سبیل تحقیق اشباع الحاجات ورفع المستوى 
المادى لالفراد، وعلي أي حال ال توجد هذه المؤشرات بمستویاتها 
المجتمعات بنمط واحد بل تختلف من مجتمع  المختلفة في جمیع 

آلخر، ومن جماعة الى جماعة أخرى داخل المجتمع الواحد.

الدراسات  من  العدید  نتائج  اشارت  حال  أي  وعلى 
السوسیولوجیة ان الثروة والسكن والمستویات الصحیة والتعلیمیة 
الجیدة باالضافة الى المستوى االقتصادى المرتفع لم تكن أساسیة 
لتوفیر درجات مرتفعة من السعادة لدي الكثیر من غیراالغنیاء، 
االساسي  هوالمصدر  المال  بان  االغنیاء  كثیرمن  یري  لم  كما 
من  اهم  الذات  واحترام  الذات  تحقیق  أن  ارتأوا  بل  للسعادة، 
السعادة، وركز العدید من غیر االغنیاء على اهمیة اشباع الحاجات 
الفسیولوجیة واإلجتماعیة واألمنیة )diener, et.al, 1985(، لذا 
 Social Psychological االجتماعى  النفسى  المدخل  إحتل 
Approach مكانا بارزا في اسهامات علماء االجتماع عند دراسة 
جودة الحیاة، وذكرت علیوة)2015( نقال عن خلیل )1991( أن 
من هذه الدارسات دراسة مینور وبرادبیرن وشیفیر والتى غطت 
العالقات  )خاصة  االشخاص  بین  العالقات  هى:  مجاالت  سبعة 
العائلیة والزوجیة(، ونشاطات الفراغ، والمكانة المالیة، والموقف 
فى العمل، وبیئة السكن، والحاالت االنفعالیة، والصحة الجسمیة، 
حول  األحكام  تحدید  فى  مؤثرة  المجاالت  هذه  أن  علي  مؤكدة 

الرضا عن الحیاة.

والمتتبع لبحوث وموضوع جودة الحیاة على مر الزمن یجد أن 
هذا المفهوم قد تم تناوله وتحلیله علي مستویین هما : أ( المستوي 
كوحدة  المجتمع  حیاة  جودة  في  كالنظر   ،Macro level  الكلي
جغرافیة،  منطقة  مستوي  علي  عادة  فیه  التحلیل  ویكون  تحلیلیة، 
 Micro أوكمجتمع محلي أو ثانوي أوكدولة، ب( والمستوي الجزئي
level ویكون عادة علي مستوي الفرد أوقیمة، وعادة ما تستخدم 
قیمها  تتسم  والتي  والبیئیة  واالقتصادیة  االجتماعیة  المؤشرات 
بالموضوعیة Objectivityفي قیاس معالم وحدات الدراسة على 
المستوي الكلي، خالل فترة زمنیة محددة، وذلك لمؤشر معین مثال 
أو من خالل بیانات سالسل زمنیة، لدراسة التغیر الحادث خالل فترة 
زمنیة محددة، مثل معدالت الموالید، أومعدالت الوفیات، أومعدالت 
العمرالمرتقب  أو  االجمالي،  المحلي  الناتج  أومتوسط  الهجرة، 
البیانات تجمع من منظمات محلیة أو  الخ، وهذه  المیالد......  عند 
دولیة )مثل الوزارات المختصة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة 



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م47 ، ع1 )2021(

18 محمود مصباح عبد الرحمن و آخرون

واالحصاء، ومنظمات األمم المتحدة مثل منظمة الیونسكو، والفاو، 
والصحة الدولیة، والعمل الدولیة، والبنك الدولي(، وعادة ماتكون 
 Conditions هذه المؤشرات الموضوعیة  كاشفة وتعكس أحوال
الثقافي والشخصي، كما تصلح للمقارنة  واقعیة وتبعد عن التحیز 
بین المجتمعات والدول والثقافات المختلفة،2(أما المستوي الجزئي 
عادة ما یكون دراسته علي مستوي الفرد ویستخدم المقاییس الذاتیة 
أوالشخصیة ، كما قد یستخدم مقاییس موضوعیة تجمع بیاناتها من 
أفراد كوحدات تحلیلیة، والمقاییس الذاتیة تقوم علي التقدیر الشخصي 
وبتقییمات  والشخصیة  النوعیة  تتأثربالخصائص  ولذلك  لألفراد 
وإهتمامات وثقافة الفرد وتعلیمه وإدراكه وتصوره وبالتالي یتباین 
األفراد في أحكامهم وتقدیراتهم. وتتمثل بعض المقاییس الموضوعیة 
على المستوي الفردي في السن، والتعلیم، وحجم االسرة، ونوعیة 
ویجب  الخدمات...الخ(،  توافرونوع  ومدى  العمل،  المسكن،ونوع 
الحیطة عند استخدام المقاییس الموضوعیة بعدم خلط  مقاییس أحد 
المستوي اآلخر، مثل  التعبیر عن  أوالجزئي في  الكلي  المستویین 
استخدام مقیاس معدل الموالید لیعبرعن حجم األسرة وهنا نقع في 

ما یطلق علیه بEcological Fallacy)عبدالرحمن،  2014).

هذا وتتوقف جودة الحیاة فى أى مجتمع من المجتمعات البشریه 
– ضمن ما تتوقف – على تولیفة مركبة من العوامل األجتماعیة  
 Macro المجتمعى  المستوى  على  والثقافیة  واألقتصادیة 
والدیموجرافیة،  األجتماعیة   بالخصائص  یرتبط   كما   ،)level)
والنفسیة – األجتماعیة ، وبالعادات والتقالید والقواعد واألعراف 
والقیم المؤثرة على حیاة األسرة المرغوب على المستوى الفردى

.(Micro level ) 

مفهوم جودة الحیاة
تباین الكثیر من العلماء فیما بینهم  في تعریف مفهوم جودة 
الحیاة من الناحیتین النظریة والتطبیقیة، وال یوجد اتفاق بینهم علي 
وتنوع  طبیعة   إلي  ذلك  یرجع  وربما  له،  ودقیق  محدد  تعریف 
مجاالت الدراسة التي استخدمت هذا المفهوم، وعدم وجود منهج 
أونظریة محددة ینطلق منها هذا التعریف،أولكیفیة تناول كل باحث 
الحیاة تعني أشیاء مختلفة  لألفراد  لها، ولذلك فإن جودة  وقیاسه 
المختلفة.وفي هذا الصدد أكد Bonomi et al. (2000)على أن 
جودة الحیاة یعد مفهوما واسعا یتحدد بجوانب متداخلة من النواحي 
للفرد، ومدى  النفسیة  بالحالة  ترتبط  والتي  والموضوعیة،  الذاتیة 
التي  االجتماعیة  العالقات  وطبیعة  به،  یتمتع  الذي  االستقالل 

یكونها، فضال عن عالقته بالبیئة التي یعیش فیها.

یغطى  مفهوم شامل  أنه  الحیاه علي  مفهوم جودة  یعرف  كما 
فهو یشمل  لذلك  أنفسهم،  األفراد  یدركها  الحیاة كما  جمیع جوانب 
اإلشباع المادي للحاجات الحیویة واإلشباع المعنوي لتحقیق التوازن 
 Worldالنفسي  للفرد من خالل تحقیق ذاته )دوبا، 2005(. وتعرف
إدراك  انها  على  الحیاة  Health Organization (1995)جودة 
الفرد لوضعه فى الحیاة فى سیاق النظم الثقافیة والقیمیة التي یعیش 
فیها، ومدى ارتباط  ذلك بأهدافه، وتوقعاته، ومعاییره، واهتماماته، 
كما نظرت الیها على أنها مفهوم مركب یتكون من ستة مجاالت 
استقاللیته،  النفسیة، ومستوي  البدنیة، وحالته  الفرد  تتعلق بصحة 

وعالقاته االجتماعیة، وإعتقاداته الشخصیة، وعالقاته بالبیئة.

أنها  علي  الحیاة  جودة   )2006( وحسین  عبدالفتاح  ویعرف 
االستمتاع بالظروف المادیة في البیئة الخارجیة واإلحساس بحسن 
الحال، وإشباع الحاجات، والرضا عن الحیاة، وإدراك الفرد لقوى 
ومضامین حیاته وشعوره بمعنى الحیاة إلى جانب الصحة الجسمیة 
متناغمة  حیاة  عیش  إلى  وصوال  وإحساسه بالسعادة  االیجابیة 

متوافقة بین جوهر اإلنسان والقیم السائدة في مجتمعه. 

من  الحیاة  جودة  )2006(إلي  وكاظم  وینظرمنسي  هذا 
والقدرة  والسعادة  بالرضا  الفرد  شعور  أنها  على  النفسیة  الناحیة 
التي  الخدمات  ورقى  البیئة  ثراء  خالل  من  حاجاته  إشباع  على 
والنفسیة  والتعلیمیة  واالجتماعیة  الصحیة  المجاالت  في  له  تقدم 
 (2006( وینظرحبیب  منة،  واالستفادة  للوقت  إدارته  حسن  مع 
المستمر لجوانب  بالتحسن  الفرد  إحساس  درجة  بأنها  إلیها 
شخصیته في النواحي النفسیة، والمعرفیة، واإلبداعیة، والثقافیة، 
مع  بینها،  والتنسیق  والجسمیة،  والریاضیة، والشخصیة، 
واإلنجاز،  المناسبین للعمل  واالنفعالي  المزاجي  المناخ  تهیئة 
تعلم  وكذلك  واالتجاهات،  والمهارات  للعادات  المتصل  والتعلم 
حل المشكالت وأسالیب التوافق والتكیف، وتبني منظور التحسن 
ورغباته  الحتیاجاته  الفرد  حیاة، وتلبیة  كأسلوب  لألداء  المستمر 
بالقدر المتوازن، واستمراریتة في تولید األفكارواالهتمام باإلبداع 
واالبتكار والتعلم التعاوني بما ینمي مهاراته النفسیة واالجتماعیة.  

وعبد   )2009( محمد  من  كل  یعرفها  الخدمي  الجانب  ومن 
التقدیر  درجة  عنWillitis(1995)بأنها  نقال   )2013( الخالق 
الذاتي الذي یبدیه الفرد نحو نفسه و مجتمعه المحلى كمكان للعیش 
واإلقامة، وكذا التقدیر الذاتي لمستوى الخدمات الصحیة والتعلیمیة 

والبیئیة.

و  محرم  فیعرف  النفسیة  اإلجتماعیة  الجوانب  من  أما 
األمن  جوانب  یغطي  مفهوم  بأنها  الحیاة  جودة  آخرون)2004( 
حیث  الذاتي،  الرضا  و  المشاركة  و  الفرص  تكافؤ  و  السالم  و 
تعتمد جودة الحیاة في مجتمع ما لیس فقط علي مستویات إشباع 
الحاجات األساسیة بالكم والنوع والتوقیت وإنما أیضا علي أنماط 
التوزیع للسلع والخدمات المختلفة، وقد تختلف هذه األنماط حسب 
أنواع الحاجة و حسب الثقافات. وعرف البردان )2006(  جودة 
درجة  فى  “تتمثل  بأنها  المحلي   المجتمع  في  الحیاة   )نوعیة( 
فى  المتمثلة  المادیة  سواء  المختلفة  سكانه  إلحتیاجات  إشباعها 
مسكن  و  ملبس  و  مشرب  و  مأكل  من  الفسیولوجیة  احتیاجاتهم 
أوالمعنویة  والتي تشتمل على االحتیاجات االجتماعیة  وغیرها، 
واالحترام،  والتقدیر  واالنتماء،  األمن،  إلي  كالحاجة  والنفسیة 
وتقدیر وتأكید الذات وغیرها. أى أن نوعیة الحیاة تتكون من عدة 

محاوراقتصادیة واجتماعیة ونفسیة وبیئیة وخدمیة”. 

محاور قیاس جودة الحیاة
المستوى  على  الحیاة  جودة  مفهوم  ذیوع  من  الرغم  وعلي 
المحاور  المحلي إختلفت الرؤي حول ماهیة  الدولي واإلقلیمي و 
المستخدمة في القیاس، ففي حین تركز بعض القیاسات علي جوانب 
معینة لمفهوم جودة الحیاة تركز قیاسات أخري علي جوانب أخري 
لم تتناولها القیاسات األولي، هذا األمر جعل من مفهوم جودة الحیاة 
مركبا معقدا یصعب تفسیره إال في إطار المؤشرات و المكونات 
المتحصل  الحیاة  جودة  مستوي  یصبح  وعلیه  بنائه،  في  الداخلة 
اإلعتبار  في  أخذت  التي  البنائیة  بمكوناته  مقیدا  ما  لمجتمع  علیه 
عند الحساب )ریحان ویحیي، 2005(، ولقد أثمرت جهود العلماء  
والمنظمات الدولیة عن وجود تیارین رئیسیین فیما یتعلق بقیاس 

مفهوم جودة الحیاة یمكن إستعراض كل منهما كاآلتي :-

أوال: قیاس جودة الحیاة علي المستوي الكلي:
أ( قیاس جودة الحیاة من منظور التنمیة االجتماعیة

1( دلیل نوعیة الحیاة الفیزیقى:
التأكید  أ(  بهدف:-  الدلیل   هذا  ببناء   (1979) Morris قام 
والتنمیة   الفقر  قیاس  حول  الدولیالقائم  والنقاش  الجدل  أن  على 
یتضمن ما هو أكثر من العوائد االقتصادیة،أي أن متوسط نصیب 
أو  الحیاة  جودة  لقیاس  وحده  كاف  غیر  المحلي  الناتج  من  الفرد 
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إلجراء مقارنات بین الدول، ب( تركیز االنتباه الدولي حول أولویة 
التنموي، جـ( للعمل  الجوهري  الهدف  باعتبارها  البشریة  التنمیة 
یجب االعتماد علیدلیل كأداه لقیاس التغیرات في جودة الحیاة عبر 
الزمن، ولعقد مقارنات بین الدول،  وال یتأثر باالختالفات الثقافیة  
وال التحیزالقیمي بین الدول، أو بإمكاناتها المادیة المطلقة، واشتمل 
وفیات  هي:1(  مؤشرات  ثالث  على  الفیزیقي  الحیاة  جودة  دلیل 
المعرفة   )3 سنة،  عمر  عند  الحیاة  توقع   )2 الرضع،  األطفال 
األساسیة بالقراءة والكتابة، وتتسم مؤشرات هذا الدلیل بأنها تقیس 
وبسیطة،  الحساب  سهلة  بأنها  وتتسم  توزیعات،  وتعكس  نتائج، 

وتمكن من إجراء مقارنات دولیة، وال تتسم بالتحیز القیمي.

زمنیة  فترة  بعد  الفیزیقي  الحیاة  نوعیة  دلیل  تطبیق  وبإعادة 
مناسبة یمكن تقییم التغیرات التي تحدث في قدرة الحكومات على 

الوفاء باالحتیاجات األساسیة لسكانها.

ویستعرض  ریحان ویحیي )5002( مكونات وأبعاد عدة أدلة 
علي المستوي الكلي  كاآلتي:

2( دلیل مستوى المعیشة :
تم بناء هذا الدلیل عام 1966 بواسطة Jan and Scott یقیس 
بتدفق  عنها  السكان معبراً  باحتیاجات  الوفاء  الرضا عن  مستوى 
ویعتمد  الزمن  في وحدة  األفراد  بها  یتمتع  التي  والخدمات  السلع 
األساسیة  االحتیاجات  من  مستویین  قیاس  على  الدلیل  حساب 
هما: أ( االحتیاجات الفیزیقیة )الطبیعیة(: وتضم الغذاء، المسكن، 
الصحة، ب( االحتیاجات الثقافیة : وتضم: التعلیم، الترفیه،واألمن.

:Index of social progress  (I S P( دلیل التقدم اإلجتماعى )3
تم بناء هذا الدلیل عام 1976 بواسطة )Estes ( ویضم 45 
هي:1)  تنمویة  قطاعات   10 إلى  تصنیفهم  تم  اجتماعیا  مؤشرا 
التعلیم، 2( حالة المرأة، 3( االقتصاد ،4( الجغرافیا، 5( التنوع 
 (9 السكان،   )8 الدفاع،  جهود   )7 الصحیة،  الحالة   )6 الثقافي، 

التشویش السیاسي، 10( جهود الرخاء و الرفاهیة.

: (W I S P (دلیل التقدم اإلجتماعى المرجح )4
یستخدم من الناحیة اإلحصائیة على فترات زمنیة محددة لتقییم 
قدرة الدولة على التطویر والتحدیث ومقارنتها بغیرها من الدول 
فى مدى توفیراالحتیاجات االجتماعیة والمادیة األساسیة للسكان.

(H D I) 5( دلیل التنمیة البشریة
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  بواسطة  الدلیل  هذا  بناء  تم 
مسمى  تحت  سنویاً  تصدر  سلسلة  فى  إصداره  ویتم   1990 عام 
تكوینه  في  البشریة  التنمیة  دلیل  یعتمد  البشریة،  التنمیة  تقاریر 
على ثالثة أدلة فرعیة ) دلیل جودة الحیاة الفیزیقي، دلیل التعلیم،  
مؤشرات  ثالثة  الدلیل  هذا  ویستخدم  المعیشة(،  مستوى  دلیل 
المیالد،  عند  الحیاة  بتوقع  یقاس  العمر:  طول   )1 وهى:  فرعیة 
2( التحصیل الدراسي: ویقاس بمؤشر مركب مكون من بندین ) 
معدالت معرفة البالغین بالقراءة والكتابة +نسب الطالب المسجلین 
في التعلیم األساسي والثانوي والجامعي (، 3( مستوى المعیشة : 
الناتج المحلى اإلجمالي الحقیقي  الفرد من  یقاس بمتوسط نصیب 
مقوماً بالقوى الشرائیة للدوالر األمریكي، ویستهدف دلیل التنمیة 
االقتصادیة  التنمیة  عوائد  على  الدولي  االهتمام  تركیز  البشریة 
أمام  والفرص  الخیارات  توسیع  خالل  من  االقتصادیة  وغیر 

المواطنین للمشاركة الفعالة في جهود التنمیة .

ب(-قیاس جودة الحیاة من منظور الفقر
:(HDI( :دلیل الفقر البشرى )1

اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  بمعرفة  الدلیل  هذا  بناء  تم 
 (Non economicالمادي أثرالفقرغیر  قیاس  عام 1997بهدف 

من  المواطنین  معیشة  مستوى  على  النامیة  الدول  (povertyفي 
بالمؤشرات  الفقرالبشرى  دلیل  قیاس  ویتم  اإلجرائیة،  الناحیة 
التالیة:أ(نسبة السكان الذین یموتون قبل بلوغ40 سنة من العمر،ب( 
نسبة األمیة بین البالغین،ج( نسبة السكان غیر المتصلین بخدمات 
الصرف الصحي والمیاه اآلمنة، د( نسبة األطفال ناقصي الوزن 

دون عمرخمس سنوات.

:(HDI-2 (دلیل الفقر البشري )2
تم بناء هذا الدلیل عام 1998 بواسطة برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائى بغرض قیاس الفقر غیر المادي فى الدول الصناعیة .

المجتمعات  وتنمیة  إدارة  منظور  من  الحیاة  جودة  قیاس  ج(- 
العمرانیة الجدیدة

قام یوسف )2009( بوضع مقیاس إلدارة وتنمیة المجتمعات 
الحیاة،  جودة  مؤشرات  وفهم  تحلیل  من خالل  الجدیدة  العمرانیة 
لبیان ورصد مدى تقدم المجتمعات العمرانیة وحصر معاییرجودة 
زیادة  على  )اشتمل  المعیاراإلقتصادى   )1  : في  المتمثلة  الحیاة 
البطالة،  تقلیل معدل  السنوي،  الدخل  األنشطة االقتصادیة، زیادة 
توفیر فرص العمل(، 2( المعیار اإلجتماعى)اشتمل على االندماج 
اإلجتماعى، أمان فى المجتمع، التعلیم مدى الحیاة، التمتع بصحة 
جیدة(، 3( المعیارالعمراني )اشتمل على توفرالخدمات، وسهولة 
المالئم، وتوافق استعماالت األراضي(،  االنتقال، وتوفیرالمسكن 
اإلدارة  المخلفات،  إدارة  كفاءة  على  )اشتمل  البیئي  المعیار    )4

الرشیدة للموارد، تحسین جودة الماء، وتحسین جودة الهواء(.

ثانیا: قیاس جودة الحیاة علي المستوي الجزئي )االبعاد الذاتیة(:
أكدوا  قد  والدارسین  الباحثین  كثیرمن  أن  إتضح  سبق  مما 
علي أن مفهوم جودة الحیاة مفهوم متعدد األبعاد ومتعدد الجوانب، 
وربما یرجع ذلك إلي أن كل فرد ینظر إلي جودة حیاته من زاویة 
ذاته  الشخص  لدى  نسبي  مفهوم  وهو  مجاالت،  أوعدة  مجال  أو 
ویتعایش  یعیشها  التي  والمواقف  العمریة  المرحلة  علي  یتوقف 
النفسیة  الفرد  بحاجات  المفهوم  هذا  یرتبط  حینما  ولذلك  معها، 
واالجتماعیة والروحیة والبدنیة والعقلیة ومن ثم تلبیة إشباع هذه 
جودة  مقومات  إشباعاتها  و  الحاجات  هذه  تمثل  حینئذ  الحاجات، 

حیاة الفرد )علیوة،2015 نقال عن الراسبي،2006) 

وعند إستعراض األدبیات المستخدمة في قیاس جودة الحیاة، 
إتضح أن محرم وآخرون )2004( عند دراسة أثر برنامج شروق 
الریفیة”  الحیاة  جودة  تحسین  على  المتكاملة(  الریفیة  )التنمیة 
استخدموا ثمانیة محاور لقیاس جودة الحیاة الریفیة هى:1( الغذاء 
والتغذیة :- یقصد به الكمیات التي تستهلكها األسرة المعیشیة شهریاً 
للمجتمع  تقریرالمصیر  حق   )2 الرئیسیة.  الغذائیة  للمجموعات 
المكانة  هي:  رئیسیة  عناصر  خمسة  علي  ویشتمل   ( المحلى 
المشاركة(،  الوعي،  العدالة،  الدیمقراطیة،  الفردیة،  االجتماعیة 
الشرب  میاه  من  كل  توافر  مدى  )ویتضمن  السكنى  النمط   )3
النقیة، الكهرباء، والصرف الصحي(، 4( التعلیم )وینطوي علي 
المنشات  )وتشمل  الصحة   )5 التعلیمي(،  والنسق  األمیة،  محو 
)یقصد  التنمویة  والمعاییر  القیم   )6 العالج(،  وأسالیب  الصحیة، 
التنمویة(،  والمعاییر  القیم  في  النوعیة  التغیرات  وقیمة  حجم  بها 
7( خدمات ومرافق النفع العام ) یتضمن هذا المحور ثالث مفاهیم 
هي: األهمیة ــ الكفاءة ــ الحالة(، 8( درجة االستفادة من أنشطة 
سبعه  من  المبحوثین  استفادة  درجة  تضمنت  )وقد  المشروعات 

وعشرین مشروع تنموي رئیسي(.

وقام ریحان ویحیى )2005( بإجراء دراسة بعنوان مقاییس 
علي  العملي  التطبیق  ومحددات  النظري  الفكر  بین  الحیاة  جودة 
بناء مقیاس كمي  القلیوبیة، وذلك من خالل  إحدي قري محافظة 
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مرجح لجودة الحیاة باالستعانة باألدوات البنائیة لدلیل جودة الحیاة 
لـ بیردج Burdge (1973( بعد إجراء التعدیالت المناسبة علیة 
لكي یالءم الظروف المحلیة، واستخدما المحاور اآلتیة:1( السعادة 
احترام  العشرة،  وهى:  عناصر  خمسة  على  واشتملت  النفسیة: 
الذات، السالمة النفسیة، التحفیزوالتحدي، أخرى )الشعبیة، الفردیة، 
االقتصادیة:  الحالة  توصیف   )2 السیطرة(،  اإلبداع،  الترابط، 
السلع  توزیع  االعتمادالمالي،  المعیشة،  مستوى  علي:  واشتملت 
األساسیة، البطالة، المسكن، مالءمة وسائل المواصالت.3( قضاء 
مشاهدة  التسلیة،  عناصرهي:  ستة  على  واشتمل  الفراغ:  وقت 
الكتب  قراءة  الفنیة،  األعمال  بعض  أداء  الریاضیة،  البرامج 
 (4 للتلوث،  التعرض  والحدائق،  المتنزهات  زیارة  والمجالت، 
المشاركة  عناصرهي:-  خمسة  على  وانطوت  السیاسیة:  الحالة 
المدنیة،إستجابة  والحقوق  األخبار،الحریات  تغطیة  السیاسیة، 
الحكومة، الخدمات العامة، 5( الحالة االجتماعیة:- واشتملت على 
الوظیفي،  الرضا  الصداقة،  األسریة،  العالقات  عناصرهي:  ستة 

الجریمة والعنف، الصحة والغذاء، المستوى التعلیمي.

الحیاة  نوعیة  عن  البیئى  النفس  علم  في  مقارنة  دراسة  وفى 
النفسیة،  المتغیرات  بعض  ضوء  فى  البیئي  باإلدراك  وعالقتها 
استخدمت دوبا )2005( أربعة محاوررئیسیة لقیاس نوعیة الحیاة 
المستوى  فى  ویتمثل  االقتصادي:  اإلجتماعى  المستوى   )1: هي 
الحیاة  جوانب  على  اإلنفاق  ومقدار  الدخل،  ومستوى  التعلیمي، 
المختلفة مثل: تعلیم األوالد والترفیة والحاجات الیومیة لألسرة، 2) 
نوعیة الحیاة البیئیة: وتشتمل على الخصائص الفیزیقیة للمسكن، 
والخصائص الفیزیقیة للمنطقة التي یقطنها الفرد وذلك من ناحیة 
جودتها وتحدید المشكالت البیئیة المنتشرة فى البیئة مثل الضوضاء 
واالزدحام وتلوث الهواء وتوفر المساحات الخضراء والخصائص 
الصحیة والتعلیمیة: وتعبرعن مدى  الحیاة  المعماریة، 3( نوعیة 
توافر الخدمات الصحیة والتعلیمیة وانتشار األمراض،4( نوعیة 
الفرد باآلخرین وخصوصاً  الحیاة االجتماعیة: وتعبر عن عالقة 
بالمنطقة  البعض، وعالقتهم  جیرانه، وعالقة األفراد مع بعضهم 
السكنیة التي یقیمون فیها وطبیعة المنطقة ومدى توافر األمن فیها .

رئیسیة  مكونات  خمس   )2006( البردان  استخدم  وقد  هذا 
یشتمل  اقتصادي:  مكون   )1 هى:  الحیاة  نوعیة  متغیر  لوصف 
ونصیب  الشهري  األسرى  اإلنفاق  قیمة  هي:  محاور  ستة  على 
والترفیه،الوضع  الغذاء  بندى  على  اإلنفاق  نسبة  منه،  الفرد 
التغذوي، درجة حیازة األجهزة الكهربائیة الحدیثة، درجة التمكین 
اإلقتصادى، درجة تحسین مستوى المعیشة. 2( مكون إجتماعى: 
التعلیمي،  المستوى  وهى:  فرعیة  مؤشرات  أربعة  على  یشتمل 
واإلناث  الذكور  بین   ( النوعیة  الفجوة  االستقراراألسرى،  درجة 
(، درجة التكافل اإلجتماعى، 3( مكون بیئي : یشتمل على ثالث 
الجوار  بیئة  صحة  المسكن،  بیئة  صحة  وهى:  فرعیة  مؤشرات 
متغیرین  یشتمل على  نفسي:  مكون  البیئي،4(  السلوك  المسكنى، 
التنفیذیة  األجهزة  عن  الرضا  المجتمعي،   االنتماء  درجة  وهما: 
بالمجتمع المحلى. 5( مكون خدمي: یشتمل على جانبین أساسیین 

هما: درجة توافر الخدمات، ودرجة االستفادة من الخدمات.  

كما قام منسي وكاظم )2006( بتصمیم مقیاس لجودة الحیاة 
لتطبیقه على طلبة جامعة السلطان  قابوس بسلطنة عمان، وتكون 
، وجودة  العامة  الصحة  المقیاس من ستة محاورهى: جودة  هذا 
العواطف  وجودة  التعلیم،  وجودة  واالجتماعیة،  األسریة  الحیاة 
)الجانب اإلدراكي(، وجودة الصحة النفسیة، وجودة شغل الوقت 
علي  للتعرف  ببحث   )2006( والبهادلي  كاظم  قام  كما  وإدارته، 
مستوى جودة الحیاة لدى طالب الجامعة في كل مـن سـلطنة عمان 
الحیاة  هي:جودة  محاور  ستة  واستخداما  اللیبیة،  والجماهیریة 

األسـریة، واالجتماعیـة، وجودة الصحة العامة، وجودة شغل وقت 
الفراغ، وجودة الصحة النفسیة،وجودة الجانب العاطفي.

طالب  الحیاة  جودة  بقیاس   )2006( سلیمان  قیام  وعند 
جامعة تبوك بالمملكة العربیة السعودیة للتعرف علي مستویاتها، 
والوقوف علي تأثیر بعض المتغیرات علیها،  فقد تم قیاس جودة 
الحیاة بمقیاس یتكون من 63 فقرة موزعة على خمسة ابعاد هى: 
الحیاة االسریة واالجتماعیة ، جودة  العامة، جودة  جودة الصحة 

التعلیم ، جودة الصحة النفسیة ، وجودة ادارة الوقت بالتساوى. 

لجودة  كمي  مقیاس  بناء   )2009( محمد  دراسة  واستهدفت 
الحیاة في إحدي قرى مركز الفیوم واستخدم فیها المكونات اآلتیة: أ( 
المكون االجتماعي وقد اشتمل على3مؤشرات )المستوى الصحي 
االجتماعي(،  التكافل  درجة  االستقراراألسري،  درجة  والغذائي، 
ب( والمكون االقتصادي واشتمل على )الدخل ومستوي المعیشة، 
درجة التمكین االقتصادي، حالة المسكن(، ج( والمكون السیاسي 
والحقوق  بالحریات  التمتع  السیاسیة،  المشاركة   ( على  واشتمل 
النفسي  والمكون  د(  المحلى(،  للمجتمع  تقریرالمصیر  المدنیة، 
واشتمل على ) درجة االنتماء المجتمعي، درجة الرضا الوظیفي، 
ها(  المحلي(،  بالمجتمع  التنفیذیة  األجهزة  عن  الرضا  ودرجة 
والسلوك  البیئة،  )صحة  مؤشرین  على  واشتمل  البیئي  والمكون 
الخدمات  الخدمي ویشتمل على16خدمة من  المكون  البیئي(، و( 

المجتمعیة ودرجة االستفادة من كل منها. 

واستهدفت دراسة علیوة )2015( بناء مقیاس كمي لمستوى 
المجتمعات  من  مختلفة  أنماط  ثالثة  في  الریفیة   الحیاة  جودة 
الریفیة بمحافظة الفیوم )المجتمعات الریفیة التقلیدیة، والمتطورة، 
رئیسیة  مكونات  لستة  النسبیة  األهمیة  وتحدید  والمستحدثة( 
قیاسه  فى  أستخدمت  التي  الفرعیة  المؤشرات  من  ومجموعة 
 ( مؤشرات  ثالثة  على  ویشتمل  اإلجتماعى:  المكون  وهي:1( 
درجة  األسرى،  االستقرار  درجة  والغذائي،  الصحي  المستوى 
ومستوى  )الدخل  االقتصادي  المكون   )2 اإلجتماعى(،  التكافل 
المكون   )3 المسكن(،  حالة  االقتصادي،  التمكن  درجة  المعیشة، 
السیاسي )المشاركة السیاسیة، التمتع بالحریات والحقوق المدنیة، 
حق تقریر المصیر للمجتمع المحلى(،4( المكون النفسي ) االنتماء 
المكون   )5 الطموحي(،  المستوى  المهنى،  الرضا   ، المجتمعي 
البیئي )صحة البیئة، السلوك البیئي(، 6(المكون الخدمي ویشتمل 
الصحیة،  الخدمات  الزراعیة،  الخدمات  مؤشرا)هى   )15( على 
الخدمات األمنیة، شبكة  التموینیة،  الخدمات  الخدمات االتصالیة، 
التمویلیة،  الخدمات  الكهرباء،  خدمات  الصحي،  الصرف  میاه 

خدمات اإلسكان، الخدمات التعلیمیة(.

علي  الحیاة  جودة  تأثیر  عن  الخیر)2016(  ابو  دراسة  وفي 
الخصوبة البشریة فقد إستخدمت لقیاس جودة الحیاة  متوسط عشرة 
أبعادبعد معایرتها تتكون من 23 مؤشرهي: 1(البعد الدیموجرافي 
 (طول فترة الزواج(،2( البعد االقتصادي ) عدد األبناء العاملین، 
اإلنفاق  المعیشي،  المستوي  األبناء،  عمل  من  الشهري  الدخل 
االقتصادي لألسرة، السفر للخارج، عمل الزوجة(،3( بعد الصحة 
المجتمعیة  المشاركة  بعد  للطفل(، 4(  الصحیة  )الرعایة  اإلنجابیة 
)المشروعات واالنشطة المشارك فیها(،5( البعد االجتماعي)التماسك 
البعد  المرأة(،6(  مكانة  األدواراالجتماعیة،  صراع  االجتماعي، 
الخلفیة   إنجابهم،  المراد  األطفال  عدد  الثقافي)التأثیراألسري، 
الشعور  األسرة،  تنظیم  نحو  النفسي)االتجاه   البعد   )7 الدینیة(، 
 (8 المجتمعیة(،  الخدمات  عن  الرضا  درجة  للمجتمع،  باالنتماء 
البعد البیئي) جودة المسكن، السلوك البیئي الرشید(،9( بعد مستوى 
النعیم التكنولوجي)متوسط تكلفة استخدام التكنولوجیا، ملكیة وحیازة 
فترة  )طول  الفراغ  وقت  قضاء  بعد  التكنولوجیة(، 10(  األجهزة 

إستخدام النت ، طول فترة مشاهدة الفضائیات(.
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وعند إستعراض الجوهري )2005( لمقاییس وأدبیات جودة 
الحیاة، وجد أن هناك العدید من محاور وبنود مقاییس جودة حیاة 
االنسان السوي یمكن بلورة بعضها في: االحساس بالسالم النفسي 
Feeling Good، والرضا بالحیاة Life Satisfaction، السعادة 
 Satisfaction اآلخرین  مع  بالعالقات  الرضا   ،Happiness
 Life الحیاة  معني  إدراك   ،with personal relations
الرغباتNeed Fulfillment،السكن  إشباع   ،realization
 ،Housing &living environment والتأثر بالبیئة المحیطة
 Family and socialالمتشابكة االجتماعیة  والعالقات  األسرة 

.networks 

نوعیة  أدبیات  أفرزته  ما  مع   الدراسة  هذه  توجهات  وتتفق 
الحیاة في أن الشعور بجودة الحیاة یمثل جانبا نفسیا للفرد، إذ یرتبط  
هذا الشعور بالجانب االیجابي للذات،  ویتأثر بالعدید من المؤشرات 
االجتماعیة  والعالقات  الفرد،  بها  یشعر  التي  السعادة  مثل  الذاتیة 
الخدمات  وعن  اآلخرین  وعن  الذات  عن  والرضا  االیجابیة، 
االجتماعیة،  والمسئولیة  اآلخرین،  بمشاعر  والوعي  والمجتمع، 
والتماسك االسري، والشعور باالنتماء للمجتمع المحلي، والتوافق 

الشخصي واالجتماعي والصحي واالسري والتفاؤل.

الیه  ماذهبت  مع  الدراسة  هذه  تتفق  سبق،   لما  باالضافة 
محرم   ،)2005( )الجوهري  السابقة  الدراسات  من  كثیر 
ویحیى،  ریحان  وآخرون،2004،  محرم  وآخرون،2003، 
البردان،2006،   ،2006، وكاظم,2006،سلیمان  2005،منسي 
نعیسة،  البهادلي وكاظم، 2007،الحاج، 2009،محمد، 2009، 
ذات  أبوالخیر،2016(  2012،مبارك، 2012، علیوة، 2015، 
والنظریات  المداخل  من  العدید  علي  والقائمة  الذاتیة  الطبیعة 
الجزئیة والكلیة المفسرة  لمفهوم جودة الحیاة في بناء مقیاس متعدد 
المحاور، مكون من )10( محاور، یشتمل كل منها على مجموعة 
إدراك  أ(  هي:  المحاور  وهذه  البنود،  أو  الفرعیة  المحاور  من 
اإلحساس  ج(  اآلخرین،  مع  بالعالقات  الرضا  الحیاة، ب(  معنى 
بالسالم النفسي، ه( الجوانب النفسیة، و( الصداقة، ز( جودة البیئیة 
المحیطة، ح( التماسك االجتماعي األسري، ط( الشعور باالنتماء، 

ك( الحریة والحقوق المدنیة، ل( الشعور بالسعاده.

المجتمعات  من  مجتمع  أى  فى  الحیاة  جودة  وتتوقف  هذا 
البشریه – ضمن ما تتوقف – على مجموعة عوامل تمثل تولیفة 
والدیموجرافیة,  واالقتصادیة  األجتماعیة  الخصائص  من  مركبة 
والقواعد واألعراف  والتقالید  وبالعادات  االجتماعیة،  والنفسیة – 
والقیم المؤثرة على حیاة األفراد،فكلما تقدم الفرد فى عمره علي 
سبیل المثال كلما كان اكثر سیطره على ظروف بیئته وبالتالى یكون 
 ،)Argyle,1999) التأثیر اكثر ایجابیه على شعوره بجودة الحیاة
الحیاه  جودة  فى  المؤثرة  الهامة  المجاالت  من  العمل  ویعد  كما 
به  یقوم  بما  الحیاه   جودة  مفهوم  یرتبط  حیث   )2008 )عبدهللا، 
الفرد  من عمل او ما یشغله من وظیفة ، كما ان نوعیة االشراف 
وعالقة الزمالة تعد من العوامل الفعاله فى تحقیق هذا المفهوم فهى 
تؤثر بدرجة ملحوظة عن رضا او عدم رضا العامل عن عمله، 
تؤكد علي  نتائج مجموعة دراسات  البردان)2006(  ویستعرض 
یمكن  التي  المؤشرات  من  بالعدید  وتتأثر  ترتبط  الحیاه  جودة  أن 
قیاسها ومالحظتها والحكم علیها مثل التحسن في مستوي المعیشة، 
والتحسن في الدخل، واالستثمار في األرض الزراعیة، والجودة 
والسلوك  الصحیة،  والحالة  والدخل  التعلیم،  ومستوي  المسكنیة، 
والخدمات  وتوافرالسلع   المواصالت،   وسهولة  الرشید،  البیئي 
الخدمات  مجاالت  أن  البعض  ویري  المختلفة...وغیرها.هذا 
والعوامل  البیيء  والسلوك  المجتمع،  ألبناء  تقدم  التي  المتعددة 
 (Rogerson( الثقافیة  تعد عوامل مؤثرة علي جودة الحیاة أیضا

,1989

إستنادا إلى النتائج السابقة، تفترض الدراسة أن هناك ستة عشر 
متغیرا مستقال  ترتبط وتؤثر في جودة حیاة المرأة الریفیة، وتتمثل 
هذه المتغیرات فى:1( سن المبحوثه، 2( عدد سنوات تعلیم المبحوثة، 
3( الحالة العملیة  للمبحوثة، 4( حجم الحیازه الزراعیة، 5( مدى 
مستوى  فى  التحسن   )7 المسكن،  مالءمة  مدى   )6 الدخل،  كفایه 
المعیشة،  8( مكانة األسرة االجتماعیة، 9( الممتلكات المعیشیة، 
10( دافعیة االنجاز، 11( العالقات األسریة، 12( مكانة المرأة، 
13( حمایة البیئة المحیطة، 14( الرضا عن المرافق والخدمات، 
15( األمن ضد الجریمة والعنف، 16( الفعالیة التنمویة للحكومة. 

االسلوب البحثى                                                                 

وعینة  وشاملة  البحثیة،  الفروض  الجزءعلى  هذا  ینطوي 
البحث، والطریقة العلمیة وجمع البیانات، وقیاس متغیرات البحث، 

وأدوات التحلیل اإلحصائي . 

أ- الفروض البحثیة:
استنادا إلى االطار النظري ونتائج البحوث والدراسات السابقة 
ولتحقیق أهداف البحث تم صیاغة الفروض البحثیة التالیة:-                                                                                       

- الفرض البحثي األول :
الحیاة   بین كل محور من محاور جودة  توجد عالقة طردیة 
كل على حدة : أ( إدراك معنى الحیاة، ب( الرضا بالعالقات مع 
اآلخرین، ج( اإلحساس بالسالم النفسي، ه( الجوانب النفسیة، و( 
االجتماعي  التماسك  ح(   ، المحیطة  البیئیة  جودة  ز(  الصداقة، 
األسري، ط( الشعور باالنتماء، ك( الحریة والحقوق المدنیة، ل( 

الشعور بالسعادة، وبین درجات مقیاس مركب جودة الحیاة.

الفروض اإلحصائیة )1-10( إلختبار الفرض البحثي األول 
والتي یمكن صیاغة كل منها في:

»ال توجد عالقة إرتباطیة بین درجات كل محور من محاور 
مقیاس  درجة  وبین  حدة  علي  محاور(كل  )عشرة  الحیاة  جودة 

مركب جودة الحیاة.

- الفرض البحثى الثاني:
الریفیة  المرأة  حیاة  لجودة  المركب  المقیاس  محاور  تسهم 
السابق ذكرها مجتمعة  فى تفسیر التباین فى درجات متغیر جودة 

حیاة المرأة الریفیة.

الفرض اإلحصائي الحادي عشر:
الریفیة  المرأة  المركب لجودة حیاة  المقیاس  ال تسهم محاور 
السابق ذكرها مجتمعة  فى تفسیر التباین فى درجات متغیر جودة 

حیاة المرأة الریفیة. 

- الفرض البحثى الثالث:
حیاة  لجودة  المركب  المقیاس  محاور  من  محور  كل  یسهم 
المرأة الریفیة السابق ذكرها اسهاماً معنویاً فریداً فى تفسیر جزء 
من التباین فى درجات متغیر جودة حیاة المرأة الریفیة عند التحكم 

في بقیة المحاور األخري في النموذج التحلیلي.

الفرض اإلحصائي الثاني عشر:
ال یسهم أي محور من محاور المقیاس المركب لجودة حیاة 
المرأة الریفیة السابق ذكرها إسهاما معنویا فریدا فى تفسیر جزء 
من التباین فى درجات متغیر جودة حیاة المرأة الریفیة عند التحكم 

في بقیة المحاور األخري في النموذج التحلیلي.

 - الفرض البحثي الرابع :
توجود عالقة ارتباطیة بین كل متغیر من المتغیرات المستقلة 
المبحوثة، 3)  المبحوثه، 2( تعلیم  اآلتیة كل على حدة:  1( سن 
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كفایه   )5 الزراعیة،  الحیازه  حجم   )4 للمبحوثة،  العملیة  الحالة 
الدخل، 6( مدى مالءمة المسكن، 7( التحسن فى مستوى المعیشة، 
8( مكانة األسرة االجتماعیة، 9( الممتلكات المعیشیة، 10( دافعیة 
المرأة، 13( حمایة  االنجاز،11( العالقات األسریة، 12( مكانة 
البیئة المحیطة، 14( الرضا عن المرافق والخدمات، 15( األمن 
وبین  للحكومة  التنمویة  والفعالیة   )16 والعنف،  الجریمة  ضد 

المتغیر المركب لجودة حیاة المرأة الریفیة ) كمتغیر تابع(.

البحثي  الفرض  إلختبار   )28-13( اإلحصائیة  الفروض 
الرابع والتي یمكن صیاغة كل منها في:

من  مستقل  أیمتغیر  درجات  بین  إرتباطیة  عالقة  توجد  »ال 
المتغیرات السابق ذكرها )16متغیر مستقل( كل علي حده، وبین 

درجة المقیاس الكلي لمركب جودة حیاة المرأة الریفیة.

- الفرض البحثي الخامس:
الذكر  سابقة  المستقلة  المتغیرات  بین  ارتباطیة  عالقة  توجود 
مجتمعة وبین المتغیر المركب لجودة حیاة المرأة الریفیة ) كمتغیر تابع(.

الفرض اإلحصائي التاسع والعشرین:
ال توجود عالقة ارتباطیة بین المتغیرات المستقلة سابقة الذكر 
مجتمعة وبین المتغیر المركب لجودة حیاة المرأة الریفیة ) كمتغیر تابع(.

- الفرض البحثي السادس:
تفسیر  في  مجتمعة  الذكر  سابقة  المستقلة  المتغیرات  تسهم 
الریفیة )  المرأة  المركب لجودة حیاة  المتغیر  التباین في درجات 

كمتغیر تابع(.

الفرض اإلحصائي الثالثین:
الذكر مجتمعة في تفسیر  المستقلة سابقة  المتغیرات  ال تسهم 
الریفیة )  المرأة  المركب لجودة حیاة  المتغیر  التباین في درجات 

كمتغیر تابع(.

 - الفرض البحثي السابع:
یسهم كل متغیر من المتغیرات المستقلة سابقة الذكر إسهاماً 
المتغیر  درجات  في  التباین  من  جزء  شرح  في  فریداً  معنویا 
المركب لجودة حیاة المرأة الریفیة ) كمتغیر تابع(. عند التحكم في 

بقیة المتغیرات المستقلة في النموذج التحلیلي.

الفرض اإلحصائي الواحد والثالثین:
الذكر  سابقة  المستقلة  المتغیرات  من  متغیر  أي  یسهم  ال 
إسهاماً معنویا فریداً في شرح جزء من التباین في درجات المتغیر 
المركب لجودة حیاة المرأة الریفیة ) كمتغیر تابع(. عند التحكم في 

بقیة المتغیرات المستقلة في النموذج التحلیلي

الشاملة والعینة:
تم اختیار محافظة كفر الشیخ مجاال للبحث المیداني، تأصیال 
وقع  وقد  المحلیة،  والبیئة  المحلي  المجتمع  لخدمة  الجامعة  لمبدأ 
االختیار العشوائي على مركز الریاض إلجراء الدراسة المیدانیة 
الزراعیة  االقتصادیة  نشاطاته  بتعدد  الریاض  مركز  ویتمیز 
والصیدیة والصناعیة والتجاریة والحرفیة، ووقوع جزء منه على 
بحیرة البرلس، كما یقام فیه مجموعة كبیرة من المزارع السمكیة، 
ولذلك  الجمهوریة،  مستوى  على  اسماك  بورصة  أكبر  فیه  وتقع 
فإن انشطة المركز االقتصادیة تمثل انشطة مراكز المحافظة، هذا 
وقد تم اختیار ثالث قرى عشوائیا من مركز الریاض هي: قرى 

أبوریا، والرغامة، وأم سن. 

وتنطوي شاملة البحث علي جمیع النساء المتزوجات بالقرى 

الثالث التي وقع علیها االختیار العشوائي على أن یكون زوجها 
إختیار  في  المساحیة  المعاینة  أسلوب  واستخدم  الحیاة.  قید  على 
العینة باالستعانة بمجموعة من االخباریین في كل قریة، حیث تم 
تقسیم القري إلى قطاعات وكل قطاع إلى مجموعة من الشوارع 
المنازل  في  المعیشیة  الوحدات  حصر  ذلك  تلى  ثم  له،  المكونة 
الزوجات  من  عینة  اختیار  تم  ذلك  وبعد  شارع،  بكل  الموجودة 
من الوحدات المعیشیة بطریقة عشوائیة منتظمة – على أال یمثل 
الوحدة المعیشیة إال زوجة واحدة، وتم اختیار عینة قوامها 225 
مفردة من القرى الثالث، حیث تم اختیار 50 زوجة من قریة أبو 
ریا، و 75 زوجة من قریة الرغامة، و 100 زوجة من قریة أم 

سن وذلك وفق معیارعدد الزوجات بكل قریة. 

– منهج الدراسة وجمع البیانات:
إعداد  وتم  بالعینة،  االجتماعي  المسح  طریقة  استخدام  تم 
استمارة استبیان بالمقابلة الشخصیة كأداة لجمع البیانات، وتضمنت 
 Pre االستمارة جمیع أسئلة الدراسة )بعد إجراء االختبار المبدئي
test –لها على15 مبحوثا ببعض قري مركز كفر الشیخ من غیر 
إعادة  تم  فقد  المبدئي  االختبار  نتیجة  على  وبناء  البحث،   عینة 
ووضعها  االستمارة  بنود  بعض  وتعدیل  االسئلة  بعض  صیاغة 
في صورتها النهائیة( وتم جمع البیانات خالل شهور أغسطس - 
دیسمبرعام 2018 م، ثم تم مراجعة البیانات وتفریغها وترمیزها  
وإدخالها الحاسوب لتحلیلها إحصائیا، ویستعرض جدول )1( أهم 

نتائج هذا التحلیل.

د - قیاس المتغیرات البحثیة:
 ) أ (: قیاس ووصف المتغیرات المستقلة:-

   1- ســن المبحوثة:-
المبحوثة منذ مولدها  المتغیر بعدد سنوات سن  تم قیاس هذا 
نتائج  وتشیر  میالدیة(،  سنة  )ألقرب  البیانات  تجمیع  وقت  حتي 
جدول )1( إلي أن عدد سنوات عمر المبحوثات قد تراوحت مابین 
وبانحراف  مقداره 36,65 سنة  بمتوسط حسابي  19الي64 سنة 

معیاري قدره  1,36سنة.

2- عـــدد سنوات التعلیم:-
التي  الرسمي  التعلیم  سنوات  بعدد  المتغیر  هذا  قیاس  تم 
وتم  الرسمي،  التعلیم  مراحل  خالل  بنجاح  المبحوثة  اجتازتها 
ترجیح مستوي الزوجة األمیة بصفر الدرجة، والتي تقرأ وتكتب 
4 سنوات )تعادل الرابعة االبتدائي(. وتراوح المدى الفعلي لعدد 
سنوات تعیلم المبحوثة ما بین صفر الي 20 سنة بمتوسط حسابي 

مقداره 7,69 سنة، وبانحراف معیاري قدره  5,97 سنة.

3- الــــحـــالة العملیة للمبحوثة
 (dummy variable) قیس هذا المتغیر بمتغیر صوري      
العملیة من حیث كونها عاملة  المبحوثة عن حالتها  وذلك بسؤال 
فاذا  بال،  أو  بنعم  السؤال  هذا  عن  اإلستجابة  وتم  غیرعاملة،  او 
كانت عاملة تمنح درجة، وإذا كانت غیرعاملة تمنح صفر الدرجة، 
وتبین أن غالبیة الزوجات ال یعملن وتبلغ نسبتهن نحو80 % من 

إجمالي العینة.

4- حـــجــم الحیازة الزراعیة
الحیازة  مساحة  عن  المبحوثة  بسؤال  المتغیر  هذا  قیاس  تم 
بزراعتها  وتقوم  أسرتها  تحوزها  التي  )بالقیراط(  الزراعیة 
الزراعیه   الحیازات  مساحات  وتراوحت  الدراسه.  اجراء  وقت 
لهذا  الحسابي  المتوسط  وبلغ  قیراط،   48 إلي  صفر  مابین 

المتغیر21,29قیراط بانحراف معیاري قدره  10,65 قیراط.
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5- مدي كفایة الدخل
دخل  كفایة  مدي  عن  المبحوثة  بسؤال  المتغیر  هذا  قیاس  تم 
عشرة   )10( ل  الضروریة  والنفقات  المصاریف  لتغطیه  األسرة 
بنود انفاق رئیسیة تتعلق بمصروف المنزل، والمشتریات األساسیة، 
والكسوة، ومصاریف تعلیم األبناء، مجاملة األقارب، دفع فواتیر 
االحتیاجات،  لكل  كفایةالدخل  باآلجل،  الشراء  عدم  الكهرباء، 
الترفیه،  علي  لألنفاق  فائض  وجود  اللحوم،  شراء  علي  االنفاق 
وكانت اإلستجابات عن كل بند ب: كبیرة، متوسطة، قلیلة، نادرة، 
واعطیت هذه اإلستجابات أوزاناً رقمیة 4، 3، 2، 1 علي الترتیب. 
ثم تم جمع درجات هذه البنود العشر جمعاً جبریاً لتعبر في مجملها 
عن درجة متغیر كفایة الدخل. وعند التعرف علي مدي كفایة دخل 

العینة یقعن في فئة  تبین أن نحو43,6 % من اجمالي  المبحوثات 
الكفایة المتوسطة ونحو40,0% یقعن في الفئة المرتفعة الكفایة.

6- مـــدي مالءمة الــمــســكن
مالءمة  مدي  عن  المبحوثة  بسؤال  المتغیر  هذا  قیاس  وتم 
المسكن الذي تعیش فیه هي وأسرتها للمعیشة بصفة عامة وكانت 
اإلستجابات علي هذا التساؤل بمالئم جداً، ومالئم، وغیر مالئم، 
أوزاناً  اإلستجابات  هذه  وأعطیت  اإلطالق  على  مالئم  وغیر 
المتوسطة  الفئة  أن  إتضح  كما  الترتیب.  1علي   ،2 رقمیة4،3، 
»مالئم«هي الفئة المنوالیة لهذا المتغیر إذ بلغت نسبة المبحوثات 
نسبة  وبلغت  العینة،  اجمالي  من   % حوالي58,6  الفئة  هذه  في 

المبحوثات في الفئة المرتفعة نحو ثلث العینة )%35,6(.

جدول 1. التوزيع العددي والنسبي للمبحوثات وفق خصائصهن االجتماعية واالقتصادية والديموجرافية)المتغيرات المستقلة(

النسبة العددالخصائص
المئوية

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
النسبة العددالخصائصالمعياري

المئوية
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

28,019,85الممتلكات المعیشیة36,651,36سن المبحوثة

( 34-19)   
11551,11قلیلة )13-27(11852,4صغیر

9240,89متوسطة )28 - 42)7131,6  متوسط (35- 49)

188,00كثیرة )43–  57 )3616,0    كبیر )50- 64 )

38,654,3دافعیة االنجاز7,695,97عدد سنوات التعلیم

2562,67 - 31) (منخفضة7834,67أمي ) صفر الدرجة (

13158,22 متوسطة )32 ـــ 38)1305,78دون المتوسط )4 – 8)

8839,11مرتفعة  (39 ــ 45) 11551,11متوسط ) 9 – 13 )

21,341,63العالقات االسریة1908,44عالي ) 14 فأكثر (

12254,2دون المتوسط )18ــ21) --  --الحالة العملیة

10345,8فوق المتوسط )22ــ24)18080الفئة األولي ) ال تعمل (

32,726,15مكانة المرأة4520   الفئة الثانیة ) تعمل (

135,8منخفضة )10 - 20)3,73 33حجم الحیازة الزراعیة

ال توجد )صفر( 6127,1  متوسطة )21 – 31)8336,88 

15167,1   مرتفعة  )32 -40)8939,56 صغیرة  ) 1- 48 )

44,172,8حمایة البیئة المحیطة4419,56  متوسطة )49 -96)

41,8   منخفضة)27 ــ 33)94,00  كبیرة  ) 97 – فأكثر(

94,0 متوسطة )34 ــ40)29,027,99 مدي كفایة الدخل  

21294,2   مرتفعة )41 -45)3616,0     منخفض )20-10)

878,8الرضا عن المرافق والخدمات9843,6متوسط )21 -30)

38 - 65)9140,4كبیر    )40-31) 31,3منخفض ) 

177,5متوسط  )66 – 93)3,290,598مدي مالءمة المسكن

20591,2مرتفع )94 - 118)135,8دون المتوسط ) 2-1 )

11,471,24االمن ضد الجریمة والعنف13258,6متوسط ) 3 درجات (

125,33قلیل    )4 – 7 )8035,6  مرتفع  )4 درجات( 

2912,89متوسط )8 - 10)  -- --مدي التحسن في مستوي المعیشة

18481,78مرتفع  )11 -12)4218.7لم یتحسن   ()0

15,363,0الفعالیة التنمویة للحكومة18381.3تحسن      )1)

3716,44منخفضة )8-12)2,110,61مكانة األسرة االجتماعیة

16272,00متوسطة )13-18)2712,0علي قد الحال  )1)

2611,56مرتفعة  )19- 23)14865,8أقل من المتوسط)2)

4821,3متوسطة        )3)

20,9مرتفعة         )4)
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7- التحسن في مستوي المعیشة
وتم قیاس هذا المتغیر بمتغیر صوري، وذلك بسؤال المبحوثة 
» هل تشعرین بأن مستوي معیشتك یتحسن باستمرار؟«، وكانت 
االستجابات علي هذا التساؤل كاآلتي: بنعم، أو بال، وأعطیت هذه 
غالبیة  وتري  الترتیب.  رقمیة 1، صفر على  اوزاناً  اإلستجابات 
هناك  أن  العینة  إجمالي  من   %81,3 نسبتهن  والبالغ  المبحوثات 

تحسنا في مستوى المعیشة عبر الزمن.

8- مكانة األسرة اإلجتماعیة
وتم قیاس هذا المتغیر ذاتیا علي مقیاس رباعي، وذلك بسؤال 
المبحوثة: » ربنا بیقول فى القرآن الكریم » ورفعنا بعضكم فوق 
بعض درجات » فلو نظرنا للطبقات االجتماعیة فى قریتكم بصفة 
بالمقارنة  طبقة  ایة  فى  نفسك  بتحطى  انتى  تقولیلى  تقدري  عامة 
السؤال ب:  هذا  االستجابات عن  القریة؟. وكانت  فى  هنا  بالناس 
الطبقة المرتفعة, فى الطبقة المتوسطة, اقل من المتوسطة, على قد 
الحال، واعطیت هذه االستجابات أوزان 1,2,3,4 على الترتیب.
وأسفرت نتائج الدراسة أن غالبیة المبحوثات  یقعن في فئة المكانة 
بلغت  حیث  القریة  مجتمع  مكانات  متوسط  من  أقل  االجتماعیة  
نسبتهن حوالي 65,8 %، یلیها نسبة المبحوثات في الفئة متوسطة 

المكانة حیث بلغت حوالي %21,3.

9- الـــمـــمتلكات المعیشیة
یقصد بها درجة اقتناء األجهزة  الحدیثة والتسهیالت المعیشیة 
العصریة، والتي تعكس بدورها المستویات االقتصادیة والمعرفیة 
وإنجاز  أعبائها،  آداء  تعینهاعلي  والتي  للمبحوثة،  والثقافیة 
بعدد  المتغیر  هذا  قیاس  تم  وقد  الراحة،  من  بدرجة  مسئولیاتها 
ونوع األجهزة المنزلیة التي تمتلكها األسرة مرجحة بسعرها فقد 
من  كل  وإلمتالكیة  درجات،   6 خاصة  سیارة  یمتلك  من  أعطي 
كامیرا فیدیو، والب توب، 5 درجات، ولكل من ثالجة كهربائیة، 
كمبیوتر  وجهاز  األطباق،  وغسالة   ،(LCD)الملون والتلیفزیون 
والستائر،  فریزر،  والدیب   ، المحمول  والتلیفون  درجات،   4
والبوتاجاز، والغسالة الكهربائیة 3 درجات، والتلیفون األرضي، 
أو  والدش)وصلة  الكهربائي،  المیاه  الملون، وسخان  والتلیفزیون 
طبق(، مروحة كهربائیة، نجف، سجاد 2 درجة، وخالط كهربائي 
درجة واحدة، وجمعت درجات هذه البنود المرجحة جمعا جبریا 
لتعبر عن متغیر الممتلكات المعیشة. وتراوح المدي الفعلي لمتغیر 
قدرة   حسابي  بمتوسط  درجة  13الي57  من  المعیشة  الممتلكات 

28,01 درجة وبانحراف معیاري مقداره 9,85 درجة.

10- دافعیة اإلنجاز
موافقة  درجة  في  تمثلت  عبارات  المتغیرب9  هذا  قیاس  تم 
المبحوثة عن كل عبارة منها، وكانت هذه العبارات هي: لو حاولت 
في عمل ومنجحتش أحاول ثاني وثالث، الواحد یتحمل ویطول باله 
لما یكون حظه وحش، النجاح في الحیاة یعتمد علي الحظ اكثر من 
اي شئ اخر، اجتهد دائما الكون افضل من جیراني، اكون راضیة 
اكثر لما اوصل لنتیجة كویسة، احس اني قادرة علي التصرف في 
المواقف اللي باتعرض الیها، باعتمد علي نفسي واقدر اعمل كل 
اللي عایزاه، احرص علي العمل بهمة في اي عمل أقوم به، البد 
لكل فرد ان یحدد لنفسه أهدافاً یسعي لتحقیقها، وكانت االستجابة عن 
كل عبارة بموافق، لحدما،غیرموافق، وأعطیت الدرجات3،2،1 
 ،2  ،1 العبارات  وهي  )8عبارات(  اإلیجابیة  للعبارات  بالترتیب 
4، 5، 6، 7، 8، 9،بینما اعطیت درجات1، 2، 3 علي الترتیب 
للعبارة السلبیة اإلتجاه ) رقم 3(، ثم تم جمع درجات هذه العبارات 
اإلنجاز.  دافعیة  متغیر  في مجملها عن درجة  لتعبر  جبریاً  جمعاً 
وقد تراوح المدي الفعلي لهذا المتغیرمن25الي45 درجة بمتوسط 
 4,3 مقداره  معیاري  وبانحراف  درجة   38,65 قدره  حسابي 

درجة، وقد تالحظ أن نسبة المبحوثات في الفئة المتوسطة )32-
38( تبلغ 58,22 % وتمثل الفئة المنوالیة لمتغیر دافعیة اإلنجاز.

11- العالقات األسریة
تم قیاس هذا المتغیر بسؤال المبحوثة عن رأیها في 8 عبارات 
عالقة  تقوم  أن  افضل  وهي:  األسریة،  العالقات  بطبیعة  تتعلق 
أبنائي بي على اساس اإلحترام بدال من الخوف مني، ال فرق في 
األسرة  رب  یكون  أن  یجب  واإلناث،   الذكور  ألبنائي  معاملتي 
في  الرجل زوجته  یشارك  أن  یجب  البیت،  في  الوحید  السید  هو 
كافة القرارات المتعلقة باألسرة، لیس من حق األبناء ان یتمردوا 
على سلطة ابائهم مهما كانت األسباب، من حق الفتاه أن ترفض 
المنزل  شئون  اداراه  والدها،  وافق  ولو  حتي  لخطبتها  یتقدم  من 
ینبغي أن تكون وقفا على الزوجة وحدها، جمع الرجل بین اكثر 
من زوجه فیه اهدار لكرامة الزوجة، وتراوحت االستجابات عن 
الدرجات  بین موافق، محاید، وغیر موافق، واعطیت  كل سؤال 
 8  ،6  ،5  ،4  ،2  ،1 أرقام  االتجاه  الموجبة  للعبارات   1,2,3
الترتیب.  ، 7 علي  للعبارتین 3   3 ،  2 ، الدرجات 1  واعطیت 
لتعبر في مجملها  جبریاً  العبارات جمعاً  تم جمع درجات هذه  ثم 
عن درجة متغیر العالقات األسریة. وقد تراوح المدي الفعلي لهذا 
 21,34 قدرة   حسابي  بمتوسط  درجة   24 الي   18 من  المتغیر 
أن  تالحظ  وقد  1,63درجة،  مقداره  معیاري  وبانحراف  درجة 
نسبة المبحوثات في فئة العالقات دون المتوسطة )18-21( تبلغ 

54,2 % وتمثل الفئة المنوالیة لمتغیر العالقات األسریة.

12- مكانة المرأة
تم قیاس هذا المتغیر بمقیاس، یتكون من 10 عبارات سلبیة 
تعكس درجة معاناة المرأة وانخفاض مكانتها، وتمثلت في سؤال 
تحط  التي  المواقف  لبعض  تتعرض  كانت  اذا  ما  عن  المبحوثة 
من قدرها وتسبب لها درجة معاناة، ومنها: یستحسن عند خروج 
أن یكون معها رجل، تتعرض النساء وهن  المرأة من البیت لیالً 
القریه  فى  المرأة  ذهاب  الرجال،  لمضایقات  القریة  في  وحدهن 
للمدرسة لحل مشكلة لألوالد یعتبر عیب، بعض الناس في القریة 
شایفین ان شغل الست بره بیتها عیب، یفضل بعض األباء تعلیم 
االبناء عن تعلیم البنات، سماع الجیران خناقات الزوج مع زوجته، 
اهانة الزوج للزوجه امام افراد اسرته، اهانة الزوج للزوجه امام 
افراد اسرتها، شتیمة الزوج للزوجة أمام األوالد، ضرب الزوج 
كبیرة،  معاناة  بین  سؤال  كل  اإلستجابةعن  وكانت  لزوجته، 
الدرجات  واعطیت  معاناة،   توجد  ال  أو  أوصغیرة،  أومتوسطة، 
العبارات  الترتیب. ثم تم جمع درجات هذه  1 ، 2 ، 3، 4 علي 
جمعاً جبریاً لتعبر في مجملها عن درجة متغیر مكانة المرأة )أي 
كلما ارتفعت الدرجة الكلیة كلما كانت المكانة مرتفعة(. وقد تراوح 
المدي الفعلي لمتغیر مكانة المرأة من 10 الي 40 درجة بمتوسط 
 6,15 مقداره  معیاري  وبانحراف  درجة   32,72 قدرة   حسابي 
المرتفعة  المكانة  فئة  في  المبحوثات  نسبة  أن  وقد تالحظ  درجة، 
(32-40( تبلغ 67,1 % وتمثل الفئة المنوالیة لمتغیر مكانة المرأة.

13- حمایة البیئة المحیطة
تم قیاس هذا المتغیر ب 15 عبارة تتعلق بمدي معرفة وسلوك 
الریفیات بأسس حمایة البیئة من التلوث والحفاظ علي بیئة نظیفة، 
بدفن  الناس  یقوم  أن  إلي  امیل  كاألتي:   العبارات  هذه  وكانت 
الیدین  منها، غسل  للتخلص  في حفرة  المیتة  والحیوانات  الطیور 
قبل األكل وسوسه ملهاش الزمه،  حفظ األغذیة في اكیاس غامقة 
من  البیئة  یحمي  الزراعیة  المخلفات  حرق  الصحة،  علي  غلط 
التلوث، بالتخلص من المخلفات المنزلیة برمیها في الترعة،  یجب 
الحیوانات  تنظیف  رمیها,  قبل  بالستیك  اكیاس  في  الزبالة  وضع 
كویس  المبید  عبوات  بأغسل  والحیوان،  اإلنسان  یضر  بالترعة 
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لكن  جاریة  الترعة  میاة  أن  رغم  المطبخ,  في  استخدمها  وبعدین 
الترعة یضر بمن  استعمالها ضرر, غسل األواني والمالبس في 
یستحسن  باألمراض،  اإلصابة  یسبب  بالترعه  االستحمام  تغسل، 
بكثرة  االیروسول  استعمال  المال،  لتوفیر  الناموس  مقاومة  عدم 
یعطر الجو وال یضر بالصحة، حرق المخلفات الحیوانیة والمنزلیة 
في  والفحم  الكیروسین  مواقد  استخدام  الهواء،  یلوث  بالشوارع 
هذه  من  عبارة  كل  عن  االستجابات  وكانت  مفید.  شتاءاً  التدفئه 
العبارات بأوافق، سیان، ال أوافق،  واخذت العبارات 1، 3، 6، 
7، 9، 10، 11، 14 الدرجات 3، 2، 1 وللعبارات 2، 4، 5، 
الترتیب.  علي   3  ،2  ،1 الدرجات  السلبیة(   (15  ،13  ،12  ،8
لتعبر في مجملها  جبریاً  العبارات جمعاً  تم جمع درجات هذه  ثم 
عن درجة متغیر حمایة البیئة المحیطة، وأوضحت نتائج القیاس 
أن المدي الفعلي لمتغیر حمایة البیئة المحیطة قد تراوح بین 27 
وبانحراف  درجة  قدرة 44,17  حسابي  بمتوسط  درجة   45 الي 
معیاري مقداره 2,8درجة وقد تالحظ أن نسبة المبحوثات في الفئة 

مرتفعة الحمایة تبلغ حوالي 94,2% من إجمالي العینة.

14- الرضا عن الخدمات والمرافق:-
وتم قیاس هذا المتغیر بسؤال المبحوثة عن المرافق والخدمات 
كل  عن  والرضا  االستفادة  ودرجة  عدمه،  من  بالقریة  المتوافرة 
 – ابتدائي  )مدرسه  التعلیمیة  الخدمات  في:  تتمثل  والتي  منها، 
 – فني  ثانوي  مدرسه   – عام  ثانوي  مدرسه   – اعدادي  مدرسه 
فصول محو أمیة(، والخدمات الدینیة )مسجد– كنیسة(، والخدمات 
الصحیة )وحدة صحیة – مستشفي قروي – مستوصف طبي – 
عیادات خاصة – صیدلیات خاصة – سیارة اسعاف – التطعیم ضد 
األمراض – توافر األدویة – خدمات تنظیم األسرة(،  وخدمات 
االجتماعیة  والخدمات  البرید-التلغراف(،  )التلیفون–  اإلتصال 
 – مكتبات   – مالعب   – ریاضي  نادي  شباب–  )مركز  والثقافیة 
جمعیة تنمیة المجتمع – جمعیة أهلیة نسائیة– دار مناسبات – نظام 
لجمع القمامة(، والبنیة األساسیة )خدمات میاة الشرب – خدمات 
مرصوفه– طرق  الصحي– طرق  الصرف  خدمات   – الكهرباء 
ممهده(، والنقل والمواصالت )وسائل اإلنتقال الداخلیة – وسائل 
تعاونیة  )جمعیة  اإلقتصادیة  والخدمات  العامة(،  المواصالت 
زراعیة – وحدة بیطریة – بنك القریة – اسواق تجاریة مالءمة 
شرطة  )نقطة  األمنیة  والخدمات  استهالكیة(،  جمعیة  مخبز–   –

–  وحدةاطفاء الحریق(. 

وكانت اإلستجابة عن درجة التواجد إما )بنعم( وتعطي درجة 
لالستجابة  بالنسبة  أما  الدرجة،  صفر  وتعطي  أو)بال(  واحدة، 
لدرجة اإلستفادة فقد ترواحت بین الیستفید – إستفادة منخفضة– 
إستفادة متوسطة – إستفادة مرتفعة، واعطیت الدرجات 1، 2، 3، 
4على الترتیب، أما بالنسبة لمدى الرضا)راضي –راضي لحد ما 
– غیر راضي بالمرة( فأعطیت الدرجات 3، 2، 1 على الترتیب. 
ثم تم جمع درجات هذه العبارات جمعاً جبریاً لتعبر في مجملها عن 
درجة متغیر الرضا عن الخدمات والمرافق.هذا وقد تراوح المدي 
الفعلي لمتغیر الرضا عن المرافق والخدمات بین 38 الي 118 
درجة بمتوسط حسابي مقداره 87 درجة وبانحراف معیاري قدره 
الفئة مرتفعة  المبحوثات تقعن في  8,8 درجة وتالحظ أن غالبیة 
تبلغ  إذ  المنوالیة  الفئة  تمثل  التي  والخدمات  المرافق  عن  الرضا 

نسبتها حوالي 91,2% من إجمالي المبحوثات.

15- األمن ضد الجریمة والعنف
تم قیاس هذا المتغیر ب4عبارات، وذلك بسؤال المبحوثة عن 
المشاحنات  وجود  وعدم  باألمان  القریة  تمیز  على  موافقتها  مدى 
والمشاجرات بین العائالت, الواحد بینام وهو مطمئن علي ارضه 
وبیته وعلى ماله، الزالت عملیات حرق المحاصیل وسم المواشي 

موجود في بلدنا, جرائم القتل والخطف واالغتصاب مش موجودة 
بموافق،  األسئلة  هذه  من  كل  عن  اإلستجابة  وكانت  بلدنا،  فى 
ومحاید، وغیر محاید، واخذت العبارات 1 ، 2 ، 4 الدرجات 3 ، 
2 ، 1 واخذت العبارة 3 الدرجات 1 ، 2 ، 3 علي الترتیب. ثم تم 
جمع درجات هذه العبارات جمعاً جبریاً لتعبر في مجملها عن درجة 
الفعلي  المدي  تراوح  الجریمة والعنف، هذا وقد  متغیراألمن ضد 
لهذا المتغیر بین 4 الي 12 درجة بمتوسط حسابي مقداره  11,47 
نسبة  أن  وتالحظ  1,24درجة،  قدره  معیاري  وبانحراف  درجة 
المبحوثات في الفئة المرتفعة تبلغ نحو 81,78% من إجمالي العینة.

16- الفعالیة التنمویة للحكومة
وتم قیاس هذا المتغیر بسؤال المبحوثة عن مدي موافقتها عن 
المركز  في  المسئولین  باهتمام  قریتنا  تحظي  وهي:  عبارات،   8
والمحافظة لتوفیر الخدمات الحكومیة، یقوم المسئولین في المركز 
بتوفیر الدعم الفني والمادي الالزم للمشروعات التنمویة بالقریة، 
عندما تقابلنا مشكلة في القریة یقوم المسؤلون في المركزوالمحافظة 
في تذلیل تلك المشكالت والعقبات، یعتبر مسئولي التنمیة بالقریة 
هم حلقة اإلتصال بین القریة وإدارة التنمیة علي مستوي المركز 
والمحافظة، معظم موظفي الحكومة بیعاملوا الناس كلهم زي بعض, 
معظم موظفي الحكومة بالقریة بیقوموا بواجباتهم كما ینبغي, قریتنا 
علشان تتقدم محتاجه لقیادات جدیدة،االجهزة والمصالح الحكومیة 
ناجحة فیحلمشاكل القریة،وكانت اإلستجابات علي هذه التساؤالت 
بـموافق، محاید، غیر موافق واخذت العبارات 1، 2، 3، 4، 5، 
6، 8 الدرجات 3، 2، 1 والعبارة رقم7 اخذت 1 ، 2 ، 3 علي 
الترتیب. ثم تم جمع درجات هذه العبارات جمعاً جبریاً لتعبر في 
مجملها عن درجة متغیر الفعالیة التنمویة للحكومة. كما وجد أن 
مابین  تراوح  قد  للحكومة  التنمویة  الفعالیة  لمتغیر  الفعلي  المدي 
8الي 23 درجة بمتوسط حسابي مقداره  15,36درجة وبانحراف 
في  یقعن  المبحوثات  غالبیة  أن  وتبین  درجة،  قدره3,0  معیاري 

الفئة المتوسطة إذ تبلغ نسبتهن حوالي 72 % من اجمالي العینة. 

) ب ( قیاس المتغیرات التابعة:
إقترحت الدراسة مقیاس یتكون من عشرة محاور رئیسیة، تم 
قیاس كل منها بعدة عبارات أوبنود من المنظورالذاتي للمبحوثات، 

وفیما یلي وصف ومكونات كل محور، مع بیان معامل ثباته.

1- ادراك معنى الحیاة:
محورمركب من أربعة محاور فرعیة، تتكون من ثالثین بندا 
تعیشها  التي  الحیاة  جوانب  لبعض  المبحوثة  إدراك  بمدي  تتعلق 
بنود(، ب(   7( العامة  الصحة  أ( جودة  في  المحاور  هذه  وتتمثل 
جودة الحیاة األسریة واإلجتماعیة ) 9 بنود(، ج( جودة العواطف 
أوالجانب الوجداني )8 بنود(، د( جودة الصحة النفسیة ) 7 بنود(
على  درجات  بخمس  إیجابیة  عبارة  كل  عن  االستجابة  وكانت 
جدا(  قلیل  قلیل،  حدما,  الى  كثیر,  )كثیرجدا,   خماسي  مقیاس 
واعطیت الدرجات: 5، 4، 3، 2، 1،على الترتیب، أما العبارات 
ذات االتجاه السلبي لعبارات ادراك معنى للحیاه فاخذت الدرجات 
1، 2، 3، 4، 5 على الترتیب ثم تم جمع درجات هذه العبارات 
جمعاً جبریاً لتعبر في مجملها عن درجة محور ادراك معنى الحیاة.

 Satisfaction with االخرین  مع  بالعالقات  الرضا   -2
Personal Relations

بالسلوك  تتعلق  عباره   20 ب  المحور  هذه  قیاس  وتم 
طبیعة  عن  رضائها  مدي  تعكس  للمبحوثة،  الرشید  االجتماعي 
عالقاتها الشخصیة مع اإلناث اآلخریات في عدة مواقف وأنشطة 
دائرة  االجابة عن كل عبارة بوضع  مبارك، 2012(، وكانت   (
واعطیت  إستجابات،  ثالثة  أحد  عن  المعبرة  الحروف  أحد  على 
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و)2)  األعلي،  لالستجابة   )3( اآلتیة:  االوزان  اإلستجابات 
لالستجابة المتوسطة، و)1( لالستجابة األقل، ثم تم جمع درجات 
محور  درجة  مجملهاعن  في  لتعبر  جبریاً  جمعاً  العبارات  هذه 

الرضا بالعالقات مع االخرین.

Feeling Good : 3- االحساس بالسالم النفسي
تم قیاس هذا المتغییر بمقیاس مكون من 36 بند  تتعلق بشعور 
)والتي  المختلفة  حیاتها  مجاالت  بعض  في  ومواقفها  المبحوثة 
للشعور بجودةحیاتها(، ومن  تتعلق بجهودها االیجابیة في سعیها 
وتقبل  واالستقاللیة،  الحیاة،  من  الهدف  المجاالت:  هذه  ضمن 
الشخصي،   والنمو  اآلخرین،  مع  االیجابیة  والعالقات  الذات، 
والتمكن البیئى، وكانت االستجابة عن كل بند من هذه البنود  بأحد 
، تنطبق، تنطبق لحد ما،  تماما  االستجابات اآلتیة:  تنطبق علي 
االستجابات  هذه  واعطیت  االطالق،  على  تنطبق  ال  تنطبق،  ال 
ایجابیة  للعبارات  الترتیب  على    1  ،2  ،3  ،4  ،5 الدرجات 
سالبة  للعبارات  الدرجات  وعكست  النفسي،  بالسالم  االحساس 
لتعبر في  االتجاه، ثم تم جمع درجات هذه العبارات جمعاً جبریاً 

مجملها عن درجة محوراالحساس بالسالم النفسي.

4- الجوانب النفسیة 
تم قیاس هذا المحور بـسؤال المبحوثة عن مدى موافقتها علي 
13 عباره وهى: 1( ال أستطیع ان املك نفسى عند الغضب، 2) 
اتعامل مع االخرین  بسهوله ویسر، 3(  تكوین صداقات  استطیع 
 (5 الناس،  اعتزال  الى  امیل   )4 تكلف،  غیر  من  طبیعتى  على 
 (6 خاصة،  مصلحة  بهم  تربطنى  الذین  االشخاص  مع  اتعامل 
تعامل صادق حقیقى مع االخرین، 7( اصاب  فاقد االمل فى  انا 
اتقن عمل  المطلوبة منى، 8(  انجاز االعمال  قبل  بالملل بسرعة 
التى  المشكالت  معظم  حل   على  القدرة  لدى   )9 كثیرة،  اشیاء 
تواجهنى،10( اثق بقدرتى على حل المشكالت الصعبة،11( اتردد 
فى طرح افكارى امام االخرین حتى ال ینتقدونى،12( اتسم بروح 
واالضطراب،  القلق  ینتابنى  ما  كثیراً   )13 العمل،  فى  المبادرة 
موافق،  وبغیر  ومحاید،  بموافق،  عنها  یعبر  االستجابات  وكانت 
حیث اخذت العبارات 2، 3، 5، 8، 9، 10، 12األوزان 3، 2، 1 
والعبارات1، 4، 6، 7، 11، 13 ذات االتجاه السالب األوزان 1، 
2، 3 على الترتیب، ثم تم جمع درجات هذه العبارات جمعاً جبریاً 

لتعبر في مجملها عن درجة محورالجوانب النفسیة.

5- الصداقة 
موافقتها  مدي  عن  المبحوثة  بـسؤال  المحور  هذا  قیاس  تم 
 (2 جدد،  اناس  على  التعرف  احب  وهى:1(  عبارات   8 علي 
احل مشكالتى بطریقه افضل عندما اناقشها مع االخرین، 3( من 
االفضل ان تكون عالقه الرجل مع جیرانه سطحیة حتى ال یتورط 
معهم فى مشكالتهم، 4( یسهل علي التعرف على االخرین وتكوین 
عالقات معهم، 5( ینبغى اال نحسن الظن بالناس فكل منهم یعمل 
لمصلحته فقط، 6( افضل قضاء وقت فراغى مع اصدقائى، 7) 
واالصدقاء،  المعارف  زیارة  من  متعة  اكثر  التلیفزیون  مشاهده 
وكانت  علیها،  یعتمد  ومعارف  صداقات  تكوین  السهل  من   )8
االستجابات عن كل من هذه العبارات تتدرج بین موافق، محاید، 
وغیر موافق، واخذت العبارات 1، 2، 4، 6، 8 الدرجات3، 2، 
1 والعبارات 3، 5، 7 ذات اإلتجاه السلبى الدرجات 1، 2، 3على 
الترتیب، ثم تم جمع درجات هذه العبارات جمعاً جبریاً لتعبر في 

مجملها عن درجة محورالصداقة. 

6- جودة البیئیة المحیطة
لخمسة  تقییمها  عن  المبحوثة  بسؤال  المتغیر  هذا  قیاس  وتم 
المحیطة، وهى: 1( درجه تلوث  البیئیة  بنود تعكس درجة جودة 

المجارى المائیه، 2( درجه انتشار القوارض، 3( درجه نقاء الهواء 
واالصوات  الضوضاء  درجه  الكریهه،4(  انتشارالروائح  وعدم 
المزعجه،5( درجه استخدام المبیدات الزراعیه، وكانت االستجابة 
عن كل من هذه البنود بین مرتفعه، ومتوسطه، ومنخفضه.واخذت 
اخذت   3 رقم  والعباره   1،2،3 االوزان   5  ،4  ،2  ،1 العبارات 
الوزن 3،2،1 على الترتیب، ثم تم جمع درجات هذه العبارات جمعاً 

جبریاً لتعبر في مجملها عن درجة محور جودة البیئیة المحیطة.

7- التماسك االجتماعى االسرى 
تم قیاس هذا المتغیر ب 13عبارة هى: 1( اشعر اننى سعیدة 
فى اسرتى، 2( اشعر ان زوجى سعید ومبسوط بحیاته معایا، 3) 
لما اكون فاضیه احب اقعد مع زوجى واوالدى، 4( زوجى بیزور 
اهله من غیرى، 5( ساعات كثیره باحس ان جوزى مش فاهمنى 
وبعید عنى، 6( لو كان فى مشكله عند حد فى االسره كلنا بنشترك 
فى حلها، 7( اناقش مشاكلى مع جارتى وال اناقشها مع زوجى، 8) 
ما احبش حد من افراد اسرتى یتدخل فى امورى، 9( افضل قضاء 
وقت فراغى مع اسرتى،10( كل واحد فى االسره میهموش غیر 
نفسه وبس،11( اسعد لحظاتي اقضیها بعید عن البیت، 12( نحن 
فى االسره بنحرص على زیاره اقاربنا معاً، 13( احیانا یلجأ احدنا 
هذا  على  االستجابات  وتندرج  االخر،  على  سیطرته  فرض  الى 
المتغیر بدائماً ، واحیاناً ، ونادراً ، وال تنطبق، واخذت العبارات 
1، 2، 3، 6، 9، 12، الدرجات 4، 3، 2، 1 والعبارات 4، 5، 
7، 8، 10، 11، 13، الدرجات 1، 2، 3، 4 على الترتیب. ثم 
تم جمع درجات هذه العبارات جمعاً جبریاً لتعبر في مجملها عن 

درجة محور التماسك االجتماعى االسرى.

8- الشعور باالنتماء
وتم قیاس هذا المتغیر بـ 14 عبارة هى: 1( الحیاة فى القریة ال 
تطاق واشعر انى ظلمت نفسى لما عشت هنا، 2( تعلقى وارتباطى 
بالفخر  القریه  اهل  الزمن، 3( یشعر  بیزید مع مرور  ده  بقریتى 
واالعتزاز بقریتهم، 4( لى صداقات وعالقات طیبه مع كثیر من 
القریه  فى  المعیشه  صعوبه  كانت  مهما   )5 القریه.  فى  جیرانى 
القریه هنا كلها امان وسالم. 7)  الحیاه فى  اتركها. 6(  فاننى لن 
اقامتى هنا تحرمنى من متع كثیره فى الحیاه، 8( الواحده ما تسیب 
بلدها اال مضطره.9( عندما یكبر اوالدى احب ان یعیشوا هنا فى 
القریه، 10( الواحده لو لقت فرصه تسیب البلد كانت سابتها،11) 
الجمیع،  المساعده من  القریه سیجد  اهالى  لو حدثت مشكله الحد 
حساب  على  الخاصه  بمصلحته  القریه  فى  فرد  كل  یهتم   )12
االهالى  عالقه  القریه  هذه  فى  ما  افضل  االخرین.13(  مصالح 
مع بعضها. 14( معظم االهالى یتمنون ترك القریه والهجره الى 
المدینه، وكانت االستجابات على هذه العبارات تتدرج بین موافق، 
سیان، معارض، واخذت العبارات 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 11، 
13 الدرجات 3 ،2 ، 1، والعبارات 1، 7، 10، 12، 14 اخذت 
الدرجات 3،2،1 على الترتیب. ثم تم جمع درجات هذه العبارات 
جمعاً جبریاً لتعبر في مجملها عن درجة محور الشعور باالنتماء.

9- الحریه والحقوق المدنیه
تم قیاس هذا المتغیر بـ 8 عبارات هى: 1( یتمتع كل فرد فى 
البلد بحریه تامه للتعبیر عن رأیه، 2( اتخاذ القرارات المصیریه 
اى  توجد  ال   )3 االهالى،  الى  الرجوع  دون  التنفیذیین  مسئولیه 
ضغوط علیكي الختیار مرشح معین فى االنتخابات، 4( ال تهتمى 
علیها، 5)  الحصول  من  یأست  القانونیه النك  بحقوقك  بالمطالبة 
االزمات  من  الكثیر  لكي  یسبب  معین  سیاسى  لحزب  االنتماء 
لخدمه  یكون   التنمویة  المشروعات  اختیار   )6 والمشكالت، 
بشكل  تتم  المحلیه  التنمیه  خطه   )7 البلد،  من  معینة  فئة  مصالح 
فردى دون الرجوع للناس او ممثلیهم، 8( تقوم هیئات ومنظمات 
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وكانت  البلد،  فى  التنمویة  المشروعات  وتقیم  بمتابعه  شعبیه 
االستجابات تتدرج كاالتى:  موافق، محاید، غیر موافق، واعطیت 
 3 ،1،2 والدرجات   8  ،3  ،1 للعبارات   2،1،  3 االجابات  هذه 
للعبارات 2، 4، 5، 6، 7على الترتیب. ثم  تم  جمع درجات هذه 
العبارات جمعاً جبریاً لتعبر في مجملها عن درجة محور الحریة 

والحقوق المدنیة.

10- الشعور بالسعادة
تم قیاس متغیر الشعور بالسعادة بمقیاس مكون من 13 عبارة 
أنتى  هل  باألمس؟، 2(  كثیرا  أو ضحكتي  ابتسمتي  هل  وهي: 1( 
راضیه عن حیاتك؟، 3(هل أنتى سعیده في حیاتك؟، 4(هل بتشعري 
بالظلم والضغط النفسي؟، 5( هل حیاتك تسیر على النحو األفضل؟، 
6(علشان الواحدة تشعر بالسعادة الزم یكون معاها فلوس كتیر، 7) 
السعادة مش بالفلوس السعادة براحة البال ورضا الضمیر، 8( هل 
أنتى متفائله وحاسه أن حیاتك هتكون أفضل في المستقبل؟، 9( هل 
تعتبري نفسك أنسانه محظوظه؟، 10( السعادة من وجه نظرك أن 
تكونى مبسوطه ومش مهم اللى حوالیكي، 11( السعادة أنى اشوف كل 
الى حوالیا مبسوطین؟، 12( السعادة من وجه نظري الصحة والستر 
وعدم االحتیاج ألحد،13( اشعر ان معیشتي تتحسن باستمرار. وكانت 
االستجابات تتدرج كاآلتى: كثیر جدا، كثیر، إلى حد ما، قلیل، قلیل جدا، 
واعطیت هذه االجابات علي الترتیب:5، 4، 3، 2، 1 للعبارات 1، 2، 
3، 5، 7، 8، 9، 11، 12، 13 واعطیت العبارات 4، 6، 10 ذات 
االتجاة السلبي نحو الشعور بالسعادة  الدرجات 1، 2، 3، 4, 5 على 
الترتیب. ثم تم جمع درجات هذه العبارات جمعاً جبریاً لتعبر في مجملها 

عن درجة محور الشعور بالسعادة.

-المتغیر التابع الرئیسى/ مقیاس جودة حیاة المرأة الریفیة
كل  درجات  تحویل  تم  فقد  الریفیة  المراة  حیاة  جودة  لقیاس 
محور من محاور جودة الحیاة الى درجات معیاریة )z(، ثم جمع 
الدرجات المعیاریة وایجاد المتوسط الحسابى لهذه االمحاور لیعبر 
الریفیة(،  المراة  حیاة  المركب )جودة  للمتغیر  الكلیة  الدرجة  عن 
وتم تحویل الدرجات المعیاریة هذه الى درجات تائیه )T( بمتوسط 
حسابى مقدارة )50( درجة وبانحراف معیارى قدرة )10( للتغلب 
فئات  لوصف  وذلك  االتجاه،  سالبة  المعیاریة  اإلشارات  على 

المتغیر المركب )جودة حیاة المرأة الریفیة(. 

ج-أدوات التحلیل االحصائي:
تم تحلیل بیانات البحث باستخدام عدد من االسالیب االحصائیة 
منها المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لوصف المتغیرات 
البحثیة، واستخدمت الدرجات المعیاریة لمعایرة بعض المتغیرات 
مختلفة وحدات القیاس وجمعها لتكوین متغیر مركب، واستخدمت 
الدرجة التائیة )T-score( للتغلب علي االشارات السالبة لوصف 

المتغیر المركب وفق المعادالت اآلتیة:

Txi  =  10*Zxi  +50           

المعیارى   للمتغیر  المحسوبة   التائیة  الدرجة  هي   Txi: أن  حیث 
حسابى  وبمتوسط  درجات،   10 مقداره  معیاري  بانحراف   ،Zxi

قدره 50 درجة.
ZXi  = xi - xi /si

 حیث أن: xi = مفردات  المتغیرxi، Xi = المتوسط الحسابى 
،si = االنحراف المعیارى، ZXi هي الدرجة المعیاریة المحسوبة 

للمتغیر .  Xi  )عبد الرحمن، 1985(.

كما استخدم معامل االرتباط البسیط “بیرسون”، وتحلیلي االنحدار 
 Step-wise Multiple Regressionواالنحدار المتعدد،  الخطي 

(Forward Solution)الخطي المتعدد التدرجي الصاعد.

الختبار  )ف(  اختبار  واستخدم  البحثیة،  الفروض  الختبار 
للوقوف  اختبار”ت”  استخدم  كما  )المعادالت(،  النماذج  معنویة 
على معنویة العالقات بین المتغیرات المستقلة والتابعة، وتراوحت 
كأساس   0,05 إلى   0,001 بین  المستخدمة  المعنویة  مستویات 
ألفا  معامل  استخدم  كما  المحسوبة،  العالقات  معنویة  علي  للحكم 
البرنامج  واستخدم  المستخدمة،  المقاییس  ثبات  لقیاس  كرونباخ 

االحصائي (SPSSV.24)لتحلیل البیانات.

نتائج البحث ومناقشتها                                                           

تكوین ووصف مقیاس جودة حیاة المرأة الریفیة
اختص الهدف األول للدراسة بتصمیم  واختبار مقیاس مركب 
المرأة  حیاة  جودة  مفهوم  على  الدالة  المحاور   من  مجموعة  من 
افرزته  لما  بـ)عشر محاور(رئیسیه وفقا  قیاسه  تم  الریفیة, والذي 
المتغیرات  وهذه  النظرى  االطار  الیه  اشار  وما  الدراسة  ادبیات 
هى: ادراك معنى الحیاة، الرضا بالعالقات مع االخرین،االحساس 
البیئیة  االحوال  الصداقة،  النفسیه،  الجوانب  النفسى،  بالسالم 
المحیطة، التماسك االجتماعى االسرى، الشعور باالنتماء، الحریه 
لهذه  وصف  یلي  وفیما  بالسعاده،  والشعور  المدنیه،  والحقوق 

المحاور:

1( وصف محاور مقیاس جودة حیاة المرأة الریفیة 
لطبیعة  والشارحة  المكونة  المالمح  أهم  استعراض  عند   
یبین  معایرتها،  قبل  الریفیة  المرأة  حیاة  جودة  مركب  محاور 
لدرجاتهن  وفقا  للمبحوثات  والنسبي  العددي  التوزیع   )2( جدول 
لكل  المكونة  البنود  درجات  جمع  تم  حیث  محور،  لكل  وفئاتهن 
متساویة  فئات  ثالث  إلى  وتقسیمه  المدي،  حساب  وتم  محور, 
ومتدرجة تصاعدیا، كما استعرض الجدول المتوسطات الحسابیة، 
واالنحرافات المعیاریة، وأوضحت النتائج  بصفة عامة أن الفئات 
المتوسطة  الفئات  هي   تكرارا(  )األعلي  للمبحوثات  المنوالیة 

أوالمرتفعة لمحاور جودة الحیاة.

الفعلي  المدى  أن  تبین   )2( جدول  نتائج  إستعراض  فعند 
لدرجات محور إدراك معني الحیاة یتراوح مابین 68 إلي 160 
درجة بمتوسط حسابي مقداره 118,62 درجة وانحراف معیاري 
في  تقع  المبحوثات  غالبیة  أن  تالحظ  كما  درجة،   10,39 قدره 
من   %90,7 حوالي  نسبتهن  بلغت  )حیث  المتوسط  االدراك  فئة 
إجمالي العینة(، كما تراوح المدي الفعلي لمحور الرضا بالعالقات 
مقداره  بمتوسط حسابي  إلي60 درجة  بین  22  ما  اآلخرین  مع 
ووقعت  درجة   7,18 قدره  معیاري  وانحراف  درجة   48,56
بالعالقات  محورالرضا  من  العالیة  الفئة  في  المبحوثات  غالبیة 
لمحور  بالنسبة  العینة(.أما  إجمالي  من   %  62,2( اآلخرین  مع 
االحساس بالسالم النفسي فقد تراوح المدى ما بین 79 إلي 177  
درجة بمتوسط حسابي مقداره 139,39 درجة وانحراف معیاري 
قدره 13,11 درجة، وتالحظ أن الفئة المنوالیة هي الفئة متوسطة 
اإلحساس بالسالم النفسي حیث تمثل حوالي 79,5% من إجمالي 
بین  ما  النفسیة  الجوانب  لمحور  الفعلي  المدى  ویتراوح  العینة. 
17إلي39 درجة بمتوسط حسابي مقداره 36,86 درجة وانحراف 
معیاري قدره 3,58، كما أن أكبر نسبة من المبحوثات تقع في الفئة 

المرتفعة )92% من إجمالي العینة(. 

بمتوسط  درجة   24 إلى   8 بین  ما  محورالصداقة  ویتراوح 
 2,62 قدره  معیاري  وانحراف  درجة   19,91 مقداره  حسابي 
درجة، وأن غالبیة المبحوثات تقع في فئة الصداقة المرتفعة حیث 
المدي  وتراوح  العینة.  إجمالي  من   %61,8 حوالي  نسبتهن  تبلغ 
درجة  إلي11   5 بین  ما  المحیطة  البیئیة  جودة  لمحور  الفعلي 
قدره  معیاري  وانحراف  درجة   8,55 مقداره  حسابي  بمتوسط 
1,58 درجة، ویالحظ أن غالبیة المبحوثات تقع في الفئة المرتفعة 
(49,8%(، كما تراوح المدى الفعلي لمحورر التماسك االجتماعي 
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االسري ما بین 23 إلي 52 درجة بمتوسط حسابي مقدره 40,77 
غالبیة  أن  ویالحظ  درجة   5,39 قدره  معیاري  وانحراف  درجة 
المبحوثات تقع في الفئة المرتفعة )48,4%(، وتراوح المدى الفعلي 
لمحور الشعور باالنتماء ما بین 14إلي42 درجة بمتوسط حسابي 
درجة،   5,76 قدره  معیاري  وانحراف  درجة   38,99 مقداره 
باالنتماء  الشعور  فئة  في  یقعن  المبحوثات  غالبیة  أن  ویالحظ 
المرتفع )84,4%(، أما بالنسبة لمحور الحریة والحقوق المدنیة فقد 
تراوح المدى الفعلي له ما بین 8 إلي 24 درجة بمتوسط حسابي 
مقداره 21,25درجة وانحراف معیاري قدره 3,73 درجة وتبین 
أن أعلي نسبة من المبحوثات تقع في الفئة المرتفعة )77,3%(، ثم 
أخیرا محور الشعور بالسعادة والذي تراوح مداه الفعلي مابین 25 
إلي 62درجة بمتوسط حسابي مقداره 48,42 درجة وبانحراف 
معیاري قدره 4,73 درجة، ویالحظ أن غالبیة المبحوثات تقع في 

الفئة المتوسطة لهذا المحور)%62,2(.

2-بناء وتوصیف مقیاس جودة حیاة المرأة الریفیة
 10 من  الریفیة  المرأة  حیاة  لجودة  المركب  المقیاس  یتكون 
 ،)3 )جدول  عبارات  أو  بنود  عدة  من  منها  كل  یتكون  محاور 
لكل  المكونة  البنود  بین  داخلي  إتساق  وجود  الدراسة  وإفترضت 
محور من محاور مركب جودة الحیاة، وعند تقدیر الثبات بین هذه 
البنود باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، یبین جدول)3( ان جمیع قیم 
فجمیع  معامالت  المتوسط   المقدرة مرتفعة وفوق  الفا كرونباخ 
الثبات فوق 0,75 باستثناء محور الصداقة،  وقیمة هذا المعامل 
فوق المتوسط  إذ تبلغ قیمته 0,550 األمر الذي یشیر الى أن هذه 
الدرجات تعبر عن مدى الثبات واالتساق الداخلي القوي بین بنود 

مقیاس كل محور مما یجعلها مناسبة ألغراض التقویم.

جدول 2. التوزيع العددي والنسبي للمبحوثات وفق الفئات كل محور من محاور جودة حياة المرأة الريفية. 

النسبة العددالمحور
المئوية

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
النسبة العددالمحورالمعياري

المئوية
سط  لمتو ا

الحسابي
االنحراف 

المعياري
جودة البیئیة المحیطة118,6210,39ادراك معنى الحیاه

منخفضة  )5-6)125,3 منخفض )98-68)   114,98,551,58
متوسطة  )7 -9)20490,7 متوسط )129-99)   10245,3
مرتفعة )10-11)  94,0مرتفع )160-130)    11249,8

40,775,39التماسك االجتماعى االسرى48,567,18الرضا بالعالقات مع االخرین
229,8  منخفض )23-32)94,0منخفضة )34-22)
9441,8متوسط  )33-42)7633,8متوسطة )47-35)
10948,4مرتفع   )43-52)14062,2مرتفعة  )60-48)

38,995,76الشعور باالنتماء139,393,11االحساس بالسالم النفسى
114,9منخفض)14-23)62,7منخفض )111-79)

2410,7متوسط  )24-33)17979,5متوسط )112- 144)
9084,4مرتفع   )34-42)4017,8مرتفع )145- 172)

21,253,73الحریة والحقوق المدنیة36,863,58الجوانب النفسیه
125,3منخفضة   )8-13)41,8منخفضة )24-17)
3917,4متوسطة  )14-19)146,2متوسطة )32-25)
17477,3مرتفعة   )20-24)  20792,0مرتفعة  )39-33)

48,424,73الشعور بالسعادة19,912,62الصداقه
62,7   منخفض)25-37)41,8  منخفضة )13-8)

14062,2   متوسط )38-50) 8236,4  متوسطة )19-14) 
7935,1   مرتفع )51- 62)13961,8  مرتفعة  )20–24)

جدول 3. معامالت ثباتمحاورمركب جودة حياة المرأة الريفية.

عدد بنود كل المحورم
محور

قیمة ألفا كرونباخ  
للمحور

قیمة الفا كرونباخ للمتغیر 
المركب إذا تم إلغاء هذا المحور

1 310,8620,751إدراك معنى الحیاة 
200,9030,775الرضا بالعالقات مع اآلخرین2
360,9340,782اإلحساس بالسالم النفسي3
130,7930,781الجوانب النفسیة4
80,5500,802الصداقة5
50,8680,806جودة البیئة المحیطة6
130,8210,782التماسك االجتماعي األسري7
140,9300,788الشعور باالنتماء8
80,7970,803الحریة والحقوق المدنیة9

130,8200,775الشعور بالسعادة10
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وعند التعرف على طبیعة العالقة  بین المحاور المكونة لمركب 
جودة الحیاة  بعضها ببعض، وبین كل محورعلى حده والدرجة الكلیة 
لهذا المركب )Item- Total- Correlation (، یوضح جدول )4) 
أن جمیع قیم معامالت االرتباط  المحسوبة بین المحاور تنم عن عالقات 
طردیة متوسطة ذات دالالت إحصائیة عند المستوي االحتمالي0.05 
علي األقل والتي تشیر إلي انه الیمكن أن تكون هذه االرتباطات راجعة 
للصدفة، كما تبین أن قیم معامالت االرتباط  بین كل محور من هذه 
المحاور والدرجة الكلیة تتراوح ما بین 0,471 و 0,772 وجمیعها 
قیم دالة إحصائیا عند المستوى االحتمالي 0.001على االقل، االمر 
الكلیة  الذى یشیر الى قوة العالقة بین درجات كل محور والدرجة 
للمقیاس، ویؤكد علي عدم صحة العشرة فروض اإلحصائیة  األولي 
وقبول الفرض البحثي األول للدراسة، كما تبین عند تقدیر معامل الثبات
Reliability Coefficient ) كرونباخ ألفا( لهذا المقیاس المركب 
)والذي یوصف على أنه دلیل )Index( یبین مدى التجانس واالرتباط 
الداخلي  االتساق  درجة  وعن  الزمن،  عبر  المقیاس  محاور  بین 
(Internal Consistency( بین مكونات المقیاس(، أن قیمة معامل 
ثبات المقیاس قد بلغت نحو 0,804 وهي قیمة مرتفعة وتعبر عن مدى 
الثبات واتساق المقیاس، كما أبانت تقدیرات االختبار )جدول 3( إن 
إلغاء أي محور من محاور المقیاس المركب قد یقلل من قیم معامل 

الثبات أو الیغیر قیمة الثبات جوهریا.

من  كل محور  ان  الحادي عشر  االحصائي  الفرض  ویتوقع 
المحاور العشر المكونة  لمركب جودة الحیاة في النموذج التحلیلي 
مركب  درجة  في  التباین  تفسیر  فریدافي  معنویا  إسهاما  الیسهم 
االنحدار  تحلیل  استخدام  تم  الفرض  هذا  والختبار  الحیاة،  جودة 
 Step  -Wise Multiple Linear الصاعد،   المتعدد  الخطي 
Regression Technique (Forward  Solution(والذي 
وقبول  الفرض  هذا  صحة  عدم  إلي   ))5( )جدول  نتائجه  تشیر 
الفرض البحثي الثاني حیث تبین أن المحاور العشر تشرح %100 

من التباین في هذا المقیاس.

وللوقوف على األهمیة النسبیة لكل محور من محاور جودة 
الحیاة  وترتیبه في شرح وتفسیرالجزء من التباین في المركب الكلي 
لجودة الحیاة باستخدام أسلوب االنحدار الخطي المتعدد التدرجى 
الصاعد،تشیر نتائج جدول )5(  إلى أن محور إدراك معنى الحیاة 
إجمالي  أكثر من نصف  األولي ویشرح ویفسر  المرتبة  یأتي في 
الریفیة وأكثرمما  التباین )59,6%(  في مقیاس جودة حیاةالمرأة 
الشعور  ویأتیمحور  مجتمعة،  األخري  محاور  التسعة  تفسره 

باالنتماء في المرتبة الثانیة

في  الصداقة  التباین، ومحور  من  نحو 14,4 %  یفسر  حیث 
المرتبة  الثالثة حیث یشرح نحو 8 % من التباین، یلیه علي الترتیب 
كل من محور اإلحساس بالسالم النفسي )5,3 %(، فمحور التماسك 
االجتماعي األسري )3,4%(، ثم محاور الحریة والحقوق المدنیة 
واألحوال   ،)%1,9( اآلخرین  مع  بالعالقات  والرضا   ،)%  3,3)
أخیرا  ثم  النفسییة )%1,2(،  المحیطة )1,8%(  والجوانب  البیئیة 
محور الشعور بالسعادة حیث یشرح نحو1,1% من التباین الكلي، 
وتشیر هذه النتائج إلي إختالف المحاور فیما بینها في شرح قیمة 

الجزء من التباین الذي تفسره، كما تؤید الفرض البحثي الثالث.

وعند النظر إلي عمق المقیاس و قوتة یتبین أن المدي الفعلي  
یتراوح  الریفیة   المرأة  )T) لمقیاس جودة حیاة  التائیة  للدرجات 
درجة،    50,0 مقداره  حسابي  بمتوسط  درجة،  إلي69   8 بین 
وانحراف  معیاري قدرة 10 درجات، و بتقسیم المدي الفعلي الى 
ثالث فئات متمایزة)شكل رقم )1(( یتبین ان نحو ثلث الزوجات 
المتوسطة)أقل  دون  الفئة  في  درجاتهن  تقع   )%35,1( الریفیات 
فیما  الریفیة،  الحیاة  جودة  مقیاس  متصل  درجة(علي   50 من 
فوق  الفئة  في   %48,1 وقدرها  الزوجات  من  اكبرنسبة  وقعت 
عینة  نسبة  من  نحو%16,4  وأن  درجة(،كما  المتوسطة)50–59 

الزوجات تقع في الفئة )60-69درجة ( مرتفعة الجودة.

جدول 4. مصفوفة معامالت االرتباط بين محاور مقياس مركب جودة حياة المرأة الريفية**.

محاور جودة الحياة
مركب 
جودة 
الحياة

إدراك 
معنى 
الحياة

الرضا 
بالعالقات 

مع 
اآلخرين

اإلحساس 
بالسالم 
النفسي

الجوانب 
النفسية

الصداقة
جودة 
البيئية 
المحيطة

التماسك 
االجتماعي 

األسري

الشعور 
باالنتماء

الحرية 
والحقوق 

المدنية

الشعور 
بالسعادة

1مركب جودة الحیاة

0.7721إدراك معنى الحیاة

الرضا بالعالقات مع 
اآلخرین

0.6610.5031

اإلحساس بالسالم 
النفسي

0.7340.6700.4491

0.7590.6130.4100.5221الجوانب النفسیة

0.5200.2460.3420.2180.4131الصداقة

جودة البیئیة 
المحیطة

0.5040.3320.1970.2870.3210.1931

التماسك االجتماعي 
األسري

0.6420.4470.3730.4070.3850.2060.2401

0.6160.3350.3010.3190.4250.2280.2450.4291الشعور باالنتماء

الحریة والحقوق 
المدنیة

0.4710.1700.1630.2320.3250.1600.2530.1550.3691

0.6940.6030.4710.5760.4220.3050.1440.4470.2760.1761الشعور بالسعادة
** جمیع معامالت االرتباط البسیط معنوي عند المستوي االحتمالي 0.05 علي األقل.
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3( العوامل المرتبطة والمحددةلجودة حیاة المرأة الریفیة )المتغیر 
التابع الرئیسي(

الختبار الفروض االحصائیة 13- 28 والتي تختبر الفرض 
معنویة  ارتباطیة  عالقة  وجود  عدم  یتوقع  والذي  البحثیالرابع 
بین جودة حیاة  المرأة الریفیة كمتغیر تابع  وبین كل متغیر من 
المتغیرات المستقلة  الستة عشر كل علي حدة:1( سن المبحوثه، 
2( تعلیم المبحوثة، 3( الحالة العملیة للمبحوثة، 4( حجم الحیازه 
الزراعیة، 5( كفایه الدخل، 6( مدى مالءمةالمسكن، 7( التحسن 
فى مستوى المعیشة، 8( مكانة األسرة االجتماعیة، 9( الممتلكات 
المعیشیة، 10( دافعیة االنجاز،11( العالقات األسریة، 12( مكانة 
المرافق  عن  الرضا   )14 المحیطة،  البیئة  حمایة   )13 المرأة، 
والفعالیة   )16 والعنف،  الجریمة  ضد  األمن   )15 والخدمات، 
التنمویة للحكومة، فقد حسبت معامالت االرتباط البسیط بین المتغیر 
التابع وكل متغیر مستقل، وتوضح النتائج الواردة في جدول )6) 
نتائج حساب معامالت االرتباط، والتي یتضح منها أن هناك  عالقة 
ارتباطیة ثنائیة معنویة  موجبة عند المستوي االحتمالي 5% علي 
الدخل، ومدى  وكفایة  الزراعیة،  الحیازة  بین كل من حجم  األقل 
األسرة  ومكانة  المعیشة،  مستوي  في  التحسن  المسكن،  مالءمة 
والعالقات  اإلنجاز،  ودافعیة  المعیشیة،  والممتلكات  االجتماعیة، 
عن  والرضا  المحیطة،  البیئة  وحمایة  المرأة،  ومكانة  األسریة، 
متغیر  وبین  والعنف   الجریمة  ضد  واألمن  والخدمات،  المرافق 

جودة حیاة المرأة الریفیة، هذا ولم تتضح معنویة العالقة مع باقي 
البدیل  الفرض  الیقبول  تؤدي  النتیجة  وهذه  المستقلة،  المتغیرات 

جزئیا وتؤیده .

الحیازة  حجم  زاد  كلما  أنه  علي  السابقة  النتائج  وتؤكد 
الزراعیة لألسرة، وكفي دخلها إحتیاجاتها، وكان المسكن مالئما 
إمتداد  علي  معیشتها  مستویات  وتتحسن  المعیشیة،  لمتطلباتها 
الزمن، باالضافة إلي أرتفاع مكانة األسرة االجتماعیة في القریة، 
وكبرحجم ممتلكاتها المعیشیة، وارتفاع درجة دافعیة إنجازالمرأة، 
وقویت العالقات االسریة، وإرتفعت مكانة المرأة ، وتوافر السلوك 
الرشید لحمایة البیئة المحیطة، وارتفعت درجات رضا السكان عن 
المرافق والخدمات بمجتمع االقامة، وتوافر األمن والحمایة ضد 
الجریمة والعنف كلما زادت درجة جودة حیاة المرأة الریفیة، وهذه 

النتائج  تسیر في االتجاه المتوقع .

)البحثي  والعشرین  التاسع  اإلحصائي  الفرض  والختبار 
المتغیرات  بین  معنویة  إرتباطیة  عالقة  وجود  بعدم  الخامس( 
لجودة حیاة  المركب  المتغیر  وبین  الذكر مجتمعة  المستقلة سالفة 
الخطي  االنحدار  معادلة  حساب  تم  تابع،  كمتغیر  الریفیة  المرأة 
المتغیرات  الریفیة علي  المرأة  لدرجة مركب جودة حیاة  المتعدد 
المستقلة مجتمعة، وأوضحت النتائج الواردة  بجدول )7( ان قیمة 
النموذج  المتضمنة في  المتغیرات  بین   المتعدد  معامل االرتباط  

 جدول  5. األهمية النسبية للتباين المفسر لمحاور المقياس المركب لجودة الحياة.

المتغيرم
النسب التراكمية 
للتباين المفسر 

)R2(

النسب التراكمية
للتباين المفسرالمعدل

)R2(

% للتباين المفسر في 
المتغير التابع

قيم اختبار)ف( 
للمعادالت التحليلية 

المتعاقبة*

0,5960,59459,6328,314إدراك معنى الحیاة1

0,7400,73714,4123,121الشعور باالنتماء2

0,8200,8188,098,697الصداقة3

0,8730,8705,390,529اإلحساس بالسالم النفسي4

0,9060,9043,378,757الحریة والحقوق المدنیة5

0,9400,9383,4120,600التماسك االجتماعي األسري6

0,9590,9581,9105,225الرضا بالعالقات مع اآلخرین7

0,9770,9761,8160,655األحوال البیئیة المحیطة8

0,9880,9881,1205,812الشعور بالسعادة9

1,0001,0001,2459,015الجوانب النفسیة10
*جمیع قیم إختبار )ف( للمعادالت التحلیلیة المتعاقبة معنویة عند المستوي االحتمالي  0,001 

شكل 1. التوزيع النسبى للزوجات وفق مقياس درجة جودة الحياة



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م47 ، ع1  )2021(

31دراسة جودة حياة المرأة فى بعض قرى محافظة كفر الشيخ :القياس والمحددات

التحلیلي )الستة عشر( مجتمعة وبین درجة جودة الحیاة الكلیة بلغت 
(0,774( كما بلغت قیمة “ف” المحسوبة الختبار معنویة النموذج 
نحو 19,461 وهي قیمة معنویة إحصائیا عند المستوى االحتمالي 
0,001، االمر الذي یشیرالي وجود عالقة ارتباطیة متعددة  بین 
لجودة  المركب  المتغیر  درجة  وبین  المستقلة مجتمعة  المتغیرات 
الحیاة  ، كما یتضح ان المتغیرات المستقلة مجتمعة تشرح وتفسر 
 R2 نحو 88% من التباین في درجة المتغیر التابع )معامل التحدید
تبلغ نحو %12  المفسرة والتي  النسبة غیر  =0,88(، وقد تعزي 
إلي عدم احتواء النموذج التحلیلي علي متغیرات أخري ذات تأثیر 
علي جودة حیاة المرأة الریفیة، أو الخطاء في القیاس أو لغیرها، 
وهذه النتیجة تؤدي الي رفض فرض العدم، وقبول الفرض البدیل 

) البحثي( وتؤیده.

ویتوقع الفرض اإلحصائي الثالثین:
في  عشر(  )الستة  المستقلة  المتغیرات  من  متغیر  كل  ان 
النموذج التحلیلي ال یسهم إسهاما معنویا في تفسیر التباین في درجة 
المتغیر المركب لجودة حیاة المرأة الریفیة )كمتغیر تابع( ، والختبار 
هذا الفرض تم استخدام تحلیل االنحدار الخطي المتعدد،  ویستعرض 
جدول )7( نتائج هذا التحلیل  والتي یتضح منها أن هناك تسعة متغیرات 
ذات داللة إحصائیة عند المستوى االحتمالي0,05على األقل تسهم 
اسهاما معنویا في تفسیر التباین في درجة جودة حیاة المرأة الریفیة 
الكلیة ، وأن باقي المتغیرات غیر معنویة، وعند استعراض المتغیرات 
المستقلة المعنویة  وترتیبها ترتیبا تنازلیا وفق االهمیة النسبیة لكل 
منها إستنادا إلي قیم معامالت االنحدار الجزئي المعیاري (بیتا) یتبین 
ان متغیرمكانة المرأة یحتل الترتیب األول )=β 0.312(، یلیه في 
 ،)β  0,249=( والعنف  الجریمة  األمن ضد  متغیر  الثانیة  المرتبة 
ثم متغیر دافعیة االنجاز)=β 0.204(، فمتغیر الرضا عن المرافق 
 ،)β  0,162=( الدخل  كفایة  متغیر  ثم   ،)β والخدمات)=0,180 
ومتغیر التحسن في مستوي المعیشة )=β 0,154(، ومتغیر الحالة 
العملیة )-=β 0,119(، ومتغیر العالقات األسریة )β = 0.118(، ثم 
أخیرا متغیر حجم الحیازة الزراعیة )=β 0,094(، وهذه النتائج تتفق 

مع الفرض البدیل وتؤكده جزئیا.

یتوقع الفرض االحصائي الواحد والثالثین ان كل متغیر من 
یسهم  ال  التحلیلي  النموذج  في  )الستة عشر(  المستقلة  المتغیرات 
إسهاما معنویا فریدا في شرح جزء من التباین في درجة مركب 
جودة حیاة المرأة الریفیة عند التحكم  في بقیة المتغیرات المستقلة 
وللوقوف  الفرض  هذا  والختبار  التحلیلي،  النموذج  في  األخري 
جزء   شرح  في  معنوي   متغیر  لكل  النسبي  اإلسهام  مدي  علي 
بأسلوب  االستعانة  تم  الریفیة   المرأة  في جودة حیاة  التباین   من 
 Step-wiseالصاعد التدرجي  المتعدد  الخطي  االنحدار  تحلیل 
Multiple Regression (Forward Solution)، وأوضحت 
متغیرات  ثمانیة  هناك  أن  هناك  ان   )8 جدول   ( التحلیل  نتائج  
اسهاماً  تسهم  مستقل  متغیر  عشر  الستة  اجمالي  من  فقط  معنویة 
التباین  unique contributionفي تفسیر درجات  فریداً  معنویاً 
المتغیرات  أثر  إستبعاد  بعد  الریفیة  المرأة  حیاة  جودة  متغیر  في 
المستقلة االخري والتي تضمنها النموذج التحلیلي وهذه المتغیرات 
الدخل،  كفایة  والعنف،  الجریمة  ضد  األمن  المرأة،  مكانة  هي: 
في  التحسن  االنجاز،  دافعیة  والخدمات،  المرافق  عن  الرضا 

مستوي المعیشة، الحالة العملیة، والعالقات األسریة.

المستقلة  المتغیرات  أن  علیها  المتحصل  النتائج  من  وتبین 
بمعامل  الریفیة  المرأة  بمتغیر جودة حیاة  ترتبط  الثمانیة مجتمعة 
المحسوبة  )ف(  قیمة  وتبلغ  قدرة0,760   )R( متعدد  ارتباط 
عند  معنویة  قیمة  وهي   36,877 المعامل  هذا  معنویة  ألختبار 
الي  القیمة  هذه  وتشیر  االقل،  االحتمالي0,001علي  المستوي 
إلي   )R2( التحدید  معامل  یشیر  كما  التحلیلي،  النموذج  معنویة 
التباین  من   %57,7 نحو  تفسر  الثمانیة  المستقلة  المتغیرات  أن 
في درجات جودة حیاة المرأة الریفیة، بینما ترجع النسبة المتبقیة 
االخري من تفسیر التباین إلي عوامل أخري لم یتضمنها النموذج 
فان  وبهذا  العوامل،  من  لغیرها  او  القیاس  ألخطاء  او  التحلیلي 

النتائج تؤكد صحة الفرض البحثي السابع جزئیا.

جدول 6. نتائج معامالت االرتباط بين جوده الحياه والمتغيرات المستقلة.

مستوي المعنويةمعامل االرتباطاسم المتغيرم
0,0430،517سن المبحوثة1
0,0820,221عدد سنوات التعلیم2
0,129-0,101الحالة العملیة3
0,1920,004حجم الحیازة الزراعیة4
0,4130,001كفایة الدخل5
0,3350,001مدي مالءمة المسكن6
0.4370,001التحسن في مستوي المعیشة7
0.2460,001مكانة األسرة االجتماعیة8
0.1600,016الممتلكات المعیشیة9

0.3240,001دافعیة اإلنجاز10
0.1950,017العالقات األسریة11
0.5650,001مكانة المرأة12
0.2340,001حمایة البیئة المحیطة13
0.3050,001الرضا عن المرافق والخدمات14
0.4290,001األمن ضد الجریمة والعنف15 
0.0490,465الفعالیة التنمویة للحكومة16
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المتغیرات  من  متغیر  كل  اسهام  نسبة  علي  الوقوف    وعند 
المستقلة المعنویة في تفسیر جزء من التباین في متغیر جودة حیاة 
المرأة الریفیة تم االستناد إلي النسبة المئویة  للتباین المفسر لكل 
التباین  إجمالي  من   %  31,9 نحو  أن  تبین  حیث  مستقل   متغیر 
إلي  المرأة، و7,3 % منها یرجع  إلي متغیر مكانة  المفسر یرجع 
متغیر األمن ضد الجریمة والعنف، و6,6% منها یرجع إلي متغیر 
المرافق  عن  الرضا  متغیر  إلي  یرجع   % و3,2  الدخل،   كفایة 
والخدمات، و3,0 % یرجع إلي متغیر دافعیة االنجاز، و 2,5 %  
منها   % و1,8  المعیشة،   مستوي  في  التحسن  متغیر  إلي  یرجع 

هذا  األخیرة من  وأخیرا %1,4  العملیة،  الحالة  متغیر  إلي  یرجع 
التباین یرجع إلي العالقات االسریة،  

وتبین النتائج بصفة عامة أن متغیر مكانة المرأة وحده یشرح 
قرابة 55,29 % من اجمالي التباین المفسر في متغیر جودة حیاة 
بیتا(   β قیمة إلي  استنادا   ( النسبي  تأثیره  أن  كما  الریفیة،  المرأة 
على متغیر جودة حیاة المرأة الریفیة یفوق في تأثیرة )  )=0,275 
متغیري  تأثیر  تأثیره  في  ویفوق  آخر،  مستقل  متغیر  أي   ،)β
 (β 0,123=( و العالقات األسریة ،)β 0,142=( الحالة العملیة

مجتمعین.

معامل االنحدار الجزئي معامل االنحدار الجزئياسم المتغيرم
مستوي قيمة )ت(المعياري

المعنوية
0,075-1,788-0,106-0,102سن المبحوثة1
0,712-0,370-0,024-0,107عدد سنوات التعلیم2
0,012-2,524-0,119-2,965الحالة العملیة3
0,0250,0941,9730,050حجم الحیازة الزراعیة4
0,20201622,5950,010كفایة الدخل5
1,5330,0921,6980,091مدي مالءمة المسكن6
3,9470,1542,8750,004التحسن في مستوي المعیشة7
0,3570,0220,3670,714مكانة األسرة االجتماعیة8
0,194-1,303-0,079-0,081الممتلكات المعیشیة9

0,4760,2044,0490,001دافعیة اإلنجاز10
0,7220,1182,6200,009العالقات األسریة11
0,5060,3125,6190,001مكانة المرأة12
0,228-1,208-0,2170,061-حمایة البیئة المحیطة13
0,2030,1803,8600,001الرضا عن المرافق والخدمات14
2,0190,2495,0660,001األمن ضد الجریمة والعنف15
0,0220,0070,1410,888الفعالیة التنمویة للحكومة16

- قیمة )ف(= 19,461 وهي قیمة معنویة عند المستوي االحتمال 0,001 علي األقل 

0,88 =(R2( 0,774 معامل التحدید =(R( معامل االرتباط المتعدد -

  جدول  7. نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد للعالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير المركب لجودة الحياة.

اسم المتغيرم
معامل 

االنحدار 
الجزئي

معامل االنحدار 
الجزئي المعياري

النسبة التراكمية 
للتباين المفسر

)R2(

% للتباين 
المفسر في 
المتغير التابع

مستوي قيمة )ت(
المعنوية

0,4470,2750,31931,95,0760,001مكانة المرأة1

2,1530,2660,3927,35,5980,001األمن ضد الجریمة والعنف2

0,2350,1880,4586,63,7790,001كفایة الدخل3

0,2170,1920,4903,24,1810,001الرضا عن المرافق والخدمات4

0,4330,1860,5203,03.9100,001دافعیة االنجاز5

4,5120,1760,5452,53,4240,001التحسن في مستوي المعیشة6

0,002-0,5631,83,133-0,142-3,537الحالة العملیة7

0,7550,1230,5771,42,7400,007العالقات األسریة8
 - قیمة )ف(= 36,877 وهي قیمة معنویة عند المستوي االحتمال 0,001 علي األقل 

0,577 =(R2( 0,760 معامل التحدید =(R( معامل االرتباط المتعدد -

جدول 8. نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد الصاعد للعالقة بين المتغيرات المستقلة وجودة الحياة.
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التوصيات                                                                               

الدراسه  توصى  البحث  نتائج  عنه  اسفرت  ما  ضوء  فى 
بمجموعه التوصیات التالیة:  

توصى الدراسه بتوجیه االهتمام الجراء مزید من الدراسات . 1
والبحوث التى تستقصى اوضاع المرأة الریفیة وتحدید سبل 
من  الحیاة  مجاالت  جمیع  فى  االفضل  الى  بواقعها  االرتقاء 
نقالت نوعیة وارتقاء ینهض بالمجتمع بجمیع فئاته اقتصادیا 

واجتماعیا فى ظل سیاسة تنمویة رشیدة.

العمل علي تحسین مكانة المرأة الریفیة في المجتمعات الریفیة . 2
من خالل وسائل االعالم الجماهیریة وتحدیث الخطاب الدیني 
وتعمیق مفاهیمه المرتبطة بحسن معاملة المرأة كزوجة وكأم 
وكأخت، ومساواتها في كثیر من الحقوق كالذكورفي التعلیم 

وفي توفیر فرص العمل، ........ الخ.

العمل على اشراك المراة بشكل عام والریفیه بشكل خاص فى . 3
عملیات صنع السیاسات واتخاذ القرارات التى تخص حیاتها 
وحیاه اسرتها، عن طریق تبنى عدد من المؤسسات الحكومیه 
تمكین  من  االولى  بالدرجه  تهدف  التى  والمبادرات  البرامج 
فى عملیة صنع  للمشاركه  الالزمه  االدوات  وتملیكها  المراة 

القرار وتحسین أوضاعها.

منظمات . 4 مجالس  فى  القرى  فى  النسائیه  القیادات  مشاركه 
التنمیة المحلیة التي تتولى تنظیم مشاركة المجتمعات المحلیه 
المجتمعیة  المشاركة  مبدا  ترسیخ  بهدف  التنمویة  العملیة  فى 

واالعتماد على الذات.

وبذل . 5 والعنف،  الجریمة  إنتشار  ضد  الكافي  األمن  توفیر 
إهتمام  خالل  من  األمني  االنفالت  علي  للسیطرة  الجهود 
األجهزة المسئولة بتأمین حیاة أهل القري وممتلكاتهم وتوفیر 
األمن للمشروعات  االستثماریة  لتوفیر الشعور باألمن وبناء 
وبالتالي  الحكومیین  والمسئولین  اآلهالي  بین  الثقة  جسور 

الشعور بجودة الحیاة.

المساهمه فى الحد من مشكلتى الفقر والبطالة فى القرى من . 6
للدخل  المدرة  الصغر  المتناهیة  المشروعات  تشجیع  خالل 
للدخل  المدره  الصغیره  القروض  منح  أ(  وذلك عن طریق: 
)كمبیوتر  ومهنیه  حرفیه  دورات  عقد  ب(  الفقیره،  لالسر 
وتاهیل  لتدریب   ) وغیرها   – غذائي  تصنیع   – –خیاطه 
العاطالت من اجل توفیر فرص عمل لهن،  ج( توفیر فرص 
عمل عن طریق إعداد خرائط لبیان فرص االستثمارالزراعي 

وغیرالزراعي.

تحسین . 7 علي  والعمل  األساسیة  البنیة  بتوفیرخدمات  اإلهتمام 
المرافق والخدمات المتاحة وتوفیرها بالقدر المناسب لسكان 
المجتمعات الریفیة لتوفیر درجة مرتفعة من الرضا والشعور 

بجودة الحیاة.

بیئة . 8 وتحسین  للمرأة  الرئیسیة  االحتیاجات  مقابلة  یجب 
تغییرات  إحداث  من خالل  حیاتها  بنوعیة  واالرتقاء  عملها، 
تحسین  وبالتالي  السكان،  ومعتقدات  وعادات  اتجاهات  في 
لتساهم  لها  العصریة  الشخصیة  وبناء  المعیشیة  المستویات 
وفي  التنمیة  برامج  في  المشاركة  قاعدة  توسیع  في  بدورها 
إتخاذ القرارات التي تمس حیاتها الیومیة.فاالنسان – والمرأة 
نصف المجتمع - هو هدف التنمیة وغایتها األولي وفي نفس 

الوقت هو آداة  ووسیلة تحقیقها.

أوالً: المراجع العربية                                                            

ابو الخیر، مها صالح إبراهیم )2016( تأثیر نوعیة الحیاة علي 
الخصوبة البشریة بریف محافظة كفرالشیخ، رسالة ماجستیر،  

كلیة الزراعة،  جامعة كفر الشیخ.

في  الحیاة  نوعیة   )2006( أمین  عبدالرازق  محمد  البردان، 
المجتمعات الزراعیة الجدیدة، رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة، 

جامعة األسكندریة.

شامل  مفهوم   ( الحیاه  جودة   )2005  ( علي  زكریا  الجوهري، 
 /  9  /13 یوم  إسترجاعها  تم   ()7( عدد  الجودة،  (،مجلة 
articals. .php? cato=87http://WWW.)2015م

Zaktronix.com /

الحاج، أمین إسماعیل زعیر )2009( أثر جهود التنمیة البشریة 
علي تحسین جودة الحیاة في الریف المصري )دراسة مقارنة 
عین  جامعة  الزراعة،  كلیة  ماجستیر،  رسالة  جیلین(,  بین 

شمس.

والتعلیم  التربیة  وزارة  تجربة   )2006( سالم  خمیس  الراسبي، 
ندوة علم  بمدارسالسلطنة،   المتعلمین  تعزیز جودة حیاة  في 
قابوس، سلطنة عمان  السلطان  الحیاة، جامعة  النفس وجودة 

في الفترة من 17- 19دیسمبر.

من  الحیاة  جودة  )2006(إستراتیجیات  محمد  بدر  االنصاري، 
أجل الوقایة من االضطربات النفسیة، وقائع ندوة علم النفس 
وجودة الحیاة 17-19 دیسمبر، كلیة التربیة، جامعة السلطان 

قابوس، سلطنة عمان، ص ص: 1- 19.

تقنیات  استخدام  فعالیة   )2006( عبدالكریم  مجدي  حبیب، 
من  عینات  لدي  الحیاة  جودة  أبعاد  تحقیق  في  المعلومات 
الحیاة  وجودة  النفس  علي  ندوة  وقائع  العمانیین،  الطالب 
قابوس،  السلطان  جامعة   ، التربیة  كلیة  17-19دیسمبر، 

سلطنة عمان،  ص ص: 79 -100.

العلم  مدخل  بین  الحیاة  نوعیة  مؤشرات   )1991( نجوي  خلیل، 
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Studying The Quality of life of Rural Women in Kafr El-Sheikh 
Governorate: Measurement and Determinants
Mahmoud M. Abdel-Rahman, Mohamed E. Shams-Eldin and Dina S. Ebrahem
Rural Sociology Branch, Agric.Econ.Dept., Faculty of Agriculture, Kafr El-Skeikh 
Univ.,  Egypt

T HIS RESEARCH was aimed at identifying the nature of Rural women’s quality of life 
levels in Kafr El-Sheikh Governorate and its correlates and determinants. The study 

has assumed that, quality of life is a multidimensional concept, consists of ten subjective 
dimensions. Each dimension has constructed as a rating scale. Sixteen independent variables 
were assumed to be the correlates and determinants of the index of women’s quality of life. 
Social survey method was utilized. An interview schedule form was developed. The study has 
been conducted in three locale units in Riyadh District, Kafr El-Sheikh Governorate,. An area 
sample was designed. Asystematic random sample reached 225 married women was drawn, 
some statistical techniques were usedfor data analysis. The statistical analyses have showed 
consistent results in constructing the ten dimensions’ scales .Their reliability coefficient were 
high.Beside, each dimension was correlated significantly with the quality oflife composite 
index. Reliability coefficient )α( of the index was high )0.804(. Quality of life indexwas 
correlated significantly with twelve  independent variables; and determined by nine variables. 
The nine variables together explained about 57.7% of the total variance in thequality of  life 
index. Thesevariables were ranked according to their relative importance as follow: status of  
woman, security against crime and violence, satisfaction with facilities and services, adequacy 
of income, achievement motivation, living conditions  progress, women’s work, and family 
relations. A strong positive causal relationship between the status of women and the quality of 
life was found, Several recommendations have been stated.

Keywords: Quality of life,human development,Macro and Micro Analysis,Subjective and 
Objective Measures,Rural Women, Status of Women, Life realization, Need 
Fulfillment,Satisfaction with Personal Relations, Happiness, Feeling Good.


