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   الملخص
يهدف هذا البحث إلى التعرف على التغيرات التى تحدث فى عوامل النمو السكانى بريـف             

وأجرى البحث على سكان محافظة الوادى الجديد، حيث أعتمد البحـث           . ادى الجديد محافظة الو 
على مستوى  )  الهجرة - الزيادة الطبيعية    - الوفيات   -المواليد  (على بيانات االحصاءات الحيوية     
 العـرض : وهـى  الوصـفية  اإلحصائية األساليب إستخدام تم. جميع فئات مجتمع الوادى الجديد    

 بواسـطة " "Excel برنـامج  إستخدام تم كما البيانى والرسم المئوية، والنسب األعداد ، الجدولى
 باالضـافة الـي اسـتخدام       البحث يتضمنها التى التوضيحية األشكال إلعداد أيضاً اآللى الحاسب

أن معـدل    إلى البحث نتائج وتشير. معادلة معدل التغير لتتبع التغيرات في عوامل النمو السكاني        
أما فى الحضر فإرتفع معدل     . ٢٠٠٦عن عام   % ١ إرتفع بمقدار    ٢٠١٦يف عام   المواليد فى الر  

 أن معدل المواليد فـى الحـضر    إلي ، وهذا يشير  ٢٠٠٦عن  % ٥،١ بمقدار   ٢٠١٦المواليد عام   
 ٢٠١٦إرتفع بمعدل أكبر من الريف خالل تلك الفترة، و أن معدل الوفيات فـى الريـف عـام                   

أما فى الحضر فإرتفع معـدل  . ٢٠٠٦ت فى الريف عام عن معدل الوفيا% ١٣،٣إنخفض بمقدار 
، وأن معـدل    ٢٠٠٦عن معدل الوفيات فى الحـضر عـام         % ٤٧،٥ بمقدار ٢٠١٦الوفيات عام   

أما فـى الحـضر   . ٢٠٠٦عن عام % ٣،٧ إرتفع بمقدار  ٢٠١٦ فى الريف عام     الطبيعية الزيادة
 أن معـدل صـافى      و. ٢٠٠٦ عن%  ٢،٨ بمقدار   ٢٠١٦ عام   الطبيعية الزيادةفإنخفض معدل   

فى األلف   ١٢،٦،  فكان    ٢٠٠٦عن عام   % ٧٨،٥ انخفض بمقدار    ٢٠١٦الهجره فى الريف عام     
أما فى الحضر فارتفع معدل صافى الهجره عام        . ٢٠١٦ فى األلف عام     ٢،٧ أصبح   ٢٠٠٦عام  

 فـى  ١،٥ أصبح ٢٠٠٦ فى األلف عام ٩،٦ ، فكان ٢٠٠٦ فى األلف عن    ٨٤،٥ بمقدار   ٢٠١٦
  .٢٠١٦ األلف عام

  .  التغير، معدل التغير، النمو، عوامل النمو:  اإلفتتاحية الكلمات
  المقدمة 

وظاهرة طبيعية وعملية مـستمرة      يعد التغير سمة من سمات الحياة والظواهر اإلجتماعية       
في كل زمان ومكان وعلى مر األزمنة التاريخيـة          ودائمة تحدث في جميع المجتمعات اإلنسانية     

 أن ظهر اإلنسان على سطح األرض نجد أنه محاط بالعديد من المتغيرات وحتى              المختلفة ، فمنذ  
" إجتماعيـة ، ثقافيـة ، سياسـية، إقتـصادية، ديموجرافيـة، تكنولوجيـة             "سواء   وقتنا الحاضر 

  ). ٤٠٧ :٢٠١٢طبال،(
تمر المجتمعات اإلنسانية ضمن حركة نموها وارتقائها بالعديد من التغيرات التي قد تـأتي              

 أحيانا وتتعلق بجانب واحد فقط أو شاملة تغطي المجاالت الحياتية كافة، كمـا أن هـذه                 محدودة
التغيرات المجتمعية قد تحدث وفق استراتيجيات ورؤى محددة ووفق خطط زمنية واضحة، وقـد       

  .)٤٩ :١٩٧٩عيسى، ( يحدث بعضها اآلخر بشكل مفاجئ
ـ          ر، وهـى واحـدة مـن أهـم      لقد شغلت ظاهرة التغير فكر اإلنسان فى المجتمع المعاص

مجال العلوم االجتماعية لما لهـا مـن        الموضوعات التى تستحوذ على إهتمام المتخصصين فى        
ارتباط وثيق بكثير من اهتمامات اإلنسان فى مجاالت حياته المختلفة، ولقد شملت هذة الظـاهرة               

ـ            ى األهتمـام بهـذة     المجتمعات الريفية بصفة عامة، مما دفع الكثير من الباحثين األجتماعيين إل
والتغيرات المجتمعية كمفهوم متعارف عليه فى علم اإلجتماع الحديث تعتبر من السمات            . العملية
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التى الزمت اإلنسانية منذ فجر التاريخ، وهى سنه من سنن الحياة وقد أشار إليهـا هيـرقليطس                 
   ).٢٧٤: ١٩٩٣عبد الباقى، "(أن كل شئ فى حالة حركة وتغير" الفيلسوف اليوناني بقوله 
أول مرة وبصورة عرضية فـي كتابـات آدم سـميث، وعلـى             " التغير"استخدم مصطلح   

الذي نشر في القرن الثامن عشر وكان علـم االجتمـاع          " ثروة األمم "األخص في كتابه المشهور     
 ولكن لم ينتشر هذا المصطلح ويصبح       .Sorokin,1982)(ينظر للتغير باعتباره تقدما أو تطورا       

إال بعد نشر عـالم األجتمـاع األمركـي         " التغير"ول وبدأ العلماء يستخدمون مصطلح      واسع التدا 
، والذي كان يرى أن التغير هـو ظـاهرة عامـة            ١٩٢٢ كتابه التغير األجتماعي عام      "أوجبرن"

   ).٢٠١٠العنزى، (ومستمرة ومتنوعة وال لزوم لربطها بصفة معينة
 تغير مهم يستلزم التعرف علـى   إن تحديد أىWeichold and Barber (2009)يوضح 

التبادل الذى يطرأ على البنية الكامنة وراء ظاهرة أو حدث أو وضع ما على مدى فتـرة زمنيـة      
وفى حالة المجتمعات البشرية فإن علينا إذا ما أردنا أن نعرف المدى والنواحى والعناصر التـى                

تـى تحـدث فـى المؤسـسات        تحدثها عملية التغيير فى نسق ما، أن نستقصى درجة التعديل ال          
  .األساسية عبر فترة زمنية محددة

وهناك بعض المجاالت أو الميادين الملموسة فى حياتنا تكون عرضة للتغير ومتقلبـة لـه               
سواء على المستوى العالمى أو على المستوى المحلى منها على سبيل المثـال ولـيس الحـصر               

 تحدث فى هذه المجاالت مترابطة ويؤثر كل        مجاالت السكان واإلقتصاد، والثقافة والتغيرات التى     
  ).Horton and Hunt, 1968:227(منها فى اآلخر كما تؤثر على المجتمع ككل

 التفاعل الذي نتيجة القروية المجتمعات في تحدثات المجتمعية التغير  أن"فيلد ريد"يؤكد 
 القـيم  علـى  قـرى ال فـي  السكان يحافظ حيث تقاليد من فيها يوجد وما المدن مراكز بين يكون

 مسببات للتغيرات المجتمعيـة  كأحد المجتمعات بين واإلتصال اإلحتكاك القديمة وكذلك والعادات
). (Red Field, 1956:71-75    

  المشكلة البحثية
تعتبر تنمية المجتمعات الريفية والنهوض بها من أهم األهداف التى تسعى إليها جميع دول              

ية، حيث أن نشر برامج ومشروعات التنمية تعمل علـى تحـسين            العالم وفى مقدمتها الدول النام    
األوضاع المعيشية للغالبية العظمى من سكان المجتمع الريفى، ومن ثم االرتقاء بمستوى حيـاتهم           
االقتصادية، واالجتماعية ، وتوفر حياة كريمة لهم، لذا فإن سياسات وبرامج التنمية اإلجتماعيـة              

اركة السكان الريفيين وتحفيزهم لإلسهام بشكل فعال فى توجيـه          واإلقتصادية تهدف إلى دعم مش    
شئون مجتمعاتهم والمشاركة فى حل مشكالتهم من أجل االستفادة من الموارد البيئية والمؤسـسية      
واإلقتصادية والبشرية المتاحة حتى يمكن خلق مجتمع قادر على تحقيق حيـاة أفـضل لـسكانه                

        ).١: ٢٠٠١محمد،(
ية سبباً فعاالً من أسباب التغير وقد تكون هى نفسها جزءاً من قيد التغير ولكـن                تعتبر التنم 

ال تحدث كل التغيرات االجتماعية، وقد يحدث التغير كأثر ألكتشاف موارد طبيعية جديدة تـؤثر               
على المستوى المعيشي لألفراد، وقد يحدث التغير نتيجة لوصول الخدمات للجماهير ، وهو مـا               

قات اإلجتماعية ويغير بعض القيم والمعايير اإلجتماعية فى إتجاهات مـضبوطة           يؤثر على العال  
  ).٢٠-١٩: ٢٠٠٨محرم و بركات،(وربما فى إتجاهات عشوائية وال شعورية 

رغم كل الجهود التنموية المبذولة فى الدول النامية وعلى رأسها مصر إلحداث التنمية إال              
 متدنية ويرجع ذلك ألهتمام أغلب البرمج والمـشروعات         انها ال تأتى بثمارها ومازالت مستوياتها     

وإهمـال خـصائص العنـصر البـشرى        ) عنصر رأس المـال   (التنموية على العنصر المادى     
اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية والديموجرافية من ناحية وإهمال وتيرة التغيرات التـى تطـرأ             

 السياسية واإلجتماعيـة واإلقتـصادية،      وذلك على كافة األصعدة، بما فيها     : على تلك الخصائص  
  ).٢٠ -١:  ٢٠٠٩شعبان، ( وكذلك التقنية والتكنولوجية والديموجرافية من ناحية أخرى
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المجتمع المصرى بصفه عامة والريف بصفة خاصة بمعزل عن تلك التغيـرات             ولم يكن   
بـدورها علـى    فلقد طرأت عليه في اآلونة األخيرة تغيرات على كافة األصعدة ، والتي أثـرت               

الريف المصري رغم إحتفاظه ببعضاً من خصوصيته، وقد ساد بكل قطاعاته وجماعاته خـالل              
النصف الثانى من القرن العشرين تغيرات واسعة النطاق فى كثير مـن النـواحى اإلجتماعيـة                
واإلقتصادية والثقافية والسياسية والديموجرافية وأصبح التغير فى الريف المصري بـشكل عـام             

رة يالحظها كل من يهتم بالدراسات الريفية من أى زاوية بل أنه يمكن للمالحظ العـادى أن                 ظاه
يلمس هذا التغير سواء كان فى البناء اإلجتماعى أو اإلقتصادى أو الثقـافى أو الـديموجرافى أو                 

 وارتبط ذلك كثيراً بتطبيق    عام،   ٢٠ولم نعد نستطيع الحديث عنه كما كنا نتحدث عنه منذ           المادى  
  .)٢٠١١حسن،( ودخول التكنولوجيا الحديثةسياسات اإلنفتاح اإلقتصادي والخصخصة والعولمة 
جرافية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية    ووقد أدى نجاح تلك التغيرات ذات األبعاد الديم       

إلى إختراق البنية اإلجتماعية والثقافية والمنظومة القيمية للمجتمع، وطابع الشخـصية المـصرية     
حيث دعمت العديد من القيم والمعايير السليمة في مقابل تراجع          . بوجه عام والريفية بشكل خاص    

لقد أصبح المجتمع يعـانى الكثيـر       العديد من القيم والمعايير اإلجتماعية اإليجابية إلى حد كبير و         
 الجيل  والكثير من المشكالت الناجمة عن تلك التغيرات ومن مظاهرها تضاؤل القيم األخالقية فى            

الناشئ، عدم احترام ملكية الغير وحقوقهم والتنكر لحقوق الوالدين والالمباالة بـالنظم والقـوانين           
وأمتـدت تلـك   وأصبح المجتمع أكثر عنفاً وأقل انضباطاً وتفككت الروابط اإلجتماعية األصـيلة     

 رفوضـة التغيرات لتشمل أغلب أنشطة الحياة بالريف المصري المقبـول إجتماعيـاً منهـا والم             
  ).٢٠١٣الخولى، (

و تعتبر التغيرات الديموجرافية فى مصر من أكثر المعوقات التى تعرقل عمليـة التنميـة               
بصفه عامة والتنمية الريفية بصفة خاصة، ومن أهم هذه التغيرات الزيادة السكانية، حيـث تعـد                

، حيـث ترتفـع     الزيادة السكانية من أخطر وأشد المعوقات التى تواجه عمليه التنمية فى مـصر            
معدالت النمو السكانية بشكل يولد العديد من المشكالت األخرى التى تمثـل عبئـاً ثقـيالً علـى          
التنمية، حيث تلتهم الزيادة السكانية جهود التنمية قبل أن تؤتى أكلها؛ لذلك كان التعامل العقالنـى              

  ).٨٧١ :٢٠٠١الطيب،( الرشيد مع الزيادة السكانية ضرورة قومية لدفع عملية التنمية
لذا سيتناول هذا البحث دراسة التغيرات الديموجرافية وبشكل أكثر تحديداً التغيرات التـى             
تحدث فى عوامل النمو السكانى، ومن هذا المنطلق ستحاول الدراسـة الحاليـة اإلجابـة علـى                 

  :التساؤالت التالية
 الزيـادة   - الوفيات   -المواليد  "السكانى   ما هى التغيرات التى حدثت فى عوامل النمو          -١
 مـا  -٢؟ ٢٠١٦ - ٢٠٠٦ بريف وحضر محافظة الوادى الجديد فى الفتـرة        " الهجره -الطبيعية

  هى الفروق بين عوامل النمو السكانى بريف وحضر محافظة الوادى الجديد؟
  أهداف البحث

إلى التعرف على التغيرات التى تحدث فـى عوامـل النمـو            يهدف هذا البحث بشكل عام      
  :وينبثق من هذا الهدف العام عدة أهداف فرعية هى بريف محافظة الوادى الجديدالسكانى 
 معـدل الزيـادة     - معدل الوفيات    -معدل المواليد   "فى     التعرف على معدالت التغير    -١
  ؟)٢٠١٦ -٢٠٠٦(بريف محافظة الوادى الجديد خالل الفترة  " معدل صافى الهجرة-الطبيعية 
 معـدل الزيـادة   - معدل الوفيـات  -معدل المواليد "فى   ر التعرف على معدالت التغي    -٢
  ؟)٢٠١٦ -٢٠٠٦(بحضر محافظة الوادى الجديد خالل الفترة " معدل صافى الهجرة - الطبيعية
 الوقوف على الفروق بين عوامل النمو السكانى بريـف وحـضر محافظـة الـوادى                -٣
  الجديد؟

  اإلطار النظرى
  :مفهوم التغير لغة واصطالحاَ: اوالً
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  : مفهوم التغير في اللغة-
: وغير يـشير إلـى معنيـين      ) غير(إن مصطلح التغير باألصل مأخوذ من الفعل الثالثى         

إنتقاال لشئ من حالة إلى أخرى فمن المعنى        : الثانى. إحداث الشئ لم يكن موجوداً من قبل      : األول
لحال وإنتقالها مـن الـصالح   أى تغيير ا): الغَير(أى حوله بدله، وفى األصل القانى) غَيره(األول  

  ).٢٠١٠؛ معجم المعاني الجامع،٢٨٦: ١٩٦٥دي، يالز(إلى الفساد 
  :االصطالح  مفهوم التغير في-

لقد إختلف العلماء والباحثين بتحديد مفهوم التغيير بشكل محدد وذلك لكون هذا المـصطلح              
  :واسع اإلستخدامات ومن أبرز هذه التعاريف

أن يستخدم التغير بديالً محايـداً مـن فكـرة التقـدم، أو      "Von Weise"يرى فون فيزه 
يستخدم إستخداماً إحصائياً، يجعله تصوراً كمياً خالصاً؛ وقصره على التحوالت، التي تلم بعالقـة        

 فى اللغة االنجليزية أيضاً إلى معنى اإلختالف فى         "Change" ويشير مصطلح    اإلنسان باإلنسان 
  ).١٣٩ :١٩٧٩مدبولى،(  زمنية معينة أى شئ يمكن مالحظته فى فترة

    ).١٠ :١٩٩٨ حسن،( يشير التغير إلى أنه عملية انتقال المجتمع من حالة إلى أخرى
يعرف أيضاً بأنه عملية تنتج عنها مجموعة من األشياء، أو األحداث الجديدة، والتي تستقر              

عوامل المؤثرة علـى شـيء   مكان أشياء قديمة، ومن تعريفاته األخرى اإلستجابة لمجموعة من ال 
، أو هـو ذلـك التعـديل الـذي يـتم       ما، وتؤدي إلى تغييره من حالته الراهنة إلى حالة أخرى         

فـي طبيعـة أو مضـمون أو هيكـل شـيء أو ظـاهرة، ويدل على التعديل الذي يحدث في                
  ).Mondal, 2009( حالة أو في أي كائن عبر الزمن

  :تمعيةأنواع التغيرات المج :ثانياً
يعد التغير أحد أهم مالمح الحياة التى تشكل عملية الحركة الدائمة والمستمرة، فكـل شـئ         
يتحرك ليتحول إلى شئ جديد بعد أن تتفاعل مجموعة من العناصر المختلفة فى أجواء وظروف               
متعددة لتخلق وجوداً أخر لم يكن من قبل، فالتغيير يعد قانون الوجود وال يمكـن تجاهـل هـذا                   

انون بأى شكل من األشكال، وتوجد عده أنواع للتغيير بحسب العلوم التى تناولته ومـن أبـرز      الق
 ٢٠١٥؛ الهيتـي وطعمـة،  ٣٨١ :١٩٨٢؛ حـسن، ٢٠١٠زامـل، ( هذه األنواع كما ذكر كالً من 

:١٨ -٤١٥ .(   
   -: الى أنواع التغيرات المجتمعية تتضح فى األتى)٢٠١٠(زامل يشير 

   The Social change:  التغير االجتماعى-
                          The Cultural change    :التغير الثقافى -
   The demographic change :جرافيو التغير الديم-
   The Economic change  : التغير األقتصادى-
   The Technological change   :التغير التكنولوجى -
   The Political change : التغير  السياسى -

  :مفهوم التغير الديموجرافى: ثالثاً
بوصف الهيكل العمري للسكان في التكيف مع التغيرات فـي          " رافيجالتغير الديمو "يعرف  

بناء على ذلك ، التغييرات في تركيبة الهيكل العمري للمجتمع هـي نتيجـة               .الظروف المعيشية 
و التحول من حالة إلـى أخـرى،   رافي هج ويمكن القول بأن التغيير الديمو   .للتحوالت اإلجتماعية 

والتحول الذي يطرأ على التنظيم أو البناء، وبهذا يعد واحد من العلوم اإلجتماعيـة التـي تعنـى         
بقضايا المجتمع اإلنساني ومشكالته وتغيراته، ويختص بمسائل السكان وعوامل نموهم وتوازنهم           

  .Linz and Stula, 2010:2)( والكمي النوعي 
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الديموجرافى بأنها العمليات المستمرة للتغير والتى تـؤثر فـى الـسكان       كما يعرف التغير    
وتتناول الوقائع الحيوية مثل المواليد والوفيات والزواج والهجرة، أى أنها تتناول عمليـة تطـور              

  ).٦٥ :٢٠٠٤السيد،(السكان 
ة كما يعرف التغير الديموجرافى بأنه التفاعل المركب بين المتغيـرات الـسكانية األساسـي    

الخصوبة والوفيات والهجرة مع األحوال اإلجتماعية واإلقتصادية والجغرافية والثقافية والـسياسة        
  .Reference, 2017)(السكانية 

ويقصد بالتغير الديموجرافى أى تغير يحدث فى حجم السكان سـواء كـان هـذا التغيـر                 
ان فى توقيـت زمنـى      بالزيادة أو النقص، ويالحظ أن حجم السكان الكلى هو إجمالى عدد السك           

معين داخل نطاق جغرافى محدد، ويتحدد التغير الديموجرافى بالزيادة أو الـنقص وفقـاً لـثالث      
  ).١٥: ٢٠١٠الشحات، ( المواليد والوفيات والهجرة: عوامل هى

  :   مفهوم النمو السكانى:  رابعاً
 الفتـرات  يقصد بالنمو السكانى أى اختالفات يطرأ على حجم السكان فى المجتمـع عبـر             

المتباينة سواء كان ذلك بالزيادة أو بالنقصان، فالنمو على هذا النحو يعبر عن التغير الذى يطـرأ            
  ).  ١٤٣ :٢٠١٠خليفة،(على حجم السكان

  :ويمكن تحديد النمو السكانى فى مجتمع ما على النحو التالي
ـ  )+(  عدد الوفيات-عدد المواليد (= النمو السكاني -  عـدد  -ادرينعدد المهـاجرين المغ

  ).المهاجرين الوافدين
  .صافى الهجرة+  الزيادة الطبيعية = النمو السكانى-
  .معدل صافى الهجرة+  معدل الزيادة الطبيعية =معدل النمو السكانى -
  :عوامل النمو السكانى: خامساً

  : أن التغير الذى يطرأ على حجم السكان نتيجة لعاملين هما)١٩٢ :١٩٩٥(يرى الصطوفى     
يقصد به الزيادة أو النقصان فى عدد السكان نتيجة لزيـادة المواليـد             :  العامل الطبيعى    -

على الوفيات فى دولة ما خالل فترة زمنية معينة ويسمى الفرق بين المواليد والوفيات بالزيـادة                 
  .الطبيعية للسكان

عى أحيانـاً   فالمراد بها الهجرة المكانية من دولة ألخـرى ، ويـد          :   العامل الميكانيكى   -
بالحركة المكانية للسكان حيث أن صافى الهجرة من وإلى البلد يحدد مقدار الزيـادة الموجبـة أو       

  .السالبة للسكان من مجموع صافى الزيادة الطبيعية
  :إلى ثالث عوامل أساسية للنمو السكانى وهى )(Nugent and Seligman,2010:3-6يشير   

الذين ينجبهم سكان مجتمع معين، فـى فتـرة زمنيـة           وهم األطفال الرضع    :   المواليد  -أ
  :ويمكن حسابها من المعادلة التالية. معين، وقد جرت العادة على حساب المواليد كل عام

فـى منتـصف   عدد الـسكان  / عدد المواليد األحياء خالل السنة(=  معدل المواليد الخام  *
  ١٠٠٠× ) السنة

يؤثر فى السكان فهم يزيدون زيـادة طبيعيـة   هى العنصر الثانى الهام الذى    :  الوفيات -ب
  : ويمكن حسابها من المعادلة التالية.بالمواليد، وينقصون طبيعياً بالوفيات

 منتـصف   إجمالى عدد السكان فـي      / عدد الوفيات في سنة معينة    (=معدل الوفيات الخام  *
  ١٠٠٠×)السنة

ـ            :الهجرة   -ج ن منطقـة اعتـادوا      هي عملية إنتقال أو تحول أو تغير لفرد أو جماعة م
اإلقامة فيما إلى منطقة أخرى داخل حدود البلد وتسمى الهجرة الداخلية، أو خارج حـدود البلـد                 
وتسمى الهجرة الخارجية وتحدث الهجرة نتيجة لعدة أسباب، كما وجدت عدة نظريـات مفـسرة               

قتة وغير ذلـك  داخلية وخارجية حرة أو إجبارية، دائمة أو مؤ: لها، وتقسم الهجرة إلى عدة أنواع  
  :    يمكن حسابها من المعادلة التالية  .من التقسيمات
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 جملة عدد السكان فـى منتـصف     ÷صافى الهجرة خالل السنة      =(معدل صافى الهجرة  * 
  ١٠٠٠×)السنة

  ) عدد المهاجرين منه–عدد المهاجرين إلى البلد (=صافى الهجرة* 
 جملة عدد السكان فى هـذة       ÷عينة  عدد المهاجرين إلى منطقة م    =(معدل الهجرة الوافدة  * 
   ١٠٠٠×)المنطقة

 جملة عدد الـسكان فـى هـذة         ÷عدد المهاجرين من منطقة     =(معدل الهجرة المغادرة  * 
  ١٠٠٠×)المنطقة
 واقد يكون صافي الهجرة سالبا نظرا الن عدد المهاجرين من البلد المعني يكون            : مالحظة*

  .لهجرة سيكون بقيمة سالبة أيضاأكبر من عدد المهاجرين إليه ومن تم فان معدل ا
  : أنواع البيانات اإلحصائية الديموجرافية:سادساً

يتم البحث في المصادر الديمغرافية عن العديـد مـن          ) ١٩-١٧ :٢٠٠٢(يشير ابو عيانة    
  :البيانات وهي

 في لحظة معينة ويمكن الحصول على هـذه  Counts of Persons عدد األشخاص -أ
  .تعدادات السكانية التي تجري كما أسلفنا بعد كل فترة زمنيةالمعلومات بالعينة وبال

والتي يمكن الحـصول عليهـا مـن الوقـائع      Counts of Events عدد االحداث  -ب
  ).الخ...والدات، وفيات، حاالت زواج، حاالت طالق،(الحيوية المسجلة 

 هـذا    توزيع السكان حسب العمر والجنس ونوع مكان اإلقامة ويمكن الحصول علـى            -ج
  .النوع من البيانات من المسوحات الديمغرافية بالعينة والتعدادت السكانية

  : مصادر البيانات الديموجرافية:سابعاً
، عبـد  Edgar, et al.(2014:1-22) ، ) ١٧-١٠: ٢٠١٠(عبد الوهـاب ويشير كالً من 

ام والتي تعتمد   إلى مجموعة المصادر التي تحتوي على البيانات األولية أو الخ          ،   )٢٠١١(المنعم  
عليها الدراسات السكانية المختلفة، وهذه المصادر منها ما هو محلي أو إقليمي ومنهـا مـا هـو              

ويمكـن أن تقـسم   . دولي كما أن منها ما يصدر بشكل دوري ومنها ما يصدر بشكل غير منتظم             
  :تلك المصادر إلي قسمين هما

تمثل صورة  (كان في تاريخ محدد      وتشمل تلك التي تدرس الس     : مصادر البيانات الثابتة   -أ
وتمثلها التعدادات وإحصاءات العينة، الكتـاب الـديموجرافي الـسنوي، الكتـاب            ) ثابتة للسكان 

  .اإلحصائي السنوي
وتشمل تلك التي تدرس حركة الـسكان فـي المجتمـع    :  مصادر البيانات غير الثابتة  -ب

  .وية وسجالت الهجرةوتمثلها اإلحصاءات الحي) وتمثل الصورة المتحركة للسكان(
  Vital Statistics  التسجيالت الحيوية      -

المواليد، الوفيات، الزواج، الطالق والهجرة فور حدوثها بـشكل          : تشمل تسجيل واقعات   -
إجباري، إال أن ما يعاب على هذه الطريقة أنها تحصل في بعض وقائعها من أشخاص ليس لهـم         

 مثال يبلغ عنه من شخص آخر وكذلك الوفاة التي تـتم مـن              عالقة مباشرة بها، فالمولود الجديد    
شخص غير متوفي، حيث قد ال يكون هناك حافز كبير لإلدالء ببيانات دقيقة وقد يتـأخر اإلدالء                 

  .بذلك فيحصل أن يتوفى المولود فال يسجل في سجل المواليد األحياء
ها التوزيع السكاني    وهي تعد صورة متحركة للسكان، بحيث تظهر التطورات التي يشهد          -

  .عبر الزمن
 وهي عبارة عن بيانات عن كل السكان منذ الميالد وما يصيبه من أحداث حيوية هامـة               -

  .إلي الوفاة، طبقاً للنوع
  .من سكانها% ٩٩ توجد في الدول المتقدمة إحصاءات حيوية دقيقة تشمل نحو -
  . من سكانه %١٠ اإلحصاءات الحيوية في بعض الدول النامية ال تتجاوز -
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  . جملة السكان الذين تشملهم إحصاءات موثوق بها ال يتجاوز نصف سكان العالم-
   Population Census تعدادات السكان  -  

  . وهي تمثل صورة ثابتة للسكان في تاريخ محدد-
 هي العملية الشاملة لجمع بيانات السكان وترتيبها ونشرها، على أن يتم التعداد في وقت               -
لكل األفراد الذين يوجدون في رقعة جغرافية محددة، وهي عملية تجرى بواسـطة              لنسبةمحدد با 

  .الحكومات
  . وهناك أسلوبين للتعدادات األولى؛ طريقة التعداد الفعلي والثانية؛ التعداد النظرى-
  . المفروض أن تفصل بين التعدادات فوارق زمنية محددة-
  .ت مثل فرنسا، اليابان، الدنمرك بعض الدول تجري تعداداتها كل خمس سنوا-
 بعضها يجري التعدادات كل عشرة سنوات مثل الواليات المتحـدة، بريطانيـا، كنـدا،               -

  .المكسيك، مصر
  طريقة إجراء البحث

  :مجاالت الدراسة: اوالً
  : المجال الجغرافى-١
 الحـدود  محافظـات  إحـدى  وهى الدراسة، هذه إلجراء الجديد الوادى محافظة إختيار تم

وتشترك فى الحدود الدولية مع ليبيا      ،  وتقع في جنوب غرب الجمهورية     العربية مصر بجمهورية
ـ ات المنيحافظرك مع م أما حدودها الداخلية فهي تشتاًجنوبوالسودان  غربا زة ومرسـى  ا والجي

وتبلغ مـساحة الـوادي الجديـد        اًوان شرق ا وأس  وسوهاج وقن  مطروح شماالً ومحافظات أسيوط   
مـصر العربيـة وحـوالي       من المساحة الكلية لجمهورية    %٤٣،٦ أي ما يعادل     ٢ كم ٤٤٠٠٩٨

وتتكون محافظة الوادى الجديد من خمسة مراكز إدارية هى          من مساحة الصحراء الغربية   % ٦٧
 - ١ :٢٠١٦مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار،      (الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبالط      

٧.(  
  : المجال البشرى-٢

صد بالمجال البشرى مجموعة األفراد الذين سوف يجرى عليهم البحث، وقد تم تحديـد             ويق
مجتمع البحث وهم سكان محافظة الوادى الجديد، حيث أعتمد البحث على بيانـات اإلحـصاءات         

على مستوى جميـع فئـات مجتمـع        )  الهجرة - الزيادة الطبيعية    - الوفات   -المواليد  (الحيوية  
  .الوادى الجديد

  :مجال الزمنى ال-٣
ويقصد بالمجال الزمنى الفترة الزمنية التى استغرقها البحث فى جمع البيانات ، حيث تـم                

  .٢٠١٧جمع المادة النظرية وفى نفس الوقت بيانات اإلحصاءات الحيوية فى مايو 
  :المنهج المستخدم: ثانياً

 جمع الحقـائق    هذا النوع من المناهج يقوم على     : وأستخدم فى هذا البحث المنهج الوصفى     
والمعلومات كما هى فى الواقع دون تدخل، ومقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمـات             

  .مقبولة
  :مصادر البيانات: ثالثاً

البيانات الثانوية تم الحصول عليها من خالل اإلعتمـاد علـى          :  اعتمد هذا البحث على    -
 -٢٠٠٦(ء لمنطقة البحـث خـالل الفتـرة         إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصا     

  .لتتبع التغيرات التى حدثت فى عوامل النمو السكانى) ٢٠١٦
  :التعريفات اإلجرائية: رابعاً

ويقصد به الكيفية التى ينتشر بها السكان فى بقعة جغرافية معينة مثل            :  توزيع السكان  -١
  .  الجديدتوزيع السكان بين المناطق الريفية والحضرية بمحافظة الوادى
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يقصد به التغير الحادث فى معدل المواليد و معدل الوفيـات ومعـدل             :  معدالت التغير  -٢
  .الزيادة الطبيعية و معدل صافى الهجرة فى محافظة الوادى الجديد

  : اإلحصائى التحليل وأساليب أدوات: خامساً
 تم كما البيانى والرسم ، الجدولى العرض: وهى الوصفية اإلحصائية األساليب إستخدام تم
 يتضمنها التى التوضيحية األشكال إلعداد أيضاً اآللى الحاسب بواسطة" "Excel برنامج إستخدام
 باالضافة الي استخدام معادلة معدل التغير ، البحث

  

 .تالسنوا عدد= N &     .    السابق التعداد=  C2 &   .     األقدم التعداد  &   C1 = .  التغيرمعدل CR =  :حیث
  

  النتائج ومناقشة عرض
  :التغير فى معدل المواليد: اوالً

إلى أن أكبر إنخفاض فى معـدل المواليـد فـى           " ١"وشكل" ١"تشير بيانات الواردة بجدول   
وهذا يمثل أيضاً أكبر    %) ١٩،٥ (٢٠١٥قد سجل فى عام     )  ٢٠١٦-٢٠٠٦(الريف خالل الفترة    

خـالل نفـس الفتـرة ويليهـا عـام      إنخفاض فى معدالت المواليد علـى مـستوى المحافظـة          
وأن هذا اإلنخفاض يمكن أن يكون جزء ناتجـاً مـن اإلنخفـاض العـام فـى                 %) ٣،٨(٢٠٠٧

وأقـل  . ويرجع أن يكون الجزء اآلخر ناتجاً عن قلة الدقة فى تسجيل المواليد الجـدد             . الخصوبة
ع فـى   فى حين أن أكبر إرتفا    %). ٢،٥(٢٠١٣ويليها عام   %) ١ (٢٠٠٩إنخفاض سجل فى عام     

وهذا يمثل أيضاً أعلى إرتفـاع فـى معـدالت    %) ١١،١(٢٠١٦معدل المواليد قد سجل فى عام  
 ٢٠١١وأقلـه فـى عـام       %) ٨،٧(٢٠٠٨المواليد فى محافظة الوادى الجديد ويليها فى عـام          

 عـن  ناتج وهذاونالحظ ارتفاع معدل المواليد فى الريف   %). ٤،٥(٢٠١٤عام   ثم يليها %) ٤،٢(
 األميـه  أنتشار بجانب منتجة عاملة وأيدي عزوة يشكلون أنهم على لألبناء ريفيال المجتمع نظرة

  .المبكر والزواج
إلى أن أكبر إنخفاض فى معدل المواليـد فـى          " ١"وشكل" ١"توضح بيانات الواردة بجدول   

ويليهـا عـام    %) ١٠،٢ (٢٠٠٧قد سـجل فـى عـام        )  ٢٠١٦-٢٠٠٦(الحضر خالل الفترة    
فى حـين أن    %). ٧،١(٢٠١٣ويليها عام   %) ٢،٢ (٢٠٠٨ عام   وأقله سجل فى  %) ٩،١(٢٠١٦

%) ٨،٣(٢٠١٤ويليها فـى عـام      %) ٩(٢٠١٠أكبر إرتفاع فى معدل المواليد قد سجل فى عام          
  %).٤،٤(٢٠١٢ثم يليها عام%) ٣،٥ (٢٠١٥وأقله فى عام 

 إرتفـع   ٢٠١٦أن معدل المواليد فى الريـف عـام         " ١"كما تشير البيانات المدونة بجدول    
 فى األلـف عـام      ٢٨،٩ أصبح   ٢٠٠٦ فى األلف عام     ٢٨،٦ فكان   ٢٠٠٦عن عام   % ١ار  بمقد

 فى األلف أما فى الحضر فإرتفع معدل المواليد         ٠،٣ ويقدر هذا الفرق بين المعدلين بنحو        ٢٠١٦
 فـى   ٢٦،٨ أصـبح    ٢٠٠٦ فى األلف عام     ٢٥،٥ فكان   ٢٠٠٦عن  %  ٥،١ بمقدار   ٢٠١٦عام  

 فى األلف وهـذا يـشير أن معـدل     ١،٣ بين المعدلين بنحو      ويقدر هذا الفرق   ٢٠١٦األلف عام   
  .المواليد فى الحضر إرتفع بمعدل أكبر من الريف خالل تلك الفترة

 الجديـد  الوادى محافظة ريف فى المواليد معدالت أن" ١"وشكل" ١ "جدول بيانات توضح
ـ  نـاتج  وهذا) ٢٠١٦ -٢٠٠٦ (الفترة خالل الحضر فى المواليد معدالت من أكبر  نظـرة  نع

 األميـة  إنتـشار  بجانـب  منتجـة  عاملة وأيدي عزوة يشكلون أنهم على لألبناء الريفي المجتمع
 الريف من أكبر للحضر العام هذا فى المواليد معدل كان حيث ٢٠١٥ عام عدا. المبكر والزواج

 .ذا العام فإنه من الصعب تفسير هذا فإنه قد يكون ناتجاً عن قلة الدقة فى تسجيل المواليد الجدد له                
 ادراكـا  أشمل فالحضرى الحضر فى هو عما فيه النسل زيادة وراء تقف بعينها أسباب للريف أن

 االسـره،  تنظيم دعوه مثل لدعوة أكثر يستجيب فهو وبالتالى وتعليما، ثقافية وأعلى وعي وأغنى
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 ذويهـم  على ثقيالً عبئا يشكلون – الريف عكس – المدن فى الدواأل وأن خاصة بها، ويرحب بل
  .كبيراً اختالفاً تختلف المجتمعين فى الحياة طبيعية حيث تحضراً، أكثر كذلك وهو
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  )٢٠١٦ -٢٠٠٦( تطور معدالت التغير فى معدل المواليد لسكان محافظة الوادى الجديد خالل الفترة).١(جدول
 حضر ريف

عدد  السنوات
 المواليد

عدد 
 السكان

معدل 
 المواليد

معدل 
 التغير

عدد 
 اليدالمو

عدد 
 السكان

معدل 
 المواليد

معدل 
 التغير

٢٥،٥ ٩٠٠٦٥ ٢٢٩٧ - ٢٨،٦ ٩٧١٩٨ ٢٧٨٠ ٢٠٠٦ - 
١٠،٢ - ٢٢،٩ ٩١١٣٣ ٢٠٨٧ ٣،٨ - ٢٧،٥ ٩٨٣١٤ ٢٧٠٤ ٢٠٠٧ 
٢،٢ - ٢٢،٤ ٩٢٩٩٧ ٢٠٨٣ ٨،٧ ٢٩،٩ ١٠٠٣٢٣ ٣٠٠٠ ٢٠٠٨ 
٤،٥ ٢٣،٤ ٩٥٠٠٧ ٢٢٢٣ ١ - ٢٩،٦ ١٠٢٣١٤ ٣٠٢٨ ٢٠٠٩ 
٩ ٢٥،٥  ٩٧٠٤٧ ٢٤٧٥ ٣،٧ - ٢٨،٥ ١٠٤٥٣٧ ٢٩٧٩ ٢٠١٠ 
٦،٣ ٢٧،١ ٩٩٦٦٠ ٢٧٠١ ٤،٢ ٢٩،٧ ١٠٧٤٠٤ ٣١٩٠ ٢٠١١ 
٤،٤ ٢٨،٣ ١٠١٧٨٢ ٢٨٨٠ ٦،٧ ٣١،٧ ١٠٩٦٣٧ ٣٤٧٥ ٢٠١٢ 
٧،١ - ٢٦،٣ ١٠٤٣٥١ ٢٧٤٤ ٢،٥ - ٣٠،٩ ١١٢٤٠٠ ٣٤٧٣ ٢٠١٣ 
٨،٣ ٢٨،٥ ١١٠٣٣٠ ٣١٤٤ ٤،٥ ٣٢،٣ ١١٢١١٠ ٣٦٢١ ٢٠١٤ 
٣،٥ ٢٩،٥ ١١٣٠١٤ ٣٣٣٤ ١٩،٥ - ٢٦ ١١٤٨٠٩ ٢٩٨٥ ٢٠١٥ 
٩،١ -  ٢٦،٨ ١١٥٦٠٤  ٣٠٩٨ ١١،١ ٢٨،٩ ١١٧٤٢٨ ٣٣٩٤ ٢٠١٦  

) ٥،١ -   ١ )٢٠١٦  - ٢٠٠٦ 
  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء من  :المصدر

  

  )٢٠١٦ -٢٠٠٦(معدالت التغير فى معدل المواليد لسكان محافظة الوادى الجديد خالل الفترة تطور" ١"شكل
  

  :التغير فى معدل الوفيات: ياًثان
أن أكبر إنخفاض فى معدل الوفيات  فى الريـف          " ٢"وشكل" ٢" بجدول الواردةتبين بيانات   

وهذا يمثـل أيـضاً أكبـر       %) ٣٥،٣ (٢٠١٣قد سجل فى عام     )  ٢٠١٦-٢٠٠٦(خالل الفترة   
ويليهـا عـام    إنخفاض فى معدالت الوفيات علـى مـستوى المحافظـة خـالل نفـس الفتـرة         

وربما يرجع هذا لتحسن األحوال الصحية بالريف وأقل إنخفاض سجل فى عام            %) ٢٥،٨(٢٠١١
فى حين أن أكبر إرتفاع فى معدل الوفيـات قـد           %). ٧،١(٢٠١٦ويليها عام   %) ١،٧ (٢٠٠٨

وهذا يمثل أيضاً أعلى إرتفاع فى معدالت الوفيات فى محافظـة            %)٢٨،٩(٢٠٠٧سجل فى عام    
وهذا ناتجاً من تدنى األحوال الصحية وأقله فـى         %) ٢٢،٨(٢٠٠٩الوادى الجديد ويليها فى عام      

  %). ١٢،١ (٢٠١٤ عام ثم يليها%) ١٠،٨ (٢٠١٢عام 
إلى أن أكبر إنخفاض فى معدل الوفيـات فـى    " ٢"وشكل  " ٢" بجدول الواردةتشير البيانات   
وأقله سجل فى عـام      %)٢٦،٤ (٢٠١٠قد سجل فى عام     ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(الحضر خالل الفترة    

فى حين أن أكبـر إرتفـاع فـى معـدل الوفيـات قـد سـجل فـى عـام                   %). ١٢،٨(٢٠١١
وهذا يمثل أيضاً أعلى إرتفاع فى معدالت الوفيات فى محافظة الوادى الجديـد            %) ٢٨،٩(٢٠١٣



 Assiut J. Agric. Sci., (48) No. (5) 2017 (407-424)                               ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                         E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 417 

وهذا ناتجاً من تدنى األحوال الصحية وأقل ارتفاع سـجل فـى          %) ١٧،٥(٢٠٠٧ويليها فى عام    
  %).٤،١(٢٠١٤ثم يليها عام%) ١،٧ (٢٠١٦عام 

أن معدالت الوفيات فى ريف محافظة الوادى الجديـد أكبـر   " ٢"توضح بيانات جدول كما  
نقص الخـدمات   وهذا ناتج عن    ) ٢٠١٢ -٢٠٠٦(من معدالت الوفيات فى الحضر خالل الفترة        

وفى المقابل نالحظ أن معدل الوفيات فى الحضر أكبر مـن الريـف   . الصحية الوقائية والعالجية 
وقد يفسر ذلك لتحسن األحوال الصحية والوقائية بالريف خـالل    ) ٢٠١٦ -٢٠١٣(  خالل الفترة 

   .تسجيل الوفيات  فى تلك الفترة أو قد يكون ناتجاً عن قلة الدقة
 إنخفض ٢٠١٦ عام   ريفأن معدل الوفيات فى ال    " ٢"كما يتضح من بيانات المدونة بجدول     

 ٢٠٠٦ى األلـف عـام       ف ٤،٥ فكان ٢٠٠٦عام   معدل الوفيات فى الريف   عن  %  ١٣،٣بمقدار
ربمـا يرجـع هـذا      % ٠،٦ويقدر الفرق بين المعدلين بنحو       ٢٠١٦فى األلف عام     ٣،٩أصبح  

أمـا فـى   . قد يكون ناتجاً عن قلة الدقة فى تسجيل الوفيـات  لتحسن األحوال الصحية بالريف أو 
 عـام   حضرلعن معدل الوفيات فى ا     % ٤٧،٥ بمقدار ٢٠١٦ عام   وفيات معدل ال  إرتفع ف الحضر
ويقدر هذا الفرق بـين   ٢٠١٦فى األلف عام   ٥،٩ أصبح   ٢٠٠٦فى األلف عام     ٤ فكان ٢٠٠٦

إذ يمكن أن يكون هذا ناتجاً من تـدنى األحـوال الـصحية فـى                فى األلف و  ١،٩معدلين بنحو   
  .الحضر
  

 تطور معدالت التغير فى معدل الوفيات لسكان محافظـة الـوادى الجديـد خـالل الفتـرة                  ).٢(جدول
)٢٠١٦ -٢٠٠٦(  

 حضر ريف 
عدد  السنوات

 الوفيات
عدد 
 السكان

معدل 
 الوفيات

معدل 
 التغير

عدد 
 الوفيات

عدد 
 السكان

معدل 
 الوفيات

معدل 
 التغير

٤ ٩٠٠٦٥ ٣٦٠ - ٤،٥ ٩٧١٩٨ ٤٣٧ ٢٠٠٦ - 
١٧،٥ ٤،٧ ٩١١٣٣ ٤٢٨ ٢٨،٩ ٥،٨ ٩٨٣١٤ ٥٧٠ ٢٠٠٧ 
٦،٤ ٥ ٩٢٩٩٧ ٤٦٥ ١،٧ - ٥،٧ ١٠٠٣٢٣ ٥٧٢ ٢٠٠٨ 
٦ ٥،٣ ٩٥٠٠٧ ٥٠٣ ٢٢،٨ ٧ ١٠٢٣١٤ ٧١٦ ٢٠٠٩ 
٢٦،٤ - ٣،٩ ٩٧٠٤٧ ٣٧٨ ١١،٤ - ٦،٢ ١٠٤٥٣٧ ٦٤٨ ٢٠١٠ 
١٢،٨ - ٣،٤ ٩٩٦٦٠ ٣٣٩ ٢٥،٨ - ٤،٦ ١٠٧٤٠٤ ٤٩٤ ٢٠١١ 
١١،٨ ٣،٨ ١٠١٧٨٢ ٣٨٧ ١٠،٨ ٥،١ ١٠٩٦٣٧ ٥٥٩ ٢٠١٢ 
٢٨،٩ ٤،٩ ١٠٤٣٥١ ٥١١ ٣٥،٣ - ٣،٣ ١١٢٤٠٠ ٣٧١ ٢٠١٣ 
٤،١ ٥،١ ١١٠٣٣٠ ٥٦٣ ١٢،١ ٣،٧ ١١٢١١٠ ٤١٥ ٢٠١٤ 
١٣،٧ ٥،٨ ١١٣٠١٤ ٦٥٥ ١٣،٥ ٤،٢ ١١٤٨٠٩ ٤٨٢ ٢٠١٥ 
١،٧  ٥،٩ ١١٥٦٠٤  ٦٨٢ ٧،١٤ - ٣،٩ ١١٧٤٢٨ ٤٥٨ ٢٠١٦ 

)٤٧،٥ - ١٣،٣ -                               )٢٠١٦  - ٢٠٠٦ 
  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء من  :المصدر
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     )٢٠١٦ -٢٠٠٦( التغير فى معدل الوفيات لسكان  محافظة الوادى الجديد خالل الفترة تطور معدالت) ٢(شكل
  

  :التغير فى معدل الزيادة الطبيعية: ثالثاً
أن أكبر إنخفاض فى معدل الزيادة الطبيعية       " ٣"وشكل" ٣" بجدول الواردةيتضح من بيانات    
وهذا يمثل أيـضاً    %) ٢٣،٨ (٢٠١٥قد سجل فى عام     ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(فى الريف خالل الفترة     

وهذا راجع  (أكبر إنخفاض فى معدالت الزيادة الطبيعية على مستوى المحافظة خالل نفس الفترة             
وأقل إنخقاض فى    )ألن هذا العام سجل أكبر إنخفاض فى معدالت المواليد على مستوى المحافظة           

فى حـين أن    . %)٦،٦(٢٠٠٩ويليها عام   %) ١،٣ (٢٠١٠معدل الزيادة الطبيعية سجل فى عام       
ويليهـا فـى عـام      %) ١٤،٧(٢٠١٦أكبر إرتفاع فى معدل الزيادة الطبيعية قد سجل فى عـام            

  %). ٣،٧(٢٠١٣ثم يليها عام %) ٣،٦ (٢٠١٤وأقله فى عام %) ١٢،٥(٢٠١١
إلى أن أكبر إنخفاض فى معـدل الزيـادة         " ٣"وشكل" ٣" بجدول الواردةكما توضح بيانات    

ويليهـا   %)١٥،٣ (٢٠٠٧قد سجل فى عام    )  ٢٠١٦-٢٠٠٦(ة  الطبيعية فى الحضر خالل الفتر    
فـى  %). ١١،٨(٢٠١٦ويليها عام   %) ٤،٤ (٢٠٠٨وأقله سجل فى عام     %) ١٢،٦(٢٠١٣عام  

وهـذا يمثـل   %) ١٩،٣(٢٠١٠حين أن أكبر إرتفاع فى معدل الزيادة الطبيعية قد سجل فى عام           
 المحافظة وهذا راجع الى إنخفاض       فى معدالت الزيادة الطبيعية على مستوى       أيضاً أكبر إرتفاع  

فى معدل الوفيات و إرتفاع فى معدل المواليد وأقل إرتفاع فى معدل الزيادة الطبيعية سجل فـى                 
  %).٣،٤(٢٠١٢ثم يليها عام%) ١،٣ (٢٠١٥عام 

 ريـف  مـستوى  علـى  الطبيعيـة  الزيادة معدالت أن "٣"وشكل" ٣ "جدول بيانات توضح
 -٢٠٠٠٦ (الفتـرة  خـالل  الحضر فى الطبيعية الزيادة معدالت من أكبر الجديد الوادى محافظة
 كـان  حيث ٢٠١٥ عام عدا الحضر عن الريف فى المواليد معدل إرتفاع عن ناتج وهذا )٢٠١٦
إلنخفاض معدل المواليد فى الريف      الريف من أكبر للحضر العام هذا فى  الطبيعية الزيادة معدل

  .٢٠١٤هذا العام عن ل% ١٩،٥عن الحضر حيث إنخفض بنسبه تقدر 
 ٢٠١٦ فى الريـف عـام       الطبيعية الزيادةأن معدل   " ٣"كما تشير البيانات المدونة بجدول    

فى األلـف    ٢٥ أصبح   ٢٠٠٦ى األلف عام     ف ٢٤،١ فكان ٢٠٠٦عن عام   % ٣،٧إرتفع بمقدار   
 الزيـادة أما فى الحـضر فـإنخفض معـدل         % ٠،٩ويقدر الفرق بين معدلين بنحو       ٢٠١٦عام  

 أصـبح   ٢٠٠٦ى األلـف عـام       ف ٢١،٥ فكان   ٢٠٠٦عن  % ٢،٨ بمقدار   ٢٠١٦عام   الطبيعية
  % .٠،٦بنحو ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(ويقدر الفرق بين معدلين ٢٠١٦فى األلف عام  ٢٠،٩
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 -٢٠٠٦(  تطور معدالت التغير فى معدل الزيادة الطبيعية لسكان محافظة الوادى الجديد خالل الفترة       )٣(جدول
٢٠١٦(  

 حضر ريف
 السنوات

الزيادة  الوفيات المواليد
 الطبيعية

عدد 
 السكان

معدل الزيادة 
 الطبيعية

معدل 
الزيادة  الوفيات المواليد التغير

 الطبيعية
عدد 

معدل  معدل السكان
 التغير

٢١،٥ ٩٠٠٦٥ ١٩٣٧ ٣٦٠ ٢٢٩٧ - ٢٤،١ ٩٧١٩٨ ٢٣٤٣ ٤٣٧ ٢٧٨٠ ٢٠٠٦ - 

١٥،٣ - ١٨،٢ ٩١١٣٣ ١٦٥٩ ٤٢٨ ٢٠٨٧ ٩،٩ - ٢١،٧ ٩٨٣١٤ ٢١٣٤ ٥٧٠ ٢٧٠٤ ٢٠٠٧ 

٤،٤ - ١٧،٤ ٩٢٩٩٧ ١٦١٨ ٤٦٥ ٢٠٨٣ ١١،٥ ٢٤،٢   ١٠٠٣٢٣ ٢٤٢٨ ٥٧٢ ٣٠٠٠ ٢٠٠٨ 

٤ ١٨،١ ٩٥٠٠٧ ١٧٢٠ ٥٠٣ ٢٢٢٣ ٦،٦ - ٢٢،٦ ١٠٢٣١٤ ٢٣١٢ ٧١٦ ٣٠٢٨ ٢٠٠٩ 

١٩،٣ ٢١،٦ ٩٧٠٤٧ ٢٠٩٧ ٣٧٨ ٢٤٧٥ ١،٣ - ٢٢،٣ ١٠٤٥٣٧ ٢٣٣١ ٦٤٨ ٢٩٧٩ ٢٠١٠ 

٩،٧ ٢٣،٧ ٩٩٦٦٠ ٢٣٦٢ ٣٣٩ ٢٧٠١ ١٢،٥ ٢٥،١ ١٠٧٤٠٤ ٢٦٩٦ ٤٩٤ ٣١٩٠ ٢٠١١ 

٣،٤ ٢٤،٥ ١٠١٧٨٢ ٢٤٩٣ ٣٨٧ ٢٨٨٠ ٦ ٢٦،٦ ١٠٩٦٣٧ ٢٩١٦ ٥٥٩ ٣٤٧٥ ٢٠١٢ 

١٢،٦ - ٢١،٤ ١٠٤٣٥١ ٢٢٣٣ ٥١١ ٢٧٤٤ ٣،٧ ٢٧،٦ ١١٢٤٠٠ ٣١٠٢ ٣٧١ ٣٤٧٣ ٢٠١٣ 

٩،٣ ٢٣،٤ ١١٠٣٣٠ ٢٥٨١ ٥٦٣ ٣١٤٤ ٣،٦ ٢٨،٦ ١١٢١١٠ ٣٢٠٦ ٤١٥ ٣٦٢١ ٢٠١٤ 

١،٣ ٢٣،٧ ١١٣٠١٤ ٢٦٧٩ ٦٥٥ ٣٣٣٤ ٢٣،٨ - ٢١،٨ ١١٤٨٠٩ ٢٥٠٣ ٤٨٢ ٢٩٨٥ ٢٠١٥ 

١١،٨ - ٢٠،٩ ١١٥٦٠٤  ٢٤١٦  ٦٨٢ ٣٠٩٨ ١٤،٧ ٢٥  ١١٧٤٢٨ ٢٩٣٦ ٤٥٨ ٣٣٩٤ ٢٠١٦ 

)٢،٨ - - ٣،٧                              )٢٠١٦-٢٠٠٦ 
  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء من  :المصدر

  

 -٢٠٠٦(ر فى معدل الزيادة الطبيعية لسكان محافظة الوادى الجديـد خـالل الفتـرة               تطور معدالت التغي   )٣(شكل
٢٠١٦(  

  
  :التغير فى معدل صافى الهجرة: رابعاً

إلى أن أكبر إنخفاض فى معدل صافى الهجـرة          "٤"وشكل" ٤"تشير بيانات الواردة بجدول   
يهـا عـام    ويل %)٩٤،٥ (٢٠١٥قد سجل فى عـام      )  ٢٠١٦-٢٠٠٦(فى الريف خالل الفترة     

فى حين أن   %). ٢٦،٢(٢٠٠٩ويليها عام   %) ١٨ (٢٠٠٧وأقله سجل فى عام     %) ٦٧،٧(٢٠١٠
ويليهـا فـى عـام      %) ٩٤٠(٢٠١٤أكبر إرتفاع فى معدل صافى الهجرة قد سجل فـى عـام             

   .%)٦٠ (٢٠١١عام ثم يليها%) ٥٨،٥ (٢٠١٦وأقله فى عام %) ٢٨٧،٥(٢٠١٢
ى أن أكبر إنخفاض فى معدل صافى الهجـرة  إل "٤"وشكل" ٤"توضح بيانات الواردة بجدول 

وايـضاً يمثـل     %)٩٩،٨ (٢٠١٥قد سجل فى عام     )  ٢٠١٦-٢٠٠٦(فى الحضر خالل الفترة     
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وأقلـه  %) ٨٠(٢٠١٠أكبر إنخفاض فى معدل صافى الهجرة على مستوى المحافظة ويليها عام            
ـ     %). ٣٢،٣ (٢٠٠٧ويليها عام   %) ١١،١ (٢٠١٣سجل فى عام     اع فـى   فى حين أن أكبر إرتف

وهذا يمثل ايضاً أكبر إرتفاع فى معدل        %)٣٦٥٠(٢٠١٦معدل صافى الهجرة قد سجل فى عام        
 ٢٠٠٩وأقله فى عـام   %) ٨٦٢،٥ (٢٠١٤صافى الهجرة على مستوى المحافظة ويليها فى عام         

  %).٤٤(٢٠١٢ثم يليها عام%) ١٥،٤(
حافظـة  فـى ريـف م    أن معدالت صافى الهجرة     " ٤" وشكل "٤"كما تضيف بيانات جدول     

 نظراً ألن عدد المهاجرين من ريف المحافظة أكبر من عدد المهاجرين إليـه          الوادى الجديد سالباً  
لى تدنى األحوال المعيشية    إ وهذا يرجع    ٢٠١٥عدا عام   ) عدد المغادرين أكبر من عدد الوافدين     (
علـى أوقـات زراعـة وخدمـة         نتيجة العمل الموسمي الذي يقتـصر      إرتفاع معدالت البطالة  و

حكوميـة وال يتقاضـى      الثقافة المنتشرة بينهم بأن الذي ال يعمل في وظيفة        ، و المحاصيل الحقلية 
) الصحة، التعلـيم  (جتماعية  توفر الخدمات اإل  وعدم  ،  راتبا شهريا فهو عاطل خاصة المتعلم منهم      

 وكذلك تدني خدمات البنية األساسية من مياه شـرب          فى الريف  ووسائل الترفيه والحياة العصرية   
غير متوفرة ، وتعليم غير جيد ، وانقطاع للتيـار الكهربـي             غير نقية ، و خدمات رعاية صحية      

 فى الحضر موجبـاً  ت صافى الهجرة  معدالأغلب  فى حين نالحظ أن     . الخ.على فترات متقاربة و   
عدد المغادرين أقل   (لى حضر المحافظة أكبر من المهاجرين منه        إوهذا يعنى أن عدد المهاجرين      

ـ        إوجزء من المهاجرين    )  الوافدين من عدد  رى مـن   لى الحضر ناتج من الهجرة الريفيـة واألخ
يب النـوعي والعمـري    لها تأثيرها على التوزيع الجغرافي والتركوهذه الهجرة . خارج المحافظة 
 الحـضرية  -فمن حيث التوزيع الجغرافي أدت الهجرة الريفيـة       . قتصادي للسكان والتعليمي واإل 

  .عدالت مرتفعة في الحضر عن القرى واألريافإلى نمو سكاني بم
 ٢٠١٦ فـى الريـف عـام        أن معدل صافى الهجرة   " ٤"ونة بجدول كما تشير البيانات المد   

فـى   ٢،٧ أصـبح  ٢٠٠٦فى األلف عام  ١٢،٦، فكان ٢٠٠٦عن عام  % ٧٨،٥ بمقدار   إنخفض
تفع معـدل   رإ أما فى الحضر ف     فى األلف  ٩،٩ ويقدر الفرق بين معدلين بنحو       ٢٠١٦األلف عام   

 أصبح  ٢٠٠٦ فى األلف عام     ٩،٦فكان   ،٢٠٠٦ عن   %٨٤،٤ بمقدار   ٢٠١٦ عام   صافى الهجرة 
  . فى األلف٨،١ ويقدر الفرق بين معدلين بنحو ٢٠١٦عام   فى األلف١،٥
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 تطور معدالت التغير فى معدالت صافى الهجرة لسكان محافظة الوادى الجديد خالل الفتـرة           .)٤(جدول
)٢٠١٦ -٢٠٠٦(  

 حضر ريف 

صافى  سنواتال
 الهجرة

عدد 
 السكان

معدل 
صافى 
 الهجره

 معدل التغير
صافى 
 الهجرة

عدد 
 السكان

معدل 
صافى 
 الهجره

معدل 
 التغير

٩،٦ - ٩٠٠٦٥ ٨٦٩ - - ١٢،٦ - ٩٧١٩٨ ١٢٢٧ - ٢٠٠٦ - 
٣٢،٣ -   ٦،٥ - ٩١١٣٣ ٥٩١ - ١٨ - ١٠،٣ - ٩٨٣١٤ ١٠١٨ - ٢٠٠٧ 
٦٠ - ٢،٦ ٩٢٩٩٧ ٢٤٦ ٥٩،٧ - ٤،٢ - ١٠٠٣٢٣ ٤١٩ - ٢٠٠٨ 
١٥،٤ ٣ ٩٥٠٠٧ ٢٩٠ ٢٦،٢ - ٣،١ - ١٠٢٣١٤ ٣٢١ - ٢٠٠٩ 
٨٠ -  ٠،٦ - ٩٧٠٤٧ ٥٧ - ٦٧،٧ - ١ - ١٠٤٥٣٧ ١٠٨ - ٢٠١٠ 
٣١٦،٧ ٢،٥ ٩٩٦٦٠ ٢٥١ ٦٠ ١،٦ ١٠٧٤٠٤ ١٧١ ٢٠١١ 
٤٤ ٣،٦ - ١٠١٧٨٢ ٣٧١ - ٢٨٧،٥ ٦،٢ - ١٠٩٦٣٧ ٦٨٣ - ٢٠١٢ 
١١،١ - ٣،٢ ١٠٤٣٥١ ٣٣٦ ٥١،٦ - ٣ - ١١٢٤٠٠ ٣٣٩ - ٢٠١٣ 
٨٦٢،٥ ٣٠،٨ ١١٠٣٣٠ ٣٣٩٨ ٩٤٠ ٣١،٢ - ١١٢١١٠ ٣٤٩٦ - ٢٠١٤ 
٩٩،٨ - ٠،٠٤ ١١٣٠١٤ ٥ ٩٤،٥  - ١،٧ ١١٤٨٠٩ ١٩٦ ٢٠١٥ 
٣٦٥٠ ١،٥ ١١٥٦٠٤ ١٧٤ ٥٨،٨ ٢،٧ - ١١٧٤٢٨ ٣١٧ - ٢٠١٦ 

) ٨٤،٤ - ٧٨،٥ -                                             )٢٠١٦  - ٢٠٠٦ 
  ).٢٠١٦-٢٠٠٦(الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء من  :المصدر 

  

  )٢٠١٦ - ٢٠٠٦(تطور معدالت التغير فى معدالت صافى الهجره لسكان محافظة الوادى الجديد خالل الفترة  )٤(شكل

  
  التوصيات

  :  فإنه يمكن إستخالص التوصيات اآلتيها البحث فى ضوء النتائج التى تم التوصل إليها فى هذ
أوضحت نتائج البحث االرتفاع فى معدالت المواليد وخاصـة فـى الريـف بمنطقـة         -١

البحث برفع سن الزواج للمرأه من خالل رفع المستوى التعليمـى للمـرأه             وصي  الدراسة ولذا ي  
وتوفير فرص عمل لها، الحد من الرغبة فى إنجاب عدد كبير من االطفال مـن خـالل زيـادة                   
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توسيع خدمات تنظـيم   وبمستوى الخدمات الصحة اإلنجابية  تقاءرالوعى الصحى لدى المرأه واإل    
   .األسرة

 نظراً إلرتفاع معدالت الوفيات وخاصة فى الريف بمنطقة الدراسة كما أوضحت نتائج             -٢
وى الصحى للسكان بشكل عام وللمرأه واألطفال بشكل خاص         يوصى البحث برفع المست   الدراسة  

ه المرأه بطريقة غير مباشره وذلك مـن خـالل ظـاهرة            نظراً ألرتباط وفيات األطفال بخصوب    
  .ضالتعوي

وهذا يرجع  يتضح من نتائج البحث أن معدالت صافى الهجره بالريف مرتفعه وسالبه             -٣
باالهتمـام بتنميـة    وعلى هذا يوصى البحـث      جتماعية  والخدمات اإل لى تدنى األحوال المعيشية     إ

إنـشاء   وكـذا أهميـة    .الريف والمدينـة   وية بين وتقليص الفجوة التنم   الزراعي والريفي  القطاع
 مشروعات زراعية تستوعب العمالة من الشباب القادر على المشاركة في تنميـة هـذا القطـاع               

  .الحيوي، وتجديد وصيانة البنية األساسية في الريف حتى نستطيع أن نحد من الهجرة إلى المدن

  المراجع

  :مراجع باللغة العربية :اوالً
 فى علم السكان، دار النهـضة العربيـة للطباعـة والنـشر،     دراسات ).١٩٨٥(تحى محمدأبو عيانة، ف

  :   من٢٠١٧ديسمبر ٣١، تم إسترجاعها بتاريخ . بيروت
http://download1640.mediafire.com/cxa2mk2wn1cg/skd83e3kxD9%86%D8%A9.pdf 

، النشره الـسنويه إلحـصاءات المواليـد        ) ٢٠١٦ - ٢٠٠٦(الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء    
   .والوفيات

التركيبة االجتماعية واألوضاع الراهنة في الريف، تـم إسـترجاعها           ).٢٠١٣(الخولى، الخولى ابراهيم    
   من٢٠١٦ أكتوبر٧بتاريخ 

http://www.lchr-eg.org/land-andfarmer/130%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8 
%B1%D9%83%D9%8A%D                                        

ـ الحسني تاج العروس من جواهر القـاموس، مطبعـة الكو         ). ١٩٦٥(د محمد مرتضى  يدي، س يالز ت، ي
  .١٣الجزء

  .اإلسكندریة ، امعیةالج المعرفة دار ، السكان اجتماع علم). ٢٠٠٤(المعطي عبد السید السید،
دراسة تحليلية ألبعاد المشكلة السكانية بريـف محافظـة الـشرقية،           ). ٢٠١٠(الشحات، أمينة محمد سليم   

  . جامعة أسيوط-، كلية الزراعة )غير منشورة( رسالة دكتوراه
اإلحصاء السكاني، الطبعة األولى، جامعة سبها، الجماهرية العربيـة        ). ١٩٩٥(الصطوفى، محمد الحسين  

  .الليبية
تقييم دور الجمعيات األهلية فى االسهام فى مواجهة مشكلة األميـة،           ). ٢٠٠١(الطيب، منال حمدى محمد   

 المجتمـع المـدنى، الجـزء    منظمـات المؤتمر العلمى السنوى الثانى عشر، الخدمة االجتماعية و    
  .الثالث

 ٢٠١٦ أكتـوبر  ٦ بتـاريخ    التغير االجتماعي ونظرياته، تم إسترجاعها     ).٢٠١٠(العنزى، سعودى راشد    
  http://www.salanezi.com/files/2014-12/socail%20change.pdfمن  

مفهوم التغيير االقتصادي وأهميته فـى القـران    ).٢٠١٥(الهيبتى، قيصر عبد الكريم؛ طعمة، رؤى ماجد    
ؤتمر التعامالت المالية فى األسواق والمصارف العراقية، دراسة فقهيـة ميدانيـة، تـم              الكريم، م 

  : ، من٢٠١٧ فبراير ٦إسترجاعها بتاريخ 
http://b7oth.com/wpcontent/uploads/2015/01/%D9%85%D9%81%D9%875.pdf   

تحليل سوسيولوجى ألزمة القيم األخالقية بـين الـشباب المـصرى            ).٢٠١١(حسن، أحمد فاروق أحمد   
  .دراسة ميدانية ، كلية اآلداب، جامعة المنيا

  .علم االجتماع، دار غريب للطباعة، القاهرة).١٩٨٢(حسن، محمد عبد الباسط
  .، القاهرة١٢بة وهبة، طأصول البحث األجتماعى، مكت). ١٩٩٨(حسن، محمد عبد الباسط
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المدخل إلى علم االجتماع والمجتمع المدنى، كلية الزراعـة،         ). ٢٠١٠(خليفة، إبراهيم عبد الرحمن على    
  .جامعة األزهر، أسيوط

، )في ماهية التغير واتجاهاته الفكريـة     (سوسيولوجيا التغير قراءة مفاهيمية     ). ٢٠١٠(زامل، يوسف عناد  
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Abstract: 
This research aims to identify the changes in the population growth factors in 

rural New Valley Governorate, and this research was carried out on the population of 
the New Valley Governorate. The research relied on data of vital statistics (births, 
deaths, natural increase, emigration) at all levels of the new valley community. 
Descriptive statistical methods were used as: display tables, numbers and percentages, 
also graphing by using Excel program. These results showed that the rural birth rate in 
2016 increased by 1% over 2006. In urban areas, the birth rate in 2016 increased by 
5.1% over 2006. This indicates that the birth rate in urban areas increased at a higher 
rate than rural areas during that period. The rural mortality rate in 2016 was 13.3 % 
lower than the rural mortality rate in 2006. In urban areas, the mortality rate in 2016 
increased by 47.5% from the urban mortality rate in 2006. In rural areas, the rate of 
natural increase in 2016 increased by 3.7% over 2006. In urban areas, the rate of natural 
increase in 2016 decreased by 2.8% from 2006. The rural net migration rate in 2016 
decreased by 78.5% over 2006, (12.6 per thousand in 2006 became 2.7 per thousand in 
2016). In urban areas, the net migration rate in 2016 increased by 84.5 per thousand in 
2006, (9.6 per thousand in 2006 became 1.5 per thousand in 2016). 


