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 انًأيٕل( –)انٕالع   انتكبيم انسٛبحٙ انعزثٙ ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ

 

 ئًٚبٌ يحًس يُظٕر عهٗ حسٍ عٛبزح                                      َبزٚخ حسٍٛ أحًس يبْز

 

 جبيعخ لُبح انسٕٚس -انسٛبحخ ٔانفُبزقكهٛخ  -لسى انسراسبد انسٛبحٛخ

 انًهرض

تقدد الدص سد دددالدص اصيدددالدصدددنلتلتدديللكدحدددىلدصنزاعدددشلدصودددياونلتدديؼلعىدددالكدصوددد للىاالكدصن ددداال ضددنل لدعدددشلدص ددد  لدصودددياونل
غددىلةيقغدداالكت  ىدد لع لحدداالدصنزاعددشلدصوددياونلعددىلعىدداالكت  ىدد لدصددا ملدصغخناوددالصنت يددشلدصنزاعددشلدصوددياونلتدديؼلدص ضدد ىؼ لى ددظلع ن

دص  ددعل يؾدددـلعددؼلدصخيدددالدالدئلدسىدددالكعوددحلصنلحادددا لدصودددياوالتغ ادتقددالدصغانضتدددالةدددنلدص ضدد ىؼلالكتدددظلدص غدددىلتدديؼلد  دددضل لدصن ضيضدددنل
كدص سد ددالتاصغخاسؽدداولكتلاددضالدص سد ددالاصددنلتلاددياالع   يددالعددؼلمددلؽقالتتددالملعددالتددظلدصنلاددشلاصيددـلعددؼل ددض ياالكت  دديظلدئى اتيددااال

إلةدولا زدصددالدص لد ددجلدصندولعددالزدصددالت دلسللكػلتلودد لكتزاعددشل دياونل اتددولنمللت دداللوخيخدالتدديؼلدص ضدد ىؼلالكتدداكس لرغدالتوددقظلتدد سى يا
لكتىلآصياالت خجلت اؽسلتيؼلدت افنلدصنؾاةسلكدصنزاعشلتيؾقغا 

لدصنزاعشلدصوياونالعخلعاالدصنزاعشالع لحاالدصنزاعشال  شلدصنزاعش لانكهًبد انسانخ<

....................................................................................................................................................................... 

 انًمسيخ

لى ن ددالدصغلحددىلعددؼللفددظلدص لدعددشلدصا ي يددالدصنددولتددز الةددولت  ىدد لعارددعللهلعؾاخددـلعددؼلعؾددااجلدص دداصظلعددؼلويددعلدصخددل لكدصويا دددا
دص دخضيددالكدصااسةيدداالكىنغيددعلدصغلحددىلدص عادةددنلصض دداصظلدص اتددولتنؾددل لعؾاخددـالكتلؽددـلعقدد لد لىدداػلدصوددغاكىالدص   ددالكدص  دداسدالدصخ ىغدداال
إلصضودديالالكح ضددالص ارددالدصوددياوالدص اصغيدداالت يددعل إلكعنؾل ددا عغدالى دديبللت ددالدإلسكويددالكاؽودداؽيالاصددنلدص  دد لدصوددياووالةن  ضددـلعخىد دإلفاعددا

لكلنكدحقظ ل  خاةاتقظ تؾل ا عقغا االعانضبلدص ؾويااىض ولسغ 
اػلحاددا لدصوددياوالةددولدصددلاؼلدص اتددولردداػلكعددازدسل اتددالصضنددل التدداصنالسدالدصويا دديالدصوددا   لةددولدصغؾاخدداالكدل دديغالدصناددلسدال

إللعدداطلتؾغيددالحاددا لدصوددياوالكتاددلىا لةددولد حادداسلدص إلس يودديا إلةددول غضيددالدصودد طالك ددي شلغيددا لدصودد طل ا خددا  اتيددالتلةددـل دداطلولكاىغاؽددا
تلفغيددالكةددلللتزاعددشل ددياوول اتددوالحاعددالدصدد كسلدص اتيددالتددئتادطلدتتاحيدداال ؾا يددالكةغا يددالك خدد لؽدد كدالكعددزتغادالصنت يددشلدصوددياوال

رغدددالتدددظلالدص يؾيدددالكدلتدددعدسلدص قدددلللعنلدادددضالتقددد الل دددظلدصخادددا لدصودددياوولدص اتدددولكتؾغيدددالكزىدددال لواردددالدصودددياوالدص اتيدددالدص يؾيدددا
ل دديسنعؾ غالدصوددياوالدص اتيددالكتلحيددىلدتتاحيدداالععددناراالككتددىلخاددتلكد ددنادتي ياالصنؾعدديتلدصوددياوالدص يؾيددالدص اتيددالتغددالىادد طلت

كدلعداد للػلدص  حدداالدصناسىايدالدصود للىالدصغىدداىالندال غدجلر يداالك ضددنل). 2005دص اتيدالوكةداال دصد كس صزدش دصغعدنارا دصغىداصل
كى تددشل دد شلدص  حدداالل للالدصودد للىالدصغىدداىالخىلادديالتغيعفددال ددؼلغيافددالعددؼلدص  حدداالدص كصيدداعددالدصندداسىتلتزنوددالفدد ؿلدص  حددا

إلعن ددالدإل إلولتددلللاللتدديؼلدص ضدد ىؼلتاص  ىدد لعددؼلدصغلدحددبلدصلاؾيددالدصناسىايددالدصنددولت زددسلو ددا إلكتخدد ىادإلى ودد لو دداس لدصعدد  يؼل خاةيددا كدونادعددا
 ىؼلاصددولدصغزاؽددالكدصخدد سدالدصز يددا لدصنددنلىنغنددىلتقددالدص ضدد دػل ضددنلد ادد   لدص اتيددال(ولكتاةددىلدص  حدداالدصغنغيددع لتدديؼلدص ضدد2008 ؾدديؼال

( لفدد دلكحدد لعدداالدص  حدداالدصودد للىالدصغىدداىالتغعىدد لعددؼلدصخددل لكدصىدد تالكد خددل لالويددعل2002كدئ دد عيالكدص كصيددالو   دصغ يدد ال
عدؼلغيافدداالرغدداللػلو ددظلدد دن غاسلدصودد للهلةددولةغقلسىدداللت د لدصزددلدلسلدص عدداىالدصغىداىالةددولدصغغضزددالدص اتيددالدصود للىالل ضددنلؽودد ا

عىددالفددللد ر ددالك ضددنلعدد مل ددؾلدالالىضددالة دد إل ددؼل دد للدصوددياللدصودد للىيؼلصغىددالدصدد هلىندداةظلدصنؾدداغظلتدديؼلدصعدد  يؼلكتعدداتققغال
يالدصلايدد  لاصددنل غددشلةددول ؾااددال دد  لكسغ نقغددالةددولدصنلداددشالكتزددلىؼلدصض دداػلدصغعددنارالتدديؼلدص ضدد ىؼلصناةغددالفدد ؿلدص  حددالدصويا دد

عز ودداتولعغددؾقضالة دد إل ددؼلدص  حدداالدص خاةيددالكدص ضغيددالدصنددولتناةغقددالل دد دللدصغ ن  دديؼلدصودد للىيؼلاصددنلعىددالةددول ددؾلدالعاتددياال
كدصاغدددلللدص اتددول ضدددنلدصغودددنلملدصودددياوولغيدددالع ددد كللادللػلخادددلدالل( 2013كت ددالسلدصا دددادالدص عددداىالتددديؼلدص ضددد ىؼلودصتاى دددنال

إلدصنؾتيدد لىعددلتق الدصدد ت لة ضددنلدصدداغظلعغددالت خددجل ضددنللسألدصلدحددىلادللػلدصنزاعددشلدصوددياوولدص اتددولدلىددعدسللحددشلعددؼلدصغددلعلسالكالسدرددا
 فغيدالدصنزاعددشلدصودياوولدص اتددوالةخد ل دد الدص سد دالاصددنلاتددادزلتداكس لت عىددعلدصودياوالتدديؼلعىدالكدصودد للىالصن ضد لعوددنلىاالتخدداس ل

صدد صذلل( 2000صغددالصقددالعددؼلآ دداسلكةلد دد لتددؾ زسل ضددنلدصدد خشلدصددلاؾولودصقيحددالدص ضيددالصضوددياواالؽوددالدصوددياوالةددولعانضددبللؽ ددا لدص دداصظال
تؾدداكسلدص  ددعلدص دداصولكدحددىلدصوددياوالتدديؼلعىددالكدصودد للىالةددنلدصلحددالدصددادفؼلكت ضيددشلد  دد ا لدصزاعؾددالكسد لت  ددالدصنزاعددشلدصوددياوول

الدص دداكسىالصخيدداطلتزاعدددشل ددياوول اتددولحدددالسل ضددنلعؾاةودددالدصت دداسلتيؾقغدداالةدددولتددل ل دداألدئعزاؽددداالدصغناوددالكت  ىدد لدصغناض دددا
دصلةقداالدصوددياويالدص اصغيددا لاػلت خيددجلدصنزاعدشلدصوددياونلتدديؼلعىددالكدصودد للىالصدـلفدد الكدتددللكع دد للكفدللة ددشلدص ضدد ىؼلع ددلسدإلةددول

التدديؼلدص ضدد ىؼل ضددنلتددتنولوارددالدصوددياوالدص اتيددالدص يؾيدداالكفددللعددالى ؾددولعودداوالكد دد العددؼلدصنزاعددشلةددولد ؽعدداالدصوددياويالدصغانضتدد
لدص  الد وغالكخضجللؽغاال ياويالة ى  لخااالت  لدةنناللحؾا لدصولىسلدص  ى   

 يشكهخ انسراسخ<

كةددنل ددشلتددلدةالعخلعدداال ددياويالتدداغالكعنؾل ددالتدديؼلدص ضدد ىؼالكتدداغظلر ددا لدصغؾ غدداالكدصقيحدداالدصنددولت ؾددنلتاصوددياواالةدددئػل
إالكفد دلى دل غيدا ل دصعداعضاالكىودللفا دصنؾغيدا خادت  دؼ للاصدنللػلدصدؾ ظلدصودياويالتديؼلدص ضد ىؼلعودنخضاعودنلملدصودياوالدلىدعدسلتد يتا

لغاص ينقا  ةو دصن اؽس
تددظلاةددداد للسد دددالا دددنا  يالتددديؼلخ ددداد لدصودددياوالكسةددداسلدصىدددؾا الةدددولعىدددالكدصغغضزدددالدص اتيدددالدصوددد للىاالتعددداألت ضيدددشل
دصلتدىلدصنزداعضولدصوددياوولعدالتدديؼلدصد كصنيؼالكعدد هلاعزاؽيدالت خيددجلفد دلدصنزاعددشلك د شلت خيخددـولكحد لتلاددضالدص سد دالدصددولكةدلللحىددلسل

إال ضددولدصدداغظلعددؼلتددلدةالدصغخلعدداالدصنددولتندديللةددا لنف يددالصضنزاعددشللةددولدصويا دداالدصوددياويالكاتتاحيدداالدصن دداكػ عدداتيؼلدص ضدد ىؼل ددياويا
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فدد دلة د إل ددؼلحضددالدص سد داالدصوددياويال ددؼلدصنزاعدشلدصوددياوولدص اتددولتديؼلدص ضدد ىؼلد عددالدصد ملىناضددالدصخيدداطلتاص سد دداللدصودياوولتيؾقغددا 
لاتولتيؼلدص ض ىؼ دص اصيالصو لدصت ل لدص   يالكصن خيجلدصنزاعشلدصوياوولدص 

 أسئهخ انسراسخ<

 عالفللكدحىلدصنزاعشلدصوياونلةنلدصلحالدصادفؼلتيؼلدص ض ىؼ؟  1
 عخلعاالدصنزاعشلدصوياونلتيؼلعىالكدصو للىا؟لعالفو  2
 عالفولع لحاالدصنزاعشلدصوياونل؟  3
 عالفول  شلدصنزاعشلدصوياونلتيؾقغال؟  4

 أْساف انسراسخ<

  لدص ض ىؼتيؼلدفؼلةنلدصلحالدصات ضيشلكدحىلدصنزاعشلدصوياونل  1
 عخلعاالدصنزاعشلدصوياونلتيؼلعىالكدصو للىا لدصن اال ضن  2
 دصن اال ضنلع لحاالدصنزاعشلدصوياون ل  3
  قغادصن اال ضنلدصو شلدصغخناوالصنت يشلدصنزاعشلدصوياونلتيؾ  4

 اإلطبر انُظزٖ

ٙ انعزثٙ  يبْٛخ انتكبيم انسٛبح

عدؼلدصدد كسلصضن داكػلتقدد الت  ديظلدصغؾداةىلةددولع داسللكلر ددالعدؼلدصغ ددادالى ؾدولدصنزاعدشلةددوللتودتلاددلس لدتتداثللكصنديؼللكع غل ددال
دئحنىددالىالكدصويا دديالكدئةنغا يددالدًعؾدداالكدئ ددنتال لعددؼلدصااحدداالكدئعزاؽيدداالدصغناوددالكدصغنلح ددالخااددالدصغددلدسللكدتوددا لد  ددلدثل

الكلع ضيددالد ددنع سلكتاىدديملدصغددلدسللكتت يددشلكتؾددل لدصغؾددنضالكدصناىددملكةددجلععدىددالدئؽندداولدصؾودد يالكحددل لدصنتدداكألك خدد لدصىددتخا
ل( 2001دصناىيملكتخويظلدص غشالكتت يشلدصغؾاةوالةولدصولثلدص اصغيالدص ا لودصغعلخوال

 يفٕٓو انسٛبحخ انجُٛٛخ 

دصوددياوالدص يؾيددال  دداس ل ددؼلندصن دداكػلدصدد كصولكدئحضيغددولتدديؼلع غل ددالعددؼلدصدد كسلكدونزارقددال ددؼلااىددجلدصوددياوالصنلايدد لدص  حدداال
ليغالتيؾقان ة

ٍ يظز ٔانسعٕزٚخ يمٕيبد انتكبيم انسٛبحٗ  ثٛ

إلتاص ضد دػلد ةؾ يدداالةاص ضدد دػلوعىددااللرزة انًسرربفخ ثررٍٛ انجهرسٍٚ  1 إلحىدديادإلؽ ددادإلصخىدالدصغودداةالحيا ددا :لتوددنعاثلدصاوضددالتاصادا ا لكحنددا
إلة  إل ؼلامنادرقغالةنل اوشلدص  الد وغال  لكدصو للىا(لعنادتاناػلةعادةيا

 ضدنلتؾددا لدص ودالدصدد هلىدداتتلتيؾقغدال  ددالدص  ددالد وغداالكنصددذلعددؼللتددظلددتتدداثلتديؼلعىددالكدصودد للىالجغزافررٙ انجرز٘<االتظربل ان  2
صدداتتلعىددالعددؼللكدصوددزذلدص  ى ىددالالكفددللععدداك ل غدد ثلصضغدداكس)2016وللتاىددشلةددولتاصخددافا خدد سلدصخغددالدصغىدداىالدصودد للىال

(لرددظالكى نخددد للػل50تاددلسلولةعىدددا لتيددادػلعؾاخددالعؾن ددىلمدداطلدصعدديتلعدددىلسلنلوغيدد لةددولعؾاخددالت دددلدلمددغاسلدصودد للىال  ددا
دص وددالةددنلودداسلاؽعددا ـل يوددقظلةددولتددلعيؼلتؾخددشللة ددشلصضغودداةاىؼلتدديؼلدص ضدد ىؼلعددؼلدص  دداولكدصغ نغدداىؼلكدصوددياللكدص غاصددالدصغخيغددال

ل( ل2016وفاةيؾعنلػاللكلةاىخيالل يالاة  إل ؼلوارالت اسىالىونتي لعؾقالدص ض دػلك يزلػللكسلةوالىاتتلحاستو
ددلكفددول ددد العقددظلص  ددشلدصاوضددالدصوددياويالعغن دددالت ن ددالدصضعددالللد لتلداددشلتددديؼلدص عددالكك دديضالصضنتددافظلكدئلسل:انهغررخ انٕاحررسح  3

إلعدؼلل دد ا لسغ دالدصوددتالاصددنلكةقدالع دد ل الكفد دلفددللودداسلدصودياللدصودد للىيؼل ؾد عالىددلتلػلصغىددال إلعقغددا كؽاة داالكحدد لتزدلػل دد  ا
اتيددال دد  ـلصضوددياوالكدص زددسالويددعلىعدد اكػلتددلؽقظلةددوللكادداؽقظلكتدديؼللفضقددظلكلو دداتقظلكع دداسةقظالكعددالىن خددجلتاصؾودد الصضوددياوالدص 

دصا يوددنلفددلل غددجلدصدداكدتتلدصنددنلت غددىلتدديؼللتؾددا لفدد ؿلد عدداالعددؼلويددعلكودد ؿلدصضعددـالكدص ىاؽدداالكدصخددا لدص عادةددنالكدصز يددالعددؼل
دص ددالدالكدصنخاصيدد الكلػلع دداسلتؾعدديتلدصوددياوالدص اتيددالكتؾغينقددالعددؼلحدد طلونددنلدًػلدلىنؾا ددالعددىلدئعزاؽدداالدصغناوددالكدصغنددلدةا ال

إلصك ددنخادسلكدصنزاعددشلدصوددياونل ضددنلدصغدد ملدص  يدد لودص لدعدد  الصدد صذلى دداللػلت نددشل دصوددياوالتاتي قددالدصا ي ددنلتدديؼلدص ضدد ىؼلتدد  يغا
2005 ) 

إلعددؼلدصاغلؽيؾددالكدئستيدداللرغددالىخضددشللانتمبنٛررس ٔانعرربزاد انًتمبرثررخ<  4 اػلزىدداس لتضدد لىنغنددىلتنخاصيدد لك ددالدالعنخاستددالىندديللصضوددا للحودداا
صيدد لة ىدد  لصض ضد لدصغ دديبالكىود السدوددالدصوددياللدصغىداىيؼلكدصودد للىيؼلك دا  تقظلدصغخيغدديؼلةددولعدؼلل  ددا لدصنزيدبلعددىل دالدالكتخا

لتؾدا لدص ضدد ىؼل تدديؼ كدصدن وظ كدصن دداكػ ددخدل  عدؼللكداددا لةدلد لعنخاستددالعدؼلويددعلدصنخاصيد لكدص ددالدالكدصضعدالكدصدد ىؼالعغدالىعىدد 
ل( 2008و ضغاػال

تدداصاغظلعددؼلاخددن الدصا دداطلدص اتددولتدديؼللكسلدصددلاؼلدص اتددنالادللػلدصغادد تلدص اتددوللادد للندلمددقا ل اصغيددااللانًطررجد انعزثررٙ<  5
 ل.(2008كىغ شلللد لة  ل ياوو لودص لدع  ال

صخدد ل دداال ددؼلدصعدد الدص اتددولووددؼلدئ ددنخ اسالكو ددـلصضعاىددالدصخددالطلاصددنلتدد لؿالكردداطلدص ددياةاالل:انضررٛبفخ ٔحسررٍ اإلسررتمجبل  6
دصغنلاددضالةددولدصعدد الدصغىدداملكدصودد للمالتضخددنلد ن ودداؽالعددؼلدصخددالعيؼلكدص دديلالد ةاؽددالدصدد ىؼللؽوددنقظلدص يددا للكفدد ؿلدص ددالدا

إلك الدالكتخاصي لاؽواؽيال اىخالعالزدسلع نغ ؾالدص اتولعنغوزالتقال ل( 2011دصااياال(دصغالىالحيغا
الدصوددياوالدصودد للىالكزىددال لخالاقددالتدديؼلةددنلاادداسلتؾعدديتلوارددتطجٛررك سٛبسررخ انسررًبٔاد انًفتٕحررخ ثررٍٛ يظررز ٔانسررعٕزٚخ<   7

دصغغضزددالكعىدداالتددظلت مدديؼللكسلخددتلايددادػلتدديؼلعدد ىؾنولةدد  لتاصودد للىالكدئ ددزؾ سىالةددوللكسلت دداكػلعددىلمددارالايددادػلخددا ل
(لحاعددالمددارالدصؾيدشلصضايددادػلتن مدديؼلخددتلتدديؼلدصخددافا لكةدد ؿلىادد طلسةدداسل2014(الكةددنلعدداسنلو2007 د للىالكعىددالةددنل دداطلو

غعندداتيؼلكدصغددلداؾيؼالكىوددقظلةددنلزىددال لدص ارددالدصن اسىددالكدصوددياويالكزىددال لوارددالدصوددياوالدص ىؾيددالةددنلدص ددضلكدص غددا لد  غدداسلكدص
خااداللػلةد  لفددولدص اادغالدصناةيقيددالكدصن اسىدالةدولدصغغضزددالدص اتيدالدصودد للىاالة د ل دؼلرلؽقددالكةقدـل ددياوياللىؾيدالكتاةيقيددال

ل( 2014ص اتولودصؾيشلصضايادػالكت اسىالكلة شلعادرعلدصنولثلةولدص اصظلد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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تعددنادلعىددالعددىلدصودد للىالةددنل دداوشلدص  ددالد وغددالكفددللعددالى ؾددولعودداوالكد دد اللئشررتزان انجهررسٍٚ فرٗر سرربحم انجحررز ا حًررز<  8
(ول2012دصؾادداثلعددؼلدصنزاعددشلةددولد ؽعدداالدصوددياويالدصغانضتددال ضددنلتددتنولدص  ددالد وغددالكخضددجللؽغدداال ددياويالة ىدد  لودص دداعؼال

دصاىتيدددالك دددياوالدصغقاةاؽدددااللكخاادددالت ددد لاةننددداللحؾدددا لدصودددلىسلدص  ىددد  لع دددشل دددياوالدصيادددلالكدصودددياوالدصا ددداد لكدصودددياوا
 كغيافا 

تعددنادلعىدالكدصودد للىالةددولدصد ىؼلدئ دد عوالةاصوددياوالتدد دةىلدصد ىؼلكدص ددضلتغ ددشللفغيدالخااددالصضودد للىالتددشللانسٚبَرخ انًشررتزكخ<  9
عددؼللفددظلسرا عفدداالصزلؽقددالعقدد لدصدد ىؼلدئ دد عولعغددالى  ضقددالع ددشلةدد  ل ددياووالويددعلىخىدد لدصغودد  لدص ددادطلكدصغودد  لدصؾ ددلهل

ىدديؼلدصغىدداىيؼلصدد د لةاى ددالدص ددضلكعؾا ددذلدص غددا الكت خددجلدصودد للىالدصؾودد الد ر ددالعددؼلاىددادللدصخاددا لدصوددياوولكنصددذلصنلدةدد لع 
إلعددؼل5د عدارؼلدصغخ  ددالةيقدداالةا مدداا لدصدد ىؼلىعكسكفددالتخىدد لدص ددضلكدص غددا لىىددشل دد لفظلاصددنلوددلدصولو (لع ىدديؼلمددامل ددؾلىا

ودصاع ددداػال %(لعدددؼلةغضدددالدصودددياوا6 46(لعضيدددلػلزد دددالك دددا لاللهلعددالى دددالسلو17دص دد للددةغددداصولصضدددعكدسالكدص ددداص لودددلدصولو
ل( 2011

 تحسٚبد انتكبيم انسٛبحٙ انعزثٙ

ل(لاصنللػلدصن  ىاالدصننلتلدةـلدصوياوالدص اتيالكت لثلعوياتقالدصنزاعضيالتنغ شلةيغالىضو:ل2001ىعيالدصغعلخولو
لصغيالكلكسلدص لدس دستتا لد   اسلدصوياويالتاصغخاسؽالتاصغ  دالدص ا -
لعل غيالدصوياوالةولدص  للدص اتيا  -
لدصا ةاالدص اتيالكا لتالدصنزاعشلكع لحاالدصنؾخشلتيؼلدص  للدص اتيا  -
لت اىؼلدئؽتاثلدصوياوو  -
لدصنوا لدصوياوولدص اتو ل -

 يعٕلبد انتكبيم انسٛبحٗ ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ

ةددولتؾغيددالدصدد خشلدصددلاؾوالصقدد دلىن ددـلدص ضدد دػلاصددنلدئفنغدداطلتقدد دلدصخاددا للت ن دالدصوددياوالةددولعىددالكدصودد للىاللودد لدصغددلدسللدصغقغددا
إلةددنلدصنزاعددشلدصوددياونلتيؾقغدداولكاػلتدد بل كت ددعلدصودد شلدصزتيضددالصنؾعددياـلكتودداىىلؽغددلؿالتدداصاغظلعددؼلدصغ لحدداالدصنددولتددز التددل يادإل ددض يا

لتن للعؼلخ سلعاىضو:ع  دالدصوياوالتيؼلعىالكدصو للىالىاةىلاصنلدص  ى لعؼلدص لدعشلكدصغ لحاال
إلر يددادإلةددولكةددـلتؾغيددالدصوددياوالتدديؼلدص ضدد ىؼلكد ر ددالتددل يادإلةددنلدصخاددا لدصوددياوولليعٕلرربد سٛبسررٛخ<  1 تغ ددشلدص لدعددشلدصويا دديال ا خددا

ةيقغدداالخااددالةدددنل ددشلدص دداكالدصويا ددديالدصنددنلىن ددداألصقددالدصددلاؼلدص اتدددنلعددؼل دددلسدالدصاتيددىلدص اتددنالعغدددالللملاصددنل ددد طل
الكدتوددا لو ددظلدصغعددز الد عؾيددالع ددشلدؽنعدداسلدئسفددا لكتعيدداللؽ غددالدص زددظالكتدد فلسلدص  حدداالتدديؼلدصدد كسلا ددنخادسلدص زلعدداا

دصغن دداكس الكحادداا لدصوددداياوال دداىىلدصندددل التدداصنالسدالدصويا ددايالالك دددي شلؽغددللحادددا لدصوددياوالةددولعىدددالكدصودد للىالعافدددلػل
ل( 2014تق ؿلدصنالسدالوميالال

 بلتؾيددالدصغلدادد الكدصؾخددشالانلدػلتددلدةالدصغادداسدالكعددزدؽولكمدد زالادداثلكحاددال دداى االتنغ ددشلةددنلتددليعٕلرربد ئلتظرربزٚخ<  2
كةغيددىلك ددا شلدصؾخددشلدص دداهلكدص ددلهلكدص  دداهلتدديؼلدصدد كسلىوددا  لةددولوارددالؽخددشلدصوددياللكدصغودداةاىؼالعغددالىؾغددوللخددشلدص ضدد لعددؼل

(لعضيدداسل300دالدص عددالدصغخ ضددالاصددنللر ددالعددؼلودصوددياواالويددعلتعدديالدئوىددا دالكد سحدداطلاصددنلدونيدداولدص دداصظلدص اتددولخدد سلدصوددؾل
ل( 2012لكدسلعؼللةشلت ويؼلدص ؾيالدصن نيالصضوياوالووؾيشال

إلتددد بلدصخددد سدالددحنىدددالىال ضدددنلعودددنلملدصغدددلداؼلدص اتدددولعدددؼلويدددعلدؽاتددداألدصخددد س لدصعددداد يال كعدددؼللفدددظلدص خ دددااللى دددا
اىددادلدالدصتدداللدص اتدددولدلتعدد  ـل ضددنلدصخيدداطلتاصودددياواللكدصاكدتددالكد ةددلسالخااددالةددولعىددداالت زددسلدصلتددىلةددنلدصوددد للىا لةخضددا

ة د إل ددؼلتدد فلسلدص  ىد لعددؼلدصغلدحددىلد  اىددالكدصناسىايدالةددولدصدد كسلدص اتيدداالؽني دالصعيددا لدصىددياؽالدص كسىددالصقداالعددىلغيددا لدصغامدد ىؼل
يحددالتؾعدديتلدصوددياوالةددولدصدد كسلدصوددياوييؼلكدصغندداةغيؼلكؽخددملدصادداثلدصغزلىددالاصيقدداالك دد طلكةددلللةدداك لكد دد الددؽنعدداسلصغزاتددالف

ل( 2010دص اتيالصنوقيشلدص ىلسل ضنلدصغ ضلعاالدصنولىاى فالدصوياللدصغنلح لػلوا غا يشال
كفددنلتدد بلدصغقدداسدالكدصخدد سدالدصتؾيددالصضغددلدسللدص عدداىاالكحضددالت ددالسلدصا ددادالكدصدد كسداليعٕلرربد يتعهمررخ ثرربنًٕارز انجشررزٚخ<   3

دصوددياوولدصغىدداهلكدصودد للهالكحضددالتلفيددشلدص دداعضيؼلةددولدصوددياوالتاصنزؾلصلةيددالدص  ى ددااللدصن سى يددالدصغعددنارالصض دداعضيؼلةددولدصخاددا 
 ددلد لعددؼلى غضددلػلةددولكرددادالدصوددياوالكدصوددتاللكلةددولدصتؾددالثلكعىدداصللدص ددلزداالكرددشلعددالصددـل  حددالتاصخاددا لدصوددياوولتغىددال

إللكدصودد للىال ضددنلدصدداغظلعددؼلكةددللل دد  لع افدد لكعدد دسنل ددياوياالفؾددادلواةددـلاصددنلسةددى إلكؽل يددا عوددنلملدصندد سىالدصغنددلةالرغيددا
ل( ل2011كتل ي ـلصينغزؼلعؼلتض يالدصعىال لدصغنلح ـلةولدصاضال ضنلدصغلدسللدص عاىالدصغزفضالود  اوال

ةددولدصلدىدداالدصغن دد  لد عاىزيددالدصتااددالدعدداطلتؾعدديتلدصوددياوالل2001 دد نغ الل11صخدد للتاوددالا ندد د دالليعٕلرربد ا يررٍ ٔا يرربٌ<  4
دص اتيددالتدديؼلدصدد كسلدص اتيدداالالكصزددؼلدصوددياوالعددالزدصددالت دداؽولعددؼل ادحيددشللعؾيدداللفغقددالد ددنع سلدصودديالالةتددولر يددالعددؼلد ويدداػل

 الكاعددالعددؼلدصتؾددالثالكاعددالعددؼلدصغاددا ظلكدصغ دداسالعددىلغيددا لد عددؼلىعددزللدصوددياللعددؼلد ددنع صقظالاعددالعددؼل ددا خول ددياسدالد ةددا
تغتقلعدـلدصعدداعشلويددعلى  ددعلدصوددا لل ددؼلتضدد لخدداسلعدؼلدص دداد ظلكوددلدلطلدصودداحالكدصزددلدسطلدصا ي يددالكدصغعددز الدصىدد ياالانللػل

ل ( 2008ازلفاسلدصوياوالىناضالكةلللد عؼلتعزشلراعشلوىلؽسال
لعددؼلزىددال لددفنغدداطلكعؾقددالليعٕلرربد ئعييٛررخ ٔتسررٕٚمٛخ<  5 تدد بلدئ دد طلدصوددياوولدص اتددولتدديؼلعىددالكدصودد للىاالانلدتدد ا

تاصوددا للدص اتددولةددولك ددا شلدئ دد طلدصغىدداملكدصودد للمال ددؼلااىددجلوغدد الل ا يددالكتددادعضلت اىتيددالععددنارالصضغؾددااجلدصوددياويال
يؼلالرنخددداس لدص خاةددداالكدص دددالدالكدصضعدددالكحدددا لكد  اىددداالكدص ؾدددنلدصن نيدددالدصغندددلدةا العدددىلدصناريدددعل ضدددنلدص لدعدددشلدصندددولت غدددىلدصعددد  

دصغودداةاالفدد دلكصددظلتددانغزؼلكزدس لدصوددياوالعددؼللػلتددؾ ظللر ددالعددؼلت دد الع اددااسأل ادداياوياالكفادداؾادلواةادداالاصددنلاؽعادداا لعزادددااتال
إلغيددا لد ددنادتي يالكدتدد الصنوددلىجلل.(2011  ادداياويالةددولدص ادداض دػلدصا يواددايالدصاددانولىاددالتولعادداؾقالدصويالودصاع دداػا كىن ددلللى ددا

إلصندداكىضلدصادد عاالكدصغؾن دداالدصوددياويالدص اتيدداالكعددالزدصددال إلل ا دديا لدصنوددلىجلؽعددااا دصغؾددنضلدصوددياوولدصغعددنادلتدديؼلدص ضدد ىؼلويددعلى دد ا
دص  ىدد لعددؼلدصدد كسلللكسل اتيددال  ىدد  لتوددلثلعؾن قددالدصوددياوولتىدديعالدصنؾدداةسالكصدديسلدصنزاعددشل ضددنلدصدداغظلعددؼلتعدداتـلفدد دلدصغؾددنضلةددو
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دص اتيددا لعددىلغيددا لوغدد الدصندداكىضلدصوددياووالكغيددا لد لصددالكدصؾعددادالدصوددياوياالةدد لؽ دد فال ضددنلعلدحددىلدئؽناؽددالدصاااددالتقيحدداال
لدصوياواالكدل ضنلعلدحىلكزدسدالدصوياواالعىل  طلد ن غاسلدصنزؾلصلةياالدص  ى الةولتؾعيتلدصوياوالتيؾقغا 

إلر يدادإلةددولعادةدجلدئىددلد لك د للدصعدداالكؽل يدالدصتؾددالثللخ ثبنمطرربا انسرٛبحٙ<ضرع  انجُٛرخ انتحتٛررخ انربطر  6 ىن ددلللػلفؾدادلؽخىددا
ةددنلدص ضدد ىؼ لكت دد لدص ؾيددالدصن نيددالعددؼللفددظلعخلعدداالةدد  لدصودديالللكلاددالفظالرغاتعددزشلدص ؾيددالدصن نيددالعددؼلعيدداؿلكادداالادد ول

إلةددو تؾعدديتلدصوددياواالويددعلتعدديالدئوىددا ياالكد سحدداطلاصددنللكاداثلكؽخددشلتزاةدداللؽلد ددـلدص دداهلكدص  دداهلكدص ددلهل ؾىددادإلل ا ديا
 ( 2012(لعضياسللكدسلوةاى  لددت الال300دص اصظلدص اتولت اةالخ سلدص عال ؾلدالدصخالعالاصنللر العؼلو

ٍ يظز ٔانسعٕزٚخ ٗ ثٛ ٖ انتكبيم انسٛبح  سجم ٔرؤ

للىالكعددؼللتددازل دد شلدصنزاعدشلدصوددياونلتدديؼلدص ضدد ىؼلتلةد لدص  ىدد لعددؼلدصغخناوداالكدصددا هلصدد  ظلدصنزاعددشلدصودياونلتدديؼلعىددالكدصود 
لعالىضو:

 :لٔضع ئستزاتٛجٛبد تسٕٚمٛخ يشتزكخ ثٍٛ انجهسٍٚ  1

ى ددال ضددنلدص زلعددالكدصخاددا لدصاددا لكدصقيحدداالدصغزضتددالتاصوددياوالددفنغدداطلتاصنوددلىجلدصوددياووالةقددلل دد للة دداسلاندللووددؼلد ددنا دعـال
ك دددياويالكةؾدددالثلكعؾن  دددااللكػللػلىزدددلػلصقدددالعلدحدددىلاؽناؽدددالكؽعدددادالت اىتيددداالويدددعلدلىغزدددؼللػلؽنايدددشلكةدددلللعؾدددااجلل اىدددال

ل.(Nelson, 2011ولكتادعضل ياويالكتاكى يالعنؾل ا

 :ٔضع سٛبسبد سٛبحٛخ ٔئعييٛخ يشتزكخ ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ  2

كعااص ددالدص قدداالدصغانىددالةدددنلتغ ؾددنلتت يددشللكسلك ددا شلدئ دد طلكدصىدد اةييؼلكدصزنددا لتاص ضدد ىؼلةددولدصدد  ل لاصددنلتؾعدديتلدصوددياواالل
دص ضدد ىؼلتاصن دداكػل ضددنلوددشلدصغعددز الكدصغ لحدداالكعددؾللدصنوددقي الدصنددولعددؼلمددلؽقالتت يددشلدصنزاعددشلدصوددياونلالاادد ثلتددادعضلا  عيددال
لكتاكى يدداالتغانضدددبللمددزاس:لدص اد ددد لدصلسحيددالكدئصزناكؽيدددالكدصت ددا ياالكدئند دددااالكع استددالدئ ددد طلد ةؾ ددولدصددد هلى دداظللخ ددداس
دص دلدلطلدصنددولتخددىلةددولدصدد كسلدص اتيافدد دلكىداملىدداملددت دداللدص اتددنلصضتؾددالثلكدصوددياواللػل د طلد نغددالل يا ددال اتيددالععددناراالك دد طل
إل ضدددنلتادددلىالكت ددد ىعل تؾتيدد لتلادددياالعدددزتغالكزسد لدصودددياوالدص دددا لكدص غ يدداالدص غلعيدددالص ت ددداللدص اتدددنلصضودددياوالدؽ زددسل دددض يا

صددنلواعدداػلدصغعدداك االدصوددياويالعددؼلةددا لدد ددن غاسدالدصلد دد الكععدىددالدئؽندداولدصز يددالةددنلخدد عاتقالدصادد عاالدصوددياوياالعغددالللملد
 ( لل2000كلةقعتقالكللكدتقالو ا  مال

 لانتٕجّ نسعى أًَبط سٛبحٛخ جسٚسح ثٍٛ انجهسٍٚ )سٛبحخ انٛرٕد(<  3

 ددؼلااىددجلاؽعدا لعيؾددا لىادلالىدداتتلتدديؼلتدظلعؾاحعددالاداللعخندداللت مدديؼلععداك لخددتل دياونلتدديؼللفددالدصغىداىالكت ددلدلدصود للىال
دلعدددؼل دص ضدد ىؼلكنصدددذلصنؾغيدددالدصوددياوالت ؾدددل ل ددديؾا لدصنددولتنغيدددعلتغؾن  اتقدددالدصودددياويالكا ي نقددالدصا تددداالفددد دلدصغعدداك ل دددي  لكدوددد إ

عددشلدصغعدداك االدص غ حددالدصنددول دديتاالتقددالدص اؽ دداػلدصغىدداملكدصودد للمالك دديزلػلحىددالدصغودداةالتدديؼلع ىؾدداللفددالكت ددلدلفددللدص ا
دلعددؼل د  ا ددنلصؾ دداللدصاددتلدصوددياونالاتدداةالاصددنل ددقلصالك ددا الكلعدداػلدصنؾخددشلتدديؼلدصغدد ىؾنيؼلنؽىددبل ددا انلتاصياددالك دديزلػلكدودد إ
لفددظل لدعددشلدص دد  لدصوددياون لرغدداللػلع ىؾدداللفددال ددنزلػلدصغ  ددالدصوددياونلد كسلتدديؼلدصغغضزددالدصودد للىاالكلكسلدصاضدديضلاصددنلعىدداال

دصوددياويالدصغىدداىال اعدداالكةؾددل ل دديؾا لخااددالرغددال يؾعددتلتاصغ ددشلدصوددياوالةددولت ددلد لرغدداللػللعغددال يؾعددتلدصوددياوالةددولرددشلدصغدد ػ
 ددياوالدصياددلال نؾعددتلعددؼلةاؽددال دديالللكسلدصاضدديضالك ددنلةالةددا ل غاصددالر يددا لو غاصددال ددياوياالكةؾيدداالكالدسىددا(الكتدد صذلةددئػل

رغددالتضخددالفيحددالعددلدؽولدص  ددالد وغددالةددولل.(2016ؾسالتؾتيدد لدصغعدداك ل يعدد ىلكىعىدد لعددؼلةددا لدد ددن غاسلدصوددياونلةددنلدص ضدد ىؼلوتقدد
إلعدؼلعوددن غاىؼل د للىيؼلصنعدعيشلخدتلع وددولعؾدن ظلصضغادردالدصوددياوياالتديؼلعيؾدا لعخؾدالتغ ىؾددالت دلدلدصود للىاالكع ىؾددال عىدال اتدا

دصغخ ضددالال ضددنلللفددالةددولع اة ددالةؾددل ل دديؾا لدصغىدداىاالكرعددتاللسد دداالةؾيددالحددا لت مدديؼلدصعدداىاػلدص  دداهلدص  ىدد لخدد سلدصتنددا 
لػلىخنىددالع دداسل غضددـل ضددنلد غددادألدصوددياويالكدصناةيقيددا لكدصغتاكتدداالدتددعدسلةاسىددا كتنادكللتزضتددالدئؽعددا دالكدصن قيددعدالعددؼل

إلتلةدد ل غاؽيددالعددلدؽولعىدداىال ضددنل دداوشلدص  ددالد وغددالت غددشلةغي قددالةددولع ددادالؽخددشلدص  ددا ىل100ل-70و (لعضيددلػلةؾيددـ لكواصيددا
ل( 2016لىالكعىالو   هللاالكدصارا لتيؼلدصو ل

 يشزٔا ئَشبء انجسز انجزٖ ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ<  4

تدظلدئتتداثل ضددنلاؽعدا لدص وددالدص داملصضداتتلتدديؼلعىدالكدصودد للىالخد سلدصتندا لدصخالعدداالكدصد مل ددياضجل ضيدـلا دظلوةوددالدصغضدذل ددضغاػلل
كدصوددياونلتدديؼلدص ضدد ىؼالكخاددل لتاسىايددالتنغ ددشلةددنلتددؼل  دد لدص عىددع(الك دديزلػلتغ اتددالؽخضددالؽل يددال نوددقظلةددنلسةددىلدصن ددالسلدصن دداسمل

إلصنلح دداالفيحددالتؾعدديتلدصوددياوالدصغىدداىالةددئػلععدداك لدص وددالدص ددامالكدصدد ملى دد لل ستددتلدص ددالتدديؼلدصخدداستيؼلدً دديلىالكدئةاىخيددا لككةخددا
عددؼلدصودلثلدص اتيددالصغ ىؾددالةدنل دديؾا لكىؾنقدنلةددنلعؾاخدالسلنلوغيدد لتن دلدلمددغاسلدصود للىاال ددي خجلاتدا ل ددياويالةدنلد  دد دللدصلدةد  ل

مدداطلدصعددديتالخدد سلد  دددلدطلدصغخ ضددداالكلػلدصتنددا لدصخالعدددال نعدددق لتدديؼلعىدددالكدصودد للىالكراعدددشلدصغؾاخدددالدص اتيددالدؽتادةدددالدحنىدددالىال
كت اسىددالك يا دديالؽني ددالصعىدداس لخددالطلدص دداعيؼلدصغضددذل ددضغاػلصغىددالكتلحيددىلدص  ىدد لعددؼلددتتاحيدداالكتاكتلرددلدالدصن دداكػلدصغعددنادل

عىدداالتائتدداةالاصددنلل ددظلكتؾعدديتلحاددا لدصوددياوالت ددلل لدصوددياللدصاضي يدديؼلصعىدداس لمدداطلدصعدديتلكدصعالحددال لكىنلحددىلس دديسلفيحدداللعددى
%(ل30(للصددبل ددا لالتعىددال لتنااددنلو700تؾعديتلدصوددياواللػلىىددشل دد للدصوددياللدصودد للىيؼلدصلدةدد ىؼلصغىددالخدد سلدص دداطلدص دداسملاصددنلو

كفؾددادلتلح دددااللػلتعددق لواردددالدصوددياوالدصلدةددد  للل( 2016(لووودددؾنال2015 ددا للةدددنل دداطلو(للصدددبل450ويددعلتضدد ل ددد للدصودد للىيؼلو
%(الة دد إل دؼلدؽن دداجلعؾددنضل200(لعضيددلػل دا لل دد للمللملتاتتدىلتؾودد التن داكزلو2عدؼلدصودد للىالت د لاؽعددا لدص ودالزىددال لتىدشلصددالو

ىيؼلكدص دددا لعددددؼللكسلدصغعدددا لدص اتدددنلاصددددنل دددياوالدئحاعدددالكتيددددلالد ةدددازداالرغدددالاػلدصغعدددداك ل يودددقشلؽخدددشلدص  دددداولدصغىدددا
ل( 2016د سدتنلدصو للىاالكت ىيشلس لطلدص  لسلالكت خيجل لد  لاحنىالىالتىالةنلماىاػلدئحنىاللدصخلعنلوسمالال

ل

ل
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ادتي يالمدداعضالصناددلىالدصخاددا لدصوددياونلالىضددالدصغدد ملكتعددغشلتددادعضلتؾتي ىددالعنل دداالكحىدديا لتخددلطلعىددالكدصودد للىالتئ دد دللا ددنل
دصغددد ملةددددنلمدددننلع ددددادالت دددالسلدصا ددددادالدصودددياويالكدصغ ضلعدددداالكدئوىدددا دالكدصندددد سىالكدصنلفيدددشلكدصغعدددداسرالةدددولدصغددددزتغادال

 االكد وزدداطلكدص دددلدتتلدصودددياوياالككتدددىلل دددسلكدصؾدد كدالدصغناىىدددالةدددولفددد دلدصغ ددداسالتائتدداةالاصدددنلتلويددد لدصخدددلدؽيؼلكدصنعددداى
ععدددنارالصضغىدددداض االكدصنىددددؾيتاالصضادددد عاالدصودددياويالكدصغؾعددددوالكدص تددددا ل ضددددنلدص يحدددالكدصنددددادطلكدص دددداكدالكدصغددددلدسللدصوددددياويال

وددديالدصا ي يددالكدصناد يدداالرغددالتقدد الفددد ؿلدص ددادعضلاصددنلت ودديتلاةددداد دالتؾخددشلدصوددياللعددؼلخدد سلتودددقيشلعددؾللتلمدديادالدصدد خلسلكتي
دئةدداد دالدص غاريدددالكدصغاصيدددالكدئلدسىدددالكدصغىددداةياالعدددىلا دددنغادسلدصنعددداكسلص دددشلدصغعدددز الدصااس ددداالتائتددداةالاصدددنلدص غدددشل ضدددنل
تؾودديجلدصويا ددداالدصوددد اىالكدصنددداكىضلدصودددياوولكدص  اىدددالكدئ ددد ػلكدصنودددلىجلدصغعدددنادلكتؾوددديجلدصغلدحدددبلةدددولدصغدددزتغادالكدصغ اةدددشل

ل( 2000الدصقيحالدص ضيالصضوياواولدصوياويالدص كصيالةنلدص ض ىؼ

 :تحسٍٛ جٕزح انًُتج انسٛبحٗ انًشتزن ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ  6

تغ ؾددنلتؾددا ل ددياوالتزاعضيددالعددؼلخدد سلعؾددنضل ددياوولحددا ظل ضددنلع دداصظلدصندداسىتلكدص خاةدداالعددىلتؾلىددىل ؾااددالدصغؾددنضلدصوددياوولدصغعددنادلل
كت ودديؼلةددلل لدصادد عاالكد ؽعدداالدصوددياويال ددؼلااىددجلستددتلخاددالدصنؾغيددالدصوددياويالعددىلخاددتلدصنؾغيددالددحنىددالىالد خدداملصن خيددجل

 ,Thomas, & Dionysiaالكلكصيددالععددنارالصضندداكىضلصضغؾن دداالكدصادد عاالدصوددياويالدصغنددلةا لوؽغدللعنددلدزػالكاحاعددالع دداسألع ضيدد
2007; World travel & tourism council, 2007 ) 

 االْتًبو ثبنعُظز انجشزٖ فٗ يظز ٔانسعٕزٚخ<  7

ص ددداعضيؼلالكتل ددديسلع افددد لكنصددذلعدددؼلخددد سلتؾغيدددالدصغدددلدسللدص عدداىالةدددولدصخادددا لدصودددياوولكدصتؾددد حوالكدصن ددداكػلةددولع ددداسلتددد سىالدل
كرضيدداالصضتؾ حددالكدئلدس لدصوددياويالكدص ددا ل ضددنلةددلل لدصن ضدديظلةيقددالونددنلىددنظلتادداىضلرددلدلسلعزفضددالصضخيدداطلتدد كسفالكدص غددشل ضددنلؽخددشل

ل( Iroegbu, 2001; World Economic Forum, 2013دصن اس لكدصغغاس االدئلدسىالكتزؾلصلةيالدئلدس لو

 لفٗ انمطبا انسٛبحٗ ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ< ٔضع ذطظ استخًبرٚخ يشتزكخ  8

تغ ؾددنلكتددىلخاددتلعنخاستددالد فدد دالصنؾغيدددالدصخاددا لدصوددياونلكىناضددالنصددذلتدددلةيالعؾدداالد ددن غاسهلىوددقشلوارددالس كنلد عدددلدسال
ىؼلعددؼلكحددلدؽيؼلتددؾ ظلدصنزاعددشلدصوددياوولدصغاغددل لةيددـالكدص ؾددنلدصن نيددالدصغوددا   الويددعلتنؾددل لع ددادالدئ ددن غاسلدصوددياوولةددنلدص ضدد 

تاددلىالدصتؾددالثلكدصغاددا ظلكدصغخددافولاصددنلتؾددا لدص يددالدالكدصغونعددتياالكدصغؾن  دداالدصىدد ياالاصددنلدصغادرددعلدصاىاتدديالكدصخدداملدصوددياويال
كل دددقغالل( 2007  دددللمال(كدص دددلدخالدصودددياويالفددد دلتادتددداةالاصدددنلدصعددداراالدصودددياويالككردددادالدصودددتالكك دددا شلدصؾخدددشلدصودددياوول

إلكدص دداص لدد ددن غاسالدصوددياويالةددول %(ل5 9(عىددالت سةددالر يددا للةددولدد ددن غاسدالدصغ ضيددالتغددالىتددلثلدصغنل ددتلدصغن دداسال ضيددـللكصيددا
إلئوىددا ياالعؾ غددالدصوددياوالدص اصغيددا للعددالةددنل2 5رغددالوخخددالع دد دالؽغددللر يددا لت دداكزالدصغنل ددتلدص دداصغولدص دداص لو %(لكنصددذلا خددا

قدددالل ضدددنلرؾوددد العدددؼلدد دددن غاسلدصغ ضددنلحددد لةدددا للكػلدصغنل دددتللهللحدددشلعدددؼلدصودد للىالة ددداصاغظلعدددؼللػلع ددد سلدد دددن غاسلدصوددياوولةي
إ لكتودد نلدصودد للىالاصددنلتؾلىددىلدد ددن غاسدالةددول1 5و إلتغددالىن دداكزلدصغنل ددتلدصغ خددجل اصغيددا %(الادللػلع دد دالدصؾغددللةيقددالةددا لعاتت ددا

دصغىدداهلدصودد للملكتاددلسؿلكتض يددالددونياةددااللدصخاددا لدصوددياووالكفدد دلدد ددن غاسلدلمددذللؽددـل يوددا  لةددولتؾغيددالددحنىدداللدصوددياوو
ل( 2013دصوياويالدصغلعلصالةولدصغونخ شلوؽلدسال

 انتُسٛك ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ فٗ تٕلٛتبد ٔأيبكٍ عمس انًٓزجبَبد ٔاالحتفبالد انسٛبحٛخ انًشتزكخ<  9

تاصغخلعددداالدصغ  غدددالصضنزاعدددشلصضودددياونلكنصدددذلعدددؼلخددد سلدص غدددشل ضدددنلاحاعدددالدصغ ددداسألكد  دددلدثلدصودددياويالدصغعدددنارالكدصن اىدددبلل
كدصنؾودديجلةددولتلحيندداالكلعدددارؼل خدد لدصغقاةاؽدداالكددونتاصيدداالدصودددياويالدصغعددنارالكتؾعدديتل ددياوالدصغدددزتغادالكتعدد ى لدصاحاتددال ضدددنل

ؾ غددداالةددلل لدصاددد عاالدصودددياويالتاصغ ددداسألكد  دددلدثلدصودددياوياالكدص  دددلسلدصددد كصولدصغعدددنادلصضت اصيددداالدصودددياويالكدصنغ يدددشلةدددولدصغ
ل( 2000الدصقيحالدص ضيالصضوياوادص كصيالدصغناىىالو

 :لتجبزل انرجزاد ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ فٗ يعبنجخ ٔئزارح ا سيبد انسٛبحٛخ  10

كنصددذل ددؼلااىددجلتعددزيشلالدس لععددنارالصرزعدداالصضن ددادل ؾدد لودد كطللملادداسنلخااددالالكدد ددنتال لعددؼلت دداس لدصدد كسلد خدداهلكحددال
ددزعدداالكدص غددشل ضددنلدصناادديتلصرزعددااال ؽقددالتقدد للت خيددجلد فدد دالدد ددنادتي ياالعددىلتددلةيالحلد دد لددونياادداالد عؾيددالدصنددولت خددجل

دصغلدحددىلدصوددياويالتلةددـل دداطلةددولدص ضدد ىؼلك ددا ال ددلل لد عددؼلكد عدداػلكت خيددجلدد ددنخادسلكد خدد لتوةدداثلدصخدد سلدصدد زطلعددؼلدصاغلؽيؾددالةددول
 .(2016و   دصغخىللاللبين البلدينتلعيؼلدصوياوالعؼللةشلتؾعياقال

 انسراسخ انًٛساَٛخ
 يُٓج انسراسخ<

كاددبلكت ضيددشلدص ددافا لعددؼلةغيددىلةلدؽ قدددالتددظلدئ نغددالل ضددنلدصغددؾقضلدصزغددنلكدصغددؾقضلدصلاددتنلدصن ضيضددنلتقددد الدصن دداال ضددنل
صضلاددلسلاصدددنلدصؾندددا ضلدصغاةدددل الكدصاةدددل لاصددنلدصزناتددداالدصوددداتخالكدصندددنلصدددظلتزدددؼلعنددلةا لصخضدددالدص سد ددداالعلتدددل لدصنزاعدددشلدصودددياونل

ع ايددااللدص اتددن لرغددالتددظلدئ ددن اؽالتدد  ولدصغادةددىلكدصزنددالكدص  ددلطلةددنلدصغ دد الكدصغخددادالةددنلدصغددزتغادالدص ضغيددا لكتاصؾودد الاصددن
دص سد دددالدصزغيدددالكتياؽاتقددددالةخددد لتددددظلدئ نغدددالل ضدددنلتخدددداسىالدصغؾ غددداالدصوددددياويالدص اصغيدددالكااددد دسدتقاالكعؾ غددددالدصودددياوالدص اتيدددداال
كاوىدددا دالةاع دددالدصددد كسلدص اتيددداالكاوىدددا دالعاردددعلدصغ ضلعددداالكد ت ددداطلدصودددياويالدصوددد للموعان(الكت دددولدصنخددداسىالصقيحددداال

إ ككزدسدالدصوياوالةنلعىالكدص لو للىاالعىلع و الت اس لد سحاطلتيؼلدصقيحاالدصغى س لصضنخاسىاللوياؽا
ل
ل
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 عُٛخ انسراسخ ٔأزاح جًع انجٛبَبد<

تددظلدخنيدداسل يؾددال عددلد يالعددؼلخ دداد لدصوددياوـلةددولعىددالكدصودد للىاالكاددغغالد ددنغاس لد ددن ياػلص ت دداؿلدص دداطلصضنزاعددشلدصوددياونل
(ل4(لا ددددنغاس الكد ددددن   لو116(لد دددنغاس لالد ددددناةىلعؾقدددالو120الكتدددظلتلزىددددىلوصخيدددانلآسد لخ دددداد لدصودددياوالةددددولعىدددالكدصودددد للىا

(لد ددنغاس ال82(لد ددنغاس ل ضددولدص اؽددالدصودد للهالكتددظلد ددناةا لو86د ددنغاسدالؽ ددادإلص دد طلدرنغدداسلدئةاتددال ؾقددالرغددالتددظلتلزىددىل دد للو
ل يؾالدص سد الرغالىضو:ل(لد نغاسدالص  طلدرنغاسلدئةاتال ؾقاالكىلتللدص  كسلدصناصولتلزىى4كد ن  اللو
ل

 (< تٕسٚع عُٛخ انسراسخ0جسٔل )

 انسعٕزٌٕٚ انًظزٌٕٚ عُٛخ انسراسخ

 انذكٕر
:: 89 

 اإلَبث
91 7; 

 اإلجًبنٙ
00: <6 

ل
حوددغالدد ددنغاس لاصددنل   ددالع دداكسالدصغ ددلسلد كسلخددا لتغخلعدداالدصنزاعددشلدصوددياونلتدديؼلعىددالكدصودد للىاولكدصغ ددلسلدص دداؽولخددا ل

دصنزاعددشلدصوددياونلتددديؼلعىددالكدصودد للىاولكدصغ دددلسلدص اصددعلخددا لتوددد شلكس ملدصنزاعددشلدصوددياونلتددديؼلدص ضدد ىؼ لتددظلتىدددغيظلتغ لحدداال
د  دددحضالكةدددجلعخيدددانلصيزيددداالدصاغا دددولصخيدددانلدئت ددداؿلدص ددداطالكتدددظلت ضيدددشلدئةلتدددالدصندددولتدددظلدص ىدددلسل ضيقدددالتئ دددنا دطلدص اؽددداعضل

ل( SPSSدئوىا نلو

 

 حجبد أزاح انسراسخ<
رغددالتددظلووددا لعدد ملددتودداثلدصدد دخضنللصزددشلت دد لعددؼللت دداللدد ددن ياػلرددشل ضددنلودد ؿلا دطلع اعددشللصتددالراكؽ دداالص وددا لدص  ددااد ددنتددظل

صتخدددادالدد دددن اؽالعدددؼلخددد سلحيدددانلع اعدددشلددست ددداالتددديؼلعنعيدددادالدص سد ددداالكىلتدددللةددد كسلوودددا لع اعدددشلددست ددداالدصغىددد لل
لكع اعشللصتالراكؽ االصغنعيادالدص سد ا ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 ( حسبة يعبيم االرتجبط انًظحح ٔيعبيم أنفب كزَٔجبخ نًتغٛزاد انسراسخ6جسٔل )

 يتغٛزاد انسراسخ

 ا سبنٛت اإلحظبئٛخ

 يعبيم أنفب نهسرجخ انكهٛخ يعبيم أنفب كزَٔجبخ يعبيم االرتجبط انًظحح كٕز انًفززح

يمٕيبد انتكبيم 

 انسٛبحٙ

X1 1.:18 1.;;7 

1.<81 

X2 1.:68 1.;=6 

X3 1.::1 1.;<= 

X4 1.:01 1.;91 

X5 1.:9: 1.;89 

X6 1.9:= 1.;11 

X7 1.:61 1.;;1 

X8 1.996 1.;10 

يعٕلبد انتكبيم 

 انسٛبحٙ 

Y1 1.:<9 1.;<9 

1.<08 

Y2 1.:<8 1.;:1 

Y3 1.:<6 1.;;= 

Y4 1.:0< 1.;60 

Y5 1.:80 1.;08 

Y6 1.:91 1.;:0 

  سجم انتكبيم انسٛبحٙ

Z1 1.866 1.;87 

1.<90 

Z2 1.8:1 1.;77 

Z3 1.8=< 1.;99 

Z4 1.9<< 1.;<; 

Z5 1.80; 1.;88 

Z6 1.88: 1.;7: 

Z7 1.:66 1.;1= 

Z8 1.98: 1.;== 

Z9 1.:86 1.;.7 

Z10 1.99= 1.;76 

ل(851 0ال700 0راكؽ دداالص غيددىلدصغتددالدالكدص سةددالدصزضيددالتادكوددالتدديؼلو(لدصودداتجللػلع اعددشل  ددااللصتددال2ىن ددللعددؼلدص دد كسلو
إلكفددللو (لعغددالىدد سل ضددنل  دداالدصغخيددانلدصغوددنا طلةددولدص سد دداالرغدداللػلع اعددشل6 0كفددنلتدد صذلتنااددنلدص دد لد لؽددولدصغخ ددلسلاوىددا يا

إلل(لكفددنلتدد صذ685 0ل-417 0صضغخيددانلتادكوددالتدديؼلولدصغتددالدالكدص سةددالدصزضيددالددست دداالتدديؼ تنااددنلدص دد لد لؽددولدصغخ ددلسلاوىددا يا
ل(لد عالدص هلى سل ضنل  االددتواثلدص دخضنللصضغخيانلدصغونا طلةولدص سد ا 3 0كفللو

 َتبئج انسراسخ

ٍ يظز ٔانسعٕزٚخ< ٙ ثٛ  أٔالً< انُتبئج انربطخ ثًمٕيبد انتكبيم انسٛبح

اس لعددؼل  ددداسدالعخلعدداالدصنزاعدددشلدصوددياوولصن ضيدددشلتددظلوودددا لدصغنل ددتلدص وددداتولكددؽ ددادالدصغ يددداسهلكلسةددالدص خدددالصزددشل  ددد
ل(:3ددت اؿلدص اطل سد لدصا اد لدصغىاىيؼلت اؿلعخلعاالدصنزاعشلدصوياوولتيؼلعىالكدصو للىاالكىلتللة كسلو

ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 ٔانسعٕزٚخ(< لٛى زرجخ انخمخ نتحهٛم االتجبِ انعبو  راء انرجزاء انًظزٍٚٛ تجبِ يمٕيبد انتكبيم انسٛبحٙ ثٍٛ يظز 7جسٔل )

 االَحزاف انًعٛبر٘ انًتٕسظ انحسبثٙ زرجبد انحزٚخ انًتغٛز و
 %9=زرجخ انخمخ 

 أعهٙ لًٛخ ألم لًٛخ

0 X1 009 8.7= 1.=0 8.66 8.9: 

6 X2 009 8.06 0.0: 7.=0 8.78 

7 X3 009 7.<0 0.68 7.9< 8.17 

8 X4 009 7.91 0.96 7.66 7.;< 

9 X5 009 7.96 0.69 7.6= 7.;9 

: X6 009 8.0< 0.0: 7.=: 8.7= 

; X7 009 7.;: 0.08 7.99 7.=; 

< X8 009 7.<0 0.87 7.98 8.1; 

ل
(للػلحدديظلدصغنل ددتلدص ودداتولكددؽ ددادالدصغ يدداسهلكلسةددالدص خددالصغنعيددادالعخلعدداالدصنزاعددشلدصوددياوولكفددول3ىن ددللعددؼلدص دد كسو

وحددا لدصغودداةالتدديؼلعىددالكدصودد للىاالكدئتىدداسلدص عادةددنلدص ددامالكدصضعددالدصلدودد  الكدصنخاصيدد لكدص ددالدالدصغنخاستدداالكدصغادد تلدص اتددنال
يددجل يا ددالدصوددغاكدالدصغتنلوددالتدديؼلعىددالكدصودد للىاالكامددنادلدص ضدد ىؼلةددنل دداوشلدص  ددالد وغددا(لكدص ددياةالكووددؼلدئ ددنخ اسالكتا 

ل اصيالدص خالكةولدصغ ياسلدصغخ لسلعغالىزر للػلددت اؿلدص اطل سد لدصا اد لدصغىاىيؼلفللدت اؿلاى اتولكعزى لتع  لصق دلدصغخنال ل
ىاةددىلكةددلللدت دداؿلاى دداتولكعزىدد لصغخلعددداالدصنزاعددشلدصوددياوولتدديؼلعىددالكدصودد للىالعدددؼلةاؽددالدصا دداد لدصغىدداىيؼلاصددنلتدددلةال
عخلعدداالدصنزاعدددشلدصودددياوولتددديؼلدص ضدد ىؼلكد دددنع صقالصن عىدددعلدصددد خشلدصخددلعولكدصخ دددا ل ضدددنلدص ااصددداالكتنتددجلفددد ؿلدصؾني دددالعدددىللسد دددال

(الدصنددددنلتزرددد ل ضددددنل دددقلصالددؽنخددداسلتدددديؼلعىدددالكدصودددد للىال2012كلسد دددالوغدددال لول(ا2008(الكلسد دددال ددددضغاػلو2005دص لدعددد  لو
 صخا لدصغواةـلتيؾقغاالكدمنادرقظلةولدص الدالكدصنخاصي لك اوشلدص  الد وغا لل

رغددالتددظلووددا لدصغنل ددتلدص ودداتولكددؽ ددادالدصغ يدداسهلكلسةددالدص خددالصزددشل  دداس لعددؼل  دداسدالعخلعدداالدصنزاعددشلدصوددياوولصن ضيددشل
ل( 4 اؿلدص اطلًسد لدصا اد لدصو للىيؼلت اؿلعخلعاالدصنزاعشلدصوياوولتيؼلعىالكدصو للىاالة كسلوددت

ل

 (< لٛى زرجخ انخمخ نتحهٛم االتجبِ انعبو  راء انرجزاء انسعٕزٍٚٛ تجبِ يمٕيبد انتكبيم انسٛبحٙ ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ8جسٔل )

 انًعٛبر٘االَحزاف  انًتٕسظ انحسبثٙ زرجبد انحزٚخ انًتغٛز و
 %9=زرجخ انخمخ 

 أعهٙ لًٛخ ألم لًٛخ

0 X1 <0 8.79 1.<= 8.09 8.99 

6 X2 <0 8.6: 0.1: 8.17 8.91 

7 X3 <0 7.:; 0.7; 7.7: 7.=; 

8 X4 <0 7.76 0.8: 7 7.:9 

9 X5 <0 7.96 0.6; 7.68 7.<1 

: X6 <0 8.1; 0.08 7.<6 8.76 

; X7 <0 7.<0 0.07 7.9: 8.1: 

< X8 <0 8.7= 0 8.0: 8.:0 

ل
(للػلحدديظلدصغنل ددتلدص ودداتولكددؽ ددادالدصغ يدداسهلكلسةددالدص خددالصغنعيددادالعخلعدداالدصنزاعددشلدصوددياوولوحددا ل4ىن ددللعددؼلةدد كسلو

دصغوددداةالتددديؼلعىدددالكدصوددد للىاالكددتىدددداسلدص عادةدددنلدص دددامالكدصضعدددالدصلدوددد  الكدصنخاصيدددد لكدص دددالدالدصغنخاستددداالكدصغاددد تلدص اتددددنال
كووددؼلدد ددنخ اسالكتا يددجل يا ددالدصوددغاكدالدصغتنلوددالتدديؼلعىددالكدصودد للىاالكامددناددلدص ضدد ىؼلةددنل دداوشلدص  ددالد وغددا(لكدص ددياةال

 اصيدددالدص خددددالكةدددولدصغ يدددداسلدصغخ دددلسلعغددددالىزردددد للػلددت ددداؿلدص دددداطلًسد لدصا ددداد لدصودددد للىيؼلفددددللدت ددداؿلاى دددداتولكعزىددد لتعدددد  لصقدددد دل
صغخلعدداالدصنزاعددشلدصودددياوولتدديؼلعىددالكدصودد للىالعدددؼلةاؽددالدصا دداد لدصودد للىيؼلتندددلةالدصغخنال كىتوددالكةددلللدت دداؿلاى ددداتولكعزىدد ل

عخلعدداالدصنزاعددشلدصوددياوولتيؾقغدداالتادتدداةالاصددنلكةددللل  حدداالاي ددالتدديؼلدص ضدد ىؼلت  ضقددظلىعدد اكػللؽقددظلةددوللكادداؽقظلكتدديؼللفضقددظال
إلة دد إل دؼلا إلحىددالدصغودداةالتدديؼلدص ضدد ىؼلى  ضقغددالعنددادتايؼلةعادةيددا مددنادرقغالةددنل دداوشلدص  ددالد وغددا لتنتددجلفدد ؿلدصؾني ددالعددىلكلى دا

 ( 2012(الكلسد الوغال لو2008(الكلسد ال ضغاػلو2005لسد الدص لدع  لو
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ٍ يظز ٔانسعٕزٚخ< حبَٛبً< ٙ ثٛ  انُتبئج انربطخ ثًعٕلبد انتكبيم انسٛبح

تددظلوودددا لدصغنل ددتلدص وددداتولكددؽ ددادالدصغ يددداسهلكلسةددالدص خدددالصزددشل  ددداس لعددؼل  ددداسدالع لحدداالدصنزاعدددشلدصوددياوولصن ضيدددشل
  (:ل5ددت اؿلدص اطلًسد لدصا اد لدصغىاىيؼلت اؿلع لحاالدصنزاعشلدصوياوولتيؼلعىالكدصو للىااة كسلو

 

 جزاء انًظزٍٚٛ تجبِ يعٕلبد انتكبيم انسٛبحٙ ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ(< لٛى زرجخ انخمخ نتحهٛم االتجبِ انعبو  راء انر9جسٔل )

 االَحزاف انًعٛبر٘ انًتٕسظ انحسبثٙ زرجبد انحزٚخ انًتغٛز و

 %9=زرجخ انخمخ 

 أعهٙ لًٛخ ألم لًٛخ

0 Y1 009 0.;1 1.=: 0.96 0.<< 

6 Y2 009 6.09 0.77 0.=1 6.81 

7 Y3 009 0.;; 0.1< 0.9; 0.=; 

8 Y4 009 6 0.76 0.;: 6.69 

9 Y5 009 0.=1 0.61 0.:< 6.06 

: Y6 009 0.;< 0.1: 0.9< 0.=< 

ل
(للػلحدديظلدصغنل ددتلدص ودداتولكددؽ ددادالدصغ يدداسهلكلسةددالدص خددالصغنعيددادالع لحدداالدصنزاعددشلدصوددياوولكفددول5ىن ددللعددؼلةدد كسو

وع لحدددداال يا ددددياالكع لحدددداالدحنىددددالىاالكع لحدددداالعن ضخددددالتدددداصغلدسللدص عدددداىاالكع لحدددداالد عددددؼلكد عدددداػالكع لحدددداالا  عيددددال
إلعغددالىزردد للػلددت دداؿلدص دداطلًسد لكتوددلىخياالكحىددلسلدص ؾيددالدصن نيددالدصاااددالتاصخاددا  لدصوددياون(لعؾات ددالدص خددالكغيدداللدصددالاوىددا يا

لدصا اد لدصغىاىيؼلفللدت اؿل ض ولت اؿلع لحاالدصنزاعشلدصوياون ل
كىتوددالكةدددلللدت ددداؿل ددض ولكسدةدددولصغ لحددداالدصنزاعددشلدصودددياوولتددديؼلعىددالكدصوددد للىالعدددؼلةاؽددالدصا ددداد لدصغىددداىيؼلودددا ل

دصنزاعددشلدصوددياوولص ستخددا لتغوددنلملع يعددالدصغددلداؾيؼالتا تدداةالاصددنلكةددلللتؾودديجللد ددظلتدديؼلدص ضدد ىؼلصدد  ظلدص ضدد ىؼل ضددنللةددىل  ضددال
(الكلسد ددال2008دصوددياوالكددحنىددالالكنصددذلعددؼلخدد سلد ددنا دطلدصغددلدسللدصغاصيددالدصغناوددالةددنلراةددالدصغ دداداالكدمدداساللسد ددالىددلؽسلو

صوددداياوال ددداىىلدصندددل التددداصنالسدالدصويا دددايااالكىدددزلملكةدددلللد عدددؼلاصدددنللػلحاددداا لدل(لاصدددن2014(الكلسد دددالمدددياللو2012وؾددديشلو
لتلةالةغيىلك ا شلدصؾخشلىؾغوللخشلدص ض لعؼلدصوياوا لازلفاسلدصوياواالتا تاةالاصنللػ

رغددالتددظلووددا لدصغنل ددتلدص ودداتولكددؽ ددادالدصغ يدداسهلكلسةددالدص خددالصزددشل  دداس لعددؼل  دداسدالع لحدداالدصنزاعددشلدصوددياوولصن ضيددشل
  (:ل6ت اؿلدص اطلًسد لدصا اد لدصو للىيؼلت اؿلع لحاالدصنزاعشلدصوياوولتيؼلعىالكدصو للىاالة كسلودد

 (< لٛى زرجخ انخمخ نتحهٛم االتجبِ انعبو  راء انرجزاء انسعٕزٍٚٛ تجبِ يعٕلبد انتكبيم انسٛبحٙ ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ:جسٔل )

 االَحزاف انًعٛبر٘ انًتٕسظ انحسبثٙ زرجبد انحزٚخ انًتغٛز و

 %9=زرجخ انخمخ 

 أعهٙ لًٛخ ألم لًٛخ

0 Y1 <0 0.<6 0.1< 0.9= 6.1: 

6 Y2 <0 0.<= 0.61 0.:6 6.09 

7 Y3 <0 0.<; 0.60 0.:0 6.08 

8 Y4 <0 0.=< 0.00 0.;8 6.67 

9 Y5 <0 0.<: 0.1: 0.:7 6.1= 

: Y6 <0 0.=0 0.0: 0.:9 6.0; 

(للػلحدديظلدصغنل ددتلدص ودداتولكددؽ ددادالدصغ يدداسهلكلسةددالدص خددالصغنعيددادالع لحدداالدصنزاعددشلدصوددياوولكفددول6ىن ددللعددؼلةدد كسلو
وع لحدددداال يا ددددياالكع لحدددداالدحنىددددالىاالكع لحدددداالعن ضخددددالتدددداصغلدسللدص عدددداىاالكع لحدددداالد عددددؼلكد عدددداػالكع لحدددداالا  عيددددال

إلعغددالىزردد للػلددت دداؿلدص دداطلًسد لكتوددلىخياالكحىددلسلدص ؾيددالدصن نيددالدصاااددالتاصخادد ا لدصوددياون(لعؾات ددالدص خددالكغيدداللدصددالاوىددا يا
لدصا اد لدصو للىيؼلفللدت اؿل ض ولت اؿلع لحاالدصنزاعشلدصوياون لل

كت ددعمللدص او ندداػلكةددلللدت دداؿل ددض ولكسدةددولصغ لحدداالدصنزاعددشلدصوددياوولتدديؼلعىددالكدصودد للىالعددؼلةاؽددالدصا دداد لدصودد للىيؼل
دصنعضددال ضددنلفدد ؿلدصغ لحددااالتا تدداةالاصددنلكةددللل  حدداال يا دديالكدحنىددالىاللاي ددالتدديؼلدص ضدد ىؼالكفدد دلىنتددجلعددىللسد ددالاصددنل ددقلصال

ل(لكدصننلتعيالاصنلدصنعضال ضنلع لحاالدصنزاعشلدصوياون 2014(الكلسد المياللو2012(الكلسد الوؾيشلو2008ىلؽسلو
ل
ل
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ٍ يظز ٔانسعٕزٚخ< حبنخبً< ٙ ثٛ  انُتبئج انربطخ ثسجم انتكبيم انسٛبح

تددظلووددا لدصغنل ددتلدص ودداتولكددؽ ددادالدصغ يدداسهلكلسةددالدص خددالصزددشل  دداس لعددؼل  دداسدال دد شلدصنزاعددشلدصوددياوولصن ضيددشلددت دداؿل
  (:ل7دص اطل سد لدصا اد لدصغىاىيؼلت اؿلع لحاالدصنزاعشلدصوياوولتيؼلعىالكدصو للىاالة كسلو

 (< لٛى زرجخ انخمخ نتحهٛم االتجبِ انعبو  راء انرجزاء انًظزٍٚٛ تجبِ سجم انتكبيم انسٛبحٙ ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ;ٔل )جس

 %9=زرجخ انخمخ  االَحزاف انًعٛبر٘ انًتٕسظ انحسبثٙ زرجبد انحزٚخ انًتغٛز و

 أعهٙ لًٛخ ألم لًٛخ

0 Z1 009 8.68 1.== 8.19 8.86 

6 Z2 009 7.=8 0.60 7.;6 8.0; 

7 Z3 009 8.17 0.0: 7.<6 8.68 

8 Z4 009 8.06 0.19 7.=6 8.70 

9 Z5 009 8.88 1.=6 8.6; 8.:0 

: Z6 009 8.91 1.=; 8.76 8.:< 

; Z7 009 8.09 0.0: 7.=8 8.7; 

< Z8 009 7.=: 0.60 7.;8 8.0< 

= Z9 009 8.6= 0.19 8.1= 8.8< 

01 Z10 009 8.0: 0.07 7.=9 8.7; 

(للػلحيغددالدصغنل ددتلدص ودداتولكددؽ ددادالدصغ يددداسهلكلسةددالدص خددالصغنعيددادال دد شلدصنزاعددشلدصوددياوولكفدددول7ىن ددللعددؼلةدد كسلو
وكتددىلد ددنادتي ياالتوددلىخيالععددنارالتدديؼلدص ضدد ىؼالكتددىل يا دداال ددياوياللكا  عيددالععددنارالتدديؼلعىددالكدصودد للىاالدصنلةددالصدد  ظل

نادتي يالمددداعضالصنادددلىالدصخادددا لدصودددياونالت وددديؼلةدددلل لدصغؾدددنضلدصودددياونلتغىددداللؽغددداال دددياويالة ىددد  لتددديؼلدص ضددد ىؼالا ددد دللد ددد
كدصودد للىاالععددداك لاؽعدددا لدص ودددالدص ددداملتددديؼلعىدددالكدصوددد للىاالددفنغددداطلتاص ؾىدددالدص عدددامالكتدددىلخادددتلد دددن غاسىالععدددناراال

ادالةدددنلع اص دددالكالدس لد زعدددداالدصنؾوددديجلةدددنلتلحينددداالكلعدددارؼل خدددد لدصغقاةاؽددداالكددونتدددادالدصودددياويالدصغعدددناراالت ددددالسلدصا ددد
دصوددياويا(ل اصيددالدص خددالكةددولدصغ يدداسلدصغخ ددلسلعغددالىزردد للػلددت دداؿلدص دداطل سد لدصا دداد لدصغىدداىيؼلفددللدت دداؿلاى دداتولكعزىدد لتعدد  لصقدد دل

كتتوددالدص او ندداػلكةددلللدت دداؿلاى دداتولكعزىدد لصودد شلدصنزاعددشلدصوددياوولتدديؼلعىددالكدصودد للىالعددؼلةاؽددالدصا دداد لدصغىدداىيؼللدصغخنددال 
تدداصااتلدص غضيددالكدصلدح يددالدصخاتضددالصضنا يددجلتنزدداتبلةقددلللدص ضدد ىؼلصندد  يظلد ا دداالدصلودد  لدئؽودداؽيالدصنددولتدد  للاصددنلدصن دداىشلكدصغ  ددال

ودد طلكتل يافدالدصغ امددال ضددنلدصخاددا لدصوددياوولؽ دادإلصغددالتوددقظلتددـلعددؼلتخاىدالتدديؼلدص ضدد ىؼولكفدد دلعددالكدوندادطلدًخدداالكلفغيددالاددؾا الدص
(لكدصندددنلتزرددد دػل ضدددنلكتدددىل يا ددداال دددياوياالكخادددتلد دددن غاسىال2007(الكلسد دددال  دددللملو2000دمددداسالاصيدددـللسد دددال ا ددد ملو

لععنارالتيؼلدص ض ىؼ لل
إلتددظلووددا لدصغنل ددتلدص ودداتولكددؽ ددادالدصغ  يدداسهلكلسةددالدص خددالصزددشل  دداس لعددؼل  دداسدال دد شلدصنزاعددشلدصوددياوولصن ضيددشللى ددا

  (:ل8ددت اؿلدص اطل سد لدصا اد لدصو للىيؼلت اؿلع لحاالدصنزاعشلدصوياوولتيؼلعىالكدصو للىاالكىلتللنصذلة كسلو

 انتكبيم انسٛبحٙ ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ(< لٛى زرجخ انخمخ نتحهٛم االتجبِ انعبو  راء انرجزاء انسعٕزٍٚٛ تجبِ سجم >جسٔل )

 االَحزاف انًعٛبر٘ انًتٕسظ انحسبثٙ زرجبد انحزٚخ انًتغٛز و

 %9=زرجخ انخمخ 

 أعهٙ لًٛخ ألم لًٛخ

0 Z1 <0 8.1: 0.17 7.<7 8.6< 

6 Z2 <0 8.=1 0.01 7.:9 8.08 

7 Z3 <0 8.07 0.0; 7.<; 8.7= 

8 Z4 <0 8.1; 0.0= 7.<0 8.77 

9 Z5 <0 8.79 1.=; 8.07 8.9: 

: Z6 <0 8.69 0.06 8.10 8.91 

; Z7 <0 8.1= 0.0: 7.<8 8.79 

< Z8 <0 8.16 0.6: 7.;8 8.71 

= Z9 <0 7.=< 0.6= 7.;1 8.6; 

01 Z10 <0 7.=: 0.09 7.;1 8.60 



 انًأيٕل( –)انٕالع   انتكبيم انسٛبحٙ انعزثٙ ثٍٛ يظز ٔانسعٕزٚخ
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دصنزاعددشلدصودددياوولكفدددول(للػلحددديظلدصغنل دددتلدص ودداتولكددؽ دددادالدصغ يدداسهلكلسةدددالدص خدددالصغنعيددادال ددد شل8ىن ددللعدددؼلةدد كسلو
وكتددىلد ددنادتي ياالتوددلىخيالععددنارالتدديؼلدص ضدد ىؼالكتددىل يا دداال ددياوياللكا  عيددالععددنارالتدديؼلعىددالكدصودد للىاالدصنلةددالصدد  ظل
لؽغددداال دددياويالة ىددد  لتددديؼلدص ضددد ىؼالا ددد دللا دددنادتي يالمددداعضالصنادددلىالدصخادددا لدصودددياونالت وددديؼلةدددلل لدصغؾدددنضلدصودددياونلتغىدددال

اؽعدددا لدص ودددالدص ددداملتددديؼلعىدددالكدصوددد للىاالدئفنغددداطلتاص ؾىدددالدص عدددامالكتدددىلخادددتلد دددن غاسىالععدددنارااللكدصودد للىاالععددداك 
دصنؾوددديجلةدددنلتلحينددداالكلعدددارؼل خدددد لدصغقاةاؽددداالكددونتدددادالدصودددياويالدصغعدددناراالت ددددالسلدصا دددادالةدددنلع اص دددالكالدس لد زعدددداال

ت دداؿلدص دداطل سد لدصا دداد لدصودد للىيؼلفددللدت دداؿلاى دداتولكعزىدد لتعدد  لصقدد دلدصوددياويا(ل اصيددالدص خددالكةددولدصغ يدداسلدصغخ ددلسلعغددالىزردد للػلدد
لدصغخنال 

كتتوددالدص او ندداػلكةددلللدت دداؿلاى دداتولكعزىدد لصودد شلدصنزاعددشلدصوددياوولتدديؼلعىددالكدصودد للىالعددؼلةاؽددالدصا دداد لدصودد للىيؼلاصددنل
الةددولدصغغضزدداالكتل يددبلدصنددادطلدص  دداسهلكدص خددداةولدد ددنتال لعددؼلت ددالسلدصا ددادالصناددلىالدص ددادعضلكدصغعدداك االدصوددياويالكدصناد يدد

كدصندداسىاولةددولدئ ددقاطلةددولدصنؾغيددالدصوددياوياالصدد  ظل دد شلدصن دداكػلدصوددياوولتدديؼلدص ضدد ىؼلص ستخددا لتاصغوددنلملدصغقؾددولكدص ضغددولصض دداعضيؼول
اوياالكخادددتل(لكدصندددنلتزرددد دػل ضدددنلكتدددىل يا ددداال دددي2007(الكلسد دددال  دددللملو2000كفددد دلعدددالتلادددضالاصيدددـللسد دددال ا ددد ملو

لد ن غاسىالععنارالتيؼلدص ض ىؼ لل

 انريطخ 

ددفنغددداطلتاصخادددا لدصوددددياوولىم دددعزلؽىدددديالعىدددالكدصودددد للىالعدددؼلويددددعل ددد للدصوددددياللكدئىدددادلدالدصوددددياوياالويدددعللمدددداسال
ادداصالاوىددا دالعؾ غددالدصوددياوالدص اصغيددالاصددنللػلعؾاخددالدصعدداثلت نددلهل ضددنللر ددالعددؼلعحدداللصددبلعلحددىل ددياوولتن خددجلةيددـللسةددالد 

كدص ادحدالكلػلعىددالتاصن  ىدد لت ندشلدصغات ددالد كصددنلةدولفدد دلدصغ دداس لصد صذلىؾ عددوللػلى نددشلدصنزاعدشلدصوددياونلتاتي ددـلدصا ي دولةددولدص ؾددا ل
دصوددياوولصغىددالكدصودد للىالتدد  يغإالص  ددنخادسلدصوددياوول ضددنلدصغدد ملدص  يدد الكونددنلىنغزؾددالعددؼلدصوددياا ل ضددنلدص لدعددشلدصوددض يالدصنددول

ؼلكحددالًخددالكدصنددولدلىغزددؼلدصوددياا ل ضيقددالتعدزشلة دداسالكدص غددشلتاصندد سىضلككةددجل يا ددالععددنارالكعااددتلعا ددلطلت نداللدصغؾاخددالعدد
 ضدنللػلىدنظلتت يدشلدصنزاعدشلدصودياونلتيؾقغدالصزددولتىد للصقغدالد كصلىدالصضودتالكدصودياوالةدنل ددشلعدالىغضزدـلدص ضد دػلعدؼلدصغخلعداالدصوددياويال

إلدةننددالللدصنددنلصددظلىددنظلا ددنع صقالدد ددنع سلد ع ددش ونددنلدًػلكتلةددـلدصاىددل ل دداوشلدص  ددالد وغددالدصدد ملىعددنادلةيددـلدص ضدد دػلكلى ددا
إل ددياويالة ىدد  لع ددشل ددياوالدصياددلالكدصوددياوالدصا دداد لكدصوددياوالدصاىتيددالك ددياوال حؾددا لدصوددلىسلدص  ىدد  لدصنددنلىغزددؼللػلتاضددجللؽغااددا

لدصغقاةاؽااا       ل

 انتٕطٛبد

 تٕطٛبد نٕسارح انسٛبحخ

 ياويالكا  عيالععنارالكا  دللوغضالتاكى يالتولىخيالععنارالصضغخاا لدصوياويا كتىل يا ال  
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Abstract 

This study takles the tourism integration between Egypt and Saudi Kingdom, Identifies the elements of 
tourist attraction in them and identifies impediments of the integration  
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