
 0202أكتوبر  (    7العدد   )   - الثالثاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

 

239 
3 

 الرحلت اليوميت لطالباث كليت اآلداب جبامعت األمرية 
 نورة بنج عبد الرمحن

The daily journey for students of the Faculty of Arts at  
Princess Nourah bint Abdulrahman Universit 

 

 دادـإع
  بنت علي بن عامر اليماني د. صباح

 جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن  -كلية آلاداب -قسم الجغرافيا

Doi : 10.12816/jasg.2020.120755 
 5252/  02/  52قبول النشر :                         5252/ 8/  52استالم البحث : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ص: هخستانً

بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد دبخً بٌّذْ ٚخةسغٙة ٟ٘ ئؾذٜ أؽىةي ؾشود بٌغىةْ فٟ ِخسٍف  

بٔؿةء بٌؼةٌُ. ٠ٕٚةلؼ ٘زب بٌحؿص ّٔٛرغة ٌؼ١ٕد ِٓ هةٌحةذ و١ٍد ب٢دبت جػةِؼد بأل١ِشخ 

ِؼد.  ٌٚمذ زٕةٌٚر ِؾىٍد ٔٛسخ جٕر ػحذ بٌشؾّٓ فٟ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ِٓ ٚئٌٝ بٌػة

بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد. ٚبٌسٟ أٔحطك ػٕٙة ػذخ أ٘ذبف زُ زؿم١مٙة فٟ ع١ةق ٘زٖ  بٌحؿص زم١١ُ 

خقةئـ بٌؼ١ٕد ئظٙةس بٌحؿص، ِٚٓ خالي بإلغةجد ػٍٝ زغةؤالذ بٌذسبعد. ٚؾ١ص زُ 

بغسّةػ١ة ٚبلسقةد٠ة. ٚزغ١ٍو بٌنٛء ػٍٝ دٚس٘ة وؼةًِ ِإضش فٟ زق١ٕف ٔظةَ بٌٕمً 

ٚأُ٘ ِؾةوٍٙة، ٚزم١١ُ ِذٜ سمة بٌطةٌحةذ ػٕٙة. ٚبخسسّر بٌذسبعد بٌحؿط١د  ٌٍشؾٍد،

جؼذخ ٔسةئع ِٕٙة ٚغٛد ضالضد أٔظّد ٌٍشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد )بٌٕمً بٌخةؿ ٚبٌٕمً 

بٌؿىِٟٛ ٚبٌٕمً جةألغشخ(. ٚزسحة٠ٓ ٔغث بالخس١ةس ألٞ ٔظةَ ؾغث بٌخقةئـ 

ِٓ ٔقف هةٌحةذ بٌؼ١ٕد ػٍٝ ٔظةَ بٌٕمً  باللسقةد٠د ٚبالغسّةػ١د ٌٍؼ١ٕد. ئر ٠ؼسّذ أوطش

ٚلذ أعفش ػٓ زٍه بٌٕسةئع ػذخ زٛف١ةذ ِٓ   .%67.5بٌػّةػٟ بٌؿىِٟٛ ٚجٕغحد 

أّ٘ٙة بغشبء ِغٛؾةذ ٚدسبعةذ دٚس٠د ػٓ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌطةٌحةذ بٌػةِؼد ٌٍٛلٛف 

ػٍٝ ِغسػذ بٌّؾىالذ بٌسٟ زٛبغٙٙٓ خالي بٌشؾٍد، ٚزأض١ش٘ة ػٍٝ زؿق١ٍٙٓ 

 بألوةد٠ّٟ.  

١ِٛ١ٌد بٌخقةئـ باللسقةد٠د، سؾٍد بٌؼًّ ، ٔظةَ بٌشؾٍد ب انكهًبد انذانخ: 

 ،بٌخقةئـ  بالغسّةػ١د، ٚعةئً بٌٕمً.
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Abstract: 

 The daily journey inside and outside the cities is a form of 

population movement around the world. This research discusses 

an example of a sample of female students from the Faculty of 

Arts at Princess Nora Bint Abdul Rahman University on the daily 

trip to and from the university. The research problem dealt with 

evaluating the daily trip for students of the Faculty of Arts at 

Princess Nora Bint Abdul Rahman University. Which resulted in 

several goals that were achieved in the context of the research, 

and by answering the questions of the study. Whereas, the 

characteristics of the sample were revealed socially and 

economically. And highlighting her role as an influencing factor 

in classifying the transportation system for the trip, its most 

important problems, and evaluating the students ’satisfaction with 

it. The research study concluded with several results, including 

the existence of three systems for the daily trip to the university 

(private transport, government transport and fare transportation). 

The selection ratios for any system vary according to the 

economic and social characteristics of the sample. More than half 

of the female students in the sample depend on the government 

mass transportation system, at a rate of 56.7%. The results of 

these results have resulted in several recommendations, the most 

important of which are conducting periodic surveys and studies 

on the daily journey of university students to find out about the 

problems they face during the trip, and their impact on their 

academic achievement. 

Key words: economic characteristics, business trip, Daily trip 

system, social characteristics, transportation.  

  

 يقذيخ انجحث:

ش جددةٌ  ٠ؼددذ زددٛفش ج١اددد لةئّددد ػٍددٝ أسوددةْ بالعددسذبِد بٌح١ا١ددد فددٟ بٌسؼٍدد١ُ بٌػددةِؼٟ أِدد 

بأل١ّ٘د. ٚر٘ةت بٌطةٌحةذ ئٌٝ ِمش بٌذسبعد بٌػةِؼ١د ٘دٛ غدضء ِدٓ بٌح١ادد بٌسؼ١ّ١ٍدد بٌسدٟ 

زغسٛغث ؾنٛس٘ٓ ئ١ٌٙة، ٚجشؾٍد ١ِٛ٠د ِٓ ٚئٌدٝ بٌػةِؼدد. ٚفدك ٔظدةَ ٠ؼسّدذ عدةػةذ 
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ِؿددذدخ. ٚ٘ددزٖ بٌشؾٍددد ٔٛػددة ِددٓ سؾٍددد بٌؼّددً ب١ِٛ١ٌددد فددٟ ِذ٠ٕددد بٌش٠ددةك. ربذ بٌىطةفددد 

ّٕدٛ بٌغدش٠غ، ٚبٌٕؾدةه باللسقدةدٞ بٌندخُ، ٚؾشودد بٌغدٍغ بٌىح١دشخ.  بٌغىة١ٔد بٌؼة١ٌد، ٚبٌ

ِّة ٠سطٍث ِال١٠ٓ بٌشؾالذ ب١ِٛ١ٌدد. ٚبٌدشؾالذ ب١ِٛ١ٌدد ٌطةٌحدةذ بٌػةِؼدةذ فدٟ ِذ٠ٕدد 

 بٌش٠ةك ّٔٛرظ ٌٍشؾٍد ب١ِٛ١ٌد دبخً بٌّذْ. 

ٟ بألٌٚدٝ أْ بٌؼاللد ج١ٓ بٌح١اد بٌسؼ١ّ١ٍد ٚبٌؼ١ٍّد بٌسؼ١ّ١ٍد ػاللد ٚض١مد. فػ١ّغ ِة ٠إضش ف

٘ٛ ؾسّة ٠إضش فٟ بألخشٜ. ٚبٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌدد ئٌدٝ بٌػةِؼدد ئؾدذٜ ٘دزٖ بٌؼٛبِدً بٌّدإضشخ. 

بألِش بٌزٞ ٠سطٍث سفدذ بٌسفةػدً جد١ٓ غ١ّدغ ػٕةفدش بٌشؾٍدد ٚجد١ٓ بٌّدإضشبذ بٌّؿ١طدد 

جٙة ٌسؿذ٠ذ ٔظةَ بٌشؾٍد. ٚزم١١ُ ِذٜ سمدة بٌطةٌحدةذ ػٕدٗ. فٙدٓ فدٟ بٌّفٙدَٛ باللسقدةدٞ 

فدشبد.  ٚٚعدةئو ٔظدةَ بٌشؾٍدد وّدة ٘دٛ ِؼدشٚف ِدٓ ػٕةفددش سأط بعدسطّةس ِغدسمحٍٟ ٌأ

بٌّةي بٌطةجر. ٌٚدزب فدأْ أٞ زي١١دش ػٍدٝ ظدة٘شخ بٌذسبعدد ٠خندغ ٌٍّدذٜ بٌحؼ١دذ ٚال ٠ىدْٛ 

 عش٠ؼة.  

 نجحث: يشكهخ

أٌٚر بٌٍّّىد بٌؼشج١د بٌغؼٛد٠د ب٘سّةِةً وح١شب فٟ ئزةؾد بٌسؼ١ٍُ بٌػةِؼٟ ألوحش ؽش٠ؿد 

ِٓ أفشبد بٌّػسّغ. فٙٛ بٌزٞ ٠غةػذ فٟ زمذَ بٌّػسّؼةذ. ِٚٓ بٌّؾىالذ بٌٍّّٛعد بٌسٟ 

زٛبغٗ هةٌحةذ بٌػةِؼةذ فٟ بٌٍّّىد بٌؼشج١د بٌغؼٛد٠د ٟ٘ ػ١ٍّد بٌٕمً ِٓ بٌّٕضي ئٌٝ 

َ؛ بٌىٕؼةْ، 3122ٚبٌزٞ أؽةسذ ئ١ٌٙة ػذد ِٓ بٌسمةس٠ش )بٌؿض٠ُ، بٌػةِؼد ٚبٌؼىظ، 

َ(. ٚلذ زىْٛ ٘زٖ بٌّؾىٍد بؽذ فٟ بٌّذْ بٌّضدؾّد ِطً 3125َ؛ بٌشؾ١ٍٟ، 3123

بٌش٠ةك ٚغذخ ٚبٌذِةَ. سغُ رٌه ال ٠ٛغذ دسبعةذ ػ١ٍّد ِٕؾٛسخ ؾٛي خقةئـ 

ٍد ػٍٝ هةٌحةذ سؾٍد بٌطةٌحةذ بٌػةِؼ١ةذ ب١ِٛ١ٌد، ٚزم١١ُ ِذٜ زأض١ش ٘زٖ بٌّؾى

 بٌػةِؼةذ فٟ بٌٍّّىد بٌؼشج١د بٌغؼٛد٠د. 

ٚسغُ ِة زحزٌٗ غةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ جٕر ػحذ بٌشؾّٓ ِٓ غٙٛد ٌس١غ١ش ػ١ٍّد ٔمً        

بٌطةٌحةذ ِٓ ِؿً ئلةِسٙٓ ئٌٝ بٌػةِؼد ٚبٌؼٛدخ، جسٛف١ش خذِةذ بٌٕمً بٌّػةٟٔ، ٚزمذ٠ُ 

ؼ ٌٍّشأخ جم١ةدخ بٌغ١ةسخ ١ٌض٠ذ ِٓ خ١ةسبذ بٌذػُ بٌّةدٞ ٌٙٓ، ضُ غةء لشبس بٌذٌٚد جةٌغّة

أٔظّد بٌٛفٛي ٌٍػةِؼد. ٌٚىٓ ً٘ ٘زٖ بٌػٙٛد وةف١د فٟ ئٔٙةء ِؾىٍد سؾٍد بٌطةٌحةذ 

ب١ِٛ١ٌد ئٌٝ بٌػةِؼد. ٚدْٚ بٌسطشق ئٌٝ خقةئـ سؾٍد هةٌحةذ غةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ 

أٚ هح١ؼد  ب١ِٛ١ٌد ِٓ ِمش بٌغىٓ ئٌٝ بٌػةِؼد ٚبٌؼىظ، أٚ بٌؼٛبًِ بٌّإضشخ ػ١ٍٙة.

بٌّؾىالذ بٌسٟ زٛبغٗ بٌطةٌحةذ فٟ ؾةي ٚغٛد٘ة. ٚبٌسٟ لذ ٠ىْٛ ٌٙة أضش ػٍٝ وفةءخ 

زؿق١ٍٙٓ بٌؼٍّٟ فٟ بٌػةِؼد. ٚػ١ٍٗ فاْ غٛ٘ش ِؾىٍد بٌحؿص ٘ٛ زم١١ُ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد 

 ٌطةٌحةذ و١ٍد ب٢دبت جػةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ جٕر ػحذ بٌشؾّٓ.

ةس ِٛمٛع بٌحؿص ٚ٘ٛ ِؼشفد بٌّإضشبذ ٚوّة ٠ظٙش ع١ةق بٌؼشك بٌغةجك عحث بخس١

فٟ ٔظةَ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌطةٌحةذ بٌػةِؼةذ، ِٚؾىالزٗ. فأْ جؼذٖ بٌّىةٟٔ ٘ٛ و١ٍد 

ب٢دبت بٌسةجؼد ٌػةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ جٕر ػحذ بٌشؾّٓ فٟ ِذ٠ٕد بٌش٠ةك ؾٟ بٌٕشغظ. 

 ٘ـ. 2552ٚجؼذٖ بٌضِةٟٔ بٌفقً بٌذسبعٟ بألٚي ٌٍؼةَ بٌػةِؼٟ 



 Doi : 10.12816/jasg.2020.120755    د. صباح بنت علي بن عامر اليماني
 

ـ ــ ــ  ت

242 

 . أهذاف انجحث:  2

زؿذ٠ذ بٌخقةئـ بالغسّةػ١د ٚباللسقةد٠د ٌطةٌحةذ و١ٍد ب٢دبت جػةِؼد بأل١ِشخ   -1

 ٔٛسخ.   

 بٌسؼشف ػٍٝ أٔظّٗ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌطةٌحةذ و١ٍد ب٢دبت جػةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ.   -2

شخ بٌىؾف ػٓ بٌؼٛبًِ بٌّإضشخ فٟ بٌشؾٍد ٌطةٌحةذ و١ٍد ب٢دبت جػةِؼد بأل١ِ  -3

 ٔٛسخ.

بٌسؼشف ػٍٝ زم١١ُ ِذٜ سمة هةٌحةذ و١ٍد ب٢دبت جػةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ ػٓ  -4

 سؾٍسٙٓ ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد.

زؿذ٠ذ أُ٘ بٌّؾىالذ بٌسٟ زٛبغٗ هةٌحةذ و١ٍد ب٢دبت جػةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ بضٕةء  -5

 ل١ةِٙٓ جةٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد.

 . أسئهخ انجحث:3

 د ٚباللسقةد٠د ٌطةٌحةذ و١ٍد ب٢دبت جػةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ؟ِة أُ٘ بٌغّةذ بالغسّةػ١-1

 ِة ٟ٘ أوطش أٔظّد بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد ٌطةٌحةذ و١ٍد ب٢دبت؟ -2

ِة أُ٘ بٌؼٛبًِ بٌّإضشخ فٟ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌطةٌحةذ و١ٍد ب٢دبت جػةِؼد بأل١ِشخ -3

 ٔٛسخ؟

 ِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ؟   ِة فشؿ زؿغ١ٓ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌطةٌحةذ و١ٍد ب٢دبت جػة-4

 . أهًُخ انذراسخ:4

ػٕذ ٚمغ بعسشبز١ػ١د بٌّؾةس٠غ ربذ بٌؼاللد، فٟ  أْ ٠غسف١ذ ِٓ ٔسةئػٙة ِسخزٚ بٌمشبس  

غةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ أٚ بٌػةِؼةذ بألخشٜ فٟ بٌٍّّىد بٌؼشج١د بٌغؼٛد٠د بٌسٟ زسحغ 

 ٚصبسخ بٌسؼ١ٍُ.

ِٚؿةٌٚد زمذ٠ُ بٌّمسشؾةذ بٌسٟ زٛفش لذس أوحش ِٓ بٌشبؾد ٌٍطةٌحةذ. زغةػذ٘ٓ ػٍٝ      

فٟ ِؿٛس٠ٙة ِػسّغ ؾ١ٛٞ،  3141بٌسؿق١ً بٌػ١ذ فٟ بٌذسبعد، ٚزسفك ِغ سؤ٠د 

ٚبلسقةد ِضد٘ش. ٚجشبِع غٛدخ بٌؿ١ةخ ٚز١ّٕد بٌمذسبذ بٌحؾش٠د ٚبٌسؿٛي بٌٛهٕٟ. ٚبٌسٟ 

( 55بٌغالِد جسم١ًٍ صِٓ بٌسٕمً فٟ بٌّذْ ِٓ )ِٓ أ٘ذبفٙة زؿغ١ٓ ِغس٠ٛةذ بٌّؼ١ؾد ٚ

 ( دل١مد. 75دل١مد ئٌٝ )

 . يُطقخ انذراسخ:5

، ؽّةال 35.42زمغ ِذ٠ٕد بٌش٠ةك فٟ بٌٍّّىد بٌؼشج١د بٌغؼٛد٠د ػٍٝ خو ػشك  

( ِؿةفظد فٟ ِٕطمد 24ؽشلة. ٟٚ٘ وحشٜ ِذٔٙة. ِٚؿةفظد ِٓ ) °57.54ٚخو هٛي 

سٙة وؼةفّد ٌٍٍّّىد، ِٚشوض ئدبسٞ ٚزػةسٞ (. ٚئمةفد ئٌٝ أ2١ّ٘بٌش٠ةك )خش٠طد 

( ِذْ ػٍٝ ِغسٜٛ بٌؼةٌُ ِشوضب ٌٍح١ةٔةذ 5ٚضمةفٟ.  فٍمذ زُ بخس١ةس٘ة مّٓ ِػّٛػد )

َ. ٟٚ٘ ِٓ أعشع ِذْ بٌؼةٌُ ّٔٛب ؾنةسٞ 3141بٌّؿ١ٍد أل٘ذبف بٌس١ّٕد بٌّغسذبِد 

ؾ١ص زؿسٛٞ  وٕس١ػد ٌسطٛس٘ة بٌّغسّش بلسقةد٠ة ٚبغسّةػ١ة ٚئٔذِةغٙة بٌح١اٟ بٌغٍظ. 
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ػٍٝ ِػّٛػد ِٓ بٌّسةؾف ٚبٌّغةسؼ ٚبٌّؼةسك ٚفةالذ بٌغ١ّٕة، ٚوّة وح١شب ِٓ 

بٌّؼةٌُ بٌؿنةس٠د وةٌّقّه ٚبٌٍّّىد ٚٚبدٞ ؾ١ٕفد. ٚزٕفز ف١ٙة ؾة١ٌة أسجؼد ِؾشٚػةذ 

( ١ٍِةس لاير. ٟٚ٘ ِؾشٚع ؾذ٠مد بٌٍّه عٍّةْ، 27ػة١ٌّد وحشٜ، زقً زىٍفسٙة )

ٌش٠ةمٟ، ٚبٌش٠ةك آسذ. ِٚ٘ٛة ِٓ ؽأٔٗ أْ ٠ض٠ذ فٟ ٚبٌش٠ةك بٌخنشبء، ٚبٌّغةس ب

أ١ّ٘سٙة بٌسػةس٠د. ٚئ٠ػةد بٌّض٠ذ ِٓ فشؿ بٌؼًّ. ٘زب ئٌٝ زٛف١ش٘ة ٌخذِةذ فؿ١د 

ٚزؼ١ّ١ٍد ِسطٛسخ. ؾ١ص زنُ فٟ لطةع بٌسؼ١ٍُ بٌؼةٌٟ عر غةِؼةذ أ١ٍ٘د، ٚخّظ 

بٌسٟ زمغ فٟ  غةِؼةذ ؾى١ِٛد. ِٓ ج١ٕٙة غةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ جٕر ػحذ بٌشؾّٓ ـ ــــــ

ؾٟ بٌٕشغظ هش٠ك بٌّطةس ؽّةي ؽشق ِذ٠ٕد بٌش٠ةك، ٚزؼسحش غةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ 

ٖ 2531أٚي غةِؼد خةفد ٌٍحٕةذ، ٚزُ بفسسةؾٙة فٟ ػٙذ بٌٍّه ػحذ هللا جٓ ػحذ بٌؼض٠ض 

َ.  وْٛ 3125( ١ٍِْٛ ٔغّد  فٟ ػةَ 7.6ـــــــ.  ٌٚمذ جٍ  ػذد عىةْ ِذ٠ٕد بٌش٠ةك )

%، 55.6% ٚبالٔةش 63.6( ١ٍِْٛ ٔغّد. ٚٔغحد بٌزوٛس ف١ُٙ  345ػذد بٌغؼٛد١٠ٓ )

(  ١ٍِْٛ ٔغّد. ٔغحد بٌزوٛس ُِٕٙ 443ج١ّٕة جٍ  ػذد بٌّم١ّ١ٓ غ١ش بٌغؼٛد١٠ٓ ؾٛبٌٟ )

فشػة  26َ. ٠ٚسٛصع 3125فٟ ػةَ   3( و44226ُٚصبد ؾػُ ِغةؾسٙة ١ٌحٍ  ) .74%

بٌؾشق ٚبٌيشت ٚٚعو جٍذ٠ة ػٍٝ ألغةَ بٌش٠ةك بٌخّغد،  فٟ بٌؾّةي ٚبٌػٕٛت ٚ

بٌش٠ةك.٠ٚسحغ وً فشع ػذد ِٓ بألؾ١ةء بٌغى١ٕد )بٌّشفذ بٌؿنشٞ ٌّذ٠ٕد بٌش٠ةك، 

3127.)َ 

 ( 1خش٠طد )

َ( جٕةء ػٍٝ ج١ةٔةذ ١٘اد بٌّغةؾد 3121بٌّقذس: ِٓ ػذبد بٌحةؾطد )             

 ٘ـ 2544بٌػ١ٌٛٛغ١د 
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  . انتؼزَف ثبنًصطهحبد:6

: ٠مقذ جٙة ففد ٚؽىً ٚؾػُ ٚٔٛع بٌّٛبسد باللسقةد٠د بٌخقةئـ باللسقةد٠د -

بٌّسٛفشخ ٌذٜ فاد ِة ِٓ بٌّػسّغ، فٟ ِىةْ ِة. ٚزسؼذ أٔٛبػٙة وأسك ِٚحةٟٔ بٌػةِؼد 

أٚ بٌغ١ةسبذ بٌخةفد، ٚبٌؿةفالذ، ٚفٟ ِقةدس٘ة وةعسطّةس، أٚ ٚظ١فد. ٚوّة زٕٛع 

سّذ ػ١ٍٙة بٌّػسّغ بؽىةٌٙة وذخً ِةٌٟ عٕٛٞ أٚؽٙشٞ ِشزفغ أٚ ِٕخفل أٚعٍغ.  ٠ٚؼ

 . (TOMUL, 2013) فٟ زٍح١د بؾس١ةغةزٗ بٌّخسٍفد

سؾٍد بٌؼًّ ب١ِٛ١ٌد: بٌّذْ ِشوض ٌخذِةذ ِسٕٛػد زمذَ ٌٍّغسف١ذ٠ٓ ِٓ دبخٍٙة  -

وّة أْ ػذًدب ِٓ عىةْ بٌّذْ ٠غىٓ ةِّة ٠غحث ؾشود دبئّد ١ِٛ٠د ف١ٙٚإلل١ٍّٙة.

بٌنٛبؾٟ ٌشخـ بألسبمٟ ٚبإل٠ػةسبذ. فسض٠ذ  وطةفد ؾشود بالٔسمةي ب١ٌِٟٛ ػٍٝ 

هشق بٌّذ٠ٕد. وةٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍش٠ةك ِٓ لحً بٌّٛظف١ٓ ٚبٌّٛظفةذ ٚهالت 

 ٌػةِؼد ِٓ عىةْ ؾش٠ّال، ٚبٌّضبؾ١ّد، ٚمشِةء، ٚبٌؼ١١ٕد. ٚهةٌحةذ ب

بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد: زسحغ ٚعةئً أٚ ٚعةئو بٌٕمً بٌّغسخذِد فٟ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ِٓ  ٔظةَ  -

، ِٚٛبػ١ذ (Toit, 2013)  ٚئٌٝ بٌػةِؼد ٔظةَ خةؿ جٙة ِٓ ؾ١ص ٔٛع ٚؾػُ بٌٛع١ٍد

أٔظّد )ٔمً خةؿ ٚٔمً ؾىِٟٛ ٚزىٍفد بٌشؾٍد ِٚغةس٘ة. ٚفٟ ٘زب بٌحؿص ٠ٛغذ ضالضد 

 ٚٔمً جةألغشخ(.  

زخسٍف بٌؿ١ةخ بٌػةِؼ١د ٌٍطةٌحةذ ػٓ ِة عحك ِٓ ِشبؾً   بٌخقةئـ بالغسّةػ١د: -

دسبع١د ػحش عٍغٍد ِٓ بٌسي١١شبذ فٟ بٌسؼٍُ ٚبٌسؼةًِ ِغ ب٢خش٠ٓ، ٚبٌسٟ زسةضش جؾىً 

ػةِؼ١د ٚبٌسٟ زشزحو ِحةؽش جةٌمذسخ ػٍٝ بٌسى١ف ِغ بٌؿ١ةخ بٌػةِؼ١د بٌػذ٠ذخ ٚبٌح١اد بٌ

 (.Liqiao, 2013) بسزحةهة ٚض١مة جؼةئٍد بٌطةٌحد

ٚعةئً بٌٕمً بٌػةِؼٟ:  ٠مقذ جٙة بٌّؿشوةذ بٌسٟ ٠غسخذِٙة بٌطالت ٚبٌطةٌحةذ فٟ  -

بٌسٕمً ج١ٓ أِةوٓ عىُٕٙ ٚبٌػةِؼد ٚزٍه بٌسٟ دبخً بٌػةِؼد ج١ٓ ِشبفمٙة بٌّسؼذدخ 

سٟ زسطٍث ِشبلحد عٍٛو١ةذ ِٚٛبلف بٌطالت )بٌمةػةذ، بٌّىسحةذ، بالدبسخ ...بٌخ(، ٚبٌ

أضٕةء بٌسٕمً، ٚفؿـ بٌح١ٕد بٌسؿس١د بٌسٟ ٠ّىٓ أْ زغًٙ أٚ زؼشلً ؾشود ٚع١ٍد بٌٕمً 

Kaplan, 2015).) 

 . اجزاءاد انذراسخ:7

بٌّٕٙع بالعسذالٌٟ ٚبالعسمشبئٟ، بٌذسبعد ػٍٝ ػذخ ِٕة٘ع فٟ ِمذِسٙة  بػسّذذ  

ٔسةئع ج١ةٔةذ بٌذسبعد بٌمةئّد ػٍٝ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد. ٚؾ١ص زُ ِٓ خالٌّٙة بعسخالؿ 

ٚبٌّٕٙع بٌسؿ١ٍٍٟ إلظٙةس  ٚوّة بعسخذَ بٌّٕٙع بٌٛففٟ ٌٛفف ظة٘شبذ بٌذسبعد،

بٌؼاللد ج١ٓ ظة٘شبذ بٌذسبعد، ٚبٌشجو ج١ّٕٙة ٚبعسخشبظ بٌٕسةئع. ٚبعسؼ١ٓ جةألعٍٛت 

بٌّغسخذِد فٟ ٘زٖ بالؾقةئٟ ٌم١ةط بٌؼاللد ج١ٓ ِسي١شبذ بٌذسبعد. ِٚٓ بألدٚبذ 

بٌذسبعد خشبئو هشق ٚأؾ١ةء ِذ٠ٕد بٌش٠ةك ٚبٌسٟ بػسّذ ػ١ٍٙة فٟ زطح١ك بألعٍٛت 

بٌىةسزٛغشبفٟ ٌؼشك بٌح١ةٔةذ بالؾقةئ١د بٌّغسخٍقد ِٓ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد 

 )بالعسح١ةْ(.، ئمةفد ئٌٝ بعسخذبَ ٔظُ بٌّؼٍِٛةذ بٌػيشبف١د. 
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ب٢دبت جػةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ جٕر ػحذ ٚزُ زؿذ٠ذ ِػسّغ بٌذسبعد مّٓ هةٌحةذ و١ٍد 

بٌشؾّٓ فٟ ِذ٠ٕد بٌش٠ةك ـــــ أوحش و١ٍد فٟ بٌػةِؼد ِٓ ؾ١ص ػذد بٌطةٌحةذ بٌم١ذ ــــــ. 

( ِؿةٚس ٟ٘ بٌّؼٍِٛةذ بٌؼةِد، ٚؾػُ بألعشخ، ٚػذد 7ٚزُ أػذبد بعسحةٔد ربذ )

بٌشؾٍد،  بٌزوٛس، ٚبٌخقةئـ بالغسّةػ١د، ٚبٌخقةئـ باللسقةد٠د، ٚٔظةَ بٌٕمً ِٚذخ

ٚزم١١ُ سمة بٌطةٌحةذ ػٓ بٌشؾٍد. ٚزنّٕر ِػّٛػد أعاٍد هٍحسٙة أ٘ذبف بٌذسبعد. 

هةٌحد ِّٓ بعسىٍّٓ ِسطٍحةذ بٌؿنٛس خالي  3136ٚجٍ  ػذد ِػسّغ بٌذسبعد 

٘ـ. ٚزُ 2552بألعحٛع بٌطةٟٔ ِٓ ؽٙش ففش ٌٍفقً بٌذسبعٟ بألٚي ِٓ بٌؼةَ بٌػةِؼٟ 

هةٌحد خالي  411بٌؼؾٛبئ١د بٌحغ١طد ػٍٝ  بعسحةٔد جةعسخذبَ بٌؼ١ٕد 411زٛص٠غ 

٘ـ. ٚجٍ  ػذد بالعسحةٔةذ بٌسٟ 2552بالخسحةسبذ بػّةي بٌغٕد بٌّٕؼمذخ فٟ ؽٙش ففش 

 هةٌحد.                                                                                    314بعسحةٔد. ٚػ١ٍٗ جٍ  ؾػُ بٌؼ١ٕد  314زُ بعسشغةػٙة 

 :نذراسبد انسبثقخا .8

ٚجأفىةس ِسحة٠ٕد،  ٠ٛغذ بٌؼذ٠ذ ِٓ بٌذسبعةذ بٌسٟ زٕةٌٚر ِٛمٛع سؾٍد بٌؼًّ

 ِٚٓ ٘زٖ بٌذسبعةذ: ِٕٚٙػ١د ٚبعة١ٌث ِخسٍفد

٘ـ( ػٓ سؾٍد بٌؼًّ ب١ِٛ١ٌد ٌٍٛبفذ٠ٓ بٌّم١ّ١ٓ فٟ ِٕطمد 2543جؿص بٌؿغ١ٓ ) -

بالػّةي بٌّشوض٠د جّذ٠ٕد بٌش٠ةك دسبعد زطح١م١د فٟ غيشبف١د بٌٕمً. ٚٔةلؼ ف١ٗ ػذخ 

ػٕةفش ٟ٘: بٌؼٛبًِ بٌّغححد ٌشؾٍد بٌؼًّ ب١ِٛ١ٌد، ٚخقةئـ ػ١ٕد بٌذسبعد، 

ئـ سؾٍد بٌؼًّ ب١ِٛ١ٌد ِٓ بٌّٕطمد بٌّشوض٠د. ٚخٍقر بٌذسبعد جؼذخ ٔسةئع ٚخقة

ِٕٙة: أْ ؾػُ سؾٍد بٌؼًّ ب١ِٛ١ٌد ٌٍٛبفذ٠ٓ زسٕةلـ جسضب٠ذ بٌّغةفد. ٚأْ ِٕطمد ػًّ 

دل١مد، ٚٚع١ٍد بٌٕمً  47ِؼظُ بٌؼة١ٍِٓ فٟ بٌّٕطمد بٌّشوض٠د. ِٚسٛعو صِٓ بٌشؾٍد 

 ٌّؼظُّٙ ع١ةسبذ خةفد لذ٠ّد. 

٘دددـ( كِؾدددىالذ بٌٕمدددً بٌسدددٟ زٛبغدددٗ بٌّذسعددد١ٓ ٚبٌّذسعدددةذ 2537ِىدددٟ، ) دسبعدددد-

بٌغؼٛد١٠ٓ بٌز٠ٓ ٠غىْٕٛ فٟ ِذ٠ٕد ِىد بٌّىشِدد ٠ٚؼٍّدْٛ فدٟ ِدذبسط بٌمدشٜك، ٠ظٙدش 

بٌحةؾدص بٌؼٛبِدً بٌّدإضشخ فددٟ سؾٍدد بٌؼّدً ب١ِٛ١ٌدد. ٚبٌّؾددىالذ بٌسدٟ زٛبغدٗ بٌّذسعدد١ٓ 

 ٠ػةد ؾٍٛي جذ٠ٍد ٌٍّذسع١ٓ. ٚبٌّذسعةذ. ٚألسشؼ زٛف١ش ٚسػ ف١ةٔد ػٍٝ بٌطشق. ٚب

٘ـ( جؼٕٛبْ: سؾٍد بٌّشأخ ٌٍؼّدً فدٟ ِذ٠ٕدد غدذخ. ٚجؿطدر ػدذخ 2535دسبعد صػضٚع ) -

ػٛبِددً ِؿددذدخ ٌشؾٍددد بٌؼّددً، ٚأظٙددشذ ػددذخ ٔسددةئع أّ٘ٙددة أْ بٌّٕددٛرظ بٌّغددسخذَ فددٟ 

بٌذسبعد ٠ّىٓ زطح١مٗ ػٍٝ ِذْ أخشٜ فٟ بٌٍّّىد. ٚأْ ضٍدص بٌؼدةِالذ غ١دش عدؼٛد٠ةذ. 

 خةفد ٚع١ٍد ٌٍٕمً. %ِٓ بٌؼةِالذ ٠غسخذِٓ بٌغ١ةسخ ب25ٌٚأْ 

٘ـ(، ٚؽٍّر دسبعسٗ بٌؿم١ٍد ِدذ٠شٞ بٌسؼٍد١ُ، ِٚغداٌٟٛ بدبسبذ 2522دسبعد بٌػحش، ) -

بٌسؼ١ٍُ، ِٚٓ ٔسةئع بٌذسبعد بٔسظةَ ِٛبػ١ذ بٌٕمً بٌّذسعٟ ِغ زشبغغ فٟ ػذد بٌّغدسف١ذ٠ٓ 

ِٓ بٌطٍحد. ٚسفغ وفةءخ بٌٕمً بٌّذسعٟ ِغ ٚغٛد جؼل بٌغدٍح١ةذ. ٚلدذ أٚفدر بٌذسبعدد 

١د ٌسؿذ٠ذ أعحةت بٌسشبغدغ بٌّغدسّش فدٟ ػدذد بٌّغدسف١ذ٠ٓ ِدٓ جأ١ّ٘د ئغشبء دسبعةذ ِغؿ

 بٌٕمً بٌّذسعٟ، ٚزؿغ١ٓ ٚعةئطٗ، ٚزؾػ١غ بٌّٛبه١ٕٓ ػٍٝ بالعسفةدخ ِٕٗ. 
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ٖ( جؼٕٛبْ: زم٠ُٛ زػشجد بٌٕمً بٌػّةػٟ 2525دسبعد بٌّمشٞ، بٌّط١ش، ٚبٌخش٠ف، ) -

سبعد بزفةق ٌخذِد بٌٕمً بٌّذسعٟ ٌٍطةٌحةذ فٟ ؽّةي ِذ٠ٕد بٌش٠ةك. ٚٔةلؾر بٌذ

ٖ. 2511بٌشئةعد بٌؼةِد ٌسؼ١ٍُ بٌحٕةذ آٔزبن ِغ بٌؾشود بٌغؼٛد٠د ٌٍٕمً بٌػّةػٟ ػةَ 

ٌٕمً هةٌحةذ ِذبسط ؽّةي بٌش٠ةك ٚبٌسةجؼد ٌشئةعد زؼ١ٍُ بٌحٕةذ. ٚبظٙش زؿ١ًٍ ج١ةٔةذ 

بٌذسبعد بسزفةع ٔغحد بلحةي بٌطةٌحةذ ػٍٝ ٘زب بٌّٕو ِٓ بٌٕمً. ٚبصد٠ةد٘ة فٟ بٌؼٛدخ 

ٚزٕخفل بٌٕغحد ِغ زمذَ بٌّشؾٍد بٌسؼ١ّ١ٍد. ِٚٓ بٌؼشك بٌغةجك ٌسه ٌٍّٕضي. 

بٌذسبعةذ ٠سنؽ أْ بٌذسبعد بٌؿة١ٌد بػسّذذ بٌذسبعةذ بٌغةجمد فىش٠ة ِٕٚٙػ١ة. غ١ش 

أٔٙة بخسٍفر ػٕٙة فٟ ٔٛع ظة٘شخ ٚػ١ٕد بٌذسبعد. ئٌٝ غةٔث بٌطش٠مد ٚبالعٛت فٟ 

ذدبذ ٌٙة. ِّة ٠ّىٓ ٌٙزٖ بٌذسبعد أْ ػشك بالفىةس. ٚزؿ١ًٍ بٌؼاللد ج١ٓ بٌظة٘شخ ٚبٌّؿ

 زغُٙ فٟ ص٠ةدخ زشبوُ بٌّخضْٚ بٌؼٍّٟ ٌٍحؿص بٌػيشبفٟ.

 ػزض انُتبئج ويُبقشتهب: .9

 / انخصبئص االجتًبػُخ نهطبنجبد:               9.1

٠دددددسُ فدددددٟ ٘دددددزب بٌػدددددضء بعدددددسؼشبك بٌخقدددددةئـ بالغسّةػ١دددددد ٚبٌسدددددٟ زدددددُ سفدددددذ٘ة 

ٔظددددةَ ِؼدددد١ٓ ِددددٓ بٌشؾٍددددد  ذ جةخس١ددددةسجةالعددددسح١ةْ. ٚربذ زددددأض١ش ػٍددددٝ لددددشبس بٌطةٌحددددة

 ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد. ٟٚ٘: 

عٕد ٟ٘ بٌغةئذخ ٌؼ١ٕد بٌذسبعد  35- 22ئْ بٌفاد بٌؼّش٠د ِٓ  انتزكُت انؼًزٌ: .2

(. ٟٚ٘ عّد ب٠ػةج١د ٚهح١ؼ١د. ئر زض٠ذ ٔغحسٙة ػٓ ضٍطٟ ؾػُ بٌؼ١ٕد. ف١ّة زّطً 2غذٚي )

ش ئٌٝ سغحد ٘زٖ بٌفاد ِٓ عٕد. ٚ٘ٛ ِة ٠ؾ43١ئٌٝ أوطش ِٓ  36بٌٕغحد بٌّسحم١د ِٓ 

خالي زؼ١ٍّٙة بٌػةِؼٟ ب٠ػةد ٚظ١فد أٚ فشؿ ٌٍسشل١د ٚظ١ف١ة، ٌٚذبفغ بلسقةدٞ. ٚ٘ٛ 

ِإؽش ٠ؼىظ أ١ّ٘د دٚس٘ة باللسقةدٞ ٌأعشخ ٚبٌّػسّغ. ٚدٚس٘ة بٌسفةػٍٟ فٟ زؿذ٠ذ 

 بخس١ةس ٔظةَ بٌشؾٍد.

 (: تكزار يتىسػ انؼًز نؼُُخ انذراسخ1جذول رقى )

 بػسّةدب ػٍٝ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد.َ( 3121بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد )

دسبعددد ِسٛعددو ؾػددُ بألعددشخ ئرب ِددة بلسددشْ جّغددسٜٛ  أ١ّ٘ددد حجممى ارسممزح: تتعمم  .3

 بٌددذخً. ئر ٠ؼطددٟ زقددٛس ٌّددذٜ بِىة١ٔددد ئٔفددةق بألعددشخ ػٍددٝ ِددة ٠ؿمددك سفة١٘ددد أفشبد٘ددة. 

( وحددش ِسٛعددو ؾػددُ بألعددشخ فددٟ ػ١ٕددد بٌذسبعددد، ٚ٘ددٛ ٠ؼددذ 3ٚوّددة ٠سحدد١ٓ ِددٓ بٌػددذٚي )

فددٛق ِإؽددش بلسقددةدٞ، ٚبغسّددةػٟ غ١ددذ. ٚالعدد١ّة ػٕددذِة ٠ددشزحو جةسزفددةع ػددذد بٌددزوٛس 

 انُسجخ انتكزار انفئخ

 18-42 315 71.7  

43-11 75 32.1 

14+ 36 2.6 

 211 314 انًجًىع
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ؾػُ بٔفةلٙة ػٍدٝ بٌغدٍغ بالعدسٙالو١د. ٠ٚدضدبد فٟ عٕد.  ٚوّة أْ ٌؿػُ بألعشخ زأض١شب 22

بٌسأض١ش فدٟ بٌغدٍغ بالعدسٙالو١د غ١دش بٌّؼّدشخ. ٚبٌسدٟ زقدٕف ِٕٙدة زىٍفدد بٌشؾٍدد ب١ِٛ١ٌدد 

ٌٍػةِؼد. ٚػ١ٍٗ فأْ لدشبس بخس١دةس ٔظدةَ بٌشؾٍدد ب١ِٛ١ٌدد ٌٍػةِؼدد ِدٓ لحدً ػ١ٕدد بٌذسبعدد 

جٙزب بٌؼةًِ. ِٚٓ خالي ِسي١ش٠ٓ بألٚي ٔغحد زىٍفد بٌٕمً ِٓ بغّدةٌٟ زىٍفدد الجذ أْ ٠سأضش 

جٕٛد ئٔفةق بألعشخ. ٚبٌطةٟٔ بٌّٕفؼد بٌّىسغحد ِٓ زىٍفد بٌٕمً. ٌٚزب ٠ٕٙع ؾػُ ػذد بالعدشخ 

ِسنةِٕة ِغ زىٍفد بٌٕمً فٟ سعُ بٌغّد بٌغةئذخ ٌٕظةَ بٌٕمً ٚٚعةئطٗ فٟ بٌشؾٍدد ب١ِٛ١ٌدد 

 سبعد.  ٌٍػةِؼد ؾغث ػ١ٕد بٌذ

 ( تكزار ػذد أفزاد ارسزح4جذول رقى )

   

 

 

 

 

 

 

 َ(.3121بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد بػسّةدب ػٍٝ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد )

ِٓ بٌٛبمؽ أْ بٌٕغحد بٌّشزفؼد ٌفاد غ١ش بٌّسضٚغةذ ٟ٘ ٌٍفاد  :انحبنخ االجتًبػُخ 

عٕد. ٚ٘ٛ فٟ بٌّغسٜٛ بٌطح١ؼٟ.  ج١ّٕة زقً  35ــ22بٌؼّش٠د بٌسٟ زسشبٚؼ ِة ج١ٓ 

عٕد. ٚزخسفٟ خةف١د  43ئٌٝ ِة ٠ض٠ذ ػٓ  36بػّةس بٌّسضٚغةذ أٚ بٌّطٍمةذ ِة ج١ٓ 

الؾمة أضش ٘زٖ بٌخةف١د فٟ زحة٠ٓ بألسٍِد فٟ بٌؿةٌد بالغسّةػ١د ٌؼ١ٕد بٌذسبعد. ٚع١ظٙش 

 (.  7ٔغث ٔظةَ ٔمً بٌشؾٍد ؽىً )

 انحبنخ االجتًبػُخ (1جذول رقى )                               

       

 َ(.3121ئػذبد بٌحةؾطد بػسّةدب ػٍٝ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد )بٌّقذس: 

 

 انُسجخ % انتكزار انفئخ

4-2 64 22.2 

3-7 12 44.6 

8-11 215 46.6 

11+ 42 23.1 

 211 314 انًجًىع

 انُسجخ % انتكزار انحبنخ االجتًبػُخ

 35.7 53 ِسضٚغد

 53.5 324 غ١ش ِسضٚغد

 3.5 2 ِطٍمد

 1 1 أسٍِد

 211 314 بٌّػّٛع
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 ( َىع انًسك2ٍجذول رقى )

 َ(.3121ػٍٝ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد )بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد بػسّةدب 

٠ؼىظ ِغسٜٛ بٌذخً بٌٛمغ باللسقةدٞ ٌأعشخ. ِٚذٜ بِىة١ٔد يستىي انذخم:  .5

بٔفةلٙة ػٍٝ بؾس١ةغةذ أفشبد٘ة. ٚػ١ٍٗ فٙٛ رب أضش فؼةي فٟ لشبس بخس١ةس ّٔو بٌشؾٍد. 

ٚرٞ أضش ب٠ػةجٟ فٟ بسزفةع ٔغحد بِسالن بعش بٌؼ١ٕد ٌٍغ١ةسخ. ٠ٚػذس بٌسٛم١ؽ أْ 

بٌذخً فٟ ٘زٖ بٌذسبعد بلسقش ػٍٝ ج١ةٔةذ دخً بٌّغاٛي ػٓ بػةٌد بألعشخ  ِسٛعو

ــ  7111( أْ ؾٛبٌٟ ضٍطٟ بٌؼ١ٕد ِسٛعو دخٍُٙ ِٓ 6فمو. ٚؾ١ص ٠ىؾف بٌػذٚي )

 س٠ـةي ؽٙش٠ة. أٞ أْ غةٌح١د أعش ػ١ٕد بٌذسبعد ِٓ ِسٛعطٟ بٌذخً.    1111

 ( يستىي انذخم )ثبرنف رَـبل(3جذول رقى )

 َ(.3121بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد بػسّةدب ػٍٝ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد )

 

: ٔغحد ِؾةسود هةٌحةذ ػ١ٕد بٌذسبعد فٟ عٛق بٌؼًّ ِٕخفند. انحبنخ انىظُفُخ .6

(.  ٚؾ١ص جٍير ألً ِٓ خّظ ػذد هةٌحةذ 7ٚ٘ٛ ِة زؾ١ش ئ١ٌٗ ٔسةئع ج١ةٔةذ غذٚي )

بٌؼ١ٕد. أٞ أْ بٌيةٌح١د بٌؼظّٝ ِٕٙٓ ال ٠ؼٍّٓ. ٚػ١ٍٗ ال ٠غةّ٘ٓ فٟ ص٠ةدخ دخً بألعشخ. 

 ٚجةٌسةٌٟ فأٔٗ ٠ؿذد بخس١ةس ٔظةَ بٌٕمً ٌٍشؾٍد. 

 انُسجخ % انتكزار َىع انًسكٍ

 ٍِه

 63.3 264 ف١ال

 24.5 51 ؽمٗ

 1 1 ِٕضي ؽؼحٟ

 ب٠ػةس

 5.2 34 ف١ال

 33.1 75 ؽمٗ

 4.5 21 ِٕضي ؽؼحٟ

 211 314 انًجًىع

)ثبرنف  يستىٌ انذخم

 رَـبل(

 انُسجخ % انتكزار

4- 6  24 3244  

7- 1 252 7142 

21- 24 31 7.2 

25+ 23 542 

 211 314 بٌّػّٛع
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 ( انحبنخ انىظُفُخ4جذول رقى )     

               

 َ(.3121بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد بػسّةدب ػٍٝ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد )     

 

٠ؼذ بِسالن بالعشخ ٌٍغ١ةسخ ِٓ بٌّإؽشبذ بٌؼ١ٍّد ػذد انًزكجبد نذي ارسزح:  .7

ٌٍذالٌد ػٍٝ بٌٛمغ باللسقةدٞ بٌػ١ذ ٌأعشخ. ٚػٍٝ بِىة١ٔد بألعشخ ػٍٝ بٌسٕمً. ٚل١ةعة 

ٌؼذد بٌغ١ةسبذ بٌسٟ زّسٍىٙة أعش ػ١ٕد بٌذسبعد زح١ٓ أْ فاةذ أعش بٌؼ١ٕد ِّٓ زّسٍه 

% ِٓ ؾػُ 71زّطً ( 5ٚع١ةسخ ئٌٝ ضالش ع١ةسبذ زسٛصع جٕغث ِسمةسجد )غذٚي 

 بٌؼ١ٕد. أٞ أْ غةٌح١د أعش بٌؼ١ٕد ربذ ٚمغ بلسقةدٞ غ١ذ.   

 ( ػذد انًزكجبد انتٍ تًتهكهب أسزح انطبنجخ7جذول رقى )     

                       

 

 

 

 

 

 

 

 َ(.3121بػسّةدب ػٍٝ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد ) بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد

 ًَػ تىسَغ يكبٌ إقبيخ انطبنجبد: .5

  انتىسَغ انجغزافٍ نًكبٌ إقبيخ انطبنجبد: أ ـــــ

٠ّطً بٌسٛص٠غ بٌػيشبفٟ ِٓ أُ٘ ٚأجشص بألعة١ٌث بٌػيشبف١د فٟ زؿ١ًٍ ٚدسبعد بٌظٛب٘ش 

ربذ بٌحؼذ بٌّىةٟٔ ِٓ أغً زؿذ٠ذ زٛص٠غ بٌظة٘شخ ٚبٌؼٛبًِ بٌّإضشخ فٟ بٌسٛص٠غ 

ٚبٌٕسةئع بٌّسؼٍمد جٙة. ٚػ١ٍٗ فاْ بٌظٛب٘ش بٌحؾش٠د ٚبٌطح١ؼ١د زّطً أؾذ بٌؼٛبًِ بٌّإضشخ 

 انُسجخ % انتكزار انحبنخ انىظُفُخ

 22.2 66 ِٛظفٗ

 22.3 342 غ١ش ِٛظفد

 211 314 بٌّػّٛع

ػذد انًزكجبد انتٍ تًتهكهب 

 ارسزح

 انُسجخ % انتكزار

2 75 33.1 

3 56 36.7 

4 71 31.6 

5 63 25.5 

6+ 41 24.4 

 211 314 بٌّػّٛع



 Doi : 10.12816/jasg.2020.120755    د. صباح بنت علي بن عامر اليماني
 

ـ ــ ــ  ت

250 

ّٕو بٌّٕسظُ، ج١ّٕة ٠ؼذ ّٔو بٌسٛص٠غ ِٓ بٌٕسةئع بٌسٟ زٛمؽ فٟ زي١ش بٌسٛص٠غ ػٓ بٌ

( 3زأض١ش بٌؼٛبًِ ٚبٌّؿذدبذ بٌّمسشٔد جةٌظة٘شخ ل١ذ بٌذسبعد. ٚزٛمؽ بٌخش٠طد سلُ )

بٌسٛص٠غ بٌػيشبفٟ ٌّىةْ ئلةِد بٌطةٌحةذ ؾغث بٌسمغ١ُ بإلدبسٞ ٌأؾ١ةء، ٚؾ١ص زُ 

 (.2غذٚي سلُ ) بٌش٠ةك ؾٟ ِٓ ِػًّ أؾ١ةء ِذ٠ٕد 52زٛص٠غ ػ١ٕد بٌذسبعد ػٍٝ 

 (3خش٠طد )

 َ(.3121) ئػذبد بٌحةؾطد بٌّقذس: ِٓ                                           
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 ( تىسَغ يكبٌ اإلقبيخ حست انح8ٍجذول رقى )

 بٌٕغحد% بٌؼذد بٌؿٟ َ بٌٕغحد % بٌؼذد بٌؿٟ َ

 6.6 27 بٌفٛبص 33 3 7 بعىةْ بٌؿشط بٌٛهٕٟ 2

 2.5 5 بٌمةدع١د 34 3.5 5 بؽح١ٍ١ة 3

 2.5 5 بٌّشعالذ 35 1.4 2 بالدس٠غٟ /ؾٟ بٌغفةسبذ 4

 2.5 5 بٌّؼزس 36 2.5 5 بالصد٘ةس 5

 4.2 1 بٌٍّض 37 4.5 21 بالٔذٌظ 6

 2.5 5 بٌٕشغظ 35 3 7 بٌحذ٠ؼد  7

 3.5 5 بٌٕض٘د 32 2.5 5 بٌػض٠شخ 5

 2.5 5 بٌٕغ١ُ بٌيشجٟ 31 3.5 5 بٌػٛ٘شخ 2

 2 4 بٌٕٙند 41 4.2 1 بٌؿةئش 1

 3.5 5 ب١ٌشِٛن 42 2 4 بٌؿضَ 21

 2.5 5 ب١ٌّةِد 43 2.5 5 بٌؿّشبء 22

 3.5 5 د٠شبت 44 3 7 بٌذبس بٌح١نةء 23

 5.2 23 عىٓ بٌخشظ 45 4.2 1 بٌذخً بٌّؿذٚد 24

 4.2 1 عٍطةٔد 46 4.2 1 بٌشٚمد 25

 2.5 5 ه٠ٛك 47 3.5 5 بٌش٠ةْ 26

 6.6 27 غشٔةهد 45 4.2 22 بٌغ٠ٛذٞ 27

 3.5 5 لشهحد 42 1.7 32 بٌؾفة 25

 4.5 21 ِؾؼً 41 2.5 5 بٌقؿةفد 22

 2 4 ِٕفٛؾد 51 3.5 5 بٌؼش٠ػة بٌيشجٟ 21

 3 7 ّٔةس 52 3.5 5 بٌؼض٠ض٠د 31

 211 314 بٌّػّٛع 2.5 5 بٌؼ١ٍة 32

 َ(.3121بػسّةدب ػٍٝ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد ) بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد

ؾٟ  52( زٛصع ِىةْ ئلةِد هةٌحةذ ػ١ٕد بٌذسبعد ػٍٝ ٠2سنؽ ِٓ بٌػذٚي بٌغةجك )

(، غ١ش أْ بٌٕغحد زشزفغ فٟ 3ِٓ أؾ١ةء بٌش٠ةك، ٚجؾىً ِسٛبصْ ئٌٝ ؾذ ِة )ؽىً

بؾ١ةء غشت ٚغٕٛت بٌش٠ةك. ٚزشزفغ فٟ غشٔةهد ٟٚ٘ ِٓ أؾ١ةء ؽّةي بٌش٠ةك 

   ١ِشخ ٔٛسخ جٕر ػحذ بٌشؾّٓ.  ٚبٌزٞ ٠فغش جمشت ِٛلؼٗ بٌػيشبفٟ ِٓ ِٛلغ غةِؼد بأل
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 (: انتىسَغ انُسجٍ نهطبنجبد وفقبً نًكبٌ إقبيته4ٍشكم رقى )

 
 (.2بػسّةدب ػٍٝ غذٚي )َ( 3121بٌّقذس: ِٓ ئػذبد بٌحةؾطد )      

أ١ّ٘د ٘زب بالغشبء ٌّؼشفد بٌىطةفد بٌسٛص٠ؼ١د يؼبيم انجبر ارقزة:  ــــــ ت ــــــ  

ِٚٓ خالي ؾغةت ل١ّد ِشجغ وةٞ ٠ّىٓ  ٌّىةْ ئلةِد بٌطةٌحةذ.ٚبالزػةٖ بٌسٛص٠ؼٟ 

 Cangurزؿذ٠ذ ِذٜ بخسالف بٌسٛص٠غ بٌفؼٍٟ ػٓ بٌسٛص٠غ بٌّسٛلغ ٚفك بٌّؼةدٌد بٌسة١ٌد )

&Ercan, 2015:) 

   ∑
(   ) 

 
  

x²                   ِٞشجغ وة =a              ٍٟبٌسٛص٠غ بٌفؼ =b بٌسٛص٠غ بٌّسٛلغ = 

 

0=H  ال ٠ٛغدددذ بخدددسالف جددد١ٓ بٌسٛص٠دددغ بٌفؼٍدددٟ ٚبٌسٛص٠دددغ بٌّسٛلدددغ، جّؼٕدددٝ أْ ٕ٘دددةن

 زطةجك ٚبٌسٛص٠غ ٠سخز ّٔو ِٕسظُ.

1=H  ٠ٛغدددذ بخدددسالف جددد١ٓ بٌسٛص٠دددغ بٌفؼٍدددٟ ٚبٌسٛص٠دددغ بٌّسٛلدددغ ّٚٔدددو بٌسٛص٠دددغ غ١دددش

 ِٕسظُ.

ٚلدددذ زأودددذ ٘دددزب بٌسٛص٠دددغ بٌٕغدددحٟ بٌّسدددٛبصْ ٌّىدددةْ ئلةِدددد بٌطةٌحدددةذ ِدددٓ خدددالي زؿ١ٍدددً 

(، ٚبٌددددزٞ زحدددد١ٓ ِٕددددٗ أْ ّٔددددو بٌسٛص٠ددددغ بٌػيشبفددددٟ ٌغددددىٓ 4شت )ؽددددىً بٌػددددةس بأللدددد

، ؾ١دددص جٍيدددر ل١ّدددد ِؼةِدددً بٌطةٌحدددةذ ١ّ٠دددً ٔؿدددٛ بٌسشودددض. ٠ٚسخدددز بٌدددّٕو بٌؼٕمدددٛدٞ

( Z-Scoreبٔخفدددددةك ل١ّدددددد )(. ٚ٘دددددٛ ِدددددة ٠إودددددذٖ 1.711267)بٌػدددددةس بأللدددددشت 
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( ٚبٌسدددٟ ٌدددُ زدددضد P valueل١ّدددد )( ٚبٔخفدددةك ل١ّدددد -23.135674) ٚبٌسدددٟ جٍيدددر

 (.5%( )ؽىً 11( جّة ٠ؾ١ش ئٌٝ ِؼةًِ ضمد ٠ض٠ذ ػٓ )1.12ػٓ )

٠ٚؾددد١ش ٘دددزب بٌدددّٕو ِدددٓ بٌسٛص٠دددغ بٌّىدددةٟٔ ٌّؿدددً ئلةِدددد بٌطةٌحدددةذ ئٌدددٝ ػدددذَ ٚغدددٛد 

زٕدددةفظ جددد١ٓ ِؿدددً ئلدددةِسٙٓ ٚ٘دددٛ ِدددة ٠ؼٕدددٟ هدددٛي بٌشؾٍدددد ب١ِٛ١ٌدددد ٌٍػةِؼدددد فدددٟ ؾةٌدددد 

بعدددسخذبَ بٌطةٌحدددةذ ٌٛعدددةئً ٔمدددً غّةػ١دددد أٚ ِؾدددسشود ٌسٛص٠دددغ ِؿدددً ئلدددةِسٙٓ جؾدددىً 

 ِسنةَ أٚ ػٕمٛدٞ. 

د كهُخ اِداة جبيؼخ االيُزح َىرح وفقبً نًحم ( انتىسَغ انًكبٍَ نطبنجب1خزَطخ )

 إقبيتهٍ

 
 (2َ( بػسّةدب ػٍٝ غذٚي )3121بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد )
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 (: َتبئج قًُخ يؼبيم انجبر ارقزة انُىيُخ نًحبل إقبيخ انطبنجبد 2شكم ) 

 
 َ(.3121بٌحةؾطد ) بٌّقذس: ِٓ ئػذبد

 نهطبنجبد:خصبئص انزحهخ انُىيُخ /  9.2

٠غسخذَ أوطش ِٓ ٔقف بٌؼ١ٕد ٔظةَ بٌٕمً بٌػّةػٟ بٌؿىِٟٛ وٛع١ٍد َظبو انزحهخ:  .1

%، ضُ غةءذ بٌغ١ةسخ بٌخةفد فٟ بٌّشزحد 67.5زٕمً فٟ سؾٍسٙٓ ب١ِٛ١ٌد ٌٍى١ٍد جٕغحد 

%، فٟ ؾ١ٓ غةء بٌٕمً ِمةجً أغشخ فٟ بٌّشزحد بألخ١شخ جٕغحد 36.7بٌطة١ٔد جٕغحد 

بٌسٛص٠غ بٌٕغحٟ ٠إوذ ػٍٝ بٌطح١ؼد بٌخةفد ٌٍّػسّغ  (. ٘زب1% غذٚي )25.5

بٌغؼٛدٞ. ٚبٌزٞ ٠سغُ جةٌّؿةفظد ِٓ ٔةؾ١د، ٚئٌٝ بسزفةع زىٍفد سعَٛ بٌٕمً، ٚعؼش 

 زىٍفد بٌٛلٛد )بٌحٕض٠ٓ( خالي فسشخ بٌذسبعد. 

 انتىسَغ انُسجٍ نهطبنجبد وفقبُ َظبو انزحهخ انُىيُخ نهجبيؼخ(: 9جذول رقى )

 

 

 

 

 

 

 َ(.3121بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد)                       

 انُسجخ% انؼذد هزحهخ انُىيُخَظبو وسُهخ انُقم ن

 25.6 75 ع١ةسخ خةفد

 56.7 166 ٔمً ؾىِٟٛ 

 17.7 52 ِمةجً بغشخ 

 211 314 ِػّٛع



 0202أكتوبر  (    7العدد   )   - الثالثاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

 

255 
3 

زٛمؽ دسبعد ٘زٖ بٌػضئ١د و١ف١د ل١ةَ هةٌحةذ يصبدر تًىَم تكبنُف انزحهخ:  .3

( بْ غةٌح١د ِّٓ 21بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد بٌػةِؼ١د. ؾ١ص ٠ح١ٓ غذٚي )بٌؼ١ٕد جسيط١د زىة١ٌف 

٠غسخذِٓ ٚع١ٍد بٌٕمً جةألغش فٟ بٌؼ١ٕد ٠ؼسّذْ ػٍٝ ٌٟٚ بألِش فٟ بٌس٠ًّٛ. ج١ّٕة 

 بٌٕغحد بٌّسحم١د ٚبٌسٟ زّطً ؾٛبٌٟ بٌخّظ ٌُ زىؾف بٌّقذس.

 انُقمانتىسَغ انُسجٍ نهطبنجبد وفق يصذر تًىَم تكهفخ أجزح (: 11جذول رقى )

 َ(.3121بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد )

زشزحو بٌّذخ بٌض١ِٕد بٌسٟ زغسيشلٙة بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍطةٌحةذ ئٌٝ يذح انزحهخ:  . 3

بٌػةِؼد جؼذد ِٓ بٌؼٛبًِ زأزٟ فٟ ِمذِسٙة بٌّغةفد بٌفةفٍد ٚٚع١ٍد بٌّٛبفالذ 

 بٌّغسخذِد. 

فٟ ٘زب بٌغ١ةق بزنؽ هٛي بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد ٌيةٌح١د بٌطةٌحةذ، ؾ١ص زغسيشق 

%( عةػد أٚ أوطش، ج١ّٕة 66.5ف بٌؼ١ٕد )بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد ألوطش ِٓ ٔق

% ِٓ 52.7زغسيشق بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد فٟ ؾذٚد بٌطالض١ٓ دل١مد جةٌٕغحد ٌؿٛبٌٟ 

 (.6( ٚبٌؾىً )22ئغّةٌٟ هةٌحةذ بٌؼ١ٕد غذٚي )

 ( يذح انزحهخ انُىيُخ نهجبيؼخ11جذول رقى )

 َظبو وسُهخ َقم 

 انزحهخ 

 

 يذح انزحهخ

سُبرح 

 خبصخ
 اإلجًبنٍ َقم ثأجزح َقم حكىيٍ

 2 4 4 3 دلةئك 21

 233 35 55 65 دل١م١ٗ 41

 عةػد فأوطش

)بٌض٠ةدخ ِٓ 

 د ل١مد( 71ــــ21

21 221 36 274 

 314 63 277 56 بإلغّةٌٟ

 .َ( بػسّةدب ػٍٝ ج١ةٔةذ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد3121بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد)          

 

 انُسجخ% انؼذد يصذر انتًىَم

 54 42 ٌٟٚ بألِش 

 21 21 ِقةدس أخشٜ 

 2 5 جذْٚ زؿذ٠ذ  

 211 63 بالغّةٌٟ
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ٚلذ زح١ٓ ِٓ بٌسٛص٠غ بٌٕغحٟ ٌٍطةٌحةذ ٚفمةً ٌّذخ سؾٍسٙٓ ب١ِٛ١ٌد ئٌٝ بٌػةِؼد ٚٔظةَ 

بٌشؾٍد ٌٙٓ بسزفةع ٔغحد بٌطةٌحةذ بٌالزٟ زسغُ سؾٍسٙٓ ب١ِٛ١ٌد ئٌٝ بٌػةِؼد جةٌطٛي 

دل١مد ئمةف١د( ج١ٓ بٌطةٌحةذ  71دلةئك ئٌٝ  21بٌٕغحٟ )زغسيشق عةػد أٚ أوطش ِٕٙة جـ 

ً بٌؿىِٟٛ فٟ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ؾ١ص ٚفٍر زٍه بٌٕغحد ئٌٝ بٌالزٟ ٠غسخذِٓ بٌٕم

%، ٠ٚشغغ رٌه ئٌٝ زىشس بٌسٛلف ٌٕمً بٌطةٌحةذ فٟ بٌٕمً بٌؿىِٟٛ. بمةفد ئٌٝ 56.1

 أْ ٌٍٕةلالذ 

بٌؿى١ِٛد ِٛبلف خةفد زحؼذ ِغةفد ػٓ بٌّؿطةذ بٌسٟ زسٛبغذ ف١ٙة و١ٍةذ بٌطةٌحةذ 

بٌٕمً بٌذبخٍٟ فٟ بٌػةِؼد، ٠ٚغسيشق  ِّة ٠سطٍث ِٕٙٓ بوّةي بٌّغةفد جةعسخذبَ لطةس

رٌه ٚلر بمةفٟ ٌٍشؾٍد. ٌٚزب فأٔٗ الجذ ِٓ بزخةر ئغشبءبذ ٌٍؿذ ِٓ هٛي صِٓ بٌشؾٍد 

 دل١مد.  75. ٚجؿ١ص ال زض٠ذ ػٓ 3141ب١ِٛ١ٌد ٌٍطةٌحةذ زّؾ١ة ِغ سؤ٠د 

(: انتىسَغ انُسجٍ نًذح انزحهخ انُىيُخ نهجبيؼخ وفقبً َظبو انزحهخ3شكم رقى )    

 
 (.22َ( بػسّةدب ػٍٝ غذٚي )3121ِٓ ئػذبد بٌحةؾطد )بٌّقذس: 

ٌٚمددذ زؼددزس بٌؿقددٛي ػٍددٝ ج١ةٔددةذ ص١ِٕددد دل١مددد ٌسؿذ٠ددذ ِسٛعددو بٌشؾٍددد ب١ِٛ١ٌددد ئٌددٝ  

بٌػةِؼد )ر٘ةجةً ٚئ٠ةجة(، ٚرٌه ٌّؿةٌٚد ِؼشفد ً٘ ٕ٘ةن ػاللد بسزحدةه ِٛغدث جد١ٓ صِدٓ 

ٚ٘ددٛ ِددة ٠ؼٕددٟ ٚغددٛد دسغددد  بٌشؾٍددد ٚبٌّغددةفد بٌفةفددٍد جدد١ٓ بٌػةِؼددد ِٚؿددً ئلددةِسٙٓ.

ِؼمٌٛد ِٓ عٌٙٛد بٌٛفٛي، أَ أٔٗ ال ٠ٛغدذ بسزحدةه ج١ّٕٙدة ٚ٘دٛ ِدة ٠ّىدٓ بْ ٠ؾد١ش ئٌدٝ 

دسغةذ ِٕخفند ِٓ عٌٙٛد بٌٛفٛي. ًٚ٘ ٠خسٍف هٛي بٌشؾٍد جدةخسالف بٌسٛل١در. ئال 

 أْ ػذَ دلد هةٌحةذ بٌؼ١ٕد فٟ زؿذ٠ذ بٌٛلر. أدٜ ئٌٝ زػةٚص ٘زب بٌّسي١ش. 

 انطبنجبد ػٍ انزحهخ:يذي رظب /  9.3

% ِٓ ػ١ٕد 55أظٙشذ بٌٕسةئع سمٝ تقُُى انطبنجبد نًذي رظبءهٍ ػٍ انزحهخ:  .1

% وؾفٓ ػٓ ػذَ 64ج١ّٕة أْ أوطش ِٓ ٔقف بٌؼ١ٕد جٕغحد    .بٌذسبعد ػٓ بٌشؾٍد
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(. ٚ٘ٛ ِة لذ ٠سغحث فٟ 23أٞ أٔٙٓ ٠ٛبغٙٓ ِؾىالذ فٟ بٌشؾٍد غذٚي ) .سمةئٙٓ

. ِٚٓ ضُ فٟ لذسزٙة ػٍٝ بٌسؿق١ً بٌؼٍّٟ. ٚ٘ٛ ِة ٠ؾ١ش بغٙةد ٔفغٟ ٚغغّٟ ٌٍطةٌحد

 ئٌٝ ٚغٛد خًٍ فٟ غٛدخ ج١اد بٌشؾٍد.    

 (: تقُُى غبنجبد ػُُخ انذراسخ نًذي رظبءهٍ ػٍ انزحهخ14جذول رقى )

 انتقُُى 

 % ال % َؼى انؼذد

241 55 265 64 

 314 بالغّةٌٟ

 .و(4119انذراسخ انًُذاَُخ )انًصذر: إػذاد انجبحثخ اػتًبدا ػهً ثُبَبد 

ئْ بٌٛػٟ جّفَٙٛ بالعسذبِد بٌح١ا١د ٠سطٍث ِٕةلؾد أهى انًشبكم انًتؼهقخ ثبنزحهخ: . 2

بٌّؾىالذ بٌسٟ زٛبغٗ جؼل هةٌحةذ ػ١ٕد بٌذسبعد فٟ سؾٍسُٙ ب١ِٛ١ٌد ِٓ ٚئٌٝ 

 بٌػةِؼد. فةٌفُٙ بٌقؿ١ؽ ٌٍّٛلغ بٌػيشبفٟ، ٚزفةػالذ بٌّٕظِٛةذ ف١ّة ج١ٕٙة ف١ٗ ٟ٘ ِٓ

( ٠سنؽ أْ هٛي صِٓ بٌشؾٍد زأزٟ 24سوةئض بٌس١ّٕد بٌّغسذبِد. ٚٚفك ج١ةٔةذ غذٚي )

فٟ بٌّشزحد بألٌٚٝ وّؾىٍد زٛبغٗ هةٌحةذ بٌؼ١ٕد. ز١ٍٙة زىٍفد أغشخ بٌٕمً. ضُ بٌٕمً 

بٌّؾسشن. فأْ بصدؾةَ بٌطشق ٟ٘ عّد غ١ّغ بٌّذْ بٌىحشٜ فٟ بٌؼةٌُ. ٚ٘ٛ ِة ٠ط١ً 

غٕٛت ٚغشت بٌش٠ةك. ٌزب فٟٙ أوطش بٌّؾىالذ فؼٛجد. صِٓ بٌشؾٍد. ٚالع١ّة ألؾ١ةء 

ٚؾ١ص زفمذ بٌطةٌحد غضء وح١ش ِٓ ٚلسٙة ب١ٌِٟٛ فٟ بٌشؾٍد.  ػٍٝ ؾغةت  بٌشبؾد 

ٚبٌٛلر بٌّخقـ بٌٛبغحةذ ، ٚجم١د ؽاْٛ ؾ١ةزٙة. ٚزضدبد بٌّؾىٍد فؼٛجد ِغ بالغٙةد 

ً فال ؽه أٔٙة ِٚة ٠ؼىغٗ ِٓ زٛزش ػقحٟ ٚٔفغٟ ػٍٝ بٌطةٌحد. ٚجةٌٕغحد ٌٕفمد بٌٕم

 ِىٍفد. ٚخةفد ٌطةٌحةذ بٌؼ١ٕد ِٓ بألعش ربذ بٌذخً بٌّؿذٚدـ 

 ( تىسَغ غبنجبد ػُُخ انذراسخ وفق َىع يشكهخ انزحهخ 11جذول )           

 َ( بػسّةدب ػٍٝ ج١ةٔةذ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد3121بٌّقذس: ئػذبد بٌحةؾطد )

أِة جةٌٕغحد ٌّؾىٍد بٌٕمدً بٌّؾدسشن فّدٓ بٌّؼدشٚف فدٟ ٘دزب بٌٕظدةَ ػدذَ بٔندحةه غذٌٚدٗ 

بٌضِٕددٟ أؾ١ةٔددة. ِّددة ٠سطٍددث ِددٓ بٌطةٌحددد أخددز بؾس١ةهٙددة جض٠ددةدخ دلددةئك بمددةف١د ئٌددٝ صِددٓ 

بٌشؾٍددد.  ِٚ٘ٛددة ٠ؾددىً ِؾددمد أخددشٜ ػ١ٍٙددة. أِددة أعددٍٛت ل١ددةدخ بٌغدد١ةسخ، ٚغ١ش٘ددة ِددٓ 

ةئؼد ٌدذٜ ػ١ٕدد بٌذسبعدد. ؾ١دص بٔخفندر بٌٕغدحد بالعحةت بألخشٜ. فٟٙ ١ٌغر ؽىٜٛ ؽ

 (.     24% غذٚي )21ٌىً ِّٕٙة ئٌٝ 
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 : أهى انؼىايم انًؤثزح ػهً َظبو انزحهخ انُىيُخ  /9.4 

بزنؽ ِٓ دسبعد بٌؼاللةذ ج١ٓ بٌخقةئـ بالغسّةػ١د ٚباللسقةد٠د بٌّخسٍفد ٌٍطةٌحةذ 

 ٚأعش٘ٓ ِٓ ٔةؾ١د ٚٔظةَ سؾٍسٙٓ ب١ِٛ١ٌد ئٌٝ بٌػةِؼد ب٢زٟ: 

زظٙش دسبعسٗ انؼالقخ ثٍُ انحبنخ االجتًبػُخ نهطبنجخ وَظبو انزحهخ انُىيُخ انًتجغ: . 1

غسّةػ١د ٌطةٌحةذ بٌؼ١ٕد، ؾ١ص زشزفغ ٔغحد زحة٠ٕة فٟ أٔظّد بٌشؾٍد جةخسالف بٌؿةٌد بال

غ١ش بٌّسضٚغةذ ِّٓ ٠سخزْ بٌٕمً بٌػّةػٟ بٌؿىِٟٛ ٚع١ٍد ٌٍشؾٍد ب١ِٛ١ٌد. ٚزشزفغ 

ٚجؾىً ٍِؿٛظ أ٠نة ٔغحد بعسخذبَ بٌغ١ةسخ بٌخةفد أٚ بٌٕمً جأغش ج١ٓ بٌطةٌحةذ 

خةفد أٚ بٌّطٍمةذ، ٚفٟ ؾ١ٓ بزخزذ بٌٕغحد بألوحش ِٓ بٌطةٌحةذ بٌّسضٚغةذ بٌغ١ةسخ بٌ

(. ــــــ ؾغث ج١ةٔةذ بٌؼ١ٕد 7بٌٕمً بٌؿىِٟٛ ٚع١ٍد ٌشؾٍسٙٓ ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد )ؽىً 

ػةِةــــــ  35غةٌح١د بٌّٛظفةذ ٘ٓ ِٓ بٌّسضٚغةذ أٚ بٌّطٍمةذ، ٚبٌالزٟ زػةٚصْ 

ٚ٘زٖ بٌٕس١ػد زإوذ زأض١ش بٌذخً وؼةًِ بلسقةدٞ ٌٍؼ١ٕد فٟ بخس١ةس ٔظةَ ٚع١ٍد بٌٕمً 

 ٌٍشؾٍد. 

 (: انؼالقخ ثٍُ انحبنخ الجتًبػُخ نطبنجبد انؼُُخ وًَػ انزحهخ انُىيُخ4)شكم رقى 

 
 َ(3121بٌّقذس: ِٓ ئػذبد بٌحةؾطد )

أظٙش زؿ١ًٍ بالسزحةه  . انؼالقخ ثٍُ ػذد انذكىر ثبرسزح وَظبو انزحهخ انُىيُخ: 2

ج١شعْٛ ٚغٛد ػاللد بسزحةه هشد٠د ِسٛعطد ج١ٓ ػذد بٌزوٛس جةألعشخ ٚبعسخذبَ 

(. وّة زٛغذ 1.65بٌغ١ةسخ بٌخةفد وٛع١ٍد ٌٍشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ؾ١ص جٍ  ِؼةًِ بالسزحةه )

ػاللد بسزحةه ػىغٟ مؼ١ف ج١ٓ ػذد بٌزوٛس جةألعشخ ٚبعسخذبَ بٌٕمً بٌؿىِٟٛ 
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(. ٚج١ّٕة زٛغذ ػاللد بسزحةه هشدٞ لٛٞ ج١ٓ ػذد بٌزوٛس 1.48-جّؼةًِ بسزحو لذسٖ )

جةألعشخ ٚبعسخذبَ بٌٕمً جأغش وٛع١ٍد ٌٍشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد جّؼةًِ بسزحةه لذسٖ 

 (.25( )غذٚي 1.51)

ٚزؾ١ش ػاللد بالسزحةهةْ بألٚي ٚبٌطةٟٔ ئٌٝ أٔٗ ِغ ص٠ةدخ ػذد بٌزوٛس فٟ بألعشخ زغٛد 

زسغُ جةالػسّةد ػٍٝ بٌغ١ةسخ بٌخةفد، ٠ٕٚذس ف١ٙة ئٌٝ ؾذ ِة  أٔظّد سؾٍد ١ِٛ٠د ٌٍػةِؼد

بعسخذبَ بٌٕمً بٌؿىِٟٛ.  ٚج١ّٕة ٠ّىٓ زفغ١ش ػاللد بالسزحةه بٌطشد٠د ج١ٓ ػذد بٌزوٛس 

ٚبعسخذبَ بٌٕمً جأغش جةٔؾيةي بٌزوٛس فٟ أعش ٘زٖ بٌّػّٛػد ِٓ ػ١ٕد بٌذسبعد جؼًّ، 

ِغ ٚلر سؾٍد بٌطةٌحةذ ر٘ةجة ٚئ٠ةجة.  أٚ دسبعد، ٚبٌّسضبِٕد ٚبٌّسحة٠ٕد فٟ بالزػةٖ

ٌٚسم١ًٍ بٌػٙذ بٌّحزٚي، ٚبٌٛلر بإلمةفٟ ػٍٝ سؾٍد بٌطةٌحد. ٚبٔسظةس ِة لحً ٚجؼذ صِٓ 

 ٔمً بٌشؾٍد ِمةجً أغشخ.ٚع١ٍد  ٔظةَٕٛع بٌّؿةمشخ وةْ بخس١ةس٘ة ٌ

 ػالقبد ارتجبغ ثٍُ َظبو انزحهخ انُىيُخ وثؼط انخصبئص (: 12جذول )

 واالقتصبدَخ نهطبنجبد واسزهٍ ثبستخذاو يؼبيم ارتجبغ ثُزسىٌاالجتًبػُخ 

 .َ( بػسّةدب ػٍٝ ج١ةٔةذ بٌذسبعد ب١ٌّذب١ٔد3121بٌحةؾطد )بٌّقذس: ئػذبد 

زح١ٓ  جسطح١ك ٚغٛد ػاللد انؼالقخ ثٍُ ػًز انطبنجبد وَظبو انزحهخ انُىيُخ:  .4

( ج١ٓ ػّش بٌطةٌحةذ فٟ ػ١ٕد بٌذسبعد ٚبعسخذبِٙٓ 1.17بسزحةه هشد٠د ل٠ٛد جٍ  )

بألوحش بألػٍٝ ٔغحد فٟ ٌٍغ١ةسخ بٌخةفد فٟ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد. ؾ١ص زىْٛ بٌفاد بٌؼّش٠د 

بعسخذبَ ٘ز بٌٕظةَ. ٚج١ّٕة زىْٛ بٌؼاللد ػىغ١د ل٠ٛد ج١ٓ ػّش بٌطةٌحةذ فٟ بٌؼ١ٕد 

ٚع١ةدخ ٔظةَ بٌٕمً بٌػّةػٟ بٌؿىِٟٛ.  فةٌفاةذ بٌؼّش٠د بألفيش ٘ٓ بألوطش بعسخذبِة 

(. ٚزٕخفل لٛخ 1.91-ٌٗ. ٚلذ زأوذ رٌه ِٓ خالي ل١ّد ِؼةًِ بالسزحةه ٚبٌسٟ جٍير )

( جغحث بسزفةع زىٍفد بٌٕمً )غذٚي 1.11-سزحةه ج١ٓ بٌؼّش ٚٔظةَ بٌٕمً جأغشخ )بال

25.) 

أظٙش زؿ١ًٍ بالسزحةه ج١ٓ ِغسٜٛ انؼالقخ ثٍُ يستىَبد انذخم وَظبو انزحهخ انُىيُخ:  .5

بٌذخً ٚٔظةَ بٌشؾٍد ئٌٝ ٚغٛد ػاللد بسزحةه هشد٠د ل٠ٛد ٔغح١ةً ج١ٓ ِغس٠ٛةذ بٌذخً 

(. 1778فٟ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد، ؾ١ص جٍ  ِؼةًِ بالسزحةه )ٚبعسخذبَ بٌغ١ةسخ بٌخةفد 

ج١ّٕة زىْٛ ػاللد بالسزحةه ػىغ١د ِسٛعطد ج١ٓ ِغس٠ٛةذ بٌذخً ٚبعسخذبَ بٌٕمً 

(. ٚزٕخفل لٛخ بٌؼاللد بٌؼىغ١د أوطش ِغ بٌٕمً - 1.66بٌؿىِٟٛ جّؼةًِ بسزحو لذسٖ )

 انذخم انؼًز ػذد انذكىر ثبرسزح َىع َظبو وسُهخ َقم انزحهخ
ػذد سُبراد 

 ارسزح

 -1.24 1.78 1.94 1.37 ع١ةسخ خةفد

 -1.93 -1.33 -1.91 -1.48 ٔمً ؾىِٟٛ

 -1.17 -1.41 -1.11 1.71 ِمةجً بغشخ
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س بٌذخً فٟ زؿذ٠ذ ٚزإوذ ػاللةذ بالسزحةه ٘زٖ جؾىً ػةَ ػٍٝ دٚ (1.41-جةألغشخ )

  ٔظةَ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍطةٌحةذ ئٌٝ بٌػةِؼد.

 زؿ١ًٍ بالسزحةه ٠ح١ٓ   بٌغ١ةسبذ بٌٍّّٛود ٌأعشخ ٚٔظةَ بٌٕمً.بٌؼاللد ج١ٓ ػذد  .3

ػاللد ػىغ١د ِسٛعطد ج١ٓ ػذد بٌغ١ةسبذ بٌٍّّٛود ٌأعشخ ٚبعسخذبَ بٌغ١ةسخ ٚغٛد ,

ِغ بعسخذبَ بٌٕمً بٌػّةػٟ بٌؿىِٟٛ (.  ٚػاللد بسزحةه ػىغ١د ل٠ٛد 1.53-بٌخةفد )

(. ٚفٟ ؾ١ٓ زىْٛ ػاللد 1.16-وٛع١ٍد ٌٍشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ؾ١ص جٍ  ِؼةًِ بالسزحةه )

( فٟ ؾةٌد بعسخذبَ بٌٕمً جأغشخ 1.25-بسزحةه ػىغ١د مؼ١فد، ٚجّؼةًِ بسزحةه لذسٖ )

ِٚذٜ زإوذ ػاللةذ بالسزحةه ٘زٖ ػٍٝ دٚس بٌّغسٜٛ باللسقةدٞ، ٚ(. 25)غذٚي 

ؾغث  بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍطةٌحةذ ئٌٝ بٌػةِؼدظةَ ع١ةسبذ جةألعشخ فٟ زؿذ٠ذ ٔ زٛبفش

سؾٍد ١ِٛ٠د ٌٍػةِؼد زسغُ  ظّدأٔٗ جةصد٠ةد ػذد بٌغ١ةسبذ جةألعشخ زغٛد أٔئر  . بٌؼ١ٕد

ٌغ١ةسخ بٌخةفد ٠ٕٚذس ف١ٙة ئٌٝ ؾذ ِة بعسخذبَ بٌٕمً ٚب خغشةألبٌٕمً ج جةالػسّةد ػٍٝ

 بٌؿىِٟٛ. 

 . انخبتًخ: 10

زحؼة أل٘ذبف ٘زٖ بٌذسبعد فٟٙ ِؿةٌٚد إل٠نةؼ ؽٟء ِٓ ٚبلغ ج١اد بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌفاد 

ِٓ هةٌحةذ غةِؼد بأل١ِشخ ٔٛسخ جٕر ػحذ بٌشؾّٓ. ٚلذ زػسّغ ِؼٙة فٟ خقةئـ ٘زٖ 

بٌح١اد فاةذ ِٓ هةٌحةذ غةِؼةذ أخشٜ. غ١ش أٔٗ الجذ ِٓ بالؽةدخ جّة زمذِٗ ئدبسخ غةِؼد 

شؾّٓ ِٓ غٙذ مخُ، ٚؾشفة ؽذ٠ذب ػٍٝ خذِد هةٌحةذ بأل١ِشخ ٔٛسخ جٕر ػحذ بٌ

بٌػةِؼد فٟ وةفد بٌػٛبٔث بٌسٟ زخذَ بٌطةٌحد ػ١ٍّة، ٚزإٍ٘ٙة ٚظ١ف١ة. ٚجةػسّةد ِإؽشبذ 

. ٚدْٚ زض١٠ف أٚ ِحةٌيد ؽةٍِد بال٘سّةَ جةٌطةٌحد ج١ا١ة 3141بالعسذبِد بٌح١ا١د، ٚسؤ٠د 

حةذ، ٚز١ّٕد لذسبزٙٓ، ٚفٟ ِظٍد ٚبلسقةد٠ة ٚبغسّةػ١ة، ٚجّة ٠ؿمك غٛدخ بٌؿ١ةخ ٌٍطةٌ

 سػة٠د دٌٚسٕة بٌىش٠ّد.

ِٚٓ خالي بٌؼشك بٌغةجك ٌٙزٖ بٌذسبعد ٚبٌٕسةئع ٠سنؽ زؿمك ب٘ذبف بٌذسبعد.    

بٌخقةئـ بالغسّةػ١د ٚباللسقةد٠د ألعش وّة زّر بالغةجد ػٍٝ بٌسغةؤالذ فٟ وؾف 

ٚبٌؼٛبًِ ِٕٚٙة. ٚأٔظّد بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٙٓ ئٌٝ بٌػةِؼد هةٌحةذ ػ١ٕد بٌذسبعد. 

ِغ زم١١ُ ٌّذٜ سمةئٙٓ ػٓ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد، ٚأُ٘  بٌّؿذدخ ٌٕظةَ بٌشؾٍد.

 بٌّؾةوً بٌسٟ زٛبغٙٙٓ فٟ بٌشؾٍد، ٚبٌسٟ ٠ّىٓ زٍخ١قٙة فٟ ب٢زٟ:

عٕد  35-22أْ ِسٛعو بٌؼّش ٌذٜ هةٌحةذ بٌػةِؼد ؾغث بٌؼ١ٕد ٠سشبٚؼ ِة ج١ٓ  -2

سضٚغةذ، ج١ّٕة ِطًّ ٔٛع بٌغىٓ ٌٙٓ فٟ % ِٕٙٓ غ١ش 53.5ِ%، 71.7ٚٚرٌه جٕغحد 

% )ٍِه( 24.5% )ئ٠ػةس( ضُ بٌغىٓ فٟ ؽمد 5.2% 63.3ٚف١ال )ٍِه( جٕغحد 

 % )ئ٠ػةس(.4.5% )ئ٠ػةس( ٚأخ١ًشب بٌغىٓ بٌؾؼحٟ 33.1ٚ

آالف لاير  1 – 7أِة ػٓ ِغسٜٛ بٌذخً فىةٔر أػٍٝ ٔغحد فٟ بٌؼ١ٕد ٌٍفاد ِة ج١ٓ   -3

% ِٓ ئغّةٌٟ هةٌحةذ  22.3%. 32.4ٚةي جٕغحد آالف س٠ـ 6 – 4%، ضُ 71.2جٕغحد 
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% ِٓ أعش هةٌحةذ بٌؼ١ٕد ٠ّسٍىْٛ ِٓ ع١ةسخ ئٌٝ ضالش 71بٌؼ١ٕد غ١ش ِٛظفةذ. ٚأْ 

 ع١ةسبذ.

أؽةسذ خش٠طد بٌسٛص٠غ بٌػيشبفٟ ٌّىةْ ئلةِد هةٌحةذ ػ١ٕد بٌذسبعد ئٌٝ زشو١ض  -4

. ٚؾ١ص أِةوٓ عىٕٙٓ فٟ أؾ١ةء غٕٛت ِذ٠ٕد بٌش٠ةك، ٚغٕٛجٙة بٌؾشلٟ ٚبٌيشجٟ

أضحسر ٔسةئع ِؼةًِ بٌػةس بأللشت ئٌٝ أْ ّٔو بٌسٛص٠غ بٌػيشبفٟ فٟ عىٕٙٓ ١ّ٠ً ٔؿٛ 

وّة ج١ٕر خش٠طد بٌسٛص٠غ بٌّىةٟٔ ٌٍطةٌحةذ ئٌٝ ػذَ ٚغٛد بٌسشوض رٚ بٌّٕو بٌؼٕمٛدٞ

زٕةفش ج١ٓ ِىةْ ئلةِسٙٓ ٚجةٌسةٌٟ هٛي بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد فٟ ؾةي بعسخذبَ ٚعةئً 

 بٌٕمً بٌػّةػ١د. 

زىٛٔر أٔظّد ٚع١ٍد بٌٕمً ٌٍشؾٍد ب١ِٛ١ٌد فٟ ضالش أٔظّد سئ١غد ٟٚ٘ بٌٕمً  -5

ً بٌؿىِٟٛ بٌػّةػٟ ٚبٌّؾسشن جؿةفالذ ِخققد ٌٕمً. ٚ٘ٛ جةٌغ١ةسخ بٌخةفد. ٚبٌٕم

ٔمً ِػةٟٔ. ٚبٌٕظةَ بألخ١ش ٚعةئو ٔمً ِمةجً أغشخ. ٚبٌّسةؼ ؾةفالذ، ٚع١ةسبذ 

 في١شخ.

%. ٚأْ 67.5زؼسّذ أوطش ِٓ ٔقف هةٌحةذ بٌؼ١ٕد ػٍٝ بٌٕمً بٌؿىِٟٛ جٕغحد   -6

غحٟ )عةػد أٚ أوطش( بٌضِٓ بٌزٞ زغسيشلٗ بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد ٠ّسةص جةٌطٛي بٌٕ

%، ٚغةء زم١١ُ ػذَ سمة هةٌحةذ بٌؼ١ٕد ػٓ ج١اد بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد 56.1ٚرٌه جٕغحد 

  .%64ٌٍػةِؼد جٕغحد 

 زؼذدذ بٌؼٛبًِ بٌّؿذدخ ٌٕظةَ ٚعةئو بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد، ٚبخسٍفر فٟ دسغد زأض١ش٘ة -7

فةٌغةئذ  فةٌؿةٌد بالغسّةػ١د ٌطةٌحةذ بٌؼ١ٕد وؼةًِ ِإضش زؿذد ٔظةَ ٚع١ٍد ٔمً بٌشؾٍد

ج١ٓ غ١ش بٌّسضٚغةذ ِٕٙٓ بػسّةد بٌٕمً بٌؿىِٟٛ. ٚفٟ ؾ١ٓ زػّغ بٌطةٌحةذ 

ج١ٓ ٚعةئً بٌٕمً بٌؿى١ِٛد ٚبٌخةفد.   ٠ٚسحة٠ٓ زأض١ش ػةًِ ػذد بٌزوٛس فٟ بٌّسضٚغةذ 

بألعشخ. فةٌؼاللد هشد٠د ٌٕظةِٟ بٌٕمً بٌخةؿ ٚبٌٕمً جةألغشخ، ٚػىغ١د ٌٍٕمً بٌؿىِٟٛ. 

ٚج١ّٕة وةْ ٌؼةٍِٟ بٌؼّش ٚبٌذخً ػاللد بسزحةه هشد٠د ل٠ٛد ٌٍٕمً بٌخةؿ ٚػىغ١د 

ِغ ػذد ِة زّسٍىٗ أعش هةٌحةذ بٌؼ١ٕد ِٓ  ألٔظّد بألخشٜ. جشصذ بٌؼاللد ػىغ١د

 ع١ةسبذ.

ئْ أُ٘ بٌّؾىالذ بٌسٟ زٛبغٗ هةٌحةذ بٌؼ١ٕد فٟ سؾٍسٙٓ ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد ٟ٘ هٛي  -5

 صِٓ بٌشؾٍد ٚزىٍفد أغشخ بٌٕمً ضُ بٌٕمً بٌّؾسشن.

 ٚجٕةء ػٍٝ ٘زٖ بٌٕسةئع زٛفٟ بٌذسبعد جة٢زٟ:

ِغٛؾةذ ٚدسبعةذ دٚس٠د ػٓ  . زؾػ١غ بٌػةِؼد ٌٍحةؾط١ٓ ٚزؿف١ضُ٘ ػٍٝ بغشبء1 

بٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌطةٌحةذ بٌػةِؼد ٌٍٛلٛف ػٍٝ بٌّؾىالذ بٌسٟ زٛبغٙٙٓ خالي بٌشؾٍد 

 ِٓ ٔةؾ١د، ٚزأض١ش٘ة ػٍٝ زؿق١ٍٙٓ بألوةد٠ّٟ ِٓ ٔةؾ١د أخشٜ.

.بعسؾؼةس ظشٚف ٚبِىة١ٔةذ بٌطةٌحةذ ػٕذ ٚمغ بعسشبز١ػ١ةذ زذس٠ظ بٌّمشسبذ ِٓ 2

 ز٘ة.  ؾ١ص ِالءِسٙة، ٚبِىة١ٔد زٕف١
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.بٌؼًّ ػٍٝ ب٠ػةد بٌّؼةٌػةذ بٌؼةغٍد ٌّؾىٍد بالصدؾةَ بٌّشٚسٞ ؾغث بٌّغدسػذ ػٍدٝ 3

بٌطشق بٌّؿ١طد جةٌػةِؼد خدالي فسشزدٟ بٌشؾٍدد ب١ِٛ١ٌدد ٌطةٌحدةذ بٌػةِؼدةذ، ٚجةٌسؼدةْٚ 

 ج١ٓ بدبسخ ِشٚس بٌش٠ةك، ٚبدبسخ بٌػةِؼد ِٓ خالي أِٓ بٌّذ٠ٕد بٌػةِؼ١د. 

ةذ بٌؿذ٠طد فٟ بعسخذبَ بٌٕمً بٌّؾسشن بٌػةِؼٟ. ٌسؿذ٠ذ .مشٚسخ بالعسفةدخ ِٓ بٌسم4١ٕ

 . 3141بٌطشق بٌّضدؾّد، ٚبٌطشق بٌحذ٠ٍد ِٕؼة ٌطٛي صِٓ ٌشؾٍد. ٚزؿم١ك سؤ٠د 

. بٌسؼةْٚ ج١ٓ بٌػةِؼةذ ِٓ خالي ػّةدخ ؽاْٛ بٌطةٌحةذ، ٚبؽشبن بٌطةٌحةذ ِٓ خالي 5

ذ بٌسٟ زٛبغٙٙٓ خالي بٌّػةٌظ بٌطالج١د فٟ ٚمغ بٌسذبج١ش بٌالصِد ٌّؼةٌػد بٌّؾىال

 بٌؼةَ بٌذسبعٟ ف١ّة ٠سؼٍك جةٌشؾٍد ب١ِٛ١ٌد ٌٍػةِؼد.

.زفؼ١ً دٚس بالسؽةد بالغسّةػٟ فٟ بأللغةَ بٌؼ١ٍّد ٌٍّغةّ٘د فٟ زؿغ١ٓ ج١اد بٌشؾٍد 6

ب١ِٛ١ٌد ٌٍطةٌحةذ وٛٔٙة زّطً غضء ِٓ ج١اد بٌؼ١ٍّد بٌسؼ١ّ١ٍد ٚجةٌسؼةْٚ ِغ بإلدبسخ 

 بٌّخسقد جؿشود ٔمً بٌطةٌحةذ. 

 

  



 0202أكتوبر  (    7العدد   )   - الثالثاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية
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 قائمة المراجع: 
٘ــ(، بٌٕمً بٌّذسعٟ فٟ بٌٍّّىد بٌؼشج١د 2521بٌػحش، ػحذ هللا جٓ ػحذ بٌٍط١ف ) -

بٌغؼٛد٠د وّة ٠شبٖ ِغإٌٚٛ بالغٙضخ بالدبس٠د بٌسؼ١ٍّد: دسبعد ١ِذب١ٔد، سعةٌد بٌخ١ٍع 

، ِىسث بٌسشج١د بٌؼشجٟ ٌذٚي بٌخ١ٍع، ِٓ: 76بٌؼذد  22بٌّػٍذ -بٌؼشجٟ

https://search.mandumah.com/Record/17717 

َ( ِؾةوً بٌٕمً ٚزىة١ٌفٗ.. ٚغٗ آخش ٌٍّؼةٔةخ. غش٠ذخ ب١ٌَٛ 3122بٌؿض٠ُ، ١ٌٍٝ ) -

 ٘ـ 2543رٚ بٌؿػد /  / 18 - 3122/  22/  25ػذد بالض١ٕٓ 

 https://www.alyaum.com/a/828356      

٘ـ(، سؾٍد بٌؼًّ ب١ِٛ١ٌد ٌٍٛبفذ٠ٓ بٌّم١ّ١ٓ فٟ 2543بٌؿغ١ٓ، عؼذ جٓ ٔةفش، ) -

ِٕطمد بألػّةي بٌّشوض٠د جّذ٠ٕد بٌش٠ةك: دسبعد زطح١م١د فٟ غيشبف١د بٌٕمً، جؿٛش 

 بٌػيشبف١د بٌغؼٛد٠د، غةِؼد بٌٍّه عؼٛد، بٌش٠ةك.  ، بٌػّؼ١د14غيشبف١د، بٌؼذد 

ٖ(، بالٔسمةي بٌغىٕٟ فٟ ِذ٠ٕد بٌش٠ةك، دسبعد فٟ 2526بٌخش٠ف، سؽٛد ِؿّذ، ) -

. بٌػّؼ١د بٌػيشبف١د 31بالزػة٘ةذ ٚبألعحةت ٚبٌخقةئـ، جؿٛش غيشبف١د، بٌؼذد 

 بٌغؼٛد٠د، غةِؼد بٌٍّه عؼٛد، بٌش٠ةك.  

ئِة بٌّخةهشخ أٚ بٌسٛلف. «.. ِؼنٍد»بٌػةِؼٟ  َ( بٌسؼ3125ُ١ٍبٌشؾ١ٍٟ، ؾةزُ ) -

 >َ.   3125ِةسط  1فؿ١فد ػىةظ بٌخ١ّظ 

https://www.okaz.com.sa/local/na/1532222> 

، أعظ بٌسؿ١ًٍ بٌّىةٟٔ فٟ ئهةس ٔظُ بٌّؼٍِٛةذ 3123دبٚد، غّؼد ِؿّذ،  -

 .بٌػيشبف١د، ِىد بٌّىشِد، بٌٍّّىد بٌؼشج١د بٌغؼٛد٠د

٘ـ(، سؾٍد بٌّشأخ ب١ِٛ١ٌد ٌٍؼًّ فٟ غذخ: 2535ِؿّذ، ) صػضٚع، ١ٌٍٝ جٕر فةٌؽ -

 دسبعد زطح١م١د فٟ بٌػيشبف١ة بالغسّةػ١د، بٌذبس بٌؼشج١د ٌٍؼٍَٛ، بٌش٠ةك. 

٘ــ(، أُ٘ خقةئـ سؾٍسٟ بٌؼًّ 2537بٌفٛصبْ، فةٌؽ جٓ ػحذ بٌؼض٠ض، ) -

ؼد بٌغؼٛد٠د، غةِ. بٌػّؼ١د بٌػيشبف١د 51ٚبٌسؼ١ٍُ ٌّٕغٛجٟ، جؿٛش غيشبف١د، بٌؼذد 

 بٌٍّه عؼٛد جّذ٠ٕد بٌش٠ةك.

٘ـ(، سؾٍد بٌؼًّ فٟ ِذ٠ٕد بٌش٠ةك، دسبعد 2521بٌمحةٟٔ، ِؿّذ ػحذ بٌؼض٠ض، ) -

فٟ غيشبف١د بٌٕمً بٌؿنشٞ، ِشوض بٌحؿٛش، و١ٍد ب٢دبت، غةِؼد بٌٍّه عؼٛد، 

 بٌش٠ةك. 

َ( فٛمٝ ٔمً بٌطةٌحةذ بٌػةِؼ١ةذ، غش٠ذخ بٌش٠ةك بٌؼذد 3123بٌىٕؼةْ، ِؿّذ )

َ 3123أجش٠ً  32 -٘ـ  2544غّةدٜ بألخشخ  5ر بٌغح27125

<http://www.alriyadh.com/731175> 

https://search.mandumah.com/Record/17717
https://search.mandumah.com/Record/17717
https://www.alyaum.com/a/828356
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بٌّمشٞ، ِؿّذ جٓ عؼذ، بٌّط١ش، ِؿّذ جٓ ٔةفش، بٌخش٠ف، سؽٛد ِؿّذ  -

زم٠ُٛ زػشجد بٌٕمً بٌػّةػٟ ٌخذِد بٌٕمً بٌّذسعٟ ٌٍطةٌحةذ فٟ ؽّةي ٘ـ(، 2525)

 ِذ٠ٕد بٌش٠ةك. دبسخ بٌٍّه ػحذ بٌؼض٠ض، بٌش٠ةك. 

٘ـ(، ِؾىٍد بٌٕمً بٌسٟ زٛبغٗ بٌّذسع١ٓ 2537ِىٟ، ص١٘ش ػحذ هللا ؾغ١ٓ، )  -

ٚبٌّذسعةذ بٌغؼٛد١٠ٓ بٌز٠ٓ ٠غىْٕٛ فٟ ِذ٠ٕد ِىد بٌّىشِد ٠ٚؼٍّْٛ فٟ ِذبسط 

بٌمشٜ. ِػٍد غةِؼد أَ بٌمشٜ ٌٍؼٍَٛ بٌسشج٠ٛد ٚبالغسّةػ١د ٚبالٔغة١ٔد، غةِؼد أَ بٌمشٜ. 

 ِىد.

 َ( بعسشغةع بٌّؼٍِٛةذ جةعسخذبَ:3127بٌّشفذ بٌؿنشٞ ٌّذ٠ٕد بٌش٠ةك ) -

http://www.ruo.gov.sa 

٘ــ(، خش٠طد بؾ١ةء ِذ٠ٕد بٌش٠ةك، 2542ب١ٌٙاد بٌؼ١ٍة ٌسط٠ٛش ِذ٠ٕد بٌش٠ةك، ) -

 .بٌش٠ةك

٘ـ(، بٌٍّّىد بٌؼشج١د بٌغؼٛد٠د ١٘2544اد بٌّغةؾد بٌػ١ٌٛٛغ١د بٌغؼٛد٠د، ) -

 َ(، بٌش٠ةك.)ؾمةئك ٚأسلة
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