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 ص: لخستالم

تهتم الدراسات السكانية على اختالف تخصصاتها واهتماماتها بدراسة 

الخصائص الديموغرافية وتركيب السكان، إذ تعكس هذه الدراسة الكثير من الظروف 

الديموغرافية والبيئية السائدة في المجتمع . تظهر الدراسة أن نسبة سكان منطقة عزبة 

% من حجم  السكان  أما 34ة ( بلغت سن 14-0التحرير)الصفيح( في الفئة العمرية )

( شكلت فئة األعمار المتوسطة نسبة تصل 59 – 15الفئة ذات األعمار المتوسطة )

 60% من جملة سكان منطقة عزبة التحرير )الصفيح(، أما فئة كبار السن)59إلى 

% من جملة سكان منطقة الدراسة .ويتبين أيًضا أن  نسبة  7عاًما فأكثر( بلغت نسبتهم 

المية في منطقة عزبة التحرير)الصفيح(  ترتفع  عن  المتوسط العام  للمدينة  حيث ا

% من سكان منطقة الدراسة، وترتفع  32بلغت فئة غير متعلمة في منطقة الدراسة 

% من سكان منطقة الدراسة في المقابل الذكور 17قلياًل النسبة عند االناث لتصل 

اسة، مما يؤثر ذلك بالسلب على نسبة  % من سكان منطقة الدر15بلغت النسبة 

الوعى  والحفاظ على البيئة  العمرانية  وتحسين جودة  الحياة في  تلك المناطق، كما 

أتضح من الدراسة الميدانية  لمنطقة  عزبة  التحرير )الصفيح ( بأنها تشتهر بانتشار 

يوجد العديد  من الجريمة مما يؤثر بالسلب على الحياة االقتصادية  في  المدينة حيث 

م داخل منطقة  2019% عام 59األسر ليس لها أحد يعولها، حيث بلغ معدل االعالة 

 الدراسة.   

 خصائص السكان ، عزبة التحرير ، المناطق المتدهورة  ، بنى سويف كلمات البحث: 
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Abstract: 

 Population studies, with all its specializations and 

interests, are interested in studying the demographic 

characteristics and population composition, as this study reflects 

many demographic and environmental conditions prevailing in 

society. The study shows that the percentage of the population of 

Izbat Al-Tahrir (Elsafeh) in the age group (0-14 years) amounted 

to 34% of the size of the population. Liberation (tin), As for the 

elderly group (60 years and over), they account for 7% of the 

total population of the study area. It is also evident that the 

illiteracy rate in Izbat Al-Tahrir (Elsafeh) is higher than the 

general average for the city, as an uneducated group in the study 

area reached 32% of the population of the study area. The 

percentage increases slightly among females to reach 17% of the 

population of the study area, in contrast to males, the percentage 

reached 15% of the population of the study area, which 

negatively affects the awareness rate, preservation of the urban 

environment and the improvement of the quality of life in those 

areas, as was evident from the field study of Izbat Tahrir 

(Elsafeh) as it is famous for the spread of crime, which 

negatively affects the economic life in the city, as there are many 

families who have no one to support them, as the dependency 

rate reached 59% in 2019 within the study area. 

 تمهيد

تمثل دراسة السكان أحد الركائز األساسية التى يتم االستعانة بها فى جغرافية 

العمران، وتلعب دراسة السكان دوراً هاماً فى إعداد مخططات علمية سليمة بمنظومة 

من حيث  Clarkeلمتدهورة، وهو ما يؤكده كالرك متكاملة للتعامل مع المناطق ا

أهمية دراسة التحليل السكانى كأحد العناصر الهامة فى أي دراسة جغرافية، كما يهتم 

ً بالمظاهر الوصفية والديناميكية لالختالفات المكانية عبر  دارسو السكان أيضا

الزمن
(1)

، 

                                           
(
1
) Clarke, J., Population Geography, Pergamon Press, London, 1962, 

P.2. 
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 دراسة إن إذ ، األهمية بالغة األمور من دولة أي في السكان دراسة كذلك فإن

 والحالاة العمال قاوة حجام حياث مان العمرياة والنوعياة وخصائصاهم الخصاائص  

 علاى أماوراً  مان الخصاائص تعاد وغيرهاا  خصاوبتهم ومعادالت والزواجياة التعليمياة

 والتنمياة بأبعادهاا االقتصاادية والتطوير بالتخطيط يتعلق فيما األهمية من كبيرة درجة

 مان منه  الكثير وتنبع حوله تدور الذي المحور هم السكان فإن اليوبالت ، واالجتماعية

 إلاى الجغارافيين اهتماام أن ينصاب غراباة فاال ولاذلك ، المجااالت شاتى فاي الدراسات

وتحركااتهم ،  ونماوهم خصائصاهم حياث مان واالقتصااديين  بال االجتمااعيين جاناب

السكان  جغرافية في الدراسة ميادين وتعددت تشعبت الوقت ذلك ومنذ
(2)

. 

 أوأل : اإلطار النظرى للدراسة 

 منطقة الدراسة: .1

شاامااًل مااع خااط  5 29"12تقااع مدينااة بنااي سااويف عنااد التقااا  دائاارة عاار  

شرقًا علاي الجاناب الغرباي لنهار النيال بالساهل الفيضاي للنهار، ومديناة  31"12طول 

 بني سويف هي العاصمة اإلقليمية لمحافظة بني سويف ومدينتها األولي. 

وتقتصر الدراسة على منطقة عزبة التحرير )الصفيح( في مدينة بنى سويف، 

حيااث تقااع منطقااة عزبااة التحرياار )الصاافيح( فااي غاارا المدينااة، ويحاادها شاارقا منطقااة 

سوق الخضار وجنوبًا أراضى زراعياة  ومنطقاة بناى عطياة. وتبلاغ إجماالي مسااحتها 

( 1. ويوضاح شاكل ) % مان مسااحة مديناة بناي ساويف4,02فدان، وتمثال نحاو   53

 حدود منطقة عزبة التحرير )الصفيح(

 

                                           
2

( أحمد على إسماعيل، أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

 .45ص، 1997الطبعة الثامنة، 
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 المصدر من عمل الباحث  

( حدود منطقة الدراسة  عزبة التحرير )الصفيح( في مدينة بني سويف عام 1شكل )

 م.2019

 مشكلة الدراسة وأسباب اختيار الموضوع:  

المتادهورة  تعانى المكتبة العربية من نقص موضوعات التي تناولات المنااطق 

، والتعرف على طبيعة سكان تلاك المنااطق ، ووجاود العدياد مان المشاكالت المرتبطاة  

بسو  توزيع السكان وكثافة السكان في تلك المناطق، بخالف وجود خلل في  التركياب 

 السكاني للمناطق المتدهورة، وارتفاع نسبة االمية .

 تساؤالت الدراسة  -2

  السااكانية التااي تواجههااا المناااطق المتاادهورة  فااي  مااا طبيعااة المشااكالت والقضااايا

 منطقة الدراسة.

  ما دور الجغرافي في في فهم التركيب السكانى لمنطقة عزبة التحرير )الصفيح(؟ 

  ما هي العوامل الجغرافية المؤثرة في مشاكلة األمياة وغيرهاا مان المشاكالت التاي

 توجد في منطقة عزبة التحرير )الصفيح( ؟

 راسة أهداف الد -3 

 تتعدد أهداف الدراسة، وهي كاآلتي: 

  .)التعرف على التركيب السكانى في  منطقة عزبة التحرير )الصفيح 

  .  تحديد عناصر المحاكاة التي تؤثر على تخطيط للتنمية العمرانية 
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  تقييم التنمية العمرانية المستدامة من خالل بنا  نموذج يحاكى العمران . 

 أساليب الدراسة  - 4

قااام الباحااث بأسااتخدام عاادة أساااليب وطاارق إحصااائية لمعالجااة بيانااات الدراسااة،     

وتفاوتت هاذه األسااليب والطارق باين وصاف وتحليال ،والتاي منهاا األسااليب والطارق 

اإلحصاااائية البسااايطة )الوصااافية( التاااي سااايتم اساااتخدامها، ومنهاااا برناااام  التحليااال 

ي متعاااادد المتغياااارات ( فااااي عمليااااات التحلياااال الكمااااspss v 20اإلحصااااائي )

(multivariate analysis والتاااي تسااااعد فاااي دراساااة العالقاااات المتبادلاااة باااين )

 المتغيرات، كذلك سيستخدم الباحث عدة أساليب إحصائية .

اعتمدت الدراسة على استخدام استبيان موزع على عينة، حيث تنوعت أفراد  

ى التركيب السكانى في عينة مجتمع الدراسة، ويهدف هذا األسلوا إلي التعرف عل

وبهدف استكمال النقص في تلك البيانات وتحديث بعضها، حيث تم  منطقة الدراسة.

إستبانة للبحث العلمي في منطقة عزبة التحرير )الصفيح(، وتم  1468توزيع عدد 

٪ من جملة حجم العينة، األمر الذي 0,1استمارة غير صحيحة بنسبة   52استبعاد 

ات التي تم الحصول عليها، وإمكانية تعميم النتائ ، وذلك خالل يؤكد مصداقية البيان

 220م، باإلضافة إلي إنشا  عدد 2018المدة مابين شهري أغسطس وديسمبر 

إستبانة للعاملين في بعض الهيئات الحكومية ، وهي تُمثل جملة عدد العاملين بالهيئات 

٪ من حجم العينة 0,1مثل استمارة غير صحيحة تُ  20الحكومية، وقد تم استبعاد عدد 

 م .2019، وذلك خالل المدة مابين الفترة من شهري يونيو إلى أكتوبر 

 الدراسات التي تناولت موضوع ومنطقة الدراسة -5

(1996ميشيل حليم شنودة )دراسة  -
(13)

محاولة لتنميط المساكن المتادهورة ،  فى 

والتي اعتماد فيهاا علاى عادة معاايير مثال ارتفااع معادالت األمياة وارتفااع الكثافاة 

الساااكانية وانخفاااا  مساااتو  الخااادمات ه مماااا نااات  عنهاااا عااادة أنمااااط للمنااااطق 

المتااادهورة منهاااا الجياااوا المتريفاااة واألحياااا  المختلفاااة داخااال األحياااا  الراقياااة 

 والمتوسطة.

                                           
( ميشيل حليم شنودة، تنميط األحيا  الشعبية والمختلفة فى مدينة القاهرة، دراسة حالة لحى 1)

المنيرة الغربية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، قسم االجتماع، كلية اآلداا ، جامعة القاهرة، 

1996. 
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، عن مدينة بناي ساويف خاالل (2009أحمد عبد الرحمن سيد عبد القادر)دراسة  -

م2007 -1975الفتااارة 
(4)

والتاااي تطااارق فيهاااا إلاااى دراساااة المالماااح الجغرافياااة  

الطبيعيااة لمدينااة بنااي سااويف، ثاام نشااأة المدينااة ونموهااا العمرانااي خااالل الفتاارة 

اساة خريطاة اساتخدام المذكورة، وتناولت أيًضا الخصائص الساكانية للمديناة، ودر

األر ، والتركيااب العمرانااي لمدينااة بنااي سااويف، وتاام االسااتفادة منهااا فااى التتبااع 

اإلداري لحاادود أقسااام وشااياخات المدينااة، والشااكل السااكاني العااام داخاال المدينااة، 

 وطبيعة التركيب العمراني لها همما سيَكون للطالب خلفية كبيرة عن المدينة.

(2010المعطدي ) أشرف محمد محمد عبدددراسة  -
5
خصاائص التركياب العماري  

والنااوعي وتباينااه المكاااني لسااكان محافظااة بنااي سااويف ، يهاادف هااذا البحااث إلااى 

 دراسة التركيب العمري والنوعي وتباينه المكاني لسكان محافظة بني سويف.

 ثانيًا: الخصائص الديموغرافية لسكان منطقة عزبة التحرير)الصفيح(

علاااى اخاااتالف تخصصااااتها واهتماماتهاااا بدراساااة  تهاااتم الدراساااات الساااكانية

الخصائص الديموغرافية وتركيب السكان، إذ تعكس هذه الدراسة الكثير مان الظاروف 

الديموغرافية والبيئية السائدة في المجتمع، ألن هذه الخصائص تعد نتااج مجموعاة مان 

الظروف التي تتأثر بها وتؤثر فيها
(6)

الخصائص الساكانية . كما يهتم الجغرافي بدراسة 

لتوضاايح مالمااح االخااتالف المكاااني، ودراسااة العواماال التااي تااؤثر فااي هااذا االخااتالف 

وارتباطها باالظروف الديموغرافياة األخار ، فضاالً عان دراساة تركياب الساكان التاي 

تفيد في معرفة ما يملكه المجتمع من ماوارد بشارية وتصانيفها حساب قطاعاات النشااط 

االقتصادي المختلفة
(7)

. 

 

                                           
( 2007 – 1975)( أحمد عبدالرحمن سيد عبدالقادر، مدينة بني سويف خالل الفترة 2)

دراسة في جغرافية المدن، رسالة ماجستير ، غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية اآلداا، 

 .2009جامعة بني سويف، 
5
عبد المعطي ، خصائص التركيب العمري والنوعي وتباينه المكاني  أشرف محمد محمد 

لسكان محافظة بني سويف ، مجلة بحوث الشرق األوسط ، جامعة عين شمس ، مركز 

 م.2010،  27بحوث الشرق األوسط ، العدد 
6
أحمد حسن إبراهيم، سكان الكويت: دراسة جغرافية، مجلة دراسات الخلي  والجزيرة  

 .83ص 1985(، الكويت، 12د )العربية، العد
7
 Clark, J.I., “Population of The Poorest Countries”, Geography ,Vol. 

70, Part3, 1985.3 
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وإذا كاااان لكااال مجتماااع خصائصاااه الديموغرافياااة التاااي تمياااز تركياااب ساااكانه 

وتكوينهم، مما يجعله يتميز عان غياره مان المجتمعاات، بحياث يصابح مان الصاعب أن 

نجد مجتمعين يتشابهان تماًما في خصائصهما، لهذا كان مان المحاتم دراساة خصاائص 

 يث:السكان في مدينة بني سويف، والتي سوف نتناولها من ح

 التركيب النوعي والعمري.

 الحالة الزواجية للسكان.

 الحالة التعليمية للسكان.

 التركيب النوعي والعمري -1

تعد دراسة التركيب الناوعي والعماري علاى قادر كبيار مان األهمياة فاي دراساة 

السكان، نظًرا ألنها توضح المالمح الديموغرافية للمجتمع ذكوًرا وإناثًا، وتحدد الفئاات 

(، كمااا أن للتركيااب 8فيااه والتااي يقااع علااى عاتقهااا عااب  إعالااة باااقي أفااراده ) المنتجااة

الناااوعي والعماااري تاااأثيره الواضاااح علاااى اإلساااكان، وأيًضاااا علاااى مساااتو  الخااادمات 

(. وعلاى هاذا 9التعليمية والطبية، إلى جانب الكثيار مان المظااهر الحضاارية للمجتماع)

يمكاان القااول بااأن التركيااب النااوعي والعمااري للسااكان مااا هااو إال صااورة متجمعااة عاان 

                                           
8
فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية السكان، الطبعة الثالثة، دار المعرفة الجامعية،  

 .399، ص1986اإلسكندرية، 
2
   Clarke, J., Op. Cit., P. 62. 

  الخصائص الديموغرافية لسكان منطقة عزبة التحرير

الحالة التعليمية 
 للسكان

الحالة الزواجية 
 للسكان

التركيب النوعي 
 والعمري
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المؤثرات التي حددت نمو السكان في الماضي، وتلك الصاورة المجمعاة تاؤثر بادورها 

 (.10في حاضر السكان ومستقبل نموهم)

 أ. التركيب النوعي:

ط، وذلاك لتاأثيره علاى يشكل التركياب الناوعي جانبًاا مهًماا فاي عملياات التخطاي

العمالة ودورها في قطاعات النشاط االقتصادي، كما يؤثر في الهجرة ويتاأثر بهاا، وال 

تخضع بيانات النوع لما تخضع له بيانات السان مان أخطاا ، ويلقاى تقسايم الساكان إلاى 

ذكااور وإناااث كثيااًرا ماان الضااو  علااى هندسااة مجتمااع المدينااة، وتكااون صااورة هااذا 

(. فضاالً عان 11ًحا عناد دراساة الفئاات العمرياة لكال ناوع منهماا)المجتمع أكثر وضاو

ذلك تتوقف الكثير من العالقات االجتماعية واالقتصادية المهمة على وجود توازن بين 

 (.  12أعداد النوعين أو عدم وجوده)

 ذكر/ مائة أنثى، 104بلغت النسبة النوعية بمنطقة عزبة التحرير )الصفيح(  

% أو 90حالة التوازن إذا كانات النسابة النوعياة أقال مان تعد النسب داخلة في  

 (.13% فإنها تعتبر خارج حالة التوازن)110أكثر من 

  -ومن خالل نتائج االستبانات تبين االتي : 

بصفة عامة يمكن القول إن النسبة النوعية في منطقة الدراسة داخل حالاة التاوازن  -

% 49,7ذكار/ مائاة أنثاى، وساجلت نسابة الاذكور 103بين النوعين، حياث بلغات 

 % لإلناث. 50,3في مقابل 

إتساام الهاارم السااكاني فااي عزبااة التحرياار )الصاافيح( باتساااع قاعدتااه ماان الفئااات  -

( حيث سجلت النسبة النوعية في فئاات السان األولاى العمرية األولى )صغار السن

( ارتفاًعااا واضااًحا لصااالح الااذكور عاان 19 – 15( وحتااى الفئااة العمريااة )4 – 0)

اإلناث في المنطقة ، ويعز  ذلاك إلاى التقادم الطباي وازديااد الاوعي الصاحي باين 

 السااكان، فضااالً عاان زيااادة االهتمااام وخاصااة العنايااة الطبيااة للااذكور عاان اإلناااث،

نظااًرا ألن الااذكور أكثاار حساسااية وتعرًضااا لإلماارا  عاان اإلناااث خاصااة فااي 

                                           
10
نموذج  –فتاح إمام حزين ، تحليل النمو العمراني ومعطيات البيئة لمدينة عربية عبد ال 

، 35معهد البحوث والدراسات العربية ، سلسلة الدراسات الخاصة ، العدد  –مدينة الزقازيق 

 م. 1987عام 
11
أحمد علي إسماعيل، مدينة أسيوط: دراسة في جغرافية المدن، رسالة دكتوراه غير  

 .235، ص1968اآلداا، جامعة القاهرة،  منشورة، كلية
12
ت. لين سميث، أساسيات علم السكان، ترجمة محمد السيد غالا وفؤاد إسكندر، المكتب  

 .226، ص1971المصري الحديث، اإلسكندرية، 
13
 Clarke, J., Op. Cit., P. 73. 
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المراحل العمرياة األولاى باين األطفاال، وتتاأرجح النسابة النوعياة للفئاات العمرياة 

 ذكر/ مائة أنثى. 105:  104السابقة بين 

عاًما، بدأت نسابة الاذكور تانخفض عان نسابة  54في فئات السن التالية وحتى سن  -

عز  ذلك إلى أن تلك الفترة تمثال بداياة فتارة الشاباا، ويفضال الشاباا اإلناث، وي

 الذكور الهجرة إلى المدن األخر  الكبر  بحثًا عن فرصة عمل أفضل.

الفئاات العمريااة التاليااة نجاد أن نساابة الااذكور ارتفعات عاان اإلناااث فاي فئااات الساان  -

م عااااد ذكااار/ مائاااة أنثاااى، ثااا 107,9(، لتساااجل النسااابة النوعياااة بهاااا 59 – 55)

 – 60االنخفا  في النسبة النوعية للذكور عن اإلناث في الفترة العمرياة التالياة )

ذكاار/ مائااة أنثااى، عااادت النساابة النوعيااة  99.8( ليسااجل نساابة نوعيااة بلغاات 64

عاًماااا(، حياااث ساااجلت  69 – 65لالرتفااااع لصاااالح الاااذكور فاااي الفئاااة العمرياااة )

لمهااجرين إلاى أمااكنهم وبداياة ذكر/ مائة أنثاى، ويرجاع ذلاك إلاى عاودة ا 102,2

 االستقرار الدائم لهم داخل موطنهم األصلي.

 74 – 70خرجت النسبة النوعية عن حالة التوازن في الفئة العمرياة التالياة ) -

ذكر/ مائة أنثى فقط، في حين سجلت  85.4عاًما(، وقد سجلت النسبة النوعية بها نحو 

عاًماا فاأكثر( وهاي  75الفئاة العمرياة التالياة )ذكر/ مائة أنثى داخل  91النسبة النوعية 

 ال تختلف كثيًرا عن الفئة العمرية السابقة لها.

 ب. التركيب العمري:

يعد التركيب العمري للسكان حسب فئات السن من أهم العوامل الديموغرافياة 

وأخطرها في داللتها على قاوة الساكان اإلنتاجياة ومقادار حياويتهم، كماا أناه يشاير إلاى 

اه نموهم ويلقي ضوً ا مفسًرا على نسب المواليد والوفيات بينهم اتج
(1)

. 

( التركيااب العماار  لسااكان منطقااة عزبااة 2( والشااكل ) 1ويوضااح الجاادول  )

 -، ومن ذلك تبين االتى :2019التحرير )الصفيح( حسب فئات السن الرئيسية عام 

 

 

 

 

  

                                           
الطبعة محمد السيد غالا ، محمد صبحى عبد الحكيم ، السكان ديموغرافيا وجغرافيا ،  1 -1

 .93م.ص 1978الرابعة ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، 
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)الصفيح( حسب فئات ( التركيب العمرى لسكان منطقة عزبة التحرير 1جدول ) 

 2019السن الرئيسية عام 

  % عدد السكان )نسمة( فئات السن

 34 1940 فئات صغار السن 14- 0 

 59 3367 59-15فئة األعمار المتوسطة 

 7 399 عاماً فأكثر( 60فئة كبار السن )

 100 5707 االجمالى 

-1إلاى  2019-6-1المصدر: الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة فاي الفتارة مان 

10-2019 

 14-0بلغت نسبة سكان منطقاة عزباة التحرير)الصافيح( فاي الفئاة العمرياة ) 

أمدا الفئدة تات األعمدار  م . 2019% في فترة  مساح الميادانى للمنطقاة عاام 34سنة ( 

% ماان 59شااكلت فئااة األعمااار المتوسااطة نساابة تصاال إلااى ( 59 – 15المتوسددطة )

 عاًمااا فااأكثر( 60)أمددا فئددة كبددار السددنر )الصاافيح(، جملااة سااكان منطقااة عزبااة التحرياا

 % من جملة سكان منطقة الدراسة .7بلغت نسبتهم 

 
( التركيااب العماار  لسااكان منطقااة عزبااة التحرياار )الصاافيح( حسااب 2شااكل )

 2019فئات السن الرئيسية عام 

عاًماا(،  14 – 0يتضح مما سبق انخفا  أعداد السكان داخل الفئة العمرياة )

فااأكثر(، فاي مقاباال ارتفاااع أعاادادهم فاي الفئااة العمريااة المتوسااطة  60والفئاة العمريااة )

 Dependency( ومن دراسة هذه الفئات الثـالث يستخرج معدل اإلعالـة 59 – 15)

Ratio .وفيه ننسب 

34% 

59% 

7% 

فئات صغار السن 14- 0  59-15فئة األعمار المتوسطة    

(عاماً فأكثر 60)فئة كبار السن   



 2021يناير (    8العدد   )   - الرابعاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

ـ ــ ــ  ت

 
85 

عاًمااا(،  14 – 0ة، وهااي فئااات المعااالين الصااغار )السااكان فااي الفئااات المعالاا

عاًما فأكثر( إلى فئات السن العائلة أو النشطة  60والمعالين الكهول )
(14)

. 

 2019% عاام  69لذلك نجد أن معدل اإلعالة العاام فاي منطقاة الدراساة بلاغ  

 ويرجع ذلك الرتفاع نسبة صغار السن وليس كبار السن، وتشير هذه المعدالت إلاى أن

نسبة النشطين اقتصاديًّا في تزايد مستمر من تعداد آلخر، ويؤثر ذلك في نساب اإلعالاة 

 العام للسكان لمنطقة الدراسة.

 الحالة الزواجية. -2

لقد تزايد االهتمام بالحالة الزواجية وتقييمهاا مان جاناب الحكوماات الوطنياة ، 

رفااع مكانااة الحياااة وأيضاااً ماان جانااب المؤسسااات والمنظمااات الدوليااة نظااراً ألهميااة 

الزواجيااة وتحقيااق المساااواة فااي الحقااوق والواجبااات ، هااذا باإلضااافة إلااى ضاارورة 

االستفادة من طاقات وإبداعات الجنسين ، والتي تشكل المجتماع  بال وأصابحت مقياا  

الحالة الزواجياة فاي المجتماع تساتخدم كمقياا  لدرجاة التقادم االقتصاادي واالجتمااعي 

د الفجااوات النوعيااة بوضااوح فااى القاادرة فااى الوصااول إلااى للمجتمااع ، ويالحااو وجااو

الموارد والثروات وفى فرص العمل ، وفى الوصول إلى مختلف مصادر القوة ، وفاى 

مواقع اتخاذ القرار والمناصب السياسية ، ولتحديد حجم الفجاوة النوعياة وماد  التميياز 

ع االجتمااعي فاى بين الرجل والمرأة يلزمنا الحصاول علاى بياناات مقسامة حساب الناو

( 2كال المجاااالت االقتصاادية والسياسااية واالجتماعياة فااى مصار ، ويوضااح الجاادول )

 .2019الحالة الزواجية لسكان منطقة عزبة التحرير )الصفيح( عام 

( التوزيع النسبي للسكان حسب الحالة الزواجية النوع منطقة عزبة  2جدول ) 

 م2019التحرير )الصفيح( عام 

 أناث )%( )%(تكور  الحالة 

 25 31 لم يتزوج /عقد قران

 63 66 متزوج

 2.5 1 مطلق

 9.5 2 أرمل

-1إلاى  2019-6-1المصدر: الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة فاي الفتارة مان 

10-2019 

 

                                           
1

 . 147 - 146، ص ص1997أحمد علي إسماعيل، مرجع سبق ذكره،    
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التوزيع النسبي للسكان حسب الحالة الزواجية النوع منطقة عزبة (  3شكل )

 م2019التحرير )الصفيح( عام 

% فاي  66(  أن نسبة المتزوجين  من الذكور بلغت  3وتشير أرقام الجدول )

% من  سكان منطقة الدراسة ، وبلاغ نسابة  لام يتازوج فاي   63المقابل المتزوجات بلغ 

% ماان  سااكان  االناااث فااي  منطقااة  25% فااي المقاباال االناااث بلااغ  31الااذكور  بلااغ 

ة أدت إلاى تاأخر سان الازواج وعادم الدراسة ، وهذا يادل علاى أن هنااك مشااكل متعادد

إتمام الزواج بالنسابة لمان عقاد قاراهم بسابب عادم تاوفر شاقة أو عادم تاوفر اإلمكانياات 

 1لتوفير متطلبات الزواج نظرا لنقص فرص العمال، وبلاغ نسابة الطاالق للاذكور  بلاغ 

% ، وتباين  مان خاالل االساتبيانات أن  2,5% في حين بلغ نسبة الطالق فاي  االنااث 

% . ويتضح مان ذلاك  أن  9,5% في  حين بلغت لإلناث  2ة األرامل للذكور بلغت فئ

 نسبة االعالة لإلناث مرتفعة في منطقة الدراسة  .

 الحالة التعليمية:-3 

يعاد التعلايم المحارك الرئيساي لتكااوين وبناا  الشخصاية ، والقادرة فاي التعبياار 

دوراً مهماااً فااي تنميااة (، فهااو يااؤدي 15عاان االسااتجابة لمتغياارات العصاار الحااديث)

المهارات والخبرات لد  الفرد ، فلم يعد هناك نشاط اجتمااعي معاين فاي وجاوه الحيااة 

المختلفة إال ويقوم على التعليم ، ولهذا أصبح النظام التعليمي احد الركائز األساسية فاي 

تطوير المجتمع ، وعن طريقاه يمكان إعاداد الماواطن الاواعي والقاادر علاى المسااهمة 

                                           
1
،  ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، الشراكة في األسرة العربية األمم المتحدة 

 .87، ص2001،  ، نيويورك (31سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية )
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(، ومع التعليم يمكن خلق القيم واالتجاهاات والمياول 16تنفيذ خطط التنمية القومية) في

التي تنمي في اإلنسان الفهم السليم لموضوع التنمية البشرية وكيفية اساتثماره إقتصاادياً 

 وإجتماعياً وسياسياً.

وتظهر بيانات الدراسات االستقصائية الحديثة أن تعليم المارأة يحقاق أثاراً فاي 

ائلة أكبر مماا يحققاه تعلايم الرجال ، بسابب تحملهاا مساؤولية رعاياة األسارة وتربياة الع

األطفال وقيامها باألعمال المنزلية مما يجعل تعليمها يؤثر مستقبالً في سلوك إنجابهاا ، 

خاصٍة عندما تحااول الجماع باين تربياة أطفالهاا وتعليمهاا ، فساوف تظهار لاديها بعاض 

ار الزوجية ماع أدوار ومساتويات تعليمهاا ، وعادم كفاياة المشاكل ، منها تعار  األدو

وقتهااا نتيجااة المسااؤوليات التااي تقااع علااى عاتقهااا ، األماار الااذي يفاار  اتجاااه ساالوك 

 خصبها إلى عدم اإلكثار من األطفال.  

ويااارتبط انخفاااا  معااادالت الموالياااد والخصاااوبة العاماااة ، ووفياااات الرضاااع 

، وحاالتهم الزواجية من ناحياة أخار  ، كماا  بتطور الهيكل التعليمي للسكان من ناحية

تتأثر الحالة الزواجية فى نفس الوقت بالمستو  التعليمي الذي أصبح أحد أهام العوامال 

 المؤدية لتأخر سن الزواج. 

كما ال يُغفل أثر الحالاة التعليمياة منفاردة علاى غيرهاا مان العناصار ، فالحالاة 

التعليميااة علااى ساابيل المثااال تااؤثر علااى توزيااع السااكان حسااب األنشااطة االقتصااادية 

وتااوزيعهم فااى الحضاار والريااف
(17)

، كمااا تااؤثر الخصااائص التعليميااة علااى الهجاارة 

ضاو  الفتارات التاي يقضايها الفارد  والمهنة ودخل الفرد ، كما تشير إلاى اإلعالاة ، فاى

فى مراحل التعليم دون عمل معوالً مان اآلخارين ، حياث إن معادل أمياة الساكان يمكان 

أن يعد المقيا  الحقيقي لحالاة الساكان التعليمياة ، والمحاور الارئيس الاذي تادور حولاه 

 Illiteracyالسياسة التعليمية ألي مجتمع  ، وقد استخدمت األمم المتحدة معدل األمية 

Rate   باعتباااره حااداً فاصااالً بااين األميااين والمتعلمااين ، كمعيااار لتحديااد الاادول الناميااة

ساانة  15٪ ماان جملااة السااكان فااى فئااات العماار 20والتااي ال يقاال معاادل األميااة بهااا عاان

 فأكثر كما حددتها األمم المتحدة   .

 -االتي:وتبين من خالل الدراسة الميدانية لمنطقة عزبة التحرير )الصفيح( 

يعد السكان المتعلمون أحد أهم الفئاات الساكانية المهماة ه نظاراً لتأثيرهاا علاى 

الخصااائص السااكانية المختلفااة ، خاصااة تلااك المحااددة للنمااو السااكاني ، وقااد بلااغ عاادد 

                                           
2

عبا  فاضل السعدي، سكان الوطن العربي دراسة في مالمحه الديموغرافية وتطبيقاته   

 .284، ص2001، مؤسسة الوراق، عمان، 1الجغرافية، ط
17
، السكن الحضر  فى العالم الثالث )المشكالت والحلول( ، ترجمة  برنارد جرانويتبية 

 .145، ص 1987منشأة المعارف ،اإلسكندرية ، ،   محمد على بهجت الفاضلى
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السااكان الحاصاالين علااى مااؤهالت علميااة  أقاال ماان المتوسااط فااأعلى  بمنطقااة الدراسااة  

لمنطقااة الدراسااة بنساابة   2019التااي تماات عااام نساامة حسااب االسااتبيانات  4500نحااو 

 % من سكان منطقة الدراسة . 78

( التوزيع النسبي للحالة التعليمية لمنطقة عزبة التحرير )الصفيح( عام 3جدول )

 م2019

 % االجمالى  % أناث % تكور  الحالة 

 32 1440 17 765 15 675 أمى

 18 810 10 450 8 360 يقرأ ويكتب

 19 855 13 585 6 270 المتوسطمؤهل أقل من 

 23 1035 10 450 13 585 مؤهل متوسط /فوق متوسط

 8 360 3 135 5 225 جامعى فأعلى 

 100 4500 53 2385 47 2115 االجمالى 

-1إلاى  2019-6-1المصدر: الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة فاي الفتارة مان 

10-2019 

تصانيفهم إلاى أمياين وأنصااف أمياين وتتطلب دراسة الهيكل التعليمي للساكان 

ومتعلمين كي تتضح حالتهم التعليمية ، وحتى تكون تلك الحالة أكثر وضوحاً وتفصايالً 

( ، 1ه فيجب تصنيف ودراسة الساكان ماوزعين حساب المساتويات التعليمياة المختلفاة)

( توزيااع سااكان منطقااة عزبااة التحرياار )الصاافيح(  4( ، والشااكل )3ويوضااح الجاادول )

 مستواهم التعليمي على خمس فئات تعليمية رئيسة  : 3وات فأكثر( حسبسن10)

 فئـة غير متعلمة )أمي( (1)

% مان ساكان منطقاة الدراساة،  32بلغت فئة غير متعلماة فاي منطقاة الدراساة 

% مان ساكان منطقاة الدراساة فاي المقابال 17وترتفع قلياًل النسابة عناد االنااث لتصال 

منطقة الدراسة . وترتفع نسبة غير متعلماة عان % من سكان  15الذكور بلغت النسبة 

% ماان  ساكان المديناة . وبيناات  28م  حياث بلاغ   2017المتوساط العاام للمديناة عااام 

الدراسااة ان ارتفاااع معاادالت الهجاارة ماان ريااف محافظااات مصاار، خاصااة ماان الوجااه 

 القبلي والبحري إلى مدينة بني سويف، بهدف العمل دون االهتمام بالتحصايل العلماي،

 أو الحصول على مؤهل دراسي حيث كان الهدف اقتصادياً في المقام األول.

                                           
(1 ) Abdel-Latef El Heneidy, Education And the Population Problem 

in Egypt, the 25th  Annual Seminar on Population Issues in the 

Middle East, Africa, Asia, C.D.c. Cairo, 1995.p.99. 
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 م2019( الحالة التعليمية لمنطقة عزبة التحرير )الصفيح( عام 4شكل )

 فئـة يقـرأ ويكتـب )أنصاف األميين(: (2)

تضاام هااذه الفئااة السااكان الااذي لاام يحصاالوا علااى أي شااهادة دراسااية ولكاانهم 

يستطيعون القرا ة والكتابة، ولهذا فان قدراتهم العلمية محدودة بما يمكان معاه وصافهم 

% من ساكان منطقاة الدراساة، وتصال  18بأنهم أنصاف أميين ، حيث تضم تلك الفئة  

كان  منطقاة الدراساة  . وتانخفض % مان سا 10% وفاى االنااث  8النسبة  في الذكور 

% ماان سااكان  28م التااي بلغاات  2017النساابة عاان متوسااط مدينااة بنااى سااويف عااام 

المدينة.  كذلك تنخفض نسابتهم باالتوازي ماع االهتماام بالحصاول علاى مؤهال دراساي 

بهاادف تحسااين الحالااة االقتصااادية ورفااع مسااتو  الاادخل، كااذلك ال يغفاال أثاار مااد فتاارة 

تى المرحلة اإلعدادية، مما أد  إلى انخفاا  نسابة الساكان فاي تلاك اإللزام التعليمي ح

 الفئة. 

 فئة الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط: (3)

سااانوات فاااأكثر( الحاصااالين علاااى الشاااهادة  10تضااام هاااذه الفئاااة الساااكان ) -

٪ 19االبتدائية أو اإلعدادياة أو كالهماا ، وقاد بلغات نسابتهم فاي منطقاة الدراساة  نحاو 

ن منطقة الدراساة  حساب نتاائ  االساتبيانات ، وتانخفض نسابة تلاك الفئاة  من جملة سكا

% ،  وبالمقارنااة  مااع  29م حيااث بلغاات  2017عاان المتوسااط العااام للمدينااة  عااام  

%  من سكان نظيرتها  الحضر، ففهى منطقاة  15,7محافظات الجمهورية حيث  تبلغ 

لتحقااين بالماادار  نظااراً لتطبيااق الدراسااة ترتفااع قلااياًل ، نتيجااة زيااادة أعااداد السااكان الم

 القوانين التي جعلت التعليم األساسي إلزامياً .
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وبالمقارناااة  باااين نسااابة الاااذكور واالنااااث الحاصااالين علاااى مؤهااال أقااال مااان  

% مااان ساااكان منطقاااة الدراساااة   13المتوساااط  ، نجاااد ان نسااابة االنااااث ترتفاااع  لتبلاااغ 

رص الاذكور علاى اساتكمال حاصلين  على مؤهل أقل من المتوسط ، يعود ذلك إلاى حا

تعلاايمهم بهاادف الحصااول علااى مؤهاال دراسااي متوسااط فااأعلى يُمكاانهم ماان االلتحاااق 

بأعماال ووظااائف ذات دخال أعلااى ، باإلضاافة إلااى أثار الاازواج المبكار والتساارا ماان 

التعليم بالنسبة لإلناث ، ومن ثم ارتفااع نسابتهم بتلاك الفئاة ، وذلاك فاى ضاو  الخلفياات 

اعية لكثير من سكان مدن المحافظة المهاجرين إليها مان منااطق ريفياة الثقافية واالجتم

، حيااث يفضاالون تاازوي  اإلناااث عاان اسااتكمال تعلاايمهن ممااا يااؤد  إلااى عاادم اسااتكمال 

 الكثيرات لتعليمهن. 

 فئة الحاصلين على مؤهل متوسط وفوق المتوسط: (4)

تضاام فئااة السااكان الحاصاالين علااى مؤهاال متوسااط وفااوق المتوسااط النساابة  -

األكبار مان جملااة الساكان المتعلماين بمدينااة بناي ساويفه لتحتاال المركاز األول مقارنااة 

نسامة  833بالمستويات التعليمية األخر  . حيث بلغ عادد الساكان المنتماين لتلاك الفئاة 

% من  سكان منطقة عزبة التحرير )الصفيح( ، وتلك النسبة تنخفض عان  23ومثلت  

 % من سكان المدينة .  35م الذ  بلغ  2017  المتوسط العام للمدينة في  تعداد

وترتفع نسبة السكان في  تلك الفئة  في  منطقة الدراساة  وفاى المديناة بشاكل  

عام ، إلى طبيعة النشاط الصناعي السائد بمديناة بناي ساويف ، الاذي يازداد طلباه علاى 

تلاااف العمالاااة الفنياااة ، خاصاااة مااان خريجاااي المااادار  الثانوياااة الفنياااة الصاااناعية بمخ

 تخصصاتها .

وتصل  نسابة اإلنااث الحاصاالت علاى مؤهال متوساط وفاوق المتوساط فاي  -

% ماان ساكان منطقااة الدراسااة فااي مرحلاة  التعلاايم ،  نتيجااة لعاادة  10منطقاة الدراسااة  

عوامل منها تغير نظرة األسارة لفكارة تعلايم اإلنااث ، كاذلك كاان لجعال التعلايم إلزاميااً 

مرحلااة التعلاايم األساسااي دور فااى تشااجيع الكثياارات السااتكمال تعلاايمهن للحصااول  فااى

علااى مؤهاال تعليمااي أعلااى ، بهاادف الحصااول علااى فرصااة عماال مناساابة ، وماان ثاام 

مشاركتهن فى تحمل جز  من األعبا  المالياة لإلسارة ، وكاان لاذلك أثاره الواضاح فاى 

 أخر . لخصوبة من جهةانخفا  نسبة أمية اإلناث من جهة ، وانخفا  معدالت ا

 فئة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى: (5)

تمثل تلك الفئة قمة الهارم التعليماي للساكان بعزباة التحريار )الصافيح(، كماا  -

أن أفرادها مؤثرين في النمو السكاني، وتتصف تلك الفئاة باأن نسابتها منخفضاة، حياث 

% ،  5سابة  الاذكور  % من سكان منطقة الدراسة في مرحلة التعلايم، وتصال ن 8تبلغ 

 % من سكان منطقة الدراسة في  مرحلة  التعليم . 3واالناث تبلغ  نسبتهم 

وتاانخفض  نساابة السااكان المتعلمااين الحاصاالين علااى مؤهاال جااامعي فااأعلى 

م ،  2017% عان عاام  1,6بعزبة التحرير )الصفيح( عن  مدينة بناي ساويف  بنسابة 
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المدينة  وعن متوسط الجمهورية  نتيجاة  ويرجع انخفا  نسبتهم  بمنطقة الدراسة عن

لتضاااؤل فاارص العماال المتااوفرة للحاصاالين علااى المااؤهالت العليااا ، وزيااادة أعااداد 

العاطلين منهم ، حيث بلاغ معادل بطالاة الساكان الحاصالين علاى مؤهال متوساط وفاوق 

٪ للحاصاالين علااى مؤهاال جااامعي5.8٪ مقاباال 3المتوسااط نحااو 
(18)

، ممااا قااد يفساار 

التعليم الفني المتوسط ، ومن ثم زيادة نسبة المقيدين به والحاصالين علياه ، االتجاه نحو 

كما يُفسر ذلك االنخفا  أيضاً فى ضو  تضاؤل حجم الهجرة الوافادة إلاى بمديناة بناي 

 سويف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
 0 157، ص     2003، تقرير التنمية البشرية لمصر عام  ( معهد التخطيط القومى1)
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