مستويات التحضر كأساس لتحديد الدور الوظيفى
للتجمعات العمرانية بمحافظة الجيزة
أ.م.د .خديجة عبد الرحمن عطية
قسم التنمية اإلقليمية
كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى  /جامعة القاهرة
 1-1مقدمة
لعل من أهم خصائص التغير الديموجرافى الذى تشهده الدول النامية اليووم والوذى يييور
قلووا الوموموواا لمووا يتنوومنط موون مخووالر وتووودياا ولووى مافووة المقووتوياا ال يئيووة وا قتصووادية

والقياق ووية وا جتماوي ووة والن ق ووية  -النم ووو القو وري للم وودن الرئيق ووية ه ووا صو و ة خاص ووة ونم ووو
القلاواا الونرية ولى وقاب القلاواا الري ية ص ة وامة.

وق وود ش ووهدا الم وودن المصو ورية من ووذ وه وود موم وود ول ووى * نمو ووار ارتو و ل ووالنمو والتل ووور

الل يعى لقمان مصور الوذى لوم يمون يتعودى و ى ووال مون ا وووال  %1قونويار نتيجوة رت وا

معوود ا الوفيوواا وانتشووار ا و ئووة وووودم تووافر الخوودماا الل يووة  -ولووم ت وودأ الصوووو الوقيقيووة
للقلا الونرى فى مصر قوى ا تداء من منتصو

القورن الووالى ويوث ارت عوا نقو ة قومان

الونر لتصل إلى  % 6.24من العدد الملى للقمان قنة  1994وارت

ودد المدن الم رى

**

م وون  11م وودن و ووام  1994إل ووى  11مدين ووة  1994و وودأ النم ووو الون وورى يتخ ووذ أش ووما ر أمي وور

ونووووار توودريجيار  -غيوور أن نمووو الموودن المصورية لووم توام ووط التغيوراا ا جتماويووة وا قتصووادية
التى واد ما تورت ل هوذا النموو فوى النمووذر الغر وى  .ونعنوى هوا انخ وال معود ا الخصوو ة

وارت ووا نقو و ة الع وواملين ف ووى القلاو وواا ا نتاجي ووة وارت ووا نقو و ة المتعلم ووين فه ووذه المتغيو وراا
المرت لووة ووالنمو الونوورى توان وووديا فلووم تووودث وون ن القووروة ولووم تنمووو يقووا مت ووا ى …
وهذا يعنى أن مييور مون مودننا المصورية تتقوم الخصوائص الونورية المرت لوة ا قاموة فوى
المدن إ من ويث الوجم .

*

د .أنور و د الملك  -نهنة مصر  -الهيئة المصرية العامة للمتاب 1991 -

**

أمير من  .51أل

نقمة .

وولووى اللوور اتخوور تشووير الد ارقوواا إلووى أن يمووة تغي وراا ون ورية قوود وووديا للري و

المصرى فى ال تر ا خيور وووالى  15قونة نتيجوة دخوول المهر واء وموا ت و ذلوك مون م واهر

اقووتهيمية يوواد اقووتهيك الميوواه يوواد ملميووة القووياراا ا نتقووال اليووومى موون القريووة للمدينووة
للوصول ولى ا وتياجاا فى المجا ا المختل ة ياد نق ة التعليم وارت ا الووى الصووى
اإلنووافة إلووى التوووول فووى مجووال قليووة ال اروووة وتقلووص المشووتغلين النشووال ال اروووى لصووال

ا نشلة ا خرى.

وت وودوا خلووور التوووو ا التووى تشووهدها القريووة المصورية فووى المرولووة الراهنووة فووى اإليقووا

القو وري للتل وووراا ا قتص ووادية وا جتماوي ووة وأي وور ذل ووك ول ووى التغي وور المتق ووار لهيم وول القري ووة

العمرانى ويث العديد من الم اهر الونرية وهى

الا غير مهي لذلك مما أفر العديد من

القل ياا منها تدهور والوة الم ارفوا وال نيوة ا قاقوية وقصوور الخودماا وت واقم مشوملة اإلقومان
الري ووى وارت ووا معوود ا التنووخم وأقووعار ا ارنووى  -وانتشووار ا دوووام والنونوواء والتلوووث
والنمووو العشووائى ومووا يووتمخل ونووط موون وو

وم ارنووى ولووى ا ارنووى ال راويووة ونمووو القلووا

غير الرقمى وتداخل ا نمال الري ية والونرية فى مجتم القرية.
 2-1الهدف من الدراسة
أدا موجاا الهجر المتدفقة من الري

إلى الونور إلوى انتقوال خصوائص ري يوة مييور

إل ووى الم وودن الم وورى والم ارمو و الونو ورية  -وول ووى الجان ووب اتخ وور ون و و ارر لميص ووقة المنو ووالا

الونورية للمنوالا الري يووة انتقوال مييوور مون الخصووائص إلوى القوورى  -أى أن ا تصوال المت ايوود
ووين القريووة والمدينووة قوود ترتووب وليووط ووودوث ومليووة م دوجووة تجوورى فووى وقووا واووود هووى تري و

المدين ووة تون وور القري ووة  -ا م وور ال ووذى أدى الوموم ووة إل ووى إص وودار ع وول القو و ارراا اإلداري ووة
لتوويوول المييوور موون القوورى المصورية المتنووخمة قوومانيار إلووى موودن وفقوار لمعيوار وويوود وهووو وجووم
القمان ا مر الوذى يتنوافى مو مقومواا الويوا الونورية لهوذه التجمعواا الري يوة ويجعلهوا تنووء
العديد من المشامل العمرانية وا جتماوية ولى ود قواء.
وفى هذا اإللار تودد الهد

مون ال ووث وهوو التوصول إلوى أداه تقواود ولوى تصوني

الووداا اإلدارية مون ويوث درجوة تونورها أو تري هوا وون لريوا ونو معيوار يقوم

ال صول

ين ما هو مدينة وموا هوو قريوة مون ناويوة مو إولواء أولويوة للمنوالا الري يوة التوى تتميو دون

غيرهووا الون ورية والتووى تتمت و

مقوموواا المدينووة موون ويووث القيووام هووذا الوودور فووى التوووول إلووى

الوالووة الونورية  -اإلنووافة إلووى مواولووة النهووول المنووالا الونورية الموودن غيوور القووادر

ولى القيام دورها ق ب افتقارها لمقوماا هذا الدور والرغم مون اتصوافها صو ة الونورية مون

ناوية أخرى.
 1-2منهجية البحث
ترت ل منهجية ال وث توقيا الهد

الرئيقى منط وهو التوديد الدقيا لهوية التجمعواا

العمرانيووة موون ويووث انتمائهووا إلووى الوالووة الونورية ل أو الري يووة ل وذلووك موون خوويل اشووتقاا دالووة
ريانووية تقوواود ولووى ونو الوووود اإلداريووة فووى موقعهووا القووليم موون ويووث الونورية وا قوولوب
المقترح هو أقلوب التوليول التمييو ى والوذى قوو

مجمووة من المتغيراا التى قوو

خيل التل يا ال على.

يوتم اقوتخدامط فوى نواء نمووذر يوتووى ولوى

تي وا قودرتها ولوى ومليوة التمييو

وين الونور والريو

مون

 2-2النطاق المكانى للدراسة
تم اختيار مواف ة الجي ممجال ممانى للدراقة لألق اب التالية

 -1تعت ر الجي من أم ر المواف اا الري يوة نقو ة الونور المواف وة  %56وقوب يانواا
تعداد القمان ا خير  1994التى تت ير إلى ود م ير مونها ميصقة لمدينة القاهر مموا
أن أج و اء م يوور موون ونوور مواف ووة الجي و يتووود مو القوواهر فووى تموووين النلوواا العم ارنووى

إلقلوويم القوواهر الم وورى و التووالى فهووى ا متووداد الل يعووى للعاصوومة ويووث تورت ل هووا خلووول

مواصوويا رئيقووية وقووهلة تصوول ووين المووواف تين ووون لريووا الم ووارى الممتوود و وور نهوور

النيل.

 -.وجود ويقة ت ادلية ين مواف ة الجي ومواف ة القاهر ولين أدل ولى ذلك من وصول
مواف ة الجي ولى  .16أل
دور مواف ووة الجي و

مهاجر من القاهر وقب ياناا التعداد  1994مما يؤمود

ص و ة وامووة ومدينووة الجي و

الق وومان المه وواجرين م وون الريو و

ص و ة خاصووة فووى اقووتقلاب العدي ود موون

مم ووا أدى إل ووى انتق ووال ميي وور م وون الخص ووائص الري ي ووة إل ووى

المواف ة من ناوية و هور التجمعاا العشوائية ها من ناوية أخرى .

 -1انعم وون ذل ووك ول ووى مع وود ا النم ووو الق وومانى التجمع وواا الري ي ووة  -فق وود لو و مع وودل النم ووو
القوومانى للتجمعوواا الري يووة فووى الجو ء الواقو منهووا فووى نلوواا إقلوويم القوواهر الم وورى % .22

فوى ال توور موون  1941 - 1962ممووا ارت و إلووى  % 129فووى ال توور موون 1924 - 1941
يم واصل ارت اوط ليصل إلى  % 42.فى ال تر من . 1994 - 1924

 -6م و ا دي وواد مع وود ا التن ووخم ا داد معوودل تو ووول الق وورى إل ووى م وودن مي وول ق وورى أوق وويم وأ ووو
النمرن مموا قواود ولوى خلوا نقوال جوذب جديود تمتقوب شورويتها ولوى وقواب ا ارنوى

ال راوية .

 -5ممووا ق و ا يتن و أن مواف ووة الجي و تميوول والووة غنيووة للد ارقووة ويووث تنووم مجمووووة موون
الق وومان المت اين ووة م وون وي ووث الخص ووائص ا جتماوي ووة وا قتص ووادية  -مم ووا تن ووم أش وومال

مختل ة لم اهر التونر نتيجة للتوق المقتمر فى متلتها العمرانية .
وتق و مواف ووة الجي و غوورب نهوور النيوول فيمووا ووودا مرم و الص و

الووذى يق و شوورا النيوول

والواواا ال ورية التى تق فى قلب الصووراء الغر يوة والتوى نوما للمواف وة  - 1926وت لو

مقاوة المواف وة  1154ميلوو متور مر و تقري وار* وتعت ور الجيو المنلقوة الونورية اليانيوة عود

القاهر من ويث مقاوة ا وياء الونرية ها ويقلها القمانى ووجم الخودماا والم ارفوا العاموة

مما أنها الموور اليانى فى إقليم القاهر الم رى الذى ينم القاهر والجي والقليو ية.
وت ورت ل الجي و

القوواهر ووون لريووا الخوودماا المتمرم و فووى القوواهر ولووى أقووان أنهووا

العاصوومة والمرم و اإلدارى والصووناوى ممووا أن وجووود قلووب مدينووة القوواهر وورمووة التجووار فيهووا
والمرام الترفيهية واليقافية وودم تووافر أو ترمو هوذه الخودماا فوى الجيو يجعول ورموة القومان

مقتمر ين الجي والقاهر  -مما أن هناك ورمة ت ادلية ومقية من القاهر للجي ويث تعت ر

ا خيوور مرم و ار قووياويار وترفيهي وار يتميوول فووى ا ه ارموواا وقووقار ومرم و للتعلوويم يتميوول فووى جامعووة
القاهر و عل الم انى اإلدارية والومومية مما يجعل هناك ورمة ت ادلية من القاهر إلى الجي

و العمن.
 3-2متغيرات الدراسة
*

مواف ة الجي  -مرم المعلوماا ودوم اتخاذ القرار  -وص

مواف ة الجي

المعلوماا  -يوليو 1999

ووالرغم موون صوودور يانوواا تعووداد القوومان ا خيوور  1994إ أن الد ارقوة اوتموودا ولووى

ياناا تعداد قمان  1994لمجمووة من ا ق اب

 -1مع م التغيراا التى وديا فى نمل التونور فوى منوالا موا ووول القواهر ترمو ا
فى ال تر من أواخر الق عيناا إلى منتصو
المرت

الذى شهدتط مصر ص ة وامة وأل ار

اليمانينواا  -مموا أن النموو العم ارنوى
القاهر ص ة خاصة ارت ل ن ن

ال تور اد ووودد الموودن مون  164مدينووة قوونة  1924إلوى  144مدينووة  1994ينمووا
اد موون  144مدينووة  1994إلووى  124مدين ووة  1994اقووت عاد موودن مواف وواا

الودود

 -.اوت ووا ار موون توواريد تعووداد  1994هوور ونوووح دور مواف ووة الجي و فووى مشووارمة
مواف وة القوواهر فووى جووذب المهوواجرين ويوث تنوواو

إلى الجي من  1..أل

*.

 -1الهد

من ال وث

ووودد المهوواجرين موون القوواهر

مهاجر وام  1924إلى  .16أل

مهاجر قنة 1994

يعتمد ولى تواريد تعوداد معوين توانموا هوو الوصوول إلوى الدالوة

التى يممن أن تقتمد من ياناا تعداد وديث وتل يقها ولوى تعوداداا تاليوة شورل

أن يمون التعداد المعتمد ولى ياناتط عد تاريد  1941وهو أول تاريد ل قا فيوط

قانون اإلدار المولية رقم  .6لقنة .1941

 -6عوود الوصووول إلووى دالووة التميي و اوتمووادار ولووى يانوواا  1994يممننووا التوقووا موون
توافر صو ة الونورية لو عل الوووداا التوى انتقلوا مون الوالوة الري يوة إلوى الوالوة

الونرية عد تعداد القمان . 1994

وق وود اش ووتملا مواف ووة الجيو و وق ووب يان وواا تع ووداد الق وومان  1994ول ووى  55وو وود
ون ورية مووا ووين شووياخة ومدينووة  6.شووياخة  11مدينووة اإلنووافة إلووى  155قريووة وقوود تووم
اختيووار  19متغيوور م ورت ل عمليووة التونوور ق وواء مانووا متغي وراا اقتصووادية أو ديموجرافيووة أو
تعليمية أو ومرانية ولى النوو التالى

مجموعة المؤشرات الديمجرافية:
*

خديجة و د الرومن دمتور الهجر إلى مدينة القاهر  -أيارها ودور المدن الجديد فى الود منها  -ندو الهجر من الري

إلى الونر  -المعهد العر ى إلنماء المدن  -القاهر 1995

 -1معدل الخصو ة.

 -.متوقل وجم ا قر .

 -1ودد القمان .1994
 -6ودد القمان .1924

 -5معدل النمو القنوى ين .1994 1924

مجموعة المؤشرات التعليمية

 -1نق ة ا مية لمل من الذمور واإلناث.
 -.نق ة النقاء فى التعليم.

مجموعة المؤشرات االقتصادية

 -1نق ة العاملين قلا التشييد.

 -.نق ة العاملين ا نشلة الخدمية.
 -1نق ة العاملين القلا ال راوى.

 -6نق ة العاملين ا نشلة الصناوية.
 -5نق ة العاملين القلا التجارى.
 -4نق ة لالة اإلناث.

 -2نق ة لالة الذمور.
 -9نق ة النقاء فى قو العمل.
مجموعة المؤشرات العمرانية
 -1نق ة ال يوا العمرانية.
 -.نق ة ا رل المن روة.

 -1نق ة الوجراا المقتق لة.

 4-2األسلوب المستخدم فى الدراسة.
تووم اختيووار أقوولوب التوليوول التميي و ى  Discriminant Analysisالووذى قدمووط فيشوور
 1914لول مشامل التصني

ويوث يتوي هوذا ا قولوب د ارقوة ا ختيفواا وين مجموووتين أو

أمير مجمووة من المتغيراا الممي .discriminating variables
وق وود اقت وورح فيش وور ف ووى ال داي ووة أن التص ووني

يج ووب أن يعتم وود ول ووى تولي ووة خلي ووة م وون

المتغي وراا الممي و والتووى تع ووم ا ختيفوواا ووين المجموووواا فووى وووين تصوول ال روقوواا داخوول
المجموواا إلى ودها ا دنى وت خذ دالة التميي الصور .
Di = di1 Z1 + di. Z. + ............ dip Zp
ويث  Diهى و ار ون الدرجة فى دالة التميي رقم i
 d'sو ار ون معاميا مرجوة.

 Z'sو ار ون القيم المعيارية لعدد  Pمتغير ممي مقتخدم فى التوليل.

و قتخدام هذا ا قلوب تم اختيار  5.وود وانوة التصني

 14قرية  14مدينوة

م قوان شوتقاا دالوة التمييو وموون يوم اوت وار واقى ووووداا المواف وة غيور معلوموة التصووني

وتل يا الدالة المشتقة وليها إلواد تصني ها ول ناء النموذر أو الدالة الممي اقتخدمنا و موة
 SPSSولريق ووة  stepwiseختي ووار مجموو ووة المتغيو وراا المعنوي ووة ذاا الق وودر العالي ووة ول ووى

ا لتميي و و و و و و و و

العمل فى

و و و و و و و ووين الونو و و و و و و وور والري و و و و و و و و

ومو و و و و و و وون هنو و و و و و و ووا يممو و و و و و و وون تلخو و و و و و و وويص خل و و و و و و و وواا

 -1اخت ار صيوية دالة التميي وذلك ون لريا إواد تصني
 -.مقارنووة التصووني

المقتوورح التصووني

الووداا.

ال علووى لقيووان موودى نجوواح الدالووة فووى ومليووة

التميي يم التعر ولى نق ة التصوني اا الصوويوة Correct classifications

ولى مقتوى جمي ووداا المواف ة.

 5-2نتائج التحليل التمييزى :
تلخووص الجووداول التاليووة نتيجووة التوليوول التمييو ى لووووداا مواف ووة الجيو ولووى مقووتوى
الون وور ش ووياخة  -مدين ووة وريو و

قري ووة اوتم ووادار ول ووى يان وواا تع ووداد ق وومان  1994وال ووذى

تمونا المواف ة ناء وليط من  .12ووود إداريوة منهوا  151قريوة  56ووود موا وين شوياخة
ومدينة واصمة مرم

وقد تم اقت عاد ييث ووداا لعدم م اية ياناتهم.

وقوود تووم اختيووار اللريقووة التدريجيووة  Stepwiseوالتووى ت وودأ اختيووار أفنوول متغيوور قووادر

ولووى ومليووة التميي و موون ووين المتغي وراا الووذى تووم توديوودها موون ق وول ال اوووث  -يووم فووى الخلووو
ا ننومام إلوى المتغيور ا ول

التالية يتم اختيار متغير قخور قوادر ولوى توقوين ومليوة التمييو

 -يم تتم ومليوة اختيوار لمتغيور يالوث وهموذا وفوى مول خلوو يممون اقوت عاد المتغيوراا المختوار

إذا ي ووا أنهووا تقلوول القوودر ولووى التمييو إذا مووا نووما إلووى المتغيوراا المختووار ووودييار  ...وهمووذا
وتى نصل إلى أن أى إنافة لمتغيراا جديد قو

يقلل القدر ولى التصني .

ومن استعراض نتائج التحليل يتضح :
 1أن المتغيوراا التووى تنوومنها التوليوول وققووا درجووة واليووة موون ال صوول ووين الونوور
والريو

والتوى يعمقوها  Wilk's Lambdaوالوذى يعت ور مقيوان متعودد المتغيوراا

 Multivariate measureليختيفاا ين المجموواا ولوى مختلو

المتغيوراا

ويث ل  12111216جودول رقوم  1للدالوة ا ولوى والوويود ل ملموا اقتورب هوذا
المقيووان موون الص و ر ملمووا دل ذلووك ولووى وجووود قووو تميي و واليووة فووى المتغي وراا

المقتخدمة ل أما إذا اتجط هذا المعامل إلوى قيمتوط الققووى أى الواوود الصووي دل

ذلك ولى ودم وجود قدر ولى التميي .

 .مقي ووان قخ وور يمم وون أن يونو و ا ختيف وواا ووين خص ووائص مجم ووووتى الون وور
والريو و

وه ووو م ارمو و اليق وول أو  Group centroidsوالت ووى وردا الج وودول .

والتى تلخص ممان المجموووة فوى المجوال الوذى وور
ياناا الجدول المشار إليط يتن مدى ا خوتي
. 1299.99 - .2.9145

واقولة دالوة التمييو ومون

وين مرمو ى اليقول للمجموووتين

 1أما ون مقيان ا قتوران وين دالوة التمييو  Discriminant functionومجموووة
المتغي وراا والووذى يعت وور وودوره مقيووان ولووى قوودر الدالووة المشووتقة ولووى التميي و

مجمو و و و ووووتى الونو و و و وور والري و و و و و
correlation

ووين

والو و و و ووذى يقو و و و ووان معامو و و و وول ا رت و و و و ووال المقو و و و وونن

 Canonicalوالو ووذى ل و و  129154ممو ووا يعمو وون ارت و ووا درجو ووة

ا قتران  -مما أن مر هذا المعامل والذى ي ل ووالى  %21يون قدر معادلة
التميي و المشووتقة ولووى ت قووير ا ختيفوواا ووين المجمووووتين أى أن دالووة التميي و

ت قر  %21من ا ختيفاا ين الونر والري

.

مما ق ا يتنو أن مجموووة المتغيوراا التوى توم اختيارهوا للتمييو

وين المجموووتين قود

وققا درجة والية من ال صل  -ومن يم ننتقل اتن إلى اقتعرال مقاهمة مول متغيور وقوب
أهميت و و و و ووط ف و و و و ووى دال و و و و ووة التمييو و و و و و و و و و و وون لري و و و و ووا اخت و و و و ووار مع و و و و وواميا التمييو و و و و و المعياري و و و و ووة

 Standard discriminant function coefficientsوالتى يلخصها جدول  1ويث يمن
تقجيل الميو اا التالية.

 -1أن المتغي وراا التووى قوواهما درجووة م يوور فووى ال صوول ووين الونوور والري و

مانووا

مؤش وراا ون و الم و أر فووى مووي المجتمعووين نق و ة النقوواء فووى قووو العموول ونق و ة

النقاء فى التعليم*.

 -.مووان لمؤش وراا تو ي و القوومان وق وب ا نشوولة ا قتصووادية ميوول العوواملين قلووا

الخدماا والعواملين القلوا ال ارووى دور أينوار فوى ومليوة ال صول اإلنوافة إلوى

مؤشر ال لالة.

 -1قوواهم الونو القوومنى فووى ال صوول ووين الونوور والريو
ال يوا الري ية وا رل المن روة .

والووذى و وورا ونووط نقو ة

 -6أما المتغيراا التى لم يمون لهوا دور يوذمر فوى ومليوة ال صول وين الونور والريو
فقد ترم ا فى مجمووة المتغيوراا الديموجرافيوة والوذى يودوو للدهشوة وودم هوور
* يؤيد هذه النتيجة ما وصلا إليط د ارقوة الودمتور القويد الوقوينى ل ال وروا الري يوة الونورية فوى عول الخصوائص القومانية -
توليول اوصووائىل ويوث اقووتهدفا الد ارقووة توليول ال ووروا الري يووة  -الونورية المتعلقووة و عل الخصووائص القوومانية فوى ووودد موون
المجتمعاا المولية ذواا ا وجام المت اينة فى مل من الوجهين ال ورى والق لى مصر وفقار لتعداد  - 1941وقد مش ا الد ارقوة
التوليلية ون وجود فروا ري ية ونرية فى خاصيتين قمانيتين هما المهنة والتعليم.

الخصو ة معامل لل صل ين الونر والري

 -الرغم من أن انخ ال الخصو ة

فى ن ر ودد غير قليل من الدارقين يت ايود ت ايود درجوة التونور ويورج أن وودم
ه ووور ه ووذا المؤش وور يرجو و إل ووى قص ووور الت ليو و و وون الموالي وود ف ووى الريو و

الونو وور  -ومو ووذلك قو وووء ا و و ووال الصو وووية وال يئيو ووة فو ووى الري و و

اوتم ووا ا فش وول الوم وول ف ووى المن ووالا الري ي ووة  -أنو و
المهوواجرين موون الريو

قوومان الونوور

*

مقارن و وار

ممو ووا ي يو وود مو وون

إل ووى ذل ووك اوتق وواب أو د

الووذين تووم إنجووا هم ق وول الهجوور إلووى الونوور نوومن خصووو ة

اإلنووافة إلووى مقيووان ا ميووة النق و ة لانوواث و عوول المقووايين

ا قتصادية م لالة اإلناث والعاملين قلاوى التشييد والتجار .
أمووا ووون درجوواا التميي و  Discriminant Scoresوالتووى يووتم وقووا ها ووون لريووا

النرب التجميعى لمعاميا دالة التميي غير القياقية Unstandardized discriminant

 function coefficientsفى قيم المتغيراا م إنافة الوود اليا وا جودول  6فعون لريقهوا
يص و

موون الممموون الوصووول ولووى قاووود لتصووني

المجمووو وواا ون و ووريري

الوووا ا الووووداا الجغرافيووة فووى أووود

وي و ووث يق و ووتل م وملي و ووة التص و ووني

ومتوقوولاا المجمووواا وموون تووم تصووني

قي و ووان المق و ووافاا و ووين الوال و ووة

الوالووة نوومن المجمووووة التووى تقتوورب موون متوقوولها

أمير من متوقل المجمووة ا خرى أو المجموواا.

وي ين جدول  5الوا ا التى توم إوواد تصوني ها وتلوك التوى اقوتقرا ولوى التصوني

ال علوى لهوا  -مون الجودول نجود أن نقو ة التصوني
قوود لغووا  %91وأويوود تصووني
إلى الونر.

الصوويوة أو Correct classification

 9ووووداا موون الونوور إلووى الري و

* و وود الخووالا ذموورى ل التونوور وأي وره فووى مقووتوياا خصووو ة نقوواء الجمهوريووة العر يووة المتووود

أفريقيا ديقم ر .1946

 11ووووداا موون الري و

المرم و الووديموجرافى لشوومال

جدول ()1
دالة التمييز المقننة Canonical Discriminate Function
الدالة
1

القيمة

نسبة من

االرتباط

ويلكى

الكامنة

التباين

المقنن

المبادا

.2116.

111211

129154

1111216

مربع كا

درجات
الحرية

11.241.

4

جدول ()2

المجمووة

دوال التمييز المقننة محسوبة من متوسطات المجموعة
Group Centroids
الدالة ا ولى

1

1299.99 -

1

.2.9145 +

معنوية

جدول ()3

معامالت التمييز المعيارية
Standard discriminant function coefficient
المتغير

المعامل

نق ة العاملين ال راوة

12.249. -

نق ة العاملين الخدماا

121299. -

أمية الذمور

1241114 +

نق ة النقاء فى قو العمل

126.949 +

نق ة النقاء فى التعليم

126.211 +

نق ة ا رل المن روة

12.9191 -

11211

جدول ()4

المتغير

معامالت التمييز غير المعيارية
Unstandardized canonical discriminant function
الدالة ا ولى

ال راوة

121111.55 -

الخدماا

121611291

أمية الذمور

121115119

نقاء فى قو العمل

121199292

نقاء فى التعليم

121492991

ا رل المن روة

12111.1559 -

الود اليا ا

.26952412 -

جدول ()5
نتائج التصنيف
المجمووة المتوقعة
ودد الوا ا
المجمووة ال علية
Predicted group membership
No. of cases
Actual Group
المجمووة ا ولى 1

155

165

11

المجمووة اليانية 1

56

9

65

اإلجمالى

.19

156

55

الري و

ويون و جوودول  5مجمووووة الوووا ا التقووعة وشوور والتووى تغيوور تصووني ها ق وواء موون

إلووى الونوور أو موون الونوور إلووى الري و

ا ولى الري

وقووب اوتمووا ا وقووهووا نوومن المجمووووة

أو اليانية الونر ويث تنتمى الوالوة فوى النهايوة إلوى المجموووة التوى يموون

ا وتمال ال عدى لها هو ا م ر  The posterior probabilityمعنى أن الوالة تنتقب إلى

المجمووة ا مير قر ار لها إوتمادار ولى درجتها المعيارية .ان ر الخرائل المرفقة

ومون يانواا الجودول نجوود إن أميور المنوالا الونورية قر وار مون الوالووة الري يوة هوى موول

مون ال ووو ومنديشووط وأوقويم ينمووا أميوور المنوالا الري يووة قر وار مون الوالووة الونورية هوى موول موون
المعتمدي و ووة ومنش و ووية القن و ووالر ووراا الون و وور ووراا الع و وورب والمتت و و و

التجمعاا يجد أنط يموة ويقوة قويوة وين وجوم القومان والوالوة ونوريري

وج و ووام ق و وومان تل و ووك
اقوتيناء لأوقويمل

فعودد قوومان ال ووو ومنديشوة يقوول ووون  2111نقومة  -وولووى الجانووب اتخور نجوود أوجووام قوومان
مل من المعتديوة ووراا العورب قود ارت عوا لغوا  111ألو

العرب مما يؤيد العيقة ين وجم القمان والوالة الونرية.

أو ر

فوى المعتمديوة  .15ألو

ووراا

ويممن تقجيل الميو اا التالية ولى تلك الووداا والتى يممن تققيمها إلى
الووداا التى جاءا ري

عد التوليل ينما هى فى ا صل منالا ونرية.

 -1ق وورى مندمج ووة مو و المتل ووة الون وورية الوالي ووة ممون ووة لو و ار

مدين ووة الجيو و مي وول

غلووالى  -م وور الج وول  -ن لووط ال ل وران ويووث تتمي و هووذه الووووداا وجووود هيوور
ارو ووى مييو و

مرت و و ا نتاجي ووة وتق وووم ارو ووة واص وويا راوي ووة مول وود لل وودخول

المرت عووة خنوور وفامهووة ولووين مواصوويل راويووة تقليديووة ممووا يص و

ولووى تلووك

الوو ووداا الوي ووا الري ي ووة مو و وج ووود المش ووروواا المرت ل ووة ال ارو ووة مي وول اإلنت ووار
الداجنى ومشاتل ال هور اإلنافة إلى قصور ال نية ا قاقية والخدماا ا قاقوية

التووى تجووذب ا قووتيماراا العقاريووة فووى مجووال اإلقوومان وواموول جووذب والتووى تل و م
لتونر تلك القرى.

 -.قرى مدن وواصم المرم

قواود إدارية .

ميل أ و النمرن  -ال درشين  -الص

 -أوقيم

وهووى ووووداا ذاا قواووود اقتصووادية هشووة

تقووم

توووول مهنووى واق و يقوواود ولووى

ق ووروة تون وورها وتغي وور اق ووتعما ا ا ارن ووى ه ووا  -مم ووا أن نقو و ة ا نش وولة الخدمي ووة ه ووا

تتجواو %11

يوجود و ى منهوا مولووة للصور الصووى  -هووذا اإلنوافة إلووى ارت وا نقو ة

الم انى ذاا الووائل الواملة وا قق

الخش ية والم وانى ذاا الودور الواوود  -و النقو ة لمدينوة

ال درشين هى واصمة مرم إدارى يتوق

دورها ونود الودور اإلدارى للمنوالا الري يوة المويلوة

ها أموا أوقويم فهوى قريوة توولوا وودييار إلوى مدينوة 4ي1ي 1991واتصوافها الونورية يقوتل م

وقتار لينتقال من الص ة الري ية إلى الص ة الونرية مما تعت ر أوقيم أينوار منلقوة أو تجمو
هامشى يجذب المهاجرين الري يين خصائصهم الري ية إلى منلقة القاهر الم رى.

يانيار

الووداا التى جاءا تصني ها ونر عد التوليل ينما هى فى ا صل منالا ري ية

 -1قوورى قري وة موون أل و ار
شتيل

المتلووة الون ورية القائمووة .وراا الونوور  -المعتمديووة -

وهى ووداا متصلة لرا رئيقية تتمي

قوهولة تواممانيوة الوصوول العاليوة مموا يقواود ولوى

قوروة تونورها ونموهووا اإلنوافة إلووى قر هوا موون العموران الونوورى المييو

ووالجي مموا يشووج

وراا

العوورب ملتومووة م و المتلووة العمرانيووة لمدينووة الجي و  -المعتمديووة ولووى عوود 2مووم موون القوواهر ينمووا وراا
اونور تقو فووى المودخل الشوومالى إلقلوويم القواهر وهووى و ووار وون ج يووة وقوول نهور النيوول ولووى تيوواراا

الهجوور موون مدينووة الجيو إلووى تلووك القوورى ويوار ووون الهوودوء والقوومن ا قوول تمل ووة م و ا وت ووا

العموول

المدينووة وقوود نمووا أو تمونووا هووذه المنووالا أص وير وووول عوول الصووناواا ا نويووة التووى تولنووا

المنالا القري ة مون مدينوة الجيو لتووافر الميو اا التولينيوة للصوناوة هوا إنخ وال قوعر ا رل -

عوودها ووون منووالا التموودن الونوورى وقوود انتقلووا عوول ا نشوولة الورفيووة إلووى تلووك المنووالا ميوول
الورش وصناوة ا ياث مما يؤدى إلى ارت ا المقتوى ا قتصادى.

 -.قوورى قري ووة موون موودن وواصووم م ارمو ومتصوولة وواللرا الرئيقووية للمتلووة الونورية ووالجي .
الجيتمة  -م ر وميم  -منشية القنالر

هى قورى التوموا مو ألو ار

المتلوة العمرانيوة وانودمجا فوى العموران الونورى ونشول القووا

العقارى وا نشلة القمنية ها .مما أن ارت ا نق ة توول ا ارنوى ال راويوة إلوى أنشولة قومنية أدى
إلووى انخ ووال العمالووة ال راويووة و التووالى التوووول إلووى الوالووة الونورية  -ممووا تتصو
قاووود اقتصووادية نووعي ة ممووا يووؤدى إلووى ارت ووا نق و ة لالووة الووذمور ممووا

تلووك التجمعوواا

تتجوواو نق و ة ا نشوولة

الخدمية ها ون  %9وهى فوى الغالوب خودماا موليوة لتغليوة متلل واا ال يواد القومانية وهوى ليقوا
خدماا إقليمية وتعت ر هذه المنالا منالا مت ير لين فقل مدينة الجي

القنالر الخيرية مواف ة القليو ية و عل مدن مواف ة المنوفية.

ل مت ير مدن أخرى ميول

جدول رقم ()6
الوحدات التى تغير تصنيفها من الحضر إلى الريف وبالعكس
مرتبة حسب احتمال انتمائها للحالة الجديدة
الحالة قبل

احتمال انتمائها إلى

عدد السكان سنة

الحالة بعد إعادة
ري

129965

1114

129944

9411
56.46

القسم

م

الوحدة

الواواا ال ورية

1

ال و

ونر

الواواا ال ورية

.

منديشا

ونر

ري

أوقيم

1

أوقيم

ونر

ري

129426

ا هرام

6

غلالى

ونر

ري

124261

11111

إم ا ة

5

الجيتمة

ري

ونر

125421

11259

إم ا ة

4

شتيل

ري

ونر

125515

59112

إم ا ة

2

المعتمدية

ري

ونر

1292.1

99545

إم ا ة

9

منش القنالر

ري

ونر

129211

11119

إم ا ة

9

وراا الونر

ري

ونر

129429

11949

إم ا ة

11

وراا العرب

ري

ونر

129.41

.15119

إم ا ة

11

م ر وميم

ري

ونر

124949

19161

ا هرام

1.

ن لة ال لران

ونر

ري

1249.1

195.4

ا هرام

11

م ر الج ل

ونر

ري

129191

.1421

الجي

16

أ و النمرن

ونر

ري

129912

19192

ال درشين

15

ال درشين

ونر

ري

1255.5

51.15

الص

14

الص

ونر

ري

125919

1.162

العيال

12

الجملة

ري

ونر

12419.

4412

العيال

19

دقة

ري

ونر

129151

2641

أوقيم

19

ققيل

ري

ونر

1224..

11194



التصنيف
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الحالة الجديدة
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ملخص نتائج الدراسة :
1-3
 1-1-3على مستوى المتغيرات التى تضمنها التحليل
 -1أ ه وورا النت ووائة أهمي ووة دور المو و أر ف ووى النه ووول ووالمجتم ومق وواودتط ول ووى التو ووول م وون
الوالووة الري يووة إلووى الوالووة الون ورية وقوود هوور ذلووك فووى وجووود أميوور موون مؤشوور فووى دالووة
ال صوول وه ووى ونو و المو و أر فووى ق ووو العم وول وون ووعها ف ووى الووتعلم مم ووا يوج ووب ول ووى الدول ووة

ا هتمام والنهول ووال الم أر ويث أنها تعت ور وامول هوام وويووى فوى تغييور خصوائص
المجتمع وواا وتون وورها وي ووث تو ورت ل المقو ووتوى ا جتم وواوى ا قتص ووادى له ووا مم ووا يممو وون

اقووتغيل هووذا العاموول فووى توديوود نوويووة النشووال ا قتصووادى واليقووافى للم و أر فووى موول موون

الونر والري .

 -.ه ووور وام وول نقو و ة العمال ووة الخدمي ووة يق وول معق ووول ف ووى دال التمييو و يع وور و وون أن ه ووذا
العاموول م ورت ل ووالقرار اإلدارى وولووى هووذا ا قووان يعت وور واموول تووا

ي و تى نتيجووة ت و يير

العواموول الون ورية ا خوورى وموون يووم يمموون إولوواء هووذا العاموول أهميووة فووى يوواد مقوموواا

المدن ومقاودتها فى القيام الدور الم رول أن تقوم ط المدنية.

 -1هور لالة الذمور فى دالة التميي يع ور وون نودر فورص العمول فوى الريو
دوره إلى هجر الذمور مون الريو

والوذى يوؤدى

إلوى المدينوة وموا يعمقوط ذلوك مون مشوامل ولوى مقوتوى

القرية والمدينة معار  -ومن يم فوول مشوامل القريوة ومون يوم النهوول هوا وفوى ن ون الوقوا
تخ ي

ود مشامل المدينة الناتجة من هجر الري يين إليها والذين يقومون وموال ل يليوة

فى أغلب ا ووال يوجب خلا فرص ومل مناق ة للش اب الري يين.

 -6هور ال عد العمرانى متميل فى نق ة ال يوا الري ية يؤمد ارت وال هوذا العامول مم هور مون
م وواهر العمو وران الري ووى وموون ي ووم يؤي وود ذلووك أن هن وواك ووام وول مرئيووة تو وودد صو و ة المول ووة

العمرانية م تقا الشوار وارت ا المقامن  ...إلد.

 -5اختل اا ووامل ال صل ين الري

والونر فى مصر ونهوا فوى الغورب ويوث ترمو ا فوى

مص وور ول ووى ووام وول مي وول مش ووارمة المو و أر ف ووى العم وول درج ووة تعليمه ووا الع وواملين النش ووال

الخدمى وال لالة النق ة للذمور  -ينما ترم ا فى الغرب ولى ارت ا نق ة العواملين فوى

القلا ا نتاجى  -انخ ال نق ة الخصو ة*  -ارت ا نقو ة المتعلموين  -ومون يوم يجودر
* ق ا أن أونونا ق ب ودم هور الخصو ة معامل ويوى فى وميلة ال صل

نا القيام م يود مون ال وووث فوى هوذا الصودد للوصوول إلوى المتغيوراا والخصوائص المميو

التى تقين ال وارا الري ية الونرية فى مصر ص ة خاصة والدول النامية ص ة وامة.

 -4هنوواك مجمووووة موون المتغي وراا التووى يمموون أن تنووا
تص ووني

إلووى العواموول القووا قة تقوواود ولووى

المجتمع وواا إل ووى مجتمع وواا ونو ورية وأخ وورى ري ي ووة ل ووم يق ووتلي ال و ووث الو ووالى

إنووافتها لعوودم توووفر ياناتهووا موون ناويووة ونوويا الوقووا موون ناويووة أخوورى ميوول اقووتعما ا

ا رانى  -الميافة القمنية  -ارت اواا الم انى  ....ولذ قد يمون من الم يد أخذ ذلك فى
ا وت ار فى دراقاا قادمة.

 2-1-3على المستوى العام
 -1اقد أدى ا وتماد ولى المعيوار اإلدارى فوى التمييو

وين القريوة والمدينوة والوذى أخوذا وط

مصر منذ ل قا قانون اإلدار الموليوة رقوم  .6لقونة  1941إلوى تغييور م هووم الونور
معنوواه م قوولوب للويووا و هووور نموول جديوود موون التونوور هووو التونوور اإلدارى والووذى

ينل ا وليط التونر معناه القائد م قلوب للويا وما ترتب وليط من هور نمل جديد

م وون التجمع وواا ه ووى ل أشو و اه الم وودن ل والت ووى تجمو و خصائص ووها ووين الوي ووا الون و ورية

وخص ووائص الوي ووا الري ي ووة  -وتل ووك التجمع وواا توت ووار إل ووى تمييو و

وملي وواا التنمي ووة -

واقوتممال الهيمول العم ارنووى هوا ممووا يمهود قوتق ال المهوواجرين واقوتقرارهم دون أن يووؤدى

ذلك إلى خلا منالا وشوائية .

 -.ولى اللر اتخر والذى يخص المنالا الري ية التوى ارت عوا هوا درجوة التونور فمون

النرورى إصدار الق ارراا اإلدارية الي مة لتوويلهوا إلوى وووداا ونورية ل المعتمديوة -

منش و القنووالر  -وراا العوورب  -وراا الونوور ل ويووث يمموون ونوود ذلووك القوويلر ولووى
الهيامل العمرانية ها ويث تتي وملية التوول إممانيوة تل يوا القووانين والتشوريعاا النوى

تومم المنالا الونرية وليها .

 -1إووواد الن وور فووى قياقوواا وأقوون التوووول موون الوالووة الري يووة إلووى الوالووة الون ورية مووا
يتوافا مو الو وائ

اإلقليميوة وذلوك لتيفوى وجوود تجمعواا تميول ووبء ولوى الدولوة فوى

تنميتها ي فائد وفيما يلى عل ا قتراواا خصوص تلك ا قن

 أن تمون القرية المراد توويلها إلى مدينة مق ارر لمرم شرلة . -أ يقل ودد قمان القرية ون  51111نقمة .

 أن يؤخووذ فووى ا وت ووار مووا وصوول إليووط النشووال العم ارنووى فووى القريووة ومووذلك ال ووروالمعيشووية لقوومانها ول يعووة مووا يقومووون ووط موون نشووال يغلووب وليووط اللووا
صناوى  -ورفى  -تجارى

الونوورى

 نوورور صوودور ق و ارراا صوول ال مووام ال اروووى ووون القريووة ق وول توويلهووا إلووى مدينووةويو ووث

يق و و داخو وول مردونهو ووا المقتو وورح أى أ ارنو ووى راويو ووة و ا و ووا ولو ووى الرقعو ووة

ال راوية ميرو قومية لل يد .

 وجووود فوورو لمووديرياا الخوودماا المختل ووة تمووون قووو جووذب ونووارى للقوومان ويووثيقيمون ويا منتجة ونشيلة ومقتقر .

المراجع العربية
-

ا ن خلدون  -المقدمة  -الممت ة التجارية الم رى  -القاهر  -دون تاريد.

أماديمية ال وث العلمى والتمنولوجيوا  -الشوع ة المشوترمة ل وووث تنميوة القريوة  -التخلويل

العمرانى للقرية المصرية  -المرولة ا ولى  -دراقة توييقية للون الوراهن للقريوة المصورية -
القاهر  -يونيو .1999
-

الق و وويد موم و وود الوق و ووينى وموم و وود ول و ووى موم و وود ل ال و ووروا الري ي و ووة الونو و ورية ف و ووى ع و وول

الخصائص القمانية  -دراقاا فوى ولوم ا جتموا الري وى والونورى  -دار المتوب للتو يو -

القاهر قنة .1929
-

وقوون الخووولى  -الريو

-

جمال ومدان شخصية مصر  -دراقة فوى و قريوة المموان متواب الهويل يوليوو قونة

الل عة ا ولى  -دار المعار

والمدينووة فووى مجتمعوواا العووالم اليالووث موودخل اجتموواوى يقووافى
القاهر أمتو ر .199.

. 1944
-

مومد ووده الهجر إلى مدينة القاهر دوافعها  -أنمالهوا  -المجلوة ا جتماويوة القوميوة

-

مومد الجوهرى  -ولياء شمرى ل ولم ا جتما الري ى والونرى ل دار المعرفوة الجامعيوة

-

مومود المردى  -النمو الونرى  -دراقة ل اهر ا قتقلاب الونورى فوى مصور دار

 العدد ا ول  -المجلد  - 11يناير .1926 . 1999المعار

وام . 1991

-

نهووى واموود فهمووى ل القريووة المتونوور د ارقووة اجتماويووة للووامديووة ل رقووالة دمتوووراه غيوور

-

الجهووا المرم و ى للتع ئووة العامووة وا وص وواء  -التعووداد العووام للقوومان  - 1994مواف ووة

منشور إش ار

القيد خيرى  -ملية اتداب  -جامعة وين شمن . 1921

الجي .
-

الجهووا المرم و ى للتع ئووة العامووة وا وص وواء  -التعووداد العووام للقوومان  - 1994مواف ووة

الجي .
-

مواف و ووة الجي و و  -مرم و و المعلومو وواا ودوو ووم اتخو وواذ الق و ورار  -وص و و

المعلوماا يوليو .1999

مواف و ووة الجي و و

المراجع اإلنجليزية
-

-

-

Cooley, W. W. and P. R. Lohnes (1921) Multivariate data
Analysis. New York: John Wiley.
Everritt H, B.S., and Dunn, (1991)
Advanced Methods of Data Exploration and Modeling, heinemann,
London.
Isard, W. (1941) Methods of Regional Analysis:
An introduction to Regional Science, Technology press and John
wiley and Sons, Inc, New York.
Johnston, R.J. (1929) Multivariate Statistical Analysis in
Georgraphy, Longman, London and New York.
Kendall, M. G. (1949) A. Course in Multivariate Analysis. New
York: Hafner.
Klecka, W.R. (1999) Discriminant Analysis, Sage Publications
Ltd., London.

ملخص البحث:
من القنايا المولية التى تيار فى إلار دراقة الخصائص القمانية فى مل من الريو

والونوور فووى مصوور تلووك التووى تتعل و ا المعووايير التووى يووتم ولووى أقاقووها تصووني

المنووالا إلووى

منلق ووة ونو ورية وأخ وورى ري ي ووة فم وون الميوو و أن ال ووروا م ووا ووين الون وور والريو و
ون وووح إ ف ووى أقص ووى درج وواا م وول منهم ووا  -مم ووا

اتخر وولى الرغم من اهتمام المييرين تصوني

أق وون تص ووني

ت ه وور

يوج وود انتق ووال م وواجإ م وون أو وودهما إل ووى

م ارمو العموران فوي يوجود ات واا ووالمى ولوى

المو وويا العمراني ووة  -وف ووى مواول ووة لتودي وود أق وون للتص ووني

و اقتخدام أقلوب التوليل التميي ى  Discriminant Analysisالتميي

و وواول ال و ووث

وين المنوالا الري يوة

والمنالا الونرية التل يا ولى مواف ة الجي .

وقد أممن من خيل ذلك توديد العوامل أو الخصائص التى يممن ون لريقهوا التمييو

ين الونر والري

والتوى ترمو ا مموا قيتنو مون ال ووث فوى مول مون مؤشوراا ونو المو أر

والتو ي و و القو وومانى وقو ووب أوجو ووط النشو ووال ا قتصو ووادى العو وواملين القلو ووا ال اروو ووى و القلو ووا

الخدمى اإلنافة إلى الون القمنى.

وينتهى ال وث إلى عل النتائة والتوصوياا التوى يممون لصونا القورار ا قترشواد هوا

ونوود اتخوواذ قو ارراا إداريووة شو ن توويوول عوول المووويا العمرانيووة الري يووة إلووى منووالا ونورية
موون ناويووة اإلنووافة إلووى توديوود عوول المنووالا الونورية المتري ووة التووى توتووار إلووى م يوود موون

ا هتمام من ق ل الدولة لمى تنهل و ي تها ممنلقة ونرية من ناوية أخرى.

