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 باسم سميسان فياض 

 مرخ -القاهخة   – السعهج العالي لمتعاون الدراعي
 

التشسية البذخية، االنفاق االستهبلكى، : الكمسات الدالة
 التحميل العشقػدى

 
 زــــــــــــــــالسهجـ

  
لقج تدايج االهتسام مشح نهاية الحخب العالسية في 

، بقزية التشسية، خاصة بعج أن الساضىمشترف القخن 
حققت دول العالع الثالث تحخرها الدياسي، ثع أخحت 

التخمف والفقخ تديج مغ حالة jفي مػاجهة مذكبلت 
اقتراديات  وضهختوالسذاكل االجتساعية السدمشة، 

قج ضهخت كفخع خاص مغ  مغ ناحية أخخى  التشسية
الجراسات االقترادية لجراسة اقتراديات العالع الثالث، 
ولقج تأثخ مفهػم التشسية بطاهخة العػلسة ذات األبعاد 

صة لمبعج التي أعصت أهسية خاو الستعجدة والستذابكة 
الستعمق بالتشسية البذخية، داخل إشار مفهػم التشسية 
الذاممة، إذ أن الفجػات بيغ العالع الستقجم والعالع 
الشامي لع تعج فجػة مػارد وإمكانيات حيث ضهخت أيزا 
فجػة أخخى أكثخ عسقًا هي الفجػة السرخفية، وأصبحت 

ما التشسية البذخية في ضل تمظ الفجػة السعخفية شخشا الز 
لتحقيق مختمف أبعاد التشسية الذاممة، وبجون التخكيد 
عمى التشسية البذخية فإن الجول الشامية لغ تدتصيع 
االنصبلق االقترادي ومػاجهة تمظ الفجػة السعخفية، 
كسا يتزح لشا أنه ال يسكغ الفرل بيغ مدار التشسية 

الثخوة هع البذخ  ألناالقترادية والتشسية البذخية، 

ي أمة، وأن تحقيق التشسية الذاممة بسفهػمها الحقيقية أل
العام يؤدي لئلشباع الستدايج لمخغبات سػاء السادية أو 

وبشاء عمى ذلظ فإن التشسية البذخية تعتبخ  ،السعشػية
يجب عرب التقجم سػاء في الخيف أو الحزخ، لحا 

تشسية العشرخ البذخي عمى أساس أن البذخ ب االهتسام
لخيف السرخي، وذلظ عغ شخيق هع ركيدة التقجم في ا

تحديغ نػعية حياة البذخ، وتػسيع الخيارات الستاحة 
أمامهع مغ الحرػل عمى السػارد البلزمة، وتصػيخ 

تدويجهع بالسعارف  قجراتهع التعميسية والرحية و
وتحديغ ضخوف البيئة السحيصة بهع وإكدابهع السهارات 

ة بحيث يسكغ أن تتحقق مذاركتهع الفاعمة في تشسي
 مجتسعهع مع جشي ثسار تمظ السذاركة.

 
 مذكمة البحث

 
تسثمتتتت مذتتتكمة البحتتتث فتتتي أنتتته بتتتالخغع متتتغ الجهتتتػد 
التي بحلت لتحديغ أوجه الحياة االقترادية واالجتساعية 
فتتي الخيتتف السرتتخي، إال أنهتتا مازالتتت بعيتتجة عتتغ تحقيتتق 
األهجاف السشذتػدة لتشسيتة القخيتة واإلندتان الخيفتي وتشسيتة 
العشرتتتخ البذتتتخي لتتتع تأختتتح االهتستتتام ال تتتافي خاصتتتة فتتتي 

بتحدتتيغ نػعيتتة الحيتتاة عمتتى التتخغع متتغ  الجانتتب الستعمتتق
تػسيع نصاق الخجمات أفقيا، كسا أنه تػجج شػاهج عجيتجة 
عمى وجػد فجػة تشسػيتة بتيغ الخيتف والحزتخ، ومتغ أهتع 
مطتتتاهخ هتتتتحا القرتتتتػر، انتذتتتار األميتتتتة وتتتتتجني األحتتتتػال 
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الرحية، وانتذار البصالة وقمة فخص العستل وغيخهتا متغ 
مشهتا أيزتا الطتاهخ الجالتة اآلثار الدتمبية األختخى، والتتي 

عمتتتتتى وجتتتتتػد فجتتتتتػة نػعيتتتتتة بتتتتتيغ الجشدتتتتتيغ فتتتتتي الخيتتتتتف 
 السرخي. 

 
 ىدف البحث

 
وانصبلقًا مغ السذكمة البحثية فقج تحجد هجف البحث 
بذتتتتكل عتتتتام فتتتتي التعتتتتخف عمتتتتى  أثتتتتار التشسيتتتتة البذتتتتخية 
الخيفيتتتتة اقترتتتتاديا واجتساعيتتتتا وذلتتتتظ متتتتغ ختتتتبلل تحقيتتتتق 

 األهجاف الفخعية التالية:
عمى أهع السؤشخات االقترتادية واالجتساعيتة  التعخف .1

 والجيسػغخافية في الخيف السرخي.
التعتتخف عمتتى اآلثتتار االقترتتادية عمتتى تػزيتتع التتجخل  .2

 والفقخ في الخيف السرخي. 
التعخف عمى أهع متغيخات التشسية البذخية فتي الخيتف  .3

 السرخي.
التعتتتخف عمتتتى دليتتتل التشسيتتتة البذتتتخية العتتتادي والستتتشقح  .4

ي والقبمتتتتي وإجستتتتالي الجسهػريتتتتة ختتتتبلل لمػجتتتته البحتتتتخ 
 ( 2014-2009الفتخة )

 
 الظريقة البحثية ومرادر البيانات 

 
اعتستتتج هتتتحا البحتتتث عمتتتى استتتتخجام أستتتمػبي التحميتتتل 
الػصتتفي والتحميتتل ال ستتي بشػعيتتة السعمستتي والبلمعمستتي، 
والتتتتتتحي استتتتتتتخجم بذتتتتتتكل ختتتتتتاص فتتتتتتي تحميتتتتتتل العػامتتتتتتل 

التحميتتتل االجتساعيتتتة حيتتتث تتتتع االستتتتعانة بتتتبعس شتتتخق 
اإلحرتتتتايي فتتتتي األغتتتتخاض التتتتتي تختتتتجم البحتتتتث. وفيستتتتا 
يتعمق بالبيانات التي استمدمها البحتث، فقتج تتع االستتعانة 
بالبيانات الثانػية السشذػرة وغيخ السشذػرة، وذلظ اعتستادًا 
عمى إصجارات معهج التخصيط القػمي والخاصتة بتقتاريخ 

جة  التشسيتتتتتة البذتتتتتخية بالتعتتتتتاون متتتتتع بخنتتتتتام  األمتتتتتع الستحتتتتت
لمتشسيتتتتة، والجهتتتتاز السخكتتتتدي لمتعبئتتتتة العامتتتتة واإلحرتتتتاء 
وستتتجبلت التتتػزارات السختمفتتتة مثتتتل وزارة التخبيتتتة والتعمتتتيع 
والرتتتتتحة، كستتتتتا استتتتتتفاد الباحتتتتتث بالعجيتتتتتج متتتتتغ السخاجتتتتتع 

 والبحػث والجراسات ذات الرمة بسػضػعه. 
 
 
 

 اإلطار الشظري لمبحث
 

 مفيهم التشسية البذرية 
 

البذتتتتخية لتتتتيذ ججيتتتتجًا تسامتتتتًا، يعتبتتتتخ مفهتتتتػم التشسيتتتتة 
حيتتتث أشتتتارت الفمدتتتفات القجيستتتة إلتتتى مزتتتسػنه، وأولتتتت 
الحزارات اإلندانية الستتالية اهتسامًا خاصًا بحيتاة الفتخد 

صتتتجر عتتتغ األمتتتع الستحتتتجة  1990ومعيذتتتته. وفتتتى عتتتام 
أول تقخيتتخ لمتشسيتتة البذتتخية، والتتحي اعتستتج تعخيفتتًا لسفهتتػم 

حقتتتتًا فتتتتي تقخيتتتتخ  لعتتتتام التشسيتتتتة البذتتتتخية، وقتتتتام بتعجيمتتتته ال
، وقتتج جتتاء فتتي هتتحا التعخيتتف أن التشسيتتة البذتتخية 1995

هتتي معسميتتة تػستتيع لخيتتارات الشتتاسم. ومتتغ حيتتث السبتتجأ 
فتتتإن هتتتح  الخيتتتارات يسكتتتغ أن ت تتتػن مصمقتتتة، ويسكتتتغ أن 
تتغيتتخ بستتخور الػقتتت، ول تتغ الخيتتارات األساستتية الثبلثتتة 
 عمتتتى جسيتتتع مدتتتتػيات التشسيتتتة البذتتتخية، هتتتي أن يعتتتير
الشاس حياة صحية، وأن يحرمػا عمى التعمتيع والسعخفتة، 
وأن يحرمػا عمى السػارد البلزمة لسدتػى معيذة اليقتة. 
ول تتتتغ التشسيتتتتة البذتتتتخية ال تشتهتتتتي عشتتتتج ذلتتتتظ، فالخيتتتتارات 
اإلضتتتتتافية تتتتتتتخاوح متتتتتغ الحخيتتتتتة الدياستتتتتية واالقترتتتتتادية 
واالجتساعيتتتتتتة، إلتتتتتتى التستتتتتتتع بحقتتتتتتػق االبت تتتتتتار واإلنتتتتتتتاج 

الحاتي الذخري. وبرفة عامة يعتبخ السفهػم واالحتخام 
األدق لمتشسيتتة البذتتخية هتتػ التتحي يتزتتسغ عسميتتة التغييتتخ 
االرتقتتتتايي السخصتتتتط لمشهتتتتػض بجتتتتػدة حيتتتتاة الشتتتتاس فتتتتي 
مختمتتتتتف جػانبهتتتتتا، والتتتتتتي يتذتتتتتارك فيهتتتتتا الشتتتتتاس بعجالتتتتتة 
لتحستتتل أعبايهتتتا وتقاستتتع عػايتتتجها. كستتتا أن هشتتتاك تعخيتتتف 

ف بأنهتا تدتتهجف تػستيع آخخ لمتشسية البذخية، حيث تعخ 
فتتتتتخص اإلندتتتتتان، وهتتتتتح  الفتتتتتخص ال حتتتتتجود لهتتتتتا وتتتتتتختبط 
بسحتتجدات عتتجة مشهتتا االقترتتادية واالجتساعيتتة والدياستتية 
والثقافيتتة التتتي تعكتتذ تشسيتتتة اإلندتتان متتغ أجتتل اإلندتتتان 
وبػاستتتتتصة اإلندتتتتتتان، والتشسيتتتتتة البذتتتتتتخية معشاهتتتتتا تحقيتتتتتتق 

لتظ إال الدعادة والخضا لئلندتان صتانع التشسيتة، وال يتتع ذ
بتػستتتتيع الخيتتتتارات لتتتته عتتتتغ شخيتتتتق إيجتتتتاد حيتتتتاة كخيستتتتة 
وفتتتخص عستتتل مشاستتتبة وذلتتتظ متتتغ ختتتبلل تعميستتته وتثقيفتتته 
وتجريبه،ولقج تجاوز مفهػم التشسيتة البذتخية التجخل والشستػ 
ليذتتتسل انتعتتتاش جسيتتتع القتتتجرات البذتتتخية كمهتتتا، والتشسيتتتة 
البذتتتتخية تعشتتتتي السحافطتتتتة عمتتتتى حقتتتتػق الجيتتتتل الحتتتتالي 

 قبمية عمى قجم السداواة.واألجيال السدت
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 مؤشرات قياس التشسية البذرية 
 

يعتتتج مػضتتتػع قيتتتاس التشسيتتتة البذتتتخية ومعتتتجالتها متتتغ 
القزتتايا العسميتتة التتتي اختمفتتت فيهتتا اآلراء وتعتتجدت فيهتتا 
السعتتتتتتتاييخ والسقتتتتتتتاييذ السدتتتتتتتتخجمة فتتتتتتتي قيتتتتتتتاس التشسيتتتتتتتة 
ومعتتتتتتتتجالتها وذلتتتتتتتتظ إلختتتتتتتتتبلف الطتتتتتتتتخوف االقترتتتتتتتتادية 

فية والدياستية ل تل دولتة عتغ األختخى، واالجتساعية والثقا
لتتتتحلظ فإنتتتته متتتتغ الرتتتتعػبة إيجتتتتاد مقيتتتتاس ثابتتتتت ومػحتتتتج 
يعكتتذ كافتتة جػانتتب التشسيتتة، ف تتل مقيتتاس أو مؤشتتخ لتته 
مدايتتتا  وعيػبتتته، حيتتتث أن بعتتتس هتتتح  السقتتتاييذ كسيتتتتة، 
وبعزتتتتتها اآلختتتتتخ وصتتتتتتفية تختتتتتتز بستغيتتتتتخات يرتتتتتتعب 

قتػق التعبيخ عشهتا كسيتًا مثتل حخيتة الفتخد والجيسقخاشيتة وح
اإلندان والقزتايا الستعمقتة بالبيئتة وغيخهتا متغ الستغيتخات 
التتتتتتتي يرتتتتتتعب قياستتتتتتها، وعسػمتتتتتتا فتتتتتتإن مقيتتتتتتاس التقتتتتتتجم 
االجتستتتتتاعي ومدتتتتتتػى السعيذتتتتتة والتشسيتتتتتة البذتتتتتخية التتتتتتي 
يعتتتجها البخنتتتام  اإلنستتتايي لؤلمتتتع الستحتتتجة لقيتتتاس التشسيتتتة 
واتجاهاتهتا فتي أي مجتستع وتختيتتب التجول وفقتا لسؤشتتخات 

عج مغ أهع وأبخز السقتاييذ السدتتخجمة فتي هتحا مختمفة ي
الذتتتأن، حيتتتث ارت تتتد السقيتتتاس عمتتتى أستتتاس أن التشسيتتتتة 
بسفهػمهتتتتا الذتتتتامل إنستتتتا يذتتتتتسل عمتتتتى جتتتتانبيغ رييدتتتتييغ 
إحتتتتجاهسا اقترتتتتتادي واآلختتتتتخ اجتستتتتتاعي، وأن أي جهتتتتتػد 
تشسػيتتتتة فتتتتي أي مجتستتتتع ال يجتتتتب أن تتػقتتتتف عشتتتتج حتتتتج 

زيتتادة اإلنتتتاج تحقيتتق األهتتجاف االقترتتادية الستسثمتتة فتتي 
والتتجخل ألفتتخاد السجتستتع، بتتل البتتج أن تستتتج إلتتى تحدتتيغ 
األحتتتتػال الرتتتتحية والتعميسيتتتتة ومدتتتتتػى السعيذتتتتة ألفتتتتخاد 
السجتستتتتتع، لتتتتتحلظ فقتتتتتج اتجتتتتته الستخررتتتتتػن فتتتتتي مجتتتتتال 
التشسيتتة إلتتى العستتل عمتتى إيجتتاد معتتاييخ ومؤشتتخات لقيتتاس 
التقتتتتتتجم االقترتتتتتتادي و االجتستتتتتتاعي ومدتتتتتتتػى السعيذتتتتتتة 

ي قتتتتجرة السجتستتتتع عمتتتتى إشتتتتباع الحاجتتتتات لمدتتتتكان، ومتتتتج
األساستتتتتية ستتتتتػاء الساديتتتتتة مشهتتتتتا مثتتتتتل األغحيتتتتتة والستتتتتأوي 
والرحة، أو السعشػية مثتل التعمتيع واألمتغ، بحيتث تقتيذ 
هتتتح  السؤشتتتخات متتتجي قتتتجرة الجولتتتة عمتتتى إشتتتباع حاجتتتات 
أفخادهتتا السختمفتتة ومتتجي الحخمتتان متتغ تمتتظ الحاجتتات فتتي 

دتمة متغ التقتاريخ السجتسع حيتث قتجمت األمتع الستحتجة سم
عتتتتتغ دليتتتتتل التشسيتتتتتة البذتتتتتخية لخصتتتتتج معتتتتتجالت التصتتتتتػر، 
وتختيب دول العالع السختمفة وفقا لثبلث مؤشتخات رييدتية 
تتسثتتتل فتتتي العستتتخ الستػقتتتع عشتتتج الستتتيبلد لتتتيعكذ الحالتتتة 
الرتتحية ومدتتتػى التغحيتتة فتتي السجتستتع السصمتتػب عستتل 

( 64-15قياس له متغ ناحيتة، وندتبة الدتكان البتالغيغ )

مستتتتتتيغ بتتتتتتالقخاءة وال تابتتتتتتة متتتتتتغ إجستتتتتتالي عتتتتتتجد ستتتتتتكان الس
السجتستتتتتتع كسؤشتتتتتتخ لمتعبيتتتتتتخ عتتتتتتغ التحرتتتتتتيل التعميستتتتتتي، 
باإلضتتافة إلتتى متػستتط التتجخل الفتتخدي الحقيقتتي السعتتادل 
بتتتالقػة الذتتتخايية السعادلتتتة بالتتتجوالر كسؤشتتتخ عمتتتى مدتتتتػي 
السعيذتتة، ثتتع يتتتع بعتتج ذلتتظ احتدتتاب الستػستتط الحدتتابى 

كخ ويتتتع شخحتته متتغ الػاحتتج لمسؤشتتخات الثبلثتتة ستتالفة التتح
الرتتحيح ليعصتتي رقستتا يحتتجد وضتتع التشسيتتة البذتتخية فتتي 
السجتستتع، ومتتغ الجتتجيخ بالتتحكخ أن هشتتاك مدتتتػى لقيتتاس 
التشسيتتتتة البذتتتتخية عتتتتغ شخيتتتتق مؤشتتتتخات تفرتتتتيمية لخصتتتتج 
االنجتتتازات فتتتي السجتتتاالت ذات الرتتتمة بالتشسيتتتة البذتتتخية 

تعتج كسجاالت الرحة والتعمتيع واإلستكان والسخافتق والتتي 
مغ أهع السجاالت السختبصة بالتشسية البذتخية لستا لهتا متغ 
تتتتتتأثيخ مباشتتتتتخ عمتتتتتى إنتاجيتتتتتة الفتتتتتخد، حيتتتتتث أن تتتتتتجهػر 
مدتػى هح  الختجمات وغيابهتا يتشعكذ ستمبًا عمتى قتجرات 

 الفخد اإلنتاجية والسجتسع ككل. 
 

 دليل التشسية البذرية
 

 Human(HDIيت تتتتػن دليتتتتل التشسيتتتتة البذتتتتخية )
Development Index متتغ ثتتبلث مؤشتتخات فخعيتتة ،

 هي: 
السدتػى الرحي: معبخًا عشه بسقيتاس العستخ الستػقتع  .1

عشتج الستيبلد، باعتبتار  يعكتتذ الحالتة الرتحية، وذلتتظ 
متتغ ختتبلل البيانتتات التفرتتيمية السدتتجمة عتتغ الػفيتتات 

 والدكان حدب العسخ. 
مدتتتتتتػى التحرتتتتتيل الجراستتتتتي: معبتتتتتخًا عشتتتتته بسقيتتتتتاس  .2

معتتتتجل اإللستتتتام بتتتتالقخاءة الستػستتتتط الستتتتخجح ل تتتتل متتتتغ 
وال تابة لجي البالغيغ، ومعجل القيج بالتعميع األساستي 

 والثانػي والجامعي. 
مدتػى السعيذة: معبخا عشه بستػستط التجخل الحقيقتي  .3

السعتتتتتتتجل، أي متػستتتتتتتط نرتتتتتتتيب الفتتتتتتتخد متتتتتتتغ الشتتتتتتتات  
 اإلجسالي الحقيقي بالجوالر السكافئ لمقػة الذخايية. 

 

ذتتخية عتتغ شخيتتق معخفتتة ويتتتع حدتتاب دليتتل التشسيتتة الب
القتتيع العميتتتا والتتجنيا لستغيتتتخات التشسيتتة البذتتتخية وذلتتظ متتتغ 

 خبلل السعادلة 
 
 القيسة الدنيا لشفس التغير –القيسة الفعمية لمستغير    
 = 

 القيسة الدنيا لشفس الستغير –القيسة العميا لمستغير 
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 العميا والقيع الجنيا لستغيخات التشسية البذخيةالقيع  .1جدول 
 

 القيسة الدنيا القيسة العميا  الستغيرات السؤشرات الفرعية
 25 85 العسخ الستػقع عشج السيبلد )سشة(  الرحة 
 ندبة اإللسام بالقخاءة وال تابة % -أ التعميع 

 ندبة القيج اإلجسالية في التعميع % -ب
100 
100 

 صفخ
 صفخ

 100 40000 متػسط نريب الفخد مغ الشات  السحمى اإلجسالي )دوالر(  الجخل 
 

 . 2014لسرخ،  تقخيخ التشسية البذخيةمعهج التخصيط القػمي بالتعاون مع بخنام  األمع الستحجة اإلنسايي، السردر: 
 

القتتتتتتيع العميتتتتتتا والتتتتتتجنيا  (1الجــــــدول رقــــــم )ويػضتتتتتتح 
لسؤشتتتخات التشسيتتتة البذتتتخية. وتحدتتتب قيستتتة دليتتتل التشسيتتتة 
البذتتتتتتتتخية كستػستتتتتتتتط بدتتتتتتتتيط لسدتتتتتتتتتػيات االنجتتتتتتتتاز فتتتتتتتتي 
السؤشتتتتخات الثبلثتتتتة الدتتتتابقة، وتتتتتتخاوح قيستتتتته نطخيتتتتا بتتتتيغ 
الرتتفخ والػاحتتج الرتتحيح. ووفقتتًا لتقتتاريخ التشسيتتة البذتتخية 

يتتع الحكتع  الرادرة مغ البخنتام  اإلنستايي لؤلمتع الستحتجة
 عمى مدتػى التشسية البذخية كاألتي:

 (.0.5أ( تشسية بذخية مشخفزة )قيسة الجليل اقل مغ 
 ب( تشسيتتتتتتتتتتتتتتتتة بذتتتتتتتتتتتتتتتتخية متػستتتتتتتتتتتتتتتتصة )قيستتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتجليل 

 (.0.8إلى  0.5بيغ 
 (.0.8جت( تشسية بذخية عالية )قيسة الجليل أكبخ مغ 

 التشسية البذخية في الخيف السرخي: 
يتزتتسغ تحدتتغ مدتتتػى التشسيتتة البذتتخية فتتي الخيتتف، 
أن يتستتتع أفتتتخاد السجتستتتع الخيفتتتي بسدتتتتػى معيذتتتة اليتتتق، 
ويتتدداد احتتتخامهع لمتتحات، كستتا يتتدداد إحداستتهع باالنتستتاء 
إلى مجتسعاتهع عمى نحتػ مصتخد. وحتتى يتحقتق التحدتغ 
السصمتتػب فتتي التشسيتتة البذتتخية الخيفيتتة، فبلبتتج أن يرتتبح 

ع الخيفتتتي مشتجتتتيغ، ومستتتا الشتتتظ فيتتته األفتتتخاد فتتتي السجتستتت
أهسيتتة زيتتادة درجتتة تتتػفخ الفتتخص والخيتتارات االقترتتادية 
واالجتساعيتتتتة والدياستتتتية لجسيتتتتع فئتتتتات السجتستتتتع الخيفتتتتي 
دون تسييتتتتتتد ألستتتتتتباب غيتتتتتتخ مػضتتتتتتػعية مثتتتتتتل الشتتتتتتػع أو 
بالسقارنتتتة بدتتتكان الحزتتتخ، وتتحقتتتق الديتتتادة فتتتي الفتتتخص 

ال: التػزيتع الستاحة لدكان الخيف بتحقق شخشيغ هستا، أو 
العادل لمجخل وتػفخ فخص العسل، ثانيا: أن يتستتع الفتخد 
في الخيف بفتخة حياة أشػل ندبيا وبرتحة جيتجة وشتعػر 
باألمتتان واالستتتقخار، باإلضتتافة إلتتى تسكشتته متتغ حرتتػله 
عمتتى السعخفتتة والت شػلػجيتتا السشاستتبة، ويتحقتتق ذلتتظ لمفتتخد 

مات فتتي الخيتتف عشتتجما يتتتػفخ لتته الغتتحاء السشاستتب والختتج
 األساسية كالرحة واإلسكان والتعميع واألمغ. 

 
 العالقة التبادلية بين التشسية البذرية والتشسية الذاممة

 
الشتتتظ أن ستتتبلمة البذتتتخ ورفتتتاهيتهع تستتتثبلن القاعتتتجة 
األساستتتية ل افتتتة جهتتتػد التشسيتتتة واألنذتتتصة التتتتي يزتتتصمع 
بهتتا السجتستتع اإلندتتاني، متتغ هشتتا يتزتتح أن العبلقتتة بتتيغ 
التشسيتة البذتخية والتشسيتة الذتاممة أصتبحت أمتخًا ال تذتػبه 
شتتكػك يعتتتج بهتتا، بتتل يسكتتغ التتدعع بتتأن هتتح  العبلقتتة هتتي 

قػيتتة بسعشتتي أن كتتل دعتتع لجهتتػد التشسيتتة عبلقتتة شخديتتة 
البذتتخية ستتيؤدى إلتتى دعتتع وتحدتتيغ نتتتاي  جهتتػد التشسيتتة 
الذتتتاممة، ول تتتغ هتتتح  العبلقتتتة تحتتتتاج إلتتتى تحميتتتل عسيتتتق 
يتشتتتاول العجيتتتتج متتتغ التفرتتتتيبلت التتتتي تحتػيهتتتتا عسميتتتتات 
التشسيتتتتتة البذتتتتتخية مثتتتتتل تشسيتتتتتة قتتتتتجرات البذتتتتتخ ومعتتتتتارفهع 

رتقتتتاء بسدتتتتػيات لتحقيتتتق زيتتتادة فتتتي معتتتجالت التتتجخل واال
التتتتتػعي ومحاربتتتتتة الفقتتتتتخ التتتتتحي تدايتتتتتجت معجالتتتتتته بذتتتتتكل 
ممحػظ خاصة في بمجان العالع الثالث، كحلظ فإن مفهػم 
اآلمغ اإلنداني والريغ الججيجة لسا يذسمه مفهػم حقتػق 
اإلندان بسا في ذلظ حقه فتى بيئتة أمشته ونطيفتة، أصتبح 
 يشتتادي بتته السجتستتع التتجولي متتغ ختتبلل مؤشتتخات وأبحتتاث
األمتتتع الستحتتتجة والسشتتتتجيات الجوليتتتة السعتستتتجة، وفتتتى هتتتحا 
اإلشتتتتتتار التتتتتتحي يػضتتتتتتح أن الشذتتتتتتا  االقترتتتتتتادي عمتتتتتتى 
السدتػى ال مى والجديي في مختمف السجتاالت، الدراعتي 
مشهتتتا والرتتتشاعي والختتتجمي والتجتتتاري، وغيتتتخ ذلتتتظ يتتتتأثخ 
بجهتتتػد التشسيتتتة البذتتتخية فتتتإن الجانتتتب االجتستتتاعي يشالتتته 

  ػن أكبخ. التأثيخ بجرجة قج ت
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وال يتتتتدال مفهتتتتػم ودراستتتتة التشسيتتتتة الستػاصتتتتمة مجتتتتااًل 
(، ومع ذلتظ فقتج 1لمسهتسيغ بذئػن البيئة برفة أساسية)

أيقشتتػا أنتته ال يسكتتغ وجتتػد تشسيتتة متػاصتتمة بتتجون التشسيتتة 
البذتتخية، فهتتع يتتجركػن أن الفقتتخ يتتؤدي إلتتى تتتجهػر البيئتتة 

هتح   كسا أنته يتتأثخ عكدتيا بتأحػال البيئتة، ف مستا تحدتشت
األحتتتتتتتػال انحدتتتتتتتخ الفقتتتتتتتخ والعكتتتتتتتذ صتتتتتتتحيح، والذتتتتتتتكل 
السفتتتتخض لسدتتتتقبل التشسيتتتة فتتتي مرتتتخ يسكتتتغ أن يتتتؤدي 
إلتتى التتتجهػر البيئتتي، لتتحلظ فتتإن هشتتاك حاجتتة إلتتى تحجيتتج 
أهتتتجاف لمحفتتتاظ عمتتتى البيئتتتة دون إهستتتال لقزتتتايا التشسيتتتة 

 البذخية. 
 

 نتائج البحث ومشاقذتيا 
 

 السرري  أوال: السؤشرات االقترادية في الريف
 

يعتبخ معتجل التغيتخ متغ أبدتط أنتػاع التحمتيبلت التتي 
تػضتتتتتح متتتتتجي التحدتتتتتغ أو التتتتتتجهػر فتتتتتي قتتتتتيع مؤشتتتتتخات 
التشسيتتتتة البذتتتتخية فتتتتي الخيتتتتف، حيتتتتث يتتتتتع حدتتتتاب معتتتتجل 
التغيتتتتتتتخ فتتتتتتتي مؤشتتتتتتتخات التشسيتتتتتتتة البذتتتتتتتخية بتتتتتتتيغ عتتتتتتتامي 

  ( عغ شخيق السعادلة التالية:2009-2014)
 

 معدل التغير
 2009مؤشر  – 2014مؤشر 

    ×                                   =100 
 2009مؤشر 

 

بتتتتتتتتالشطخ إلتتتتتتتتى معتتتتتتتتجالت التغيتتتتتتتتخ فتتتتتتتتي السؤشتتتتتتتتخات 
الجـــدول االقترتتتادية بتتتالخيف السرتتتخي والتتتحي يػضتتتحها 

% 40، حيتتتث يتزتتتح أن اتجتتتا  نرتتتيب أدنتتتى (2رقـــم )
مغ األشخاص مغ الجخل قج أخح اتجاها متشاقرا خفيفتًا 

عتتتتتامي البحتتتتث حيتتتتتث بمتتتتتغ نحتتتتتػ وغيتتتتخ ممحتتتتتػظ ختتتتتبلل 
% األغشتتتى 20% فقتتتط، أمتتتا بالشدتتتبة إلتتتى نرتتتيب 0.7
%، 3.2% األفقتتتخ قتتتج اترتتتف بالديتتتادة بسعتتتجل 20إلتتتى 

كتتحلظ الشدتتبة السئػيتتة لمفقتتخاء متتغ الدتتكان وأجتتػر األستتخ 
الفقيتتتخة متتتغ إجستتتالي دختتتػلهع قتتتج أختتتحت اتجاهتتتا متدايتتتجا 

 % عمى التختيب.  20.72، 22.5، 15.02بسعجالت 
أما بالشدبة إلى معامل جيشي الشدبة السئػية لؤلشج 
فقخًا مغ الدكان قج أخحوا اتجاها متشاقرا بسعجالت 

% عمى التختيب. ومغ الػاضح مغ 23.95، 7.08
                                                 

معهد التخطيط القىمي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة (1)

 . 4112، تقرير التنميت البشريتاالنمائى، 

الشتاي  الستحرل عميها أن معطع السؤشخات االقترادية 
حتى  2009في الخيف قج أخحت في التحدغ مغ عام 

الشدبة السئػية لمفقخاء  ، إال أنه مغ السبلحع أن2014
مغ الدكان قج تغيخ بالديادة حيث بمغ معجل التغيخ نحػ 

%. وتخجع الديادة في الشدبة السئػية لمفقخاء مغ 15.02
% مغ 40الدكان إلى انخفاض نريب أدنى 
% األغشى 20األشخاص مغ الجخل مع زيادة نريب 

% األفقخ، وهى نتيجة مشصقية لديادة 20بالسقارنة مع الت 
ندبة الفقخاء مغ الدكان، وقج يكػن ذلظ كشتيجة لآلثار 
الدمبية لبيانات اإلصبلح االقترادي عمى تػزيع الجخل 
في الخيف وعمى أوضاع صغار الحايديغ وغيخ 

 الحايديغ لؤلراضي الدراعية.
 

 ثانيا: السؤشرات االجتساعية في الريف السرري 
 

أمتتتتا بالشدتتتتبة لسعتتتتجالت التغيتتتتخ فتتتتي أهتتتتع السؤشتتتتتخات 
( والتتتتتتتتتتتي 2014-2009الجتساعيتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتيغ عتتتتتتتتتتامي )ا

، حيث تبيغ أن هشاك زيتادات (3الجدول رقم )يػضحها 
بسعتتتجالت مشخفزتتتة فتتتي كتتتل متتتغ معتتتجل معخفتتتة القتتتخاءة 
وال تابتتتتتتة وندتتتتتتبة القيتتتتتتج اإلجساليتتتتتتة بتتتتتتالتعميع واألميتتتتتتػن، 
واألشفتتتال التتتحيغ ستتتبق لهتتتع الخضتتتاعة الصبيعيتتتة، واألستتتخ 

، 11.7ت تغيخهتتا التتتي لتتجيها كهخبتتاء حيتتث بمغتتت معتتجال
عمتتتتتتتتتتى التختيتتتتتتتتتتب حيتتتتتتتتتتث أن  7.1، 0.3، 7.9، 11.4

الديتادة فتي معخفتة القتتخاءة وال تابتة وندتبة القيتج اإلجساليتتة 
بتتتالتعميع واألميتتتػن واألستتتخ التتتتي لتتتجيها كهخبتتتاء معتتتجالت 
تغيخهتتتتتا متػستتتتتصة فتتتتتي حتتتتتيغ أن معتتتتتجل التغيتتتتتخ بالديتتتتتادة 
ضعيف ججا بالشدبة لؤلشفتال التحيغ ستبق لهتع الخضتاعة 

 بيعية. الص
أما بالشدبة ل ل مغ حاالت الػالدة تحت إشخاف 
شبي واألسخ التي تحرل عمى ميا  مأمػنة وصخف 

، 52.3صحي فقج ارتفع ارتفاعا كبيخا حيث بمغ 
عمى التػالى، أما بالشدبة لسعجل وفيات  35.8، 31.4

الخضع ل ل ألف  مػلػد حي فقج أخح في االنخفاض 
مشصقية حيث أن وهى نتيجة  47.4-حيث بمغت نحػ 

حاالت الػالدة تحت إشخاف شبي قج تدايجت خبلل الفتخة 
مسا أدي النخفاض معجل وفيات الخضع، وقج اتزح 
برفة عامة أن هشاك تحدشا ممحػضا في هح  السؤشخات 
االجتساعية إال أنه البج مغ زيادة جهػد التػعية 
الخضاعة الصبيعية وزيادة االهتسام بسحػ األمية 

ية األساسية خاصة ال هخباء في الخيف وتػصيل البش
 .السرخي 
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 ( 2014-2009معجالت التغيخ في بعس السؤشخات االقترادية في الخيف السرخي بيغ عامي ) .2جدول 

 
 معدل التغير 2014 2009 السؤشرات االقترادية

 0.7- 25.5 25.7 % مغ األشخاص مغ الجخل 40نريب أدني 
 3.2 3.2 3.1 % األفقخ 20% األغشى إلى 20نريب 

 7.8- 22.3 24.0 معامل جيشي 
 15.02 26.8 23.3 % لمفقخاء مغ الدكان 

 23.95- 5.4 7.1 % األشج فقخًا مغ الدكان 
 22.5 19.6 16.0 % أجػر األسخ الفقيخة مغ إجسالي الجخػل 

 20.72 46.6 38.6 % أجػر األسخ الفقيخة مغ دخػلهع 
 معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية، أعجاد متفخقة السردر:

 
 (2014-2009معجالت التغيخ في السؤشخات االجتساعية في الخيف السرخي خبلل عامي ) .3جدول 

 
 معدل التغير % 2014 2009 السؤشرات االجتساعية 

 11.7 62.0 55.5  15معجل معخفة القخاءة وال تابة +
 11.4 76.4 68.6 ندبة القيج بجسيع السخاحل التعميسية %

 7.9 12227.7 11332.0 األميػن 
 47.4- 15.1 28.7 مػلػد  1000وفيات الخضع ل ل 

 0.3 95.7 95.4 أشفال سبق لهع الخضاعة الصبيعية %
 52.3 65.8 43.2 حاالت الػالدة تحت إشخاف شبي%

 31.4 92.9 70.7 مأمػنة %األسخ التي تحرل عمى ميا  
 35.8 24.3 17.9 األسخ التي تحرل عمى صخف صحي %

 7.1 99 92.4 األسخ التي لجيها كهخباء 
 معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية، أعجاد متفخقةالسردر: 

 
 

 السرري ثالثا: السؤشرات الديسهغرافية في الريف 
 

تػضتتح السؤشتتخات الجيسػغخافيتتة فتتي الخيتتف أن هشتتاك  
حتتتى  2009زيتتادة فتتي أعتتجاد الدتتكان بتتالخيف مشتتح عتتام 

حيث بمغ  (4الجدول رقم )وهػ ما يػضحه  2014عام 
% خبلل تمظ الفتخة، أيزتا 22.3معجل التغيخ إلى نحػ 

ازدادت معجالت استخجام وسايل مشع الحسل حيث بمغت 

%، كتتتتحلظ 40.2ندتتتتبة التغيتتتتخ ختتتتبلل تمتتتتظ الفتتتتتخة نحتتتتػ 
بالشدتتتبة لسعتتتجل نستتتػ الدتتتكان فتتتي الخيتتتف أيزتتتا اترتتتف 

%، فتي حتيغ اتزتح أن هشتاك 5بالديتادة حيتث بمتغ نحتػ 
معجل تغيخ متشاقز في معجل السػاليج الخام ختبلل تمتظ 
الفتتتتتتخة، وهتتتتتػ متتتتتا يعكتتتتتذ العبلقتتتتتة السشصقيتتتتتة بتتتتتيغ زيتتتتتادة 

حستتتل وانخفتتتاض معتتتجل معتتجالت استتتتخجام وستتتايل مشتتتع ال
 السػاليج الخام. 
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مقارنة بعض مؤشـرات التشسيـة البذـرية فـي الريـف . 1
 لسرري 

 
لسقارنة أهع الستغيخات الخاصة بالتشسية البذخية في 

 Manاستخجام اختبار مان ويتشي  تعالخيف السرخي، 
Whitney  وهػ أحج االختبارات اإلحرايية البلمعمسية

عشج الخغبة في معخفة الفخق بيغ عيشتيغ  ةوتدتخجم عاد
عغ بعزهسا، ويعتبخ هحا  ومشفرمتيغمختارتيغ 

( في حالة عجم معخفة التػزيع tاالختبار بجيبل الختبار )
االحتسالي الحي تتبعه الطاهخة السصمػب دراستها، وقج  
استخجم هحا االختبار لمتعخف عمى ما إذا كان هشاك 

ضع البحث وذلظ بيغ فخق معشػي بيغ الستغيخات مػ 
 ( بالشدبة لخيف مرخ.2014 - 2009عامي )

 
السؤشخات الجيسػغخافية في الخيف السرخي خبلل  .4جدول 
 (2014-2009عامي )

السؤشرات 
 الديسهغرافية 

معدل  2014 2009
 التغير %

 22.3 41629.3 34027 سكان الخيف باآللف 
معجل الشسػ الدشػي 

 لمدكان 
2 2.1 5.0 

 1.0- 9.9 10 معجل السػاليج الخام 
معجل استخجام وسايل 

 مشع الحسل 
40.5 56.8 40.2 

معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية، السردر: 
 أعجاد متفخقة

 

ستتكان الخيتتف بكافتتة السحافطتتات الخيفيتتة  عشتتج مقارنتتة
حيتتتتتتث اتزتتتتتتح متتتتتتغ  2014عتتتتتتام  بشدتتتتتتبتهع 2009عتتتتتتام

والحي يػضتح نتتاي  تحميتل متان وتيشتي  (5الجدول رقم )
 - 2009لمفخق بيغ ندتبة الدتكان التخيفييغ بتيغ عتامي )

اختتتتبلف واضتتتح فتتتي ندتتتبة  ال يػجتتتج(، تبتتتيغ أنتتته 2014
، (2014 - 2009الدتتكان التتخيفييغ بتتيغ عتتامي )زيتتادة 

% وقتتج 5حيتث كانتتت الشتيجتتة غيتتخ معشػيتتة عشتتج مدتتتػى 
وعتجم  خيتف،يخجع ذلظ لثبات معجل الشسػ الدكاني في ال
أمتتا بالشدتتبة  .فاعميتتة بتتخام  تشطتتيع األستتخة إلتتى حتتج كبيتتخ

لستغيخ القخاءة وال تابة في الخيف فقج ثبتت هح  السعشػية 
حيث أنته يػجتج فتخق معشتػي  ،%5إحراييا عشج مدتػى 

بتتتتيغ معتتتتجالت القتتتتخاءة وال تابتتتتة فتتتتي الخيتتتتف بتتتتيغ عتتتتامي 
(، وهتتتح  نتيجتتتة مشصقيتتتة نطتتتخا لتصتتتػر 2014 - 2009)

إنذتتتتتاء الستتتتتجارس بتتتتتالخيف وفعاليتتتتتة بتتتتتخام  محتتتتتػ األميتتتتتة 
فقج ثبتت عجم  ،أما بالشدبة لمبصالة في الخيف .وانتذارها

 (،2014 - 2009معشػيتتتة ندتتتب البصالتتتة بتتتيغ عتتتامي )
أي أنه ال يػجج اختبلف معشػي بيغ العاميغ، وقتج يخجتع 
ذلظ إلى الصبيعة الخاصة لطتاهخة البصالتة بتالخيف والتتي 
تتدتتتتتع بالصتتتتتابع السػستتتتتسي فيستتتتتا عتتتتتجا البصالتتتتتة الستعمقتتتتتة 
بخخيجي التعميع الستػستط والجتامعي، أمتا بالشدتبة لؤلستخ 

حرتتتتل عمتتتتى ميتتتتا  مأمػنتتتتة وصتتتتخف صتتتتحي فتتتتي تالتتتتتي 
ػية العبلقة بيغ قيسة تمظ الستغيتخات الخيف فقج ثبتت معش

عشتتتتج مدتتتتتػى  (2014 - 2009كتتتتل متتتتغ عتتتتامي ) بتتتيغ
وهتتتى أيزتتتا نتيجتتتة مشصقيتتتة نطتتتخًا لتصتتتػر  ،%5معشػيتتتة 

 الخجمات في الخيف السرخي خبلل تمظ الفتخة.
 

 التفاوت بين الريف والحزرمقارنة . 1
 

لسقارنتتتة التفتتتاوت بتتتيغ الخيتتتف والحزتتتخ فيستتتا يتعمتتتق 
  مأمػنتة وختجمات الرتخف الرتحي بالحرػل عمى ميتا

ومعتتتتجل القتتتتخاءة وال تابتتتتة فقتتتتتج استتتتتخجم تحميتتتتل فخيتتتتتجمان 
Friedman Test  لسعخفة هل هشاك فخق مرتشف لهتحا

التفتتتاوت أم ال، حيتتتث اتزتتتح متتتغ نتتتتاي  االختبتتتار، كستتتا 
التتحي يػضتتتح نتتتتاي  اختبتتتار  (6بالجـــدول رقـــم )مػضتتح 

قتج  2فخيج متان لمتفتاوت بتيغ الخيتف والحزتخ أن قيستة كتا
وعتتتتجد  2=  1-3بتتتتجرجات حخيتتتتة  14.15بمغتتتتت نحتتتتػ 

فقتتج اتزتتح وجتتػد فتتخق معشتتػي عشتتج مدتتتػى  13مفتتخدات 
%، مستتا يػضتتح التفتتاوت الػاضتتح بتتيغ الخيتتف 5معشػيتتة 

والحزتتتتتخ فتتتتتي كتتتتتل متتتتتغ الحرتتتتتػل عمتتتتتى ميتتتتتا  مأمػنتتتتتة 
وختتتجمات صتتتخف صتتتحي ومعتتتجل القتتتخاءة وال تابتتتة وذلتتتظ 

( ويػضتتتتح ذلتتتتظ أنتتتته 2014-2009ختتتتبلل الفتتتتتخة متتتتغ )
عمتتتى التتتخغع متتتغ التصتتتػر التتتحي حتتتجث فتتتي مدتتتتػى تمتتتظ 
الختجمات فتي الخيتف السرتخي ختبلل تمتظ الفتتخة، إال أنتته 
متتتتتازال يػجتتتتتج تفتتتتتاوت بتتتتتيغ مدتتتتتتػى تمتتتتتظ الختتتتتجمات فتتتتتي 

، األمخ الحي يدتتمدم بتحل السديتج متغ الخيفعغ  الحزخ
 الجهػد في هحا الرجد. 
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 (2014 - 2009نتاي  اختبار مان ويتشي لبعس الستغيخات في الخيف السرخي بيغ عامي ) .5جدول 

 

 U Mann الستغيرات

Whitney 

W 

Wilcoxon 
Z الشتيجة السعشهية 

 غيخ معشػي  0.918 0.10- 108.50 53.05 سكان الخيف % مغ إجسالي الدكان 
 معشػي  0.00 3.8- 560 182 معخفة القخاءة وال تابة في الخيف

 غيخ معشػي  0.517 0.62- 523 223 البصالة في الخيف السرخي 
 معشػي  0.00 3.8- 559 153 األسخ التي يحرل عمى ميا  مأمػنة في الخيف 

األسخ التي تحرل عمى صخف صحي في 
 الخيف 

 معشػي  0.00 0.37- 55 صفخ

 متفخقةمعهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية، أعجاد السردر: 
 

نتاي  تحميل اختبار فخيج مان لسقارنة التفتاوت  .6جدول 
 بيغ الخيف والحزخ 

 
N Chi-square  df السعشهية 

13 14.15 2 0.001 
 (5لجدول رقم ): نتاي  التحميل اإلحرايي السردر

 
رابعًا: اآلثار االقترادية عمى تهزيع الدخل والفقر في 

 الريف السرري 
 

 تظهر نريب الفرد من الدخل القهمي. 1
 

إلى تصػر  (7بالجدول رقم )تذيخ البيانات الػاردة 
متػسط نريب الفخد مغ الجخل القػمي عمى مدتػى 

(، حيث اتزح 2014-2007الجسهػرية، خبلل الفتخة )
ارتفاع نريب الفخد عمى مدتػى الجسهػرية مغ نحػ 

إلى نحػ  2007جشيه باألسعار الجارية عام  5.372
زيادة بمغت  بشدبة، وذلظ 2014جشيه عام  10.055

التحدغ السدتسخ في  %، مسا يذيخ إلى87.17نحػ 
نريب الفخد مغ الجخل القػمي، والحي يعكذ بجور  
أحج اآلثار االقترادية االيجابية لمتشسية البذخية، حيث 
يعتبخ الشهػض بستػسط نريب الفخد مغ الجخل القػمي 
أحج السقػمات الجػهخية لخفع مدتػى السعيذة وبالتالي 

 التشسية البذخية.

غ الجخل القػمي خبلل تصػر نريب الفخد م .7جدول 
( باألسعار الجارية عمى مدتػى 2014-2007الفتخة )

 الجسهػرية ) جشية / فخد ( 
 

متهسط نريب الفرد من  الدشهات 
 الدخل القهمي 

2007 5.372 
2008 5.548 
2009 5.742 
2010 6.202 
2011 7.069 
2012 7.693 
2013 8.658 
2014 10.055 

خصة التشسية وزارة الجولة لمتشسية االقترادية،  السردر:
 أعجاد متفخقة. االقترادية واالجتساعية،

 
 تظهر نريب الفرد من الشاتج السحمى اإلجسالي. 2
 

تصػر نريب الفخد  (8الجدول رقم )تػضح بيانات 
( بالقػة الذخايية GDPمغ الشات  السحمى اإلجسالي )

هػرية وذلظ بالجوالر وبدعخ الدػق عمى مدتػى الجس
(، حيث يتزح أن 7002 -7002خبلل الفتخة )

متػسط نريب الفخد مغ الشات  السحمى اإلجسالي قج 
دوالر  222284مغ  7002إلى  7002ازداد مغ عام 
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دوالر ثع أخح في التشاقز في عام  900084إلى 
دوالر، ثع أخح اتجاها  3243حيث بمغ نحػ  7004

% 7084ادة بمغ متدايجا مخة أخخى بعج ذلظ بسعجل زي
أن وهى تعتبخ معجل زيادة شفيف ويخجع ذلظ إلى 

الديادة الدكانية تمتهع كل زيادة في الشات  السحمى 
لمدكان   Maltsاإلجسالي وأيزا شبقا لشطخية مالتذ

والحي أفتخض أن الدكان يددادون بستػالية هشجسية أما 
الشات  السحمى اإلجسالي فيدداد بستػالية حدابية مسا 
يطهخ  مقجار الديادة الزعيف في متػسط نريب الفخد 
مغ الشات  السحمى اإلجسالي، وبجراسة تصػر نريب 
الفخد مغ الشات  السحمى اإلجسالي بدعخ الدػق اتزح 

اتجاها متدايجًا خبلل تمظ الفتخة حيث بمغ نحػ أنه أخح 
واخح في التدايج حتى  7002جشيه في عام  920382

 جشيه.  0070082بشحػ  7002بمغ أقرا  في عام 
 

تصػر نريب الفخد مغ الشات  السحمى  .8جدول 
اإلجسالي بالقػة الذخايية بالجوالر بدعخ الدػق خبلل 

 (2014-2007الفتخة )
 

 الدشهات

الفرد من الشاتج نريب 
السحمى اإلجسالي 

(GDPبالقهة ) 
 (1) الذرائية

متهسط نريب 
الفرد من الشاتج 
السحمى اإلجسالي 

 (2)بدعر الدهق 
2007 4877.9 5803.4 
2008 5060.9 6141.5 
2009 3793 6702.3 
2010 4151.5 7440.1 
2011 4132.5 7443.5 
2012 4151.5 8117.4 
2013 4337 90120.4 
2014 5899.8 10216.4 
معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية  (1) السردر:

 البذخية، أعجاد متفخقة. 
( وزارة التشسية االقترادية، نذخة الحدابات 2)          

 القػمية، أعجاد متفخقة. 
 

 

تظهر نريب الفرد من السداحة السزروعة . 3
 والسحرهلية 

 
بجراسة تصػر نريب الفخد مغ السداحة السدروعة 

حيث يػضح  (9بالجدول رقم )والسحرػلية والسػضحة 
 0873أن متػسط نريب الفخد مغ السداحة السدروعة 

ثع أخح في االنخفاض ليرل إلى  0402فجان عام 
، كسا يتزح انخفاض 7002فجان عام  0807نحػ 

جان ف 0820نريب الفخد مغ السداحة السحرػلية مغ 
ويخجع  7002فجان عام  0870ليبمغ نحػ  0402عام 

هحا االنخفاض إلى الديادة الدكانية السختفعة والستدايجة 
مميػن ندسة عام  70حيث بمغ عجد الدكان نحػ 

مميػن ندسة في تعجاد  20وتدايج حتى بمغ نحػ  0402
، في حيغ أن السداحة السشدرعة والسحرػلية 7002

محجودًا مقارنة  يعتبخع فيها ت اد ت ػن ثابتة والتػس
بسعجل زيادة الدكان الحيغ يذكمػن ضغصًا هايبًل عمى 

 السػارد الدراعية.
 
 معامل جيشي لتهزيع الدخل  .4
 

يعتبخ معامل جيشي مغ السقاييذ الهامة واألكثخ 
شيػعًا في قياس عجالة تػزيع الجخل، وتعتسج ف خته 
ه عمى إيجاد مشحشى لػرند ويستاز معامل جيشي بأن

يعصى قياسًا رقسيا لعجالة التػزيع، ومعامل جيشي 
تشحرخ قيسته بيغ الرفخ والػاحج الرحيح، حيث 
ت ػن قيسته صفخ عشجما يشصبق مشحشى لػرند عمى خط 

ا هالتداوي وت ػن السداحة مداوية لمرفخ ويكػن عشج
األفخاد في السجتسع  بيغ جسيعتػزيع الجخل متداويًا 

يكػن معامل جيشي مداويا )التػزيع األمثل لمجخل( و 
لمػاحج الرحيح عشجما يشصبق مشحشى لػرند عمى الخط 
األفقي وت ػن السداحة السحرػرة بيغ خط التداوي 

(، وفى هح  الحالة يكػن 089ومشحشى لػرند تداوي )
تػزيع الجخل في أسػأ حاالته، أي أنه كمسا كانت قيسة 
معامل جيشي صغيخة كمسا كان وضع عجالة تػزيع 

 خل أفزل.الج
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 ( 2014 – 1964تصػر نريب الفخد مغ السداحة السدروعة والسحرػلية خبلل الفتخة ) .9جدول 

 
 ندبة  العدد  الدشهات

 التغير %
 الحزر الريف

 السداحة 
 )ألف فدان( 

 ندبة 
 التغير %

 نريب الفرد 
 )فدان( 

 السداحة 
 )ألف فدان( 

 ندبة 
 التغير %

 نريب الفرد 
 )فدان(

1964 26.085 37.5 5.974 3.7 0.23 10.397 13.4 0.40 
1974 30.076 15.3 6 0.4 0.20 10.400 0.02 0.35 
1984 48.627 31.8 6.300 4.0 0.17 11.900 14.4 0.32 
1994 59.254 31.7 6.019 4.50 0.12 11.263 5.4 0.23 
2004 70.313 22.9 7.589 26.1 0.13 13.710 21.7 0.23 
2014 82.579 22.4 8.411 10.8 0.12 14.920 8.8 0.21 
 .2014الجهاز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، التعجاد العام لمدكان واالسكان والسشذآت، السردر: 

 
 ندبة الفقراء من إجسالي الدكان الريفيين  .5
 

يتخكد الفقخاء برفة عامة في السشاشق الخيفية حيث 
% مغ الدكان في هح  السشاشق ويعير أكثخ 90يعير 
% مغ األكثخ فقخًا في هح  20% مغ الفقخاء، 22مغ 

مرخ،  ريفالسشاشق ويتخكد الفقخ بذكل كبيخ في 
تػضح تقاريخ التشسية البذخية أن الفقخاء يتسخكدون في 
أماكغ معيشة في صعيج مرخ خاصة محافطات السشيا 

بالجدول رقم وأسيػ  وسػهاج، وتذيخ البيانات الػاردة 
والحي يػضح الشدبة السئػية لمفقخاء مغ الدكان  (01)

وذلظ في الخيف  7002، 7000األكثخ فقخًا في عامي 
ا بالشدبة لؤلكثخ فقخا مغ الدكان في الخيف السرخي، أم

وانخفزت هح   7000% عام 280فقج بمغت نحػ 
مسا يػضح  7002% عام 982الدبة لتبمغ نحػ 

 الجهػد التشسػية السدتسخة في هحا الذأن.
 

ندتتبة الفقتتخاء متتغ إجستتالي الدتتكان التتخيفييغ   .10جــدول 
 (2014-2000خبلل عامي )

 

 الشدبة السئهية لمفقراء من الدكان  الدشهات
 األكثر فقرًا  الفقراء 

2000 23.3 7.1 
2014 26.8 5.4 

معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية،  السردر:
 أعجاد متفخقة.

 أجهر األسر الفقيرة في الريف . 6
 

بجراسة تصػر أجػر األسخ الفقيخة في الخيف 
السرخي مغ خبلل األعجاد الستفخقة مغ تقاريخ التشسية 

أن أجػر نجج  (00بالجدول رقم )البذخية والسػضحة 
األسخ الفقيخة في الخيف السرخي كشدبة مئػية مغ 

حتى اآلن مغ  7000دخػلهع قج ازدادت مشح عام 
%، 33802بسقجار تغيخ بمغ نحػ  2080% إلى 39

في حيغ أن أجػر األسخ الفقيخة كشدبة مئػية مغ 
حيث  7000إجسالي األجػر قج انخفزت مشح عام 

 7002% عام 0480% في حيغ أصبحت 70بمغت 
%، وهحا يػضح أن 72840-بسقجار تغيخ بمغ نحػ 

هشاك زيادة في أجػر األسخ الفقيخة كشدبة مئػية مغ 
في هح  إجسالي دخػلهع في حيغ أن هشاك انخفاض 

الشدبة إلى إجسالي األجػر وقج يخجع ذلظ النخفاض 
الصمب عمى العسالة الدراعية وانتذار البصالة في الخيف 

 السرخي.
 

أجتتتػر األستتتخ الفقيتتتخة فتتتي الخيتتتف السرتتتخي  .11جـــدول 
 ( 2014-2000خبلل عامي ) 

 الدشهات
مقدار التغير  أجهر األسر الفقيرة

% من  %
 دخهليم

% من إجسالي 
 األجهر

2000 35 26 33.14% 
2014 46.6 19.6 -24.61% 
معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية،  السردر:

 أعجاد متفخقة.
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 متهسط نريب الفرد من الدعرات الحرارية . 7
 

يػجج شبه تػافق بيغ مختمف السشطسات االقترادية 
الجولية عمى اعتبار نريب الفخد مغ الدعخات الحخارية 

عام لحرػل الفخد عمى الحج األدنى كسؤشخ 
الحتياجاته الغحايية األساسية، وباستعخاض متػسط 
نريب الفخد مغ الدعخات الحخارية ل ل مغ اإلنتاج 

 – 7002والدسكي خبلل الفتخة مغ ) ىوالحيػان ىالشبات
، حيث (02الجدول رقم )( والحي يػضحه 7002

خد اتزح أن هشاك تدايجا واضحًا في متػسط نريب الف
 مغ اإلنتاج الشباتي خبلل تمظ الفتخة، إال أنه هشاك زيادة 
مزصخدة في متػسط نريب الفخد مغ ال مػري في 
اليػم مغ اإلنتاج الشباتي، أيزا اتزح ذلظ التحبحب في 
اإلنتاج الحيػاني في قيسة ما يحرل عميه الفخد 
بال يمػجخام في الدشة، أيزا اتزح هحا التدايج، في قيسة 

عميه الفخد مغ ال الػري في اليػم أيزا في ما يحرل 
اإلنتاج الحيػاني، أما بالشدبة لئلنتاج الدسكي فقج 
اتزح انخفاض متػسط نريب الفخد مغ ال مػري في 

خمز مغ ذلظ أن هشاك عجم ناليػم خبلل تمظ الفتخة، و 
استقخار فيسا يحرل عميه الفخد بال يمػجخام في الدشة 

حيػاني والدسكي، وأيزا ل ل مغ اإلنتاج الشباتي وال
هشاك تحبحب واضح وغيخ مدتقخ في تصػر نريب 
الفخد مغ ال الػري في اليػم مغ تمظ السشتجات، وقج 
يخجع ذلظ التحبحب إلى ثبات الجخػل وتغيخ األسعار، 
وعجم استقخارها لهح  السشتجات حيث أنها تخزع لقػي 

التالي تتحبحب أسعارها مع ثبات بالعخض والصمب 
ألفخاد وعجم مػاكبتها هحا التغيخ مسا يؤدي إلى دخػل ا

تحبحب وعجم استقخار في حداب متػسط نريب الفخد 
 .مغ الدعخات الحخارية

  
 تهزيع األسر وفقا لفئات الدخل الدشهي . 8
 

تػزيع األسخ وفقا لفئات  (03الجدول رقم )يػضح 
بيغ كل مغ الخيف  7002الجخل الدشػي في عام 

والحزخ، حيث اتزح أن أكبخ ندبة مغ سكان 
 03000تقع دخػلهع في الفئة األقل مغ  %94الحزخ

جشيه سشػيا في حيغ أن أقل ندبة مشهع تقع في الفئة 
جشيه سشػيا، أم بالشدبة لقصاع الخيف فشجج أن  90000

% مغ سكان الخيف تقع 9083يف سكان الخ  نرف
جشيه سشػيا يميها  03000دخػلهع في الفئة األقل مغ 

( 02000مباشخة األسخ التي تقع في الفئة األقل مغ )
سشػيا في حيغ أن أقل ندبة مغ سكان الخيف وهى 

% تقع 080ضئيمة لمغاية حيث بمغت هح  الشدبة نحػ 
جشيه سشػيًا، في حيغ بمغت هح   90000في الفئة 

خمز مغ ذلظ أن ندت%، 0.0الشدبة في الحزخ نحػ 
هشاك تفاوتًا في الجخػل بيغ الخيف والحزخ وقج يخجع 
ذلظ لديادة ندبة البصالة في الخيف عشها في الحزخ 
باإلضافة إلى الستغيخات األخخى التي قج تؤثخ في 

 مدتػى الجخػل ولعل مغ أهسها التعميع. 
 

التشسية البذرية   خامدًا: التحميل اإلحرائي لستغيرات
 في الريف السرري 

 

الجدء  باستخجام بعس األساليب  هحااهتع 
اإلحرايية بغخض الحرػل عمى الشتاي  التي تحقق 
الهجف مغ البحث، حيث اشتسل الجدء عمى ثبلثة 

األول مشها بتحميل االنحجار واالرتبا  القدع أقدام، اهتع 
السكػنة له بيغ دليل التشسية البذخية واألدلة الفخعية 

وبعس الستغيخات التي يفتخض تأثخ تمظ األدلة بها 
باإلضافة إلى قياس التغيخ في بعس مؤشخات التشسية 

، 7004عامي  بيغالبذخية في الخيف السرخي 
الثاني فقج تشاول التحميل العشقػدي القدع ، أما 7002

 لتقديعألبعاد التشسية البذخية في الخيف السرخي وفقا 
السحافطات إلى محافطات ذات مدتػى مختفع ومتػسط 

لمقدع البحث، أما بالشدبة  مػضػعومشخفس األبعاد 
الثالث فقج تشاول دراسة دليل التشسية البذخية السشقح 

-7004خبلل الفتخة  لهوشخيقة حدابه مع تقجيخ 
 ومقارنة بجليل التشسية البذخية العادي. 7002

 
 قياس ا

 

ات التشسية البذرية في الريف الرتباط بين مؤشر . 0
 السرري 

 

تحميل االرتباط بين دليل التشسية البذرية واألدلة  -0
 الفرعية الثالثة

 
اتزح مغ تحميل االرتبا  بيغ دليل التشسية البذخية 

(Yi وبيغ ،)الفخعية الثبلث السكػنة، وهى  السؤشخات
 ى تتتتتتت  السحمتتتتتتتة ودليل الشاتتتتع، ودليل الرحتتتتتتتتل التعميتتتتتتتتدلي
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-2007متػستتط نرتيب الفتتخد متغ الدتعخات الحخاريتتة لئلنتتاج الشبتتاتي والحيتػاني والدتتسكي ختبلل الفتتتخة ) .12 جـدول
2014) 

 

 الجسمة انتاج سسكي انتاج حيهاني انتاج نباتي الدشهات
 كالهرى/يهم كجم/سشة كالهرى/يهم كجم/سشة كالهري/يهم كم/سشة كالهري/يهم كجم/سشة

2007 616.3 3854 100.3 272 13.4 31 730 4157 
2008 587.6 3587 103.2 281 14.4 37 705.3 3905 
2009 596.7 3630 109.5 300 12.5 30 718.7 3960 
2010 597.2 3633 125 333 13.4 30 735.6 3996 
2011 618.5 3877 104.1 287 12.5 28 735.10 4192 
2012 656.5 4080 117.7 312 12.8 31 787 4423 
2013 653.4 4120 111.6 294 10.1 25 775.1 4439 
2014 632.8 3799 115.3 302 10.3 25 758.4 4126 
 ، أعجاد متفخقة. نذخات السيدان الغحاييوزارة الدراعة، قصاع الذئػن االقترادية،  السردر:

 
  2014تػزيع األسخ وفقا لفئات الجخل الدشػى لؤلسخ بيغ الخيف والحزخ عام  .13جدول 

 

 اإلجسالي الحزر الريف فئات الدخل بالجشيو
 % العدد % العدد % العدد

6000أقل مغ   2837 12.9 5830 23.2 8667 18.4 
13000أقل مغ   11066 50.3 14801 59 25867 54.9 
17000أقل مغ   3562 16.2 2891 11.5 6453 13.7 
25000أقل مغ   2618 11.9 1271 5.1 3889 8.3 
50000أقل مغ   1718 7.8 289 1.1 2007 4.3 
فأكثخ  50000  194 0.9 18 0.1 212 0.4 

 100 47095 100 25100 100 22000 اإلجسالي 
 .2014مخكد السعمػمات التابع لمجهاز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، بحث الجخل واإلنفاق االستهبلكي بالعيشة  السردر:

 
 

اإلجسالي. حيث تذيخ نتاي  تحميل االرتبا  السػضحة 
إلى أن هشاك عبلقة ارتبا  قػية  (04بالجدول رقم )

مؤشخ التعميع مؤشخ بيغ دليل التشسية البذخية وكل مغ 
الرحة وقج بمغت مؤشخ الشات  السحمى اإلجسالي 

معامبلت االرتبا  بيغ دليل التشسية البذخية وكل مغ 
 مؤشخالشات  السحمى اإلجسالي  مؤشخالتعميع  مؤشخ

قج كانت ول التػالىعمى  0824، 0822، 0849الرحة 

% 0معامبلت االرتبا  معشػية عشج مدتػى  هاجسيع
التعميع والتشسية  مؤشخويتزح مغ ذلظ قػة العبلقة بيغ 

التعميع يختبط بجليل التشسية  مؤشخالبذخية حيث أن 
الشات   مؤشخالبذخية ارتبا  شخدي قػى ججا يميه 

الرحة، ويتزح مغ ذلظ أنه يجب  مؤشخالسحمى ثع 
يع وإصبلحه والشهػض به حيث أنه التخكيد عمى التعم

 مغ أهع العػامل السكػنة لجليل التشسية البذخية.
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مرفػفة االرتبا  بيغ دليل التشسية البذخية  .14جدول 
 ومكػناته

 

 دليل التشسية لـــــــالدلي
 البذرية

 1 دليل التشسية البذخية 
 **0.79 دليل الرحة 
 **0.95 دليل التعميع

 **0.84 دليل الشات  السحمى اإلجسالي 
 ،  0.05 معشػية عشج مدتػى  *حيث تذير:
 ) ( غيخ معشػي  ، 0.01معشػية عشج مدتػى  ** 

معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية،  السردر:
 أعجاد متفخقة

  
 

تحميل االرتباط بين دليل الشاتج السحمى اإلجسالي  -2
 والعهامل السؤثرة عميو

 
بتحميل نتاي  مرفػفة االرتبا  بيغ دليل الشات  
السحمى اإلجسالي وبيغ كل مغ معامل جيشي والشدبة 

أوضحت السئػية لمفقخاء ومعجل اإلعالة الجيسػجخافى 
حيث يتزح مغ نتاي   (05رقم ) بالجدولالبيانات 

تحميل االرتبا  أن هشاك عبلقة ارتبا  قػية بيغ دليل 
ومعجل اإلعالة وبيغ الشات  السحمي اإلجسالي 

وهى عبلقة  0827-الجيسػجخافى.حيث بمغت نحػ 
% في حيغ أن 0ارتبا  قػية عكدية ومعشػية عشج 

العبلقة قػية عكدية أيزا مع معامل جيشي لتػزيع 
وهى معشػية عشج  0890-حػ الجخل حيث بمغت ن

%، أما الشدبة السئػية لمفقخاء ف انت عبلقة االرتبا  9
بيشها وبيغ الشات  السحمى اإلجسالي خفيفة وعكدية وهى 
عبلقات مشصقية اقتراديا حيث أن انخفاض معامل 
جيشي وانخفاض ندبة الفقخاء ومعجل اإلعالة 
الجيسػجخافى مغ شأنه زيادة دليل الشات  السحمى 

 إلجسالي.ا
 
 
 

مرتتفػفة االرتبتا  بتتيغ دليتتل الشتتات  السحمتتى  .15جــدول 
 والعػامل السؤثخة عميه

 
 دليل الشاتج  ل ـــــــالدلي

 السحمى
 1 دليل الشات  السحمى 

 *0.56- معامل جيشي
 0.09- % لمفقخاء 

 **0.72- معجل اإلعالة الجيسػجخافى
 ،  0.05معشػية عشج مدتػى *حيث تذير:

 ،   ) ( غيخ معشػي 0.01معشػية عشج مدتػى  **
معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية،  السردر:

 أعجاد متفخقة
 
 

تحميل االرتباط بين دليل التعميم والعهامل السؤثرة  -3
 عميو

 
بتحميل العبلقات االرتباشية بيغ دليل التعميع 
وإجسالي ندبة القيج بالتعميع ومعجل القخاءة وال تابة 
وندبة األمية والحاصميغ عمى مؤهل ثانػي فأعمى 
ومعجل التدخب مغ التعميع االبتجايي ومتػسط كثافة 

 (06رقم )بالجدول اوضحت الشتاي  الفرل االبتجايي، 
يغ دليل التعميع وكل مغ معجل أن هشاك عبلقة ارتبا  ب

معخفة القخاءة وال تابة وندبة األمية ومعجل التدخب مغ 
نحػ  التػالىالتعميع، حيث بمغ معامل االرتبا  لهع عمى 

، وقج اتزح عبلقة 0820-، 0844-، 08402
االرتبا  العكدية بيغ كل مغ دليل التعميع وندبة األمية 

هى نتيجة ومعجل التدخب مغ التعميع االبتجايي و 
مشصقية، حيث كمسا انخفزت ندبة األمية وندبة معجل 
التدخب مغ التعميع كمسا أدى ذلظ لديادة قيسة دليل 
التعميع، كسا اتزح مغ الججول أيزا أن العبلقة 
االرتباشية خفيفة بيغ دليل التعميع وكل مغ إجسالي 
ندبة القيج بالتعميع والحاصميغ عمى مؤهل ثانػي فأعمي 

 افة الفرل في التعميع االبتجايي. ومتػسط كث
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مرفػفة االرتبا  بيغ دليل التعميع والعػامل  .16جدول 
 السؤثخة عميه

 
 التعميم دليل لــــــالدلي

 1 دليل التعميع
 0.47- ندبة القيج بالتعميع

 **0.968 معجل القخاءة وال تابة
 0.99- ندبة األمية

 0.40 الحاصمػن عمى مؤهل ثانػي فأعمى
 **0.81- التدخب مغ التعميع األساسي

 0.25- كثافة الفرل االبتجايي 
 ،  0.05معشػية عشج مدتػى  * حيث تذير:

 ، ) ( غيخ معشػي  0.01معشػية عشج مدتػى  **
معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية،  السردر:

 أعجاد متفخقة
 
السؤثرة تحميل االرتباط بين دليل الرحة والعهامل . 2

 عميو
 

بجراسة العبلقات االرتباشية بيغ دليل الرحة وبيغ 
الستغيخات التي تع افتخاض تأثخ  بها مثل العسخ الستػقع 
عشج السيبلد ومعجل وفيات الخضع وحاالت الػالدة تحت 

ألف ندسة  000إشخاف شبي، وعجد األشباء ول ل 
وعجد الػحجات الرحية ل ل ألف  ندسة ومعجل وفيات 

 أوضحت البياناتدة، حيث ألف وال 000األمهات 
أن هشاك عبلقة ارتبا  قػية بيغ  (07بالجدول رقم )

كل مغ العسخ الستػقع عشج السيبلد ومعجل وفيات 
الخضع، وحاالت الػالدة تحت إشخاف شبي وعجد 

ألف ندسة ومعجل وفيات األمهات  000األشباء ل ل 
ألف والدة مع دليل الرحة، حيث بمغت  000ل ل 

، 08203، 08233، 0842، 0844معامبلت االرتبا  
حيث اتزح معشػية معامبلت  التػالى عمى 08202-

% في حيغ كانت قيع معامبلت 0االرتبا  الدابقة عشج 
االرتبا  عكدية قػية مع معجل وفيات األمهات ل ل 

ألف والدة كسا اتزح أيزا عجم ارتبا  عجد  000
الػحجات الرحية بجليل الرحة نطخًا لثباتها الشدبي 

ستغيخات خبلل فتخة البحث، كسا أنه يسكغ تختيب ال
الدابقة حدب قػة ارتباشها بجليل الرحة عمى التختيب 

حيث جاء معجل وفيات الخضع في السختبة األولى يميه 
العسخ الستػقع عشج السيبلد ثع حاالت الػالدة تحت 

ألف ندسة ثع  000إشخاف شبي ثع عجد األشباء ل ل 
ألف والدة وهي  000أخيخًا معجل وفيات األمهات ل ل 

 ة.نتاي  مشصقي
 

مرفػفة االرتبا  بيغ دليل الرحة  .17جدول 
 والعػامل السؤثخة عميه

 
 الحياة  تهقع لـــــــالدلي

 1 الرحة
 **91.3 العسخ الستػقع عشج السيبلد

 **0.94- وفيات الخضع
 **83.3 الػالدة تحت إشخاف شبي

 **71.3 عجد األشباء
 0.34- عجد الػحجات الرحية

 **70.7- وفيات األمهات
 ،  0.05 معشػية عشج مدتػى   *حيث تذير:

 ، ) ( غيخ معشػي 0.01معشػية عشج مدتػى  **
معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية،  السردر:

 أعجاد متفخقة
 
قياس التغير في مؤشرات التشسية البذرية في . 3

 الريف السرري 
 
تحميل االنحدار بين دليل التشسية البذرية واألدلة . 0

 الفرعية السكهنة لو 
 

إجخاء العبلقة االنحجارية بيغ دليل التشسية البذخية 
(Yi كستغيخ تابع وكل مغ )مؤشخ ( التعميعX1 ،)

الشات  السحمى اإلجسالي  ومؤشخ(، X2الرحة ) ومؤشخ
(X3 فقج تبيغ ثبػت السعشػية اإلحرايية لمعبلقة ،)

االنحجارية لتأثيخ كل مغ دليل التعميع والرحة والشات  
السحمى اإلجسالي عمى دليل التشسية البذخية، وقج أمكغ 

( والتي 0التػصل لمعبلقة االنحجارية بالسعادلة رقع )
تػضح التأثيخ السعشػي الصخدي لمستغيخات الدابقة عمى 

سية البذخية وهي عبلقة مشصقية كسا يذيخ دليل التش
% مغ التغيخات في 42معامل التحجيج السعجل إلى أن 
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قيسة دليل التشسية البذخية تخجع إلى التغيخ في األدلة 
الفخعية الثبلثة، وتذيخ األرقام أسفل معامبلت االنحجار 

( السحدػبة هحا وقج ثبتت معشػية الشسػذج tإلى قيع )
 ككل. 

 

Yi =0.024+0.328 X1 + 0.272 X2 + 0.372 X3   (1) 

       (5.32)   (4.23)       (3.05)       (7.66) 

 

 R
2
 = 0.98     R = 0.99          F = 23.25 

 

ين دليل الشاتج السحمى ب تحميل االنحدار الستعدد. 2
 وبعض الستغيرات التي يفترض تأثره بيا: 

 
السحمى اإلجسالي عشج تحميل العبلقة بيغ الشات  

(Yi) وبيغ كل ( مغ الشدبة السئػية لمفقخاءX1 ومعجل ،)
(، X3(، ومعامل جيشي )X2اإلعالة الجيسػجخافى )

(، حيث تبيغ ثبػت السعشػية X4ومعجل البصالة )
اإلحرايية لعبلقة االنحجارية لتأثيخ متغيخ معجل 
اإلعالة الجيسػجخافى ومعامل جيشي ومعجل البصالة عمى 
دليل الشات  السحمى اإلجسالي في حيغ لع تثبت معشػية 
الشدبة السئػية لمفقخاء إحراييا حيث تعتبخ تمظ الشتيجة 

حمى اإلجسالي يعتسج مشصقية ألن حداب دليل الشات  الس
عمى إيجاد متػسط لمشات  السحمى اإلجسالي معجال بالقػة 
 الذخايية وال يأخح في اعتبار  التفاوتات في تػزيع الجخل. 
وبإجخاء التحميل االنحجاري السخحمي أمكغ التػصل 

( 7إلى العبلقة االنحجارية السػضحة بالسعادلة رقع )
عالة والتي تػضح التأثيخ العكدي لسعجل اإل

الجيسػجخافى جيشي ومعجل البصالة عمى دليل الشات  
 السحمى وهى عبلقة مشصقية. 

 
Yi =1.48 - 0.00019 X2 - 0.00020 X3 -0.0003 X4    (2) 

    (3.21)   (-0.70)        ( -5.51)       (-4.165) 
 

R
2
 = 0.66       R  = 0.0.72          F = 25.2 

 

% مغ 00إلى أن كسا يذيخ معامل التحجيج 
التغيخات الحادثة في الشات  السحمى اإلجسالي تخجع إلى 
التغيخ في كل مغ معجل اإلعالة الجيسػجخافى ومعامل 
جيشي ومعجل البصالة، كسا تذيخ األرقام بيغ األقػاس 

 (. tتحت معامبلت االنحجار إلى قيع )

 تحميل االنحدار الستعدد بين دليل التعميم وبعض. 3
  الستغيرات التي يفترض تأثره بيا

 
( Yiعشج إجخاء العبلقة االنحجارية بيغ دليل التعميع )

كستغيخ تابع وكل مغ معجل معخفة القخاءة وال تابة 
(X1( وندبة األمية )X2 ،) ندبة القيج اإلجسالية و

(، ومعجل التدخب مغ التعميع االبتجايي X3بالتعميع )
(X4ومتػسط كثافة الفرل في ا ،) لتعميع االبتجايي
(X5( وعجد التبلميح ل ل مجرس باالبتجايي ،)X6 ،)

(، فقج تبيغ X7وندبة السباني السجرسية الغيخ صالحة )
ثبػت السعشػية اإلحرايية لمعبلقة االنحجارية لتأثيخ 

(، ومتغيخ معجل معخفة القخاءة X2متغيخ ندبة األمية )
التعميع (، ومتغيخ متػسط كثافة الفرل في X1وال تابة )

(عمى قيسة دليل التعميع، في حيغ لع تثبت X5االبتجايي )
معشػية العبلقة إحراييا بيغ دليل التعميع وكل مغ ندبة 

(، ومعجل التدخب مغ X3القيج اإلجسالية بالتعميع )
(وعجد التبلميح ل ل مجرس X4التعميع االبتجايي )

(، وندبة السباني السجرسية الغيخ صالحة X6باالبتجايي )
(X7 وبأجخاء التحميل االنحجاري السخحمي أمكغ ،)

التػصل إلى العبلقة االنحجارية السسثمة بالسعادلة رقع 
( والتي تػضح التأثيخ السعشػية العكدي ندبة األمية 3)

وكثافة الفرل في التعميع االبتجايي وهى عبلقة مشصقية 
حيث أن انخفاض ندبة األمية وكثافة الفرل في 

 لديادة قيع دليل التعميع.االبتجايي يؤدي 
 

Yi =  1779 +0.00030 X1 - 0.0052 X2 -0.0025 X5    (3) 

     (3.23)    (5.58)           (-4.32)       (-2.72) 

 

R
2
 = 0.98       R = 0.99          F = 37.3 

 
 كان( X1في حيغ أن معجل معخفة القخاءة وال تابة )

تأثيخها معشػي وشخدي وهى نتيجة مشصقية أيزا حيث 
أن زيادة معجل معخفة القخاءة وال تابة يؤدي بجور  لديادة 

( إلى القيع 3قيسة دليل التعميع، وتذيخ السعادلة رقع )
( تذيخ إلى معجل معخفة Yi( ،)X1الشقجية لجليل التعميع )
متػسط كثافة  9ندبة األمية، س 7القخاءة وال تابة، س

الفرل في التعميع االبتجايي، وتذيخ األرقام بيغ األقػاس 
( السحدػبة، كسا tأسفل معامبلت االنحجار إلى قيع )

% مغ 42يذيخ معامل التحجيج السعجل إلى أن 
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التعميع تخجع إلى التغيخ في  مؤشخالتغيخات في قيسة 
بة وندبة األمية ومتػسط امعجل معخفة القخاءة وال ت

 تعميع االبتجايي.الفرل في ال كثافة
 

الستغيرات تحميل االنحدار بين دليل الرحة وبعض . 4
 التي يفترض تأثره بيا

 
( Yiتحميل العبلقة االنحجارية بيغ دليل الرحة )

(، X1ل مغ العسخ الستػقع عشج السيبلد )وككستغيخ تابع 
(، وحاالت الػالدة تحت X2ومعجل وفيات الخضع )

ألف  000ل ل (، وعجد األشباء X3إشخاف شبي )
(، وعجد الػحجات الرحية ل ل ألف ندسة X4ندسة )

(X5 ومعجل وفيات األمهات ل ل ،)ألف والدة  000
(X6 حيث تبيغ ثبػت السعشػية اإلحرايية لمعبلقة ،)

( X2االنحجارية لتأثيخ متغيخ معجل وفيات الخضع )
عمى قيسة  (X4إلف ندسة ) 000عجد األشباء ل ل و 

الرحة في حيغ لع تثبت معشػية العبلقة  مؤشخ
إحراييا بيغ دليل الرحة وكل مغ العسخ الستػقع عشج 

(، X3(، وحاالت الػالدة تحت إشخاف شبي )X1السيبلد )
(، معجل X5وعجد الػحجات الرحية ل ل ألف  ندسة )

 ه(، حيث أنX6ألف والدة ) 000وفيات األمهات ل ل 
التػصل إلى العبلقة  التحميل االنحجاري السخحمي أمكغب

( والتي تػضح 2االنحجارية السسثمة بالسعادلة رقع )
لسعجل وفيات الخضع عمى  ىالتأثيخ السعشػي العكد

رحة وهى عبلقة مشصقية، حيث أن انخفاض ال مؤشخ
معجل وفيات الخضع يؤدي لديادة قيع دليل الرحة، 

الرحة  مؤشخوأيزا التأثيخ الصخدي لعجد األشباء عمى 
 مشصقية.نتيجة 

% مغ 40كسا يذيخ معامل التحجيج السعجل إلى أن 
الرحة تخجع إلى التغيخات في  مؤشخالتغيخات في قيسة 

 000وعجد األشباء ل ل  ،قيسة معجل وفيات الخضع
ألف ندسة، كسا تذيخ السعامبلت بيغ األقػاس إلى قيع 

(t .وقج ثبتت معشػية الشسػذج ككل ،) 
 

لستغيرات التشسية البذرية التحميل العشقهدي  سادسًا:
 في الريف

 
خف عمى عبغخض الت ىتع استخجام التحميل العشقػد

السجسػعات الستجاندة مغ السحافطات بالشدبة ل ل مغ 

دليل التشسية البذخية، دليل الشات  السحمى اإلجسالي 
ودليل التعميع ودليل الرحة وكحلظ بعس األبعاد الهامة 

عمى البصالة في الخيف،  لمتشسية البذخية والتي اشتسمت
، وسكان الخيف كشدبة مئػية مغ إجسالي 09األمية +

الدكان، واألسخ التي تحرل عمى ميا  مأمػنة وصخف 
بالخيف  09صحي بالخيف ومعجل القخاءة وال تابة +
 - 7004وإجسالي الفقخاء، وذلظ ل ل مغ عامي )

7002 .) 
 

 التحميل العشقهدي لدليل التشسية البذرية. 0
 
فخت نتاي  التحميل العشقػدي بالشدبة لجليل التشسية أس

البذخية عغ تقديع محافطات الجسهػرية لثبلث 
مجسػعات، بحيث تترف كل مشها بالتجانذ مغ حيث 
مدتػيات التشسية البذخية بسختمف مكػناتها االقترادية 

شبقا  السحافطاتواالجتساعية وقج تع ترشيف كل 
مدتػى مختفع  هى:و  لسدتػى الجليل لثبلث مدتػيات

الجدول رقم ومتػسط ومشخفس، حيث اتزح مغ 
والحي يبيغ التحميل العشقػدي لجليل التشسية  (08)

 7002، 7004البذخية لسحافطات الجسهػرية عامي 
حيث تبيغ أن السحافطات الحزخية فيسا عجا محافطة 
اإلسكشجرية قج كػنت السجسػعة األولى ذات السدتػى 

وقج اشتسمت  7004ذخية في عام السختفع لمتشسية الب
عمى محافطات  7002تمظ السجسػعة األولى في عام 

بػرسعيج والدػيذ مغ السحافطات الحزخية مع تخاجع 
محافطة القاهخة إلى السجسػعة الثانية ذات مدتػى 
التشسية البذخية الستػسط، كسا أضيف لتمظ السجسػعة 
األولى محافطتيغ هي محافطات الحجود وهى مصخوح 
والػادي الججيج، وهى نتيجة مشصقية تتفق مع تخاجع 
محافطة القاهخة إلى السجسػعة ذات السدتػي الستػسط 

بالشدبة ل ل مغ دليل  7002، 7004بيغ عامي 
الشات  السحمى اإلجسالي ودليل التعميع، وبالشدبة 
لسجسػعة السحافطات ذات مدتػى التشسية البذخية 

الػجه البحخي، الستػسط فمقج تحدغ وضع محافطات 
إذا انتقمت جسيعًا مغ السجسػعة ذات السدتػى 

إلى  7004السشخفس لمتشسية البذخية في عام 
، فيسا 7002السجسػعة ذات السدتػى الستػسط عام 

عجا محافطة كفخ الذيخ، وفيسا يتعمق بالسحافطات ذات 
 السدتػى السشخفس لمتشسية البذخية فإنها ضست جسيع 
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 (2014 - 2009التحميل العشقػدي لجليل التشسية البذخية لسحافطات الجسهػرية عامي ) .18جدول 

 
دليل التشسية 

 البذرية 
 قيسة  مشخفض  متهسط مرتفع 

2009 

 F 0.56 0.68 0.80 قيسة الدليل 

 السحافطات

 –القاهخة 
 –بػرسعيج 
 الدػيذ 

 –الجقهمية  –دميا   –اإلسكشجرية 
 بشي سػيف  –الجيدة  –السشػفية 

كفخ الذيخ  –القميػبية  –الذخقية 
 –البحيخة  –الغخبية  –

 –السشيا  –الفيػم  –اإلسساعيمية 
 –قشا  –سػهاج  –أسيػ  

 األقرخ 

85.5 

2014 

 0.67 0.72 0.77 قيسة الدليل 

 السحافطات 70.2
 –بػرسعيج 

الػادي  -الدػيذ
 مصخوح  –الججيج 

 –دميا   –اإلسكشجرية -القاهخة 
 –القميػبية  –الذخقية  –الجقهمية 
-اإلسساعيمية –السشػفية  –الغخبية 
 البحخ األحسخ  –أسػان  –الجيدة 

 –بشي سػيف  –كفخ الذيخ 
 –أسيػ   –السشيا  –الفيػم 

 –األقرخ  –قشا  –سػهاج 
 شسال سيشاء 

 معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية، أعجاد متفخقة السردر:
 
 
 

 محافطات الػجه القبمي في كل مغ عامي 
فيسا عجا محافطتي الجيدة وأسػان  (7002 - 7004)

المتان كانت ضسغ السجسػعة ذات السدتػى الستػسط 
 التشسية البذخية.

 
 التحميل العشقهدي لدليل الشاتج السحمى اإلجسالي. 2
 

أسفخت نتاي  التحميل العشقػدي بالشدبة لجليل الشات  
السحمى اإلجسالي عغ تخاجع السحافطات الحزخية مثل 
القاهخة والدػيذ وبػرسعيج إلى السدتػى الستػسط في 
دليل الشات  السحمى اإلجسالي بعج أن كانت في السدتػى 

حيث أصبحت اإلسساعيمية في  7004السختفع في عام 
الجدول وهػ ما يػضحه  7002عام  السدتػى السختفع

، أما بالشدبة لمسحافطات التي تقع في (09رقم )
مثل محافطات  7004السدتػى السشخفس عام 

القميػبية وكفخ الذيخ والبحيخة والسشيا وأسيػ  وقشا قج 
انتقمت لتربح في مدتػى الشات  السحمى اإلجسالي 
الستػسط عجا محافطات األقرخ وأسػان وسػهاج التي 

ا زالت في السجسػعة ذات مدتػى الشات  السحمى م
اإلجسالي السشخفس. أيزا قج لػحع تخاجع محافطات 
اإلسكشجرية وبشي سػيف مغ السدتػى الستػسط عام 

 . 7002لتربح في السدتػى السشخفس عام  7004
 

 التحميل العشقهدي لدليل التعميم .3

 
اتزح مغ نتاي  التحميل العشقػدي بالشدبة لجليل 

أن السحافطات  (21بالجدول رقم )تعميع والسػضحة ال
وهى  7004الحزخية قج احتمت السختبة األولى عام 

محافطات القاهخة واإلسكشجرية وبػرسعيج والدػيذ 
والػادي الججيج ومصخوح واحتفطت هح  السحافطات 

عجا م ما 7002بسختبتها السختفعة في دليل لتعميع عام 
السختبة األولى في  محافطة مصخوح التي كانت تحتل

وأصبحت في السجسػعة  7004دليل التعميع عام 
في حيغ اشتسمت السجسػعة  7002السشخفزة عام 

الستػسط في دليل التعميع كل مغ ذات السدتػى الثانية 
 ة والسشػفية والبحيخة تتة والقميػبيتتتتتتتة والذخقيتتتتدميا  والجقهمي
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 (2014 - 2009الشات  السحمى اإلجسالي لسحافطات الجسهػرية عامي ) لسؤشخالتحميل العشقػدي   .19جدول 

 
 قيسة  مشخفض  متهسط مرتفع   الشاتج السحمى مؤشر

2009 

 F 0.39 0.72 0.96 قيسة الدليل 

 السحافطات

بػرسعيج  –القاهخة 
 الدػيذ  –

 –دميا   –اإلسكشجرية 
 –السشػفية  –الجقهمية 
بشي  –الجيدة  –اإلسساعيمية 

 البحخ األحسخ  –سػيف 

 –كفخ الذيخ  –القميػبية 
الفيػم  –البحيخة  –الغخبية 

 –أسيػ   –السشيا  –
األقرخ  –قشا  –سػهاج 

 أسػان  –

98.3 

2014 

 0.65 0.69 0.73 قيسة الدليل 

 السحافطات 55.3

الدػيذ  –بػرسعيج  –القاهخة  اإلسساعيمية 
الذخقية  –الجقهمية  –دميا   –

 –كفخ الذيخ  –قميػبية  –
 –الجيدة  –البحخية  –السشػفية 
 –مصخوح  –أسيػ   –الفيػم 

 جشػب سيشاء  –شسال سيشاء 

بشي سػيف  –اإلسكشجرية 
قشا  –سػهاج  –السشيا  –
 –أسػان  –األقرخ  –

 الحجود  –البحخ األحسخ 

 معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية، أعجاد متفخقة السردر:
 
 

 (2014 - 2009التعميع بسحافطات الجسهػرية بيغ عامي ) لسؤشخالتحميل العشقػدي  .20جدول 
 

 قيسة مشخفض متهسط مرتفع مؤشر التعميم

2009 

 F 0.44 0.61 0.76 قيسة الدليل

 السحافطات

اإلسكشجرية  –القاهخة 
 –بػرسعيج  –

الػادي  –الدػيذ 
 مصخوح –الججيج 

القميػبية  –الذخقية  –الجقهمية  –دميا  
بشي  –الجيدة  –البحيخة  –السشػفية  –

جشػب  –البحخ األحسخ  –سػيف 
 سيشاء

اإلسساعيمية  –الغخبية 
 –السشيا  –الفيػم  –

 –سػهاج  –أسيػ  
شسال  –أسػان  –قشا 

 سيشاء

139.2 

2014 

  0.61 0.74 0.85 قيسة الدليل

 السحافطات

 –اإلسكشجرية 
الدػيذ  –بػرسعيج 

 –البحخ األحسخ  –
 –الػادي الججيج 
 جشػب سيشاء

الذخقية  –الجقهمية  –دميا   –القاهخة 
 –السشػفية  –الغخبية  –القميػبية  –

األقرخ  –قشا  –الجيدة  –اإلسساعيمية 
 سيشاء –أسػان  –

البحيخة  –كفخ الذيخ 
الفيػم  –بشي سػيف  –
 –أسيػ   –السشيا  –

 مصخوح –سػهاج 

64.1 

 معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية، أعجاد متفخقةالسردر: 
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والجيدة وبشي سػيف والبحخ األحسخ وجشػب سيشاء 

، واستسخت هح  السجسػعة 7004وذلظ في عام 
ماعجا  7002الستػسط محتفطة بهح  السحافطات عام 

محافطتي البحيخة وبشي سػيف التي أصبحت في 
، 7002السختبة األخيخة مغ حيث دليل التعميع في عام 

انتقمت محافطة البحخ األحسخ وجشػب سيشاء مغ  كسا
السجسػعة الستػسصة إلى السجسػعة السختفعة عام 

، في حيغ ضست السجسػعة السشخفزة في 7002
كل مغ الغخبية واإلسساعيمية  7004دليل التعميع عام 

والفيػم والسشيا وأسيػ  وسػهاج وقشا وأسػان وشسال 
ية واإلسساعيمية وقشا سيشاء ثع انتقمت محافطات الغخب

وأسػان وشسال سيشاء لتحتل السختبة الستػسصة عام 
في حيغ احتفطت باقي السحافطات بسدتػاها  7002

في السجسػعة السشخفزة في نفذ الدشة، ومغ السمفت 
لمشطخ أن محافطة القاهخة كانت ضسغ السجسػعة 

ثع انتقمت  7004السختفعة في دليل التعميع عام 
 .7002سصة عام لمسجسػعة الستػ 

 
 التحميل العشقهدي لدليل الرحة .4
 

عشج إجخاء التحميل العشقػدي لسحافطات الجسهػرية 
حيث  (20بالجدول رقم )بالشدبة لجليل الرحة والسبيغ 

اتزح أن محافطة الذخقية فقط تقع في السجسػعة 
في حيغ احتمت  م7004السختفعة في دليل الرحة عام 

معطع لسحافطات الحزخية السجسػعة الستػسصة وهى 
محافطات القاهخة واإلسكشجرية وبػرسعيج والدػيذ 
ودميا  والجقهمية والقميػبية وكفخ الذيخ والغخبية 
والسشػفية والبحيخة والجيدة واإلسساعيمية وبشي سػيف 

 والسشيا وأسيػ  وسػهاج وقشا. 
ت السجسػعة في حيغ احتمت باقي السحافطا

فقج انتقمت  7002السشخفزة، أما بالشدبة لعام 
محافطة الذخقية مغ السجسػعة األولى السختفعة لتحتل 
السجسػعة الستػسصة، وجاءت السحافطات الحزخية في 
السختبة األولى مثل القاهخة واإلسكشجرية وبػرسعيج 
ودميا  والدػيذ والجقهمية والقميػبية والغخبية التي كانت 

وكسا انتقمت  7004السختبة الثانية عام  تحتل
محافطات أسػان والبحخ األحسخ والػادي الججيج 
ومصخوح وشسال سيشاء مغ السجسػعة السشخفزة في 

إلى السجسػعة الستػسصة  7004دليل تػقع الحياة عام 
، كسا انتقمت أيزا 7002في دليل الرحة عام 

والفيػم والسيشاء واألقرخ مغ  محافطات الجيدة
 .7002لسجسػعة الستػسصة عام ا

وتػضح نتاي  التحميل العشقػدي لسحافطات 
الجسهػرية شبقا لجليل التشسية البذخية وكل مغ دليل 
الشات  السحمى اإلجسالي ودليل التعميع ودليل الرحة 
وجػد اتداق في تمظ الشتاي ، وكانت أوضاع 
السحافطات الحزخية بػجه عام أفزل مغ أوضاع 

يغ البحخي والقبمي والتي تذتسل عمى محافطات الػجه
ريف وحزخ، كسا أن أوضاع محافطات الػجه البحخي 
كانت أفزل مغ أوضاع محافطات الػجه القبمي بذكل 
عام فيسا عجا محافطتي أسػان واألقرخ والتي كان 

القبمي  هل مغ بقية السحافطات الػجزوضعهسا أف
 األخخى. 

غ التي وقج يخجع ذلظ إلى شبيعة تمظ السحافطتي
تجعمهسا أقخب ما يكػن إلى السحافطات الحزخية نطخًا 

 هسا. بالرتفاع ندبة الشذا  الدياحي 
كسا تػضح نتاي  التحميل العشقػدي لمسحافطات 
شبقا لجليل التشسية البذخية واألدلة الفخعية األخخى 
اتداق نتاي  التحميل لتقييع السحافطات شبقا لجليل 

التحميل شبقا لجليل التعميع، التشسية البذخية مع نتاي  
 مسا يػضح اثخ التعميع كسكان رييدي لمتشسية البذخية. 

 
التحميل العشقػدي لبعس أبعاد التشسية البذخية  سابعا:

تع إجخاء التحميل العشقػدي لبعس  في الخيف السرخي 
أبعاد التشسية البذخية العامة في الخيف السرخي لعامي 

االبعاد فرل لتمظ  ، ونطخا لعجم وجػد7002، 7004
بيغ الخيف والحزخ في البيانات الستاحة، فمقج تع 
استبعاد السحافطات الحزخية في التحميل، واالقترار 

الػجه البحخي ومحافطات  اتفي التحميل عمى محافط
الػجه القبمي باعتبار أنها تذسل عمى كل مغ القصاع 

 الحزخي والقصاع الخيفي. 
لبذخية التي تع إجخاء ولقج اشتسمت أبعاد التشسية ا

التحميل العشقػدي لها عمى معجل البصالة ومعجل معخفة 
القخاءة وال تابة، وأعجاد الفقخاء، واألسخ التي تحرل 
عمى ميا  مأمػنة، واألسخ التي تحرل عمى صخف 

 صحي. 
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 (2014 - 2009افطات الجسهػرية عامي )التحميل العشقػدي لجليل الحياة ولسح .21جدول 

 
 قيسة  مشخفض  متهسط مرتفع  دليل التشسية البذرية 

2009 

 F صفر 0.72 0.80 قيسة الدليل 

 السحافطات

 –بػرسعيج  –القاهخة  اإلسكشجرية  الذخقية 
القميػبية  –الجقهمية  –دميا   –الدػيذ 

 –السشػفية  –الغخبية  –كفخ الذيخ  –
بشي  –اإلسساعيمية  –الجيدة  –البحيخة 
 –سػهاج  –أسيػ   –السشيا  –سػيف 

 األقرخ  –قشا 

البحخ  –أسػان 
الػادي  –األحسخ 
 –مصخوح  –الججيج 

جشػب  –شسال سيشاء 
 اء سيش

4063.1 

2014 

  68.90 70.70 72.30 قيسة الدليل

 السحافطات

اإلسكشجرية  –القاهخة 
الدػيذ  –بػرسعيج  –
 –الجقهمية  –دميا   –

 الغخبية  –القميػبية 

 –البحيخة  –السشػفية  –الذخقية 
 –أسيػ   –بشي سػيف  –اإلسساعيمية 

البحخ األحسخ  –أسػان  –قشا  –سػهاج 
شسال  –مصخوح  –الػادي الججيج  –

 جشػب سيشاء  –سيشاء 

 –الفيػم  –الجيدة 
 األقرخ  –السشيا 

85.9 

 معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية، أعجاد متفخقةالسردر: 
 
 
التحميل العشقهدي لمشدبة السئهية لمبظالة في  .0

 الريف السرري  
 

مغ نتاي  التحميل العشقػدي لمشدبة السئػية لمبصالة 
، اتزح أن كل مغ 7004في الخيف السرخي عام 

محافطات الجقهمية وكفخ الذيخ والغخبية وأسػان والػادي 
الججيج قج احتمت السجسػعة السختفعة في ندب البصالة 

، في (22الجدول رقم )في الخيف وهػ ما يػضحه 
الخيفية في السختبة باقي السحافطات  ءتحيغ جا

السشػشة مثل دميا  والذخقية والقميػبية والسشػفية 
والبحيخة واإلسساعيمية وبشي سػيف والسشيا وأسيػ  

 زوسػهاج وقشا
 7002أما بالشدبة لشتاي  التحميل العشقػدي لعام 

فقج أسفخ عغ انتقال كل السحافطات التي كانت تحتل 
ػعة سإلى السج 7004السجسػعة السختفعة عام 

الستػسصة في ندبة البصالة عجا محافطة أسػان التي 

احتفطت بسكانتها السختفعة في الشدبة السئػية لمبصالة 
باإلضافة لسحافطة األقرخ التي كانت في السختبة 
السشخفزة لتربح محافطات األقرخ وأسػان في 

بيشسا  7002السجسػعة السختفعة في ندبة البصالة عام 
ت الستػسصة في ندبة البصالة احتفطت باقي السحافطا

 . 7002حدب عام  7004بسدتػاها مشح عام 
 

التحميل العشقهدي لسعدل معرفة القراءة والكتابة . 2
 في الريف السرري  05+

 
أسفخت نتاي  التحميل العشقػدي لسعجل معخفة القخاءة 

عام فأكثخ  09وال تابة في الخيف السرخي مغ سغ 
أن كل مغ دميا   (23الجدول رقم )والحي يػضحه 

والجقهمية والذخقية والقميػبية والغخبية والسشػفية والجيدة 
وبشي سػيف والػادي الججيج ومصخوح قج احتمت 

 ة في معجل معخفة القخاءة وال تابة في تتة السختفعتتتالسجسػع
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 (2014 - 2009التحميل العشقػدي لمشدبة السئػية لمبصالة في الخيف السرخي عام ) .22جدول 

 
الشدبة السئهية 

  لمبظالة
 قيسة  مشخفض مرتفع 

2009 

 F 6.60 14.70 قيسة الجليل 

 السحافطات

كفخ  –الجقهمية 
 –الغخبية  –الذيخ 

الػادي  –أسػان 
 الججيج 

 –البحيخة  –السشػفية  –القميػبية  –الذخقية  –دميا  
قشا  –سػهاج  –أسيػ   –السشيا  –بشي سػيف  –اإلسساعيمية 

 الجيدة  –

122.7 

2014 

  7.60 19.90 قيسة الجليل

 السحافطات

 –كفخ الذيخ  –القميػبية  –الذخقية  –الجقهمية  –دميا   أسػان  –األقرخ 
أسيػ   –الجيدة  –اإلسساعيمية  –البحيخة  –السشػفية  –الغخبية 

جشػب  –الػادي الججيج  –البحخ األحسخ  –قشا  –سػهاج  –
 السشيا  –الفيػم  –بشي سػيف  –سيشاء 

64.8 

 البذخية، أعجاد متفخقةمعهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية السردر: 
 
 

 (2014 - 2009)التحميل العشقػدي لسعجل القخاءة وال تابة في الخيف لسحافطات الجسهػرية عامي . 23جدول 
 

 قيسة  مشخفض مرتفع   القراءة والكتابة

2009 

 F 30.70 64.60 قيسة الدليل 

 السحافطات

 –الذخقية  –الجقهمية  –دميا  
 –السشػفية  –الغخبية  –القميػبية 
مصخوح  –بشى سػيف  –الجيدة 

 الػادى الججيج  –

السشيا  –الفيػم  –كفخ الذيخ  –اإلسساعيمية 
شسال  –أسػان  –قشا  –سػهاج  –أسيػ   –

 جشػب سيشاء  –سيشاء 

229.04 

2014 

  48.0 74.80 قيسة الدليل

 السحافطات

 –الذخقية  –الجقهمية  –دميا  
 –السشػفية  –الغخبية  –القميػبية 
 –أسػان  –بشي سػيف  –الجيدة 

 مصخوح  –البحخ األحسخ 

السشيا  –الفيػم  –اإلسساعيمية  –كفخ الذيخ 
 –األقرخ  –قشا  –سػهاج  –أسيػ   –

 شسال سيشاء  –الػادي الججيج 

514.3 

 تقاريخ التشسية البذخية، أعجاد متفخقةمعهج التخصيط القػمي، السردر: 
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في حيغ احتمت باقي  7004السحافطات الخيفية عام 
في ذلظ العام،  السشخفزةالسحافطات الخيفية السجسػعة 

فقج انزست كل مغ محافطتي  7002أما في عام 
ة في أسػان والبحخ األحسخ ضسغ السحافطات السختفع

معجل القخاءة وال تابة في حيغ انتقمت محافطة الػادي 
السجسػعة السختفعة إلى السجسػعة السشخفزة  مغالججيج 

في ذلظ العام وتتدق نتاي  التحميل العشقػدي لسعجل 
القخاءة وال تابة في السحافطات الخيفية في جسهػرية 

  ل ل ءمرخ العخبية مع نتاي  ذلظ التحميل الدابق إجخا
دليل التشسية البذخية ودليل التعميع نطخًا ألن معجل مغ 

القخاءة وال تابة هي مكػن رييدي لجليل التعميع فزبل 
عغ أثخ معجل إجادة القخاءة وال تابة وأثخ تحدغ الػضع 
التعميسي عمى تحدغ ونسػ التشسية البذخية بػجه عام، 
ويتزح ذلظ مغ انتقال كل مغ محافطتي أسػان والبحخ 

ى السحافطات ذات السدتػي السختفع إلجادة األحسخ إل
 .7002القخاءة وال تابة في عام 

 
التحميل العشقهدي ألعداد الفقراء في محافظات  .6

 الجسيهرية
 

احتمت كل مغ محافطات القميػبية والبحيخة والسشيا 
وأسيػ  وسػهاج وقشا السجسػعة السختفعة في أعجاد 

 (24رقم )الجدول وهػ ما يػضحه  7004الفقخاء عام 
في حيغ أن الجقهمية والذخقية والسشػفية والجيدة وبشي 
سػيف والفيػم احتمت السجسػعة الستػسصة، أما بالشدبة 
لباقي السحافطات والتي أهسها الدػيذ ودميا  وكفخ 
الذيخ والغخبية واإلسساعيمية وأسػان، فقج احتمت 
السجسػعة السشخفزة في إجسالي الفقخاء بها وذلظ في 

انتقمت فقج  7002، أما بالشدبة لعام 7004لعام نفذ ا
القميػبية مغ السجسػعة السختفعة في عجد  محافطة

الفقخاء لتحتل السجسػعة السشخفزة. أما البحيخة وقشا فقج 
أيزا مغ السجسػعة السختفعة لتحتل السجسػعة  انتقمت

الستػسصة في إجسالي الفقخاء، كسا أن محافطتي القاهخة 
مغ السجسػعة الستػسصة عام  انتقمتيػم قج والجقهمية والف

 7002لتحتل السجسػعة السشخفزة في عام  7004
في حيغ احتفطت باقي السحافطات التي كانت تحتل 

بشفذ السجسػعة عام  7004السجسػعة السشخفزة عام 
 أقل مغ بػرسعيج والدػيذ ودميا  وكفخ الذيخ 7002

 والغخبية واإلسساعيمية وأسػان.

التحميل العشقػدي ألعجاد الفقخاء في  وتتدق نتاي 
السحافطات الخيفية في جسهػرية مرخ العخبية بػجه 
عام مع نتاي  التحميل العشقػدي لجليل التشسية البذخية 
إذا كانت محافطات وسط الرعيج والتي اشتسمت عمى 
السشيا وأسيػ  وسػهاج في السجسػعة ذات السدتػى 

، 7002خية في عام السشخفس شبقًا لجليل التشسية البذ
كسا أن نفذ تمظ السحافطات كانت ضسغ السجسػعة 
ذات السدتػى السختفع ألعجاد الفقخاء في نفذ العام، 
ويتفق ذلظ مع كثيخ مغ الشتاي  والذػاهج التي تجل عمى 
انخفاض مختمف أبعاد التشسية البذخية في تمظ 

 السحافطات.
 

التحميل العشقهدي لألسر التي تحرل عمى مياه  .7
 مأمهنة في الريف 

 
أسفخت نتاي  التحميل العشقػدي لؤلسخ التي تحرل 
عمى ميا  مأمػنة في الخيف السرخي والسػضحة 

، أن كل مغ محافطات دميا  (25بالجدول رقم )
والجقهمية والغخبية والسشػفية واإلسساعيمية وبشي سػيف 
والسشيا والبحخ األحسخ وشسال سيشاء تقع في السجسػعة 

في األسخ التي تحرل عمى ميا  مأمػنة وذلظ السختفعة 
، أما باقي السحافطات الخيفية مثل 7004في عام 

الذخقية والقميػبية والبحيخة والجيدة والفيػم وأسيػ  
وسػهاج وقشا وأسػان ومصخوح تقع ضسغ السجسػعة 
الستػسصة في األسخ التي تحرل عمى ميا  مأمػنة في 

ن أفقج اتزح  7002نفذ العام، أما بالشدبة لعام 
معطع السحافطات الخيفية تقع في السجسػعة األولى 
السختفعة حيث انزست لها تمظ السحافطات التي كانت 

لتربح ضسغ  7004في السختبة الستػسصة عام 
السجسػعة السختفعة في األسخ التي تحرل عمى ميا  

، ماعجا ثبلث محافطات فقط 7002مأمػنة عام 
وهى مصخوح وشسال سيشاء  احتفطت بسختبتها الستػسصة

وجشػب سيشاء مسا يعكذ التقجم السدتسخ في مذخوعات 
تػصيل السيا  السأمػنة لمسحافطات الخيفية خبلل تمظ 

 الفتخة. 
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 (2014 - 2009التحميل العشقػدي ألعجاد الفقخاء في محافطات الجسهػرية لعامي ) .24جدول 

 
 قيسة  مشخفض  متهسط مرتفع   اعداد الفقراء

2009 

 F 6.30 600.40 1446.10 قيسة الدليل 

 السحافطات

القميػبية  –اإلسكشجرية 
 –السشيا  –البحيخة  –

 –سػهاج  –أسيػ  
 قشا 

 –الجقهمية  –القاهخة 
 –السشػفية  –الذخقية 
بشي سػيف  –الجيدة 
 الفيػم  –

كفخ  –دميا   –الدػيذ  –بػرسعيج 
 63.4 أسػان  –اإلسساعيمية  –الغخبية  –الذيخ 

2014 

  11.80 988.6 2072.50 قيسة الدليل

 السحافطات

 –السشيا  –الذخقية 
 سػهاج –أسيػ  

 –الجيدة  –البحيخة 
 قشا  –بشي سػيف 

 –بػرسعيج  –اإلسكشجرية  –القاهخة 
القميػبية  –الجقهمية  –دميا   –الدػيذ 

 –السشػفية  –الغخبية  –كفخ الذيخ  –
 أسػان  –األقرخ  –الفيػم  –اإلسساعيمية 

93.9 

 معهج التخصيط القػمي، تقاريخ التشسية البذخية، أعجاد متفخقةالسردر: 
 

 التحميتتل العشقتتػدي لشدتتبة األستتخ التتتي تحرتتل عمتتى ميتتا  مأمػنتتة فتتي ريتتف ومحافطتتات الجسهػريتتة عتتام  .25جــدول 
(2009 - 2014) 
 

 قيسة  مشخفض  مرتفع   مياه مامهنة

2009 

 F 50.40 98.70 قيسة الدليل 

 السحافطات

 –الغخبية  –الجقهمية  –دميا  
بشي سػيف  –اإلسساعيمية  –السشػفية 

شسال  –البحخ األحسخ  –السشيا  –
 سيشاء 

 –البحيخة  –القميػبية  –الذخقية 
سػهاج  –أسيػ   –الفيػم  –الجيدة 
 97.07 مصخوح  –أسػان  –قشا  –

2014 

  46.92 98.87 قيسة الدليل

 السحافطات

 –الذخقية  –الجقهمية  –دميا  
 –الغخبية  –كفخ الذيخ  –القميػبية 
 –اإلسساعيمية  –البحيخة  –السشػفية 
 –الفيػم  –بشي سػيف  –الجيدة 
 –قشا  –سػهاج  –أسيػ   –السشيا 

 البحخ األحسخ  –أسػان  –األقرخ 

جشػب  –شسال سيشاء  –مصخوح 
 سيشاء 

449.8 

 معهج التخصيط القػمي، دليل التشسية البذخية، أعجاد متفخقة السردر:
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التحميل العشقهدي لألسر التي تحرل عمى صرف  .8

 صحي في الريف
 

بالجدول اتزح مغ نتاي  التحميل العشقػدي الػاردة 
، أن محافطتي دميا  والجقهمية تقع ضسغ (26رقم )

السختفعة، أي يدداد بها عجد األسخ التي لجيها السجسػعة 
، في حيغ تقع 7004صخف صحي وذلظ خبلل عام 

محافطات الذخقية والقميػبية وكفخ الذيخ والجيدة وبشي 
سػيف وسػهاج وأسػان ومصخوح ضسغ السجسػعة 
الستػسصة، أما بالشدبة لباقي السحافطات الخيفية مثل 

وأسيػ  وقشا فتقع ضسغ  السشػفية والبحيخة والفيػم والسشيا
فقج  7002السجسػعة السشخفزة، أما بالشدبة لعام 

احتفطت محافطة الجقهمية بسختبتها السختفعة في ندبة 
األسخ التي تحرل عمى صخف صحي في الخيف في 

السجسػعة  حيغ تخاجعت محافطة دميا  لترحيح ضسغ
الستػسصة، كسا تخاجعت أيزا محافطتي سػهاج وأسػان 

عة الستػسصة لتحتل السجسػعة السشخفزة مغ السجسػ 
في ندبة األسخ التي تحرل عمى صخف صحي، في 
حيغ أن محافطات البحيخة والبحخ األحسخ والػادي 
الججيج وجشػب سيشاء التي كانت تحتل السجسػعة 

، فقج انتقمت لتحتل السجسػعة 7004السشخفزة عام 
، مسا يعكذ التقجم السدتسخ 7002الستػسصة عام 

محػظ في األسخ التي تحرل عمى صخف صحي والس
 بالخيف.
 

 (AHDIثامشًا: دليل التشسية البذرية السشقح )
 

يتأثخ دليل التشسية البذخية بتشفيح الحجود الجنيا 
والعميا لمسؤشخات الثبلثة الجاخمة في ت ػيشه، حيث يسكغ 

أو تشقز وفقا الختبلف القيع  تديجأن  HDIلقيسة دليل 
الجنيا والعميا لسؤثخات الرحة عشج السيبلد، دليل التعميع 
ودليل الشات  السحمى اإلجسالي، فعشجما يشخفس الحج 

سشة، أو  00إلى  20مرحة عشج السيبلد مغ لاألعمى 
سشة فإن  70سشة إلى  79الحج األدنى انخفس مغ 

سية حقيقية قيسة الجليل تدداد وذلظ ال يعكذ أي تش
، HDIالديادة في قيسة دليل التشسية البذخية  إلىتؤدي 

وتمظ هي أهع االنتقادات التي تػجه إلى دليل التشسية 
 البذخية. 

 دليل التشسية البذرية السشقح
 

 (AHDI()0تع اقتخاح دليل التشسية البذخية السشقح )
Adjusted Human an development index  

دليل التشسية البذخية  وذلظ لعبلج القرػر في
العادي، وفى األجداء التالية سػف تتشاول بالذخح كيفية 

( ل ل مغ الػجه AHDIحداب قيع الجليل السشقح )
القبمي والػجه البحخي وإجسالي الجسهػرية وذلظ خبلل 

( وذلظ بسقارنة التشسية البذخية 7002-7004الفتخة )
ق بيغ بيشهسا خبلل تمظ الفتخة مع تحجيج هل هشاك فخ 

( ودليل التشسية AHDIكل مغ دليل التشسية البذخية )
 ( باستخجام اختبار مان ويشي. AHDIالبذخية السشقح )

 
 طريقة حداب دليل التشسية البذرية السشقح

 
 I= Lb – Lx    بفخض أن دليل الرحة يداوى  أوال:

مرحة عشج لهي القيسة القرػى الحقيقية  Lbحيث: 
 ،b السيبلد لمسشصقة

Lk  هي القيسة الحقيقية الجنيا لمرحة عشج السيبلد
 b لمسشصقة
 e = Em –  En  كحلظ

هي القيسة القرػى الحقيقية لجليل التعميع  Emحيث: 
 .m لمسشصقة

En هي القيسة الجنيا لجليل التعميع في لمسشصقةm  . 
 g=Gp – Gg     كحلظ

هي القيسة القرػى الحقيقية لسؤشخ الشات   Gpحيث 
 ،pالسحمى لمسشصقة

Gq  هي القيسة الجنيا الحقيقية لسؤشخ الشات  السحمى
 .pاإلجسالي لمسشصقة

 
تػجج الفخق في دليل العسخ الستػقع بيغ  ثانيا:

( Iالسشصقتيغ  حيث أن الفخق في دليل العسخ الستػقع )
( دليل العسخ -= دليل العسخ الستػقع لمسشصقة األولى )

 الستػقع لمسشصقة  الثانية. 
 

                                                 
(0)  Panigrahi, R. and sivramk rishan's (2002), 

An Adjusted Human development index, 
Journal of Human development. Vol. 3, No. 2. 
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 (2014 - 2009التحميل العشقػدي لؤلسخ التي تحرل عمى صخف صحي بالخيف عامي ) .26جدول 

 
 قيسة  متهسط مرتفع   صرف صحى

2009 
 F 26.70 50.20 قيسة الدليل 

 السحافطات
 –دميا  

 الجقهمية 
 –بشي سػيف  –الجيدة  –كفخ الذيخ  –القميػبية  –الذخقية 

قشا  –أسيػ   –البحيخة  –السشػفية  –سػهاج  –أسػان  –سػهاج 
 السشيا  –الفيػم  –

89.7 

2014 

  42.60 78.40 قيسة الدليل

 السحافطات
 –الجيدة  –البحيخة  –كفخ الذيخ  –القميػبية  –الذخقية  –دميا   الجقهمية 

جشػب  –الػادي الججيج  –البحخ األحسخ  –السشيا  –بشي سػيف 
 –قشا  –السشيا  –سػهاج  –أسيػ   –السشػفية  –أسػان  –سيشاء 

 الفيػم  –األقرخ 

59.09 

 متفخقةمعهج التخصيط القػمي، دليل التشسية البذخية، أعجاد السردر: 
 
 

كحلظ تػجج الفخق بيغ دليل القخاءة وال تابة 
( = دليل القخاءة وال تابة لمسشصقة األولى eلمسشصقتيغ )

دليل القخاءة وال تابة لمسشصقة الثانية، كحلظ الفخق في  –
( = دليل gدليل الشات  السحمى اإلجسالي بيغ البمجيغ )

( دليل الشات  -الشات  السحمى في لمسشصقة األول )
 السحمى لمسشصقة الثانية. 

 
نقػم باختبار أقل الفخوق الدابقة وليكغ الفخق في  ثالثا:

 كسا يمي  *e* ،gثع تػجج كل مغ Iدليل الرحة 
e*   الخاصة لجليل القخاءة وال تابة= 

e

I
 

g*   الشات  السحمى اإلجساليالخاصة بجليل = 
g

I
 

 
يػجج متػسط الثبلث ابعاد )الشات  السحمى  رابعا:

اإلجسالي( الرحة، التعميع بعج خصػة التعجيل الدابقة 
 وبالتالي يكػن الستػسط = 

3

** 111 aLeg  
 g1*التعميع  e1*هي قيسة الرحة،  aL1حيث أن 

الشات  السحمى وذلظ لمبمج األولى، كحلظ تػجج متػسط 
 الثبلث أبعاد الدابقة لمبمج الثاني ويكػن 

3

** 222 aLeg  

يتع اختبار القيسة ال بخى لجليل التشسية االنتقالي  خامدا:
مغ الخصػة الدابقة ثع يتع قدسة دليل التشسية البذخية 

التي تع  العادي ل ل محافطة عمى القيسة ال بخى 
اختيارها لجليل التشسية االنتقالي وذلظ بكل محافطة، ثع 
يتع ضخب نات  هح  الخصػة كسعامل تعجيل في دليل 

 التشسية االنتقالي الحي حرمشا عميه. 
حداب دليل التشسية البذخية السشت  لمسحافطات 

 : 7002الحزخية والػجه البحخي لعام 
ػقع، يػضح دليل العسخ الست (27لجدول رقم )ا

ودليل القخاءة وال تابة ودليل الشات  السحمى اإلجسالي 
ودليل التشسية البذخية لسحافطات الػجه البحخي 

، حيث 7002والسحافطات الحزخية وذلظ خبلل عام 
يتع حداب دليل التشسية البذخية السشقح ل ل مغ 
السحافطات الحزخية والػجه البحخي مغ خبلل البيانات 

قا لمخصػات الدابقة لحداب دليل الػاردة بالججول ووف
 التشسية البذخية السشقح.

الفخق بيغ دليل العسخ الستػقع بيغ السحافطات  -
 الحزخية وبيغ الػجه البحخي 

L  =08224 – 08204  =0800 

الفخق بيغ دليل القخاءة وال تابة بيغ السحافطات  -
 الحزخية والػجه البحخي 

e  =08202 – 08043  =08029 
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 2014دليل التشسية البذخية ومكػنات السحافطات الحزخية والػجه البحخي لعام . 27جدول 

 

 السشظقة
دليل العسر 

 الستهقع
Lj 

دليل القراءة 
 والكتابة

Ej 

دليل الشاتج السحمى 
 اإلجسالي

Gj 

دليل التشسية 
 البذرية
HDIj 

 0.740 0.673 0.768 0.779 السحافطات الحزخية 
 0.719 0.694 0.693 0.769 الػجه البحخي 

 .2015معهج التخصيط القػمي، تقخيخ التشسية البذخية، السردر: 
 
 
الفخق في دليل الشات  السحمى اإلجسالي بيغ  -

 السحافطات الحزخية والػجه البحخي 
g  =08023 – 08042  =08070 

  0800يأخح أقل الفخوق الثبلثة الدابقة وهػ  -
الفخق في دليل ÷ الفخق في دليل العسخ الستػقع  -

 القخاءة وال تابة 
*e = 133.0

75.0

01.0


e

L 

الفخق في دليل ÷ الفخق في دليل العسخ الستػقع  -
 الشات  السحمى اإلجسالي 

*g = 476.0
021.0

01.0


g

L
 

 Ejدليل القخاءة وال تابة الججيج  -
 08007=  08202×  08033=  لمسحافطات الحزخية

 08047=  08043×  08033لمػجه البحخي = 
 Gjدليل الشات  السحمى اإلجسالي الججيج . 0

 08370=  08023×  08220لمسحافطات الحزخية = 

 08330=  08042×08220لمػجه البحخي = 

 HDIj البذخية الججيجدليل التشسية . 7

 لمسحافطات الحزخية = 

3

779.0102.0320.0   =0.400 

 لمػجه البحخي = 

3

769.0092.0330.0
397.0


 

دليل التشسية البذخية السشقح لمسحافطات الحزخية = . 3

400.0

740.0
400.0740.0 X

 
 دليل التشسية البذخية السشقح لمػجه البحخي = . 2

400.0

719.0
397.0713.0 X 

الجدول ويسكغ تمخيز الشتاي  الستحرل عميها في . 9
 ( 28رقم )

وكسا يتزح لشا مغ الخصػات الدابقة وبشاء عمى 
ذلظ تع تقجيخ دليل التشسية البذخية السشقح خبلل الفتخة 

( ل ل مغ محافطات الػجه القبمي 7002-7002)
والػجه البحخي وإجسالي الجسهػرية بشفذ الخصػات 

 الدابقة. 
-7002دليل التشسية البذخية السشقح لمفتخة )تقخيخ 

7002) 
دليل  (29بالجدول رقم )تػضع البيانات الػاردة 

التشسية البذخية السشقح ل ل مغ الػجه البحخي والقبمي 
( 7002-7002وإجسالي الجسهػرية خبلل الفتخة )

والحي يػضح التصػر االيجابي السمحػظ لجليل التشسية 
ة البحث حيث بمغت نحػ البذخية السشقح خبلل فتخ 

واخح الجليل في 7002لمػجه البحخي عام  08920
أما .7002عام  08204التحدغ حتى بمغ نحػ 

بالشدبة لمػجه القبمي فقج بمغ دليل التشسية البذخية السشقح 
وأخحت هح  القيسة في 7002وذلظ في عام  08904

، أما بالشدبة 7002عام  08004التدايج لتبمغ نحػ 
جسهػرية فقج ازدادت قيسة دليل التشسية إلجسالي ال

  08097البذخية السشقح خبلل تمظ الفتخة حيث بمغ نحػ 
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 2014دليل التشسية البذخية السشقح لمسحافطات الحزخية والػجه البحخي لعام  .28جدول 

 

 السشظقة
دليل العسر 
 الستهقع 

Lj 

دليل القراءة 
 والكتابة 

Ej  

دليل الشاتج 
 السحمى 

Gj  

دليل التشسية البذرية 
 HDijالجديد 

دليل التشسية 
البذرية السشقح 

AHDij 
السحافطات 
 الحزخية 

0.779 0.102 0.320 0.400 0.740 

 0.713 0.397 0.330 0.092 0.769 الػجه البحخي 
 2014البذخية، لعام جسعت وحدبت مغ بيانات دليل التشسية  السردر:

 
 
 
 
 

دليتتل التشسيتتة البذتتخية الستتشقح لمػجتته البحتتخي . 29جــدول 
-2009والقبمتتتتتتي وإجستتتتتتالي الجسهػريتتتتتتة ختتتتتتبلل الفتتتتتتتخة )

2014) 
 

 الدشهات
الهجو 
 البحري 

 الهجو
 القبمي

إجسالي 
 الجسيهرية

2007 0.570 0.509 0.652 
2008 0.613 0.543 0.699 
2009 0.646 0.561 0.704 
2010 0.641 0.620 0.711 
2011 0.678 0.637 0.680 
2012 0.666 0.646 0.715 
2013 0.685 0.645 0.716 
2014 0.719 0.669 0.747 
جسعت وحدبت مغ بيانات دليل التشسية البذخية،  السردر:

 2014لعام 
 

عام  08222وازدادت قيسة الجليل لتربح  7002عام 
7002. 

مقارنة دليل التشسية البذخية العادي بالسشقح خبلل 
 فتخة البحث

، والحي تبيغ مشه أن دليل (31الجدول رقم )يػضح 
التشسية البذخية السشقح يساثل تسامًا دليل التشسية البذخية 
لشفذ الدمدمة الدمشية لجليل التشسية البذخية في الػجه 

سية البذخية السشقح في البحخي، في حيغ أن دليل التش
الػجه القبمي قج تشاقز عغ دليل التشسية البذخية 
العادي، أما بالشدبة لجليل التشسية البذخية السشقح بالشدبة 
إلجسالي الجسهػرية فقج اترف بالديادة عغ دليل 

 التشسية البذخية العادي خبلل نفذ الفتخة.
ل ل ولمسقارنة بيغ قيع دليل التشسية البذخية السشقح 

مغ الػجه البحخي والقبمي وإجسالي الجسهػرية فإنه 
،  Mann Whitneyسػف ندتخجم اختبار مانػيتغ

نتاي  اختبار مانػيتغ  (30الجدول رقم )حيث يػضح 
لسقارنة الػجه البحخي والقبمي وإجسالي الجسهػرية 
بالشدبة لجليل التشسية البذخية السشقح، والحي اتزح مشه 

ػي بيغ الػجه القبمي والبحخي عشج أنه ال يػجج فخق معش
% كحلظ ال يػجج فخق معشػي بيغ 9مدتػى معشػية 

الػجه البحخي ومرخ عغ نفذ مدتػى السعشػية، إال 
أنه يػجج فخق معشػي بيغ الػجه القبمي ومرخ عشج 

% أي أن هشاك اختبلف بيغ دليل 9مدتػى معشػية 
التشسية البذخية العادي والسشقح بيغ الػجه القبمي 

 وإجسالي الجسهػرية.
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-2009دليل التشسية البذخية العادي والسشقح لمػجه البحخي والقبمي وإجسالي الجسهػرية خبلل الفتخة ) .30جدول 
2014) 

 

 الدشهات
 إجسالي الجسيهرية الهجو القبمي الهجو البحري 

دليل التشسية 
 البذرية العادي

دليل التشسية 
 البذرية السشقح

دليل التشسية 
 البذرية العادي

دليل التشسية 
 البذرية السشقح

دليل التشسية 
 البذرية العادي

دليل التشسية 
 البذرية السشقح

2007 0.750 0.570 0.532 0.509 0.589 0.652 
2008 0.613 0.613 0.570 0.543 0.631 0.699 
2009 0.646 0.646 0.597 0.561 0.648 0.704 
2010 0.641 0.641 0.622 0.620 0.665 0.711 
2011 0.678 0.678 0.649 0.637 0.680 0.680 
2012 0.666 0.666 0.653 0.646 0.687 0.715 
2013 0.685 0.685 0.657 0.645 0.689 0.716 
2014 0.719 0.719 0.693 0.669 0.723 0.747 

 2014التشسية البذخية، لعام  جسعت وحدبت مغ بيانات دليلالسردر: 
 
 

نتتاي  اختبتتار متتان ويتشتى لمسقارنتتة بتتيغ دليتل التشسيتتة البذتتخية الستشقح بتتيغ الػجتته البحتخي والقبمتتي وإجستتالي . 31جــدول 
 (2014-2009الجسهػرية خبلل الفتخة )

 

 Mann Whitney انــــــالبي
(u) 

Wilcuxon 
(w) z الشتيجة مدتهى السعشهية 

 غيخ معشػي  0.083 1.73- 51.5 15.5 الػجه القبمي والبحخي 
 غيخ معشػي  0.027 2.2- 47 11 الػجه البحخي ومرخ 
 معشػي  0.00 3.25- 37 1 الػجه القبمي ومرخ 

 (.30جسعت و حدبت مغ بيانات ججول رقع )السردر: 
 
 

 ممخص البحث
 

إلى تحقيق األهجاف السشذػدة  البحثف هحا يهج
 ،لتشسية القخية واإلندان الخيفي وتشسية العشرخ البذخي 

التي لع تأخح االهتسام ال افي خاصة في الجانب 
الستعمق بتحديغ نػعية الحياة عمى الخغع مغ تػسيع 

كسا أنه تػجج شػاهج عجيجة عمى  .نصاق الخجمات أفقيا

زخ، ومغ أهع وجػد فجػة تشسػية بيغ الخيف والح
، انتذار األمية وتجني األحػال هح  الفجػةمطاهخ 

الرحية، وانتذار البصالة وقمة فخص العسل. حيث 
د عبلقة ارتبا  قػية بيغ دليل التشسية ػ وجاتزح 

البذخية وكل مغ دليل التعميع ودليل الشات  السحمى 
وقج بمغت معامبلت االرتبا   ،اإلجسالي ودليل الرحة

 األدلة السحكػرةسية البذخية وكل مغ بيغ دليل التش
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 جاءتولقج  التػالى،عمى  ،0824، 0822، 0849
 .%0جسيع معامبلت االرتبا  معشػية عشج مدتػى 

ويتزح مغ ذلظ قػة العبلقة بيغ دليل التعميع والتشسية 
البذخية حيث أن دليل التعميع يختبط بجليل التشسية 

الشات   يميه دليل ،البذخية ارتبا  شخدي قػى ججا
ويتزح مغ ذلظ أنه يجب  .ثع دليل الرحة ،السحمى

 في الخيف، التخكيد عمى التعميع وإصبلحه والشهػض به
حيث أنه مغ أهع العػامل السكػنة لجليل التشسية البذخية. 

تبيغ ثبػت السعشػية اإلحرايية لمعبلقة االنحجارية  كحلظ
لتأثيخ كل مغ دليل التعميع والرحة والشات  السحمى 
اإلجسالي عمى دليل التشسية البذخية، وقج أمكغ التػصل 
لمعبلقة االنحجارية والتي تػضح التأثيخ السعشػي الصخدي 
لمستغيخات الدابقة عمى دليل التشسية البذخية وهي عبلقة 

% 42مشصقية كسا يذيخ معامل التحجيج السعجل إلى أن 
مغ التغيخات في قيسة دليل التشسية البذخية تخجع إلى 

مغ نتاي  تبيغ و  . لتغيخ في األدلة الفخعية الثبلثةا
قيع دليل التشسية البذخية السشقح لاختبار مانػيتغ لمسقارنة 

ل ل مغ الػجه البحخي والقبمي وإجسالي الجسهػرية أنه 
ال يػجج فخق معشػي بيغ الػجه القبمي والبحخي عشج 

كحلظ ال يػجج فخق معشػي بيغ  ،%9مدتػى معشػية 
إال  ,حخي ومرخ عغ نفذ مدتػى السعشػيةالػجه الب

أنه يػجج فخق معشػي بيغ الػجه القبمي ومرخ عشج 
أي أن هشاك اختبلف بيغ دليل  ،%9مدتػى معشػية 

التشسية البذخية العادي والسشقح بيغ الػجه القبمي 
 وإجسالي الجسهػرية.

 
 أىم التهصيات

 
قج تع اقتخاح بعس الشقا  والتي قج تداهع في 

السدتقبمي لمتشسية االقترادية واالجتساعية في التصػر 
الخيف السرخي لديادة فعالية مداهسة القخية في بخام  
وخصط التشسية مغ ناحية وتحديغ نػعية الحياة لئلندان 
الخيفي اقتراديا واجتساعيا وتحديغ ضخوف البيئة 

 السحيصة مغ ناحية أخخى وذلظ في الشقا  التالية:
لدكاني السختفعة وتحديغ خفس معجالت الشسػ ا. 0

شخق ووسايل التػعية وزيادة الػعي بسا يفيج بشاء 
 السجتسع الخيفي في كافة مجاالت التشسية الخيفية. 

وضع الخصط لسػاجهة مذكمة البصالة في الخيف . 7
كالبصالة الدراعية والسػسسية السقشعة واالهتسام 

األخخى غيخ الدراعية  األنذصةبالتجريب عمى 
الدراعي والخجمات الرشاعية والتجارية  كالترشيع

الستعمقة بالشذا  الدراعي حيث يؤدي إلى تخفيف 
 حجة مذكمة البصالة بأنػاعها السختمفة. 

ضخورة التػازن في دعع وتسػيل مذخوعات التشسية . 3
الخيفية الثبلثة وهى االقترادية، االجتساعية، 

جف العسخانية حتى تتػازن آثارها وتت امل ويتحقق اله
السشذػد مشها في زيادة الجخل لمفخد وتحديغ مدتػا  

 الرحي والثقافي واالجتساعي. 

البلزمة لسذخوعات التشسية بالقخى  اتتػفيخ االعتساد. 2
 وتجعيع البشية األساسية.

تػفيخ فخص العسل في الخيف لمسداهسة في جهػد . 9
 التشسية البذخية الخيفية. 

لدكان الخيف مشح  تػفيخ الغحاء والطخوف الرحية. 0
يعتبخ أهع عػامل ضسان الحياة حيث الصفػلة 

 الرحية لدكان الخيف. 

زيادة الذعػر باألمان واالستقخار لدكان الخيف مغ . 2
 أهع عػامل الجحب الخيفي.

زيادة الفخص والخيارات االقترادية واالجتساعية . 2
والدياسية الستاحة أمام جسيع األفخاد في الخيف 
عمى أسذ مػضػعية بعجًا مهسا لمتشسية البذخية في 
الخيف ويتأثخ هحا البعج بأبعاد أخخى مثل تػزيع  
الجخل وتػفيخ فخص التػضيف وضسان الحياة 

اوت بيغ الرحية لدكان الخيف باإلضافة إلى التف
الخيف والحزخ قج يػجج فجػة في الجور االجتساعي 

 بيغ الػجه البحخي والقبمي 

تذجيع وتجعيع الجامعات والسعاهج العمسية التي . 4
تجخل بخام  عغ السشطسات غيخ الحكػمية في 

 مشاه  التشسية االجتساعية االقترادية. 

إنذاء بشظ لمسعمػمات عغ السذخوعات السدتحجثة . 00
ع تشفيحها بشجاح في جسهػرية مرخ العخبية التي ت

 والسجتسعات األخخى السذابهة.
 

 عـــالسراج
 

 أواًل: السراجع بالمغة العربية
 

التشسية البذخية في  .2113 أحسد قدري مختار بيمهل،
ية لالقتراد سرر السجمة ال القصاع الخيفي السرخي،
لالقتراد الزراعي،  سرريةالزراعي، الجسعية ال
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ر لالقتراديين، ــادي عذــر الحــــــالسؤتس
  .006-001، ص ص الزراعيين

دراسة ألهع مؤشخات . 2116 أشرف كسال عباس،
الجسعية السرخية لمعمػم  التشسية البذخية في مرخ،
مهم السجمة السررية لمعالتصبيقية بالذخقية، 

  .008-007(، 501)20التظبيقية، مجمد 

 الريفية )شروق(،برنامج السذروع القهمي لمتشسية 
، ختع والشذتتتتتتاون لمترشيتتتتتتة دار التعتتتتتتتمؤسد .2111

  .003-000ص ص 

أفاق تشسية القصاع . 2113 سيد إبراىيم حجاج،
الخاص في ضل سياسات الخرخرة وآثارها عمى 

السجمة العمسية  التشسية البذخية واالقترادية،
لالقتراد لالقتراد الزراعي، الجسعية السررية 

اديين ــــر لالقترــــادي عذـــالزراعي، السؤتسر الح
  .005-000ص ص  الزراعيين،

التشسية البذخية  .2113 صالح عمى صالح فزل هللا،
السجمة ودورها السأمػل في تشسية الخيف السرخي، 

لالقتراديين الزراعيين، الجسعية  سرريةال
حادي السررية لالقتراديين الزراعيين، السؤتسر ال

-007ص ص ، عذر لالقتراديين الزراعيين
202.  

أثخ  .0971 عبد المظيف عبد السجيد اليشيدي،
الطخوف االقترادية الدراعية في الخيف عمى 

رسالة دكتهراه،  األوضاع االجتساعية في األسخة،
-203،  ص ص كمية الزراعة، جامعة القاىرة

205.  

تحميمية دراسة  .2113 عدلي سعداوي طمبو، وآخرون،
ألهع مؤشخات التشسية البذخية في مرخ وتحجيات 

الجسعية السررية لالقتراديين  السدتقبل،
الزراعيين، السؤشر الحادي عذر لالقتراديين 
الزراعيين، بعشهان التشسية البذرية في القظاع 

  .567-555ص ص ، الريفي

دراسة تحميمية ألهع  .2113 عدلي سعداوى طمبو،
بذخية في مرخ وتحجيات مؤشخات التشسية ال

السجمة العمسية لالقتراديين الزراعيين،  السدتقبل،
الجسعية السررية لالقتراديين الزراعيين، السؤتسر 

ص ص ، الحادي عذر لالقتراديين الزراعيين
000-003.  

البخنام  االنسايى  .2104 معيد التخظيط القهمي،
ص ص ، تقخيخ التشسية البذخيةلؤلمع الستحجة، 

300-302 . 

السؤتسخ  .2104 السشظسة العربية لمتشسية اإلدارية،
العخبي الدادس لئلدارة البيئية والتشسية البذخية 

، شخم الذيخ، مرخ وآثارها عمى التشسية السدتجامة،
 .005-004ص ص 

خصة  .03/2104 ،والتشسية السحمية وزارة التخظيط
-502ص ص ، التشسية االقترادية واالجتساعية

503 . 

خصة التشسية  .2105 وزارة التخظيط والتشسية السحمية،
 ،7003/7002االقترادية واالجتساعية عام 

 .008-007ص ص ، جسهػرية مرخ العخبية

خصة التشسية  .2105 وزارة التخظيط والتشسية السحمية،
، 7003/7002االقترادية واالجتساعية عام 

 .004-003ص ص ، جسهػرية مرخ العخبية

نذخة الحدابات القػمية،   التشسية االقترادية،وزارة 
 أعجاد متفخقة. 

إستخاتيجية  .2119، وزارة الزراعة واسترالح األراضي
، 7030التشسية الدراعية السدتجامة حتى عام 

  .9-8 ص صالقاهخة،  
 

 ثانيًا: السراجع بالمغة االنجميزية
 
Collins, K. and Davis, J. 2008. Human 

capital and Taxation in Africa, 
Department of Economics, University, 
of western Ontario, Malaya, 128 p. 

Panigrahi, R. and S. Rishan's 2002. An 
Adjusted Human development index, 
Journal of Human Development. 2,  
212-215. 
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