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                                                                  بع..ض العوام..ل اGجتماعي..ة الم..ؤثرة عل..ى درج..ة رض..ا الس..كان ع..ن خ..دمات ومراف..ق 

             محافظة مطروح ب          فى قريتين                المجتمع المحلى 
                            نبيلة عبد المجيد محمد ھندى

                              وزارةالزراعة واستص[ح ا\راضى   –                 مركز بحوث الصحراء  –                   قسم المجتمع الريفى 
  

  صخالمل
  

ة الرضا عن المجتمع المحل��ى (درج��ة الرض��ا ع��ن تحديد درجة ا�خت�ف بين درج                استھدفت الدراسة 
، وك��ذلك التع��رف عل��ى درج��ة الرض��ا ع��ن درجة الرضا عن الخدمات والمرافق) ب��ين قريت��ى الدراس��ةوالمسكن، 

                                                     وتحدي��د أھ��م العوام��ل الم��ؤثرة عل��ي درج��ة الرض��ا ع��ن المجتم��ع المسكن ودرجة الرضا عن الخدمات والمرافق، 
                 ية أبو مزھود .                                المحلى في كل من قريتى القصر وقر

                                                                                  ت��م اختي��ار عين��ة عمدي��ة للق��ريتين، قري��ة القص��ر بمرك��ز مرس��ى مط��روح، وقري��ة أب��و مزھ��ود بمرك��ز 
             مبح��وث م��ن ق��رى      ١٦٠                      وقد بلغ إجم��الي العين��ة       فيھما                                                   برانـى، واختيرت عينة عشوائية منتظمة من أرباب ا6سر 

           ين��اير) ع��ام   -                          اني��ة نح��و ث�ث��ة أش��ھر( ن��وفمبر                                                      . وقد استغرقت فت��رة اCختب��ار المب��دئي وجم��ع البيان��ات الميد       الدراسة
٢٠٠٨ /    ٢٠٠٧      .  

يتضح من النت��ائج معنوي��ة الف��روق ب��ين متوس��طى ال��درجات المعب��رة ع��ن درج��ة                    أھم نتائج الدراسة:  
الرض��ا ع��ن المس��كن ف��ى قري��ة القص��ر درج��ة الرضا عن المسكن والخدمات والمرافق لصالح قرية القص��ر، وأن 

ھ��ى الدرج��ة  الس��ائدة لدرج��ةاقري��ة أب��و مزھ��ود ف��إن %. بينم��ا ف��ى ٥٢نس��بة المتوس��طة ب الس��ائدة ھ��ى الدرج��ة
الس��ائدة ھ��ى الدرج��ة الرضا عن الخدمات والمرافق فى قري��ة القص��ر درجة %، فى حين أن ٦٠بنسبة  المنخفضة

 .%٦٥بنسبة  السائدة ھى الدرجة المنخفضة لدرجةقرية أبو مزھود فإن ا%. بينما فى ٥١المتوسطة بنسبة 
الرض��ا ع��ن ضحت نتائج التحليل ا�حصائي أن أھم العوامل اCجتماعية المؤثرة عل��ى درج��ة كذلك أو

، حي��ث   Step wiseباست��ـخدم أس��ـلوب اCنح��دار المتع��دد الت��درجى  المسكن والخدمات والمرافق لقرية القصر
 الكل��ي لدرج��ة% م��ن التب��اين ٩٣.٨اتضح أن ھناك ستة متغيرات فقط من جملة المتغيرات المس��تقلة تش��رح نح��و 

% م��ن التب��اين ٩٨.٤الرض��ا ع��ن المس��كن، وأن س��بع متغي��رات فق��ط م��ن جمل��ة المتغي��رات المس��تقلة تش��رح نح��و 
التحلي��ل ا�حص���ائي أن أھ���م العوام���ل وأيض��ا اظھ���رت نت���ائج ، الرض���ا ع��ن االخ���دمات والمراف���ق الكل��ي لدرج���ة

أب��و مزھ��ود باست��ـخدم أس��ـلوب  ري��ةالرض��ا ع��ن المس��كن والخ��دمات والمراف��ق لقاCجتماعية المؤثرة عل��ى درج��ة 
سبعة متغي��رات فق��ط م��ن جمل��ة المتغي��رات المس��تقلة تش��رح نح��و  ھى،   Step wiseاCنحدار المتعدد التدرجى 

 انفقط من جملة المتغي��رات المس��تقلة تش��رح ن، وأن متغيراالرضا عن المسكن % من التباين الكلي لدرجة٩٧.٨
    ضا عن المرافق والخدمات.الر % من التباين الكلي لدرجة٤٧.٣نحو 

  
مشكلة الدراسة و ةـمقدمال  

  
تتمثل الخطوة ا6ولى لتنمية المجتمعات المحلية والنھوض بھا فى إعداد البرامج والخطط على 

المتاحة واCحتياجات لسكان المجتمع ورضا السكان عن تلك  أساس من الحقائق والبيانات التى تعكس الموارد
). لذا يتركز اھتمام واضعى السياسات واستراتيجيات التنمية  ٣: ١٩٩٦لحنفى ، ا الموارد واCحتياجات (

ة وتوفير يبالدول المختلفة ، وكذلك المسئولين بالھيئات الدولية على تقدير حجم ونوعية اCحتياجات المجتمع
وعيھم  مما يشجعھم على إثارة، الخدمات الضرورية للمواطنين بھدف زيادة درجة رضاھم عن مجتمعاتھم
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وتحفيزھم نحو المشاركة التطوعية وتحسين نوعية الحياة بتلك المجتمعات ، وزيادة معدCت انتمائھم 
). وتضيف بعض الدراسات أن الرضا المجتمعى  Vans and Lathers, 1983:31لمجتمعاتھم المحلية ( 

 ,Goudy, 1990:183 )، (Willam and Athersيعد أحد المؤشرات لقياس درجة اCنتماء المجتمعى ( 
1990:502.(  

ويرى الكثيرين من المھتمين بدراسة الرضا عن المجتمع المحلى أن توفير الخدمات والمرافق 
أن فيه ). ومما C ريب ١٤٢:  ١٩٩٣،ى للرضا عن المجتمع المحلى (صومعالمحلية ھو المكون ا6ساس

المرجوة �شباع  الضروريةافق واCحتياجات المجتمع المحلى Cبد أن يعد نفسه لتوفير مختلف الخدمات والمر
  ). ٣ :١٩٩٦ ،عن تلك الخدمات والمرافق (لحنفى الحاجات الملحة المتزايدة وأن يكون ا6فراد راضيين

 درجة تقدمولكن نجد أن ا6فراد يختلفوا فيما بينھم فى درجة رضاھم عن المجتمع المحلى باخت�ف 
فراد الشخصية سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية، وربما أو تباين سمات ا6 وتنميتھا المجتمعات

 )٣ :١٩٩٦،غيرات المجتمعية والشخصية (لحنفىيرجع اCخت�ف فى معدCت الرضا المجتمعى لمزيج من المت
 عن الخدمات يحدد مواطن الخلل فى الخدمات والمرافق وبالتالى إلى جانب أن التعرف على درجة الرضا

معرفة درجة الرضا عن لذلك تتمثل مشكلة الدراسة فى  .ى القرار فى وضع أسترتيجية التنميةيساعد واضع
، وما ھى العوامل المؤثرة علي درجة ( الرضا عن المسكن، والرضا عن الخدمات والمرافق)المجتمع المحلى

د المتطلبات الشعبية تحديبد من Cللتنمية تحتاج عندما الصحراوية وخاصة أن المجتمعات  ،الرضا عن المجتمع
   .من خ�ل درجة رضاھم عن المرافق والخدمات بتلك المجتمعاتلxفراد 

  أھداف الدراسة:   
درجة الرضا  المسكن، ودرجة الرضا عن تحديد درجة ا�خت�ف بين درجة الرضا عن المجتمع المحلى ( -١

  الخدمات والمرافق)، بين قريتى الدراسة .عن 
  لرضا عن المسكن لقريتى الدراسة.التعرف على درجة ا -٢
  التعرف على درجة الرضا عن الخدمات والمرافق لقريتى الدراسة. -٣
درجة والمسكن، درجة الرضا عن (المجتمع المحلى تحديد أھم العوامل المؤثرة علي درجة الرضا عن  -٤

  .القصرالخدمات والمرافق) في قرية الرضا عن 
ي درجة الرضا عن المجتمع المحلى (درجة الرضا عن المسكن، ودرجة تحديد أھم العوامل المؤثرة عل -٥

  .أبو مزھودوالمرافق) في قرية الرضا عن الخدمات 
  اiطار المرجعى والدراسات السابقة  :

أن رضا المواطنين عن الخدمات المتاحة بالمجتمع المحلى مثل الخدمات الزراعية ، والتعليمية ، 
وغيرھا من الخدمات ا6خرى من أھم المؤشرات للتعبير عن معدCت الرضا عن والصحية ، والمرافق العامة 

، ) ٤: ١٩٩٤ ،لمجتمعاتھم المحلية (فريد وآخرونالمجتمعات المحلية مما يؤدى إلى زيادة انتمائھم 
الرضا عن المؤسسات المجتمعية وما تقدمه من  أن)  ١٠:١٩٩٤( ). ويؤكد الحيدرى وآخرون٣ :٢٠٠١،(عنتر

يعد دلي�ً للرضا عن المجتمعات المحلية والريفية منھا، وكذلك المجتمعات الصحراوية مع اCھتمام خدمات 
  انب الكمى لتلك الخدمات.ـانب النوعى أكثر من الجـبالج

ولكى يتم رضا ا6فراد عن خدمات المجتمع Cبد من وجود تنمية اجتماعية وقد حدد المؤتمر القومى 
) أن مجاCت التنمية اCجتماعية Cبد أن تشمل خدمات التعليم ، والصحة ، ٥٥-٤٨:  ٢٠٠٠للتنمية اCجتماعية (

إليه  ترأة وا6سرة ، وقد أيد ھذا التصنيف وأضافـوالنھوض بالم ،والثقافة ، وا�ع�م ، وا6مان اCجتماعى
: ١٩٨١الحورى () ، و٢٥٣ :١٩٩٥) العمالة ، وا�سكان ، وكذلك أكد الم�ح ( ٤٩- ٤٨: ١٩٨٦فھمى (سامية 

  ) على أھمية التعليم ، والصحة ، وا�سكان كأھم مقومات للتنمية اCجتماعية.٦٧
وتشير أغلب الدراسات عن وجود تخلف فى مستوى الخدمات فى القرية المصرية ، وأن 
 المجتمعات الريفية تعانى من قصور فى الخدمات والمرافق وبالتالى فإن المجتمعات الصحراوية تكون أكثر

  .)٢٦٦: ١٩٩٨(عزوز وآخرون ، لمرافق وتعانى من قصور الخدمات  نقصاً فى ا
الخدمات الصحية ، ف�شك أن الرعاية  الخدمات والمرافق، وخاصة لذلك يجب اCھتمام بتوفير

الصحية ضرورة من ضروريات التنمية فھى ليست مجرد خدمات استھ�كية للمواطنين ولكنھا استثمار بشرى 
بناء بذل كل الجھود لحماية صحة أفرادھا ، واكتمال كل المقومات الصحية والنفسية والجسمية ل مما يشجع على

  .)١١٥: ١٩٨٧، أفراد المجتمع المحلى (جامع
أما عن العوامل المؤثرة على درجة الرضا عن الخدمات والمرافق ي�حظ أن غالبية الباحثين 

الشخصية العوامل  ومن بينمجتمعي،  صى وا{خر يرجعون الرضا عن الخدمات إلى عدة عوامل بعضھا شخ
 Howard, L, and السابقة (فقد أثبتت الدراسات  والمرافقالمؤثرة على درجة الرضا عن الخدمات 

C.Gleen,1980 ، (  ، عبد ال�)(عزوز وآخرون،  )،١٩٩٣)، (الحنفى، ١٩٨٣(عبد ال�،  ) ، ١٩٨١
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ھى: العمر، الحالة الزواجية، حجم ا6سرة، الحالة التعليمية،  أن العوامل المؤثرة) ، ٢٠٠١(محمد، ) ،١٩٩٨
المسكن، الكثافة السكانية، اCنفتاح الحضارى، المشاركة الرسمية والتطوعية، النزعة التقليدية، المستوى 

    6جھزة المنزلية.احيازة الطموحى، المكانة القبلية، 
       

  النظريات اGجتماعية والمداخل النظرية:
  ية الفعل اGجتماعي التطوعي لبارسونز:نظر –

تفترض نظرية الفعل اCجتماعي ا�رادي لبارسونز أن ا6فراد يسعون إلى تحقيق أھداف شخصية  
في ظل مواقف وأوضاع معينة يتوفر فيھا وسائل بديلة لتحقيق ا6ھداف، ولكنھم في سعيھم لتحقيق أھدافھم 

مثل خصائصھم اCجتماعية واCقتصادية والبيولوجية وظروف   يكونون محدودين بعدد من الظروف الموقفية،
بيئاتھم الطبيعية واCيكولوجية، كما أن سلوك ا6فراد أيضا يكون محدودا بالقيم اCجتماعية والمعايير السلوكية 

في  وا6فكار السائدة في المحيط الذي يعيشون فيه، وكل ھذه المحددات الموقفية والمعيارية تؤثر على قدرتھم
) ،  ١٢١:  ٢٠٠٢اختيار الوسائل التي يمكن أن تحقق أھدافھم من مختلف الوسائل البديلة ( نصر، 

)Elezaby,1985:22 (. 
شباع احتياجاتھم �ووفقا لھذه النظرية فإن سكان المناطق الصحراوية من البدو سوف يسعون 

لة ما بين عدة بدائل منھا : اCستفادة من ا6ساسية وخ�ل سعيھم لتحقيق ھذا ا�شباع سوف يلجأون إلى المفاض
اCعتماد على النفس واCستفادة من الخبرات ب ،المتوافرة بقراھم أو بالقرى المجاورةوالمرافق خدمات ال

 وكذلك التعاون مع ا6قارب والجيران واCستفادة من التجارب والخبرات المشتركة. ،الشخصية بدرجة أكبر
والمعيارية والشخصية، ئل المختلفة �شباع الحاجات قد تتأثر ببعض العوامل الثقافية وعملية المفاضلة بين البدا

السائدة بھذه المناطق مثل : عدم تمشي بعض خدمات التنمية اCجتماعية مع الثقافة العامة للمجتمع البدوي ، 
ستفادة بعض فئات انخفاض درجة رضا السكان عن بعض الخدمات والمرافق ، وجود عادات وتقاليد تقلل من ا

كما تتأثر عملية المفاضلة بين البدائل المختلفة �شباع الحاجات  السكان من بعض خدمات التنمية اCجتماعية.
ببعض العوامل الموقفية والظروف البيئية مثل : ارتفاع تكاليف اCستفادة من بعض الخدمات ، عدم الدراية 

ة منھا، العزلة المكانية، نقص القيادات المحلية ، وبعد أماكن توفير الكافية بأماكن توافر الخدمات وسبل اCستفاد
الخدمة ، عدم توافر بعض الخدمات وانخفاض نوعية المتوافر منھا. وحسب العوامل الشخصية، والموقفية، 

  تحدد درجة رضا ا6فراد عن المجتمع المحلى .توالظروف البيئية، 
   :وطريقة التحليل فروض الدراسة

المحلى عن المجتمع الرضا �قة كل من المتغيرات التي حددتھا الدراسة مع المحاور الخاصة بدرجة لدراسة ع
تم صياغة كل من الفروض النظرية  لخدمات والمرافق)،ا ودرجة الرضا عن،المسكندرجة الرضا عن (

اسة من جھة ق بعض أھداف الدروالفروض ا�حصائية التي يمكن أن تصف طبيعة ھذه الع�قة من جھة، وتحق
  ، وبناء علي ذلك تم صياغة فروض الدراسة كما يلي : أخرى

  ا\ول :الفرض العام 
ويختص بتحقيق الھدف ا6ول للدراسة حيث ينص علي " وجود ف��روق معنوي��ة ب��ين درج��ة الرض��ا ع��ن المجتم��ع 

  المحلى بقريتي العينة.
  الفرض العام الفرعى ا\ول :

درج��ة الرض��ا ع��ن المس��كن حيث ينص علي " وج��ود ف��روق معنوي��ة ب��ين ويختص بتحقيق الھدف ا6ول للدراسة 
ا6ول وال��ذى ي��نص عل��ى " ع��دم وج��ود حص��ائي ا�ض ف��رال بقريت��ي العين��ة " وم��ن ھ��ذا الف��رض الع��ام ت��م اش��تقاق

  فروق معنوية بين درجة الرضا عن المسكن بقريتي العينة " .
  الثانى : الفرعىالفرض العام 

للدراسة حيث ينص علي " وجود فروق معنوية ب��ين درج��ة الرض��ا ع��ن الخ��دمات ويختص بتحقيق الھدف ا6ول 
وال��ذى ي��نص عل��ى " ع��دم  ث��انىض ا�حص��ائي الف��روالمرافق بقريتي العينة " ومن ھذا الفرض العام تم اشتقاق ال

  وجود فروق معنوية بين درجة الرضا عن الخدمات والمرافق بقريتي العينة " .
  

  : نىالفرض العام الثا
الم��ؤثرة عل��ي مح��اور اCجتماعي��ة واCقتص��ادية والخ��اص بتحدي��د أھ��م العوام��ل  راب��عتحقي��ق الھ��دف الول
 لقري��ة لخ��دمات والمراف��ق)ادرج��ة الرض��ا ع��ن  و، المسكندرجة الرضا عن ( عن المجتمع المحلىضا درجة الر

الرض��ا درج��ة نھ��ا متك��ون ي، استلزم وضع فرض عام ينبثق منه فروض عامة فرعية، وفقا للمح��اور الت��ي القصر
  -وذلك علي النحو التالي : حلى الم معتجعن الم

  الفرض العام الفرعي ا\ول :
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وينص علي " وجود ع�قة معنوية بين درج��ة الرض��ا ع��ن المس��كن وب��ين المتغي��رات المس��تقلة موض��وع 
ول��ة واح��دة ) تشترك جميعھا ف��ي مق١٦ – ٣) فرضا إحصائيا (١٤ومن ھذا الفرض العام تم اشتقاق ( "،الدراسة 

وبين كل متغير من المتغي��رات المس��تقلة التالي��ة بين درجة الرضا عن المسكن مؤداھا : عدم وجود ع�قة معنوية 
 :  
نوع الحيازة الزراعية، ، حجم الحيازة الزراعية لxسرة، حجم ا6سرة، عدد المھن، يةالتعليم، الحالة عمرال

حالة  ،اCتصال درجة التعرض لوسائل {جھزة المنزلية،حيازة ا ،حيازة ا{Cت الزراعية الدخل الشھري،
  . ، درجة ا6نتماء والوCءدرجة اCنفتاح الجغرافيالمسكن الصحية والبيئية، التردد على مراكز الخدمات، 

) فيختص بمعرفة التأثيرات المتداخلة لمتغيرات الدراسة المستقلة مجتمعة من  ١٧أما الفرض ا�حصائي ( 
  من جھة أخري . بدرجة الرضا عن المسكنع�قتھا وجھة 

  الفرض العام الفرعي الثانى :
تغي��رات المس��تقلة وينص علي " وجود ع�قة معنوية بين درجة الرضا عن الخدمات والمراف��ق وب��ين الم

) تش��ترك جميعھ��ا  ٣١ – ١٨) فرض��ا إحص��ائيا (  ١٤، ومن ھذا الفرض الع��ام ت��م اش��تقاق ( موضوع الدراسة "
دة مؤداھا : عدم وجود ع�قة معنوية بين درج��ة الرض��ا ع��ن الخ��دمات والمراف��ق وب��ين ك��ل متغي��ر في مقولة واح

  من المتغيرات المستقلة السابق ا�شارة إليھا.
) فيخ��تص بمعرف��ة الت��أثيرات المتداخل��ة لمتغي��رات الدراس��ة المس��تقلة مجتمع��ة م��ن  ٣٢أم��ا الف��رض ا�حص��ائي ( 

  ت والمرافق من جھة أخري .ع�قتھا بدرجة الرضا عن الخدماوجھة 
  : ثالثالفرض العام ال

والخ��اص بتحدي��د أھ��م العوام��ل اCجتماعي��ة واCقتص��ادية الم��ؤثرة عل��ي مح��اور  خ��امسولتحقيق الھ��دف ال
لقري��ة  الخ��دمات والمراف��ق)درج��ة الرض��ا ع��ن  المسكن، ودرجة الرضا عن ( مجتمع المحلىدرجة الرضا عن ال

ينبثق من��ه ف��روض عام��ة فرعي��ة، وفق��ا للمح��اور الت��ي تك��ون درج��ة الرض��ا ، استلزم وضع فرض عام أبو مزھود
  -وذلك علي النحو التالي : المجتمع المحلى عن 

  الفرض العام الفرعي ا\ول :
وينص علي " وجود ع�قة معنوية بين درجة الرضا عن المسكن وبين المتغيرات المستقلة موضوع 

) تشترك جميعھا في مقولة ٤٦ – ٣٣) فرضا إحصائيا ( ١٤ ( الدراسة "، ومن ھذا الفرض العام تم اشتقاق
المستقلة واحدة مؤداھا : عدم وجود ع�قة معنوية بين درجة الرضا عن المسكن وبين كل متغير من المتغيرات 

  السابق ا�شارة إليھا.
ة مجتمعة الدراسة المستقل) فيختص بمعرفة التأثيرات المتداخلة لمتغيرات  ٤٧أما الفرض ا�حصائي ( 

  ع�قتھا بدرجة الرضا عن المسكن من جھة أخري .ومن جھة 
  الفرض العام الفرعي الثانى :

وينص علي " وجود ع�قة معنوية بين درجة الرضا عن الخدمات والمرافق وبين المتغيرات المستقلة 
تشترك جميعھا )  ٦١ – ٤٨) فرضا إحصائيا (  ١٤موضوع الدراسة "، ومن ھذا الفرض العام تم اشتقاق ( 

في مقولة واحدة مؤداھا : عدم وجود ع�قة معنوية بين درجة الرضا عن الخدمات والمرافق وبين كل متغير 
  من المتغيرات المستقلة السابق ا�شارة إليھا.

الدراسة المستقلة مجتمعة ) فيختص بمعرفة التأثيرات المتداخلة لمتغيرات  ٦٢أما الفرض ا�حصائي ( 
  تھا بدرجة الرضا عن الخدمات والمرافق من جھة أخري .ع�قومن جھة 

وقد تم اCستعانة بمجموعة من ا6ساليب ا�حصائية في تحليل البيانات الميدانية والتي تتفق وطبيعة 
البيانات، وقد تدرجت ھذه ا6ساليب بداية من مقاييس التحليل ا�حصائي الوصفية، ومعام�ت اCرتباط البسيط، 

  . t بارتاخمتدرج، وواCنحدار ال
  
  

  نوع الدراسة والمنھج المستخدم: 
وقد استعانت الدراسة الحالية بالمنھج التحليلي الوصفى، حيث أن جزء منھا يتناول وصف عينة 
الدراسة.ويعتبر منھج المسح اCجتماعي (الجزئي) بالعينة ھو المنھج المستخدم في ھذه الدراسة حيث أنه يصلح 

  أھداف الدراسة. يحققلوصف عينة الدراسة و
وقد اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسيين أولھما : البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من 
الجھات التالية : مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة مطروح، وإدارة مشروع تنمية موارد مطروح، 

  لتى أعدت لھذا الغرض.ااCستبيان والجزء الميدانى بواسطة استخدام استمارة 
  :منطقة الدراسة
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 ٦١تقع محافظة مطروح في الركن الشمالي الغربي لجمھورية مصر العربية، حيث تمتد من  الكيلـو (
كم على ساحل  ٤٥٠) غــرب محافظـة ا�سكندرية وحتى الحـدود المصريـة الليبيـة (مدينـة السلوم ) اى بطول 

كم جنوب واحة سيوه. ويحد المحافظة من الجھة الشرقية  ٤٠٠والي البحر المتوسط. وتمتد جنوبا بعمق ح
محافظتي ا�سكندرية والبحيرة وجنوبا محافظتى الجيزة والوادي الجديد.ويمتد السھل الساحلي بطول الساحل 

  كم).٢.٥ويبلغ أقصى عمـق له في العلمين (
ھذه المراكز وكفر ونجع وعزبة  ٦٢٩قرية،و ٦٥مراكز، و ٨وتتكون محافظة مطروح من 

  ھى:الحمام، العلمين، الضبعة، مرسي مطروح، النجيلة، سيدي براني، السلوم، سيوة .
مراكز التابعة لمحافظة مطروح بطريقة عشوائية  ثمانىتم اختيار مركزين من الالمجال الجغرافي للدراسة: 

  بسيطة فوقع اCختيار على مركز مرسي مطروح ، ومركز برانـى . 
  ٧٦قرية رئيسية و ١٨ويتبعھا مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، وبه عدد  وح:مركز مرسي مطر

%من إجمالي مساحة  ٨.٠٣تقريبا بنسبة  ٢م١٣٨٠٠تجمع (نجع وعزب وكفور)، وتبلغ مساحتھا الكلية
  نسمة. ١٠٥٩٩٣المحافظة الكلية. وتعداد السكان حوالى 

تجمع  ٤٦قرى رئيسية، وعدد  ٨كم، ويتبعھا  ١٣٦وتقع غرب مدينة مرسى مطروح على بعدمركز براني: 
% من إجمالي مساحة المحافظة ٥.٥٠تقريبا، بنسبة  ٢م ٧٥٠٠(نجع وعزب وكفور)، وتبلغ مساحتھا الكلية

  .٢٠٠٧نسمة، وفقا لتقديرات  ٣٠٢٩٦حوالى بھا الكلية، وتعداد السكان 
 المجال البشرى للدراسة:

دة الخبراء بمركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة (بمساع ،تم اختيار عينة عمدية للقريتين
فى المستوى التنموى نظراً لتوفر مرتفعة  تتميز بأنھاحيث  بمركز مرسى مطروح قرية القصر مطروح)،

فھى تتصف بأنھا بمركز برانـى قرية أبو مزھود والخدمات والبنية ا6ساسية وقربھا من عاصمة المحافظة، 
  . ٢كم١٣٦بعدھا عن عاصمة المحافظة بذلك لومنخفضة فى الخدمات 

وتم عمل  ،مبحوث ١٠٠وقد بلغ إجمالي العينة  بقرية القصر واختيرت عينة عشوائية منتظمة من أرباب ا6سر
تصادف عدم وجود بعض وأسرة )،  ٧٢ا6سر بھا محدود ( حيث أن عددأبو مزھود،  مسح شامل لقرية 

C٦٠ستمارات فبلغ عدد المبحوثين المتحصل عليھم من القرية ا6فراد إلى جانب عدم ص�حية بعض ا 
   ) قرى و مراكز العينة وتعداد القرى وعدد ا6سر والنسبة المئوية.١مبحوث، ويوضح الجدول رقم (

  

  كز والقرى العينة وتعدادھا وعدد ا\سر وحجم العينةاالمر: )١جدول (
  النسبة %  م العينـةحـجـ  عـدد ا\سر  تعداد القرية/نسمة  القـرى  المركز 

  تقريباً  ٨  ١٠٠  ٦٩٢٣  ١٢٤٢  القصـر  مرسى مطروح
  تقريباً  ٨٣  ٦٠  ٧٢  ٥٢٤  أبو مزھود  بــراني

    ١٦٠  ٦٩٩٥  ١٧٦٦    المجمـوع
  عينة الدراسة             المصدر: 
  )٢٠٠٧مركز المعلومات بمحافظة مطروح ( 
  

  المجال الزمنى للدراسة  :
الشخصية المقابلة تم استيفاء بياناتھا عن طريق استمارة استبيان  ولتحقيق أھداف الدراسة تم تصميم

الرضا عن المسكن ، منھا ما يتعلق بدرجة تضمنت العديد من ا6سئلةمع مفردات العينة المختارة فى القريتين 
ع المتغيرات التابعة ) ، ومنھا ما يختص بالمتغيرات المستقلة موضووالرضا عن الخدمات والمرافق بالقري (

وعقب وضع اCستمارة في صورتھا النھائية بدأت مرحلة جمع  ،الدراسة . وقد تم عمل اختبار مبدئي ل�ستمارة
البيانات بمعاونة فريق بحثي بعد تدريبھم علي جمع اCستمارة، وقد استغرقت فترة اCختبار المبدئي وجمع 

  . ٢٠٠٧/٢٠٠٨) عام يناير-نوفمبرالبيانات الميدانية نحو ث�ثة أشھر( 
تطلب اختيار الدراسة لxسلوب الكمي ضرورة تكوين بعض رابعا : القياس الرقمي لمتغيرات الدراسة: 

المقاييس والمؤشرات الرقمية المعبرة عن مختلف المتغيرات التابعة والمستقلة موضوع الدراسة ، حتى يمكن 
  ة إليھا .إجراء اCختبارات ا�حصائية الم�ئمة لطبيعة الفروض السابق ا�شار

  القياس الرقمى للمتغيرات المستقلة:-أ
  المبحوث مقربة 6قرب عام ، كمؤشر رقمي لقياس ھذا المتغير . عمرلا استخدم عدد السنوات :لعمـرا -١
كمؤشر رقمي  منتظمة،واستخدمتم حساب المستوي التعليمي وفقا لعدد سنوات التعليم ال :يةالتعليم حالةال -٢

 لھذا المتغير. 
) علي الترتيب، ١،٢وقد أخذت القيم(استخدم تصنيف يعمل (مھنة واحدة ،أكثر من مھنة)،  دد المھن :ع -٣

 إC أن ھذا المتغير يعد من المتغيرات ا6سمية. وأعتبر كمؤشر رقمي لقياس ھذا المتغير.
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 استخدام الرقم الخام لعدد أفراد ا6سرة، كمؤشر رقمى لھذا المتغير.حجم ا\سرة: -٤
للتعبير عن الحيازة الزراعية لxسرة،كمؤشر رقمي  ةاستخدم عدد ا6فدن الحيازة الزراعية ل�سرة: حجم -٥

 لقياس ھذا المتغير.
) علي ١،٢)، وقد أخذت القيم(وضع يد، يمتلك ( لكيةاستخدم تصنيف للم :الحيازة الزراعية ل�سرةنوع  -٦

 ن ھذا المتغير يعد من المتغيرات ا6سمية.إC أ الترتيب، وأعتبر كمؤشر رقمي لقياس ھذا المتغير.
تـم قياس الدخـل باستخدام الرقم الخام لمتوسط الدخل الشھري لxسرة، كمؤشر رقمى لھذا  :مستوى الدخل -٧

  المتغير .
عن وجود ا{Cت الزراعية وتم القياس من  بسؤال المبحوث تم قياس ھذا المتغير :حيازة ا�Gت الزراعية -٨

، صفر) على الترتيب، ثم تم جمع الدرجات لتكون ١تين ( نعم ، C )، حيث أخذت القيم ( خ�ل إستجاب
 مقياس لھذا المتغير.

 عددوتم جمع وذكرھا سؤال عن وجود ا6جھزة المنزلية التم قياس ھذا المتغير ب :حيازة ا\جھزة المنزلية -٩
 لتكون مقياس لھذا المتغير.ا6جھزة المنزلية 

صر تتضمن {اCستماع اتم قياس ھذا المتغير من خ�ل سبعة عن :رض لوسائل اiتصالدرجة التع -١٠ 
قراءة المج�ت (أو أحد يقرأ لھا )،  ،)الصحف اليومية ( أو أحد يقرأ له للراديو، مشاھدة التليفزيون، قراءة

مسئولين شاكلھا مثل : التحدث مع الغير فى شئون القرية وم، محاضرات ) –حضور اجتماعات ( ندوات 
يانا، نادرا، C )، حيث أخذت ، أح)، وقد استخدم تصنيف (دائما، الجيران، ا6صدقاءا6قاربالمشاريع، و(

 .  على الترتيب ثم تم جمع الدرجات لتكون مقياس لھذا المتغير،)٢،١، ٤،٣(القيم
التدرج في المستوي تعبر عن  اعشرة عنصر أثنتىتم قياس حالة المسكن  حالة المسكن الصحية والبيئية: - ١١

الحيازة (ملك، إيجار، مشاركة)،عدد ا6دوار، مادة البناء  المعيشي والصحي والبيئي للمسكن وھى : نوع
ا6حمر) . والسقف (خرسانة، خشب ، جريد أو بوص) ودھان الجدران ، حجارة ،طوب سمنتي، طوب أ(
نوع الصرف،والتھوية ، و ، ا6رضية ، وا�ضاءة ، وحظـيرة المواشي ، وجود صرف صحيع ون

وأعتبر مجموع القيم مؤشراً لقياس ھذا  )،على الترتيب١، ٢، ٣، حيث أخذت القيم(مصدر المياه بالمنزل
                             المتغير.

تم قياس ھذا المتغير من خ�ل تسعة عناصر تتضمن التردد على درجة التردد على مراكز الخدمات:  - ١٢
، الوحدة الصحية، الجمعية التعاونية الزراعيةفق تقديم الخدمات داخل القرية وھي: (بعض مراكز ومرا

 المجلس المحلى، وحدة الشئون اCجتماعية،،  بنك القريةالوحدة البيطرية ،جھاز ا�رشاد الزراعى، 
المساجد، مركز الشباب) وقد استخدم تصنيف (دائما، أحيانا، نادراً، C يتردد ) حيث أخذت ھذه 

   .على الترتيب، وأعتبر مجموع القيم مؤشراً لقياس ھذا المتغير)١،  ٢،  ٤،٣(اCستجابات القيم
عناصر تتضمن (زيارة القرى المجاورة   ةتم قياس ھذا المتغير من خ�ل أربع :درجة اGنفتاح الجغرافي -١٣ 

لجمھورية )، وقد ، السفر خارج ا، زيارة عاصمة المحافظة (مدينة مطروح)، زيارة محافظات أخرى
ثم تم جمع  ،) على الترتيب١، ٢، ٣، ٤حيث أخذت القيم ( ،، نادرا، C )، أحيانااستخدم تصنيف (دائما

  .لتكون مقياس لھذا المتغير الدرجات
تم قياس ھذا المتغير من خ�ل أربع عبارات تتضمن (اCعتزاز  :والوGءاiنتماء  اGتجاه نحو درجة -١٤ 

حنين للمكان وصعوبة ، والمان داخل القرية6واحساسه با وتمسكه وإرتباطه بقريته،والوCء للمكان ، 
،ثم تم  ) على الترتيب١، ٢، ٣حيث أخذت القيم (  ،)وافق، سيان، Cوقد استخدم تصنيف (أ ،اCبتعاد عنه)

  جمع الدرجات لتكون مقياس لھذا المتغير .
مدى رضا المبحوث عن كل جانب من جوانب  ويقصد به :المجتمع المحلىتعريف إجرائى للرضا عن 

ى وھى ( ـالتى تتوافر بمجتمعه المحلى فقط. وقد قيس بإعطاء قيم رقمية لمستوى الرض ،ات أو المرافقـالخدم
) على الترتيب وذلك عن كل جانب من ١، ٢، ٣وأخذت القيم ( ،) راضى تماماً، راضى  لحد ما، غير راضى

     ھا .جوانب الخدمات التى يقر بتوافر
  ) :مجتمع المحلى القياس الرقمي للمتغيرات التابعة : ( درجة الرضا عن ال

الرضا عن الخدمات  –علي محورين " الرضا عن المسكن  المجتمع المحلىنظرا Cشتمال درجة الرضا عن 
كل محور من  والمرافق العامة" ومن ثم تعدد ا6سئلة المعبرة عن كل منھا باستمارة اCستبيان ، ونظرا 6ھمية

من جھة، وللتحليل ا�حصائي من جھة أخرى، فقد تم استلزم ا6مر عرض كيفية قياس كل محور  ينمحورال
  :علي حدة وذلك علي النحو التالي

حجم المنزل، درجة التھوية،  :وقد قيس من خ�ل الرضا عن عشر جوانب ھى درجة الرضا عن المسكن: -أ
ھل  Cد، قربه من ا6سواق، شعوره باCرتياح داخله، رضا ا6سرة عنه،قربه من العمل،قربه من مدارس ا6و

    يقض وقت فراغه بداخله ؟، قيامة بعمل توسعات به فى الوقت السابق،ھل ينوى عمل توسعات به فى المستقبل.
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  درجة الرضا عن الخدمات والمرافق:  -ب
عدد المدارس،  :عشر جانب ھىوقد قيس من خ�ل الرضا عن إحدى الخدمات التعليمية: الرضا عن  -١

المستوى التعليمى لxبناء، وكفائتھم، و عدد المدرسين،وكثافة الفصول، وحالة ا6بنية بھا، و الموقع،و
النشاط الدينى، وأخيراً نشاط مجلس ا6باء.وقد والنشاط الثقافى والترفيھى، وا6نتظام فى اليوم الدراسى، و

 ن إجمالى درجة الرضا عن الخدمات التعليمية. جمعت درجات الرضا عن الجوانب لتعبر ع
حالة المبنى، ووقد قيس من خ�ل الرضا عن ث�ثة عشر جانب ھى: الموقع، الرضا عن الخدمات الصحية:  -٢

ا�نتظام فى تقديم الخدمات اليومية، وخدمات تنظيم وكفائه ا6طباء، و ،تواجد ا6طباءوعدد ا6طباء، و
توفير ا6مصال والتطعيم فى مواعيدھا، وخدمات الطوارىء، وفولة، ا6سرة، وخدمات ا6مومة والط

 تسجيل المواليد والوفيات.وتنوع التخصصات الع�جية، وتوفير ا6دوية، و
وقد قيس من خ�ل الرضا عن ث�ثة عشر جانب ھى:وجود بنك زراعى،  الرضا عن الخدمات الزراعية: -٣

وجود ووجود خدمات تسويق الحاص�ت الزراعية، و وجود جمعية زراعية،وتوافر القروض الزراعية، و
توفير خدمات وتوفير مستلزمات ا�نتاج، ووجود خدمات ا�رشاد الزراعى، و خدمات الميكنة الزراعية،

توفير ا6مصال والتطعيمات وتوفير خدمات التلقيح الصناعى، ووجود الوحدة البيطرية، والمكافحة، 
 كفائه ا6طباء البيطريين. وءالبيطريين، تواجد ا6طباوالخاصة بالحيوانات، 

تخص  ةمنھا عشرعشر جانب ثمانية وقد قيس من خ�ل الرضا عن الرضا عن الخدمات اGجتماعية:  -٤
والمحتاجين مساعدة الفقراء وتقديم الخدمات لكبار السن، وحالة المبنى، وھى: الموقع، الخدمات اCجتماعية 

سھام فى إدارة ا6زمات بالقرية، وخدمات الحضانة، والنشاط الحرفى خدمات المعوقين، وا�توفيروبالقرية، 
 خدمات الشبابوثمانية ل لتدريب الصبية، والنشاط الحرفى لتدريب الفتيات، إقامة المشروعات الصغيرة.

ھى: موقع نادى الشباب، وحالة المبنى، وحالة الم�عب،وا6جھزة، وتوفير ا6دوات الرياضية، وممارسة 
 الرياضية، وممارسة ا6نشطة الثفافية، والمساھمة فى خدمات البيئة ونشاط مجلس ا6دارة. ا6نشطة

موقع مكتب البريد، وحالة  وقد قيس من خ�ل الرضا عن ستة جوانب ھى:الرضا عن خدمات البريد:  -٥
وخدمات المبنى، واCنتظام فى تقديم الخدمات البريدية، وخدمات صرف المعاشات، وخدمات توفير البريد، 

 الجمھور اليومية.
توفر المكتبات، وحالة  وقد قيس من خ�ل الرضا عن خمسة جوانب ھى:الرضا عن الخدمات الثقافية:   -٦

                            وتقديم الخدمات للجمھور. الكتب، وتنوع، وتوفر الكتب مبنى المكتبات،
ا عن سبع جوانب ھى: توفر السنترال، وحالة وقد قيس من خ�ل الرض الرضا عن الخدمات التليفونية: -٧

واCنتظام فى تقديم الخدمة الخطوط التليفونية، وتوفر الخطوط،خدماتت الصيانة والمتابعة،
   سلوكيات العاملين بالسنترال،وخدمات المشتركين. واليومية،

ه الشرب النقية، توفر ميا جوانب ھى: خمسةوقد قيس من خ�ل الرضا عن الرضا عن مرفق مياه الشرب:  -٨
  وحالة المواسير والشبكة، والصيانة والمتابعة الدورية لھا.  وانتظام تدفق المياه بالمسكن، وحالة ونوع المياه،

 ش��دة التي��ار،ووقد قيس من خ�ل الرضا عن أربعة جوان��ب ھ��ى: انتظ��ام التي��ار،  :الكھرباءالرضا عن مرفق  -٩
   ة لھا.وحالة الشبكة، والصيانة والمتابعة الدوري

حال��ة الط��رق :وق��د ق��يس م��ن خ���ل الرض��ا ع��ن س��تة جوان��ب ھ��ى:الرضا عن خ..دمات الط..رق والمواص..[ت -١٠
ونوعية وس��ائل المواص�ت،وأس��عار ،المرصوفة، وحالة الطرق غير المرص��وفة،ووفرة وس��ائل المواص���ت

  وسائل المواص�ت، ومواعيد وسائل المواص�ت.
وق��د ق��يس م��ن خ���ل الرض��ا ع��ن أربع��ة جوان��ب ھ��ى: لع اGس..تھ[كية: الرضا عن الخ..دمات المتعلق..ة بالس.. -١١

  .توفر السلع، وتناسب ا6سعار، وتوافر ا6سواق، وجودة السلع
وقد قيس من خ�ل الرضا عن ث�ثة جوانب ھى: وجود قسم ش��رطة بالقري��ة،  الرضا عن الخدمات اGمنية: -١٢

  توافر ا6من وا{مان، عدم وجود سرقات. 
  :ككل ضا عن الخدمات والمرافقدرجة الر -

درجة الرضا عن لقيس ھذا المتغير من خ�ل حساب القيم للمحاور ا6ثنى عشر السابق ا�شارة إليھا والمكونة 
التي يحصل عليھا المبحوث مؤشرا رقميا لقياس  ا6ثنى عشرالخدمات والمرافق، واعتبر مجموع القيم للمحاور 

  ھذا المتغير .
ماعية واGقتصادية للعينة:وصف الخصائص اGجت  

من الواقع الميدانى )، اتضح  ٢ وذلك كما ھو موضح بالجدول (بإستعراض خصائص العينة بمنطقة الدراسة 
%، بينما تكون الحالة التعليمية لھم  ٣٩.٤) بنسبة  ٥٠- ٣٤أن أرباب ا6سر يتركزوا فى الفئة العمرية الثانية (

فى  %،٤٢.٥سنوات تعليم ) بنسبة  ٦فى فئة التعليم ا6ولى (أقل من  منخفضة بصفة عامة حيث يكون ا6غلبية
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% يعملوا فى أكثر من مھنة لتحسن مستوى المعيشة، بينما ٧١حين نجد أن نسبة كبيرة من العينة تمثل نحو 
     %.٦٠أسرة متوسطة الحجم بنسبة  )١٢-٧نجد أن متوسط حجم ا6سرة يتركز فى الفئة الثانية (

  

  اGجتماعية واGقتصادية للعينة بعض الخصائص :)٢جدول (

 المصدر: عينة الدراسة
فنجد أن أكثرمن نصف العينة ذوى حيازة زراعية صغيرة (أقل   أما بالنسبة لحجم الحيازة الزراعية

%، وأن أكثر من ث�ثة أرباع العينة يمتلكوا ا6راضى عن طريق وضع اليد  ٦١.٩فدان ) بنسبة    ٢٥من 
ذا النوع ھو السائد لحيازة ا6راضى فى ھذه المناطق الصحراوية. ونجد أن أعلى %، حيث أن ھ ٧٦.٣بنسبة 

%، أما حيازة ا{Cت الزراعية فحوالى نصف  ٥٥.٦من نصف العينة ذوى دخل شھرى منخفض وذلك بنسبة 
حيـازة  %، وكذلك أيضاً نجد أن٥٠.٦آلة ) بنسبة  ٦ -٤العينة تتركز فى الفئة الثانية ذات الحيازة المتوسطة (

  %.  ٦١.٩جھاز) بنسبة  ٨-٥ا6جھزة المنزلية تتركز فى الفئة الثانية ذات الحيـازة المتوسطة ( 
% فى فئة التعرض المتوسطة، فى حين نجد أن حالة ٤٦.٣وبالنسبة للتعرض لوسائل ا�تصال فنجد أن حوالى 

%، أما التردد على ٥٧.٥مرتفعة بنسبة المسكن الصحية والبيئية 6كثر من نصف العينة فى الفئة الثالثة أى ال
مراكز الخدمات فإن حوالى ث�ثة أرباع العينة تقريباً تقع فلى الفئة ا6ولى ذوى درجة التردد المنخفض بنسبة 

%، بينما ٦١.٣%، فى حين أن درجة ا�نفتاح الجغرافى السائدة فى العينة ھى الدرجة المتوسطة بنسبة ٧٤
ونجد أن ھذه المناطق ، %٥٩.٣ى درجة اCتجاه نحو ا�نتماء والوCء مرتفعة بنسبة نجد أن أفراد العينة من ذو

  نتماء والوCء للمجتمع المحلى وذلك بالنسبة للجماعات المستقرة. يتميز أھلھا با�
  

  النتـائـج
  

  ١٦٠لمتغيرات المستقلة      العينة ن=ا التكرار %
 

  ١٦٠المتغيرات المستقلة      العينة ن=  التكرار %
 

٤١ ٢٥.٦ 
حيازة ا�Gت الزراعية- ٨

أجھزة) ٤حيازة قليلة (أقل من ٥٣ ٣٣.١ 
العمر- ١

سنة ) ٣٣الفئة العمرية ا6ولى (أقل من
أجھزة)٦- ٤حيازة متوسطة (من ٨١ ٥٠.٦ سنة) ٥٠-٣٤ة الثانية(منالفئة العمري ٦٣ ٣٩.٤
أجھزة) ٦حيازة مرتفعة (أكثر من  ٣٨ ٢٣.٨ سنة) ٥١الفئة العمرية الثالثة (أكثرمن ٤٤ ٢٧.٥

٥٢ ٣٢.٥ 
حيازة ا\جھزة المنزلية - ٩

أجھزة) ٥حيازة قليلة (أقل من ٦٨ ٤٢.٥ 
الحالة التعليمية- ٢

سنوات ) ٦الفئة التعليميةا6ولى (أقل من
أجھزة)٨- ٥طة (منحيازة متوس ٩٩ ٦١.٩ سنة) ١٢-٦الفئة التعليمية الثانية(من ٤٠ ٢٥
أجھزة) ٨حيازة مرتفعة (أكثر من ٩ ٥.٦ سنة) ١٢الفئة التعليمية الثالثة (أكثرمن ٥٢ ٣٢.٥

٤٨ ٣٠ 
  درجة التعرض لوسائل اGتصال -١٠

)١٣تعرض منخفض (أقل من   
المھنة ا\ساسية- ٣

)٢٠ -١٣تعرض متوسط (من  ٧٤ ٤٦.٣ مھنة واحدة ٤٥ ٢٨.١
) ٢٠تعرض مرتفع(أكثر من  ٣٨ ٢٣.٧ مھنتين ١١٥ ٧١.٩

١٢ ٧.٥ 
  حالة المسكن الصحية والبيئية-١١

)٢٠-١٢منخفضة (من ٣٨ ٢٣.٨ 
حجم ا\سرة - ٤

أفراد )٧أسرة صغيرة (أقل من 
) ٢٨-٢١متوسطة (من ٥٦ ٣٥ فرد )١١-٧أسرة متوسطة ( من  ٩٦ ٦٠

ر )فأكث ٢٩مرتفعة(  ٩٢ ٥٧.٥ فرد فأكثر ) ١٢أسرة كبيرة ( ٥٣ ٣٣.٢

٧٤ ٤٦.٣ 
درجة التردد على مراكز الخدمات-١٢

) ٢١درجة منخفضة(أقل من  ٩٩ ٦١.٩ 
حجم الحيازة الزراعية - ٥

فدان )٢٥حيازة صغيرة (أقل من 
) ٢٨-٢١درجة متوسطة (من ٤٦ ٢٨.٧ فدان ) ٥٠-٢٥حيازة متوسطة ( من  ٤٣ ٢٦.٩
) ٢٨أكثر درجة مرتفعة( ٤٠ ٢٥ فدان فأكثر ) ٥٠حيازة كبيرة ( ١٨ ١١.٢

٣٦ ٢٢.٥ 
درجة اGنفتاح الجغرافى -١٣

) ٧- ٤منخفضة(من درجة   
نوع الحيازة  - ٦

) ١١-٨درجة متوسطة (من ٩٨ ٦١.٣ وضع يـد ١٢٢ ٧٦.٣
) ١٦-١٢درجة مرتفعة( ٢٦ ١٦.٢ مـلك ٣٨ ٢٣.٧

٣٠ ١٨.٨ 
والوGء اiنتماءاGتجاه نحودرجة  -١٤

) ٧-٤(من درجة منخفضة ٨٩ ٥٥.٦ 
الدخل الشھرى للمبحوث- ٧

) ٤٠٠دخل منخفض(أقل من 
) ١٢-٨درجة متوسطة (من ٣٥ ٢١.٩ )٥٩٩-٤٠٠دخل متوسطة (من ٥١ ٣١.٩
فأكثر ) ١٣درجة مرتفعة( ٩٥ ٥٩.٣ فأكثر ) ٦٠٠دخل مرتفع(  ٢٠ ١٢.٥
 المجموع ١٦٠ ١٠٠ المجموع ١٦٠ ١٠٠
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ن (درج..ة الرض..ا ع.. درج..ة الرض..ا ع..ن المجتم..ع المحل..ى إختبار معنوية الفروق بين ال..درجات المعب..رة ع..ن) ١(
  :المسكن، و درجة الرضا عن الخدمات والمرافق)، بين قريتى الدراسة

ة الرض��ا ع��ن ولتحقيق الھ��دف ا6ول للدراس��ة بإختب��ار معنوي��ة الف��روق ب��ين ال��درجات المعب��رة ع��ن درج��
 tبقريتى الدراسة ت��م اس��تخدام إختب��ار () الخدمات والمرافق الرضا عن و ،الرضا عن المسكنالمجتمع المحلى (

  المتوسطات وكانت النتائج كالتالى:ختبار معنوية الفروق بين "ت" �) 
) أن المتوس���ط الحس���ابى لدرج���ة الرض���ا ع���ن المس���كن بقري���ة القص���ر  ٣توض���ح النت���ائج بالج���دول ( 

مما يؤكد معنوي��ة و درجة لقرية أبو مزھود، ٣.٣٣، ١٨.٩مقابل درجة، ٣.٦٥معيارى درجة، بإنحراف ٢٣.٢٩
مما يعنى رفض الف��رض ، ٠.٠١مستوى أحتمالى وھى قيمة معنوية عند  ٧.٦١وبة ) المحس t الفروق أن قيمة (

اCحصائى ا6ول وقبول الفرض البديل. كما أظھرت النتائج أن المتوس��ط الحس��ابى لدرج��ة الرض��ا ع��ن الخ��دمات 
درج��ة  ٣٩.٣٨، ١٢٧.٤٠مقاب��ل درج��ة،    ٣٣.٠٧درجة، ب��إنحراف معي��ارى  ٢٥٧.١٩والمرافق بقرية القصر 

وھ��ى قيم��ة معنوي��ة عن��د مس��توى ٢٢.٣٥) المحس��وبة  t مما يؤك��د معنوي��ة الف��روق أن قيم��ة (وأبو مزھود،  لقرية
  مما يعنى رفض الفرض اCحصائى الثانى وقبول الفرض البديل. ، ٠.٠١أحتمالى 

الرضا عن المس��كن وبناء على ما تقدم يتضح معنوية الفروق بين متوسطى الدرجات المعبرة عن درجة 
والمرافق لصالح قرية القصر مما ينعكس ذلك على تحسن مستوى المعيشة ا�جتم��اعى واCقتص��ادى،  والخدمات

  كما أن وجود الخدمات فى القرية أدى إلى تنمية المجتمع وجذب السكان لxقامة بھا. 
  

 قريتى الدراسة  فىالفرق بين متوسطى درجة الرضا عن المسكن والخدمات ) ٣جدول (
  ةالقري            

  
  درجةالرضا            

   tقيمة   قرية أبو مزھود  قرية القصر
المتوسط   المحسوبة

  الحسابى
اGنحراف 
  المعيارى

المتوسط 
  الحسابى

اGنحراف 
  المعيارى

  **٧.٦١  ٣.٣٣  ١٨.٩٠  ٣.٦٥  ٢٣.٢٩  الرضا عن المسكن
  **٢٢.٣٥  ٣٩.٣٨  ١٢٧.٤٠  ٣٣.٠٧  ٢٥٧.١٩  الرضاعن الخدمات

  عينة الدراسة                 المصدر: 
  ٠.٠١**معنوى عند  
  

  ) درجة الرضا عن المسكن فى قريتى الدراسة:٢(
% من أرباب ا6سر ذوى ٥٢حوالى ) أن  ٤فقد أبرزت النتائج بالجدول (  للدراسة ثانىلھدف الل اً تحقيق   

رضا مرتفعة، بينما  % من المبحوثين ذوى درجة٣٠متوسطة، فى حين أن حوالى  رضا عن المسكندرجة 
% ذوى درجة رضا منخفضة وذلك بقرية القصر.فى حين نجد أن قرية أبو مزھود وجد بھا ١٨وجد أن نسبة 

% ذوى ٤٠منخفضة،  بينما وجد أن نسبة  رضا عن المسكن%من أرباب ا6سر ذوى درجة ٦٠حوالى أن 
    .ةتوسطدرجة رضا م

المسكن فى قرية القصر تتراوح ما ب��ين المتوس��طة والمرتفع��ة بنس��بة الرضا عن درجة ومن ذلك ن�حظ أن       
  %.١٠٠المتوسطة بنسبة و ما بين المنخفضةقرية أبو مزھود فإنھا تتراوح %. بينما فى ٨٢

  فى قريتى الدراسة) توزيع المبحوثين وفقاً لدرجة الرضا عن المسكن  ٤ جدول ( 
  %  التكرار  قرية أبو مزھود  %  التكرار  قرية القصر

  ٦٠  ٣٦  )٢٠درجة رضا منخفضة(أقل من   ١٨  ١٨  )٢٠درجة رضا منخفضة(أقل من 
  ٤٠  ٢٤  )٢٥ - ٢٠درجة رضا متوسطة(  ٥٢  ٥٢  )٢٥ - ٢٠درجة رضا متوسطة(

  -   -   )٢٥درجة رضا مرتفعة(أكثر من   ٣٠  ٣٠  )٢٥درجة رضا مرتفعة(أكثر من 
  ١٠٠  ٦٠  المجموع  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  المصدر: عينة الدراسة.  

  
  ) درجة الرضا عن الخدمات والمرافق فى قريتى الدراسة:٣(

تحقيقاً للھدف و بالتعرف عن درجة الرضا عن كل خدمة على حدة لمعرفة الوضع التنموى بكل قرية 
) أن درجة الرضا عن الخدمات التعليمية السائدة فى قرية  ٥للدراسة فقد أظھرت النتائج بالجدول (  لثالثا

%، بينما فى قرية أبو مزھود فكانت الدرجة المنخفضة ھى السائدة ٦١متوسطة بنسبة القصر ھى الدرجة ال
%، ويظھر من النتائج أن درجة الرضا عن الخدمات الصحية السائدة فى قرية القصر ھى الدرجة ٩٠بنسبة 

ى %، ف٧٥قرية أبو مزھود كانت الدرجة المنخفضة ھى السائدة بنسبة أن %، فى حين ٧١المتوسطة بنسبة 
حين يتضح من النتائج أن درجة الرضا عن الخدمات الزراعية السائدة فى قرية القصر ھى الدرجة المتوسطة 

%، كذلك فإن النتائج ٥٨.٣كانت الدرجة المنخفضة ھى السائدة بنسبة مزھود فى قرية أبو بينما %، ٦٤بنسبة 
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لقصر ھى الدرجة المتوسطة بنسبة أكدت على أن درجة الرضا عن الخدمات اCجتماعية السائدة فى قرية ا
  %. ٨١.٧%، بينما قرية أبو مزھود فكانت الدرجة المنخفضة ھى السائدة بنسبة ٥٣

تبين من النتائج أن درجة الرضا عن خدمات البريد السائدة فى قرية القصر ھى الدرجة المتوسطة 
%، كما يظھر من ٥٦.٧ة بنسبة %، بينما فى قرية أبو مزھود فكانت الدرجة المنخفضة ھى السائد٥٢بنسبة 

%، فى ٥١النتائج أن درجة الرضا عن الخدمات الثقافية السائدة فى قرية القصر ھى الدرجة المرتفعة بنسبة 
%، فى حين يتضح من النتائج أن ٧١.٧حين قرية أبو مزھود فكانت الدرجة المنخفضة ھى السائدة بنسبة 

%، فى حين قرية ٥٨فى قرية القصر ھى الدرجة المرتفعة بنسبة درجة الرضا عن الخدمات التليفونية السائدة 
أن درجة الرضا عن خدمات مرفق بينما نجد %،٥١.٧أبو مزھود فكانت الدرجة المنخفضة ھى السائدة بنسبة 

% لكل منھما،  بينما قرية أبو ٥٠مياه الشرب تساوت فى قرية القصر بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة بنسبة 
  %. ٧١.٧نت الدرجة المنخفضة ھى السائدة بنسبة مزھود فكا
أوضحت النت��ائج أن درج��ة الرض��ا ع��ن خ��دمات مرف��ق الكھرب��اء الس��ائدة ف��ى قري��ة القص��ر ھ��ى الدرج��ة  

%، ويظھ��ر ٦٠%، بينما فى قرية أب��و مزھ��ود فكان��ت الدرج��ة المنخفض��ة ھ��ى الس��ائدة بنس��بة ٧٢المرتفعة بنسبة 
الط��رق والمواص���ت الس��ائدة ف��ى قري��ة القص��ر ھ��ى الدرج��ة المتوس��طة من النتائج أن درجة الرضا عن خ��دمات 

%، ف��ى ح��ين يتض��ح ٥١.٧%، فى حين قرية أبو مزھود فكانت الدرجة المنخفضة ھ��ى الس��ائدة بنس��بة ٥٥بنسبة 
م��ن النت��ائج أن درج��ة الرض��ا ع��ن الخ��دمات المتعلق��ة بالس��لع اCس��تھ�كية الس��ائدة ف��ى قري��ة القص��ر ھ��ى الدرج��ة 

%، ك��ذلك ٦٦.٧%، فى حين قرية أبو مزھود فكانت الدرجة المنخفضة ھ��ى الس��ائدة بنس��بة ٥٢سبة المتوسطة بن
فإن النت��ائج أك��دت عل��ى أن درج��ة الرض��ا ع��ن الخ��دمات ا{مني��ة الس��ائدة ف��ى قري��ة القص��ر ھ��ى الدرج��ة المرتفع��ة 

  %.   ٥٥%، بينما قرية أبو مزھود فكانت الدرجة المتوسطة ھى السائدة بنسبة ٦٥بنسبة 
ومن النتائج السابقة يتضح أن درجة الرضا عن الخدمات والمرافق تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة ف��ى قري��ة  -

  القصر 
مما يدل على ارتفاع المستوى التنموى بھذه القرية وقد يرجع ذلك لموقعھا داخل مركز مرس��ى مط��روح 

أن درج��ة الرض��ا ع��ن الخ��دمات  ولوجودھ��ا ب��القرب م��ن عاص��مة المحافظ��ة مدين��ة مرس��ى مط��روح . بينم��ا نج��د
والمرافق بقرية أبو مزھود تت��راوح ب��ين المنخفض��ة والمتوس��طة وغالبي��ة الس��ائد منھ��ا الم��نخفض وق��د يرج��ع ذل��ك 

وك��ذلك ل��نقص الخ��دمات والمراف��ق  ٢ك��م١٣٦لموقعھا البعيد بمركز سيدى برانى والذى يبعد عن العاص��مة بنح��و 
نج��د أن الس��ائدة ف��ى قري��ة القص��ر ھ��ى الدرج��ة المرتفع��ة والدرج��ة ، فى حين أن الرضا ع��ن الخ��دمات ا{مني��ة بھا

المتوسطة سائدة فى قرية أبو مزھ��ود ب��رغم ال��نقص ف��ى الخ��دمات اCمني��ة، ويرج��ع ذل��ك لوج��ود اCحك��ام العرفي��ة 
  والضبط اCجتماعى داخل ھذه القرى.

  
  
  
  

  فى قريتى الدراسة البحث لعينة درجة الرضا عن الخدمات :)٥جدول (

بو قرية أ
 مزھود

قرية أبو  درجة الرضا عن  الخدمات والمرافق قرية القصر
 مزھود

درجة الرضا عن  الخدمات  قرية القصر
والمرافق

 فـئات الرضا  التكرار % التكرار % فـئات الرضا  التكرار % التكرار %

٣١ ٥١.٧ - - 
الرضاعن الخدمات التليفونية: - ٧

)١٥٨-٩٥درجة رضا متوسطة( ٥٤ ٩٠ - - 
  الرضاعن الخدمات التعليمية:- ١

  )١٥٨-٩٥درجة رضا منخفضة(
  )٢٢٢-١٥٩درجة رضا متوسطة( ٦١ ٦١ ٦  ١٠  )٢٢٢-١٥٩درجة رضا متوسطة( ٤٢ ٤٢ ٢٩  ٤٨.٣

  )٢٨٥-٢٢٣درجة رضا مرتفعة( ٣٩ ٣٩ - -  )٢٨٥-٢٢٣درجة رضا مرتفعة( ٥٨ ٥٨ - -

٤٣ ٧١.٧ - - 

الرضاعن خدمات مرفق مياه - ٨
الشرب:

)١٥٨-٩٥متوسطة(درجة رضا  ٤٥ ٧٥ - - 

الرضاعن الخدمات الصحية:- ٢

  )١٥٨-٩٥درجة رضا منخفضة(
  )٢٢٢-١٥٩درجة رضا متوسطة( ٧١ ٧١ ١٥ ٢٥  )٢٢٢-١٥٩درجة رضا متوسطة( ٥٠ ٥٠ ١٧ ٢٨.٣

  )٢٨٥-٢٢٣درجة رضا مرتفعة( ٢٩ ٢٩ - -  )٢٨٥-٢٢٣درجة رضا مرتفعة( ٥٠ ٥٠ - -

٣٦ ٦٠ - - 
  الكھرباء:الرضاعن خدمات مرفق - ٩

)١٥٨-٩٥درجة رضا منخفضة( ٣٥ ٥٨.٣ - - 
الرضاعن الخدمات ازراعية: - ٣

)١٥٨-٩٥درجة رضا منخفضة(
  )٢٢٢-١٥٩درجة رضا متوسطة( ٦٤ ٦٤ ٢٥ ٤١.٧  )٢٢٢-١٥٩درجة رضا متوسطة( ٢٨ ٢٨ ٢٤ ٤٠
  )٢٨٥-٢٢٣درجة رضا مرتفعة( ٣٦ ٣٦ - -  )٢٨٥-٢٢٣درجة رضا مرتفعة( ٧٢ ٧٢ - -

٣١ ٥١.٧ - - 
 الرضاعن خدمات الطرق-١٠

والمواص[ت: ٤٩ ٨١.٧ - - 
الرضاعن الخدمات اGجتماعية: - ٤

 )١٥٨-٩٥درجة رضا منخفضة(
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  المصدر: عينة الدراسة.   
  

اCرتب��اط  ت��م اس��تخدام تحلي��لولتحديد أھ��م العوام��ل الم��ؤثرة عل��ي درج��ة الرض��ا ع��ن الخ��دمات والمراف��ق 
ولتقلي��ل ، ليس��ھل التعام��ل معھ��ا )المجمع��ة(  كك��ل عن الخدمات والمراف��قريجى على درجة الرضا دحدار التواCن

  عدد الجداول.  
% م��ن أرب��اب ٥١حوالى ) أن  ٦ت النتائج بالجدول ( ظھرفقد أأيضاً للدراسة  لثتحقيقاً للھدف الثاو    

% م��ن المبح��وثين ذوى درج��ة ٤٩ن حوالى ، فى حين أمتوسطةالخدمات والمرافق رضا عن ا6سر ذوى درجة 
%م��ن أرب��اب ا6س��ر ٦٥ح��والى أن فى حين نجد أن قرية أبو مزھود وجد بھ��ا  وذلك بقرية القصر.مرتفعة رضا 

         % ذوى درجة رضا منخفضة.٣٥منخفضة،  بينما وجد أن نسبة  الخدمات والمرافقرضا عن ذوى درجة 
ف��ى قري��ة القص��ر تت��راوح م��ا ب��ين لخ��دمات والمراف��ق االرض��ا ع��ن درج��ة وم��ن ذل��ك ن�ح��ظ أن       

المتوس��طة و م��ا ب��ين المنخفض��ةقري��ة أب��و مزھ��ود فإنھ��ا تت��راوح %. بينم��ا ف��ى ١٠٠بنس��بة والمتوس��طة المرتفع��ة 
  %.١٠٠بنسبة 

  الخدمات والمرافقتوزيع المبحوثين وفقاً لدرجة الرضا عن  :)٦جدول (

  المصدر: عينة الدراسة.  

  درجة الرضا عن المسكن والخدمات والمرافق بالمتغيرات المستقلة المدروسة فى قرية القصر:  ع[قة  )٤(
الرض��ا  تحقيقا للھدف الرابع حسبت معام�ت ا�رتباط البس��يط ب��ين ك��ل م��ن المتغي��رات المس��تقلة ودرج��ة

ة إرتباطي��ة معنوي��ة ) وجود ع�ق�� ٧ ( عن المسكن فأبرزت نتائج معامل ارتباط بيرسون البسيط الواردة بالجدول
م��ن الحالة التعليمية، وحج��م ا6س��رة من جھة وبين الرضا عن المسكن  درجةبين  ٠.٠٥عند المستوى ا�حتمالى 

). كذلك وجدت ع�قة إرتباطي��ة معنوي��ة ٠.٢٦٠-، ٠.٢٥٣جھة أخرى حيث بلغت قيمة معامل اCرتباط البسيط (
مس��تقلة التالي��ة من جھة وبين ك��ل م��ن المتغي��رات المسكن الرضا عن ال درجةبين  ٠.٠١عند المستوى ا�حتمالى 

ودرجة التع��رض لوس��ائل اCتص��ال، ، جھزة المنزليةوالدخل الشھرى، وحيازة ا6 ،من الجھة ا6خرى:عدد المھن
، حيث بلغت قيم معام�ت اCرتباط البس��يط عل��ى والوCءا6نتماء اCتجاه نحو ودرجة اCنفتاح الجغرافى، ودرجة 

وعل��ى ذل��ك يمك��ن ف��ى ض��وء نت��ائج معام��ل  ،)٠.٣١٨، ٠.٣٧٢، ٠.٨٠٠، ٠.٣٠٠، ٠.٥٥٣، ٠.٤٥٨( :الت��والى
وقب��ول  الس��ابقة ب��المتغيرات المس��تقلة المدروس��ة المتعلق��ةية ض ا�حص��ائوارتب��اط بيرس��ون البس��يط رف��ض الف��ر

  بكل منھا. ةالمتعلق ةض البديلوالفر
الرضا  بين كل من المتغيرات المستقلة ودرجة تحقيقا للھدف الرابع حسبت معام�ت ا�رتباط البسيط  

) وجود ع�قة  ٧ ( عن الخدمات والمرافق فأظھرت نتائج معامل ارتباط بيرسون البسيط الواردة بالجدول
الرضا عن الخدمات والمرافق من جھة وبين كل من  بين درجة ٠.١إرتباطية معنوية عند المستوى ا�حتمالى 

، وحجم ا6سرة، ونوع الحيازة الزراعية، والدخل الشھرى، عمرمن الجھة ا6خرى:ال المتغيرات المستقلة التالية
وحالة المسكن الصحية والبيئية، ودرجة التردد على  وحيازة ا6جھزة المنزلية،وحيازة ا{Cت الزراعية، 

، ٠.٦٨٦( :الىحيث بلغت قيم معام�ت اCرتباط البسيط على التو ، ودرجة اCنفتاح الجغرافى،مراكز الخدمات
على ذلك يمكن فى ضوء و)، ٠.٣٧٩، ،٠.٦٤٣، ٠.٤٥٥، ٠.٦٨٧ ،٠.٢٩١ ،٠.٣١٠، ٠.٦٢٩، ٠.٥٠٨-

)١٥٨-٩٥درجة رضا منخفضة(
  )٢٢٢-١٥٩درجة رضا متوسطة( ٥٣ ٥٣ ١١ ١٨.٣  )٢٢٢-١٥٩درجة رضا متوسطة( ٥٥ ٥٥ ٢٩ ٤٨.٣

  )٢٨٥-٢٢٣جة رضا مرتفعة(در ٤٧ ٤٧ - -  )٢٨٥-٢٢٣درجة رضا مرتفعة( ٤٥ ٤٥ - -

٤٠ ٦٦.٧ - - 

الرضا عن الخدمات المتعلقة -١١
بالسلع اGستھ[كية:

)١٥٨-٩٥درجة رضا منخفضة( ٣٤ ٥٦.٧ - - 

الرضاعن خدمات البريد: - ٥

)١٥٨-٩٥درجة رضا منخفضة(
  )٢٢٢-١٥٩درجة رضا متوسطة( ٥٢ ٥٢ ٢٦ ٤٣.٣  )٢٢٢-١٥٩درجة رضا متوسطة( ٥٢ ٥٢ ٢٠ ٣٣.٣

  )٢٨٥-٢٢٣درجة رضا مرتفعة( ٤٨ ٤٨ - -  )٢٨٥-٢٢٣درجة رضا مرتفعة( ٤٨ ٤٨ - -

٢٧ ٤٥ - - 
  الرضا عن الخدمات ا�منية:-١٢

)١٥٨-٩٥درجة رضا منخفضة( ٤٣ ٧١.٧ - - 
الرضاعن الخدمات الثقافية:  - ٦

)١٥٨-٩٥درجة رضا منخفضة(
  )٢٢٢-١٥٩متوسطة( درجة رضا ٤٩ ٤٩ ١٧ ٢٨.٣  )٢٢٢-١٥٩درجة رضا متوسطة( ٣٥ ٣٥ ٣٣ ٥٥
  )٢٨٥-٢٢٣درجة رضا مرتفعة( ٥١ ٥١ - -  )٢٨٥-٢٢٣درجة رضا مرتفعة( ٦٥ ٦٥ - -

 المجموع ١٠٠ ١٠٠ ٦٠ ١٠٠ المجموع ١٠٠ ١٠٠ ٦٠ ١٠٠

  %  رالتكرا  قرية أبو مزھود  %  التكرار  قرية القصر
  ٦٥  ٣٩  )١٥٨ - ٩٥درجة رضا منخفضة(  -   -   )١٥٨ - ٩٥درجة رضا منخفضة(
  ٣٥  ٢١  )٢٢٢- ١٥٩درجة رضا متوسطة(  ٥١  ٥١  )٢٢٢- ١٥٩درجة رضا متوسطة(
  -   -   )٢٨٥- ٢٢٣درجة رضا مرتفعة(  ٤٩  ٤٩  )٢٨٥- ٢٢٣درجة رضا مرتفعة(

  ١٠٠  ٦٠  المجموع  ١٠٠  ١٠٠  المجموع
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 السابقة بالمتغيرات المستقلة المدروسةالمتعلقة  يةض ا�حصائونتائج معامل ارتباط بيرسون البسيط رفض الفر
  الفروض البديلة المتعلقة بكل منھا.وقبول 

  

ومتغي..رات  والخ..دمات والمراف..ق درجة الرضا عن المسكنتباط البسيط لبيرسون بين معام[ت اGر: )٧(جدول 
  الدراسة المستقلة فى قرية القصر

                                     ٠.٠١** معنوى عند مستوى احتمالى                ٠.٠٥معنوى عند مستوى احتمالى *           عينة الدراسةالمصدر:  

  
الخ��اص ببي��ان ت��أثير المتغي��رات المس��تقلة والذى يحقق الھدف الرابع و ) ١٧حصائي ( أما الفرض ا�

فق��د أوض��حت نت��ائج التحلي��ل ا�حص��ائي ال��واردة  ،) الرض��ا ع��ن المس��كن درج��ة مجتمع��ة عل��ي المتغي��ر الت��ابع (
بلغ��ت قيم��ة "  ، حيثةدسسااCنحدار المتدرج معنوية النموذج ا�حصائي عند الخطوة ال) باستخدام  ٨بالجدول ( 

، مم��ا يعن��ي ٠.٩٣٨، كما بلغت قيمة معامل التحديد  ٠.٠١، وھي معنوية عند مستوي ٢٣٤.٧٧ف " المحسوبة 
الرض��ا ع��ن  لدرج��ة% م��ن التب��اين الكل��ي ٩٣.٨متغيرات فقط من جملة المتغي��رات المس��تقلة تش��رح نح��و  تةسأن 

حال��ة التعليمي��ة، مم��ا لل %٢٠و، وح��دة  % لدرج��ة التع��رض لوس��ائل اCتص��ال٦٤يع��زى منھ��ا فى ح��ين  المسكن،
%، بينم��ا يض��يف متغي��ر درج��ة ٨٤يجع��ل ھ��ذين المتغي��رين فري��دان ف��ى التفس��ير حي��ث يع��زى إليھم��ا مع��اً نس��بة 

%، ١.٠%، ف��ى ح��ين يض��يف حج��م ا6س��رة ١.٥%، ويض��يف مس��توى ال��دخل الش��ھرى  ٧اCنفت��اح الجغراف��ى 
% ) تش��رحھا ٦.٢ بينم��ا النس��بة المكمل��ة وق��درھا( ،٠.٠٣ا6نتم��اء وال��وCء اCتج��اه نح��و وأخي��راً يض��يف درج��ة 

متغي��رات الس��ابقة  للس��تةوب��ذلك أمك��ن رف��ض الف��رض ا�حص��ائى بالنس��بة   متغي��رات أخ��رى ل��م تش��ملھا الدراس��ة.
، ومس���توى ال���دخل ، ودرج��ة اCنفت���اح الجغراف��ى ي���ةالتعليم حال���ةوال درج���ة التع��رض لوس���ائل اCتص��ال،وھ��ى: 

 وقب���ول الف���رض الب���ديل المتعل���ق بك���ل منھ���ا. ا6نتم���اء وال��وCء،اCتج���اه نحوة ودرج���الش��ھرى، وحج���م ا6س���رة، 
والمتغي��رين فري��دان ف��ى التفس��ير ھم��ا درج��ة التع��رض لوس��ائل اCتص��ال، والحال��ة التعليمي��ة: ف��التعرض لوس��ائل 
اCتص��ال يجع��ل الف��رد ذا عقلي��ة متفتح��ه فم��ن خ���ل اط���ع الف��رد عل��ى مختل��ف الص��حف والمج���ت، وتعرض��ه 

ل��ف ب��رامج ا�ذاع��ة والتليفزي��ون، واحاديث��ه م��ع الجي��ران وا6ق��ارب وا6ص��دقاء، يجع��ل الف��رد يھ��تم بمنزل��ه لمخت
وبالتالى يزيد رضاه عنه.أما الحالة التعليمية فزيادة االتعليم تعنى زي��ادة تحص��يل المع��ارف العلمي��ة الس��ليمة تجع��ل 

  كن وبالتالى يزيد رضاه عنه.الفرد فى وضع اجتماعى أفضل مما يجعله يھتم بتحسين حالة المس
  

الرض..ا ع..ن  درج..ةنت..ائج التحلي..ل اGرتب..اطى واGنح..دارى المتع..دد الت..دريجى الص..اعد للع[ق..ة ب..ين  :)٨(ج..دول 
  والمتغيرات المستقلة المدروسة.بقرية القصر المسكن 

  )تقيم (
معامل 
  اGنحدار

% للتباين المفسر 
  للمتغير التابع

% التراكمية للتباين 
  متغير التابعالمفسر لل

معامل اGرتباط 
  المتعدد

  المتغير المستقل الداخل فى التحليل
  لدرجة الرضا عن المسكن

خطوات 
  التحليل

  ا6ولى  درجة التعرض لوسائل اCتصال  **٠.٨٠٠  ٠.٦٤٠  ٦٤.٠  ١.٣٧  **٢٧.١٢
  الثانية  الحالة التعليمية  **٠.٩١٧  ٠.٨٤٠  ٢٠.٠  ٠.٧٩٢  **٩.٣٤

-٠.٩٥٤ ٠.٩١٠ ٧.٠ ٠.٢٠٤  ** ٣.١٠**  الثالثة درجة اCنفتاح الجغرافى 
٥.١٠ **  ٠.٩٦٢ ٠.٩٢٥ ١.٥ ٠.٣١٨**  الرابعة مستوى الدخل الشھرى 

-٣.١٣ **  -٠.٠٩٣  ٠.٩٦٧ ٠.٩٣٥ ١.٠**  الخامسة حجم ا6سرة 

 الرضا عن  والخدمات والمرافق
ا\رتباط قيم معام[ت  

 رقم الفرض
 الرضا عن المسكن

  ا\رتباط قيم معام[ت
رقم 

  الفرض
 المتغيرات المستقلة

٠.٦٨٦** العمر.- ١ ٣ ٠.١٠٥ ١٨ 
٠.٢٥٣ ١٩ ٠.٠٤٧* الحالة التعليمية.- ٢ ٤ 
٠.٤٥٨ ٢٠ ٠.٠٧٥** عدد المھن.- ٣ ٥ 

 -٠.٥٠٨** حجم ا6سرة.- ٤ ٦  *٠.٢٦٠-  ٢١ 
حجم الحيازة الزراعية لxسرة. - ٥ ٧ ٠.١١٥ ٢٢ ٠.١٨٥
٠.٦٢٩** نوع الحيازة الزراعية.- ٦ ٨ ٠.١٠٥ ٢٣ 
٠.٣١٠**  ٠.٥٥٣ ٢٤** الدخل الشھرى. - ٧ ٩ 
٠.٢٩١** حيازة ا{Cت الزراعية. - ٨ ١٠ ٠.٠٥٣ ٢٥ 
٠.٦٨٧**  ٠.٣٠٠ ٢٦** حيازةا6جھزة المنزلية. - ٩ ١١ 

٠.٨٠٠ ٢٧ ٠.٠٦٩** درجةالتعرض لوسائل اCتصال. - ١٠ ١٢ 
٠.٤٥٥** .حالة المسكن الصحية والبيئية - ١١ ١٣ ٠.١٢٥ ٢٨ 
٠.٦٤٣** درجة التردد علٮمراكز الخدمات - ١٢ ١٤ ٠.٠٨١ ٢٩ 
٠.٣٧٩** -  ٠.٣٧٢ ٣٠** - درجة اCنفتاح الجغرافى. - ١٣ ١٥ 

٠.٣١٨ ٣١ ٠.٠٧٣** ا6نتماء والوCء.اCتجاه نحو درج - ١٤ ١٦ 
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٢.٢٥*  ٠.٩٦٩ ٠.٩٣٨ ٠.٠٣ ٠.١٦٧** والوCء ا6نتماء اCتجاه نحو درجة   السادسة 

 قيم (ت)
معامل 
 اGنحدار

تباين المفسر % لل
 للمتغير التابع

% التراكمية للتباين 
 المفسر للمتغير التابع

معامل اGرتباط 
 المتعدد

 المتغير المستقل الداخل فى التحليل
 لدرجة الرضا عن الخدمات والمرافق

خطوات 
 التحليل

٤٦.٤٣**  ٠.٦٨٧ ٠.٤٧٢ ٤٧.٢ ٠.٨٦٥**  ا6ولى حيازة ا6جھزة المنزلية 
٢٧.٧١**  ٠.٩١٦  ٠.٨٣٠ ٣٥.٢ ٠.٦٥٤ **  الثانية السن 
٢٤.٨٤ **  ٠.٩٣٦ ٠.٨٧٦ ٤.٦ ٠.٤٨٥ **  الثالثة مستوى الدخل الشھرى 
٢٠.٩٨ **  ٠.٩٥٣ ٠.٩٠٨ ٣.٢ ٠.٥٢١ **  الرابعة حالة المسكن الصحية والبيئية 
١٩.٩٠ **  ٠.٩٨٩ ٠.٩٣٨ ٣.٠ ٠.٤٠٧ **  الخامسة حيازة ا{Cت الزراعية 
٤.٢٦ **  ٠.٩٩١ ٠.٩٦٨ ٣.٠ ٠.٠٩٣ **  السادسة نوع الحيازة 
٣.٢٧ **  ٠.٩٩٢ ٠.٩٨٤ ١.٦ ٠.٠٦٤**  السابعة حجم ا6سرة 

                   المصدر: عينة الدراسة  
     ٠.٠١** معنوى عند -                                                 ٠.٠٥*معنوى عند   -  
 **٧٨٧.٦٤(ف)لدرجة الرضا عن الخدمات والمرافق =                 **           ٢٣٤.٧٧لرضا عن المسكن=درجة ا(ف)ل  
 

) وال��ذى يحق��ق الھ��دف الراب��ع والخ��اص ببي��ان ت��أثير المتغي��رات المس��تقلة  ٣٢أم��ا الف��رض ا�حص��ائي ( 
الرض��ا ع��ن الخ��دمات والمراف��ق )، فق��د أوض��حت نت��ائج التحلي��ل ا�حص��ائي  مجتمعة علي المتغير التابع ( درج��ة

باستخدام اCنحدار المتدرج معنوية النموذج ا�حصائي عند الخطوة السابعة، حي��ث بلغ��ت )  ٨( لجدول الواردة با
، ٠.٩٨٤، كم��ا بلغ��ت قيم��ة معام��ل التحدي��د  ٠.٠١، وھي معنوي��ة عن��د مس��توي ٧٨٧.٦٤قيمة " ف " المحسوبة 

 التب��اين الكل��ي لدرج��ة% م��ن ٩٨.٤متغيرات فق��ط م��ن جمل��ة المتغي��رات المس��تقلة تش��رح نح��و  ةمما يعني أن سبع
 متغي��ر يض��يف لھ��ابينم��ا ا6جھ��زة المنزلي��ة،  حي��ازةمتغير % ل٤٧.٢الرضا عن االخدمات والمرافق، يعزى منھا 

%، بينم��ا ٨٣%، مم��ا يجع��ل ھ��ذين المتغي��رين فري��دان ف��ى التفس��ير حي��ث يع��زى إليھم��ا مع��اً نس��بة ٣٥.٨ عم��رال
% ، ف��ى ٣.٢حال��ة المس��كن الص��حية والبيئي��ة  متغي��ر%، ويض��يف  ٤.٦يضيف متغي��ر مس��توى ال��دخل الش��ھرى 

%، وأخي��راً يض��يف ٣.٠نوع الحي��ازة متغير  %، وكذلك يضيف٣.٠حيازة ا{Cت الزراعية متغير حين يضيف 
  %) تشرحھا متغيرات أخ��رى ل��م تش��ملھا الدراس��ة.١.٦%، بينما النسبة المكملة وقدرھا(١.٦حجم ا6سرة متغير 
، لعم��رمتغيرات السابقة وھى: حيازة ا6جھ��زة المنزلي��ة، وا ةلسبعلبالنسبة كن رفض الفرض ا�حصائى يموبذلك 

حي��ازة ا{Cت الزراعي��ة، ون��وع الحي��ازة، وحج��م وومس��توى ال��دخل الش��ھرى، وحال��ة المس��كن الص��حية والبيئي��ة، 
ا6جھ��زة وفيم��ا يتعل��ق بتفس��ير المتغي��ران الفري��دان وھم��ا حي��ازة  ا6سرة، وقبول الفرض البديل المتعلق بكل منھ��ا.

المنزلية والعمر: فزيادة حيازة ا6جھزة المنزلية تعنى ارتفاع مستوى دخل المبحوث فيكون راضى ع��ن مجتمع��ه 
وبالتالى فإنه يرضى عن خدمات��ه ومرافق��ه، إل��ى جان��ب ت��وافر ا6جھ��زة مث��ل الرادي��و والتليفزي��ون ي��ؤدى لتع��رض 

ع��ه وبالت��الى ي��زداد رض��اه ع��ن الخ��دمات والمراف��ق المبحوث لمختلف البرامج مما يسھم فى زيادة ارتباط��ة بمجتم
به. أما العمر فكلما زاد أرتفعت درجة الرضا عن الخدمات والمرافق، حيث أن كب��ار الس��ن يق��ل ل��ديھم التطلع��ات 

  وC يحتاجوا إلى كثير من الخدمات فيما عدا الخدمات الصحية.
ات المس..تقلة المدروس..ة ف..ى قري..ة أب..و ع[ق..ة درج..ة الرض..ا ع..ن المس..كن والخ..دمات والمراف..ق ب..المتغير)٥( 

  مزھود:  
 حسبت معام�ت ا�رتباط البسيط بين كل من المتغيرات المستقلة ودرجة خامستحقيقا للھدف ال  

) وجود ع�قة إرتباطية  ٩الرضا عن المسكن فأبرزت نتائج معامل ارتباط بيرسون البسيط الواردة بالجدول ( 
الرضا عن المسكن من جھة وبين الحالة التعليمية،وحجم  بين درجة ٠.٠٥معنوية عند المستوى ا�حتمالى 

اCرتباط  تمن جھة أخرى حيث بلغت قيم معام�،وحيازة ا6جھزة المنزلية، ودرجة اCنفتاح الجغرافى، ا6سرة
إرتباطية معنوية عند . كذلك وجدت ع�قة على الترتيب )٠.٣٠٨ -،٠.٢٦٩، ٠.٣١٦ - ،٠.٢٧٠البسيط (
الرضا عن المسكن من جھة وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية من  بين درجة ٠.٠١ا�حتمالى  المستوى

وحيازة ا{Cت  والدخل الشھرى، نوع الحيازة الزراعية،و ،حجم الحيازة الزراعية لxسرةالجھة ا6خرى:
ة التردد على مراكز وحالة المسكن الصحية والبيئية، ودرج ودرجة التعرض لوسائل اCتصال، الزراعية،
، ٠.٤٩٤، ٠.٣٧٧، ٠.٤٤٩، ٠.٤١٧، ٠.٧٦٦، حيث بلغت قيم معام�ت اCرتباط البسيط (  الخدمات
وعلى ذلك يمكن فى ضوء نتائج معامل ارتباط بيرسون البسيط رفض  ) على الترتيب.٠.٤٧٧، ٠.٦٣٥

  قاتحقي  السابقة الفرض ا�حصائى فيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة المدروسة
الرضا عن  حسبت معام�ت ا�رتباط البسيط بين كل من المتغيرات المستقلة ودرجة خامسللھدف ال

وجود ع�قة إرتباطية ) ٩بالجدول ( الخدمات والمرافق فأظھرت نتائج معامل ارتباط بيرسون البسيط الواردة 
وحالة المسكن السن، ن الرضا عن المسكن من جھة وبي بين درجة ٠.٠٥معنوية عند المستوى ا�حتمالى 

على الترتيب،  )٠.٢٩٨، ٠.٢٧٢الصحية والبيئية، من جھة أخرى حيث بلغت قيمة معامل اCرتباط البسيط (
الرضا عن الخدمات والمرافق من جھة  بين درجة ٠.١ع�قة إرتباطية معنوية عند المستوى ا�حتمالى وجود و
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وع الحيازة الزراعية، وحيازة ـ، ونالحالة التعليميةا6خرى: وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية من الجھة
)، ٠.٤٤١، ٠.٤٥٢، ٠.٣٥٥والى: ( ـم معام�ت اCرتباط البسيط على التـا{Cت الزراعية، حيث بلغت قي

وعلى ذلك يمكن فى ضوء نتائج معامل ارتباط بيرسون البسيط رفض الفرض ا�حصائى فيما يتعلق 
  السابقة.مدروسة بالمتغيرات المستقلة ال

) والذى يحقق الھدف الخامس والخاص ببيان تأثير المتغيرات المستقلة  ٤٧أما الفرض ا�حصائي ( 
الرضا عن المسكن ) فقد أوضحت نتائج التحليل ا�حصائي الواردة  مجتمعة علي المتغير التابع ( درجة

صائي عند الخطوة السابعة، حيث بلغت قيمة ) باستخدام اCنحدار المتدرج معنوية النموذج ا�ح ١٠بالجدول ( 
، مما ٠.٩٧٨، كما بلغت قيمة معامل التحديد  ٠.٠١، وھي معنوية عند مستوي ١٦١.٣٧٣" ف " المحسوبة 

الرضا  % من التباين الكلي لدرجة٩٧.٨يعني أن سبعة متغيرات فقط من جملة المتغيرات المستقلة تشرح نحو 
متغير حجم الحيازة الزراعية، يضيف لھا متغير حيازة ا{Cت الزراعية  % إلى٥٨.٦عن المسكن، يعزى منھا 

%، بينما يضيف ٧٩%، مما يجعل ھذان المتغيران فريدان فى التفسير حيث يعزى إليھما معاً نسبة ٢٠.٤
% ، فى حين يضيف متغير ٥.٧لة التعليمية اC%، ويضيف متغير  ٥.٩متغير حالة المسكن الصحية والبيئية 

وأخيراً %، ١.٧التردد على مراكز الخدمات وكذلك يضيف متغير درجة ،%٢.٧اCنفتاح الجغرافى درجة 
% ) تشرحھا متغيرات ٢.٢%، بينما النسبة المكملة وقدرھا(  ٠.٠٦حيازة ا6جھزة المنزليةيضيف متغير 

ابقة وھى:حجم وبذلك يمكن رفض الفرض ا�حصائى بالنسبة للسبعة متغيرات الس أخرى لم تشملھا الدراسة.
الحيازة الزراعية،وحيازة ا{Cت الزراعية، وحالة المسكن الصحية والبيئية، والحالة التعليمية، ودرجة اCنفتاح 
الجغرافى، ودرجة التعرض لوسائل اCتصال، وحيازة ا6جھزة اامنزلية، وقبول الفرض البديل المتعلق بكل 

م الحيازة الزراعية، حيازة ا{Cت الزراعية: وك� المتغيران والمتغيران الفريدان فى التفسير ھما حج منھا.
مؤشر لمستوى دخل ا6سرة وكلما زاد مستوى الدخل زاد اھتمام الفرد بحالة مسكنه وعمل على تحسينه 

   . لxفضل وبالتالى يزيد درجة رضاه عنه
  
  
  
  
  
  

                        كن  مع.........ام[ت اGرتب.........اط البس.........يط لبيرس.........ون ب.........ين درج.........ة الرض.........ا ع.........ن المس......... :)٩ج.........دول (
  والخدمات والمرافق ومتغيرات الدراسة المستقلة فى قرية أبو مزھود

     المصدر:عينة الدراسة
     ٠.٠١** معنوى عند مستوى احتمالى           ٠.٠٥* معنوى عند مستوى احتمالى 

  

 الرضا عن  والخدمات
 والمرافق

طقيم معام[ت  ا\رتبا  
 رقم الفرض

 الرضا عن المسكن
 قيم معام[ت  ا\رتباط

 المتغيرات المستقلة رقم الفرض

 -٠.٢٢١-  ٤٨  *٠.٢٧٢ العمر.- ١ ٣٣ 
٠.٣٥٥**  ٠.٢٧٠ ٤٩* الحالة التعليمية.- ٢ ٣٤ 

عدد المھن.- ٣ ٣٥ ٠.٠٢٥ ٥٠ ٠.٢٠١
 -٠.٣١٦-  ٥١  ٠.١٠٠* حجم ا6سرة.- ٤ ٣٦ 

٠.٧٦٦ ٥٢ ٠.١١٩** حجم الحيازة الزراعية لxسرة. - ٥ ٣٧ 
٠.٤٥٢**  ٠.٤١٧ ٥٣** نوع الحيازة الزراعية.- ٦ ٣٨ 

٠.٤٤٩ ٥٤ ٠.٢٢٩** الدخل الشھرى. - ٧ ٣٩ 
٠.٤٤١**  ٠.٣٧٧ ٥٥** حيازة ا{Cت الزراعية. - ٨ ٤٠ 

٠.٢٦٩ ٥٦ ٠.٢٥٠* حيازةا6جھزة المنزلية. - ٩ ٤١ 
٠.٤٩٤ ٥٧ ٠.٠٥١** درجةالتعرض لوسائل اCتصال. - ١٠ ٤٢ 
٠.٢٩٨*  ٠.٦٣٥ ٥٨** .حالة المسكن الصحية والبيئية - ١١ ٤٣ 
٠.٤٤٧ ٥٩ ٠.٠٨٩** مراكز الخدمات درجة التردد على - ١٢ ٤٤ 
٠.٣٠٨-  ٦٠ ٠.٢٠٥* درجة اCنفتاح الجغرافى. - ١٣ ٤٥ 
ا6نتماء.اCتجاه نحو درجة  - ١٤ ٤٦ ٠.٠٦٣ ٦١ ٠.١٦٤
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متغيرات ) والذى يحقق الھدف الخامس والخاص ببيان تأثير ال ٦٢أما الفرض ا�حصائي ( 
الرضا عن الخدمات والمرافق ) ، فقد أوضحت نتائج التحليل  المستقلة مجتمعة علي المتغير التابع ( درجة

) باستخدام اCنحدار المتدرج معنوية النموذج ا�حصائي عند الخطوة الثانية،  ١٠ا�حصائي الواردة بالجدول ( 
، كما بلغت قيمة معامل التحديد  ٠.٠١ند مستوي ، وھي معنوية ع  ٢٥.٥٧حيث بلغت قيمة " ف " المحسوبة 

 % من التباين الكلي لدرجة٤٧.٣، مما يعني أن متغيران فقط من جملة المتغيرات المستقلة تشرح نحو ٠.٤٧٣
% لمتغير نوع الحيازة الزراعية، ومتغير الحالة التعليمية ٢٠.٤الرضا عن المرافق والخدمات، يعزى منھا 

، بينما النسبة المكملة ٤٧.٣المتغيران فريدان فى التفسير حيث يعزى إليھا معاً نسبة  % مما يجعل ھذان ٢٦.٩
   % ) تشرحھا متغيرات أخرى لم تشملھا الدراسة.٥٢.٧وقدرھا (
  
الرضا عن  درجةنتائج التحليل اGرتباطى واGنحدارى المتعدد التدريجى الصاعد للع[قة بين  :)١٠جدول (

  والمتغيرات المستقلة المدروسة. أبو مزھودالمسكن بقرية 

 قيم (ت)
معامل 
 اGنحدار

% للتباين 
المفسر للمتغير 

 التابع

% التراكمية للتباين 
المفسر للمتغير 

 التابع

معامل اGرتباط 
 المتعدد

 المتغير المستقل الداخل فى التحليل
 لدرجة الرضا عن المسكن

خطوات 
 التحليل

٢.٨٣**  ٠.٧٦٦ ٠.٥٨٦ ٥٨.٦ ٠.١٨٩**  ا6ولى  م الحيازة الزراعيةحج 
١٣.٨٢**  ٠.٨٨٩ ٠.٧٩٠ ٢٠.٤ ٠.٥٤٥**  الثانية حيازة ا{Cت الزراعية  
٠.٩١٨ ٠.٨٤٩ ٥.٩ ٠.٩١٩  **١٠.٩٨**  الثالثة حالة المسكن الصحية والبيئية 

١٠.٥٨**  ٠.٩٥٢ ٠.٩٠٦ ٥.٧ ٠.٧٢٩**  الرابعة الحالة التعليمية 
-٥.٦٠**  -٠.٣١٦  ٠.٩٦٦ ٠.٩٣٣ ٢.٧** اCنفتاح الجغرافى درجة   الخامسة 

٤.٢١**  ٠.٩٧٤ ٠.٩٥٠ ١.٧ ٠.١٨٦**  السادسة درجة التردد على مراكز الخدمات 
٢.٧٤**  ٠.٩٨٧ ٠.٩٥٦ ٠.٦ ٠.١٣٥**  السابع حيازة ا6جھزة المنزلية 

 قيم (ت)
معامل 
 اGنحدار

% للتباين 
المفسر للمتغير 

 التابع

% التراكمية للتباين 
المفسر للمتغير 

 التابع

معامل اGرتباط 
 المتعدد

 المتغير المستقل الداخل فى التحليل
 لدرجة الرضا عن الخدمات والمرافق

خطوات 
 التحليل

٦.١٢٣**  ٠.٤٥٢ ٠.٢٠٤ ٢٠.٤ ٠.٦١٩**  ا6ولى  نوع الحيازة الزراعية  
٥.٣٩٣**  ٠.٦٨٨ ٠.٤٧٣ ٢٦.٩ ٠.٥٤٥ **  الثانية  الحالة التعليمية 

           المصدر: عينة الدراسة        
     ٠.٠١** معنوى عند -                                                       ٠.٠٥*معنوى عند   -   
    ٢٥.٥٧رضا عن الخدمات والمرافق = **                            (ف)لدرجة ال١٦١.٣٧٣ (ف)لدرجة الرضا عن المسكن=  

للمتغيران السابقان وھما: نوع الحيازة الزراعية، والحالة وبذلك أمكن رفض الفرض ا�حصائى بالنسبة 
التعليمية، وقبول الفرض البديل المتعلق بكل منھا. فمتغير نوع الحيازة الزراعية وزيادته مؤشر لزيادة مستوى 
دخل المبحوث مما يجعله راضى عن مجتمعه وبالتالى فإنه يرضى عن خدماته ومرافقه بدليل أنه ينفق ا6موال 

الحصول على ا6رض ليتملكھا بالرغم من أن السائد فى ھذه المناطق الصحراوية ھو التملك بوضع الـيد.  فى
أما متغير الحالة التعليمية فأنه يزيد من مدارك ا6فراد ووعيھم وبالتالى تزيد من قدرة الفرد على اCستفادة من 

  خدمات ومرافق المجتمع.
  

  :التــوصــيات
  عنه نتائج البحث ، يمكن الخروج بالتوصيات التالية :   فى ضوء ما أسفرت    

مي��اه لھ��ا  يجب مساعدة ا6ھالى على انشاء المساكن المناسبة والتى تتفق مع الع��ادات والتقالي��د، وت��وفير مص��در -
   .  ، وكذلك حصد مياه المطار بھاعن طريق مساعدتھم على حفر ا{بار الجوفية

دھا ورص��فھا، وت��وفير المواص���ت لل��ربط ب��ين الق��رى وبعض��ھا للحص��ول العم��ل عل��ى اس��تكمال الط��رق وتمھي�� -
  ) بالمناطق والقرى المجاورة.  غير المتوفرة بالقرية على الخدمات ( 

، أو ت��وفير الوح��دات المتنقل��ةمنھ��ا، نش��اء الوح��دات الص��حية ف��ى المن��اطق الت��ى تخل��و بإ تفعيل الخدمات الصحية -
ت��وفير  وك��ذلك يع ا6طب��اء عل��ى العم��ل بالمن��اطق الص��حراوية،وتش��ج وتزوي��دھا با6طب��اء المتخصص��ين،

  ا6دوية.
ص��ول الم��دارس ذات الفص��ل الواح��د، وف دعم الخدمات التعليمية حسب احتياج كل منطقة، مع التوسع فى إنشاء -

  محو ا6مية.   
ى إقامة الص��ناعات ،ومساعدتھم عل مد الرعاية اCجتماعية للمناطق المحرومة، وتوفير مراكز التدريب المھنى -

  .الصغيرة 
واCقتص��ادية، وتح��ث  التنمي��ة اCجتماعي��ةتحقيق تعمل على حيث ودعم الموجود منھا، إنشاء الجمعيات ا6ھلية  -

     ا6ھالى على المشاركة فى تنمية مجتمعھم المحلى. 
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  لخدمات والمرافق لھا. يجب على اCدارة المحلية العمل على اCھتمام بالمناطق الحدودية البعيدة وتوفير ا -
  

 المراجع
 

): اCحتياج����ات اCجتماعي����ة للخ����ريجين ب����إقليم النوباري����ة، وزارة الزراع����ة ١٩٩٦الحنف����ى، محم����د غ����انم ( -١
واستص�ح ا6راضى، مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث ا�رش��اد والتنمي��ة الريفي��ة ، نش��رة بحثي��ة 

  ).١٦٣رقم (
س��ة تحليلي��ة ل��بعض المتغي��رات المرتبط��ة بالرض��ا المجتمع��ى لل��زراع ف��ى ): درا١٩٩٣محم��د غ��انم (الحنف��ى،  -٢

بع��ض ق��رى محافظ��ة الغربي��ة ، وزارة الزراع��ة واستص���ح ا6راض��ى ، مرك��ز البح��وث الزراعي��ة ، 
  ).١٠٦مركز بحوث ا�رشاد والتنمية الريفية ، نشرة بحثية رقم (

لتنمي��ة اCجتماعي��ة ف��ى القري��ة اليمني��ة وأثرھ��ا : العوام��ل الم��ؤثرة عل��ى ا) ١٩٨١(عل��ى حم��د الحورى، نورية  -٣
  على تغيير اتجاھات القرويين ، رسالة ماجستير ، كلية ا{داب ، جامعة عين شمس.

: الق��وى البش��رية والتنمي��ة اCجتماعي��ة ف��ى مص��ر ، كلي��ة ا{داب ، جامع��ة )١٩٩٥ (الليث��ى  ،الم���ح ص��فية -٤
  الزقازيق.

، جامع��ة الق��اھرة،  ٢٠٠٠، رؤي��ة اجتماعي��ة ونظ��رة مس��تقبلية )٢٠٠٠(ي��ة الم��ؤتمر الق��ومى للتنمي��ة اCجتماع -٥
  .سبتمبر ١٩-١٧فرع بنى سويف ، التقرير النھائى ، القاھرة 

  : مدخل فى التنمية اCجتماعية ، المطبعة العصرية ، ا�سكندرية.) ١٩٨٦(محمد فھمى، سامية  -٦
لمجتم��ع الريف��ى ، وزارة الزراع��ة واستص���ح ): الرض��ا ع��ن خ��دمات ا٢٠٠١محم��د إب��راھيم عنت��ر (عنت��ر،  -٧

ا6راض��ى ، مرك��ز البح��وث الزراعي��ة ، مرك��ز بح��وث ا�رش��اد والتنمي��ة الريفي��ة ، نش��رة بحثي��ة رق��م 
)٢٦٦.(  

، ل��زراعيين ع��ن المجتم��ع المحل��ى): رض��ا المرش��دين ا١٩٩٤عبد الس�م (شربى، فاطمة ومحمد أحمد فريد،  -٨
مرك��ز البح��وث الزراعي��ة ، مرك��ز بح��وث ا�رش��اد والتنمي��ة  وزارة الزراع��ة واستص���ح ا6راض��ى ،

   .)١٣٣الريفية ، نشرة بحثية رقم (
): بعض العوامل المؤثرة على الرضا ال��وظيفى والرض��ا ١٩٩١، محمد غانم (والحنفىعبد الرحيم الحيدرى،  -٩

ح ا6راض��ى ، عن الخدمات المجتمعي��ة لمھندس��ى الق��رى الجدي��دة بالنوباري��ة ، وزارة الزراع��ة واستص���
  ).٧٨مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث ا�رشاد والتنمية الريفية ، نشرة بحثية رقم (

): دراس��ة بع��ض العوام��ل المرتبط��ة بالرض��ا ع��ن المجتم��ع المحل��ى ١٩٩٣رات��ب عب��د اللطي��ف (ص��ومع،  -١٠
، )١٩مجل��د ( زراعي��ة ، جامع��ة طنط��ا ،الريفى فى قرى محافظة الغربية وكفر الشيخ ، مجل��ة البح��وث ال

  ).٣رقم (
): درج��ة رض��ا ال��ريفيين ع��ن المنظم��ات ١٩٩٨، مص��طفى حم��دى (وأحم��د عبد الراضى عبد الدايمعزوز،  -١١

الريفي��ة بمحافظ��ة أس��يوط ، م��ؤتمر ا�رش��اد الزراع��ى وتح��ديات التنمي��ة الزراعي��ة ف��ى ال��وطن العرب��ى ، 
  ديسمبر. ١١-٩بحث العلمى ، اتحاد الجامعات العربية ، المجلس العربى للدراسات العليا وال

): الرضا عن المجتمع المحلى فى قرية مص��رية ، مجل��ة البح��وث الزراعي��ة ١٩٨١مختار محمد (عبد ال�،  -١٢
  ).١٠، جامعة طنطا ، نشرة بحثية رقم (

): دراسة تحليلية للعوامل المرتبطة بالرضا عن المجتمع المحلى فى الري��ف ١٩٨٣مختار محمد (عبد ال�،  -١٣
، جامع��ة ية والبحوث اCجتماعية والس��كانيةمصرى ، المؤتمر الدولى الثامن ل�حصاء والحاسبات العلمال

  عين شمس.
  .)٢٠٠٧( مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار محافظة مطروح-١٤
: السكان والتنمية البش��رية ف��ى مثل��ث ش���تين، أب��و رم��اد، ح�ي��ب، م��ؤتمر )٢٠٠١محمد، على فتحى أحمد (-١٥

تقنيات والبحوث اCجتماعية فى التنمية الريفية ، الجمعية المصرية لعلم اCجتم��اع الريف��ى، جامع��ة دور ال
 ). ٢طنطا ،كلية الزراعة بكفر الشيخ، المجلد (

) : " دراسة تحليلية لمشاركة لج��ان التنمي��ة الريفي��ة ل��بعض الوح��دات ٢٠٠٢نصر ،أحمد عبد العزيز دراز ( -١٦
في أعمال البرنامج القومي للتنمية الريفي��ة المتكامل��ة ش��روق "،رس��الة دكت��وراة المحلية بمحافظة الشرقية 

   غير منشورة ، قسم ا�رشاد الزراعي واCجتماع الريفي ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة. 
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SOME SOCIAL FACTORS AFFECTING ON THE DEGREE OF 
POPULATION SATISFACTION ON LOCAL COMMUNITY 
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Hendy, Nabila A.M.  
Rural Sociology Department, Desert  Research Center. (D R C), Ministry 
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ABSTRACT 

The study aimed to determine difference between the degrees of 
satisfaction on the local community, (services and utilities, housing) Between 
the villages of the study, as well as to identify the degree of satisfaction with 
the housing and the degree of satisfaction on the services and utilities and 
identify the most important factors affecting the degree of satisfaction on the 
local community.  

To achieve the objectives of this study, a field work was carried out at 
Al-Kasr and Abu Mezhoud Area, Matrouh Governorate, and selected a 
systematic random sample of 160 householders. The period of primary and 
major data collection lasted for three months starting from November to 
January in 2007 /2008.  
The study concluded the following results: 
- There war significant differences between the mean degree of housing, 

services and utilities satisfaction for Al-Kasr village. 
- The degree of satisfaction with the housing in the village of the Al-Kasr is 

the prevailing middle-class by 52%, while in the village of Abu Mezhoud 
the dominant class is the class of low rate of 60%. 

-  While the degree of satisfaction with the services and utilities in the 
village of the Al-Kasr are the prevailing middle-class by 51%. While in 
the village of Abu Mezhoud the dominant class is the class of low rate of 
65%. 

-  The results of statistical analysis using the multiple stepwise regression 
method (Step- wise), indicated that the most important social factors 
affecting the degree of satisfaction on the housing, services and utilities 
of the village of Al-Kasr are six variables, only among the independent 
variables explain about 93.8% of the total variation of the degree of 
satisfaction on the housing and seven variables only among the 
independent variables explain about 98.4% of the total variation of the 
degree of satisfaction on the utilities and services.  
And also for the village of Abu Mezhoud Showed that only seven 
variables among the independent variables explain about 97.8% of the 
total variation of the degree of satisfaction on the housing, and that the 
only two variables among the independent variables explain about 
47.3% of the total variation of the degree of satisfaction on the utilities 
and services. 
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