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 (*)بلت عبذ الرحمه عباس سيذ
 

رؼبَٙ انًُبؽك انظُبػٛخ فٙ انغٕداٌ يٍ انؼذٚذ يٍ انًؼٕلبد انزٙ رضٚذ يٍ اسرفبع ركبنٛف انزشغٛم : الملخص

االعزضًبس ٔٚؤصش ػهٗ عزة انًغزضًشٍٚ ٔرفزمش إنٗ انخذيبد انًزكبيهخ، ٔرٓذف انذساعخ إنٗ يؼشفخ  ٔركبنٛف

انًشبكم انزٙ رؼبَٙ يُٓب انًُبؽك انظُبػٛخ انؾبنٛخ فٙ انغٕداٌ انذػٕح إنٗ إَشبء يُبؽك طُبػٛخ يزكبيهخ 

ػٙ ٔرغزة انًغزضًشٍٚ، ارجؼذ انخذيبد رمهم يٍ ركبنٛف االعزضًبس ٔانزشغٛم رهجٙ اؽزٛبعبد انمطبع انظُب

انذساعخ انًُٓظ انٕطفٙ انزؾهٛهٙ ؽٛش رى رظًٛى اعزجبَخ رى رٕصٚؼٓب ػهٗ انًغزضًشٍٚ ٔػهٗ انًذساء انًبنٍٛٛ فٙ 

انًُبؽك انظُبػٛخ فٙ ٔالٚخ انخشؽٕو، رٕطهذ انذساعخ نؼذح َزبئظ يُٓب رؼبَٙ انًُبؽك انظُبػٛخ فٙ انغٕداٌ 

بع ركهفخ انكٓشثبء ٔانخذيبد ٔانشعٕو ٔال رٕعذ ثٓب خذيبد يزكبيهخ، انًُبؽك يٍ اسرفبع ركهفخ األسع ٔاسرف

انظُبػٛخ انًزكبيهخ انخذيبد رؤصش فٙ ركبنٛف االعزضًبس ٔاإلَزبط ٔرغبْى فٙ عزة انًغزضًشٍٚ انًؾهٍٛٛ 

يذٚش  –ًش ٔاألعبَت، ال رٕعذ فشٔق راد دالنــخ إؽظبئٛخ ثٍٛ اعزغبثبد انًجؾٕصٍٛ رجؼب انٕػغ انٕظٛفٙ )يغزض

 يبنٙ( ٔرجؼًب نهزخظض انؼًهٙ ٔارفمٕا ػهٗ يب رؼًُزّ يؾبٔس انذساعخ.
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Integrated Services Industrial Zones In Sudan And Its Role In Reducing 

Investment And Operating Costs And Attract Investors : A field Study 
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-  
Abstract: Industrial Zones in Sudan Suffer from many of the constraints that increase 

the operating costs , investment costs , affects attract Investors and lack of integrated 

services, and the study aims to find out the problems of the present Industrial Zones in 

Sudan call for the establishment integrated services Industrial Zones to reduce the 

investment costs and employment to meet the needs of the industrial sector and attract 

Investors, Study followed descriptive analytical method and has been designed 

questionnaire was distributed to investors and the Financial Managers in the 

Industrial areas in the state of Khartoum, the study found several results, industrial 

zones in the Sudan suffer from the high cost of land and the high cost of electricity 

and services and fees, with no integrated services, integrated services Industrial 

Zones affect the costs of investment, production and contribute to attract local and 

Foreign Investors, there is no statistically significant differences between the 

responses of respondents depending functional status (Investor - Financial Manager) 

and depending on the specialty practice and agreed on the contents of the axes study. 
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ى:المقدمظ
طٜة ر٠ رصدة١ املٓ ةغة١ بةش ايؾةضن ت      إىل ايتطٛصات املتالسك١ يف ب٦ٝة١ اعمُة ٍ اسبزٜجة١    أرت 

ٍ يف اععٛام ايع مل١ٝ مم  رةعٗ  إىل إْت ز عًع جبٛر٠ َضتفع١ ٚ تًب١ٝ استٝ د ت ايعُال٤ يف غضم١ اييًزخٛ

مًُٝ ت اإلْت ز أر٣ إىل طٜ ر٠  ٚضب ٚي١ ربفٝض ايته يٝف، ٚطٜ ر٠ االمتُ ر م٢ً ايتهٓٛيٛدٝ  اسبزٜج١ يف

ف ةٌ ته يٝة١ ٚاإلمزار ٚايتقُِٝ ٚغريٖ  مم  أثض م٢ً ٖٝهة١ َجٌ ايقٝ ْةايطًب م٢ً اشبزَ ت اإلْت دٝ

 ّ(.2005ٝف غري املب ؽض٠ )ؽ ٖش،ة١ يبٓٛر ايته ية١ ايٓغبٝةايؾضن ت ٚتظاٜز اعُٖٝ

املٓؾةة،ت، ٚأنجضٖة  ة مًٝةة١  إٕ ربفةٝض ايتهة يٝف ٜعةةز َةٔ أٖةةِ اإلعة اتٝذٝ ت ايةة  تتبٓ ٖة       

ٚذبت ز مًُٝةة١ يتشكٝةةل َظاٜةة  تٓ ةغةة١ٝ يف ريةةٌ َةةتةريات ايب٦ٝةة١ اسبزٜجةة١ ايةة  تتغةةِ بؾةةز٠ املٓ ةغةة١، 

 ّ(.2010راص٠ ايتهًف١ )ايظمٝ ٟ،إلربفٝض ايته يٝف إىل إط ص َته ٌَ 

ٌ    تعترب ايقٓ م١ صنًٓ   َُٗ  يزةع م١ًُٝ ايت١ُٝٓ االقتق ر١ٜ ٚاالدتُ م١ٝ، َٚةٔ أٖةِ مٛاَة

ٚدٛر ب١٦ٝ َٓ عب١ تغ مز يف تطٜٛضٖ  ٚاطرٖ صٖ  ٚتتُجٌ ٖشٙ ايب١٦ٝ يف ٚدٛر املٓ طل  ١ظب ح ايقٓ م

تضامةةٞ االمتبةة صات   اشبةةزَ ت ايةة سات املٛافةةف ت اسبزٜجةة١ املته ًَةة١  Industrial Zones ايقةةٓ م١ٝ

ٚاعدٓبٝة١ ٚتةٛةري   ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ اي  تغ ِٖ يف ايتٛعع ايقٓ مٞ ٚطٜة ر٠ االعةتجُ صات ايًٝة١    

ٝط املٓة طل ايقةةٓ م١ٝ  طة ةةضل ايعُةٌ ٚاملغة مز٠ يف ةةتا الة ٍ يًتقةةزٜض اشبة صدٞ خ فة١ إسا   رب       

ٚإْؾ ٤ٖ  م٢ً أعػ َٓٗذ١ٝ سزٜجة١ َته ًَة١ اشبةزَ ت ٚتًبة٢ ن ةة١ َتطًبة ت ايقةٓ م١  دتًةف         

 ريضٚف املٓ ةغ١ اسبة ر٠  ٚتهًف١ االعتجُ ص يف ريٌ ٌاإلْت ز ٚايتؾةٝأْٛامٗ  ٚأْؾطتٗ  مم  ٜؤثض يف تهًف١ 

 .اي  تتطًب ايبشح مٔ َٝظ٠ تٓ ةغ١ٝ تًيب س د١ ايعٌُٝ بأقٌ تهًف١

 

ىمذكلظىالدرادظ:
دبعًةٗ  تغةتُض يف    ايقةٓ م١ٝ يًبشةح مةٔ َٝةظ٠ تٓ ةغة١ٝ      املٓؾة،ت إٕ طٜ ر٠ سز٠ املٓ ةغ١ رةع 

    ٛ ر٠ املطًٛبة١ َةع   اععٛام َٔ خالٍ ايعٌُ م٢ً إصم ٤ ايعُال٤ َٔ خالٍ إْتة ز ًٜبة٢ استٝ دة تِٗ بة زب

سٝةةح إٔ املٓةة طل  املٓةة طل ايقةةٓ م١ٝ املته ًَةة١ اشبةةزَ ت  ةة  رٚص يف سيةةو،   ايتهةة يٝف ٚتعتةةربربفةةٝض 

ايقٓ م١ٝ يف ايغٛرإ صغِ ايزٚص ايهبري ايشٟ تًعب٘ يف م١ًُٝ ايُٓٛ االقتق رٟ ٚايتٛعع ايقٓ مٞ ٚخًل 

عة٤ٛ   َٓٗة     ٜع ْٞ َٓٗة  املغةتجُضٜٔ،  ةضل ايعٌُ إال إٕ ٖشٙ املٓ طل تع ْٞ َٔ ايعزٜز َٔ املعٛق ت اي

ٖٚةٞ تفتكةض إىل ايعزٜةز َةٔ اشبةزَ ت،       سزٜجة١،  ١ٚامتب صات مًُٝايتدطٝط ٚمزّ إْؾ ٤ٖ  م٢ً أعػ 

ٚتزاخًةٗ  َةع اعسٝة ٤ ايغةه١ٝٓ َٚع ْة ٠       ٚمزّ اعخش يف اسبغب ٕ االمتبة صات ايب٦ٝٝة١ مٓةز ربطٝطٗة ،    

عظِ املق ْع تطةضح ةنةالتٗ  ايغة ١ً٥ يف ايعةضا٤ أٚ يف     ايغه ٕ َٔ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ايشٟ تقزصٙ املق ْع، َٚ

صب صٟ ايقضف ايقشٞ ْتٝذ١ يعزّ ٚدٛر ؽبه١ فضف فشٞ َته ١ًَ، ٚال ٜٛدز بٗ  ضبط ت ملع زب١ 

مم  ٜظٜز َٔ ته يٝف مح ١ٜ ايب١٦ٝ نُ  تع ْٞ املق ْع َٔ اصتفة   تهة يٝف اإلْتة ز     املدًف ت ايقٓ م١ٝ

اصتفة   صعةّٛ اشبةزَ ت ٚازبب ٜة ت املتعةزر٠ اية         زَ ت ب إلمة ة١ إىل بغبب اصتف   أعع ص ايهٗضب ٤ ٚاشبة 

     ٔ ، ٚميهةٔ فةٝ غ١   تزةعٗ ، اعَض ايشٟ ٜظٜز أٜن  َٔ ته يٝف االعةتجُ ص ٜٚةؤثض مًة٢ دةشس املغةتجُضٜ

 َؾه١ً ايزصاع١ يف اعع١ً٦ ايت ي١ٝ :

 ؟ زاإلْت م٢ًتؤثض َعٛق ت َٔ املٓ طل ايقٓ م١ٝ اسب ي١ٝ يف ايغٛرإ تع ْٞ ٌٖ  -1

 ؟ املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ اشبزَ ت تؤثض يف ته يٝف االعتجُ ص ٚاإلْت زٌٖ -2

 ؟تغ ِٖ املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ اشبزَ ت يف دشس املغتجُضٌٜٖٔ  -3

 

ىأهدافىالدرادظ:
 :تٗزف ايزصاع١ إىل ايت يٞ

 ٛرإ.املؾ نٌ اي  تع ْٞ َٓٗ  املٓ طل ايقٓ م١ٝ اسب ي١ٝ يف ايغ ايتعضف م٢ً -1



 عٛذ ثهخ....فٙ انغٕداٌ انًُبؽك انظُبػٛخ انًزكبيهخ انخذيبد   00

 

 ربفٝض ته يٝف االعتجُ ص ٚايتؾةٌٝ. يف املته ١ًَ اشبزَ ت رٚص املٓ طل ايقٓ م١ٝ َعضة١ -2

 َعضة١ رٚص املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ اشبزَ ت يف دشس املغتجُضٜٔ ايًٝش ٚاعد ْب. -3

 ْب.تٛمٝا رٚص املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ اشبزَ ت يف دشس املغتجُضٜٔ ايًٝش ٚاعد  -4

ايزم٠ٛ إىل إْؾ ٤ َٓ طل فٓ م١ٝ  ٛافف ت َته ١ًَ ٚسزٜج١ تًةيب استٝ دة ت ايكطة   ايقةٓ مٞ،      -5

 ٚتغ مز يف تٛعع ايقٓ م١ يتشكٝل ٖزف ايُٓٛ ايقٓ مٞ ٚتعظٜظ ايزٚص االدتُ مٞ.

املته ًَة١ اشبةزَ ت تًةيب طُٛسة ت ايتُٓٝة١ ايقةٓ م١ٝ يف        تكزِٜ تٛفٝ ت سٍٛ املٓ طل ايقةٓ م١ٝ  -6

 ٕ خ ف١ بعز سٖ س َعظِ م ٥زات ايب ٍٚ بعز االْفق ٍ.ايغٛرا

 

ىأهموظىالدرادظ:
تأتٞ أ١ُٖٝ ايزصاع١ نْٛٗ  َٔ ايزصاع ت املٝزا١ْٝ ايٓ رص٠ اي  تٓ ٚيت َؾ نٌ املٓ طل 

املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ  ٚتزمٛ إىل إْؾ ٤ ايقٓ م١ٝ اسب ي١ٝ يف ايغٛرإ َٚعٛق تٗ   ٓٗذ١ٝ م١ًُٝ

ٚؼبت دٗ  املغتجُضٕٚ ايشٜٔ تغع٢ ايزٚي١ بهٌ َؤعغ تٗ  َٔ  فتكزٖ  ايغٛرإاشبزَ ت اي  ٜ

ٚيًزصاع١ أ١ُٖٝ يًزٚي١  خ ف١ ٚإْٗ  أسز أعب س دشس االعتجُ صات اي١ًٝ ٚاشب صد١ٝ، اعتكط بِٗ،

سزٜج١ سات خزَ ت  سٝح تغ مزٖ  يف ربطٝط ٚبٓ ٤ املٓ طل ايقٓ م١ٝ  ٛافف ت خز١َٝ ٚم١ًُٝ

 َته ١ًَ.

 

ىلدرادظ:منكجىا
يف  Analytical Descriptive Approachامتُةةز ايب سةةح مًةة٢ املةةٓٗر ايٛفةةفٞ ايتشًًٝةةٞ     

  تٛطٜعٗ  م٢ً املغتجُضٜٔ ٚم٢ً املزصا٤ املة يٝش يف املٓة طل    اعتب ١ْايزصاع١ املٝزا١ْٝ سٝح   تقُِٝ 

ايعضبٝةة١  ْٝةة١ٚيف ازب ْةةب ايٓظةةضٟ َةةٔ ايزصاعةة١ االطةةال  مًةة٢ ايزصاعةة ت ايٓظضٜةة١ ٚاملٝزا     ايقةةٓ م١ٝ،

 ٛمةةٛ   َةةع اعةةتكضا٤ ٚمةةضن أٖةةِ ْتةة ٥ر ايزصاعةة ت ايغةة بك١ املتعًكةة١  ٚاعدٓبٝةة١ املتعًكةة١ ب ملٛمةةٛ 

ٌ اإلسق ٥ٞ  ّ بضْ َر ايتشًٝ  Statistical Package forايزصاع١، ٚ  ذبًٌٝ ايبٝ ْ ت ٚذبًًٝٗ  ب عتدزا

the Social Sciences. 

 

ىحدودىالدرادظ:
َق ْع االعتجُ ص املدتًط املٛدٛر٠ يف املٓ طل ايقٓ م١ٝ يف ٚال١ٜ اشبضطةّٛ   :اسبزٚر امله ١ْٝ ٚايظَ ١ْٝ -

 ّ،سٝح ايٓغب١ اعنرب ت نظ يف ٖشٙ ايٛال2012.١ٜيف م ّ 

 ال ربضز مٔ ْط م َٛمٛ  ايبشح ٚايزصاع ت ٚاملضادع اي  ربق٘. -اسبزٚر ايع١ًُٝ: -

 يف املقة ْع املٛدةٛر٠ يف املٓة طل ايقةٓ م١ٝ يف     م١ٓٝ َٔ املغةتجُضٜٔ ٚاملةزصا٤ املة يٝش    -اسبزٚر ايبؾض١ٜ: -

 ٚال١ٜ اشبضطّٛ.

 

ىاإلطارىالنظريىللدرادظ
ىمفكومىالمناطقىالصناروظ

ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  ٠َٚطٛص٠ ٚممٝظاملٓ طل ايقٓ م١ٝ ٖٞ قطع١ نبري٠ َٔ اعصن َكغ١ُ 

دبغز  ت يف ٚقت ٚاسز ٚقضٜب١ َٔ املٓؾ،ت، ٚاملٓ طل ايقٓ م١ٝ ايٓ دش١،العتدزاّ مز٠ َٓؾ

  .(Peddle ,1990:27اشبق ٥ك املج ي١ٝ يًُزٕ ايقٓ م١ٝ )

املٓطك١ ايقٓ م١ٝ ٖٞ قطع١ ضبغ١ٓ َٔ اعصن ٚصبٗظ٠ يًتأعٝػ ايقٓ مٞ َٚتٛةض٠ يًبٝع 

 .UNIDO(1997:10أٚ يإلػب ص )
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هٕٛ تٖٚٞ املٓ طل املدقق١ يًقٓ م١ يف إط ص طبطط ربطٝط املزٕ أٚ خط١ ب١ٝ٦ٝ، قز 

اعتٝع بٗ  يف إط ص خط١ تؾٌُ َ  ًٜٞ: ايقٓ م١ اشبفٝف١ ٚفٓ م١ ٜتِ صبُٛم١ َٔ ايقٓ م ت 

اشبزَ ت، ٚايقٓ م١ ايع ١َ ٚاشبطض٠ ٚاين ص٠ ب يقش١ أٚ فٓ م١ ا ذّٛ، ٚايقٓ م١ م٢ً ايٛاد١ٗ 

ٚايقضف  ب يطضم, ٖٚٓ ى م ر٠ َع ٜري يًُٓ طل ايقٓ م١ٝ املتعًك١ االعتدضاد١ٝ ايبشض١ٜ، ٚايقٓ م١ 

صات، ٚمًِ ازبُ ٍ، ٚاملٓ ريض ايطبٝع١ٝ، ٚاملٓ طل ايع طي١، َٚغتٜٛ ت اينٛم ٤، ايقشٞ َٚٛاقف ايغٝ 

 (.Eionet, 2011) ٚتًٛخ ا ٛا٤ ٚامل ٤

َٓطك١ ضبزر٠ يألْؾط١ بأْٗ  ( Popescu, and Ungureanu, 2008نُ  مضةٗ  )

تطٜٛض ٚأْؾط١ اإلْت ز ايقٓ مٞ ٚاشبزَ ت ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚ/ أٚ ٜتِ اي االقتق ر١ٜ ٚايع١ًُٝ

 ايتهٓٛيٛدٞ ٜٚغٌٗ ةٝٗ  ريضٚف ايعٌُ َٚ  ػبعٌ يًُٓطك١ ق١ُٝ بؾض١ٜ َٚ ر١ٜ ضبت١ًُ.

 

ىأهدافىالمناطقىالصناروظ:
 (:263ّ:1985تٗزف املٓ طل ايقٓ م١ٝ إىل )ف حل،

ت١ُٝٓ ٚتطٜٛض ايكط   ايقٓ مٞ َٔ خالٍ تؾذٝع إْؾ ٤ ايقٓ م ت طبتًف١ اعسذ ّ ٚاالعتف ر٠ َةٔ   -1

 ْت ز ٚتٛةض اشبزَ ت ايع ١َ.َٝظ٠ تغٗٝالت اإل
ت١ُٝٓ ٚتطٜٛض َة  سٛ ة  َةٔ َٓة طل َةٔ خةالٍ االعةتف ر٠ َةٔ تطةٜٛض ايبٓٝة١ ايتشتٝة١ ٚتضنةظ              -2

 االعتجُ صات امل ي١ٝ اي  تظٜز َٔ ايٓؾ ط االقتق رٟ ٚاالطرٖ ص ايعُضاْٞ.
ٓةة طل املٓ عةةب١ ايقةةٓ م١ يف ايبشةةح مةٔ امل صبة ٍ  تةٛةري ايهةةجري َةٔ املةة ٍ ٚازبٗةةز مًة٢ املغةةتجُضٜٔ يف     -3

 يًقٓ م١ سٝح تٛةض  ِ املٓ طل ايقٓ م١ٝ اعصن املٓ عب١.

 ّ( اعٖزاف ايت ي2003:١ٝ، قٓطكذٜٞٚنٝف ) -

ٌ تهٜٛٔ ق مز٠ بٝ ْ ت سٍٛ استٝ د ت ايقٓ م١ َٔ سٝةح املةٛار   ٝغٗٚسيو بتتٓظِٝ ايقٓ م١  -أ -

زار ايٝةةز ايع ًَةة١  ذبزٜةةز أٚيٜٛةة ت ايقةةٓ م ت ازبزٜةةز٠ ٚإمةة   ، ٚاشبةة ّ َٚةةزخالت اإلْتةة ز اعخةةض٣  

 املتدقق١ ايالط١َ.

ع زب١ ايٓف ٜة ت ٚاملٝة ٙ   ملايظضٚف املال١ُ٥ سبُ ١ٜ ايب١٦ٝ ٚإْؾ ٤ َع ٌَ  ٚت١٦ٝٗخفض اينٛم ٤  -س -

 دتُ م١ٝ.االب١ٝ٦ٝ ٚايؾ نٌ املَٔ ايتًٛخ ٚ يًشزاملغتع١ًُ

ٌ   املظةضٚف  ايخًةل  ٚخًل ؽةبه١ َٗٓٝة١ ٚفةٓ م١ٝ ٚسضةٝة١ َته ًَة١       -ز - ذبةزٜح   ٓ عةب١ َةٔ أدة

 قٓ م ت املٛدٛر٠.اي

تٛدٝ٘ االعتجُ صات عبٛ تًب١ٝ استٝ د ت ايت١ُٝٓ ٚ تف رٟ االْتؾ ص ايعؾٛا٥ٞ ٚغري املٓظِ يًُٗٔ -ر -

 االقتق ر١ٜ ٚاالدتُ م١ٝ.

ٚاملٛار اشبة ّ ٚاععةٛام   املدتق١ االصتك ٤ ب يقٓ م١ يف املزٕ ايهرب٣ ْتٝذ١ يتٛةض اعٜزٟ ايع ١ًَ  -ٖة  -

 .قط   ايقٓ م ت ايٝز١ٜٚي ةظ١ م٢ً ا ٚاشبزَ ت ايقٓ م١ٝ اعخض٣،

ريةضٚف  ْتٝذة١  س املبة ْٞ ايعتٝكة١ َةٔ اشبطةض ايةشٟ ؼبةزم بٗة          ْكة ٚإ ٕ ايغال١َ ايقةٓ م١ٝ  مُ -ٚ -

ٜ  ٚ ٠ايظا٥ز ٛي١ الٖتظاطات ٚاسبُنايتؾةٌٝ  ايقةٓ م ت املٓتؾةض٠ مةُٔ    تعًةل بأْؾةط١   غريٖة  ممة  

 .ٖشٙ املزٕ ايكزمي١

ز َةٔ ا ذةض٠ ٚتكًٝةٌ اينةةط مًة٢ اشبةزَ ت ب ملةزٕ        ظ االعةتكضاص ايغةه ْٞ َةٔ خةالٍ اسبة     ٜتعظ -ط -

 تف رٟ تضنظ ايقٓ م ت يف املزٕ ايهبري٠.، ٚايهرب٣
 

ٜٚنةةٝف ايب سةةح إٕ املٓةة طل ايقةةٓ م١ٝ ذبكةةل أٖةةزاف أخةةض٣ َتُجًةة١ يف تةةٛةري تهةة يٝف ايٓكةةٌ       

 ٚاغبف ن ته يٝف اإلْت ز ٚايتؾةةٌٝ ْتٝذة١ يٛدةٛر املٓؾة،ت ايقةٓ م١ٝ يف َهة ٕ ٚاسةز، ٚتةٛةري ةةضل         

ايعٌُ ٚدشس املغتجُضٜٔ ْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝ  ٚإت س١ ايفضفة١ يًُٓتذة ت ايًٝة١ يًُٓ ةغة١ يف اععةٛام      

 اشب صد١ٝ َع َضام ٠ االمتب صات ايب١٦ٝ ٚمح ٜتٗ  َٔ ايتًٛخ.
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ىالمناطقىالصناروظىالمتكاملظىالخدمات:
َته ًَة١   تتٛةض ةٝٗة  ن ةة١ املكَٛة ت ٚاشبةزَ ت ستة٢ تكةزّ خزَة١        إٔاملٓ طل ايقٓ م١ٝ البز 

َٚضام ٠ االدب ٖ ت اسبزٜج١ يف ربطٝطٗ  خ ف١ االدب ٖ ت ايب١ٝ٦ٝ يًُش ةظ١ م٢ً ايب١٦ٝ ٚم٢ً فش١ 

إىل إتب   اععػ ايع١ًُٝ ٚاملتطًبة ت ٚاملعة ٜري املطًٛبة١ إلْؾة ٤      ب إلم ة١ اإلْغ ٕ ٚيًُش ةظ١ م٢ً املٛاصر

 (:2003ّ، قٓطكذٞ) اعع ع١ٝ َ  ًٜٞ تًو املٓ طل , َٚٔ تًو اشبزَ ت

 ؽبه ت ايهٗضب ٤ ٚايطضم. -1

 ؽبه١ االتق الت. -2

 ؽبه١ املٝ ٙ. -3

 ؽبه ت ايقضف ايقشٞ. -4

 ضبط ت َع زب١ املٝ ٙ ٚتٓكٝتٗ . -5

تٛةض اشبزَ ت املغ ْز٠ ب يتٓغٝل َع ازبٗ ت املدتق١ ٚتتُجٌ اشبزَ ت املغ ْز٠ يف ٚست٢ تهةٕٛ   -6

يتدطةٝط ايب٦ٝةٞ املته َةٌ    املٓ طل ايقٓ م١ٝ َته ١ًَ. ػبب َضام ٠ االمتبة صات ايب٦ٝٝة١ ٚإرصاز ا  

 ّ(:2008ايشٟ ٜعتُز م٢ً ثالث١ أعػ ٖٞ )إبضاِٖٝ، 

عٕ ٖةةزف ايتُٓٝة١ ايقةةٓ م١ٝ ايغةضٜع١ ٜ تةةب مًٝٗةة     ايةتشهِ يف إراص٠ املةةةٛاصر ايب٦ٝٝة١ بهفةة ٠٤   - أ

 اعتٓظاف املةٛاصر ايب١ٝ٦ٝ املدتًفة١ مم  ؽبٌ بتٛاطٕ ايب١٦ٝ م٢ً املز٣ ايبعٝز أٚ املتٛعط.

ٚسيو يتأثريٖ  بقةٛص٠   ايقٓ م١ٝ املٓ طل ملدطط ت االدتُ م١ٝ ٚاالقتق ر١ٜ ايعٛاٌَ رصاعةة١ - س

 ًَُٛع١ م٢ً ايب١٦ٝ.
رصاع١ ا ٝهٌ اسبه٢َٛ ٚايٓظِ اإلراص١ٜ اي  تتع ٌَ َع طبطط ت املٓ طل ايقةٓ م١ٝ سٝةح إٔ    -ز

 ٜ  ٚامةش١ مًة٢ ايكنة    اْعه عة ت ايكضاصات ٚايتؾضٜع ت اسبه١َٝٛ يف ٖشٙ الة الت مًة٢ اية يةب  ة      

 ايب١ٝ٦ٝ.

 

َٔ مٛاٌَ دشس االعتجُ صات ٚدٛر املزٕ ٚاملٓ طل ايقٓ م١ٝ اي  تتٛةض ةٝٗ  ايب١ٝٓ ايتشتٝة١  

تال٥ِ ن ةة١ اعْؾةط١ االعةتجُ ص١ٜ جب ْةب اسبةٛاةظ ٚايكةٛاْش املٓظُة١         سات ازبٛر٠ ايع ي١ٝ  غ س ت

 (.599ّ:2009)َكزار، ايكزص٠، 

ص يف املٓ طل ايقٓ م١ٝ ست٢ تهٕٛ َته ١ًَ ٜض٣ ايب سح إم ة١ َظاٜ  َتعزر٠ يالعتجُ ٚ

اشبزَ ت خ ف١ املتعًك١ بتؾذٝع االعتجُ ص ٚدشس املغتجُضٜٔ ايًٝش ٚاعد ْب، َجٌ تغٌٗٝ 

إدضا٤ات اعتالّ اعصن بك١ُٝ إػب صٜ٘ َٓدفن١، ٚاإلمف ٤ات ازبُضن١ٝ يًُٛار اشب ّ ٚيآلالت ٚاملعزات، 

ٚب إلم ة١ إىل ايتغٗٝالت امل ي١ٝ ٚايكضٚن بٗ َؿ صبا  ١ٚإٔ خزَ ت ايهٗضب ٤ ٚايط ق١ بأعع ص َزمَٛ

 قًٌٝ مم  ٜكًٌ َٔ ته يٝف االعتجُ ص ٚايتؾةٌٝ يًُٓؾ،ت ايقٓ م١ٝ.

 

ىمذاكلىومطوقاتىالمناطقىالصناروظىفيىالدودان:
 تع ْٞ املٓ طل ايقٓ م١ٝ يف ايغٛرإ َٔ ايعزٜز َٔ املؾ نٌ اي  تعٛم أرا٤ٖ  ْتٝذ١ يكقٛص يف

ٝطٗ  ٚبٓ ٤ٖ  مم  ن ٕ ي٘ مم  أثض يف تطٜٛض ايكط   ايقٓ مٞ ايغٛراْٞ َٚٔ أُٖٗ  تقُُٝٗ  ٚربط

يهٔ ال تٛدز إسق ٥ٝ ت سبقض أْٛا   ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ايشٟ تعترب آث صٙ يف ايغٛرإ نجري٠ َٚتٓٛم١

  ٚنُٝ ت املدًف ت ايق رص٠ مٔ املٓؾ،ت ايقٓ م١ٝ يف ايغٛرإ ْٚٛ  املع زب١ َ مزا املدًف ت ايقًب١ اي

ذبضم أٚ تزةٔ َٔ غري تقٓٝف إسا ن ْت طبًف ت ع ١َ أٚ غري ع ١َ، َؾع١ أّ غري َؾع١، ٖٚٓ ى 

بعض املع زب ت اعٚي١ٝ يًُدًف ت ايغ ١ً٥ ٚيهٔ َعظِ املق ْع تطضح ةنالتٗ  ايغ ١ً٥ يف ايعضا٤ أٚ يف 

 م ت ايقةري٠ صب صٟ ايقضف ايقشٞ، أَ  َ  ؽبك تًٛخ ا ٛا٤ ةال ٜٛدز ي٘ أٟ َع زب ت، أ َ  ايقٓ

تفتكض إىل إدضا٤ات اسبز َٔ ايتًٛخ ٚتقضف طبًف تٗ  رٕٚ َع زب١ يف ؽبه ت ايقضف ايقشٞ أٚ يف 



 00  2181(، 9)4، يغهخ األكبدًٚٛخ األيشٚكٛخ انؼشثٛخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب -أماراباك

 

املغطش ت امل ١ٝ٥ ال ٚص٠ ٚطبًف تٗ  ايقًب١ تًك٢ يف ايكُ ١َ ايع ر١ٜ، إٕ املغا ايقٓ مٞ ايشٟ أدضت٘ 

ز٠ يًتُٓٝة١ ايقٓ م١ٝ )ايْٝٛٝزٚ(، ّ( َع َٓظُة١ اعَِ املتشة2001م ّ ) االذب ر١ٜ يفٚطاص٠ ايقٓ م١ 

َقٓع  تطضح  79َقٓع  تع زبٗ  خ صز املقٓع، ٚ 594َقٓع  تع جل طبًف تٗ  راخٌ املقٓع،  279اريٗض إٔ 

 ّ(.2006َقٓع  تع جل بطضم أخض٣ أٚ ص   ال تع جل )مجُ ٕ، 1075طبًف تٗ  يف ؽبه١ ال صٟ، ٚ

زر ضبةزٚر َةٔ املق ْةع املٛدةٛر٠ بٗ  مرب ايقٓ م١ٝ ب شبضطّٛ حبضٟ ٚاي  ٜتقٌ مةاملٓطك١ ٚ

ؽبهة١ ايتقضٜف  شطة١ َع زبة١ املدًف ت ب سب ز ٜٛعف املق١ُُ ملع زب١ طبًف ت املٓطكة١ ايقةٓ م١ٝ   

ضبطة ت ايفةتا، ممة  ٜةؤرٟ يف اية يةب إىل طفةا املٝة ٙ ٚتغةبب ايهةجري َةٔ           مٓةز  سٝة ٕ  ٚتتٛقف اغًب اع

 شبضطّٛ تعةة ْٞ عة٤ٛ ايتدطةةٝط ٚمةةعف  بةةٓطكةة١ ايقةٓ م١ٝ  اعمةةضاص ايب٦ٝٝة١ ٚايقةةش١ٝ، ٚامل ٚاملدة طض  

َٚٓطك١ ايب قري تع ْٞ َٔ غٝ س ضبط١ ملع زب١ املدًفة ت ممة  أر٣    ،ؽبه ت ايتقضٜف َٚع زب١ املدًف ت

إىل ريٗٛص َؾه١ً ب١ٝ٦ٝ ٚفش١ٝ سكٝك١ٝ بٗشٙ املٓطك١، َٚٓطك١ اَزصَ ٕ ال ٜٛدز بٗ  ضبطة١ ملع زبة١   

ٜف، َٚٓطك١ َزْٞ ةٝٗ  صبة صٟ َفتٛسة١ تتذُةع ةٝٗة  ايتةزةك ت      املدًف ت ايقٓ م١ٝ ٚال ؽبه ت تقض

ايغ ١ً٥ ايضادع١ َٔ املق ْع ٚتقضف يف ايعضا٤ إىل دٛاص صبض٣ ايٌٓٝ اعطصم مم  ٜؤثض م٢ً فش١ اإلْغ ٕ 

ٚاسبٝٛإ ٚايٓب ت، ٚيف بٛص تغٛرإ سٝح تٛدز املٓؾ،ت ايقٓ م١ٝ ايهبري٠ ن ملقةف ٠ تعة ْٞ َةٔ غٝة س     

١ املدًف ت ايقٓ م١ٝ سٝح ٜةتِ ايةتدًك َةٔ ايٓف ٜة ت رٕٚ اٖتُة ّ ب ي ةظة١       ضبط١ َضنظ١ٜ ملع زب

 ّ(.2006)ضبٞ ايزٜٔ،  م٢ً ايب١٦ٝ

ٚيف َٓطك١ حبضٟ تتدًك بعض املق ْع َٔ ْف ٜ تةٗ  ايغ ٥ًة١ ٚايقًبة١ ب ية ٖ  يف ايعضا٤، سٝح 

ز ٖطةٍٛ اعَطة ص، َٚٓطكةةة١  ٜؾهٌ ٖشا تًٛثة  يً بة١ َٚٓٗ  تتغضس يًُٝة ٙ ايغطشٝةة١ أٚ ازبٛةٝةة١ مٓ

أّ رصَ ٕ ال تتُتع بأٟ فضف فشٞ َضنةظٟ، سٝح إٕ ايقضف ايقةشٞ ايغ ٥ةةز يف ٖةشٙ املٓطكة١ ٖةٞ      

َضاسٝض اسبفض ٚايبعض ٜغتدزّ أسةٛان ايتشًٝةةٌ، ممة  ٜؾةهٌ ٖةشا َقةةزصا نبٝةةضا يتةةًٛخ املٝةة ٙ         

 ّ(.2009)خزاّ، بطضٜكة١ َب ؽض٠ أٚ غري َب ؽض٠ ١ازبٛةٝةة

تبة صات ايب٦ٝٝةة١ ْ رصا َ  تؤخش يف االمتبةة ص يف تُٓٝة١ ايكط مة ت ايقةٓ م١ٝ يف ايغةٛرإ      إٕ االم

ع١ٓ اعخري٠، ةه ْت ايٓتٝذ١ إٕ مزرا َٔ املؾ صٜع ايهةبري٠  ة  تةأثريات عةًب١ٝ مًة٢ ايب٦ٝة١،        40خالٍ اية 

 (.UNIDO,1997:144) امتب صات يًب١٦ٝ ٕازبزٜز٠ رٚنُ  تعٌُ املؾ صٜع 

فٓ م١ تهضٜض ايٓفط  ٓطك١ ازبًٝٞ تؾهٌ أمةضاص نةجري٠ مًةٞ فةش١      ٕع ت أايزصاٚأثبتت 

 ّ(.2008ايغٛا٤ )أبٛ سغبٛ،  ايع ًَش بٗ  ٚايغه ٕ مًٞ

ايغٛرإ َٔ معف ايبٓٝ ت اعع ع١ٝ يف صب ٍ االتق الت ٚايٓكٌ ٚإَزار ايط ق١  َع ْ ٠ يفتٛدز 

يًغٝ ع ت ايٓكز١ٜ اشب ط١٦ اي  تفةضن  ٚمذظ ايٓظ ّ املقضيف مٔ تًب١ٝ استٝ د ت املغتجُضٜٔ ْتٝذ١ 

عكٛة ت م٢ً ايتٌُٜٛ ٚاالعتجُ ص َةٔ قبةٌ ايبٓةٛى ايتذ صٜة١، ٚاصتفةة   تهًفةة١ اإلْتة ز، سٝةح ايغةبب          

ايض٥ٝػ يف طٜة ر٠ ته يٝف اإلْت ز ٖٛ تةزخٌ اسبهَٛة١ بفةضن مةضا٥ب ٚصعةّٛ دزٜةز٠ مًة٢ اعْؾةط١         

 (. 102-88ّ:2003خ،)ايؾٝ االعتجُ ص١ٜ يتةط١ٝ ايعذظ يف املٛاط١ْ ايع ١َ

ٜضٟ ايب سح إٕ َؾة نٌ َٚعٛقة ت املٓة طل ايقةٓ م١ٝ يف ايغةٛرإ نةجري٠ ٚتعةٛم ايتُٓٝة١         ٚ

ايقٓ م١ٝ، ٚالبز َٔ ايعٌُ م٢ً إْؾة ٤ َٓة طل فةٓ م١ٝ َته ًَة١ اشبةزَ ت مًة٢ أعةػ سزٜجة١ تًةيب          

 ١ٗة  ٚايط قة  ةٝن ة١ أسذ ّ ايكط   ايقٓ مٞ ٜٚتِ ةٝٗ  َضامة ٠ االمتبة صات ايب٦ٝٝة١ ٚتهةٕٛ اشبةزَ ت      

ٚايهٗضب ٤ بأعع ص قًًٝة١ ممة  ٜكًةٌ َةٔ تهة يٝف اإلْتة ز ٚايتؾةةٌٝ ٚتةٛةري تهة يٝف مح ٜة١ ايب٦ٝة١ اية              

 تؾذع املغتجُضٜٔ. تتشًُٗ  املٓؾ،ت ايقٓ م١ٝ ب إلم ة١ إىل تٛةري اسبٛاةظ ٚاملظاٜ  اي 

 

ىالدراداتىالدابقظ:
 َؾ نًٗ  َٚعٛق تٗ  ٚتكِٝٝ آث صٖ ٛ  املزٕ ٚاملٓ طل ايقٓ م١ٝ ٚةتٓ ٚيت بعض ايزصاع ت َٛم

ايب١ٝ٦ٝ َٚعضة١ رٚصٖ  يف ايت١ُٝٓ االقتق ر١ٜ ٚطٜ ر٠ االعتجُ ص ٚتٛةري ةضل ايعٌُ ٚطٜ ر٠ ايعُ ي١ 

 ةٝٗ :
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١ٝ اي  تتنُٔ،تؾذٝع تٓ ٚيت ايزصاع١ َغ ١ُٖ املزٕ ايقٓ م١ٝ يف االقتق ر ٚايت١ُٝٓ ايقٓ م

ايتقٓٝع ايغضٜع يف ايزٚي١ ٚتظٜز َٔ ايعُ ي١ ايك١َٝٛ ٚاي١ًٝ ٚذبكٝل َظٜز َٔ ايتٛطٜع اإلقًُٝٞ 

املتٛاطٕ يف ايعُ ي١ ٚاإلْت ز ٚب يت يٞ َظٜز َٔ ايُٓٛ اإلقًُٝٞ املتٛاطٕ، دشس االعتجُ صات اشب ف١ 

قةري٠، دًب ايقٓ م ت ٚايعُ ي١ ايقٓ م١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚاعدٓب١ٝ، تؾذٝع ٚتطٜٛض ايقٓ م ت اي١ًٝ اي

يًُٓ طل ايضٜف١ٝ، مٌُ تةٝريات يف ٖٝهٌ اإلْت ز ٚايعُ ي١ خ ف١ ايتٓٛ ، تؾذٝع املظٜز َٔ ةع ي١ٝ 

خالٍ تطٜٛض الُع ت ايقٓ م١ٝ نبري٠ اسبذِ اي  تؾٌُ نٌ أسذ ّ ايقٓ م ت  ٔاملٛاصر َاعتدزاّ 

يٛفٍٛ اطٜ ر٠ اإلْت د١ٝ ٚتزصٜب ايعُ ي١ يظٜ ر٠ إْت دِٗ، ٚاملكَٛ ت اعخض٣، ٚيتشغش ْٛم١ٝ املٓتر ٚ

إىل اعتجُ صات اقتق رٜ ت يف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايع ١َ، ٚربفٝض تهًف١ صأؼ امل ٍ املغتجُض يف ال ٍ 

ايقٓ م١ٝ ايقٓ مٞ ٚايكن ٤ م٢ً ايتأخري يف املٛقع املٓ عب ٚاملضاةل ٚاملب ْٞ، ٚيف املٓ طل اسبنض١ٜ يًُزٕ 

ٜز٠ َٓٗ ،تؾذٝع ايالَضنظ١ٜ ٚطٜ ر٠ االقتق ر١ٜ ٚاإلْت د١ٝ ٚايعُ ي١ ٚتعظِٝ ةع ي١ٝ مز تَغ ُٖ 

 اعتعُ ٍ عصن ٚربفٝض تهًفتٗ  ٚتطٜٛضٖ .
 ايك ٖض٠: اآلث ص ايب١ٝ٦ٝ يًقٓ م١. -ّ( بعٓٛإ: املٓطك١ ايقٓ م١ٝ ب يبغ تش2005رصاع١ ؼبٞ ) -2

١ حبٞ ايبغ تش ب يك ٖض٠ َٔ ٖزةت ايزصاع١ إىل ايتعضف م٢ً طبٝع١ ٚمع املٓ طل ايقٓ مٝ

املٓظٛص ايب٦ٝٞ ٚتكِٝٝ اآلث ص ايب١ٝ٦ٝ يًقٓ م١ املؤثض٠ م٢ً اعٚم   االقتق ر١ٜ ٚاالدتُ م١ٝ يف ٖشٙ 

املٓطك١، ٚتٛفًت ايزصاع١ إىل ٚدٛر طب طض ب سبٞ ٚاملٓطك١ ايقٓ م١ٝ ذبت ز إىل ايتدطٝط ايغًِٝ، 

اصر ايطبٝع١ٝ، ٚتزاخٌ املٓؾ،ت ايقٓ م١ٝ يف اسبٞ ٚخًل ايٛمٞ ايب٦ٝٞ خبطٛص٠ ايتًٛخ ٚاعتٓظاف املٛ

 ٚاصتف   رصد١ تًٛخ ا ٛا٤ اشب صدٞ.
 .ّ( بعٓٛإ: املزٕ ٚاملٓ طل ايقٓ م١ٝ ايفًغط١ٝٓٝ " ٚاقع ٚطُٛس ت"2006رصاع١ أبٛ نضـ ) -3

ععت ايزصاع١ يًتعضف م٢ً ريضٚف املزٕ ٚاملٓ طل ايقٓ م١ٝ يف ةًغطش ٚأٚم مٗ  َٔ ْ س١ٝ 

َٚؾ نًٗ  اي  تٛادٗٗ  ٚايغٝ ع١ ايع ١َ عبٖٛ  بٗزف املغ ١ُٖ يف تكِٝٝ أرا٤ٖ  ا ٝهٌ اسب يٞ 

أريٗضت ْت ٥ر ايزصاع١ إٕ ب١٦ٝ املزٕ  ٚايٛفٍٛ إىل املك س ت اينضٚص١ٜ يتطٜٛض أرا٤ ٖشٙ املزٕ ٚاملٓ طل،

ت١ٝ ٚاملٓ طل ايقٓ م١ٝ يف ةًغطش غري َٗٝأ٠ العتةال   ب يه ٌَ عٕ اعَض َضتبط بٛدٛر ب١ٝٓ ذب

ؽبه١ االتق الت يف املزٕ ٚت١٦ٝٗ ا ٝهٌ ايك ْْٛٞ ٚايتؾضٜعٞ يًُزٕ ٚاملٓ طل  ضب يبالر ٚتطَٜٛؤ١ًٖ 

 .ايقٓ م١ٝ ٚاعتهُ ٍ املتطًب ت اينضٚص١ٜ   
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Baltimore: : 
ب يتُٝٛص ايقٓ م١ٝ ٚإَه ١ْٝ ذبًٜٛٗ  َٔ َٓطك١ فٓ م١ٝ  ٖزةت ايزصاع١ إىل تكِٝٝ َز١ٜٓ

تكًٝز١ٜ إىل َز١ٜٓ اقتق ر إبزامٞ َٔ خالٍ ذبًٌٝ أرا٤ ب يتُٝٛص َٔ خالٍ املٖٛب١ ٚايتهٓٛيٛدٝ  

( ب عتدزاّ بٝ ْ ت َٔ َهتب Tolerant( ٚايكزص٠ م٢ً ايتشٌُ )(Territoryٚاإلقًِٝ أٚ املٓطك١ 

ايفضل أريٗضت ْت ٥ر ايزصاع١ إٕ َز١ٜٓ ب يتُٝٛص يزٜٗ   بزا ،َٚك ٜٝػ يإل اإلسق ٤ اعَضٜهٞ،

اْفت سٗ  م٢ً ايتٓٛ  ٚإْؾ ٤ٖ  ق مز٠ تهٓٛيٛدٝ  ٚايع ٌَ املِٗ  باإلبزامٞ بغبَٔ االقتق ر  ٠يالعتف ر

يف م١ًُٝ ايتشٍٛ عبٛ االقتق ر اإلبزامٞ ٖٛ ايكضس ازبةضايف َٚٓفش عنرب استٝ طٞ َٔ املٛاٖب 

 ٚاؽٓطٔ.اشبالق١ يف 

ّ( بعٓٛإ: )االعتجُ ص( يف املزٕ ايقٓ م١ٝ ايفًغط١ٝٓٝ: َعٛق ت٘، 2009رصاع١ َكزار، ايكزص٠ ) -5

 ٚطُٛس ت٘، ٚأثضٙ يف تٛةري ةضل ايعٌُ رصاع١ س ي١: َز١ٜٓ غظ٠ ايقٓ م١ٝ

ٖزةت ايزصاع١ إىل رصاع١ اثض االعتجُ ص يف املزٕ ايقٓ م١ٝ م٢ً تٛةري ةضل ايعٌُ ٚايتعضف 

إىل ٛاد٘ املغتجُضٜٔ يف املزٕ ايقٓ م١ٝ َٔ خالٍ تٛطٜع اعتب ١ْ، ٚتٛفًت ايزصاع١ م٢ً املعٛق ت اي  ت

املظاٜ  ٚاسبكٛم املكز١َ يًع ًَش ٚمزّ صم  املغتجُضٜٔ مٔ اعرا٤ اإلراصٟ يًُؤعغ ت سات ايعالق١  فمع

م٢ً ب العتجُ ص يف َز١ٜٓ غظ٠ ايقٓ م١ٝ، ٚاصتف   ته يٝف االعتجُ ص ٚايتؾةٌٝ ن ٕ ي٘ اثض نبري 

 .قزص٠ املزٕ ايقٓ م١ٝ م٢ً تٛةري ةضل ايعٌُ



 05  2181(، 9)4، يغهخ األكبدًٚٛخ األيشٚكٛخ انؼشثٛخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب -أماراباك

 

ّ( بعٓٛإ: ذبًٌٝ ٚتكِٝٝ تأثريات اعط١َ ايع مل١ٝ م٢ً 2011رصاع١ ايضٚاؽز٠، ايعٛاَض٠، ايظٜ رات ) -6

 .( يف اعصرQIZٕاالعتجُ ص يف املٓ طل ايقٓ م١ٝ املؤ١ًٖ )
م٢ً ٚاقع املٓ طل  فقٛايع مل١ٝ ٚايٖٛزةت ايزصاع١ إىل االطال  م٢ً سٝجٝ ت اعط١َ امل ي١ٝ 

َٚز٣ تأثري اعط١َ امل ي١ٝ مًٝٗ  َٔ خالٍ َعضة١ آصا٤ Qualified Industrial Zonesايقٓ م١ٝ املؤ١ًٖ 

أفش س املق ْع املؤ١ًٖ، تٛفًت ايزصاع١ يعز٠ ْت ٥ر َٓٗ  إٕ اعط١َ امل ي١ٝ ايع مل١ٝ تٓفضر َٔ سٝح ايهِ 

قٓ م١ٝ املؤ١ًٖ، اغبف ن مزر املق ْع يف املٓ طل ٚايٓٛ  يف تأثريٖ  م٢ً مجٝع َق ْع املٓ طل اي

ايقٓ م١ٝ املؤ١ًٖ بغبب اعط١َ ٚتزامٝ تٗ  بٓغب طبتًف١، اغبف ن سذِ ايك٣ٛ ايع ١ًَ ٚاغبف ن 

 سذِ ف رصات املٓ طل ايقٓ م١ٝ املؤ١ًٖ.

ّ( بعٓٛإ: أ١ُٖٝ املٓ طل ايقٓ م١ٝ م٢ً ايُٓٛ االقتق رٟ راخٌ قط   غظ٠: 2012رصاع١ َقبا ) -7

 .ي١ رصاع١ٝ َز١ٜٓ غظ٠ ايقٓ م١ٝس 
ٖزةت ايزصاع١ إىل إريٗ ص تأثري املٓ طل ايقٓ م١ٝ م٢ً منٛ ايٓ تر ايًٞ اإلمج يٞ راخٌ قط   

َغ ستٗ  َٚٛقعٗ  ٚمزر ايعُ ٍ  ايقٓ م١ٝ ٚبشغظ٠، ٚبٝ ٕ ايعالق١ بش نف ٠٤ املزٕ ٚاملٓ طل 

صات اي١ًٝ ٚاعدٓب١ٝ يف تًو املزٕ ٚاملٓ طل ٚاملق ْع ٚايظضٚف ايٝط١ بٗ  ٚايتعضف م٢ً رٚص االعتجُ 

ايقٓ م١ٝ يف خًل ةضل ايعٌُ ٚاسبز َٔ ايبط ي١، ٚأريٗضت ْت ٥ر ايزصاع١ معف اسبٛاةظ املكز١َ 

يًُغتجُضٜٔ ٚاصتف   اإلػب صات ٚته يٝف ايتؾةٌٝ، ٚمزّ نف ١ٜ ايتؾضٜع ت ٚايكٛاْش ٚايغٝ ع ت 

ٚمتٝظت رصاع١ ايب سح بتٓ ٚ   ملٛمٛ   تكضاص ايغٝ عٞ.ايت١ًُٜٝٛ اي  دبشس االعتجُ ص، ٚمزّ االع

َع ايتعضف م٢ً رٚصٖ  يف ربفٝض ته يٝف ايتؾةٌٝ يف  املٓ طل ايقٓ م١ٝ يف ايغٛرإ َٚؾ نًٗ ،

سٝح تتطًب سز٠ املٓ ةغ١ ايعٌُ م٢ً تكزِٜ َٓتذ ت جبٛر٠ تضمٞ ايعٌُٝ  ايقٓ م١ٝ، املٓؾ،ت

املٓ طل  صايتطضم يزَٚع  ١ ٚاالعتُضاص١ٜ  شٙ املٓؾ،ت،ٚبأقٌ تهًف١ ممه١ٓ ست٢ ٜتِ ذبكٝل ايضحبٝ

 دشس املغتجُضٜٔ ايًٝش ٚاعد ْب.  اشبزَ ت يفايقٓ م١ٝ املته ١ًَ 

 

ىالدرادظىالمودانوظ
 :ىمجتمعىورونظىالدرادظى -1

ٜتهةةٕٛ صبتُةةع ايزصاعةة١ َةةٔ َٓؾةة،ت االعةةتجُ ص ايقةةٓ م١ٝ املدتًطةة١ املٛدةةٛر٠ يف املٓةة طل        

َٓؾةأ٠ اعةتجُ ص طبتًطة١ )سغةب سقةض ٚطاص٠       112 ١ّ، ٚايب يةة 2012ضطّٛ يًعة ّ  ايقٓ م١ٝ يف ٚال١ٜ اشب

َضنةةظ ايبشةةٛخ ٚاملعًَٛةة ت( سٝةةح تتُتةةع االعةةتجُ صات ايقةةٓ م١ٝ املدتًطةة١    -االعةةتجُ ص االذب رٜةة١ 

بضؤٚؼ أَٛاٍ أم٢ً َٔ غريٖ  َٔ االعتجُ صات ايقٓ م١ٝ، سٝح   تٛطٜع االعتب ١ْ مًة٢ املغةتجُضٜٔ   

( ةةضرا  112( ةضرا ٚتٛطٜعٗ  أٜنة  مًة٢ املةزصا٤ املة يٝش ايبة يغ مةزرِٖ )      112) ِٖت ٜٚبًغ مزريف ٖشٙ املٓؾ،

% يهةٌ  45اعتب ١ْ يًُغتجُضٜٔ َٚجًِٗ أٜن  يًُزصا٤ امل يٝش بٓغةب١   50أٜن ، سٝح   تٛطٜع م١ٓٝ َٔ

 ( إىل االعتب ْ ت املٛطم١ ٚايع ٥ز َٓٗ .1َُٓٗ ، ٜٚؾري ازبزٍٚ )

 (1دزٍٚ )

 ر االعتب ْ ت املٛطم١ م٢ً صبتُع ايزصاع١ ْٚغب١ ايع ٥ز َٓٗ مز

 المستبعذ العائذ التىزيع عذد االستبياواث
 الخاضعت للتحليل

 الىسبت عذد

 %11 44 8 41 11 يغزضًشٍٚ

 %94 47 8 41 11 يذساء يبنٍٛٛ
 

عةتب ١ْ بٓغةب١   ا 45( إىل إٕ ايع ٥ز َةٔ االعةتب ْ ت املٛطمة١ مًة٢ املغةتجُضٜٔ      1ٜٛما ازبزٍٚ )

%، 88اعةتب ١ْ بٓغةب١    44%ٚ  اعتبع ر اعتب ١ْ ٚاسز٠ يتقبا مزر االعةتب ْ ت اشب مةع١ يًتشًٝةٌ    90

% ٚ  اعتبع ر اعةتب ١ْ ٚاسةز٠   96اعتب ١ْ بٓغب١  48ٚايع ٥ز َٔ االعتب ْ ت املٛطم١ م٢ً املزصا٤ امل يٝش 
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%، بةشيو ٜقةبا ايعةزر ايهًةٞ     ١94 اعةتب ١ْ بٓغةب   47أٜن  يتقبا مةزر االعةتب ْ ت اشب مةع١ يًتشًٝةٌ     

 % َٔ اعتب ْ ت ايزصاع١ املٛطم91.١اعتب ١ْ    ْغبت٘  91يالعتب ْ ت اشب مع١ يًزصاع١ 

 

 مُض أةضار م١ٓٝ ايزصاع١:

ةضرا ةكط  8( إٕ 2ٜتنا َٔ ذبًٌٝ بٝ ْ ت ايكغِ اعٍٚ َٔ االعتب ١ْ نُ  يف دزٍٚ صقِ )

إىل أقٌ  35َٔ املبشٛثش ت اٚح أمُ صِٖ بش  14%، ٚإ 8,8ع١ٓ بٓغب١  35إىل  30ت اٚح أمُ صِٖ بش 

بٓغب١  ع١ٓ 50إىل أنجض َٔ  40ت اٚح أمُ صِٖ َٔ  ةضرا َٔ املبشٛثش 69%ٚا15,4ٕع١ٓ بٓغب١ 40َٔ 

مم  ٜؾري إىل ايتذضب١ يف اسبٝ ٠ ايع١ًُٝ ٚايتُضؼ يًُبشٛثش مم  ٜنٝف  % ٖٚٞ ْغب١ َضتفع75,8١

 .ْٛمً  ايجك١ م٢ً إد ب تِٗ

 (2دزٍٚ )

 تٛطٜع م١ٓٝ ايزصاع١ َٔ املبشٛثش تبعً  يًعُض

 % ك العمر

 1,1 1 عُخ 11إنٗ ألم يٍ  11يٍ 

 81,4 84 عُخ 41إنٗ ألم يٍ  11يٍ 

 81,4 84 عُخ 41إنٗ ألم يٍ  41يٍ 

 21,2 22 عُخ 11إنٗ ألم يٍ  41يٍ 

 18,1 29 عُخ فأكضش 11يٍ 

 011 30 اإلجمالي
 

 -ضار م١ٓٝ ايزصاع١:املؤٌٖ املٗين عة

% 16,5%َٔ املبشٛثش َؤًِٖٗ ايعًُٞ به يٛصٜٛؼ 58,2ٚ( إٕ ْغب١ 3ٜتنا َٔ ازبزٍٚ )

% َؤًِٖٗ ايعًُٞ رنتٛصاٙ مم  ٜؾري إىل ايتأٌٖٝ ايه يف 3,3% َ دغتري 20,9َٚؤًِٖٗ ربًّٛ م يٞ ٚ

 ٜنٝف ْٛم  َٔ ايجك١ ٚاملقزاق١ٝ يف إد ب تِٗ م٢ً أع١ً٦ االعتب ١ْ. يًُبشٛثش

 (3دزٍٚ )

 تٛطٜع م١ٓٝ ايزصاع١ َٔ املبشٛثش تبعً  يًُؤٌٖ ايعًُٞ

 % ك المؤهل

 11,2 11 ثكبنٕسٕٚط

 82,1 81 دثهٕو ػبنٙ

 21,9 89 يبعغزٛش

 1,1 1 دكزٕساِ

 8,8 8 أخشٖ

 011 30 اإلجمالي
 

 ايتدقك ايعًُٞ عةضار م١ٓٝ ايزصاع١

 -( ايت يٞ:4زٍٚ )ٚملعضة١ ايتدقك ايعًُٞ يًُبشٛخ ميهٔ ايٓظض إىل ازب

 (4دزٍٚ )

 عًُٞتٛطٜع م١ٓٝ ايزصاع١ َٔ املبشٛثش تبعً  يًتدقك اي

 % ك التخصص

 11,1 49 يؾبعجخ

 89,1 81 إداسح أػًبل

 82,1 81 الزظبد

 7,7 7 دساعبد يظشفٛخ

 2,2 2 أخشٖ

 011 30 اإلجمالي
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% ربققةِٗ  ١19,8، ٚ% َٔ املبشةٛثش ربققةِٗ ايعًُةٞ ضب عةب     53,8( إىل إٕ 4ٜؾري ازبزٍٚ )

ٚ 7,7% ربققةةةِٗ اقتقةةة ر، 16,5ٚإراص٠ أمُةةة ٍ، ٚ % َةةةٔ محًةةة١ 2,2% ربققةةةِٗ رصاعةةة ت َقةةةضة١ٝ، 

ايتدقق ت اعخض٣ ٜٚالسظ تٛط  ايتدقك ايعًُٞ يًُبشٛثش َة  بةش اي عةب١ ٚايعًةّٛ ٚاملقةضة١ٝ      

 ٚإراص٠ اعمُ ٍ ٚاالقتق ر َع تضنظِٖ يف اي عب١.

 

 يزصاع١ايٛمع ايٛريٝفٞ عةضار م١ٓٝ ا

َٔ املبشٛثش َٔ  44( ٚايشٟ ٜٛما ايٛمع ايٛريٝفٞ يًُبشٛثش، إٕ 5ٜتنا َٔ ازبزٍٚ )

 %.51,6َِٓٗ َٔ املزصا٤ امل يٝش بٓغب١  47%، ٚإٕ 48,4املغتجُضٜٔ بٓغب١ 

 (5دزٍٚ )

 تٛطٜع م١ٓٝ ايزصاع١ َٔ املبشٛثش تبعً  يًٛمع ايٛريٝفٞ

 % ك الىضع

 41,4 44 يغزضًش

 18,2 47 يذٚش يبنٙ

 011 30 اإلجمالي

 

 اشبرب٠ ايع١ًُٝ عةضار م١ٓٝ ايزصاع١

% َِٓٗ  9,9عٓٛات،  10إىل أقٌ َٔ  5% َٔ املبشٛثش خربتِٗ َٔ 13,2( إىل إٕ 6ٜؾري ازبزٍٚ )

% خربتِٗ  27,4ع١ٓ، ٚ 20إىل اقٌ َٔ  15% ٜتُتعٕٛ خبرب٠ َٔ 18,7ع١ٓ، ٚ 15إىل أقٌ َٔ  10خربتِٗ َٔ 

% َٔ املبشٛثش 86,8ع١ٓ ةأنجض، ٜٚالسظ إٕ  25% خربتِٗ َٔ  30,8ع١ٓ، ٚ 25إىل أقٌ َٔ  20َٔ 

تظٜز خربتِٗ مٔ مؾض٠ عٓٛات مم  ٜؾري إىل رصد١ اشبرب٠ اي  ٜتُتع بٗ  املبشٛثش ٚاي  عتٓعهػ 

 أع١ً٦ ايزصاع١ اي  ذبت ز إىل د ْب َِٗ َٔ اشبرب٠.م٢ً بؾهٌ اػب بٞ م٢ً إد ب١ نٌ َِٓٗ 

 (6دزٍٚ )

 ١ ايزصاع١ َٔ املبشٛثش تبعً  يًدرب٠ ايع١ًُٝتٛطٜع مٝٓ

 % ك الخبرة

 81,2 82 عُخ 81إنٗ ألم يٍ  1يٍ 

 9,9 9 عُخ 81إنٗ ألم يٍ  81يٍ 
 81,7 87 عُخ 21إنٗ ألم يٍ  81يٍ 

 27,4 21  عُخ 21إنٗ ألم يٍ  21يٍ 

 11,1 21 عُخ فأكضش 21يٍ 

 011 30 اإلجمالي

 

ىأداةىالدرادظ: -2
تهةٕٛ ازبةظ٤ اعٍٚ ةٝٗة  َةٔ بٝ ْة ت      ٜسٝةح   مًة٢ االعةتب ١ْ يف مجةع ايبٝ ْة ت    امتُز ايب سةح  

عةؤااًل   15، عةؤاالً  43تؾةٌُ  ٚمةزرٖ  ثةالخ ضبة ٚص     ٚازبظ٤ ايج ْٞ ٜتنُٔ ضب ٚص أع١ً٦ ايزصاع١ ؽدق١ٝ

أمز ايب سح أرا٠ ايزصاع١ بطضٜك١ ذبكةل أٖةزاف    عؤااًل يًُشٛص ايج يح، 13يهٌ َٔ ايٛص اعٍٚ ٚايج ْٞ ٚ

 SPSSصاع١ ٜٚغٌٗ َعٗ  إرخ ٍ َتةريات ايزصاع١ يًش عٛس ست٢ ٜتغ٢ٓ ذبًًٝةٗ  بٛاعةط١ بضْة َر    ايز

 بعز اعتبع ر االعتبٝ ْ ت غري املغتٛة١ٝ ملع ٜري ايزصاع١. 

 

ىصدقىأداةىالدرادظ: -3
 فزم ايهُش:

ايظة ٖضٟ يالعةتب ١ْ مًة٢ ايهُةش، سٝةح   مضمةٗ         قزمايامتُز ايب سح يف ايتأنز َٔ 

ةًغطش، ٚنًٝة١   - غظ٠-به١ًٝ ايتذ ص٠ ب زب َع١ اإلعال١َٝ  َٔ اعن رميٝش ٚاملدتقش ١مخغم٢ً 



 عٛذ ثهخ....فٙ انغٕداٌ انًُبؽك انظُبػٛخ انًزكبيهخ انخذيبد   03

 

اعمُ ٍ ٚاالقتق ر جب َع١ اإلَ صات ايعضب١ٝ املتشةز٠، ٚضبًةٌ إسقة ٥ٞ بةةراص٠ تعًةِٝ َٓطكة١ ايضٜة ن        

ٚ مةعت َةٔ       ب ملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ،  سٝةح   ٔأدًة٘ َٚة  ٚسيو يًتأنز َةٔ َٓ عةبتٗ  يًةةضن ايةشٟ 

، ٚقز تفنًٛا َؾهٛصٜٔ بةبزا٤ َالسظة تِٗ َٚك سة تِٗ، ٚقةز   أخةشٖ      ٚاملال١ُ٥يٛمٛح ٚايتٓظِٝ ا

 بعش االمتب ص.

 

 ْت ٥ر فزم االتغ م ايزاخًٞ يألرا٠:

إٔ ق١ُٝ َع ٌَ االصتب ط بش نٌ مب ص٠  ْت ٥ر َع ٌَ االصتب ط يالتغ م ايزاخًٞ يًفكضات أريٗضت

(، مم  ٜزٍ مًة٢ االتغة م ايةزاخًٞ بةش     ١0,01 إسق ٥ًٝ  مٓز َغت٣ٛ )ٖٞ راي اي ٚص ايجالث١َٔ مب صات 

نٌ مب ص٠ َٔ مب صات ايةٛص ٚبة قٞ صبُةٛ  مبة صات ايةٛص، ٖٚةٛ َة  ٜعهةػ فةزم أرا٠ ايزصاعة١ أٟ           

 قٝ عٗ  مل  فُُت يكٝ ع٘ أفاًل. 

 

ىثباتىأداةىالدرادظ:ى -4
ز َةٔ ثبة ت أرا٠ ايزصاعةة١،   يًتأنة  (Cronbach's alpha اعةتدزّ ايب سةح )َع رية١ أيفة  نضْٚبة ذ     

سٝةح   تطبٝةل املع رية١ مًة٢ التُةع ايةشٟ ع ةش بت َٓة٘ ايعٝٓة١ يف ايغة بل يكٝة ؼ ايقةزم ايبٓةة ٥ٞ،             

 ٜٛما سيو: (7)ٚازبزٍٚ 

 (7دزٍٚ )

 (91)ٕ= َع َالت أيف  نضْٚب ذ يًجب ت يه ٌَ االعتب ١ْ

 ألفا عذد العباراث المحاور

انظُبػٛخ انؾبنٛخ ثبنغٕداٌ ٔرأصٛشْاب انًؼٕلبد انزٙ رؼبَٙ يُٓب انًُبؽك  8

 ػهٗ اإلَزبط

81 1,7921 

انًُاابؽك انظااُبػٛخ انًزكبيهااخ انخااذيبد ٔأصشْااب ػهااٗ ركاابنٛف االعاازضًبس  2

 ٔانزشغٛم

81 1,7214 

 1,2918 81 يؾفضاد انًُبؽك انظُبػٛخ انًزكبيهخ انخذيبد نغزة انًغزضًشٍٚ 1

 104414 09 جميع عباراث االستباوت

 

( ٖٚةٞ  0,7920ٚ 0,6981يًُش ٚص تضاٚست قُٝٗ  بش) ( إٔ َع َالت ايجب ت7ازبزٍٚ )ٜتنا َٔ 

( ٖٚةةٞ قُٝةة١ 0,7707قةةِٝ دٝةةز٠ إسقةة ٥ًٝ ، َةةع إٔ َع َةةٌ أيفةة  نضْٚبةة ذ يه َةةٌ االعةةتب ١ْ قةةز بًةةغ ) 

هٔ إسق ٥ًٝ  ممت ط٠ دزًا يتطبٝل اعرا٠ م٢ً ايف١٦ املبشٛث١, ٖٚشا ٜؾري إىل إَه ١ْٝ ثب ت ايٓت ٥ر اي  مي

 اسبقٍٛ مًٝٗ  َٔ خالٍ أرا٠ ايزصاع١ مٓز ايتطبٝل ايٓٗ ٥ٞ.

 

 األدالوبىاإلحصائوظىالمتبطظىفيىتحلولىالبوانات:ى -5

ٌ َع ايبٝ ْ ت  غت٣ٛ رالي١ ) اعتدزاّ ٚ ،( يٛفف ٚذبًٌٝ بٝ ْ ت ايزصاع0,01١ٚ 0,05  ايتع َ

دزاّ ايٓغةةب امل٦ٜٛةة١  ، سٝةةح   اعةةت SPSSايب سةةح بضْةة َر اسبةةظّ اإلسقةة ١ٝ٥ يًعًةةّٛ االدتُ مٝةة١    

ٚاعٚع ط اسبغ ب١ٝ يٛفف ادب ٖة ت َفةضرات ايزصاعة١ عبةٛ َةتةريات ايزصاعة١ ٚيتشزٜةز طةٍٛ خالٜة           

( ٚسيةو يتشزٜةةز اسبةز اعمًة٢  ةةشٙ    0,80املكٝة ؼ اشبُ عةٞ)اسبزٚر ايةزْٝ  ٚايعًٝةة (   سغة س املةز٣= )     

ٔ بٓةٛر ضبةٛص ايزصاعةة١   اشبًٝة١ ٖٚهةشا أفةبا ب إلَهة ٕ تقةةٓٝف قةِٝ اعٚعة ط اسبغة ب١ٝ يهةٌ بٓةةز َة         

 ٚنشيو يًُتٛعط ايهًٞ يًزصاع١ نُ  ًٜٞ:

 ميجٌ ال أتفل بؾز٠. 1,80إيٞ أقٌ َٔ  1,00َٔ  .1

 ميجٌ ال أتفل. 2,60إيٞ أقٌ َٔ  1,80َٔ   .2

 ميجٌ ضب ٜز. 3,40إيٞ أقٌ َٔ  2,60َٔ  .3
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  ميجٌ أتفل. 4,20إيٞ أقٌ َٔ  3,40َٔ   .4

  ميجٌ أتفل بؾز٠. 5 إيٞ 4,20َٔ   .5
 

سةةح مةةزر َةةٔ اععةة يٝب ايهُٝةة١ ٚاإلسقةة ١ٝ٥ املٓ عةةب١ ٚةكةةً  يطبٝعةة١ تغةة ؤالت   اعةةتدزّ ايب 

مةضن ايب سةح َةتةريات ايزصاعة١  ة  يف سيةو        سٝةح ايزصاع١ َٚغت٣ٛ قٝ ؼ املتةريات ايه١ًٝ يًزصاع١ 

اآلصا٤ ٚاالدب ٖ ت ٚخق ٥ك ايع١ٓٝ ب عةتدزاّ نةٌ َةٔ: ايتٛطٜعة ت ايتهضاصٜة١، ازبةزاٍٚ اإلسقة ١ٝ٥،        

"    ةٝٗ  Measures of Central Tendencyعتدزاّ َك ٜٝػ ايٓظم١ املضنظ١ٜ "ٚٚفف إسق ٥ٞ ب 

" ٚاية  لًةت االعبةضاف املعٝة صٟ     Measures of Dispersionاملتٛعط، ٚايٛعٝط، َٚكة ٜٝػ ايتؾةتت "  

ٚاملز٣، ٚ  تضتٝب ايفكضات اشب ف١ ب ي ٚص ايغت١ يًزصاع١، ٚسيو ملعضة١ أٚيٜٛ تٗ  سغةب ٚدٗة١ ْظةض    

ٔ املبشٛث إلػبة ر ايفةضٚم اإلسقة ١ٝ٥ سات     (ANOVA)ش، نٌ ضبٛص م٢ً سز٠.   أٜنً  ذبًٌٝ ايتبة ٜ

ايزالي١ اإلسق ١ٝ٥ بش ضب ٚص ايزصاع١ املدتًف١ ٚةكً  الختالف ايقف ت ايؾدق١ٝ ٚايٛريٝف١ٝ, نُة     

 ( ملعضةة١ ادبة ٙ االعةتزالالت اإلسقة ١ٝ٥ ٚذبزٜةز     POST HOCأٜنةً  اعةتدزاّ االختبة صات ايبعزٜة١ )    

ملك ص١ْ املتٛعط ت املغتك١ً ملعضة١ ايفةضٚم   T-testايزالي١ اإلسق ١ٝ٥,   نشيو اعتدزاّ اختب ص )ت( 

 سات ايزالي١ اإلسق ١ٝ٥ بش م١ٓٝ املغتجُضٜٔ ٚاملزٜضٜٔ امل يٝش ٚةكً  ي ٚص ايزصاع١ املدتًف١.

 

ىواإلجابظىرلىىأدئلظىالدرادظ:ىنتائجىالضىوتحلولىاادتطر -6
 ايزصاع١ ن ْت ايٓت ٥ر ن يت يٞ: ٚأع١ً٦ ت ٚةل أٖزاف بعز ذبًٌٝ ايبٝ ْ

 م٢ًتؤثض َعٛق ت َٔ املٓ طل ايقٓ م١ٝ اسب ي١ٝ يف ايغٛرإ تع ْٞ ٌٖ  :اعٍٚ اإلد ب١ م٢ً ايغؤاٍ

 ؟اإلْت ز

املغتجُضٜٔ  ٕاعع١ً٦ إعؤاًل، َٚٔ خالٍ ذبًٌٝ ٖشٙ  15( ٚايشٟ ٜتنُٔ 8ٜتنا َٔ ازبزٍٚ )

أم٢ً -% 100( 12ٚأقٌ ْغب١ َٛاةك١ يًغؤاٍ صقِ ) -%95,6بش  بٓغب١ ت اٚح َ  ٚاملزصا٤ امل يٝش ٜٛاةكٕٛ

م٢ً إٕ 0,445ٚاعبضاف َعٝ صٟ قزصٙ  4,85ٚ تٛعط سغ بٞ م ّ  -(1يًغؤاٍ صقِ ) ْغب١ َٛاةك١

 .املٓ طل ايقٓ م١ٝ يف ايغٛرإ تع ْٞ َٔ مز٠ َعٛق ت تؤثض عًبً  م٢ً اإلْت ز

املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ًَة١ اشبةزَ ت تةؤثض يف تهة يٝف االعةتجُ ص       ج ْٞ: ٌٖاي اإلد ب١ م٢ً ايغؤاٍ

 ؟ ٚاإلْت ز

 ٚ عؤاًل، َٚٔ خالٍ ذبًٌٝ ٖشٙ اعع١ً٦ اتنا إٕ املغتجُضٜٔ 15(م٢ً 9ٜؾتٌُ ازبزٍٚ صقِ )

أم٢ً -% 100( 10ٚأقٌ ْغب١ َٛاةك١ يًغؤاٍ صقِ ) -%95,7بش  املزصا٤ امل يٝش ٜٛاةكٕٛ بٓغب١ ت اٚح َ 

م٢ً إٕ  0,419ٚاعبضاف َعٝ صٟ قزصٙ  4,84ٚ تٛعط سغ س م ّ  -( 2ٛاةك١ يًغؤاٍ صقِ )ْغب١ َ

 .االعتجُ ص ٚاإلْت ز املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ اشبزَ ت تؤثض يف ته يٝف

 ؟تغ ِٖ املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ اشبزَ ت يف دشس املغتجُضٌٜٖٔ  ج يح:اي اإلد ب١ م٢ً ايغؤاٍ

عؤاًل، َٚٔ خالٍ ذبًٌٝ ٖشٙ اعع١ً٦ إٕ  13( ٚايشٟ ٜتنُٔ 10صقِ ) ٙأمال َٔ ازبزٍٜٚتنا 

( 13أقٌ ْغب١ َٛاةك١ يًغؤاٍ صقِ ) -% 97,8بش  املغتجُضٜٔ ٚاملزصا٤ امل يٝش ٜٛاةكٕٛ بٓغب١ ت اٚح َ 

 0,437ٚاعبضاف َعٝ صٟ قزصٙ  4,89ٚ تٛعط سغ س م ّ  -( 3أم٢ً ْغب١ َٛاةك١ يًغؤاٍ صقِ ) -% 100ٚ

 املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ اشبزَ ت تغ ِٖ يف دشس املغتجُضٜٔ ايًٝش ٚاعد ْب.ٕ مًٞ إ
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 (8دزٍٚ )

)املعٛق ت اي  تع ْٞ َٓٗ  املٓ طل ايقٓ م١ٝ اسب ي١ٝ ب يغٛرإ ٚتأثريٖ   اعٍٚ غؤاٍاالعتذ ب ت يعب صات اي

 م٢ً اإلْت ز(

 العبارة
المتىسط 
 الحسابي

االوحراف 
 المعياري

 الترتيب

 8 1,111 4,91 , اسرفبع ركهفخ األسع8

 1 1,121 4,11 , اسرفبع ركبنٛف انكٓشثبء ٔانًٛبِ 2

 82 1,192 4,18 , عٕء انزخطٛؾ,1

 88 1,171 4,14 , ػذو ٔعٕد طشف طؾٙ 4

 1 1,184 4,19 , ػذو ٔعٕد يؾطبد يؼبنغخ يخهفبد انًظبَغ 1

 2 1,141 4,17 , اسرفبع ركبنٛف انُمم ٔانزخض2ٍٚ

 84 1,477 4,11 , صٚبدح يؼذالد انزهٕس انجٛئٙ انظُبػ7ٙ

 2 1,111 4,91 , رؼذد انشعٕو ٔانغجبٚبد1

 81 1,489 4,18 , ػذو ٔعٕد يكزت خذيبد ؽكٕيٛخ يزكبيهخ9

 9 1,192 4,11 , اسرفبع ركبنٛف اإلَزبط ػبيخ81

 7 1,141 4,17 , ٔعٕدْب ثبنمشة يٍ انًُبؽك انغكُٛخ88

 81 1,124 4,72 هٕس انجٛئخ انغكُٛخ, رغبْى فٙ ر82

 4 1,184 4,19 , غٛبة َظبو انزخهض يٍ انُفبٚبد ثطشٚمخ يضبنٛخ81

 1 1,141 4,17 , رؼذد سعٕو خذيبد انًؾهٛبد ٔانزُظٛى84

 81 1,441 4,11 , لهخ انكفبءح اإلَزبعٛخ ٔانٕظٛفٛخ81

   0046 انًزٕعؾ انؾغبثٙ انؼبو

 
 (9دزٍٚ )

)املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ اشبزَ ت ٚأثضٖ  م٢ً ته يٝف االعتجُ ص  ايج ْٞ غؤاٍاي االعتذ ب ت يعب صات

 ٚايتؾةٌٝ(

 العبارة
المتىسط 
 الحسابي

االوحراف 
 المعياري

 الترتيب

 2 1,121 4,11 , اَخفبع ركهفخ إٚغبس األسع8

 8 1,211 4,98 , ركبنٛف انكٓشثبء ٔانًٛبِ يُخفؼخ ٔثأعؼبس يذػٕيخ2

 1 1,141 4,17 فبع ركبنٛف انزأعٛظ, اَخ1

 82 1,418 4,11 , رخفٛغ أٔ إػفبء سعٕو انخذيبد 4

 7 1,121 4,11 , ٔعٕد طشف طؾٙ ٚمهم يٍ ركهفخ ؽًبٚخ انجٛئخ1

 81 1,192 4,18 , اَخفبع ركبنٛف انُمم2

 81 1,418 4,11 , اَخفبع ركبنٛف انزخضٍٚ 7

 4 1,141 4,17 , رٕفش انطبلخ ثأعؼبس يخفؼخ1

 84 1,491 4,71 , اَخفبع يؼذالد انزهٕس نهؾذٔد انًغًٕػ ثٓب9

, رغًٛغ األَشطخ انظاُبػٛخ انزاٙ رزجابدل انًخهفابد فًٛاب ثُٛٓاب 81

 ٚمهم ركهفخ َمم أٔ انزخهض يُٓب

4,72 1,112 81 

 2 1,112 4,12 , االسرجبؽ ثشجكبد انُمم انجش٘ ٔانجؾش٘ ٔانغ88ٕ٘

 1 1,141 4,17 هغ انًُزغخ, االسرجبؽ ثًشاكض اعزٓالن انغ82

 9 1,417 4,12 , رهجٛخ االؽزٛبعبد انًؾهٛخ ٔانظبدساد انًزٕلؼخ81

 1 1,412 4,14 , رٕفٛش انًٕاسد انطجٛؼٛخ ٔانخبيبد انًزبؽخ84

, ٔػااغ انزاإاصٌ انُغااجٙ ثااٍٛ انمطبػاابد انظااُبػٛخ انًخزهفااخ 81

 ٔانمذساد انفُٛخ ٔانزغٕٚمٛخ

4,18 1,489 88 

   4,14 انؼبو انًزٕعؾ انؾغبثٙ
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 (10دزٍٚ )

 )ضبفظات املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ اشبزَ ت زبشس املغتجُضٜٔ( ايج يح غؤاٍاالعتذ ب ت يعب صات اي

 انؼجبسح
انًزٕعؾ 
 انؾغبثٙ

االَؾشاف 
 انًؼٛبس٘

 انزشرٛت

 2 1,211 4,91 , عٕٓنخ ٔعشػخ إعشاءاد اعزالو األسع8

 1 1,111 4,91 نشعٕو انغًشكٛخ, إػفبء يغزهضيبد اإلَزبط يٍ ا2

 8 1,229 4,91 , اإلػفبء يٍ انؼشائت1

 1 1,211 4,91 , ٔعٕد يشكض كبيم نزٕفٛش كبفخ انخذيبد نهًغزضًش4ٍٚ

 7 1,111 4,91 , ٔعٕد ثُٕن رٕفش رغٓٛالد ثفٕائذ يخفؼخ1

 1 1,184 4,19 , رٕفش لبٌَٕ نهًُبؽك انظُبػٛخ ٚؾفض نالعزضًبس فٛٓب2

 81 1,191 4,11 غٕٚك انًُزغبد يؾهٛب ٔخبسعٛب, عٕٓنخ ر7

 2 1,111 4,91 , ثُٛخ رؾزٛخ ػبنٛخ انًٕاطفبد رُبعت كبفخ األَشطخ1

 9 1,121 4,11 , لشة انًُبؽك انظُبػٛخ يٍ يظبدس األٚذ٘ انؼبيهخ9

 4 1,211 4,91 ,لشة انًُبؽك انظُبػٛخ يٍ يشاكض األعٕاق81

 82 1,412 4,12 نًُبؽك انظُبػٛخ, فؼبنٛخ ٔشفبفٛخ ٔكفبءح إداسح ا88

 88 1,112 4,12 , اَخفبع ركهفخ انزغٕٚك82

 81 1,417 4,12 , اَخفبع ركهفخ انٛذ انؼبيهخ81

   4,19 انًزٕعؾ انؾغبثٙ انؼبو

 

 أثرىالوضعىالوظوفيىوالتخصصىالطلميىرلىىاالدتجاباتىلمحاورىالدرادظ: -7

ٞ    ات ايزصاعة١ َفةضر  ٚدٛر ةضٚم سات رالي١ إسق ١ٝ٥ بش صؤ١ٜ سٍٛ  ٚايتدقةك  ٚةكةً  ايٛمةع ايةٛريٝف

 :نُ  ًٜٞايٓت ٥ر اي  بٝٓٗ  ذبًٌٝ ايتب ٜٔ اعس رٟ  ن ْتايعًُٞ , 

 (11دزٍٚ )

 ايتدقك ايعًُٞ العتذ ب ت ضب ٚص ايزصاع١ يف م٤ٛ َتةري ْت ٥ر ذبًٌٝ ايتب ٜٔ اعس رٟ

 البيان المحىر
مجمىع 
 المربعاث

درجاث 
 الحريت

متىسط 
 المربعاث

قيمت 
 ()ف

الذاللت 
 اإلحصائيت

انًؾٕس األٔل: انًؼٕلبد انزٙ رؼبَٙ 
يُٓب انًُبؽك انظُبػٛخ انؾبنٛخ 

 ثبنغٕداٌ ٔرأصٛشْب ػهٗ اإلَزبط.

 1,181 1 1,119 ثٍٛ انًغًٕػبد
 1,117 11 1,848 داخم انًغًٕػبد 1,798 1,141

  11 1,811 انًغًٕع

انًؾٕس انضبَٙ: انًُبؽك انظُبػٛخ 
نخذيبد ٔأصشْب ػهٗ ركبنٛف انًزكبيهخ ا

 االعزضًبس ٔانزشغٛم.

 1,189 1 1,117 ثٍٛ انًغًٕػبد
 1,111 11 2,118 داخم انًغًٕػبد 1,214 1,171

  11 2,111 انًغًٕع

انًؾٕس انضبنش: يؾفضاد انًُبؽك 
انظُبػٛخ انًزكبيهخ انخذيبد نغزة 

 انًغزضًشٍٚ.

 1,189 1 1,112 ثٍٛ انًغًٕػبد
 1,182 11 8,118 داخم انًغًٕػبد 1,114 8,849

  11 8,417 انًغًٕع

 

 (12دزٍٚ )

 ملعضة١ ايفض ٚق ت بش املغتجُضٜٔ ٚاملزصا٤ امل يٝش تبع  العتذ ب تِٗ ي ٚص ايزصاع١ االختب ص ايت ٥ٞ

المستهذفيه مه  المحىر
 االستقصاء

 المتىسط العذد
 الحسابي

االوحراف 
 المعياري

قيمت 
 )ث(

 الذاللت

نًؾٕس األٔل: انًؼٕلبد انزٙ رؼبَٙ يُٓب انًُبؽك ا

 انظُبػٛخ انؾبنٛخ ثبنغٕداٌ ٔرأصٛشْب ػهٗ اإلَزبط.
 1,242 1,422 1,221 4,142 44 انًغزضًشٍٚ

 1,841 4,128 47 انًذساء انًبنٍٛٛ

انًؾٕس انضبَٙ: انًُبؽك انظُبػٛخ انًزكبيهخ 

 انخذيبد ٔأصشْب ػهٗ ركبنٛف االعزضًبس ٔانزشغٛم,
 1,221 1,417 1,819 4,144 44 انًغزضًشٍٚ

 1,812 4,127 47 انًذساء انًبنٍٛٛ

انًؾٕس انضبنش: يؾفضاد انًُبؽك انظُبػٛخ 

 انًزكبيهخ انخذيبد نغزة انًغزضًشٍٚ.
 1,821 8,141 1,819 4,224 44 انًغزضًشٍٚ

 1,841 4,221 47 انًذساء انًبنٍٛٛ



 عٛذ ثهخ....فٙ انغٕداٌ انًُبؽك انظُبػٛخ انًزكبيهخ انخذيبد   69

 

ايتب ٜٔ م٢ً أْ٘ ال تٛدز ةضٚم سات رالي١ إسق ١ٝ٥ مٓةز   ( مٔ ذب11ًٌٝبٝٓت ْت ٥ر ازبزٍٚ )

ٚسيو زبُٝةع ضبة ٚص ايزصاعة١ ممة       ٞيًتدقك ايعًُ( بش اعتذ ب ت م١ٓٝ ايزصاع١ تبعً  0,05َغت٣ٛ )

( 12يف ازبةزٍٚ أمةالٙ صقةِ )   ٚ َ  تنُٓت٘ ٖشٙ اي ٚص  دتًف ايتدقق ت ايع١ًُٝ. ٢اتف قِٗ مًٜبش 

ٚ  ٓتش َغتكًتش يف ازبزٍٚ أْ٘ ال أريٗضت ْت ٥ر اختب ص )ت( يعٝ سات رالية١ إسقة ١ٝ٥ بةش     متٛدةز ةةض

ةةْة٘ ال تٛدةز ةةضٚم سات رالية١      َةزٜض َة يٞ(   -اعتذ ب ت املبشةٛثش تبعة  ايٛمةع ايةٛريٝفٞ )َغةتجُض      

 إسق ١ٝ٥ بِٝٓٗ مم  ٜعين اتف قِٗ م٢ً َ  تنُٓت٘ ضب ٚص ايزصاع١.

 

ىالخاتمظ
 يف ايت يٞ: ٌاإلْت ز تتُجْٞ َٔ مز٠ َعٛق ت تؤثض عًبً  م٢ً إٕ املٓ طل ايقٓ م١ٝ يف ايغٛرإ تع  -1

 اصتف   تهًف١ اعصن. -
 اصتف   ته يٝف ايهٗضب ٤ ٚاملٝ ٙ. -
 ع٤ٛ ايتدطٝط ٚمزّ ٚدٛر فضف فشٞ. -
 مزّ ٚدٛر ضبط ت َع زب١ طبًف ت املق ْع. -

 اصتف   ته يٝف ايٓكٌ ٚايتدظٜٔ. -
 طٜ ر٠ َعزالت ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ايقٓ مٞ. -

 مزّ ٚدٛر َهتب خزَ ت سه١َٝٛ َته ١ًَ ٚتعزر ايضعّٛ ٚازبب ٜ ت املفضٚم١.  -

 اصتف   ته يٝف اإلْت ز م ١َ. -

 ٚدٛرٖ  ب يكضس َٔ املٓ طل ايغه١ٝٓ مم  ٜغ ِٖ يف تًٛخ ايب١٦ٝ ايغه١ٝٓ. -

 غٝ س ْظ ّ ايتدًك َٔ ايٓف ٜ ت بطضٜك١ َج ي١ٝ. -

 تعزر صعّٛ خزَ ت ايًٝ ت ٚايتٓظِٝ. -

 ١ً ايهف ٠٤ اإلْت د١ٝ ٚايٛريٝف١ٝ.ق -

 املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ اشبزَ ت تؤثض يف ته يٝف االعتجُ ص ٚاإلْت ز. -2

 املٓ طل ايقٓ م١ٝ املته ١ًَ اشبزَ ت تغ ِٖ يف دشس املغتجُضٜٔ ايًٝش ٚاعد ْب. -3

 تبعً  ايزصاع١ ( بش اعتذ ب ت م0,05١ٓٝسات رالي١ إسق ١ٝ٥ مٓز َغت٣ٛ ) متٛدز ةضٚال  -44

 َ  تنُٓت٘ ٖشٙ اي ٚص ٢اتف قِٗ م١ً مم  ٜبش ةٚسيو زبُٝع ضب ٚص ايزصاع ٞيًتدقك ايعًُ

  دتًف ايتدقق ت ايع١ًُٝ.

 –سات راليةة١ إسقة ١ٝ٥ بةش اعةتذ ب ت املبشةٛثش تبعة  يًٛمةع ايةٛريٝفٞ )َغةتجُض         تٛدز ةضٚمال  -5
 ٚاتفكٛا م٢ً َ  تنُٓت٘ ضب ٚص ايزصاع١. َزٜض َ يٞ(

 

ىالتوصواتىوالدراداتىالمدتقبلوظ
 مضٚص٠ ايعٌُ م٢ً سٌ املعٛق ت اي  تع ْٞ َٓٗ  املٓ طل ايقٓ م١ٝ يف ايغٛرإ. -1

أ١ُٖٝ ٚمع اشبطط ٚاالع اتٝذٝ ت يتطٜٛض املٓ طل ايقٓ م١ٝ يتك١ٜٛ ايقٓ م١ ٚمتهش قزصتٗ    -2

 م٢ً املٓ ةغ١ يف اععٛام اشب صد١ٝ ٚرةع م١ًُٝ ايُٓٛ االقتق رٟ.

إْؾ ٤ املٓ طل ايقةٓ م١ٝ يتتنةُٔ ن ةة١ اشبةزَ ت املته ًَة١ يتكًٝةٌ تهة يٝف ايتؾةةٌٝ          مضٚص٠ -3

 ٚاالعتجُ ص ٚزبشس املغتجُضٜٔ.

املٓةة طل ايقةةٓ م١ٝ يتؾةةذٝع  ٚازبُضنٝةة١ يفتكةةزِٜ ايةةرباَر ايتشفٝظٜةة١ ٚاإلمفةة ٤ات اينةةضٜب١ٝ   -4

 املغتجُضٜٔ.
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١ يًتشكل َٔ ايتظاَٗ  ب ي ةظ١ ايعٌُ م٢ً ٚمع أْظ١ُ ايضق ب١ م٢ً املق ْع يف املٓ طل ايقٓ مٝ -5

 م٢ً ايب١٦ٝ ٚتكًٌٝ َعزالت ايتًٛخ يًشزٚر املغُٛح بٗ .

إدضا٤ رصاع١ سٍٛ أثض تطبٝل إراص٠ ازبٛر٠ ايؾ ١ًَ م٢ً أرا٤ املٓؾ،ت ايقٓ م١ٝ ايع ١ًَ يف املٓة طل   -6

 ايقٓ م١ٝ يف ايغٛرإ.

 ثضٙ م٢ً ته يٝف ايتؾةٌٝ.إدضا٤ رصاع١ سٍٛ تٛطٜع اعْؾط١ ايقٓ م١ٝ ب ملٓ طل ايقٓ م١ٝ ٚأ  -7

ى
ى

ىالمراجع
(. رخطااٛؾ انًُاابؽك انظااُبػٛخ يااٍ يُظاإس ثٛئااٙ، يغهااخ 2111إثااشاْٛى، يؾًااذ ػجااذانجبلٙ يؾًااذ )

http://www,cpas-  ، دٚغااااااااااااااااًجش:821انجؾاااااااااااااااإس انُٓذعااااااااااااااااٛخ، انؼااااااااااااااااذد 

htmegypt,com/AR/chairman_5_ar,                                   

(. اناإػٙ انجٛئااٙ نغااكبٌ انمااشٖ انًغاابٔسح ٔانؼاابيهٍٛ 2111أثاإ ؽغااجٕ، انشاافبء يؾًاإد يؾًااذ )

ٔالٚااخ انخشؽاإو، سعاابنخ دكزاإساِ غٛااش يُشاإسح، يؼٓااذ  –ثًظاافبح ركشٚااش انااُفؾ ثاابنغٛهٙ 

 انذساعبد انجٛئٛخ، عبيؼخ انخشؽٕو، انخشؽٕو.

(. انًذٌ ٔانًُبؽك انظُبػٛخ انفهغاطُٛٛخ   ٔالاغ ٔؽًٕؽابد  ، 2112أثٕكشػ، ششٚف يظجبػ )

ٔسلااخ يمذيااخ إنااٗ يااؤرًش رًُٛااخ ٔرطاإٚش لطاابع غااضح ثؼااذ االَغااؾبة اإلعااشائٛهٙ، كهٛااخ 

 فجشاٚش  81-81انزغبسح، انغبيؼخ اإلعاليٛخ، غضح خالل انفزشح يٍ 

انخشؽإو ٔاسرجبؽٓاب (. ٔعبئم اإلطؾبػ ٔانظشف انظؾٙ ثٕالٚخ 2119خذاو، يؾًذ أؽًذ آدو )

 و:21/1/2119ثااااااااااااااااااااااابنزهٕس، انغًؼٛاااااااااااااااااااااااخ انغااااااااااااااااااااااإداَٛخ انُٓذعاااااااااااااااااااااااٛخ 

http://www,sessudan,org/english/conferences/Environment/2/Khad

dam,pdf 

رؾهٛام ٔرمٛاٛى  (.2188ذ ػجذهللا، انضٚبداد، يؾًذ ػإاد )انشٔاشذح، طالػ رشكٙ، انؼٕايشح، يؾً

مجلةت  رأصٛشاد األصيخ انؼبنًٛخ ػهٗ االعزضًبس فٙ انًُبؽك انظُبػٛخ انًؤْهخ فٙ األسدٌ،

غااضح، انًغااذ –، انغبيؼااخ اإلعاااليٛخ )سلسةةلت الذراسةةاث اإلوسةةاويت( الجامعةةت اإلسةة ميت

 .8498-8427انزبعغ، انؼذد انضبَٙ، ص ص:

اسةةةتخذاس أسةةةاليب التحليةةةل االسةةةتراتيجي ب ةةةر   (.2181ػااابدل ػجاااذانغُٙ لبئاااذ ) انضػٛزاااش٘،

سعاابنخ  ،دراسةةت ويريةةت تيبيقيةةت علةةت المىاةةةث الصةةىاعيت اليمىيةةت –تخفةةيا التلةةالي  

 أعٕٛؽ. دكزٕساِ غٛش يُشٕسح كهٛخ انزغبسح، عبيؼخ

ت المةةىارد اسةةتخذاس مةةذدل ةدارة تلةةالي  الياقةةت لتعيةةي  مىفعةة (.2111شاابٍْٛ، يؾًااذ أؽًااذ )

 (، سعابنخ دكزإساِ غٛاش يُشإسح،المتاحت في الىحةذاث المتلاملةت أفقيةاد )دراسةت تيبيقيةت

 كهٛخ انزغبسح، عبيؼخ ػٍٛ شًظ.

http://www.cpas-egypt.com/AR/chairman_5_ar.htm
http://www.cpas-egypt.com/AR/chairman_5_ar.htm
http://www.cpas-egypt.com/AR/chairman_5_ar.htm
http://www.sessudan.org/english/conferences/Environment/2/Khaddam.pdf
http://www.sessudan.org/english/conferences/Environment/2/Khaddam.pdf
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(. ؽًبٚخ االعزضًبساد األعُجٛخ انخبطاخ فاٙ انمابٌَٕ انغإداَٙ 2111انشٛخ، فزؼ انشؽًٍ ػجذهللا )

 د,ٌ. ٔانذٔنٙ،

 .221، ػًبٌ: داس انششٔق، صلصىاعتمذدل ةلت ج رافيت ا (.8911طبنؼ، ؽغٍ )

(. انًخهفاابد انظااُبػٛخ ٔآصبسْااب ػهااٗ انجٛئااخ، ٔسلااخ يمذيااخ إنااٗ 2112ػضًاابٌ، يًَٕٛااخ يجاابسن )

 عجزًجش. 21-81انًؤرًش انمٕيٙ نهزًُٛخ ٔانجٛئخ، انخشؽٕو، 

(. رُظٛى انًذٌ انظُبػٛخ ٔإداسرٓب انًذٌ انظاُبػٛخ طاذٚمخ نهجٛئاخ، 2111لُطمغٙ، عبيش يظٓش )

 خ ػًم لذيذ كبلزشاػ نًغهظ يذُٚخ ؽًبح، فهغطٍٛ.ٔسل

ٔسلخ يمذيخ إنٗ انًؤرًش انمإيٙ نهزًُٛاخ ٔانجٛئاخ،  انظُبػخ ٔانزًُٛخ، (.2112يؾٙ انذٍٚ، ؽغٍ )

 عجزًجش. 21-81انخشؽٕو، 

(. أًْٛااخ انًُاابؽك انظااُبػٛخ ػهااٗ انًُاإ االلزظاابد٘ داخاام 2182يظااجؼ، َبئاام يؾًااذ إثااشاْٛى )

خ يذُٚااخ غااضح انظااُبػٛخ، سعاابنخ يبعغاازٛش غٛااش يُشاإسح، كهٛااخ لطاابع غااضح: ؽبنااخ دساعااٛ

 غضح، فهغطٍٛ. –االلزظبد ٔانؼهٕو اإلداسٚخ، عبيؼخ األصْش 

(. )االعاازضًبس( فااٙ انًااذٌ 2119) يمااذاد، يؾًااذ إثااشاْٛى ؽغااٍ، انمااذسح، يؾًااذ يظااطفٗ يؾًاإد

عاخ ؽبناخ: انظُبػٛخ انفهغطُٛٛخ: يؼٕلبرّ، ٔؽًٕؽبرّ، ٔأصشِ فٙ رٕفٛش فاشص انؼًام، دسا

، انغبيؼاخ )سلسةلت الذراسةاث اإلوسةاويت( مجلت الجامعت اإلسة ميت يذُٚخ غضح انظُبػٛخ،

 غضح، انًغذ انغبثغ ػشش، انؼذد انضبَٙ. –اإلعاليٛخ 

القةةةاهرةآل ار ةةار البي يةةةت  -المىيقةةت الصةةةىاعيت بالبسةةاتيه (.2111ٚؾٛااٗ، ػاااضح يؾًااذ ؽغاااٍٛ )

انذساعابد ٔانجؾإس انجٛئٛاخ، عبيؼاخ ػاٍٛ  ، سعبنخ دكزٕساِ غٛش يُشإسح، يؼٓاذللصىاعت

 شًظ، انمبْشح.
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