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 تمهيد:
أي  األمٌٌن فً سكانالالتغٌرات التً تحدث فً حجم لألمٌٌن  ٌقصد بمفهوم النمو السكانً

والتً ترتبط بمجموعة من العناصر السكانٌة كالهجرة ، بالزٌادة أو النقصان سواءمجتمع و
وخصوبة السكان، كما تتأثر بتفاعل الهجرة مع الزٌادة  واالقتصادي والتركٌب العمري والنوعً

حٌث ٌؤثر النمو السكانً عامة ولألمٌٌن  (،John c. Hudson, 1980, p.361) السكانٌة
خاصة على طبٌعة المجتمع وخصائصه وقدرته على التغٌر العددي والنوعً، واستقراء ظروف 
المجتمع االقتصادٌة واالجتماعٌة والتعلٌمٌة واتجاهات السٌاسات السكانٌة، والتعرف على 

سنوات فـأكثر فً المستقبل،  10اتجاهات النمو السكانً لكل من السكان األمٌٌن و السكان من 
 لوضع تصور مستقبلً الحتٌاجات السكان األمٌٌن وسبل مواجهة األمٌة ووضع حلول لمعالجتها.

ٌتمثل  محاور رئٌسٌة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، األول منه ةوتتحدد أبعاد األمٌة فً ثالث
ط به من مناطق التركز فً  النمو السكانً ومكوناته، والثانً التوزٌع الجغرافً وما ٌرتب

 رفٌتمثل فً الخصائص السكانٌة المختلفة، وترتبط تلك المحاو األخٌرواالنتشار والتخلخل،  أما 
ؤثر على نمط التوزٌع والتركز ٌبدوره  ذيٌعد النمو السكانً موجها للحجم والفببعضها البعض 
ة للسكان ثم  ما ٌترتب ٌترتب علٌهما شكل الخصائص النوعٌة والعمرٌ مما ،واالنتشار للسكان

علٌها من أثار على خصائص السكان التعلٌمٌة والزواجٌة ، حٌث تعد باقً عناصر التركٌب 
نتاج لمقدرة المجتمع على توفٌر الخدمات ألفراده سواء فً الحضر أو  فهًالمكتسبة للسكان 

 (.129، ص 2006الرٌف ) جودة جودة، فتحً أبو عٌانة، 
سة التغٌرات التً طرأت على معدالت النمو للسكان األمٌٌن ومن هنا تبرز أهمٌة درا

(، ومقارنتهما 2017 - 1960سنوات فأكثر فً محافظة دمٌاط فً الفترة ) 10والسكان 
بالجمهورٌة من حٌث العدد وحجم الزٌادة الكلٌة والنسبٌة ومعدالت النمو لهما فً بعدٌهما الزمانً 

 مدن المحافظة.والمكانً فً حضر ورٌف ومراكز ونواحً و
ومن هنا تبرز أهمٌة دراسة التغٌرات التً طرأت على معدالت النمو للسكان األمٌٌن 

(، ومقارنتهما 2017 - 1960سنوات فأكثر فً محافظة دمٌاط فً الفترة ) 10والسكان 
بالجمهورٌة من حٌث العدد وحجم الزٌادة الكلٌة والنسبٌة ومعدالت النمو لهما فً بعدٌهما الزمانً 

 والمكانً فً حضر ورٌف ومراكز ونواحً ومدن المحافظة.
- 0961ألميين ومعدالت نموهم في محافظة دمياط في الفترة )ل يحجم السكانالأوال: تغير 

7107:) 

محافظة دمٌاط فً النصف الثانً من القرن العشرٌن وبداٌة القرن الواحد  شهدت
سنوات فأكثر(  10والعشرٌن معدالت نمو متباٌنة لكل من السكان األمٌٌن والسكان فً سن )

 :وٌتضح منهما اآلتً (2ـ1و) (1ـ1) ن( والشكال1-1)وٌتضح ذلك من تتبع بٌانات الجدول 

 عاما، بٌنما تزاٌد  57فظة دمٌاط بنحو مرة وثلث المرة خالل تزاٌد حجم السكان األمٌٌن بمحا

سنوات فأكثر( بنحو أربع مرات وثلث المرة خالل فترة الدراسة، فبعد ان  10حجم السكان ) 

ألف  نسمة  229.3ألف نسمة عام ، زاد حجم األمٌٌن لٌبلغ  167.3كان حجم السكان األمٌٌن 
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٪  خالل  37.1نسبة زٌادة بلغتب وألف نسمة  62،  وذلك بزٌادة سكانٌة بلغت  2017عام 

سنوات فأكثر ( بمحافظة  10(، وقد صاحب ذلك تزاٌد حجم السكان )2017 -1960الفترة )

ملٌون نسمة عام 1.1الى نحو  1960ألف نسمة عام  258.1دمٌاط خالل الفترة الكلٌة من 

 ألف نسمة.587.9بلغت ٪ وبحجم زٌادة كلٌة 107.8وذلك بنسبة زٌادة سكانٌة بلغت  2017

 
 تهمقارنو مٌٌن ومعدالت نموهم بمحافظة دمٌاطلأل ًحجم السكانال( تغٌر 1-1جدول )

 بالجمهورٌة
 سنوات فأكثر( 10)           (2017- 1960خالل الفترات التعدادٌة )                            

 
التعدادات السكانٌة فً السنوات المذكورة، والجدول  المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،

 والمعدالت من حساب الطالبة.

 ( نتٌجة لما 1986ـ1960) األول ات الثالثتزاٌد حجم السكان األمٌٌن بالمحافظة خالل التعداد

خلفته الحرب العربٌة اإلسرائٌلٌة من آثار اقتصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة على السكان الى جانب 

عدم توفر الخدمات التعلٌمٌة المناسبة وقلة الوعً بأهمٌة التعلٌم وعدم تفعٌل أٌا من التوجهات 

قص حجم األمٌٌن فً التعدادٌن التالٌن ، ثم تناالحكومٌة للحد من األمٌة وتعلٌم الكبار بتلك الفترة

 2006ألف نسمة عام 194.9( لٌمثل أقل حجم أمٌٌن بالمحافظة البالغة 2006- 1996)

، وأثمر هذا التناقص عن وبذلك سجل معدل النمو السنوي قٌما سلبٌة خالل هذٌن التعدادٌن

أخرى للزٌادة فً الفترة  ، لتعود مرةالجهود الحكومٌة المبذولة لمحو على األمٌة وتعلٌم الكبار

نتٌجة لتدهور الظروف ٪17.7( بنسبة زٌادة بلغت 2017- 2006التعدادٌة األخٌرة )

 داالقتصادٌة والمعٌشٌة لكثٌر من األسر مع انخفاض أهمٌة التعلٌم كوسٌلة لكسب المال عن

و السنوي ، لٌظهر المنحنى الخاص بمعدل النممقارنته باألنشطة الحرفٌة التً تدر عائدا مادٌا

( تباٌنا واضحا بٌن االرتفاع واالنخفاض بمحافظة دمٌاط خالل 1ـ1لألمٌٌن كما فً الشكل )

 فترة الدراسة.

ت2ت1
      الكلية    

) ألف نسمة(
): الجمهوريةالمحافظةالجمهوريةالمحافظةالنسبة )

167.3207.516.1440.224.01.31.1-2.92.5

207.5242.91035.417.11.61.32.92.5

242.9233109.9-4.1-0.4-0.32.62.6

233194.91038.2-16.4-1.8-0.32.02.5

194.9229.31134.617.71.50.72.42.0

167.3229.357.146237.10.60.42.42.4

1996-2006

2006-2017

1960-2017

1960-1976

1976-1986

1986-1996

تاريخ التعداد 

السكان األميين بالمحافظة 

)ألف نسمة(
الفاصل الزمني

حجم الزيادة السكانية 
): معدل النمو السنوي )

السكان من 10سنوات فأكثرالسكان األميين 
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 ( بمحافظة دمٌاط عام  10كما ٌالحظ تزاٌد حجم السكان )لٌبلغ عددهم  1976سنوات فأكثر

ثم  1960( ما كانوا علٌه عام 2.1مثلٌن ) 1986ألف نسمة ثم أصبح عددهم فً عام  409.4

، فً حٌن سجل معدل النمو السكانً السنوي لهم 2017( عام4.39أربعة أمثال وثلث المثل )

( 1ـ1بالمحافظة قٌما إٌجابٌة فً جمٌع الفترات التعدادٌة وظهر المنحنى الخاص به فً الشكل )

 مرتفعاً فً أغلب الفترات التعدادٌة.

 ( بمحافظة دمٌاط  10وبمقارنة معدالت النمو السكانً لألمٌٌن والسكان )سنوات فأكثر

بنظٌرتٌهما بالجمهورٌة ٌالحظ أن فً معظم الفترات التعدادٌة تسجل معدالت نمو لألمٌٌن 

سنوات فأكثر( بمحافظة دمٌاط أعلى من معدالت نموهما بالجمهورٌة باستثناء  10والسكان )

سنوات  10كان )(، وٌمكن تقسٌم مراحل النمو السكانً لألمٌٌن والس2006 -1996الفترة )

فأكثر( والتً مرت بها محافظة دمٌاط إلى خمس فترات تعدادٌة لتوضٌح أهم التغٌرات التً 

 طرأت على معدالت النمو السكانً لكل منهما على النحو التالً:

 
 التغٌر فً معدالت نمو السكان األمٌٌن بمحافظة دمٌاط ومقارنتها بالجمهورٌة.
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 سنوات فأكثر( بمحافظة دمٌاط ومقارنتها بالجمهورٌة. 10)  التغٌر فً معدالت نمو السكان

سنوات فأكثر( بمحافظة  01( تغير معدالت النمو السنوي لألميين والسكان )0ـ0شكل )
 (.7107 -0961)دمياط ومقارنتها بالجمهورية في الفترة 

 
سنوات فأكثر( بمحافظة  01لألميين والسكان ) حجم الزيادة السكانية( تغير 7ـ0شكل )

 (.7107 -0961)دمياط ومقارنتها بالجمهورية في الفترة 
 (:0976- 0961انفخرة انخعذاديت ) -0
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 40.2فٙ ْزِ انفزشح  األيٍٛٛ ثبنًؾبفظخانزٙ أػٛفذ إنٗ  نأليٍٛٛ ؽغى انضٚبدح انغكبَٛخ اسرفغ    

٪( ؽغى انضٚبدح  64.8أكضش يٍ صهضٙ ) ٔرًضم ْزِ انضٚبدح ،٪24 أ٘ ثُغجخ صٚبدح كهٛخ ،أنف َغًخ

، ٔٚشعغ رنك السرفبع ؽغى انضٚبدح انغكبَٛخ نهغكبٌ انكهٛخ نغكبٌ انًؾبفظخ ؽٕال فزشح انذساعخ

(، ٔرنك ثُغجخ صٚبدح 19976 – 1960أنف َغًخ فٙ انفزشح )151.3عُٕاد فأكضش( ثُؾٕ  10)

 .٪58.6عكبَٛخ ثهغذ 

٪ ْٕٔ أػهٗ يٍ َظٛشِ 1.3لذسِ نهغكبٌ األيٍٛٛ  ٛبؽ يؼذل ًَٕدي ذ يؾبفظخٔلذ عغه

 سثغ انًشحيب ٚمشة يٍ يشح ٔ ثبنًؾبفظخ األيٍٛٛأدٖ إنٗ رضاٚذ  ٪، يًب1.1-انجبنغخ ثبنغًٕٓسٚخ 

، ٔٚظبؽت اسرفبع يؼذالد انًُٕ نأليٍٛٛ اسرفبػب 1960ػًب كبَٕا ػهّٛ فٙ ػبو 1976ػبو 

نهًؾبفظخ ثًؼذالد  ٪2.9اد فأكضش( خالل َفظ انفزشح انٗ عُٕ 10يًبصال نًؼذالد ًَٕ انغكبٌ )

 .٪2.5أػهٗ يٍ انغًٕٓسٚخ انجبنغخ 

أدٖ انٗ عُٕاد فأكضش(  10نهغكبٌ )ديٛبؽ فٙ ْزِ انفزشح  ًَٕ عكبَٙ عشٚغ  د يؾبفظخشٓذ 

ٔنمذ كبٌ  ،ديٛبؽ خبطخؾبفظخ ثهٕغّ يشؽهخ االَفغبس انغكبَٙ ٔانزٙ يشد ثٓب يظش ػبيخ ٔي

ٖ انخذيبد ٔانشػبٚخ انظؾٛخ دٔسا كجٛشا فٙ اَخفبع يؼذالد انٕفٛبد )ٔخبطخ يغزٕ زؾغٍن

ٔٔاكت ، االؽفبل انشػغ( يًب أعٓى يغ ػٕايم أخشٖ فٙ  انزضاٚذ انغكبَٙ انكجٛش فٙ ْزِ انفزشح

ٔفٙ انغًٕٓسٚخ ػبيخ إػبدح رٕصٚغ ْٔٛكهخ  خبطخ ؾبفظخاسرفبع يؼذالد انًُٕ انغُٕ٘ فٙ انً

جٛك لٕاٍَٛ اإلطالػ انضساػٙ يًب عبػذ ػهٗ اسرفبع يؼذالد انًٕانٛذ فٙ ٔرط ،انُظبو انضساػٙ

صى يب ، ٔلذ طبؽت ْزا اسرفبػب فٙ ؽغى انغكبٌ األيٍٛٛ ثبنًؾبفظخ ثٓزِ انفزشح ثذاٚخ رهك انفزشح

 ثٓزِ انفزشح.رالْب يٍ اَخفبع فٙ يؼذالد انًٕانٛذ نؼذو اعزمشاس األؽٕال انغٛبعٛخ ٔانغكبَٛخ 

عُٕاد  10سرفبع انًهؾٕظ فٙ ؽغى انغكبٌ األيٍٛٛ كُزٛغخ السرفبع ؽغى انغكبٌ )كًب ٚالؽع اال

فأكضش( ككم فٙ ْزِ انفزشح، كًب كبٌ نؼذو االعزمشاس فٙ األؽٕال انغٛبعٛخ ٔااللزظبدٚخ 

رضاٚذ ؽغى انغكبٌ الحرب العربٌة اإلسرائٌلٌة بالغ األثر فً ٔاالعزًبػٛخ ٔانزؼهًٛٛخ انزٙ  خهفزٓب 

زِ انفزشح انٗ عبَت ػذو رٕفش انخذيبد انزؼهًٛٛخ انًُبعجخ يٍ يذاسط ثإَٔاػٓب األيٍٛٛ ثٓ

ٔعبيؼبد خبطخ ثبنشٚف ٔلهخ انٕػٙ ثأًْٛخ انزؼهٛى نذٖ كضٛش يٍ األعش ٔانؼبداد ٔانزمبنٛذ انزٙ 

رشغغ ػهٗ صٔاط االَبس انًجكش ٔاخشاعٍٓ يٍ انزؼهٛى، ٔانؾبق انزكٕس ثبنؼًم ثبنضساػخ أٔ 

كًب خهذ رهك انفزشح يٍ أ٘ عٛبعبد ؽكٕيٛخ فؼبنخ نهؾذ يٍ األيٛخ ٔرؼهٛى انكجبس  انؼًم انؾشفٙ،

 ٔانؾذ يٍ انزغشة يٍ انزؼهٛى يًب عؼهٓب فزشح نهضٚبدح ٔاالَفغبس نهغكبٌ األيٍٛٛ ثبنًؾبفظخ.

 (:0986- 0976انفخرة انخعذاديت ) -7

 ٪1.3يمبثم  ؾبفظخ٪ نه1.6ًثهغ انز٘ نأليٍٛٛ ارغًذ ْزِ انفزشح ثبسرفبع يؼذل انًُٕ انغُٕ٘    

كهٛخ أنف َغًخ ثُغجخ صٚبدح 35.4نأليٍٛٛ  انكهٛخ فٙ ؽٍٛ ثهغ ؽغى انضٚبدح انغكبَٛخ غًٕٓسٚخ،نه

 خالل فزشح يمذسح ثؼشش( ٪ 120)ؾٕانٙ انًشح ٔانشثغ ث ثبنًؾبفظخ األيٍٛٛ ضاٚذر ، أ17.1٪٘

 .عُٕاد
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انزٙ ثهغذ  عُٕاد فأكضش( 10هغكبٌ )كًب اسرجطذ رنك االسرفبع ثضٚبدح ؽغى انضٚبدح انغكبَٛخ ن

، ؽٛش ٚشرفغ يؼذل انًُٕ انغُٕ٘ نهغكبٌ ٪33.3ٔرنك ثُغجخ صٚبدح كهٛخ ثهغذ  أنف َغًخ 136.2

 . ٪2.9عُٕاد فأكضش( انٗ  10)

ٔرؼضٖ ْزِ انضٚبدح إنٗ رغبٔص انجالد يشؽهخ ػذو االعزمشاس انؼغكش٘ ٔرغشٚؼ أػذاد كجٛشح يٍ 

 Babyانغُٕد ٔيب طبؽت رنك يٍ اسرفبع يؼذالد انضٔاط ٔثبنزبنٙ ؽذصذ ؽفشح انًٕانٛذ 
Boom  إنٗ عبَت َزبئظ ؽشة أكزٕثش االعزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ  ،انزٙ رؼمت دائًب فزشاد انؾشٔة

ٔانزؾٕل اإلداس٘ انٗ أسثغ يشاكض إداسٚخ ديٛبؽ  ؾبفظخٔ انُؼظ االداس٘ نً ،االلزظبد٘ ٔاالَفزبػ

يٍ انزٙ رؾٕنذ ػضثخ انجشط كزٛش يٍ انمشٖ انٗ يذٌ كًب فٙ  يذُٚخ رؾٕنذ  فٙ رهك انفزشح، كًب

، ٔ يذُٚخ انضسلب ثمشاس ٔصٚش انذاخهٛخ سلى 1979نغُخ  26لشٚخ انٗ يذُٚخ ثًٕعت انمشاس سلى 

( نؼبو 1407ٔيذُٚخ انغشٔ ٔ يذُٚخ سأط انجش ثمشاس ٔصٚش انذاخهٛخ سلى ) 1978نؼبو  (634)

ػالٔح ػهٗ انغفش ٔانؼًم ثبنذٔل انُفطٛخ انؼشثٛخ  نزؾغٍٛ يغزٕٖ انذخم  انؼشثٛخ ؽٛش  ،1980

٪ يٍ انًٓبعشٍٚ 79أدٖ انؼبئذ انًبد٘ انًغض٘ إنٗ اسرفبع يؼذالد انضٔاط ؽٛش رجٍٛ أٌ 

٪ يٍ ػبئذارٓى ٔيذخشارٓى فٙ يظبسٚف 67شجبثب فٙ عٍ انضٔاط خظظذ انًظشٍٚٛ كبَٕا 

عُٕاد فأكضش (  10، يًب أدٖ نزضاٚذ ؽغى انغكبٌ ) (3ص ،1993 ،انضٔاط )فبٚض انؼٛغٕ٘

 ثبنًؾبفظخ.

ٔلذ أدد انضٚبدح انغكبَٛخ ثبنًؾبفظخ فٙ ْزِ انفزشح، ٔانؼبداد ٔانزمبنٛذ انشاعخخ ثبنًغزًغ انخبطخ 

نإلَبس ٔإنؾبق انزكٕس ثبألَشطخ األٔنٛخ ٔانؾشفٛخ، انٗ رضاٚذ ؽغى انغكبٌ األيٍٛٛ  ثبنضٔاط انًجكش

لم تؤت جهود السٌاسات الحكومٌة بهدف التوعٌة بأهمٌة التعلٌم والحد ثبنًؾبفظخ ثزهك انفزشح ف
 .بعدمن األمٌة ثمارها 

 (:0996 -0986انفخرة انخعذاديت ) -3

األيٍٛٛ غكبٌ هْزِ انفزشح اَخفبػب يهؾٕظب فٙ يؼذالد انًُٕ انغُٕ٘ نٛظ ن شٓذد

٪ 0.4-إنٗ  نأليٍٛٛ ثبنًؾبفظخ فبَخفغ يؼذل انًُٕ أٚؼب،ثم نهغًٕٓسٚخ  ؾبفظخ فؾغتبنًث

 ٔثُغجخ صٚبدح ،أنف َغًخ 9.9فزُبلض ؽغى انغكبٌ ثبنًؾبفظخ ثؾٕانٙ  ،٪ نهغًٕٓسٚخ0.3م يمبث

عُٕاد فأكضش( انٗ  10، كًب اَخفغ يؼذالد انًُٕ انغُٕ٘ نهغكبٌ )٪4.1-عبنجخ ثهغذ    كهٛخ

 نكم يٍ انًؾبفظخ ٔانغًٕٓسٚخ. 2.6٪

إنٗ اَخفبع يؼذالد نهغكبٌ ٔاأليٍٛٛ ثبنًؾبفظخ  ٔٚشعغ اَخفبع يؼذالد انًُٕ انغُٕ٘

 ٔصٚبدح أػذاد انًهزؾمٍٛ ثبنزؼهٛى خبطخ ،انًٕانٛذ ثؼذ انزؾغٍ انز٘ ؽشأ ػهٗ يغزٕٚبد انًؼٛشخ

ٔثبنزبنٙ اَخفبع يؼذالد انًٕانٛذ نٛظم  ،يٍ اإلَبس األيش انز٘ أدٖ نزأخش عٍ انضٔاط نإلَبس

ٔطبؽت رنك اَخفبع فٙ يؼذالد انٕفٛبد َزٛغخ صٚبدح انخذيبد انطجٛخ يزًضهخ  ،فٙ األنف(33)

، كًب كبٌ فٙ أػذاد انًغزشفٛبد ٔانًشاكض انظؾٛخ كبنٕؽذاد انظؾٛخ خبطخ فٙ انُٕاؽٙ

ذيبد انزؼهًٛٛخ ٔاَشبء انًذاسط انزٙ رخذو راليٛز لشٖ انشٚف ػبيال يؤصشا فٙ نزؾغٍ انخ

 اَخفبع يؼذالد األيٛخ ٔصٚبدح يؼذالد االنزؾبق ثبنزؼهٛى.
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 (:7116- 0996انفخرة انخعذاديت ) -4

ؽزٗ ثهغ ألم يؼذالرّ االَخفبع فٙ ْزِ انفزشح  نهغكبٌ األيٍٛٛ ٔاطم يؼذل انًُٕ انغُٕ٘

ٔثزنك ٚمم ػٍ ثًؾبفظخ ديٛبؽ ٪ 1.8- ذثهغخالل فزشح انذساعخ يغغال يؼذالد ًَٕ عبنجخ 

نأليٍٛٛ ؽغى انضٚبدح انغكبَٛخ انكهٛخ  رُبلض ٪ ْٕٔ يب ٚؤكذ0.3ِ انجبنغ غًٕٓسٚخَظٛشِ فٙ ان

اَخفغ يؼذل  ، كًب٪ 16.4-ثهغذ  عبنجخ أنف َغًخ رًضم َغجخ صٚبدح 38.2-انجبنغ ثبنًؾبفظخ 

ثًؾبفظخ ديٛبؽ ٔانزٙ رًضم ألم لًٛخ  ٪2عُٕاد فأكضش( انجبنغخ  10انًُٕ انغُٕ٘ نهغكبٌ )

،  ٪22.4(، ٔرنك ثُغجخ صٚبدح كهٛخ ثهغذ 2017-1960عغهزٓب انًؾبفظخ خالل انفزشح انكهٛخ )

 أنف َغًخ.159.2عُٕاد فأكضش( َؾٕ  10ؽٛش أػٛف نهًؾبفظخ يٍ انغكبٌ )

صًبس عٕٓد انغٛبعبد انؾكٕيٛخ فٙ انؾذ يٍ انزغشة يٍ انزؼهٛى ٔانزٕػٛخ انٗ أٚؼضٖ رنك 

األيش ، ٔاسرفبع انًغزٕٖ انزؼهًٛٙ نإلَبس ٔاَخفبع يؼذالد األيٛخٔ ثأًْٛخ االنزؾبق ثبنزؼهٛى،

ؽٛش  َغبؽٓب،ٔثٛبٌ  عشحإنٗ عبَت صٚبدح انزٕػٛخ ثأًْٛخ رُظٛى األ انضٔاط،انز٘ أدٖ نزأخش عٍ 

 .2006ػبو  ايشأحؽفم نكم  3.6انكهٛخ نإلَبس ثبنًؾبفظخ  ظٕثخيؼذالد انخثهغذ 

 (:7107- 7116انفخرة انخعذاديت ) -5

ارتفعت معدالت األمٌة بصورة كبٌرة حٌث حدثت طفرة فً معدالت نمو السكان األمٌٌن     
، ؽٛش اسرفغ  ٪0.7وهو أعلى من نظٌرة بالجمهورٌة البالغ  ٪1.5بمحافظة دمٌاط حٌث بلغ 

أنف َغًخ ٔرنك ثُغجخ صٚبدح عكبَٛخ ثهغذ  34.6ؽغى انضٚبدح نأليٍٛٛ ثبنًؾبفظخ ثُؾٕ 

، ٔٚشعغ رنك نزذْٕس انظشٔف االلزظبدٚخ ٔانًؼٛشٛخ نهغكبٌ ثًؾبفظخ ديٛبؽ ثؼذ 17.7٪

، ٔيب رالْب يٍ اػطشاثبد عٛبعٛخ ٔالزظبدٚخ، انٗ عبَت اسرفبع 2011ُٚبٚش  25أؽذاس 

د انخبو انًغزخذيخ فٙ األَشطخ انؾشفٛخ انًخزهفخ ٔخبطخ انُغبسح يًب أدٖ انٗ أعؼبس انًٕا

صٚبدح ػغؾ انظشٔف انًؼٛشٛخ ٔااللزظبدٚخ ػهٗ كضٛش يٍ األعش انز٘ دفؼٓب انٗ اخشاط 

أثُبئٓى يٍ انزؼهٛى ٔانؾبلٓى ثغٕق انؼًم نؼذو لذسرٓى ػهٗ رؾًم َفمبرٓى انزؼهًٛٛخ ٔنًغبػذح 

، كًب كبٌ نؼذو رؼٍٛٛ ؽًهخ انًؤْالد انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ دٔسا كجٛشا فٙ اٜثبء فٙ دخم األعشح

ػضٔف انكضٛش يٍ انزاليٛز ػٍ انزؼهٛى يٍ أعم اؽزشافٓى نألَشطخ انؾشفٛخ انزٙ رذس ػبئذ 

 يبد٘.

عُٕاد فأكضش( ثٕعّ ػبو عججب فٙ رضاٚذ يؼذالد ًَٕ  10كًب كبٌ نضٚبدح ؽغى انغكبٌ ) 

أنف َغًخ، 264.8عُٕاد فأكضش( ثُؾٕ  10ضاٚذ ؽغى انغكبٌ )األيٍٛٛ ثبنًؾبفظخ ؽٛش ر

 . ٪2.4، ؽٛش اسرفغ يؼذالد ًَٕ انغُٕ٘ نهغكبٌ انٗ ٪30.5ٔرنك ثُغجخ صٚبدح عكبَٛخ ثهغذ 

 :األمييه ومعذالث ومىهم في حضر وريف دمياط ثاويا: حغير حجم انسكان
ػُذ انًمبسَخ ثُظٛشرًٛٓب انًؾبفظخ فٙ ؽؼش ٔسٚف  نأليٍٛٛ رزجبٍٚ يؼذالد انًُٕ انغكبَٙ

 -1960عُٕاد فأكضش( فٙ ؽؼش ٔسٚف انًؾبفظخ خالل فزشح انذساعخ ) 10نذٖ انغكبٌ )

عزًبػٙ ٔيذٖ عٕدح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔرنك َزٛغخ نزجبٍٚ انًغزٕٖ االلزظبد٘ ٔاال (،2017

ءح انطشق انؼبداد ٔانزمبنٛذ َٕٔع انُشبؽ االلزظبد٘ انغبئذ ٔكفبٔيذٖ رأصٛش  ٔرٕفش انًذاسط

( رفٕق ؽغى 4ـ1كًب ٚالؽع يٍ انشكم)  ،ثكم يًُٓب ٔٔعبئم انُمم انزٙ رشثؾ انزاليٛز ثًذاسعٓى
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انغكبٌ األيٍٛٛ ٔيؼذالد ًَْٕى فٙ سٚف انًؾبفظخ ػٍ َظٛشرٓب فٙ ؽؼش انًؾبفظخ خالل كم 

 .انذساعخ درؼذادا

دمياط  تحضر محافظومعذالث ومىهم في  ي نألمييهحجم انسكاوان حغير -0

 (:7107ـ0961)

يب ثٍٛ رجبُٚب ٔاػؾب  ؾبفظخؾؼش انًث األيٍٛٛ هغكبٌنٚزجبٍٚ ؽغى انضٚبدح ٔانًُٕ انغُٕ٘      

عُٕاد فأكضش(  10انضٚبدح ٔانزُبلض، ٔطبؽت رنك رجبٍٚ ؽغى ٔيؼذالد انًُٕ انغُٕ٘ نهغكبٌ )

ٔ ( 3ـ1( ٔانشكالٌ )2ـ1)كًب ٚزؼؼ يٍ انغذٔل  (2017- 1960انزؼذادٚخ ) خالل انفزشاد

 انُمبؽ انزبنٛخ: خالل يٍ ًٚكٍ اٚغبص رنك (، ٔانز4٘ـ 1)

 ٔيؼذالد ًَْٕى عُٕاد فأكضش( 10يٍٛٛ ٔانغكبٌ )األ ؽغى( رغٛش 2ـ1) عذٔل

 عُٕاد فأكضش( 10)           (.2017- 1960خالل انفزشح ) انًؾبفظخفٙ ؽؼش                      

 
واإلحصاء، التعدادات السكانٌة فً السنوات المذكورة، والجدول المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

 والمعدالت من حساب الطالبة.

ت2ت1
        الكلية     

 ) ألف نسمة(
): السكان األميين النسبة )

السكان 

)10سنوات فأكثر(

69.273.216.1445.80.31.8

73.279105.98.00.82.3

7966.51012.5-15.8-1.7-9.1

66.560.1106.4-9.6-1.0-3.6-

60.167.8117.712.81.16.2

69.267.857.141.3-1.9-0.03-2.2 2017 -1960

1976 -1960

1986 -1976

1996 -1986

2006 -1996

2017 -2006

تارٌخ التعداد 

     السكان األميين بالحضر    

)ألف نسمة(
الفاصل الزمنً

:(حجم الزيادة السكانية  معدل النمو السنوي )



  ILAػؼٕ انغًؼٛخ انذٔنٛخ نهًؼشفخ        انغًؼٛخ انًظشٚخ نهمشاءح ٔانًؼشفخ   

 

  

333 

 

 

 

 
 عُٕاد فأكضش( 10رغٛش يؼذالد ًَٕ انغكبٌ األيٍٛٛ ثبنًمبسَخ ثُظٛشرٓب نذٖ انغكبٌ )

 (.2017- 1960فٙ ؽؼش يؾبفظخ ديٛبؽ خالل انفزشح )

 
 عُٕاد فأكضش(. 10انضٚبدح انغكبَٛخ نأليٍٛٛ ثبنًمبسَخ ثُظٛشرٓب نذٖ انغكبٌ ) رغٛش ؽغى

( حغير حجم انزيادة انسكاويت نألمييه ومعذالث ومىهم بانمقاروت وظيراحهم نذي 3ـ0شكم )

 انسكان

 (.7107 -0961سىىاث فأكثر( في حضر محافظت دمياط خالل انفخراث انخعذاديت ) 01) 
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خالل انفخراث  ( حغير حجم انزيادة انسكاويت نألمييه في حضر وريف محافظت دمياط4ـ0) شكم

 (.7107 -0961انخعذاديت )

 ٚانغُٕ٘ فٙ ؽؼش  ْىًَٕ دٔيؼذال نأليٍٛٛ ٔاػؾبً فٙ ؽغى انضٚبدح انغكبَٛخ ٍٚظٓش انزجب

، اال أٌ ثبنشغى يٍ ْزا انزجبٍٚ ٚزغّ ؽغى (2017- 1960خالل  انفزشح انزؼذادٚخ ) ؾبفظخانً

أنف َغًخ  1.3األيٍٛٛ ثؾؼش انًؾبفظخ َؾٕ انزُبلض ؽٛش رُبلض ؽغى انغكبٌ األيٍٛٛ ثُؾٕ 

، ٔرنك ثًؼذل ًَٕ ٪1.9-(، ٔرنك ثُغجخ صٚبدح عبنجخ ثهغذ 2017- 1960خالل انفزشح انكهٛخ )

غكبٌ األيٍٛٛ ػٍ َظٛشرٓب نذٖ ، كًب ٚالؽع اَخفبع ؽغى ٔيؼذالد ًَٕ ان٪0.03-عُٕ٘ ثهغ 

أنف 561.7عُٕاد فأكضش(  10عُٕاد فأكضش( ؽٛش ثهغ ؽغى انضٚبدح انغكبَٛخ ) 10انغكبٌ )

أ٘ رضاٚذ ؽغى انغكبٌ أكضش يٍ خًظ يشاد َٔظف  ٪475.7َغًخ ٔرنك ثُغجخ صٚبدح ثهغذ 

 (.2017-1960انًشح خالل انفزشح انكهٛخ )

  ٍٛٛثؾؼش انًؾبفظخ خالل انفزشاد انزؼذادٚخ انًذسٔعخ رجبُٚذ يؼذالد انًُٕ انغُٕ٘ نألي

( يب ثٍٛ انضٚبدح ٔانزُبلض، ففٙ ؽٍٛ رضاٚذ يؼذالد انًُٕ ثشكم ؽفٛف يٍ 1960-2017)

(، صى رُبلظذ 1986- 1976فٙ انفزشح ) ٪0.8فٙ انفزشح انزؼذادٚخ األٔنٗ رضاٚذد انٗ  0.3٪

ٍ انزبنٍٛٛ نٛغغال يؼذالد ًَٕ عبنجخ نأليٍٛٛ ثظٕسح كجٛشح فٙ انزؼذادٚ ٘يؼذالد انًُٕ انغُٕ

 ػهٗ انزٕانٙ. ٪1-ٔ ٪1.7-ثهغذ 

ٔٚشعغ رنك نزؾغٍ انخذيبد انزؼهًٛٛخ انًٕعخ نغكبٌ انؾؼش يٍ اَشبء يذاسط ثًشاؽهٓب  

انًخزهفخ نزخذو كم لغى ٔؽٙ ٔاسرفبع عٕدح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ؽٛش رضاٚذد أػذاد انفظٕل 

يغ اصًبس عٕٓد انغٛبعبد  1960ثبنًمبسَخ ثؼبو  2017ثؾهٕل ػبو ٪400ثبنًذاسط ثُغجخ 

انؾكٕيٛخ انًهضيخ نالنزؾبق ثبنزؼهٛى ٔانؾذ يٍ رغشة انزاليٛز ٔرفؼٛم فظٕل يؾٕ األيٛخ ٔرؼهٛى 

ػبو  ٪13.5انٗ َؾٕ  1960ػبو  ٪58.6انكجبس األيش انز٘ أدٖ نزُبلض يؼذالد األيٛخ يٍ 

2006. 
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 ًَٕ 2006فٙ انفزشح ) ٪ 1.1األيٍٛٛ ثبنؾؼش انٗ  ٔػهٗ انشغى يٍ رنك فمذ اسرفؼذ يؼذالد- 

، ٪12.8أنف أيٙ، ٔثُغجخ صٚبدح عكبَٛخ نأليٍٛٛ  7.7( ٔرنك ثؾغى صٚبدح كهٛخ ثهغذ 2017

ٔٚشعغ رنك نهزغٛشاد اإلداسٚخ انزٙ ؽشأد ػهٗ يذٌ ؽؼش انًؾبفظخ، كًب كبٌ نهزغٛشاد 

ؾؼش يًب أدٖ نزضاٚذ عكبٌ اإلداسٚخ ثؼى أعضاء يٍ انمشٖ ٔانُٕاؽٙ يٍ انشٚف انٗ يذٌ ان

ؽٛش ٚؤد٘ انزغٛش فٙ انؾذٔد اإلداسٚخ إنٗ صٚبدح ؽغى انغكبٌ ٔسفغ يؼذل انًُٕ )فبٚض انؾؼش 

 .(126ص، 2009 ،انؼٛغٕ٘

 2011ُٚبٚش  25انٗ عبَت رذْٕس انظشٔف االلزظبدٚخ ٔانًؼٛشٛخ نكضٛش يٍ األعش ثؼذ أؽذاس 

ٛخ ٔ رؼهًٛٛخ، انٗ عبَت اسرفبع َغجخ ٔيب رالْب يٍ رغٛشاد الزظبدٚخ ٔاعزًبػٛخ ٔعٛبع

انًظبؽت السرفبع أعؼبس انًٕاد انخبو انًغزخذيخ فٙ  2017انًزؼطهٍٛ ػٍ انؼًم فٙ ػبو 

األَشطخ انؾشفٛخ انًخزهفخ ٔخبطخ األخشبة ٔاألثهكبػ ٔانًٕاد انًغزخذيخ فٙ ؽشفخ انُغبسح يغ 

ق انكضٛش يٍ انٕسػ انؾشفٛخ ػذو ٔعٕد أعٕاق خبسعٛخ نزظشٚف انًُزظ انًؾهٙ يًب أدٖ إلغال

ٔرؼطم انؼبيهٍٛ ثٓب يًب أدٖ انٗ اخشاعٓى ألثُبئٓى يٍ انزؼهٛى نؼذو لذسرٓى ػهٗ رؾًم َفمبرٓى 

 (.2019انزؼهًٛٛخ ٔانذساعٛخ) َزبئظ انذساعخ انًٛذاَٛخ، 

 ( فجهغ ؽغى انضٚبدح انكهٛخ1986- 1960) رٍٛ األٔل فٙ انفزش األيٍٛٛ ٔ لذ رضاٚذ ؽغى انغكبٌ

(، صى رضاٚذ ؽغى األيٍٛٛ 1976- 1960فٙ انفزشح )٪5.3ف َغًخ ثُغجخ صٚبدح عكبَٛخ أال ؼخأسث

أنف َغًخ ٔرنك ثُغجخ صٚبدح  5.9، ٔرنك ثضٚبدح كهٛخ ثهغذ 1986أنف َغًخ فٙ ػبو  79انٗ 

عُٕاد فأكضش( ثؾؼش يؾبفظخ  10، ٔطبؽت ْزِ انضٚبدح صٚبدح يًبصهخ نهغكبٌ ) ٪8ثهغذ 

انٗ  1960أنف َغًخ  ػبو 118عُٕاد فأكضش( يٍ  10ديٛبؽ، ؽٛذ رضاٚذ ؽغى انغكبٌ )

 ٪33.1أنف َغًخ ٔثُغجخ صٚبدح 39ٔرنك ثضٚبدح كهٛخ ثهغذ  1976أنف َغًخ ػبو 157.2

( ٔرنك 1986 -1976فٙ انفزشح ) ٪2.3ضاٚذ انٗ ٔر ٪1.8ؽٛش ثهغ يؼذل انًُٕ انغُٕ٘ نٓى 

ٔٚشعغ رنك ، ٪26.1أنف َغًخ، يًضال َغجخ صٚبدح عكبَٛخ ثهغذ 41.1ثؾغى صٚبدح عكبَٛخ ثهغذ 

ثٕعّ خبص يشؽهخ االعزمشاس انغٛبعٙ ٔاالعزًبػٙ ثؼذ  انًؾبفظخإنٗ دخٕل يظش ثٕعّ ػبو ٔ

ٔنى ركٍ لذ  عٛبعخ االَفزبػ االلزظبد٘ٔيب رالْب يٍ رغشٚؼ انغُٕد ٔ ،االَزٓبء يٍ ؽشة أكزٕثش

 .ثذأد انؾكٕيبد ثغٛبعبرٓب انًٕعٓخ نهؾذ يٍ األيٛخ ٔانزغشة يٍ انزؼهٛى ثؼذ

 ( ٍٛنزغغم يؼذالد ًَٕ 2006 -1986اَخفغ ؽغى األيٍٛٛ فٙ ؽؼش انًؾبفظخ فٙ انفزشر ،)

ثُغجخ صٚبدح  أنف َغًخ  ٔرنك12.5عُٕ٘ عبنجخ، ؽٛش رُبلض ؽغى انضٚبدح انكهٛخ نأليٍٛٛ ثُؾٕ 

( نًٛضم ألظٙ رُبلض نؾغى األيٍٛٛ 1996-1986فٙ انفزشح ) ٪15.8-عكبَٛخ عبنجخ ثهغذ 

أنف َغًخ ثُغجخ صٚبدح  6.4خالل فزشح انذساعخ انكهٛخ صى رُبلض ؽغى انضٚبدح انكهٛخ نأليٍٛٛ ثُؾٕ 

ٔنخ فٙ (، ٔٚزؼؼ فٙ ْزِ انفزشح َزبئظ عٕٓد انذ2006- 1996فٙ انفزشح ) ٪9.6-عبنجخ ثهغذ 

رمهٛم يؼذالد األيٛخ ٔانؾذ يٍ انزغشة يٍ انزؼهٛى يغ اَشبء انًذاسط ثًشاؽهٓب انًخزهفخ ٔرؾغٍٛ 

كفبءح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ نزخذو كم انغكبٌ فٙ عٍ انزؼهٛى ثؾؼش انًؾبفظخ، ٔدل ػهٗ اصًبس رهك 
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-1986فٙ انفزشرٍٛ ) ٪13.5ٔ  ٪39.9انغٕٓد اَخفبع يؼذالد األيٛخ ثؾؼش انًؾبفظخ انٗ 

2006.) 

  ٔيب نجش اٌ رضاٚذ ؽغى انغكبٌ األيٍٛٛ ثؾؼش انًؾبفظخ يشح أخشٖ فٙ انفزشح األخٛشح

يغغهخ يؼذل  ٪12.8أنف َغًخ ٔثُغجخ صٚبدح عكبَٛخ ثهغذ  7.7( ٔرنك ثُؾٕ 2017ـ2006)

عُٕاد فأكضش ( ثؾغى  10، ٔطبؽت رنك رضاٚذ ؽغى انغكبٌ )٪1.1ًَٕ عُٕ٘ يٕعت ثهغ 

، ؽٛش اسرفغ يؼذل انًُٕ ٪98.2أنف َغًخ ٔثُغجخ صٚبدح عكبَٛخ ثهغذ 336.7صٚبدح كهٛخ ثهغذ 

، ٔٚشعغ رنك نٓغشح انؼًبنخ األيٛخ انٕافذح نهؼًم ٪6.2انغُٕ٘ نٓب أللظٗ يؼذالرّ ثهغذ 

ثًؾبفظخ ديٛبؽ ٔخبطخ نهؼًم فٙ يُٛبء ديٛبؽ ٔانًُطمخ انؾشح انزبثؼخ نّ انزٙ رضخش ثبنؼذٚذ يٍ 

د انؼًبنخ انٕافذح  ٔانٙ ال ٚزطهت انؼًم ثٓب يغزٕٖ رؼهًٛٙ يؼٍٛ،  ٔكزنك انًظبَغ انغبرثخ نًئب

نهؼًم فٙ انزشٛٛذ ٔانجُبء فٙ انًُبؽك انؼًشاَٛخ انغذٚذح فٙ انًؾبفظخ ٔخبطخ ثًذُٚخ ديٛبؽ 

 انغذٚذح صى االعزمشاس ثٓب. 

 -0961دمياط ) تريف محافظومعذالث ومىهم في  ألمييهي نحجم انسكاوان حغير -7

7107:) 

 َخفبع انزذسٚغٙ خاللديٛبؽ ثبال ؾبفظخشٚف يث أليٍٛٛ رًٛضد يؼذالد انًُٕ انغكبَٙ       

 ٌ( ٔانشكال3ٔٚزؼؼ رنك يٍ انغذٔل ) (،2017- 2006أغهت انفزشاد انزؼذادٚخ يبػذا انفزشح )

 ٔانٙ ًٚكٍ يٍ خالنّ اعزخالص انُمبؽ انزبنٛخ:( 5ٔ)( 4)

 ٔيؼذالد ًَْٕى عُٕاد فأكضش( 10يٍٛٛ ٔانغكبٌ )األ ؽغى( رغٛش 3) عذٔل

 عُٕاد فأكضش( 10)           (.2017- 1960خالل انفزشح ) انًؾبفظخ سٚففٙ                      

  

ت2ت1
        الكلية     

 ) ألف نسمة(
): السكان األميين النسبة )

السكان 

)10سنوات فأكثر(

94.6134.316.1439.741.92.23.6

134.3163.91029.622.02.03.2

163.9166.5102.61.60.217.0

166.5134.71031.8-19.1-2.1-12.9-

134.7161.51126.819.91.71.3-

94.6161.557.1466.970.70.92.1

): معدل النمو السنوي )

1986 -1976

1996 -1986

2006 -1996

2017 -2006

2017 -1960

تاريخ التعداد 

     السكان األميين بالريف   

)ألف نسمة(

الفاصل الزمني

حجم الزيادة السكانية 

1976 -1960
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المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعدادات السكانٌة فً السنوات المذكورة، والجدول 
 والمعدالت من حساب الطالبة.

 
 عُٕاد فأكضش( 10رغٛش يؼذالد ًَٕ انغكبٌ األيٍٛٛ ثبنًمبسَخ ثُظٛشرٓب نذٖ انغكبٌ )( 5شكل )

 (.2017- 1960فٙ سٚف يؾبفظخ ديٛبؽ خالل انفزشح )

  ُٕ٘ديٛبؽ اسرفبػبً يهؾٕظبً إرا يب لٕسٌ ثؾؼش  يؾبفظخفٙ سٚف  يٍٛٛألنشٓذ يؼذل انًُٕ انغ

ظٛشِ فٙ ؽؼش عغم َ٪ فٙ ؽٍٛ 0.3ؾبفظخ شٚف انًنأليٍٛٛ ثفجهغ يؼذل انًُٕ  انًؾبفظخ

اال أَٓب ألم يٍ  (،2017- 1960٪ خالل انفزشح )0.03-انًؾبفظخ يؼذالد ًَٕ عبنجخ ثهغذ 

 فً هذه الفترة. ٪2.1عُٕاد فأكضش( انجبنغ  10يؼذل انًُٕ انغُٕ٘ نهغكبٌ )

  66.9 كهٛخ (، ثضٚبدح2017- 1960خالل انفزشح ) انًؾبفظخشٚف ث انغكبٌ األيٍٛٛرضاٚذ ؽغى 

 ؾبفظخشٚف انًث األيٍٛٛ غكبٌان٪ يًب أدٖ نضٚبدح ؽغى  70.7أنف َغًخ ثُغجخ صٚبدح عكبَٛخ كهٛخ 

 .انكهٛخ ( ػًب كبَٕا ػهّٛ فٙ ثذاٚخ انفزشح1.7َٔظف انًشح ) ِأكضش يٍ يش

 ( 2006- 1960رُبلظذ يؼذالد انًُٕ انغُٕ٘ نأليٍٛٛ ثشٚف يؾبفظخ انذساعخ خالل انفزشح ،)

( يغغال أػهٗ يؼذالرّ خالل انفزشاد انزؼذادٚخ 1976 -1960فٙ انفزشح ) ٪2.2ؽٛش ثهغ 

فٙ  ٪ 2٪، صى رُبلظذ انٗ  67.6انًذسٔعخ، نٛجهغ يؼذل األيٛخ ألظبِ ثشٚف انًؾبفظخ ثُغجخ 

 (،1986 -1976انفزشح )

-ٔاعزًش انزُبلض انزذسٚغٙ ؽزٗ عغم سٚف انًؾبفظخ يؼذالد ًَٕ عُٕ٘ نأليٍٛٛ عبنجخ ثهغذ 

(، ػهٗ انشغى يٍ رنك اسرفغ يؼذل انًُٕ انغُٕ٘ نأليٍٛٛ فٙ 2006- 1996فٙ انفزشح ) ٪ 2.1

(، ٔلذ اخزهفذ يؼذالد ًَٕ انغكبٌ  2017-2006فٙ انفزشح ) ٪ 1.7انشٚف يشح أخش٘ نٛجهغ 

عُٕاد فأكضش( ػٍ َظٛشرٓب نذٖ األيٍٛٛ، فمذ رجبٍٚ يؼذل انًُٕ انغُٕ٘ نهغكبٌ فٙ سٚف  10)

فٙ انفزشرٍٛ األٔل،  ٪3.2انٙ  ٪3.6ألخشٖ فمٙ ؽٍٛ اَخفغ يؼذل انًُٕ يٍ  انًؾبفظخ يٍ فزشح
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نززُبلض يؼذالد انًُٕ انغُٕ٘  (،2017- 2006فٙ انفزشح ) ٪17صى اسرفؼذ ثظٕسح كجٛشح انٗ 

(، ٔرشاعغ رنك 2006-1996فٙ انفزشح )  ٪12.9-ثظٕسح كجٛشح يغغهخ يؼذالد عبنجخ ثهغذ 

 .٪1.3-ًشاس رغغٛم سٚف انًؾبفظخ نًؼذالد ًَٕ عبنجخ ثهغذ انزُبلض ثظٕسح رذسٚغٛخ يغ اعز

 فً أغلب  الفترات التعدادٌة  لألمٌٌن برٌف المحافظة حجم الزٌادة السكانٌة السنوٌة ناقصٌالحظ ت

وتناقصت  (1976 -1960ألف نسمة فً الفترة ) 39.7(، فتناقصت من 2006 -1960)

 ٪19.9حٌث تناقصت نسبة الزٌادة بنسبة  التالٌةألف نسمة فً الفترة التعدادٌة 29.6لتصل الً 

 ٪22وبنسبة زٌادة كلٌة بلغت  ألف نسمة 2.6، وواصل التناقص حتى بلغ ػٍ انفزشح انغبثمخ نّ

(، حتى سجل تناقص حجم الزٌادة السكانٌة أقصاها مسجال زٌادة 1986-1976فً الفترة ) 

لتتناقص نسبة الزٌادة مسجلة  ،ألف نسمة31.8سالبة لٌناقص حجم سكان رٌف المحافظة بنحو 

(، وٌرجع ذلك التناقص فً هذه الفترات 2006- 1996فً الفترة ) ٪19.1-سالبة بلغت  ةنسب

 .مدارس وتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة مات المتعاقبة بالخدمات التعلٌمٌة من انشاءالى اهتمام الحكو

كما أثمرت الجهود المبذولة فً الحد من األمٌة والتسرب من التعلٌم والتشجٌع على تعلٌم الكبار  
مما أدى الى انخفاض حجم األمٌٌن  ،مٌة ومدارس الفصل الواحد بالرٌفوانشاء مراكز محو األ

برٌف المحافظة فً تلك الفترات التعدادٌة، وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع حجم السكان األمٌٌن 
، لٌبلغ حجم الزٌادة (2017 -2006)برٌف محافظة دمٌاط مرة أخرى فً الفترة األخٌرة 

 .بنفس الفترة ٪19.9 نسبة الزٌادة الكلٌة الى نسمة لٌرتفعألف  26.9السكنٌة لألمٌٌن 

فأكضش( فٙ سٚف انًؾبفظخ نٛزُبلض انغكبٌ  سنوات 10وعلى الرغم من تناقص عدد السكان )

ٔٚؼضٖ االسرفبع فٙ ػذد ، ٪ 13.7-أنف َغًخ، ٔرنك ثُغجخ صٚبدح كهٛخ عبنجخ ثهغذ 71.9ثُؾٕ 

انٗ اَخفبع أعؼبس األساػٙ ٔاإلٚغبساد ثبنشٚف يًب شغغ انغكبٌ  ؾبفظخثشٚف انً األيٍٛٛ

ؽٛش ٔسػ  ٌراد األعؼبس انًشرفؼخ إنٗ األعضاء انشٚفٛخ انمشٚجخ يٍ انًذ انؾؼش يذٌ نهُضٔػ يٍ

ٔانزٙ رؼذ عبرثخ نهؼًبنخ األيٛخ ثبنًؾبفظخ، كًب أٌ نهؼبداد  طُبػخ األصبس انظغٛشح نهؾشفٍٛ

يٍ األيٛبد  ٪68.8غغ ػهٗ انضٔاط انًجكش نإلَبس دٔسا كجٛشا فٙ رغشة ٔانزمبنٛذ انشٚفٛخ انزٙ رش

يٍ  ٪45.8(، كًب ٔعذ أٌ َغجخ 2019االَبس يٍ انزؼهٛى ثؼُٛخ انذساعخ) َزبئظ انذساعخ انًٛذاَٛخ،

األيٛبد االَبس ثبنؼُٛخ ٚفؼهٍ صٔاط االَبس انًجكش ػٍ اكًبنٍٓ رؼهًٍٛٓ ثبنًذاسط  يًب ٚؤد٘ 

 يٛخ ٔخبطخ أيٛخ االَبس.السرفبع يؼذالد األ

 :ألمييه ومعذالث ومىهم في مراكز محافظت دمياطي نحجم انسكاوانحغير ا: نثثا
ٌتباٌن حجم السكان األمٌٌن وحجم نموهم السنوي بمراكز محافظة دمٌاط خالل الفترة    
 انزبنٛخ:خالل انفزشاد والتً ٌمكن دراستهم (، 1976-2017)
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 (:0986- 0976في انفخرة ) مراكز انمحافظتفي  نألمييه انىمى انسكاوي -0

رؼذ ْزِ انفزشح ثذاٚخ االَخفبع انزذسٚغٙ نًؼذالد ًَٕ انغكبٌ األيٍٛٛ ثًشاكض يؾبفظخ ديٛبؽ،    

رمغًٛٓب يٍ  ٔإلٚؼبػ انزغٛشاد انزٙ ؽشأد ػهٗ يؼذالد ًَٕ األيٍٛٛ ثًشاكض انًؾبفظخ ًٚكٍ

 انزبنٛخ:إنٗ انفئبد  (6انشكم )خالل 
 :فأكثر ٪0.5بهغ معذل ومىها  مراكز -أ 

ضمت مركزٌن هما مركز الزرقا ومركز كفر البطٌخ، حٌث تزاٌد حجم السكان األمٌٌن بهما 
 ٪29.3ألف نسمة على الترتٌب وذلك بنسبة زٌادة كلٌة بلغت 2.7ألف نسمة و5.9بنحو 

  على الترتٌب. ٪26.5و
 :٪0.5 ألقم مه ٪0ما بيه  معذل ومىهاحراوح  مراكز -ب 

 8.6، ؽٛش رضاٚذ ؽغى األيٍٛٛ ثٓب ثُؾٕ ٪1.3يضهذ ثًشكض فبسعكٕس ٔرنك ثًؼذل ًَٕ ثهغ    

ذلك الرتفاع حجم السكان و ٪24.1أنف َغًخ ػٍ ثذاٚخ انفزشح، ٔرنك ثُغجخ صٚبدح عكبَٛخ ثهغذ 
ألف نسمة خالل هذه الفترة، كما ٌالحظ انخفاض معدل 52.2سنوات فأكثر( بها بنحو  10)

وٌرجع ذلك النخفاض معدل النمو  1986عام  ٪41.7الى  1976عام  ٪43.7من األمٌة بها 
  السنوي بها عن الفترة السابقة.

 :٪0عه  معذل ومىهايقم  مراكز -ط 

يضهذ ْزِ انفئخ ثًشكض ديٛبؽ ٔيشكض كفش عؼذ ؽٛش اَخفغ يؼذل ًًَْٕب ػٍ انفزشح انغبثمخ،   

أنف َغًخ  3.9أنف َغًخ ٔ 12.8كًب اَخفغ ؽغى انضٚبدح انغكبَٛخ نأليٍُٛٛ نكم يًُٓب انٗ 

لكل منهما على  ٪ 57.4ٔ ٪ 44.7ػهٗ انزشرٛت، ٔطبؽت رنك اَخفبع يؼذل األيٛخ ثًٓب يٍ 
 .1986لكل منهما على الترتٌب فً عام  ٪53.4و ٪40.4الى نحو  1976عام الترتٌب فً 
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 -1976( معدل النمو السنوي ألمٌٌن بمراكز محافظة دمٌاط فً الفترة )6) شكل

1986.) 

 (:0996- 0986في انفخرة ) مراكز انمحافظتفي  نألمييه انىمى انسكاوي -7

نمو السكان األمٌٌن بها حتى أنها سجلت شهدت هذه الفترة انخفاضا ملحوظا فً معدالت      
، وٌمكن ابراز ذلك من خالل فترة الدراسة معدالت نمو سالبة فً العدٌد من مراكز المحافظة

 الى الفئات التالٌة:( 7كما ٌتضح من الشكل )خالل تقسٌم مراكز المحافظة 
 :٪0الفئة األولي يزيد معدل النمو السنوي لألميين بها عن  -أ 

، حٌث ٪1.8مثلت هذه الفئة بمركز واحد هو مركز كفر البطٌخ وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 
تزاٌد حجم السكان بها فً نهاٌة الفترة بنحو أربعة أالف أمً، وذلك بنسبة زٌادة كلٌة بلغت 

، وٌرجع ارتفاع معدل النمو للسكان األمٌٌن بها الى ارتفاع معدالت التسرب من التعلٌم بها 20٪
االناث  جللعمل بالزراعة واألنشطة الحرفٌة، كما كانت العادات والتقالٌد التً تدعو لزوا وذلك

 ،المبكر بالمركز سببا الرتفاع نسبة التسرب من التعلٌم لدى االناث من أجل اعدادهن للزواج
 ٪44وعلى الرغم من ذلك فقد انخفض معدل األمٌة بمركز كفر سعد خالل فترة الدراسة من 

 .1996فً عام  ٪33.4الى نسبة  1986عام 
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 :٪0 ما بين صفر ألقل منمعدل النمو السنوي لألميين بها  يتراوح ثانيةالفئة ال -ب 

ٌعد مركز كفر سعد هو المركز الوحٌد الممثل لهذه الفئة حٌث انخفض معدله للنمو السنوي       
نسمة ، 854بسٌطة بلغت ، حٌث تزاٌد حجم السكان االمٌٌن بصورة ٪0.2لألمٌٌن حتى بلغ 

، مما ٌدل على االنخفاض التدرٌجً لألمٌة بالمركز حٌت تناقص ٪1.7وبنسبة زٌادة بلغت 
، وٌرجع ذلك للتحسن فً 1996عام  ٪39.8الى نحو 1986عام  ٪53.4معدل األمٌة به من 

تخدمها الخدمات التعلٌمٌة واهتمام الحكومات بإنشاء المدارس بمراحله المختلفة فً كل ناحٌة ل
وتخدم القرى والعزب التابعة لها، كما كان االهتمام بإنشاء شبكة من الطرق المرصوفة 
 والترابٌة التً تربط بٌن القرى والمدن دورا كٌرا فً تٌسر رحلة التالمٌذ الٌومٌة الى مدارسهم.

 :قيما سالبةمعدل النمو السنوي لألميين بها يسجل  ثالثةالفئة ال -ج 

الث مراكز هً مركز دمٌاط و فارسكور والزرقا، لٌتراوح معدالت ضمت هذه الفئة ث    
، مما أدى الى تناقص حجم السكان األمٌٌن بتلك المراكز  ٪1.1-و ٪0.1-نموهم السالبة بٌن 

-و ٪26.9-و  ٪14-ألف نسمة بنهاٌة هذه الفترة ، مسجلة نسب زٌادة سالبة بلغت 14.7بنحو 
على الترتٌب، وٌعزى ذلك الى نتائج جهود الحكومات المتعاقبة الهادفة للحد من األمٌة  22.9٪

ووقف رافد التسرب من التعلٌم فً امداد نهر األمٌة مع تحسٌن الخدمات التعلٌمٌة الموجهة 
للمجتمع وتحسٌن كفاءة العملٌة التعلٌمٌة ، كما كان لسٌاسة التعٌن الحكومً للخرجٌن فً ذلك 

فً تشجٌع التالمٌذ وذوٌهم الستكمال مراحل تعلٌمهم لاللتحاق بالوظائف  دورا كبٌراالوقت 
الحكومٌة التً توفر لهم دخال ومكانة اجتماعٌة قد ال تتوفر فً كثٌر من النشطة األولٌة 

 كالزراعة أو الحرفٌة.
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 -1986النمو السنوي ألمٌٌن بمراكز محافظة دمٌاط فً الفترة ) ( معدل7) شكل

1996.) 

 (:7116- 0996في انفخرة ) مراكز انمحافظتفي نألمييه انىمى انسكاوي  -3

( انخفاضا ملحوظا فً معدالت نمو السكان األمٌٌن 2006- 1986شهدت الفترتٌن )     
بمراكز المحافظة حتى سجلت معدالت نمو للسكان األمٌٌن سالبة فً كل مراكز المحافظة األمر 
الذي أدى تناقص حجم السكان األمٌٌن بهم، وانخفاض معدالت األمٌة ألقصى حدودها فً الفترة 

راكز المحافظة وفقا لمعدالت نموها فً هذه (، وإلٌضاح ذلك ٌمكن تقسٌم م1996-2006)
 الى الفئات التالٌة:( 8كما ٌتضح من الشكل )الفترة 

 :٪0-الفئة األولي يزيد معدل النمو السنوي لألميين بها عن  -أ 

ضمت مركز كفر البطٌخ الذي انخفض معدل نموه السنوي ألدنى معدالته خالل كل       
ألف نسمة، وذلك 1.2، حٌث تناقص حجم السكان األمٌٌن به بنحو ٪0.5-فترات الدراسة لٌبلغ 

، كأقل نسبة زٌادة سجلها المركز خالل التعدادات المتتالٌة ٪4.8-بنسبة زٌادة كلٌة سالبة بلغت 
 .2006عام  ٪31الى نحو  1996عام  ٪44.7به من  األمٌةمما أدى لتناقص معدالت 

 :٪0-ألقل من  ٪7-الثانية يتراوح معدل النمو السنوي لألميين بها ما بين  الفئة -ب 

 ٪1.6-و ٪1.5-سعد وذلك بمعدل نمو بلغ  ومركز كفرمثلت بمركزٌن هما مركز دمٌاط      
لٌمثال مع أكثر  أمً،ألف  20.5مٌٌن بهما مع بنحو لٌتناقص حجم األالترتٌب،  علىلكل منهما 
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وذلك بنسبة زٌادة كلٌة سالبة  الفترة،المحافظة من أمٌٌن خالل هذه  هما فقدت( ٪53.6من نصف )
 ٪29.2لكل منهما على الترتٌب، لٌنخفض معدل األمٌة بهما من  ٪14.7-و  ٪14-بلغت 

على التوالً، وٌرجع ذلك إلثمار الجهود  ٪25و ٪21.7على الترتٌب الى نحو  ٪39.8و
من التسرب وزٌادة نسبة االلتحاق مع توفر المدارس  المبذولة بهم للتوعٌة بأهمٌة التعلٌم والحد

 .2006على الترتٌب فً عام  ٪27.5و  ٪26لٌرتفع نسبة االلتحاق  وعدم التسرب الى نحو 
 :٪7-معدل النمو السنوي لألميين عن بها  ثالثة يقلالفئة ال -ج 

كأقل معدالت نمو بٌن مراكز المحافظة، حٌث  بمركزٌن هما فارسكور والزرقا تمثل       
ألف نسمة على التوالً، وذلك  5.9ألف نسمة و10.6تناقص حجم األمٌٌن بكل منهما بنحو 

على الترتٌب، مما أدى لتسجٌل مركز  ٪22.9-و  ٪26.9-بنسبة زٌادة كلٌة سالبة بلغت 
 .2006بعام  ٪18.4فارسكور أقل معدل لألمٌة بٌن مراكز المحافظة بلغ 

 
 (.2006 -1996( معدل النمو السنوي ألمٌٌن بمراكز محافظة دمٌاط فً الفترة )8شكل )

 (:7107- 7116في انفخرة ) مراكز انمحافظتفي نألمييه انىمى انسكاوي  -4

ٌظهر التباٌن جلٌا خالل هذه الفترة وذلك لالرتفاع الكبٌر فً معدالت النمو السنوي للمٌٌن مرة      
ذلك التباٌن فً معدالت  وإلٌضاحأخرى لتتزاٌد عن الفترات السابقة فً أغلب مراكز المحافظة، 

 التالٌة:( الى الفئات 9)الشكل مٌٌن فً مراكز المحافظة ٌمكن تقسٌمها من خالل نمو السكان األ

 



  ILAػؼٕ انغًؼٛخ انذٔنٛخ نهًؼشفخ        انغًؼٛخ انًظشٚخ نهمشاءح ٔانًؼشفخ   

 

  

333 

 

 

 

 :فأكثر ٪7من معدل النمو السنوي لألميين بها  يبلغالفئة األولي  -أ 

 ٪10.2ضمت هذه الفئة مركزٌن، جاء أقصاها فً مركز الزرقا بمعدل نمو سنوي بلغ     
كأعلى معدل نمو بٌن مراكز المحافظة خالل كل الفترات التعدادٌة، لٌتزاٌد حجم السكان األمٌٌن 

لٌرتفع بها معدل  ٪178.4نسمة، وذلك بنسبة زٌادة سكانٌة لألمٌٌن بلغت  ألف35.4بنحو 
، كما ضمت هذه الفئة مركز فارسكور بمعدل نمو سنوي بلغ ٪23.2األمٌة مرة أخرى الى 

ألف نسمة وذلك بنسبة زٌادة سكانٌة بلغت  6.4لٌضٌف الى حجم السكان األمٌٌن بالمركز ، 2٪
وٌعزى تلك الزٌادة فً حجم ومعدالت  ،٪18.5األمٌة الى ، مما أدى الى ارتفاع معدل 22٪

السكان األمٌٌن الى تزاٌد حجم السكان مع تدهور الظروف االقتصادٌة والمعٌشٌة التً ضغطت 
 على كثٌر من األسر إلخراج أبنائها من التعلٌم والحاقهم بسوق العمل.

 :٪7ألقل من  ٪0 ما بينمعدل النمو السنوي لألميين بها  يتراوح الثانية الفئة -ب 

، حٌث تزاٌد ٪1.7مٌٌن بلغ نمو سنوي لأل مثلت هذه الفئة بمركز كفر البطٌخ وذلك بمعدل      
نسمة، ألف  4.2لٌضٌف لألمٌن المركز نحو  ٪18.5حجم األمٌٌن بنسبة زٌادة سكانٌة بلغت 

 ٪50التً ٌعمل بها وٌعزى ذلك الى تسرب التالمٌذ من التعلٌم للعمل باألنشطة الثانوٌة الحرفٌة 
   .2019من األمٌٌن بالمركز وفقا لنتائج الدراسة المٌدانٌة لعام 

 :٪0الفئة الثالثة يقل معدل النمو السنوي لألميين عن  -ج 

-ضمت هذه الفئة مركزٌن، حٌث سجل مركز كفر سعد معدالت نمو سنوي سالبة بلغت      
، لٌتناقص األمٌٌن به بنحو ٪42.6-بلغت  وذلك بنسبة زٌادة كلٌة للسكان األمٌٌن سالبة 5.6٪

، أما مركز دمٌاط فقد بلغ معدل ٪20ألف نسمة، لٌواصل تناقص معدالت األمٌة بها الى 18.7
ألف نسبة، وبنسبة  7.2لٌتزاٌد حجم األمٌٌن به بنحو  ٪0.9النمو السنوي لألمٌٌن به نسبة 

ركز فً هذه الفترة الى ارتفاع ، وٌرجع ارتفاع حجم األمٌٌن بالم٪9.1زٌادة سكانٌة بلغت 
 . 2017فً عام  ٪19.8بٌنما لم ٌلتحق بالتعلٌم  ٪12معدالت التسرب من التعلٌم بالمركز الى 



  ILAػؼٕ انغًؼٛخ انذٔنٛخ نهًؼشفخ        انغًؼٛخ انًظشٚخ نهمشاءح ٔانًؼشفخ   

 

  

333 

 

 

 

 
 -2006( معدل النمو السنوي ألمٌٌن بمراكز محافظة دمٌاط فً الفترة )9شكل )
2017.) 

 

 :رابعا: تغير حجم السكان األميين ومعدالت نموهم في نواحي المحافظة
المحافظة  َٕاؽٙػهٗ يغزٕٖ  نهغكبٌ األيٍٛٛٚزجبٍٚ ؽغى انضٚبدح انكهٛخ ٔيؼذالد انًُٕ          

رٕػؼ ظبْشح األيٛخ ٔأصشْب ٕؽذاد انًكبَٛخ األطغش انزٙ ْٔٙ ان، (2017- 1996)فً الفترة 

ٔثذساعزٓب ٚزى انٕطٕل إنٗ َزبئظ أفؼم ٔسعى طٕسح دلٛمخ ػهٗ شخظٛخ انًؾبفظخ انغكبَٛخ، 

ٚزى دساعخ انزغٛشاد فٙ يؼذالد ًَٕ  رنكٔػهٗ رأصٛش ظبْشح األيٛخ ًَْٕٔب ػهٗ االلهٛى، ػٍ 

( يغ ارغبِ ؽغى ٔيؼذالد ًَٕ 2017- 1996األيٍٛٛ ثُٕاؽٙ انًؾبفظخ خالل انفزشرٍٛ )ٔؽغى 

( 10أغهت َٕاؽٙ انذساعخ، كًب ٚزؼؼ يٍ انشكالٌ ) انغكبٌ األيٍٛٛ َؾٕ االسرفبع ثٕعّ ػبو فٙ

( ٔانز٘ يٍ خالنًٓب ًٚكٍ رمغٛى َٕاؽٙ انًؾبفظخ ٔفمب نًؼذالد ًَٕ األيٍٛٛ ثٓب انٗ 11ٔ )

 انفئبد انزبنٛخ:

 :فأكثر ٪ 4سىىي نألمييه مه  معذالث ومى ومذن سجهج وىاح   -0

ضمت هذه الفئة النواحً التً تتسم بارتفاع معدالت النمو للسكان األمٌٌن بها ألكثر من       
، وتزاٌد عدد النواحً المثلٌن لها الرتفاع حجم ومعدالت السكان األمٌٌن بهما خالل فترتً 4٪
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من نواحً  ٪8.4( بنحو 2006 -1996الدراسة، حٌث مثلت هذه الفئة ثمان نواح فً الفترة )
 ن المحافظة، ومد

حٌث تزاٌد حجم السكان  ٪14.1جاء أعالها فً مدٌنة دمٌاط الجدٌدة بمعدل نمو سنوي بلغ 
نتٌجة ألثر مٌناء دمٌاط و المنطقة  ٪309.9أمً وذلك بنسبة زٌادة  750األمٌٌن بها بنحو 

ٌنة الحرة الجاذبة للعمالة الوافدة من محافظات الجمهورٌة للعمل فً مصانعها االستقرار بمد
كما تعد مدٌنة دمٌاط الجدٌدة من المدن العمرانٌة الجدٌدة التً ٌتوفر بها فائض  الجدٌدة،دمٌاط 

 من الوحدات السكنٌة الجدٌدة الجاذبة للسكان.
فً حٌث سجل أقل معدالتها ضمن هذه الفئة بناحٌة العبٌدٌة التابعة لمركز فارسكور بنسبة 

، ٪50.4أمً وذلك بنسبة زٌادة سكانٌة بلغت  132حٌث تزاٌد حجم األمٌٌن بها بنحو  4.1٪
 10من جملة السكان ) ٪15.2الى نسبة  1996بعام  ٪13لترتفع بها معدالت األمٌة من 

 ٪10.8، اال أن معدل األمٌة قد تناقص بها فً الفترة التالٌة لٌبلغ 2006سنوات فأكثر( عام 
النخفاض حجم السكان األمٌٌن بها مسجلة معدالت نمو سالبة لتخرج  المصاحب 2017فً عام 

 (.2017- 2006الى فئات أقل فً الفترة )
-2006مدٌنة وناحٌة فً الفترة ) 19وتزاٌدت عدد النواحً والمدن الممثلة لهذه الفئة الى 

من نواحً ومدن محافظة دمٌاط، حٌث أضافت معا حجم أمٌٌن الى  ٪ 20(، لتمثل 2017
من جملة ما أضٌف من جملة نواحً  ٪65.5ألف أمً، لٌمثلوا نسبة  22.6محافظة بلغ ال

ومدن المحافظة من أمٌٌن خالل هذه الفترة، وسجلت أعلى قٌمة لها فً ناحٌة العطوي بمعدل 
ألف أمً، وذلك بنسبة زٌادة كلٌة بلغت 1.1، وذلك بحجم زٌادة بلغت ٪11.5نمو بلغ 
بعام  ٪19.7الى نحو  2006بعام  ٪8.6األمٌة بها من ، حٌث تزاٌد معدالت 255.5٪
وٌرجع االرتفاع الى تدهور الظروف االقتصادٌة والمعٌشٌة بنواحً ومدن المحافظة  2017

وما تالها من أحداث، مما ضغط على الكثٌر من األسر  2011ٌناٌر  25خاصة بعد أحداث 
قهم فً سوق العمل للمشاركة فً دخل مما أدى الى دفعهم الى اخراج أبنائهم من التعلٌم والحا

األسرة، كما كان لتغٌر السٌاسات الحكومٌة التً أدت الى عدم تعٌٌن الخرجٌن بالوظائف 
الحكومٌة دورا كبٌرا فً عزوف كثٌر من السكان فً سن التعلٌم عنه واالتجاه للعمل الحرفً 

ً ناحٌة الطرحة بمركز لتأمٌن مستقبلهم المادي، أما أقل معدل نمو ضمن هذه الفئة سجل ف
-2006فً الفترة ) ٪62.6، وذلك بنسبة زٌادة كلٌة بلغت ٪4.4فارسكور التً بلغت 

2017.) 

 ٪:4ألقل من  ٪ 7ما بين  هامعدالت نموومدن تراوح  وىاح   -7

ناحٌة  19( تضاعفوا الى 2006-1996ضمت هذه الفئة ثمان نواح ومدن فً الفترة )      
من جملة نواحً ومدن المحافظة، جاء  ٪20( لٌمثلوا نحو 2017 -2006ومدٌنة فً الفترة )

حٌث تزاٌد  ٪3.6فً مقدمتها ناحٌة الدهاٌمة بمركز كفر سعد وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 
عن الفترة األولى، وأضافت تلك الناحٌة نحو  ٪20.2معدل النمو بها بنسبة تغٌر بلغت 

، لٌرتفع بها ٪48.7ادة كلٌة بلغت أمً الى نواحً ومدن المحافظة وذلك بنسبة ز464ٌ
سنوات  10من جملة السكان ) ٪24.4الى نسبة  2006بعام  ٪21.4معدالت األمٌة من 
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 األمٌة، وتتمٌز تلك الناحٌة بسٌادة النشاط الزراعً الذي ٌعد جاذبا لألٌدي العاملة فأكثر( بعام 
 .2017من جملة سكانها األمٌٌن بالزراعة بعام  ٪62حٌث ٌعمل أكثر من 

فً الفترة  ٪2.1هذه الفئة بنسبة م أقل معدل نمو سنوي لألمٌٌن بكما سجلت ناحٌة دار السال
مما أدى لتناقص معدالت األمٌة بها  ،٪25.9(، وذلك بنسبة زٌادة كلٌة بلغت 2006-2017)

 .2017فً عام  ٪37.2الى نحو  1996فً عام  ٪53.4من 
 ٪:7ألقل من  ٪ صفرما بين  هممعدالت نموومدن يتراوح  وىاح   -3

تضم هذه الفئة النواحً والمدن ذات معدالت النمو السنوي المتوسطة للسكان األمٌٌن، و    
تضاعف عدد النواحً والمدن الممثلة لهذه الفئة خالل فترتً الدراسة، فقد مثلت هذه الفئة بثالثة 

(، حٌث سجلت ناحٌة شطا أعلى معدل نمو سنوي 2006- 1996عشر ناحٌة فً الفترة )
أمً، وبنسبة زٌادة كلٌة 931، وذلك بحجم زٌادة بلغت ٪1.96هذه الفترة بلغ  لألمٌٌن ضمن

(، مما 2017 -2006فً الفترة ) ٪0.9، ثم تناقص معدل نمو األمٌٌن بها الى ٪21.6بلغت 
 10من جملة السكان ) ٪32.4الى نسبة  1996عام  ٪40.8أدى لتناقص معدالت األمٌة من 

ناحٌة شط الخٌاطة فقد سجلت أقل معدل نمو سنوي لألمٌٌن ، أما 2017سنوات فأكثر( فً عام 
 .٪1.6، لٌتزاٌد فً الفترة التالٌة الى نحو  ٪0.07بلغ 

( 2017- 2006ناحٌة ومدٌنة فً الفترة ) 27تزاٌد عدد النواحً والمدن الممثلة لهذه الفئة الى 
ٌٌن بنواحً ومدن عن الفترة األولى، لٌضفوا الى حجم األم ٪107.7وذلك بنسبة تغٌر بلغت 

ألف أمً بنفس الفترة، لٌسجال كل من مدٌنة فارسكور وناحٌة السنانٌة  8.3المحافظة نحو 
لكل  ٪23، وذلك بنسبة زٌادة كلٌة بلغت ٪1.9أعلى معدل نمو سنوي ضمن هذه الفئة بلغ 

نفس منهما، لٌضٌفوا معا أكثر من ربع حجم الزٌادة للسكان الكلٌة لألمٌٌن بهذه الفئة خالل 
 الفترة.

 :سجهج معذالث ومى سانبتومدن  وىاح   -4

تمٌزت هذه الفئة بتناقص حجم السكان األمٌٌن ومعدالت نموهم خالل فترتً الدراسة،       
ناحٌة  66( لٌبلغ عددها 2006 -1996حٌث مثلت أغلب نواحً ومدن المحافظة فً الفترة )

، حٌث تناقص حجم السكان عًهخ َٕاؽٙ ٔيذٌ انًؾبفظخ يٍ ٪ 69.5ومدٌنة لتمثل نحو 
ألف أمً خالل نفس الفترة، وٌرجع انخفاض حجم األمٌٌن بهذه الفترة 72.7األمٌٌن بهم بنحو 

الى اثمار جهود الدولة فً الحد من التسرب من التعلٌم ومكافحة األمٌة وانشاء فصول محو 
تمام بجودة العملٌة التعلٌمٌة وانشاء المدارس حسب األمٌة لمحو أمٌة كبار األمٌٌن، كما كان االه

سنة(، لمراعاة كثافة الفصول، مما أدى الى ارتفاع نسبة 19- 4حجم السكان فً سن التعلٌم )
)المجلس القومً للتعلٌم 2006االلتحاق بالتعلٌم وانخفاض معدالت التسرب من التعلٌم بعام 

 (. 28، ص 2009-1996والبحث العلمً والتكنولوجٌا، 
كما أدى تزاٌد حجم السكان األمٌٌن فً الكثٌر من نواحً ومدن المحافظة الى خروج أكثر من 

 -2006نصف نواحً ومدن هذه الفئة الى فئات أعلى لتمثل بثالثٌن ناحٌة ومدٌنة فً الفترة )
(، وٌرجع ذلك التناقص فً عدد نواحً ومدن هذه الفئة لتزاٌد حجم األمٌٌن ومعدالت 2017
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فً نواحً ومدن المحافظة خالل الفترة األخٌرة الناتج عن تدهور الظروف االقتصادٌة  نموهم
والمعٌشٌة لكثٌر من األسر، كما قلت أهمٌة التعلٌم لدى الكثٌر منهم النخفاض العائد المادي 

 المقابل لها بالمقارنة بالعمل الحرفً وخاصة مع ارتفاع نسبة المتعلمٌن المتعطلٌن عن العمل.

 
 ( التباٌن المكانً لمعدل النمو السنوي لألمٌٌن بنواحً ومدن10) شكل

 (.2006- 1996محافظة دمٌاط فً الفترة )
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 ( التباٌن المكانً لمعدل النمو السنوي لألمٌٌن بنواحً ومدن11شكل )

 (.2017 -2006محافظة دمٌاط فً الفترة )

 انخالصت:
- 1960ٔرغٛشِ خالل انفزشح ) ديٛبؽيؾبفظخ  فٙنأليٍٛٛ  خهظذ دساعخ انًُٕ انغكبَٙ

 ( انٗ انُزبئظ انزبنٛخ: 2006

  عاما، بٌنما تزاٌد  57تزاٌد حجم السكان األمٌٌن بمحافظة دمٌاط بنحو مرة وثلث المرة خالل

نسبة بسنوات فأكثر( بنحو أربع مرات وثلث المرة خالل فترة الدراسة،  10)حجم السكان 

 -1960خالل الفترة ) أمً ألف 62بلغت زٌادة سكانٌة  حجم٪ وذلك ب 37.1 بلغتكلٌة زٌادة 

2017). 

  فترة الدراسة ففً حٌن ارتفع معدل نموهم فً  السكان األمٌٌن بالمحافظة خاللتغٌر معدل نمو

 -1976فً الفترة ) ٪1.6أعلى معدل نمو سكانً بها بلغ  تسجلحتى  األول الثالث تعدادات

ة خالل البنمو سنوي س تمعدال سجالم التعدادٌن التالٌن، ثم تناقص حجم األمٌٌن فً (1986

يؤدٚب  رنك نزؾغٍ انخذيبد انزؼهًٛٛخ ٔصٚبدح يؼذالد االنزؾبق ثبنزؼهٛىٔٚشعغ ، الفترتٌنهذٌن 

 .الَخفبع يؼذالد األيٛخ
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 ٪17.7( بنسبة زٌادة بلغت 2017- 2006فً الفترة التعدادٌة األخٌرة ) جم األمٌٌنوارتفع ح
رذْٕس انظشٔف االلزظبدٚخ ٔانًؼٛشٛخ نكضٛش يٍ ٔرشعغ انٗ  ، ٪ 1.5وبمعدل نمو سنوي بلغ 

، ٔيب رالْب يٍ رغٛشاد الزظبدٚخ ٔاعزًبػٛخ ٔعٛبعٛخ انزٙ 2011ُٚبٚش  25األعش ثؼذ أؽذاس 

أدد السرفبع َغجخ انًزؼطهٍٛ ػٍ انؼًم انُبرظ ػٍ اسرفبع أعؼبس انًٕاد انخبو انًغزخذيخ فٙ 

نُغبسح يغ ػذو ٔعٕد أعٕاق خبسعٛخ نزظشٚف انًُزظ انًؾهٙ يًب أدٖ إلغالق انكضٛش يٍ ؽشفخ ا

انٕسػ انخبطخ ثبنُغبسح ٔرؼطم انؼبيهٍٛ ثٓب دفؼٓى انٗ اخشاط أثُبئٓى يٍ انزؼهٛى ٔانؾبلٓى 

 ثغٕق انؼًم نؼذو لذسرٓى ػهٗ رؾًم َفمبرٓى انزؼهًٛٛخ ٔنًغبػذح اٜثبء فٙ دخم األعشح.

  1.3ؽٛش رُبلض ثُؾٕ ثٕعّ ػبو األيٍٛٛ ثؾؼش انًؾبفظخ َؾٕ انزُبلض  انغكبٌ ٚزغّ ؽغى 

(، كًب رجبُٚذ يؼذالد انًُٕ انغُٕ٘ نأليٍٛٛ 2017- 1960أنف َغًخ خالل انفزشح انكهٛخ )

فٙ  ٪0.8رضاٚذ يؼذالد انًُٕ انٗ  ؽٛشثؾؼش انًؾبفظخ خالل انفزشاد انزؼذادٚخ انًذسٔعخ، 

نأليٍٛٛ فٙ انزؼذادٍٚ انزبنٍٛٛ  ٘رُبلظذ يؼذالد انًُٕ انغُٕ (، صى1986- 1976انفزشح )

ٔٚشعغ رنك نزؾغٍ انخذيبد  ػهٗ انزٕانٙ، ٪1-ٔ ٪1.7-نٛغغال يؼذالد ًَٕ عبنجخ ثهغذ 

يٛخ انًهضيخ ٔاسرفبع عٕدح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ يغ اصًبس عٕٓد انغٛبعبد انؾكٕ ثبنؾؼش،انزؼهًٛٛخ 

ل يؾٕ األيٛخ ٔرؼهٛى انكجبس األيش انز٘ أدٖ نزُبلض ؾذ يٍ رغشة انزاليٛز ٔرفؼٛم فظٕنه

 .2006ػبو  ٪13.5انٗ َؾٕ  1960ػبو  ٪58.6يؼذالد األيٛخ يٍ 

  ُٕ٘ديٛبؽ اسرفبػبً يهؾٕظبً إرا يب لٕسٌ ثؾؼش  يؾبفظخفٙ سٚف  يٍٛٛألنشٓذ يؼذل انًُٕ انغ

انًؾبفظخ يؼذالد ًَٕ ظٛشِ فٙ ؽؼش عغم َ ؾبفظخ، ثًُٛبشٚف انًث٪ 0.9ثهغ ؽٛش  انًؾبفظخ

اال أَٓب ألم يٍ يؼذل انًُٕ  (،2017- 1960٪ خالل انفزشح )0.03-          عبنجخ ثهغذ

 انغكبٌ األيٍٛٛرضاٚذ ؽغى فً هذه الفترة، كما  ٪2.1عُٕاد فأكضش( انجبنغ  10انغُٕ٘ نهغكبٌ )

 انكهٛخ ثضٚبدح فزشح( ػًب كبَٕا ػهّٛ فٙ ثذاٚخ ان1.7َٔظف انًشح ) ِأكضش يٍ يش انًؾبفظخشٚف ث

اَخفبع أعؼبس األساػٙ ٔاإلٚغبساد ثبنشٚف  رنك انٗ أنف َغًخ ٔٚؼضٖ   66.9ثهغذ  كهٛخ

ٔانزٙ رؼذ عبرثخ نهؼًبنخ األيٛخ  ٔسػ طُبػخ األصبس انظغٛشح نهؾشفٍٛٚزشكض ثٓب ؽٛش 

ٔانشغجخ فٙ ثبنًؾبفظخ، كًب كبٌ نهؼبداد ٔانزمبنٛذ انشٚفٛخ انزٙ رشغغ ػهٗ انضٔاط انًجكش نإلَبس 

رغشة أثُبء رهك األعش يٍ ٔ اَغبة انزكٕس يًب ٚؤد٘ نضٚبدح ؽغى األعشح ػهٗ دخهٓب انًؾذٔد، 

 انزؼهٛى.

 
 

 


