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 ادتغسافٝاجاَع١ املًو ضعٛدايسٜاض

ى
ى

ى:ىالتركوبىالدكانيرابعًا:ى
تفٝد دزاض١ ايرتنٝب ايطهاْٞ يف ايتعسف ع٢ً دٜٓاَٝهٝـ١ ايطـهإ         

اييت تٓعهظ يف منِٖٛ ٚتٛشٜعِٗ َٚٛازدِٖ. ٜٚستبط ٖرا ايرتنٝب بدزاض١ 

ٛز خصــا٥ا ايطــهإ ايداٛيسافٝــ١ ٚايقتصــاد١ٜ ٚايجتُاعٝــ١ ايــيت تتُرــ  

ــ١     ــرٙ ايدزاضــ ــتتٓاٍٚ ٖــ ــ١. ٚضــ ــرتاتٝحٝاي ايطــــها١ْٝ ٚايتُٜٓٛــ ــا ايضــ ىذٛهلــ
 ٜٚػٌُ : التركوبىالدكاني

حتدٜــد خصــا٥ا ضــهإ َٓدكــ١ املدٜٓــ١ املٓــٛز٠ ٚايــتغااي ايــيت َــسي بٗــا     

ــايتعسض  1425-1394خـــاٍ ايفـــرت٠  ـــ ٚذيـــو بـ ٖـ

 يًحٛاْب اآلت١ٝ:  

ــساي         ــِ امل غـ ــٔ أٖـ ــب ايعُـــسٟ َـ ــد ايرتنٝـ ٜعـ

فٝــــ١ يًدييــــ١ عًــــ٢ ذٜٝٛــــ١ ايطــــهإ     ايداٛيسا

ْٚػــامِٗ ايقتصــادٟ، باة ــاف١ د  حتدٜــد اصاٖــاي ارتصــٛب١ ٚايٛفٝــاي 

ــ١ ايعسٜ ــ١ يف   12ٚاهلحــس٠. ٜٛ ــد ادتــدٍٚ زقــِ )   ــاي ايعُسٜ ( تسنٝــب ايف٦
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ــاي       ــ٢ اآلٕ ٖــرٙ ايبٝاْ ــٛفس ذت ــٛز٠ بػــهٌ عــاّ، دذ ى تت ــ١ املٓ َٓدكــ١ املدٜٓ

 ٖـ.1425يًتعداد األخا يعاّ 

 

 (12ِ )جدٍٚ زق

 ٖـ 1413، 1394ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ يًرتنٝب ايعُسٟ يف َٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠،

              

 ايطٓــــــ١

 

 ف عُس١ٜ

ْطب١  ٖـ1413 ٖـ1394

 ايتغا)%(

-94 مج١ً دْاث ذنٛز مج١ً دْاث ذنٛز

ٖـ1413  

أقٌ َٔ 

 ض١ٓ 15

47.36 48.75 48.03 41.53 47.21 44.13 -3.90 

15-64 47.49 47.41 47.45 55.29 49.08 52.45 5.00 

65 

 فأنثس

5.15 3.84 4552 3.18 3.71 3.42 -1.1 

ــٛ :  اجملُـ

 %   ايعدد

267405 249231 516636 588445 496502 1084947  

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

َ غس 

 ايتعُا

3.1 7.9 5.4 7.7 7.9 7.8 2.4 

 

ٖـ، ايتعداد ايعـاّ يًطـهإ ٚاملطـانٔ    ١َ1397، َصًر١ اةذصا٤اي ايعا-1املصادز:   

 ٖـ.1394يعاّ 

َصًر١ اةذصا٤اي ايعا١َ، دٕٚ تازٜخ، ايٓتـا٥خ ايتفصـ١ًٝٝ يًتعـداد ايعـاّ     -2               

 ٖـ.1413يًطهإ ٚاملطانٔ يعاّ 

ــاّ      -3                ــا٥خ تفصــ١ًٝٝ:ايتعداد ايع ــازٜخ، ْت ــ١، دٕٚ ت َصــًر١ اةذصــا٤اي ايعاَ

 ٖـ.1425املطانٔ يعاّ يًطهإ ٚ
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بًغت ْطـب١ غـغاز ايطـٔ أقـٌ     -ٜت د َٔ ادتدٍٚ اذتكا٥ل اآلت١ٝ:      أ      

ٖـ، ٚيهٓٗا تٓاقصت 1394% َٔ مج١ً ايطهإ يف عاّ 48ض١ٓ ضتٛ 15َٔ 

%. َٚع ٖرا فـا تـصاٍ ْطـب١    3.9-ٖـ بٓطب١ تغا 1413% يف ض١ٓ 44د  ضتٛ 

% 29يعـاى ذٝـب بًغـت َـثا      غغاز ايطٔ َستفع١ َكازْـ١ نٓـامل أخـس٣ يف ا   

%، ٚتستفـع ْٛعـا  َـا يف    17ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ، ٚتكٌ يف ايدٍٚ املتكدَـ١ د   

(، َـع َاذةـ١   PRB, World Data Sheet, 2005)%32ايـدٍٚ ايٓاَٝـ١ د    

إٔ ْطب١ اةْاث ناْت أع٢ً َـٔ ْطـب١ ايـرنٛز غـغاز ايطـٔ يف ايتعـدادٜٔ.       

دٜٓـ١ املٓـٛز٠ ٖـٛ زتتُـع فـيت، األَـس       ٚتعين ٖرٙ ايٓطب إٔ زتتُـع َٓدكـ١ امل  

يف  21.6ايـرٟ ٜعــٛد د  ازتفــا  َعــديي ايـٛيداي ايــيت ضــبكت اةغــاز٠ ديٝــ٘)  

ٖـــ(. ٚ ــا ي غــو فٝــ٘ إٔ اضــتُساز ازتفــا  ْطــب١ غــغاز 1415األيــيف يف عــاّ 

ــ١ٝ    ــاد٠ اي ـــغط عًـــ٢ ارتـــدَاي ايتعًُٝٝـــ١ األضاضـ ايطـــٔ ضـــٝرتتب عًٝـــ٘ شٜـ

ــب شٜــ    ــ١ يتدــٜٛس ٖــرٙ    ٚارتــدَاي ايصــر١ٝ،  ــا ٜتدً اد٠ املخصصــاي املايٝ

ــ١        ــا. ٚي غــو إٔ ٖــرٙ ايٓطــب١ املستفع ــد عًٝٗ ــب املتصاٜ ــ١ ايدً ارتــدَاي ملكابً

يصـغاز ايطــٔ تكـدّ ايــدعِ املطــتُس يُٓـٛ ايطــهإ عًــ٢ ايـسيِ  ــا ضــبكت     

 اةغاز٠ ديٝ٘ َٔ تٓاقا ارتصٛب١. 

ضـ١ٓ( د  ايصٜـاد٠ َـٔ    64-15ٜاذظ اصـاٙ ْطـب١ األعُـاز املتٛضـد١ )    -ب

ٖــ بٓطـب١ تغـا َٛجبـ١     1413% يف ض١ٓ 52ٖـ د  ضتٛ 1394% يف ض١ٓ 47ٛ ضت

%، ٖٚرا أَس ْاتخ َٔ ايترٍٛ املطتُس يٓطب١ غغاز ايطٔ املستفع١ د  5بًغت 

ف١٦ َتٛضدٞ األعُاز. ٜٚبدٚ إٔ ايعاق١ عهط١ٝ بـ  ْطـب١ نـٌ َـٔ غـغاز      

ْطـب١   ايطٔ َٚتٛضدٞ األعُاز، دذ ْتٝح١ يتٓاقا ْطب١ غغاز ايطٔ ازتفعت

ٟ     -َتٛضدٞ األعُاز. َٚع ٖـرا    -فرطـب تصـٓٝيف ثٝـب يًتٛشٜـع ايعُـس

تعد ْطب١ َتٛضدٞ األعُاز يف َٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٓخف ١ ألْٗـا تكـٌ عـٔ    
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ــب١  ــب،ي.ي ،57.5ْطــ ــين إٔ  207،208ّ،ص ص1971%)ثٝــ ــرا ٜعــ (. ٖٚــ

املٓدك١ حتتاد د  املصٜد َـٔ اطتفـاض ْطـب١ غـغاز ايطـٔ ذتـ٢ تستفـع ْطـب١         

ٞ األعُــاز ايــرٜٔ ٖــِ أضــاع قــ٠ٛ ايعُــٌ ايــيت تترُــٌ أعبــا٤ اةعايــ١   َتٛضــد

ٚايٓػاط ايقتصادٟ. ٚيهـٔ ٜاذـظ عًـ٢ ٖـرٙ ايف٦ـ١ تصاٜـد ْطـب١ ايـرنٛز         

بػهٌ أنرب ب  ايتعـدادٜٔ َكازْـ١ بتصاٜـد ْطـب١ اةْـاث. نُـا ٜاذـظ إٔ        

ــ١ )    %( تفــٛم نــثاا  ْطــب١ ايطــعٛدٜ   75ْطــب١ يــا ايطــعٛدٜ  يف ٖــرٙ ايف٦

% َـٔ  33%(،  ا ٜعين إٔ ْصٝب ايعُاي١ يا ايطعٛد١ٜ ٜػهٌ ضتٛ 46)ضتٛ

زتُٛ  ايطهإ يف ضٔ ايعٌُ يف املٓدك١. ٖٚرٙ ايٓطب١ ٚدٕ ناْـت َستفعـ١   

دي أْٗــا أف ــٌ َــٔ املطــت٣ٛ ايعــاّ يًًُُهــ١ ايــرٟ تكــدزٙ بعــ  ايدزاضــاي     

 (.Roudi-Fahimi, & Kent, M., 2007, p.12%)50بٓطب١ 

% يف ضـ١ٓ  4.5ض١ٓ فـأنثس( يًتٓـاقا َـٔ    65ٔ )اصٗت ْطب١ نباز ايط-د

ـــ د  1394 ــ١ٓ 3.4ٖـ ــت   1413% يف ضـ ــايب١ بًغـ ــا ضـ ــب١ تغـ ــٌ ْطـ ـــ بأقـ %. 1.1ٖـ

ٖــ، أٚ د   1394ٚاهٔ إٔ ٜعـص٣ ٖـرا ايتٓـاقا د  ايػـو يف دقـ١ بٝاْـاي       

ازتفا  َعدٍ ٚفٝاي نباز ايطٔ ع٢ً ايسيِ َٔ ايصاٙ ايعاّ يتٓاقا املعدٍ 

كـــ١ يف ايطـــٓٛاي األخـــا٠. ٖـــرا باة ـــاف١ د  تـــأ ا  اّ يًٛفٝـــاي يف املٓدعـــاي

اهلحـس٠ ٚاملعـديي املستفعـ١ يًُٛايٝـد األَـس ايـرٟ ٜعُـٌ عًـ٢ صدٜـد ايكاعــد٠          

ايطها١ْٝ،  ا ٜـ دٟ بايتـايٞ د  تٓـاقا ْطـب١ َتٛضـدٞ األعُـاز ٚنبـاز        

ايطــٔ. ٜٚاذــظ عًــ٢ ٖــرٙ ايف٦ــ١ تٓــاقا ْطــب١ ايــرنٛز أنثــس َــٔ تٓــاقا  

ٕ ي٘ األ ـس عًـ٢ ايتٓـاقا ايعـاّ يٓطـب١ ٖـرٙ اجملُٛعـ١        ْطب١ اةْاث،  ا نا

 ايعُس١ٜ َٔ ضهإ َٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ب  ايتعدادٜٔ.

ــط    -د ــسٚم ٚا ـــر١ يف منـ ــٛد فـ ــاٙ يٛجـ ــابك١ ايصـ ــب ايطـ ــٔ ايٓطـ ــد َـ ٜت ـ

ــرا        ــاّ هلـ ــاٙ ايعـ ــص ايصـ ــب ٜتُٝـ ــ١، ذٝـ ــهإ املٓدكـ ــسٟ يطـ ــب ايعُـ ايرتنٝـ
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طـب١ نبـاز ايطـٔ يف بداٜـ١     ايرتنٝب بازتفا  ْطب١ غغاز ايطـٔ ٚاطتفـاض ْ  

ايفرت٠، َع تٓاقا ْطب١ غغاز ايطٔ ٚنبـاز ايطـٔ ٚازتفـا  ْطـب١ َتٛضـدٞ      

األعُاز يف ْٗاٜتٗا،  ا ٜ نـد فتـ٠ٛ اجملتُـع املـدْٞ، ٜٚ نـد ذيـو َ غـس        

ّٛدٖـ ذت٢ 1413ٖـ ٚ 1394ايتعُا ايرٟ ازتفع ْٛعا  َا ب  ضٓيت  م عًـ٢  ْ٘ تف

ــ١)   ــب١ يًًُُهــــ ــس بايٓطــــ ــ١ امل غــــ ــ١ٓ( يف6.1قُٝــــ ـــ 1412  ضــــ ــيف ، ٖــــ ) ارتسٜــــ

، دي أْــ٘ ي شاٍ َٓخف ــا  َكازْــ١ بكــِٝ امل غــس يف ايــدٍٚ      (159ٖـــ،ص1413زغــٛد،

َثا  يف ايٛيٜاي املترـد٠   57.1املتكد١َ اييت تصٌ فٝٗا ق١ُٝ ٖرا امل غس د  

ــ١، ٚ  ــد٠  88.9األَسٜهٝــــــ ــ١ املترــــــ ــاي يف املًُهــــــ ــ٢ بٝاْــــــ ــادا  عًــــــ : )اعتُــــــ

PRB,2005,World Data Sheet.) 

ٜٚٓعهظ ايرتنٝب ايعُسٟ يًطهإ ع٢ً غهٌ اهلسّ ايطهاْٞ، دذ       

( تغا ايٓطب امل٦ٜٛـ١ يًُحُٛعـاي ايعُسٜـ١ ارتُطـ١ٝ     10ٜٛ د ايػهٌ زقِ )

ــدادٜٔ      ــٓيت ايتعـ ــاٍ ضـ ــٛز٠ خـ ــ١ املٓـ ــ١ املدٜٓـ ــٛ  يف َٓدكـ ــب ايٓـ -1394ذطـ

ٖـــ. ٚاهــٔ ايضــتٓتاد َــٔ ٖــرا ايػــهٌ أٖــِ ارتصــا٥ا ٚايــتغااي   1413

 يرتنٝب ايعُسٟ يف املٓدك١ ع٢ً ايٓرٛ اآلتٞ:اييت َس بٗا ا

ٜتُٝص اهلسّ ايطـهاْٞ باتطـا  ايكاعـد٠ يف ايتعـدادٜٔ ٚاضتـداز ادتٛاْـب       -أ

حبـد٠ ضتــٛ ايكُــ١. نُــا ٜتــب  ايصـاٙ ضتــٛ اطتفــاض ْطــب١ غــغاز ايطــٔ يف   

ضٓٛاي( يها ايٓٛع ، فكـد اطتف ـت ْطـب١ ايـرنٛز     4-ايف١٦ ايعُس١ٜ ).

ٖـــ. ٜٚٓدبــل 1413% يف عــاّ 15.2ٖـــ د  1394عــاّ % يف 16.8هلــرٙ ايف٦ــ١ َــٔ 

ٖــ  1394% يف عـاّ  18ٖرا ايٛ ـع عًـ٢ اةْـاث ذٝـب اطتف ـت ْطـبتٗٔ َـٔ        

ــصٚاد     1413% يف عــاّ 17.5د   ــأخس ضــٔ اي ــو د  ت ٖـــ. ٚاهــٔ إٔ ٜعــص٣ ذي

ٚاطتفاض َعديي املٛايٝد ْٛعا  َا يف املٓدك١. ٚيف َكابٌ ذيو ازتفعـت ْطـب١   

ض١ٓ( يها ايٓـٛع . ٚعًـ٢ ايـسيِ َـٔ اضتطـاز      14-10( ٚ )9-5ايف٦ت  )
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ايكاعــد٠ يف ايتعــداد ايثــاْٞ دي أْٗــا ي تــصاٍ عسٜ ــ١،  ــا ٜ نــد اضــتُساز    

 ازتفا  َعديي املٛايٝد يف املٓدك١.

ٜاذظ يف ايغايـب ايتفـٛم ايعـددٟ ٚايٓطـن ي ْـاث يف ايف٦ـاي ايعُسٜـ١        -ب

ايـتغااي ايثكافٝـ١    ض١ٓ( خاٍ فرتتٞ ايتعدادٜٔ،  ا ٜعهظ تـأ ا  0-25)

 ٚايجتُاع١ٝ ع٢ً اةصتاب ٚايعٓا١ٜ ايصر١ٝ باملٛايٝد اةْاث.
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 يطـــــر الوســــــالعم

تػــا األٖساَــاي ايعُسٜــ١ د  ٚجــٛد خًــٌ يف ايتٛشٜــع ايعُــسٟ يف ضــ١ٓ         -د

ٖـ، ذٝـب اطتفـ  عـدد ايـرنٛز َكابـٌ عـدد اةْـاث يًف٦ـاي ايعُسٜـ١          1394

ٛز َـٔ املٓدكـ١،   ض١ٓ(،  ـا قـد ٜعـص٣ د  اهلحـس٠ ارتازجـ١ يًـرن      20-44)

ٚتعــسض ايــرنٛز ذتــايي ايٛفــا٠ أنثــس َــٔ اةْــاث يف ٖــرا املــد٣ ايعُــسٟ.   

ٖـــ، ذٝــب أخــري أعــداد ْٚطــب  1413ٚيهــٔ ٖــرا ارتًــٌ تعــدٍ يف بٝاْــاي  

 ايرنٛز تصٜد ع٢ً ْةاتٗا َٔ اةْاث.

ــاز ايطــٔ       -د ــ١ نب ــ١ د  اْهُــا  ف٦ ــ١ يف املٓدك ــاي ايعُسٜ تػــا األٖساَ

ٖــ. ٚيعـٌ ٖـرا    1413ٖــ ٚ  1394  ب  تعـدادٟ  ض١ٓ فأنثس( يها ايٓٛع65)

ايطتفــاض ٜــثا اضــتغساب ايبــاذث  عــٔ اضتــساف ٚ ــع املٓدكــ١ عــٔ ايــُٓط   

املعتاد يف ايدٍٚ املتكد١َ ٚايٓا١َٝ، ذٝـب تتحـ٘ أعـداد ْٚطـب ٖـرٙ ايف٦ـ١ د        

ايصٜاد٠ َع َسٚز ايـصَٔ ْتٝحـ١ يتكـدّ ايعٓاٜـ١ ايصـر١ٝ بهبـاز ايطـٔ. ٚيهـٔ         

ملٓدك١ ٖٛ اهلحس٠ ارتازجـ١ َٓٗـا ٚازتفـا  َعـديي املٛايٝـد،      يعٌ املربز ذتاي١ ا

 ا أد٣ د  إٔ ٜصبد زتتُع املد١ٜٓ أنثس غـبابا  يف ايفـرت٠ اذتدٜثـ١ َكازْـ١     

% ٖٚـٛ املعٝـاز املتفـل عًٝـ٘ يٛغـيف      4باملا ٞ، دذ تكٌ ْطب١ نباز ايطـٔ عـٔ   

 .ّ(1976)املسنص ايداٛيسايف يػُاٍ أفسٜكٝا، اجملتُع بايفت٠ٛ ٚايػباب

                        

بًـــل ايعُـــس ايٛضـــٝط يطـــهإ َٓدكـــ١               

ٖـــــ، 1413ضــــ١ٓ يف عــــاّ  17.97املدٜٓــــ١ املٓــــٛز٠ 

ض١ٓ عٔ ايعُـس ايٛضـٝط يف    1.76بصٜاد٠ َكدازٖا 

ـــس ٖـٖـــ. ٜٚعتبــ 1394ضــ١ٓ  ـــعـرا املـ ــا  َكازْـ ـــدٍ َستفع ـَـ ـ ــد  ــامل ـ١ بايعدٜ ٔ املٓ

شإ ٚصتـسإ ٚادتـٛف ايـيت بًـل فٝٗـا ٖـرا       األخس٣ يف املًُه١ َثٌ َٓامل جا

ع٢ً ايتٛايٞ، ٚيهٓ٘ أقـٌ َـٔ َطـت٣ٛ ايعُـس      16.70، 15.10، 15.12ايعُس 
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ضـــ١ٓ )ارتسٜـــيف،   19.65ٖــــ 1413ايٛضـــٝط يًًُُهـــ١ ايـــرٟ بًـــل يف عـــاّ     

 (.57-55ٖـ،ص ص1420زغٛد،

ٚاهــٔ إٔ ٜعـــص٣ ٖـــرا ايزتفـــا  يف ايعُـــس ايٛضـــٝط يطـــهإ َٓدكـــ١        

د  تأ ا ايعُاي١ ايٛافد٠، دذ ٜاذظ ازتفا  ايعُس ايٛضٝط بـ    املد١ٜٓ املٓٛز٠

ٖـ،  ِ َٓخف ـا  د   1394ض١ٓ يف عاّ  33ايطهإ يا ايطعٛدٜ  د  ضتٛ 

ٖــ َٚٓخف ـاإ د    1394ضـ١ٓ يف عـاّ    15.18ٖــ، َكابـٌ   1413ض١ٓ يف عاّ 29

ٖـ يًطـهإ ايطـعٛدٜ ، خاغـ١ بايٓطـب١ يًـرنٛز      1413ض١ٓ يف عاّ  10.42

ــا ــِ      يــ ــٝط هلــ ــس ايٛضــ ــل ايعُــ ــرٜٔ بًــ ــعٛدٜ  ايــ ــاّ   31.21ايطــ ــ١ٓ يف عــ ضــ

 (.13ٖـ)جدٍٚ زقِ 1413

(: ايعُس ايٛضٝط ذطب ادتٓط١ٝ يطهإ َٓدك١ املد١ٜٓ 13جدٍٚ زقِ )

 .ٖـ1394،14313املٓٛز٠،

 ايٓٛ    

 ايط١ٓ

 دمجايٞ ايطهإ يا ايطعٛدٜ  ايطعٛدٜٕٛ

 ١مجً دْاث ذنٛز مج١ً دْاث ذنٛز مج١ً دْاث ذنٛز

 16.21 17.09 16.35 33.03 32.69 33.18 15.81 15.42 16.19 ٖـ1394

 17.97 15.81 20.23 29.23 22.97 31.21 10.42 9.95 14.46 ٖـ1413

 املصادز:َٔ دعداد ايباذب اعتُادا  ع٢ً:

هلل   الت،للداد ال،للاا لةسللكاك والمسللاكك ل،للاا 7931مصللة ة اص صللااات ال،امللة  -1     
 ه .7931

صللة ة اص صللااات ال،امللة  دوك تللاريئ  النتللاية التعصلليةية لةت،للداد ال،للاا م-2       
 ه .7179لةسكاك والمساكك ل،اا 

 

ضـ١ٓ   15.81ٚبايٓطب١ ي ْاث ايطعٛدٜاي فكد نـإ ايعُـس ايٛضـٝط هلـٔ           

ٖــ. نُـا إٔ ايعُـس    1413ضـ١ٓ يف ضـ١ٓ    9.95ٖـ، ٚاطتفـ  د   1394يف عاّ 

 22.97ٖــ د   1394ضـ١ٓ يف عـاّ    32.69ي ْاث يا ايطعٛدٜاي اطتف  َـٔ  

ٖـ. ٚعَُٛا  ٜاذظ ايتأ ا األنـرب يًـرنٛز ضـٛا٤ نـاْٛا     1413ض١ٓ يف عاّ 
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ضعٛدٜ  أٚ يا ضعٛدٜ  يف ازتفا  ايعُس ايٛضٝط اةمجـايٞ يف املٓدكـ١ َـٔ    

 ٖـ.1413ض١ٓ يف عاّ  17.97ٖـ د  1394ض١ٓ يف عاّ  16.21
 

ىندبةىاإلعالةىفيىالمنطقةثرىالتغورىفيىالتركوبىالعمريىعلىىأ
تعـــد ْطـــب١ اةعايـــ١ َـــٔ امل غـــساي املُٗـــ١ ذاي ايـــدييي ايقتصـــاد١ٜ              

ٚايجتُاع١ٝ يف تسنٝب ايطهإ. ٚتتٓاضب ٖرٙ ايٓطب١ عهطـٝا  َـع ْطـب١    

ق٠ٛ ايعٌُ د  ف١٦ َع١ٓٝ أٚ د  دمجايٞ ايطهإ، ٚمتثٌ عدد األفساد ايـرٜٔ  

ك٠ٛ ايعا١ًَ. ٚحتطـب ايٓطـب١ دٕٚ ايٓةـس    ٜكّٛ بإعايتِٗ فسد ٚاذد َٔ أفساد اي

د  املػــازن١ ايفعًٝــ١ يف ايٓػــاط ايقتصــادٟ، ٖٚــٞ صُــع عــدد ايطــهإ  

 65ضــ١ٓ ٚايطــهإ ايــرٜٔ تصــٌ أعُــازِٖ د   15ايــرٜٔ تكــٌ أعُــازِٖ عــٔ 

ضـ١ٓ )ايًحٓـ١   64-15ض١ٓ فأنثس، ٜٚٓطب اجملُٛ  د  عدد ايطـهإ بـ    

(. ٚاهـٔ  83-82ٕ تازٜخ،ص صايقتصاد١ٜ ٚايجتُاع١ٝ يغسبٞ آضٝا،دٚ

 ذطاب ْطب١ اةعاي١ يصغاز ايطٔ أٚ يهباز ايطٔ أٚ جملُٛ  ايطهإ.

ٜػـــا ايرتنٝـــب ايعُـــسٟ بصـــف١ عاَـــ١ د  ايصـــاٙ يف اطتفـــاض ْطـــب١       

ٖــ، دذ بًغـت ْطـب١    1413ٖــ ٚ  1394ايعا٥ً  ٚازتفا  ْطب١ املعاي  ب  ضـٓيت  

ْطـ١ُ عًـ٢ ايتٛايٞ)جـدٍٚ     90.7/100ْطـ١ُ  ٚ   117.1/100اةعاي١ ايهًٝـ١  

(. نُا تػا ايبٝاْاي د  إٔ ْطب١ دعاي١ غغاز ايطٔ قد تساجعت َـٔ  14زقِ

ٖـــ، 1413ْطــ١ُ يف عــاّ   85.7/100ٖـــ د  1394ْطــ١ُ يف ضــ١ٓ   13.9/100

نُــا تساجعــت باملثــٌ ْطــب١ دعايــ١ نبــاز ايطــٔ بــ  ضــٓيت ايتعــدادٜٔ. ٚقــد     

ٝد يف املٓدكـــــ١، ٚعـدّ ٚ ـٛ     ٜهٕٛ ذيو اْعهاضا  يتٓاقا َعـديي املٛاي

تـــأ ا تٓـــاقا ايٛفٝـــاي بعـــد. ٚعَُٛـــا  فٗـــرٙ ايٓطـــب تعـــد َ غـــساي َفٝـــد٠  

ــ١ ،       ــ١ ايقتصــاد١ٜ اذتكٝكٝ ــا َ غــساي ي عاي ــس َٓٗ ــب ايعُــسٟ أنث يًرتنٝ

ٚيريو ٜدًل عًٝٗا ايبع  ْطب١ اةعاي١ ايٓةس١ٜ يٛجٛد ايعدٜد َٔ ايطـهإ  
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 يـــوعــيب النــالرتك 

١ ِٖ خازد ق٠ٛ ايعٌُ زيِ تعـدِٜٗ  يف ضٔ ايعٌُ، ٚيهِٓٗ َٔ ايٓاذ١ٝ ايفعًٝ

ض١ٓ َثٌ اةْاث ٚايدًب١ يف املساذٌ ايتع١ًُٝٝ ايثا١ْٜٛ ٚادتاَع١ٝ. َٚـع   15ضٔ 

ــ١ عــدد أنــرب َــٔ       ــ٢ قــ٠ٛ ايعُــٌ ةعاي ٖــرا فٗــٞ تػــا د  شٜــاد٠ األعبــا٤ عً

 ايطهإ.

 ٖـ.1413، 1394(:ْطب اةعاي١ يف َٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يطٓيت 14جدٍٚ زقِ )

                               

 ايط١ٓ

 اةعاي١                                  

 ٖـ1413 ٖـ1394

 85.7 103.1 دعاي١ غغاز ايطٔ

 5.5 13.9 دعاي١ نباز ايطٔ

 90.7 117.1 اةعاي١ ايه١ًٝ

 املصادز:َٔ دعداد ايباذب اعتُادا  ع٢ً:

ا لةسللكاك والمسللاكك ل،للاا هلل   الت،للداد ال،للا7931مصللة ة اص صللااات ال،امللة  -7     
 ه .7931

مصللة ة اص صللااات ال،امللة  دوك تللاريئ  النتللاية التعصلليةية لةت،للداد ال،للاا -2       
 ه .7179لةسكاك والمساكك ل،اا 

        

ٜعد ايرتنٝب ايٓـٛعٞ يًطـهإ                 

عٓصسا  َُٗا  يف تفطا ايعدٜد َٔ ايةـٛاٖس  

ةصتـاب،  ايجتُاع١ٝ َثٌ َعديي ايـصٚاد ٚا 

األَس ايرٟ ٜ  س يف ايٓٗا١ٜ يف منٛ ايطهإ، دذ إٔ عدّ ايتـٛاشٕ ايٓـٛعٞ قـد    

ٜ دٟ د  فٛازم نبا٠ يف ايكدز٠ ع٢ً اةصتاب. ٚاهٔ إٔ ٜـ  س ايرتنٝـب   

ايٓٛعٞ يف اضرتاتٝحٝاي اهلحس٠ ٚاضتااد ايعُايـ١. ٜٚـتِ اذتصـٍٛ عًـ٢ ْطـب١      

 .100يٓاتخ يف ايٓٛ  بكط١ُ عدد ايرنٛز ع٢ً عدد اةْاث ٚ سب ا

تػا ايكاعد٠ ايعا١َ يًرتنٝب ايٓٛعٞ ذطب ايف٦اي ايعُس١ٜ د  ايتدزد       

يف اجملتُعاي اةْطا١ْٝ،  ِ تـٓخف    107-105ايبطٝط حبٝب ترتاٚ  ب  
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ــٌ عــٔ     ــو، ٚي تك ــد ذي ــدزظتٝا  بع ــ . ٜٚعتُــد ٖــرا     100ت ــد ضــٔ األزبع دي بع

ٜفٛم يف ايعاد٠ عدد املٛايٝـد  ايطتفاض ع٢ً ذكٝك١ إٔ عدد املٛايٝد ايرنٛز 

اةْاث، ٚيهٔ عدد ٚفٝاي ايـرنٛز ٜهـٕٛ أنـرب َـٔ عـدد ٚفٝـاي اةْـاث        

 (.84ّ،ص1982)دثاعٌٝ،أمحد عًٞ،

ٜتطِ ايرتنٝب ايٓٛعٞ يف َٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ بايصاٙ ضتـٛ ايزتفـا ،         

اّ َٔ ايرنٛز َكابٌ نٌ َا١٥ َٔ اةْاث يف ع 106.6فكد بًغت ْطب١ ايٓٛ  

ٖـــ،  ــِ اطتف ــت 1413يف ضــ١ٓ  118.5ٖـــ، ٚازتفعــت ٖــرٙ ايٓطــب١ د  1394

 ٖـ.1425يف ض١ٓ  115.9قًٝا  د  

ٜت ــد َــٔ ايصــاٙ ايعــاّ يًرتنٝــب ايٓــٛعٞ ذطــب ايف٦ــاي ايعُسٜــ١ بــ          

ٖـ د  تفٛم عدد ايرنٛز يايبـا  عًـ٢ عـدد اةْـاث يف     1413ٖـ ٚ 1394ضٓيت 

ــاي ايعُسٜــ١، خاغــ١ يف   ِ 1413ضــ١ٓ  َعةــِ ايف٦ (. ٚاهــٔ 15ٖـــ)جدٍٚ زقــ

 تفطا ذيو بازتفا  َعديي ايٛيداي اذت١ٝ يًرنٛز َكاز١ْ باةْاث.

ٚقد ناْت ْطب١ ايٓٛ  يًف١٦ )أقٌ َٔ ضـ١ٓ( يف َٓدكـ١ املدٜٓـ١ املٓـٛز٠ يف           

ٖـ، ٚاطتف ت د  1394يف عاّ  106اذتدٚد املكبٛي١ عاملٝا ، فكد بًغت ضتٛ 

ـ،  ا ٜدٍ ع٢ً دق١ بٝاْاي ايٛيداي ٚغـر١ ذصـس   1413ٖيف عاّ  105ضتٛ 

ايطهإ هلرٙ ايف١٦ ايعُس١ٜ. ٚيهٔ املاذظ اطتفاض ْطـب١ ايٓـٛ  يف تعـداد    

ضــ١ٓ. ٚيعــٌ  44-19،25-15، 4-1ٖـــ يًُحُٛعــاي ايعُسٜــ١  1394عــاّ 

ــاي        ٖــرا ايطتفــاض ٜتفــل َــع ايعدٜــد َــٔ دٍٚ ايعــاى ايــيت تستفــع فٝٗــا ٚفٝ

 ـعيف َكاَٚـ١ ايـرنٛز غـغاز       بٝٛيٛج١ٝ تطببايرنٛز ْتٝح١ تأ ا عٛاٌَ 

ايطٔ يألَساض، ٚعٛاٌَ ذ از١ٜ ْتٝح١ ايتعسض يًرٛادث اييت ت دٟ يًٛفا٠ 

 (.172ّ،ص2004يد٣ اجملُٛعاي ايعُس١ٜ املتكد١َ)َصًٝرٞ،فترٞ ستُد،
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(:ْطب١ ايٓٛ  ذطب ايف٦اي ايعُس١ٜ يف َٓدك١ املد١ٜٓ 15جدٍٚ زقِ )

 ٖـ.1413ٖـ،1394املٓٛز٠،

             

 ايطٓٛاي

 

 ف. عُس١ٜ

 ٖـ1413 ٖـ1394

 ضعٛدٜٕٛ
يا 

 ضعٛدٜ 
 ضعٛدٜٕٛ دمجايٞ

يا 

 ضعٛدٜ 
 دمجايٞ

 105.7 103.7 106.1 106.1 106.0 105.8 أقٌ َٔ ض١ٓ

1-4 99.1 106.2 99.3 102.0 102.8 102.1 

5-9 103.4 91.5 103.7 100.4 100.9 100.4 

10-14 109.3 39.7 110.3 102.4 98.2 102.1 

15-19 107.9 225.2 93.3 97.1 92.4 96.5 

20-24 91.0 291.1 105.4 88.5 213.9 107.7 

25-29 70.0 63.2 86.4 79.9 393.8 143.9 

30-34 74.4 239.1 87.6 97.1 273.4 159.7 

35-39 86.1 249.8 95.8 85.1 395.0 160.9 

40-44 79.2 188.9 86.1 84.2 489.1 165.1 

45-49 113.6 191.6 118.0 88.1 498.7 143.9 

50-54 115.1 129.7 116.1 90.1 382.2 122.5 

55-59 200.9 136.0 184.8 137.1 325.8 160.1 

60-64 189.7 11.4 181.4 152.4 169.1 154.3 

 148.4 227.5 101.7 143.6 953.9 245.8 فأنثس 65

دمجايٞ 

 ايطهإ

106.7 119.8 106.6 99.1 227.5 118.5 

 املصادز:َٔ دعداد ايباذب اعتُادا  ع٢ً:

هلل   الت،للداد ال،للاا لةسللكاك والمسللاكك ل،للاا 7931مصللة ة اص صللااات ال،امللة  -7   
 ه .7931

لنتاية التعصليةية لةت،لداد ال،لاا لةسلكاك مصة ة اص صااات ال،امة  دوك تاريئ  ا-2    

  .ه7179والمساكك ل،اا 
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ٖـ بايْتةاّ ٚايتدزد ْٛعا  َا يف ايرتنٝب 1413ٜٚتطِ ايٛ ع يف تعداد       

ضــ١ٓ،  ــِ 14-10ايٓــٛعٞ يًُحُٛعــاي ايعُسٜــ١ ايصــغا٠ أقــٌ َــٔ ضــ١ٓ د    

ضـ١ٓ، ٚيهـٔ ايرتنٝـب ايٓـٛعٞ     19-15تٓخف  ْطب١ ايٓٛ  يًف٦ـ١ ايعُسٜـ١   

فــص بعــد ذيــو قفــصاي نــبا٠ عهــظ ايكاعــد٠ ايعاَــ١ يف أعُــاز َبهــس٠    ٜك

ضــ١ٓ(. ٚقــد 49-45ٖـــ )يف عُــس 1394ضــ١ٓ( َكازْــ١ بتعــداد ضــ١ٓ  20-24)

ــأ ا اهلحــس٠           ــاث د  ت ــ١ َــٔ اةْ ــٌ نــٌ َا٥ ــٛم عــدد ايــرنٛز َكاب ــٛد تف ٜع

ايداخًٝــــ١ ٚارتازجٝــــ١. ٜٚ نــــد ذيــــو ايرتنٝــــب ايٓــــٛعٞ يًطــــهإ يــــا  

تباعد ايهبا يف ْطب ايٓـٛ ، ٚايـرٟ بًـل أقصـاٙ     ايطعٛدٜ ، ذٝب ٜت د اي

ٖـ، ٚيف اجملُٛع١ ايعُس١ٜ 1394ض١ٓ فأنثس يف عاّ 65يف اجملُٛع١ ايعُس١ٜ 

ٖـ. ٖٚرٙ زتُٛعاي نبا٠ يف ايطٔ، ا ٜٛ ـد  1413ض١ٓ يف عاّ 45-49

 أ س اهلحس٠ ايد١ٜٝٓ أٚ اهلحس٠ يًتكاعد يف املد١ٜٓ املٓٛز٠.

طعٛدٜ  فايرتنٝب ايٓٛعٞ أنثس تٛاشْا  ذٝـب  أَا بايٓطب١ يًطهإ اي       

عٓـــد ايٛيد٠،خاغـــ١ يف عـــاّ    106أٚ 105تتـــدزد يف ايطتفـــاض َـــٔ ضتـــٛ    

ضـــ١ٓ( يف عـــاّ   24-20يف ضـــٔ َبهـــس٠ )  100ٖــــ، ٚتـــٓخف  عـــٔ   1413

ٖــ،  ـا ٜعهـظ ازتفـا  َعـديي      1413ضـ١ٓ( يف عـاّ   19-15ٖـ، ٚ )1394

اٚد ايزتفـا  عٓـد ايف٦ـ١    ــــ ١ تعٔ ايٓطـب ــــ ا٠ ب  ايػباب ايطعٛدٜ ، ٚيهـــايٛف

ضـ١ٓ يف  59-55ٖـ، ٚعٓد ايف١٦ ايعُسٜـ١  1394ض١ٓ يف عاّ 49-45ايعُس١ٜ 

ـــع ـــٖـــ،  ــا ٜعه 1413اّ ـــــــــ ــاز ايطــٔ د     ــ ــ١ يهب ــس اهلحــس٠ ايداخًٝ ظ أ 

 ٛز٠.ـٓــاملد١ٜٓ امل
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 ةـــزواجيـة الـاحلال

ــٔ          ى       ــ١ َــــ ــ١ ايصٚاجٝــــ ــد اذتايــــ تعــــ

ارتصـــا٥ا املُٗـــ١ يًطـــهإ يتأ اٖـــا يف    

ــٛ ايطــــــهإ  ارت ــايٞ يف منــــ صــــــٛب١ ٚبايتــــ

( تغـااي اذتايـ١ ايصٚاجٝـ١ يف    16ٚتسنٝباتِٗ املختًف١. ٜٛ د ادتـدٍٚ زقـِ )  

ٖــ، ذٝـب ذافةـت ذـايي     1413ٖــ ٚ  1394َٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ بـ  عـاَٞ   

ــد ضتــٛ       ــ٢ ْطــبٗا عٓ ــرنٛز عً %، ٚاشدادي 40ايعــصاب َــٔ اجملُــٛ  ايعــاّ يً

ٖــــ  1394ٚايرتَـــٌ بـــ  ضـــٓيت    ذـــايي ايصٚاد،ٚتٓاقصـــت ذـــايي ايدـــام   

ٖـ. ٚبايٓطـب١ ي ْـاث، فكـد اشدادي ْطـب ذـايي ايعاشبـاي ٚتٓاقصـت        1413ٚ

ْطــب١ املتصٚجــاي ٚاألزاَــٌ. ٚاضــتُس ايصــاٙ ْفطــ٘ يًطــهإ ايطــعٛدٜ  بــ  

ٖــ،ذٝب اشدادي ْطـب ايعـصاب ٚايعاشبـاي، ٚتٓاقصـت      1413ٖـ 1394ٚضٓيت 

املتصٚج  ايـرنٛز ٚاةْـاث بـ     ْطب املتصٚج  ٚاألزاٌَ. ٚيعٌ تٓاقا ْطب١ 

ٖــــ تعهـــظ تـــأ ا اذتايـــ١ ايقتصـــاد١ٜ عًـــ٢ ْطـــب 1413ٖــــ 1394ٚضــٓٛاي  

ــصٚاد، نُــا ضــبل         ــصٚج  يف ضــٔ ايــصٚاد، باة ــاف١ د  تــأخا ضــٔ اي املت

ٖــ،ذٝب تٓاقصــت  1425ذنـسٙ. ٚيهـٔ ايٛ ـع تغـا بعـ  ايػـ٤ٞ  يف عـاّ        

قصت ْطب املدًك  ْطب ايعصاب ٚايعاشباي، ٚاشدادي ْطب املتصٚج ، ٚتٓا

ٚاألزاَـــٌ َـــٔ ايـــرنٛز ٚاةْـــاث، ٚدٕ ناْـــت ْطـــب املدًكـــاي ٚاألزاَـــٌ        

 ايطعٛدٜاي أع٢ً َٔ ْطب ايرنٛز ايطعٛدٜ .

ــٔ              ــصاب َ ــاض ْطــب ايع ــ٢ ايطــهإ يــا ايطــعٛدٜ  اطتف ٜٚاذــظ عً

ــٓيت    ــعٛدٜ  يف ضــ ــهإ ايطــ ــ١ بايطــ ــاث َكازْــ ـــ  ٚ 1394ايــــرنٛز ٚاةْــ ٖــ

ــاٙ يطت 1413 ــع ايصـ ـــ، َـ ــب١    ٖـ ــا  ْطـ ــرنٛز ٚازتفـ ــصاب ايـ ــب١ ايعـ ــاض ْطـ فـ

%َــٔ زتُــٛ  يــا ايطــعٛدٜ (، ٚقًــ١ ْطــب١  71.2املتــصٚج  بػــهٌ نــبا )

املدًكــ  ٚاألزاَــٌ َــِٓٗ. أَــا اةْــاث يــا ايطــعٛدٜاي فكــد ازتفعــت ْطــب١          
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ــب١ املتصٚجــاي، باة ــاف١ د         ــع تٓــاقا بطٝـــــــــط يف ْط ــاي بٝــٓٗٔ َ ايعاشب

َـٌ ٚدٕ ناْــت ْطــبتٗٔ تبكـ٢ أعًــ٢ َــٔ ْطــب   تٓـاقا ْطــب١ املدًكــاي ٚاألزا 

ايرنٛز يا ايطعٛدٜ . ٚيعٌ ٖرٙ املتغااي تعهـظ صتـا   ـٛابط اهلحـس٠     

ايٛافد٠ د  املًُه١ اييت ذدي َٔ ٖحس٠ يا ايطعٛدٜ  َٔ أغـراب املٗـٔ   

ــد عــدد يــا          ــب أضــسِٖ،  ــا أد٣ د  تصاٜ ــرٜٔ ي ٜطــُد هلــِ مً ــدْٝا اي اي

ــرٜ   ــصٚج  اي ــدخٌ    ايطــعٛدٜ  َــٔ املت ــٛا َــٔ أغــراب اي ٔ ٜفــرتض إٔ ٜهْٛ

 املتٛضط أٚ املستفع.

ــصٚاد                ــاقا ْطــب١ َــٔ ى ٜطــبل هلــِ اي ٚتػــا بعــ  ايدزاضــاي د  تٓ

)ايعــصاب( َــع تكــدّ ايعُــس يهــٌ َــٔ ايــرنٛز ٚاةْــاث يف َٓدكــ١ املدٜٓــ١          

  . املٓٛز٠، نُا ٖٛ ضا٥د يف ايعدٜد َٔ دٍٚ ايعايـــــــــــــِ

غااي يف ْطب اذتاي١ ايصٚاج١ٝ يف َٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ (:ايت16جدٍٚ زقِ)

ض١ٓ فأنثس ذطب ادتٓط١ٝ ٚايٓٛ  يف 12يًطهإ 

 ٖـ.1425ٖـ،1413ٖـ،1394

اذتاي١  ايٓٛ  ادتٓط١ٝ

 ايصٚاج١ٝ

 ٖـ%(1425 ٖـ)%(1413 ٖـ)%(1394

ٕٛ
دٜ

عٛ
ض

 

 

 

 

 ذنٛز

 *38.7 48.0 41.0 أعصب

 60.4 50.0 54.9 َتصٚد

 0.5 0.6 0.9 َدًل

 0.4 0.9 0. 2 أزٌَ

 - - 0.5 يا َب 

 

 

 دْاث

 30.8 33.5 23.8 أعصب

 62.1 57.6 63.3 َتصٚد

 1.4 1.7 1.8 َدًل

 5.7 7.2 10.6 أزٌَ
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اذتاي١  ايٓٛ  ادتٓط١ٝ

 ايصٚاج١ٝ

 ٖـ%(1425 ٖـ)%(1413 ٖـ)%(1394

 - - 0.5 يا َب 

 
دٜ

عٛ
ض

ا 
ي

 

 

 

 ذنٛز

 **- 28.3 35.8 أعصب

 - 71.2 59.9 َتصٚد

 - 0.2 1.5 َدًل

 - 053 2.2 أزٌَ

 - - 0.6 يا َب 

 

 

 دْاث

 - 27.6 16.2 أعصب

 - 64.9 65.1 َتصٚد

 - 2.4 3.2 َدًل

 - 5.1 14.8 أزٌَ

 - - 057 يا َب 

 ٛ
جملُ

ا
 

 

 

 

 ذنٛز

 - 40.5 40.4 أعصب

 - 58.3 55.6 َتصٚد

 - .%0 0.9 َدًل

 - 0.7 2.6 أزٌَ

 - - 0.5 يا َب 

 

 

 

 دْاث

 - 32.5 23.2 أعصب

 - 48.8 63.5 َتصٚد

 - 1.9 1.9 َدًل

 - 6.8 10.9 أزٌَ

 - - 0.5 يا َب 

 ض١ٓ فأنثس            ** بٝاْاي يا ايطعٛدٜ  ٚاجملُٛ  يا َتٛفس٠. 15* ايٓطٌ يًطهإ 

هلل   الت،للداد ال،للاا لةسللكاك والمسللاكك ل،للاا 7931مصللة ة اص صللااات ال،امللة  -7املصــادز: 

 ه .7931
ة ة اص صااات ال،املة  دوك تلاريئ  النتلاية التعصليةية لةت،لداد ال،لاا لةسلكاك والمسلاكك ل،لاا مص-2

  .ه7179



 93 اتجاهات التغير السكاني في المدينة المنورة

مصة ة اص صااات ال،امة  دوك تلاريئ  نتلاية تعصليةيةتالت،داد ال،لاا لةسلكاك والمسلاكك -9
 ه .7121ل،اا 

ٚيهــٔ املًفــت يًٓةــس ٖٓــا ٖــٛ ايتٓــاقا ايطــسٜع هلــرٙ اذتــايي َــٔ ف٦ــ١        

ٖـ، خاغـ١ بايٓطـب١   1413ض١ٓ يف عاّ 24-20ض١ٓ د  ايف١٦ 19-15يعُس ا

ي ْــاث،  ــا اهــٔ تفطــاٙ باةصــاٙ ضتــٛ ايــصٚاد املبهــس. ٜٚ نــد ذيــو     

ازتفــا  ْطــب١ املتصٚجــاي اةْــاث يف ايف٦ــاي ايعُسٜــ١ ْفطــٗا. ٜٚبــدٚ إٔ ايعُــس    

ــايي ايــــصٚاد ٖــــٛ       ــرٟ تستفــــع فٝــــ٘ ذــ ــ١ٓ يًــــرنٛز، ٚ   25ايــ ضــــ١ٓ  20ضــ

 (.253ٞ،ستُد غٛقٞ بٔ دبساِٖٝ، حتت ايٓػس،صي ْاث)َه

ٚيعٌ تأخا ضٔ ايصٚاد،خاغ١ يد٣ ايرنٛز ٜعٛد د  ازتفـا  تهـايٝيف          

اذتٝا٠، ٚتهايٝيف ايصٚاد، ٚشٜاد٠ اةقباٍ ع٢ً ايتعًِٝ يف املٓدك١. ٚيعـٌ ٖـرا   

ضـ١ٓ فـأنثس،   15ٖــ يطـٔ   1425َا دع٢ د  ذطاب ذايي ايـصٚاد يف تعـداد   

ض١ٓ ضٛا٤ يًـرنٛز أٚ اةْـاث، عًـ٢     15د اآلٕ شٚاجا  دٕٚ ضٔ دذ ْادزا  َا صت

% َــٔ عــدد 0.2ٖـــ، ذٝــب ناْــت 1394عهــظ َــا تػــا ديٝــ٘ بٝاْــاي ضــ١ٓ  

ض١ٓ. ٚي  14-12% َٔ عدد اةْاث ِٖ يف ضٔ 0.8ايرنٛز املتصٚج  ٚضتٛ 

غــو إٔ ٖــرا ايــتغا ضــبب َباغــس يطتفــاض َعــديي املٛايٝــد ارتــاّ يف عــاّ 

 كت اةغاز٠.ٖـ، نُا ضب1425

ٚتػـــا ايبٝاْـــاي بػـــهٌ عـــاّ د  اطتفـــاض ْطـــب١ املدًكـــ ، ٚايثبـــاي       

ايٓطن هلِ خاٍ فرت٠ ايدزاض١. ٚيعٌ ٖرا ايطتفـاض ٜعـٛد د  قـ٠ٛ عاقـاي     

اجملتُـــع اةضـــاَٞ ايـــرٟ ٜـــ َٔ بـــإٔ اأبغـــ  اذتـــاٍ عٓـــد ا  ايدـــاما،   

ــد   ــ٘، ٚقــ ــاعيف َــــٔ ْفكاتــ ــد ٜ ــ ــل قــ ــاف١ د  إٔ شٚاد املدًــ ــ٘  باة ــ ٜعس ــ

ملػــهاي اجتُاعٝــ١ َتعــدد٠ تــستبط بايتفهــو األضــسٟ ٚ ــٝا  األمفــاٍ،  

  ا ظتعٌ املتصٚج  ٜفهسٕٚ جدٜا  قبٌ اختاذ قساز ايدام.
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 احلالة التعليمية

ٖــ  1413-1394ٚذككت ذايي ايرتٌَ اطتفا ـا  ٚا ـرا  خـاٍ ايفـرت٠          

بػهٌ عـاّ أٚ حبطـب ادتٓطـ١ٝ ٚايٓـٛ . ٚاهـٔ إٔ ٜعـص٣ ٖـرا ايطتفـاض         

يسعاٜــــ١ ايصــــر١ٝ يف املٓدكــــ١، ٚبايتــــايٞ ازتفــــا  أَــــد اذتٝــــا٠ د  حتطـــٔ ا 

ٚاطتفــاض َعــديي ايٛفٝــاي ارتــاّ،  ــا أد٣ د  اطتفــاض ْطــب١ ايرتَــٌ        

ٖـــ، ٚنــريو  1413% يف عــاّ  0.7ٖـــ د  1394% يف عــاّ  2.7يًــرنٛز َــٔ  

ــٛ    ــٔ ضتـ ــاث َـ ــب١ ي ْـ ــاٍ بايٓطـ ــاّ 11اذتـ ـــ د  1394% يف عـ ــاّ 6.8ٖـ % يف عـ

نـــباا  جـــدا  ي ْـــاث يـــا ايطـــعٛدٜاي ذٝـــب  ٖـــ. ٚنـــإ ايطتفـــاض 1413

 ٖـ. 1413ٖـ ٚ 1394% ب  ضٓيت 65.5ناْت ْطب١ ايتغا 

صٚاج١ٝ ـ١ ايـ ـايـ ـاّ يًـتغا يف اذت ـــ عـاٙ ايـــ ا ضبل ٜت ـد إٔ ايص ـبٓا٤ً ع٢ً َ      

اد٠ ْطـب١ َـٔ ى ٜطـبل هلـِ ايـصٚاد      ــــ ٛ شٜـرـ ـ٘ ْــٛز٠ ٜتحــ١ املٓــيف َٓدك١ املدٜٓ

ٖـــ، ٚتٓــاقا ْطــب١ املتــصٚج   1413ٖـــ ٚ 1394  بــ  ضــٓٛاي َــٔ ايطــعٛدٜ

 ، ٖٚـٛ  ـكـ ـ١ املدًـــ اي ايٓطـن يف٦ ــــ بـٌ، خاغ١ بايٓطب١ ي ْاث، ٚايثــٚاألزاَ

ـــَــا ٜتفــل َــع ايص  اٙ ايعــاّ يًرايــ١ ايصٚاجٝــ١ يف املًُهــ١ ايعسبٝــ١ ايطــعٛد١ٜ ــ

 (.120-119ص ّ،2000 ; ارتسٜيف، زغٛد،24ص ٖـ،1401)دت١ٓ األمًظ ايٛمين،

 

ــ١                    ــ١ ايتعًُٝٝـــــ تعهـــــــظ اذتايـــــ

يًطهإ املطـت٣ٛ ايجتُـاعٞ ايـرٟ ٜتُتعـٕٛ     

بــــ٘، باة ــــاف١ د  أُٖٝــــ١ ٖــــرٙ اذتايــــ١ يف  

حتدٜد ْٛ  ايٓػاماي اييت ٜصاٚيْٛٗا. ٜٚٛ ـد  

( ايتغا ايٓطن يطهإ َٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ذطب اذتايـ١  17) ادتدٍٚ زقِ

 ٖـ.1425ٖـ، 1413ٖـ، 1394ٓٛ  يف ضٓٛاي ايتع١ًُٝٝ ٚادتٓط١ٝ ٚاي
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 (: ايتغااي يف اذتاي١ ايتع١ًُٝٝ يف َٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز17٠جدٍٚ )

 ٖـ.1425ٖـ،1413ٖـ،1394ضٓٛاي فأنثس( ذطب ادتٓط١ٝ ٚايٓٛ ،10يًطهإ )

 ايٓٛ  ادتٓط١ٝ
اذتاي١ 

 ايتع١ًُٝٝ

ــٛ   %َـــــــــــٔ زتُـــــــــ

 ٖـ1394ادتٓط١ٝ،

%َــــــــٔ زتُــــــــٛ  

 ٖـ1413ادتٓط١ٝ،

ُـــــــــٛ  %َـــــــــٔ زت

 ٖـ1425ادتٓط١ٝ،

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

ٕٛ
دٜ

عٛ
ض

 

ٕٛ
دٜ

عٛ
ط

اي
 

         

 
  

 

 

 

 ذنٛز

 9.3 19.6 62.9 أَٞ

ٜكـــــــــــــسأ 

 ٜٚهتب

21.7 27.0 14.6 

 23.5 25.9 8.6 ابتدا٥ٞ

 23.0 12.9 3.8 َتٛضط

 16.6 8.8 1.7  اْٟٛ

 3.2 1.9 0.4 دبًّٛ

  جاَعٞ

0.5 

3.4 9.1 

دزاضاي 

 عًٝا

0.5 0.7 

 - - 0.4 يا َب 

 

 

 

 

 دْاث

 أَٞ
85.4 

44.1 21.5 

ٜكسأ 

 ٜٚهتب

9.4 21.3 16.7 

 20.1 16.6 3.1 ابتدا٥ٞ

 17.1 9.2 1.1 َتٛضط

 13.2 6.2 0.4  اْٟٛ

 2.5 0.9 0.1 دبًّٛ
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 ايٓٛ  ادتٓط١ٝ
اذتاي١ 

 ايتع١ًُٝٝ

ــٛ   %َـــــــــــٔ زتُـــــــــ

 ٖـ1394ادتٓط١ٝ،

%َــــــــٔ زتُــــــــٛ  

 ٖـ1413ادتٓط١ٝ،

ُـــــــــٛ  %َـــــــــٔ زت

 ٖـ1425ادتٓط١ٝ،

  جاَعٞ

0.1 

1.6 8.8 

دزاضاي 

 عًٝا

0.1 0.1 

 - - 0.4 ب يا َ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
دٜ

عٛ
ض

ا 
ي

 

     

غ
    

 
  

 

 

 

 ذنٛز

 يا َتٛفس 22.2 37.2 أَٞ

ٜكسأ 

 ٜٚهتب

49.2 28.1 = 

 = 12.9 3.4 ابتدا٥ٞ

 = 10.4 2.3 َتٛضط

 = 11.9 2.9  اْٟٛ

 = 5.7 0.7 دبًّٛ

  جاَعٞ

3.6 

7.6 = 

اضاي دز

 عًٝا

1.2 = 

 = - 0.7 يا َب 

 

 

 

 

 دْاث

 = 22.0 58.6 أَٞ

ٜكسأ 

 ٜٚهتب

26.4 31.6 = 

 = 12.9 4.3 ابتدا٥ٞ

 = 10.2 2.9 َتٛضط

 = 5.3 2.8  اْٟٛ

 = 8.0 1.4 دبًّٛ
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 ايٓٛ  ادتٓط١ٝ
اذتاي١ 

 ايتع١ًُٝٝ

ــٛ   %َـــــــــــٔ زتُـــــــــ

 ٖـ1394ادتٓط١ٝ،

%َــــــــٔ زتُــــــــٛ  

 ٖـ1413ادتٓط١ٝ،

ُـــــــــٛ  %َـــــــــٔ زت

 ٖـ1425ادتٓط١ٝ،

  جاَعٞ

2.1 

0.9 = 

دزاضاي 

 عًٝا

- = 

 = - 1.5 يا َب 

   
   

  
   

   
   

  
ُٛ

جمل
ا

   
   

   
   

   
   

 

 

 

 

 

 ذنٛز

 = 20.5 61.1 أَٞ

ٜكسأ 

 ٜٚهتب

23.2 27.3 = 

 = 21.2 8.1 ابتدا٥ٞ

 = 12.1 3.7 َتٛضط

 = 9.5 1.9  اْٟٛ

 = 3.3 0.5 دبًّٛ

  جاَعٞ

1.0 

4.9 = 

دزاضاي 

 عًٝا

0.7 = 

 = 0.1 0.5 يا َب 

 

 

 

 دْاث

 = 40.4 83.5 أَٞ

ٜكسأ 

 ٜٚهتب

10.4 23.0 = 

 = 16.1 3.2 ابتدا٥ٞ

 = 9.2 1.2 َتٛضط

 = 6.8 0.5  اْٟٛ

 = 1.7 0.5 دبًّٛ
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 ايٓٛ  ادتٓط١ٝ
اذتاي١ 

 ايتع١ًُٝٝ

ــٛ   %َـــــــــــٔ زتُـــــــــ

 ٖـ1394ادتٓط١ٝ،

%َــــــــٔ زتُــــــــٛ  

 ٖـ1413ادتٓط١ٝ،

ُـــــــــٛ  %َـــــــــٔ زت

 ٖـ1425ادتٓط١ٝ،

  جاَعٞ

0.2 

2.6 = 

دزاضاي 

 عًٝا

0.2 = 

 = - 0.5 يا َب 

ه   الت،داد ال،اا لةسكاك والمساكك ل،لاا 7931مصة ة اص صااات ال،امة  -7املصادز:       

 ه .7931
مصة ة اص صااات ال،امة  دوك تاريئ  النتاية التعصيةية لةت،داد ال،اا -2              

 ه .7179لةسكاك والمساكك ل،اا 
مصلة ة اص صللااات ال،امللة  دوك تلاريئ  نتللاية تعصلليةيةتالت،داد ال،للاا -9              

 ه .7121لةسكاك والمساكك ل،اا 

ٖـــ بٓطــب١ 1394 عــاّ ن يألَــٝ  قــد بًــل َــداٙ يف ٜت ــد إٔ ايثكــٌ ايٓطــ       

ٖـــــ، ٚاطتف ــــت 1413% يف عــــاّ 20.5%،  ــــِ اطتف ــــت ايٓطــــب١ د  61.1

ٖــ، ٖٚـٞ تكـٌ عـٔ     1425% يف عاّ 9.3بػهٌ أنرب بايٓطب١ يًطعٛدٜ  د  

% يف 14.7ْطب١ األ١َٝ ع٢ً َطت٣ٛ املًُه١ يًطهإ ايطـعٛدٜ  ايـيت بًغـت    

طـعٛدٜ  أقـٌ   ٖـ. ٚقـد ناْـت ْطـب١ األَـٝ  بـ  ايطـهإ يـا اي       1425عاّ 

 ، ٚيهٓٗا أٜ ا  غاٖدي تٓاقصـا  ًَرٛاـا  بـ     َٓٗا ب  ايطهإ ايطعٛدٜ

ٖـ. ٚيعـٌ ٖـرا ايتٓـاقا يف ْطـب١ األَـٝ  َ غـس جٝـد        1413ٖـ ٚ 1394ضٓيت 

عًــ٢ حتطــٔ املطــت٣ٛ ايتعًُٝــٞ يطــهإ املٓدكــ١، ٚبايتــايٞ دَهاْٝــ١ تــأ سٙ   

ــا. فكــد أ بتــت بعــ  ايدزاضــاي       ــ١ ايقتصــاد١ٜ ٚايبػــس١ٜ فٝٗ نطــت٣ٛ ايتُٓٝ

ــ١ إٔ َــٔ أٖــِ    ــ  س٠ يف ايتطــسب املدزضــٞ ٖــٛ  ــعيف     ايجتُاعٝ ــتغااي امل امل

ــٛيٞ ايطــعٝد أمحــد،        ــِٝ )أمحــد، املت ــ٢ ايتعً ــ٢ اةْفــام عً ــ١ عً ايكــدز٠ املايٝ

 (.395ّ، ص2006
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 حجــم األســـــرة

ٜٚاذظ ايصاٙ ضتٛ شٜاد٠ ْطـب١ ايـرٜٔ ٜكـس ٕٚ ٜٚهتبـٕٛ بـ  تعـدادٟ             

 ٖـ ضٛا٤ يًُحُٛ  ايعاّ أٚ بايٓطب١ يًطهإ ذطب ادتٓط1413١ٖٝـ ٚ 1394

َٔ ايرنٛز ٚاةْاث، ٚيهٔ ْطب١ ايطـهإ ايطـعٛدٜ  اطتف ـت بػـهٌ     

ــداد   ــد يف تعـ ــ١     1425ٚا ـ ــاٙ قًـ ــرا ايصـ ــد ٖـ ــاث. ٜٚ نـ ــرنٛز ٚاةْـ ـــ يًـ ٖـ

ــ١        ــسا٠٤ ٚايهتاب ــتدٝعٕٛ ايك ــرٜٔ ٜط ــدا٥ٞ، أٟ اي ــٔ ايتعًــِٝ ايبت املتطــسب  َ

 ٚيهِٓٗ ي عتًُٕٛ غٗاداي دزاض١ٝ.

ــت         ــ١ يف املطـ ــتغااي اةظتابٝـ ــد ايـ ــب  ٚتت ـ ــس٣، ذٝـ ــ١ األخـ ٜٛاي ايتعًُٝٝـ

ازتفعت ْطب١ اذتاغً  ع٢ً ايػٗاد٠ اةبتدا١ٝ٥ جملُٛ  ايطـهإ بـ  ضـٓيت    

ٖـ، ٚنريو بايٓطب١ يًطهإ يا ايطعٛدٜ . أَـا بايٓطـب١   1413ٖـ ٚ 1394

يًطــهإ ايطــعٛدٜ  فكــد ذكــل ٖــرا املطــت٣ٛ قفــص٠ ٖا١ً٥،خاغــ١ بايٓطــب١     

% د  3ايػٗاد٠ اةبتدا١ٝ٥ َٔ ضتٛ ي ْاث ذٝب اشدادي ْطب١ اذتاغً  ع٢ً 

% َــٔ زتُــٛ  اةْــاث. ٜٚٓدبــل اذتــاٍ عًــ٢ َــ ٖاي املساذــٌ   20أنثــس َــٔ 

املتٛضد١ ٚايثا١ْٜٛ ٚادتاَع١ٝ. ٚتبكـ٢ ْطـب١ اذتاغـً  عًـ٢ ايػـٗاداي ايعًٝـا       

ٖــ ٚ  1394َتٛا ع١، ذٝب اشدادي ْٛعا  َـا يًـرنٛز ايطـعٛدٜ  بـ  عـاَٞ      

ٛاٖا بايٓطـب١ ي ْـاث ايطـعٛدٜاي بأقـٌ     ٖـ، ٚيهٓٗا ذافةت ع٢ً َطـت 1425

%. ٚاهــٔ تفطــا ذيــو بتف ــٌٝ يايبٝــ١ ايطــهإ يًتعًــِٝ ادتــاَعٞ 0.1َــٔ 

فُا دٕٚ يطتفاض تهايٝف٘ ٚق١ً ادتٗـد املدًـٛب فٝـ٘، ٚايزتبـاط بايـدخٍٛ      

د  ضــٛم ايعُــٌ، ٚتــٛفس فــسص عُــٌ أنثــس يًُطــتٜٛاي أقــٌ َــٔ ايدزاضــاي  

يت تفسض ع٢ً ايػباب تهـٜٛٔ أضـس٠ هلـا    ايعًٝا، ٚيازتباماي ايجتُاع١ٝ اي

 َتدًباتٗا اييت زنا تػغً٘ عٔ َٛاغ١ً ايتعًِٝ ايعايٞ.

 

ٖـ األضـس٠ مبكـا  ألضـًٛب    1425ٜعسف تعداد       

ايعد ايفعًٞ بأْٗا فسد أٚ زتُٛع١ أفساد تـسبدِٗ  



 100 )27(العدد  - مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

ــٕٛ      ــٌ، ٜٚكُٝـ ــهٔ ٚاملأنـ ــرتنٕٛ يف املطـ ــ١ ٜٚػـ ــ١ً قسابـ ــسبدِٗ غـ أٚ ي تـ

ــً  ــت ايعد)َصــ ــ١،  باملطــــهٔ ٚقــ ــا٤اي ايعاَــ ـــ، ص1425ر١ اةذصــ (. 22ٖــ

ــرٜٔ ٜعٝػــٕٛ يف األضــس٠ ضــٛا٤        ٜٚعهــظ َصــدًد ذحــِ األضــس٠ زتُــٛ  اي

ــٝظ       ناْــت أضــس٠ َعٝػــ١ٝ َػــتبه١ أٚ أضــس٠ ّ ــبض١ٓ،أٟ ايــيت ٜ ــبدٗا ز٥

 (.25)ايًح١ٓ ايقتصاد١ٜ ٚايجتُاع١ٝ يغسبٞ آضٝا،دٕٚ تازٜخ، صاألضس٠ يف نٓف٘ 

 

 ٖـ1425ٖـ،1413يًحٓط١ٝ،ك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ تبعا  (:ذحِ األضس٠ يف َٓد18جدٍٚ زقِ)

              

 ايط١ٓ

 

ايعــــــــــــــدد 

 ٚاذتحِ

 ٖـ1425 ٖـ1413

يا  ضعٛدٜٕٛ

 ضعٛدٜ 

يا  ضعٛدٜٕٛ دمجايٞ

 ضعٛدٜ 

 دمجايٞ

 271296 70565 200731 194229 48532 145697 عدد األضس

عدد 

 األفساد

829356 214167 1043523 1160095 298761 1458856 

َتٛضط 

ذحِ 

 األضس٠

5.7 4.4 5.4  5.8  4.2 5.4 

مصللة ة اص صللااات ال،امللة  دوك تللاريئ  النتللاية التعصلليةية لةت،للداد ال،للاا -7املصــادز:       

 ه .7179لةسكاك والمساكك ل،اا 
مصة ة اص صااات ال،امة  دوك تاريئ  نتاية تعصيةيةتالت،داد ال،اا لةسكاك -2    

 ه .7121والمساكك ل،اا 

 

فـسدا    5.4ٜٚاذظ ايصاٙ ضتٛ احملافة١ ع٢ً ذحِ األضـس٠ املهـٕٛ َـٔ         

ٖـــ، ٚدٕ نــإ ذحــِ األضــس٠ يًطــعٛدٜ  قــد    1425ٖـــ ، 1413بــ  تعــدادٟ  

ــاد٠ مفٝفـــ١ َـــٔ   فـــسدا  خـــاٍ ضـــٓيت ايتعـــدادٜٔ،   5.8فـــسدا  د   5.7اشداد شٜـ

ٖــ د   1413فـسدا  يف عـاّ    4.4ٚيهٓٗا تٓاقصت بايٓطب١ يغا ايطعٛدٜ  َـٔ  

(.  ٖٚـــــــرا ظتعــٌ ذحـِ األضـــــس٠    18ٖـ )جدٍٚ زقِ 1425فسدا  يف عـــاّ  4.2
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فــسدا    5.9َطــت٣ٛ املًُهــ١ ايــرٟ بًــل     يف املٓدكــ١ أقــــٌ َــٔ ذحُــــــ٘ عًــ٢    

فــسدا  يألضــس يــا ايطــعٛد١ٜ    4.7فــسدا  يألضــس ايطــعٛد١ٜ، ٚ   6.5يًُحُــٛ  ٚ 

 .(252-251ٖـ،ص ص1425)ايسبدٟ،ستُد غاحل،

ــد غِّــٓ يف        ــِ أفــساد ٜعٝػــٕٛ يف      3.8ٚق % َــٔ دمجــايٞ ايطــهإ عًــ٢ أْٗ

ــ٢ أْــ٘ ٚذــد٠ عكازٜــ١ شتصصــ١       َطــانٔ عاَــ١. ٜٚعــسف املطــهٔ ايعــاّ عً

يطهٔ زتُٛع١ َٔ األفساد ي تسبدِٗ غ١ً قساب١، ٚدمنا ٜـسبدِٗ ايبكـا٤ يف   

َهإ ٚاذد، ٚيايبا  َا ٜهٕٛ يًُطانٔ ايعا١َ َسافل َػرتن١، ٚتتفس  

عـــــد٠ أْـــــٛا  َثـــــٌ ايفٓـــــادم، ٚايضـــــرتاذاي، ٚاألقطـــــاّ ايداخًٝـــــ١ يف د  

املطتػفٝاي، ٚعٓابس املس ٢، ٚاملـدٕ ادتاَعٝـ١، ٚاملـدازع ايداخًٝـ١، ٚدٚز     

ــا٤اي    اي ــــــٝاف١، ٚايطــــــحٕٛ، َٚعطــــــهساي ايعُــــــٌ )َصــــــًر١ اةذصــــ

(. ٚهلــرا ٜكــٌ دا٥ُــا  عــدد أفــساد األضــس عــٔ زتُــٛ      21ٖـــ،ص1425ايعاَــ١،

% َـٔ دمجـايٞ ضـهإ    3.6ضانين املطانٔ ايعاَـ١  ايطهإ. ٚبًغت ْطب١ 

 ٖـ.1425َٓدك١ املد١ٜٓ يف عاّ 

ٚتطٛد يف َٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ األضس اييت تسبدٗا عاقـاي غـ١ً قسابـ١،         

% َـٔ زتُـٛ  عـدد    93.3دذ غّهٌ األفساد ايرٜٔ تسبدِٗ عاق١ بسب األضس٠ 

ــ١ )ٖـــ، بُٝٓــا غــهًت ايٓطــب١ ايبا  1413أفــساد األضــس يف عــاّ    %( َــٔ 6.7قٝ

ــُٓط         ــس ٖــرا اي ــسب األضــس٠. ٜٚةٗ ــ١ ب ــسبدِٗ عاق ــرٜٔ ي ت ــساد اي ــو األف أٚي٦

خاغ١ يد٣ ايطهإ ايطعٛدٜ ، ذٝب ازتفعت ْطب١ األفساد ايـرٜٔ ٜكُٝـٕٛ   

% فكـط  30.8%، َكازْـ١ بٓطـب١   99.5داخٌ األضس٠ ٚتسبدِٗ عاقـ١ قسابـ١ د    

   ٔ ذكٝكـ١ إٔ زتتُـع    يد٣ ايطهإ يا ايطعٛدٜ . ٖٚرا أَس مبٝعـٞ ْـاتخ َـ

يــا ايطــعٛدٜ  ٜتــأييف َــٔ غــسا٥د َتبآٜــ١ ادتٓطــٝاي، ٜٚطــٛد بٝٓٗــا ايٓــٛ     

 ايرنٛزٟ،  ا ظتعًٗا تستبط ببع ٗا بسٚابط يا غ١ً ايكساب١.
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 الرتكيب االقتصادي

%، ٜٚٓدبــل 87.8ٜٚطـٛد يف املٓدكــ١ األضـس ايــيت ٜسأضـٗا ايــرنٛز بٓطـب١          

ب١ أزبــاب ذيــو عًــ٢ ايطــهإ ايطــعٛدٜ  ٚيــا ايطــعٛدٜ  ذٝــب بًغــت ْطــ    

ــعٛدٜ    ــٌ 85.1األضــــس ايــــرنٛز بــــ  ايطــ % يًطــــهإ يــــا 95.8%، َكابــ

ٖــ  1413ايطعٛدٜ . ٚتتفل ٖرٙ ايٓطـب َـع املطـت٣ٛ ايعـاّ يًًُُهـ١ يف عـاّ       

ــد٣ ايطــعٛدٜ         ــرنٛز ي ــاب األضــس اي ــت ْطــب١ أزب ــب بًغ ــٌ 86.2ذٝ %، َكاب

 % يد٣ يا ايطعٛدٜ .96.2

ى

                 ٟ َــٔ  ٜعــد ايرتنٝــب ايقتصــاد

ــ١ يف دزاضـــــــ١ تسنٝـــــــب   ايعٓاغـــــــس املُٗـــــ

ايطــــهإ، فُــــٔ خايــــ٘ اهــــٔ حتدٜــــد 

عٓاغــس ايٓػــاط ايقتصــادٟ، ٚذحــِ قــ٠ٛ     

ايعُــٌ ٚخصا٥صــٗا ٚعاقــ١ ذيــو كصــا٥ا املهــإ. نُــا تفٝــد دزاضــ١         

ــاي    ــد أٚيٜٛـ ــتدا١َ ٚحتدٜـ ــ١ املطـ ــٝط يًتُٓٝـ ــادٟ يف ايتخدـ ايرتنٝـــب ايقتصـ

١ يف املٓدك١. ٚضٝطـتخدّ يف  خدَاي ايب١ٝٓ األضاض١ٝ ٚاملػسٚعاي ايقتصادٜ

ٖـ فكط يعـدّ  1413ٖـ ٚ 1294ٖرا ايكطِ َٔ ايدزاض١ حتًٌٝ بٝاْاي تعدادٟ 

 ٖـ ذطب املٓامل. 1425تٛفس ايبٝاْاي يف ْتا٥خ تعداد 

( ايتٛشٜع ايٓطن يك٠ٛ ايعٌُ عًـ٢ أبـٛاب ايٓػـاط    19ٜٛ د ادتدٍٚ زقِ )     

ادتـــدٍٚ أُٖٝـــ١ ايعُـــٌ يف ايقتصـــادٟ يف َٓدكـــ١ املدٜٓـــ١ املٓـــٛز٠. ٜٚـــربش يف  

% َــٔ ايطــهإ  52ايكدــا  ايصزاعــٞ، دذ نــإ ٜعُــٌ يف ٖــرا ايكدــا  ضتــٛ    

ٖـ، ٚازتفعت ْطب١ ايطعٛدٜ  ايعاًَ  فٝـ٘  1394ايعاًَ  يف املٓدك١ يف ض١ٓ 

% َــــٔ زتُــــٛ  ايكــــ٠ٛ ايعاًَــــ١ ايطــــعٛد١ٜ. ٚاذتــــٌ قدــــا  ارتــــدَاي  59د  

اًَــ١، ذٝب نـإ ٜعُـٌ يف ٖـرا    ايجتُاع١ٝ املستب١ ايثا١ْٝ يف جرب ايك٠ٛ ايع

% َــٔ زتُــٛ  ايعــاًَ ، خاغــ١ بايٓطـــــب١ يغــا ايطــــعٛدٜ .  18ايكدــا  ضتــٛ 
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ٜٚعــد ٖــرا ايكدــا  َــٔ أنثـــــس ايكداعــاي ايــيت غـــــٗدي منــٛا  عــددٜا ، فكــد 

  58216ٖـ د  ١1394 عاَا  يف ضٓ 21272ايعاًَ  فٝ٘ َٔ  اشداد عدد

 

  يطهإ َٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠(: ايتٛشٜع ايٓطن19جدٍٚ زقِ )

 ٖـ.1413ٖـ،1394ض١ٓ فأنثس( ذطب أْٛا  ايٓػاط ايقتصادٟ ٚادتٓط١ٝ،12)

                                   
 ايط١ٓ

 ايٓػاط ايقتصادٟ
 ٖـ1413 ٖـ1394

 اجملُٛ  غ.ضعٛدٜ  ضعٛدٜٕٛ اجملُٛ  غ.ضعٛدٜ  ضعٛدٜٕٛ 

شزاع١ ٚتسب١ٝ ذٝٛاْاي 
 ٚغٝد

58.9 8.2 51.8 5.7 9.8 8.1 

اضتغاٍ املٓاجِ 
 ٚاحملاجس

0.1 0.1 0.1 1.7 0.5 1.1 

 7.7 10.3 4.3 2.6 11.1 1.3 ايصٓاعاي ايتر١ًٜٝٛ

ايهٗسبا٤ ٚايغاش 
 ٚاملٝاٙ

0.6 0.7 0.6 1.7 0.7 1.1 

 16.6 27.6 1.8 9.7 31.8 6.1 ايتػٝٝد ٚايبٓا٤

ايتحاز٠ ٚاملداعِ 
 ٚايفٓادم

8.1 18.0 9.4 7.1 19.1 13.9 

ايٓكٌ ٚايتخصٜٔ 
 ٚاملٛاغاي

7.0 0.9 6.2 7.4 2.1 4.4 

ايتٌُٜٛ ٚايتأَٝٓاي 
 ٚايعكازاي

0.3 0.6 0.4 2.4 6.7 4.8 

 20.0 2.4 43.7 - - - ٚاا٥يف عطهس١ٜ

 22.2 20.7 24.1 17.7 26.6 16.2 ارتدَاي ايجتُاع١ٝ

 0.1 0.1 0.1 1.5 2.0 1.4 أْػد١ أخس٣

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجملُٛ 

هل   الت،لداد ال،لاا لةسلكاك والمسلاكك ل،لاا 7931مصة ة اص صااات ال،امة  -7املصادز: 
 ه .7931

مصللة ة اص صللااات ال،امللة  دوك تللاريئ  النتللاية التعصلليةية لةت،للداد ال،للاا -2             
 ه .7179لةسكاك والمساكك ل،اا 
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% بــ  ايعــاَ . ٚيعــٌ ٖــرا  173 ٖـــ بٓطــب١ تغــا تتحــاٚش 1412 عــاَا يف عــاّ 

ايتغا ٜعهظ َد٣ ايترطٔ ايرٟ غٗدٙ اةْفـام عًـ٢ ٖـرا ايكدـا  ٚتا َـ٘      

َـع زيبــاي ايعُــٌ يــد٣ أفــساد اجملتُـع. ٚاذتــٌ قدــا  ايتػــٝٝد ٚايبٓــا٤ املستبــ١   

% َـٔ زتُـٛ  ايعـاًَ  يف    9.7ايثايث١ يف جرب ايك٠ٛ ايعا١ًَ، ذٝب عٌُ فٝـ٘  

%( َــٔ ْطــب١ 31.8طــعٛدٜ  أعًــ٢ بهــثا )املٓدكــ١، ٚنــإ اطتــساط يــا اي

ٖـ. ٚيعـٌ ذيـو ٜعـٛد    1394%( يف ٖرا ايكدا  يف ض١ٓ 6.1ايطعٛدٜ  ايعاًَ  )

ــٛ      ــاي منـ ــ١ ٚاذتٝاجـ ــساَخ ايتُٓٝـ ــ٘ بـ ــرٟ تدًبتـ ــا٤ ايـ ــ١ ايبٓـ ــاط ذسنـ د  ْػـ

ايطــهإ َــٔ تــٛفا ايطــهٔ املٓاضــب. ٚاذتــٌ ايكدــا  ايتحــازٟ ٚايعُــٌ يف    

بعـ١ يف جـرب ايكـ٠ٛ ايعاًَـ١، ذٝـب نـإ ٜعُـٌ        املداعِ ٚايفٓادم املستبـ١ ايسا 

ٖـــ، ٚناْــت ْطــب١ يــا ايطــعٛدٜ      1394% َــٔ ايعــاًَ  يف ضــ١ٓ   9.4فٝــ٘ 

%(، 8.1%( يف ٖــرا ايكدــا ، ٖٚــٞ أٜ ــا  أعًــ٢ َــٔ ْطــب١ ايطــعٛدٜ  )       18)

% يًطــعٛدٜ  7ٖـــ بٓطــب١ ضتــٛ  1413% يف ضــ١ٓ 14ٚازتفعــت ايٓطــب١ د  ضتــٛ  

 % يغا ايطعٛدٜ .19ٚضتٛ 

ٖــ ذٝـب اطتف ـت ْطـب ايعـاًَ  يف      1413ٚتغاي ٖرٙ ايٓطـب يف عـاّ        

% َــٔ زتُــٛ  ايعــاًَ . ٚيف املكابــٌ ازتفعــت ْطــب١  8قدــا  ايصزاعــ١ د  ضتــٛ 

% َــٔ زتُــٛ   22ايعــاًَ  يف قدــا  ارتــدَاي ايجتُاعٝــ١ د  أنثــس َــٔ      

%( ٚيــا ايطــعٛدٜ  24.1ايعــاًَ . ٚناْــت ْطــب١ ايعــاًَ  َــٔ ايطــعٛدٜ  ) 

%( َتكازب١ يف ٖرا ايكدا . نُا ازتفعت بػهٌ نبا ْطب١ ايعاًَ  20.7)

%، خاغ١ بايٓطب١ يغا ايطعٛدٜ  16يف قدا  ايتػٝٝد ٚايبٓا٤ د  أنثس َٔ 

%،  ا ٜدٍ ع٢ً ْػاط 27.6ايرٜٔ بًغت ْطب١ ايعاًَ  َِٓٗ يف ٖرا ايكدا  

يصــٓاعاي ٖــرا ايكدــا  يف املٓدكــ١. نُــا ازتفعــت ْطــب١ ايعــاًَ  يف قدــا  ا 

ــ١ َـــٔ   ــاّ 2.6ايترًٜٛٝـ ــاّ 7.7ٖــــ د  1394% يف عـ ٖــــ، خاغـــ١  1413%يف عـ
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ــس َــٔ       ــت ْطــبتِٗ أنث ــرٜٔ بًغ ــا ايطــعٛدٜ  اي ــٌ ٖــرا  10بايٓطــب١ يغ %. ٚيع

ايزتفا  ٜعهظ اضرتاتٝحٝاي خدط ايت١ُٝٓ اذتدٜثـ١ ايـيت تٗـدف د  تٜٓٛـع     

املـٛاد   َصادز ايدخٌ َٔ خاٍ تُٓٝـ١ ايصـٓاعاي ايترًٜٛٝـ١ ايـيت تعتُـد عًـ٢      

ارتــاّ ايصزاعٝــ١ ٚاذتٝٛاْٝــ١ ٚايٓفدٝــ١ ٚاملعدْٝــ١ املتــٛافس٠ يف املٓدكــ١ أٚ ايــيت   

اهٔ جًبٗا َٔ َٓـامل أخـس٣ يف املًُهـ١. ٚقـد غـحع ذيـو عًـ٢ ختدـٝط         

َٓـــامل غـــٓاع١ٝ يف املـــدٕ ايس٥ٝطـــ١ يف املٓدكـــ١،  ـــا عـــصش اْتػـــاز ايعُـــٌ   

 ١ٜٓ املٓٛز٠.ايصٓاعٞ فٝٗا، ٚدٕ نإ ايرتنٝص ي ٜصاٍ ٚا را  يف املد

ٚاهــٔ إٔ ٜعــص٣ ايطتفــاض ايٓطــن يًعــاًَ  يف ايكدــا  ايصزاعــٞ د         

شٜاد٠ اةقباٍ ع٢ً ايتعًِٝ يف املٓامل ايسٜف١ٝ ٖٚحستِٗ د  املدٕ يًتُتـع بٗـرٙ   

ــاًَ          ــ١،  ــا زفــع َــٔ ْطــب١ ايع ارتدَــ١ ٚياٖــا َــٔ ارتــدَاي ايجتُاعٝ

ٜعـص٣ ذيـو ايطتفـاض د     ٚاملطتفٝدٜٔ َٔ ٖرٙ ارتدَاي. نُـا اهـٔ إٔ   

اضتخداّ ايتك١ٝٓ اذتدٜثـ١ يف ايعُـٌ ايصزاعـٞ،  ـا قًـٌ ايدًـب عًـ٢ األٜـدٟ         

ــ١ ايصزاعٝــ١، ٚبايتــايٞ دفــع ايعُايــ١ ايفا٥ ــ١ د  ايتٛجــ٘ د  ايعُــٌ يف     ايعاًَ

 قداعاي أخس٣ َثٌ قدا  ايتػٝٝد ٚايبٓا٤.

  َسذًــ١  ٚتػــا ٖــرٙ ايــتغااي د  إٔ زتتُــع املدٜٓــ١ ى ٜصــٌ بعــد د            

ايتػــغٌٝ املتــٛاشٕ ملــٛازدٙ ٚماقاتــ٘، دذ ذــدث تغــا ضــًن يف ْطــب١ ايعُــٌ يف    

ــ١ تصاٜــدا   ــعٝفا  يف ْطــب١       األْػــد١ األٚيٝــ١، نُــا غــٗدي األْػــد١ ايثاْٜٛ

ايعاًَ  فٝٗا،خاغـ١ َـٔ ايطـعٛدٜ ، بُٝٓـا غـٗدي أْػـد١ ايكدـا  ايثايـب         

ــ٢ أغــبرت ت ــِ أ     ــدا  نــباا  ذت ــب  )ايتحــاز٠ ٚارتــدَاي( تصاٜ ــس َــٔ  ً نث

ــاد١ٜ يف املٓدكـــــ١. ٖٚـــــرا ٜعـــــين إٔ    ايعـــــاًَ  يف مجٝـــــع األْػـــــد١ ايقتصـــ

ــاي     ــ١ ايكداعــ ــدٜب بٓٝــ ــ د د  حتــ ــ١ ى تــ ــ١ يف املٓدكــ ــرتاتٝحٝاي ايتُٓٝــ اضــ

ــاد١ٜ      ــاي ايقتصــ ــٜٛس ايكداعــ ــ٢ تدــ ــصي عًــ ــ١، ٚزنــ ــاد١ٜ ايتكًٝدٜــ ايقتصــ
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ــا٤(. ٚيعــٌ ٖــرا ايتٛجــ٘ ي ٜتفــل َــع أضــ      ظ اذتدٜث١)ايصــٓاع١ ٚايتػــٝٝد ٚايبٓ

ايتخدٝط ايتهاًَٞ يًتُٓٝـ١ ايقتصـاد١ٜ ٚايجتُاعٝـ١ املطـتدا١َ ايـيت تعُـٌ       

ع٢ً ت ٝٝل ايفحــــــ٠ٛ ب  َطت٣ٛ ايقتصـاد ايسٜفـٞ ٚايقتصـــاد اذت ـسٟ،     

ايــرٟ اهــٔ إٔ ٜــدعِ َطــت٣ٛ ٚمــسم اةْتــاد يف املٓــامل ايسٜفٝــ١ ٚاملٓــامل    

ٖــ،  1405 اذت س١ٜ ايصٓاع١ٝ ٚارتد١َٝ)َهٞ، ستُد غٛقٞ بٔ دبساِٖٝ،

 (.  59ص

ىخامدًا:ىتحلولىإحصائيىللعواملىالمؤثرة
ىفيىاتجاهاتىنموىالدكانىوتركوبهم

ي غـــو إٔ ايترًٝــــٌ اةذصــــا٥ٞ                     

ٜطاعد ايباذب ي جاب١ ع٢ً ايعدٜد َٔ األض١ً٦ 

اييت تثاٖا تطا يي ٚفس ٝاي ايبرب بػهٌ 

ــا اضــــتخداّ    ــا . ٚقــــد   ٖٓــ أنثــــس دقــــ١ ٚعُكــ

يفِٗ ايعاقاي ب  َـتغااي ايدزاضـ١. ٚ     Factor analysisايعاًَٞ  ايترًٌٝ

اختٝاز ٖرا ايترًٌٝ ألْ٘ عتكل َـٓٗخ ايبرـب )املـٓٗخ ايضـتكسا٥ٞ( ايـرٟ بـدأ       

بدزاضـــــ١ ادتص٥ٝـــــاي َٚـــــٔ  ـــــِ ايْتٗـــــا٤ بدزاضـــــ١ ايهًٝـــــاي )ايصـــــاحل،   

(. ٚأَهٔ يف ٖرٙ ايدزاضـ١ اضـتخاص   427-426ٖـ، ص ص1420ْاغس،

ٔ ايبٝاْــاي ايــيت تعهــظ ارتصــا٥ا ايطــها١ْٝ ٚايقتصــاد١ٜ   َــتغاا  َــ 39

ٚايجتُاعٝـــ١، ايـــيت ٜتٛقـــع إٔ ٜهـــٕٛ هلـــا تـــأ اع٢ً ايٛ ـــع ايطـــهاْٞ يف 

املٓدكــ١ ضــٛا٤ بايطــًب أٚ اةظتــاب. ٚيهــٔ ْةــسا  يعــدّ تدــابل بٝاْــاي تعــداد 

ــدادٟ   1425 ــاي تعـ ــع بٝاْـ ـــ َـ ـــ ٚ 1394ٖـ ــد    1413ٖـ ــٓٝيف، فكـ ـــ يف ايتصـ ٖـ

ٖـــ َــٔ ايترًٝــٌ، ٚ  ايضتعا ــ١ عــٔ ْكــا      1425اد اضــتبعاد بٝاْــاي تعــد  

ذايي ايبٝاْاي يًُٓدك١ باينتفا٤ بايبٝاْاي املتٛفس٠ يف ايتعـدادٜٔ اآلخـسٜٔ   
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ع٢ً َطت٣ٛ احملافةاي،  ا أفاد يف تٛفا ضبع ذايي يًبٝاْاي متهٔ َٔ 

عُـٌ ايربْـاَخ. ٚمبـل عًـ٢ ٖــرٙ ايبٝاْـاي ايترًٝـٌ ايعـاًَٞ باضـتخداّ ذصَــ١         

يًرصـــــٍٛ عًـــــ٢ َصـــــفٛف١ ايعاقـــــاي ٚقـــــِٝ  SPSSاةذصـــــا١ٝ٥ ايـــــرباَخ 

ايغـرتاناي بٝٓٗـا يتفطــا ايتبـأٜ يف ايعٛاَـٌ املػــتك١ ٚتهثٝفـاي ايعٛاَــٌ      

 (.1باضتخداّ ايتدٜٚس املتعاَد ٚحتدٜد ْكد١ ايكدع عٓد )

ٚقــد بٓٝــت َصــفٛف١ دذصــا١ٝ٥ ملعــاَاي ايزتبــاط بــ  نــٌ شٚد َــٔ               

را ٖرٙ املعاَاي تب  يٓا إٔ َعةـِ َعـاَاي   (. ٚبف1املتغااي )ًَرل زقِ

بـ  عـدد   -َـثا   -ايزتباط ق١ٜٛ، ٜٚربش َٔ بٝٓٗا تًو ايعاق١ ايـيت تـسبط   

ــعٛدٜ  ايعــــصاب )ز=  ــب١ ايطــــهإ ايطــ ــدد 0.99ايطــــهإ ْٚطــ (، ٚبــــ  عــ

(. ٚيعـٌ أقـٌ   0.99ايطهإ ايطعٛدٜ  ايعصاب ٚيـا ايطـعٛدٜ  األعـصاب )ز=   

(، 0.45ْت ب  عدد ايطـهإ ْٚطـب١ ايٓـٛ  )ز=   ايعاقاي )ٖٚٞ َستفع١( نا

(. ٚقـد  0.43ٚب  ْطب١ ايٓٛ  ٚعدد ايطهإ َـٔ يـا ايطـعٛدٜ  ايعـصاب )ز=    

ــاًَ  يف ْػــاط ايكدــا  ايثــاْٟٛ          ــع ايع ــ١ يٓطــب١ ايٓــٛ  َ ــ٢ عاق ــت أعً ناْ

 (.0.76)ز=

ــتغااي ايدزاضــ١،                    ــدد َ ــسض تع ٜف

رتـا  ايبرب عٔ ٚض١ًٝ تطٌٗ َكازْتٗا. ٚقـد  

ايترًٌٝ ايعـاًَٞ املـتغااي املدخًـ١ يف ايترًٝـٌ     

ــاي     27د   ــ١ َسنبـ ــ٢  ا ـ ــٛش  عًـ ــتغاا  تتـ َـ

% َـٔ  96.3ملتغااي ايجتُاعٝـ١ ٚايقتصـاد١ٜ )  1اهٔ تصٓٝفٗا بأْٗا متثٌ: 

% َــٔ املـتغااي(، َٚـتغااي تتصــٌ   55.6املـتغااي(، ٚاملـتغااي ايطـها١ْٝ )   

ــايٓٛ  )ذنـــٛز ٚدْـــاث:  ــتغ33.3بـ ــِٝ ايغـــرتاناي  % َـــٔ املـ ااي(. ٚتٛ ـــد قـ
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Cummunalities    ٌَطـــا١ُٖ نـــٌ َـــتغا يف ايبٝاْـــاي املهثفـــ١ ذـــٍٛ نـــ

 عاٌَ.

% َــــٔ اختافــــاي ايبٝاْــــاي، ٜٚ ــــٝيف 59ٜػــــس  املسنــــب األٍٚ ضتــــٛ      

% َـٔ تًـو   98.9% نحُـٛ   12%، ٚاملسنـب ايثايـب   28املسنب ايثاْٞ غس  

اضـــتخداّ أضــــًٛب  ايختافـــاي. ٚبعــــد تـــدٜٚس عاقــــاي ٖـــرٙ املسنبــــاي ب   

فازاانظ أَهٔ تستٝب املتغااي األضاضـ١ٝ عُٛدٜـا ، حبٝـب إٔ أٜـ١ خًٝـ١      

َـٔ خاٜــا املصـفٛف١ تعــرب عـٔ َعاَــٌ ايزتبـاط بــ  املـتغا ٚأذــد املسنبــاي      

 Factor loadingايس٥ٝطـــ١. ٜٚعـــرب عـــٔ ٖـــرٙ املعـــاَاي بتػـــبعاي ايعٛاَـــٌ  

تغااي باملسنبـاي  (. ٚتٛ ـد ٖـرٙ ايتػـبعاي َـد٣ ازتبـاط املـ      20)جدٍٚ زقِ

املػتك١، فهًُا ناْت ق١ُٝ ايتػبع بايعاٌَ عاي١ٝ نًُا نـإ ذيـو ديـٝا     

ع٢ً تبعٝت٘ ٚازتبام٘ بٗـرا ايعاَـٌ. َٚـٔ ٖـرٙ ايكـِٝ ات ـد إٔ املسنـب األٍٚ        

 ٜ ِ أِٖ ايعٛاٌَ امل  س٠ يف ايُٓٛ ايطهاْٞ باملٓدك١.

نـب األٍٚ تتصـٌ   ( إٔ أع٢ً ايزتباماي يف املس20ٜٚت د َٔ ادتدٍٚ )       

بايكسا٠٤ ٚايهتاب١، ٚاذتاغً  ع٢ً ايػـٗاداي ايعًٝـا، ٚايػـٗاداي ايثاْٜٛـ١.     

ٚتةٗــس أعًــ٢ ايزتبامــاي يف املسنــب ايثــاْٞ ٚاملتصــ١ً بايطــهإ املتــصٚج  

ــٛ      ــاي ايٓـ ــعٛدٜ . ٚيف املسنـــب ايثايـــب تـــربش ازتبامـ ايطـــعٛدٜ  ٚيـــا ايطـ

 يًطهإ ايطعٛدٜ  ٚيا ايطعٛدٜ .

ا تكـــدّ ٜبـــدٚ إٔ املسنـــب األٍٚ ايـــرٟ اثـــٌ خصـــا٥ا ايطـــهإ   ـــ       

ــتغااي       ــع َـ ــ٘ َـ ــددا  يف عاقاتـ ــس تعـ ــٛ األنثـ ــاد١ٜ، ٖـ ــ١ ٚايقتصـ ايجتُاعٝـ

ــأ اا  يف تغــا خصــا٥ا ايطــهإ َــٔ تعــداد       ــس ت ــايٞ األنث ايدزاضــ١، ٚبايت

آلخس. ٜٚبدٚ إٔ ٖٓاى اضتكاي١ٝ ٚا ر١ يهـٌ َسنـب، دذ تةٗـس َصـفٛف١     

َــٌ، د  ازتبــاط املسنــب األٍٚ بٓفطــ٘ بػــهٌ نــبا       ايْتكــاٍ بــ  ايعٛا 
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ــداز )   0.806) ــاْٞ نك ــستبط بايعاَــٌ ايث ــا ٜ ــب  0.517(، بُٝٓ (، ٚايعاَــٌ ايثاي

ِ 0.288نكداز ) (، ٚنـريو اذتـاٍ بايٓطـب١    21(، أٟ بدزج١ أقٌ )جدٍٚ زقـ

 يًُسنباي األخس٣.

 (: تػبعاي ايعٛاٌَ يف َسنباي20جدٍٚ زقِ )

 د١ٜٓ املٓٛز٠ايترًٌٝ ايعاًَٞ ملٓدك١ امل

 املسنباي
 املتغااي

تػبعاي املسنب 
 األٍٚ

تػبعاي املسنب 
 ايثاْٞ

تػبعاي املسنب 
 ايثايب

خصا٥ا اجتُاع١ٝ 
 ٚاقتصاد١ٜ:

 

 0.266 0.582 0.841 94ايطعٛدٜٕٛ ايعصاب

 05170 0.489 0.662 94يا ايطعٛدٜ  ايعصاب

 0.231 0.471 0.841 13ايطعٛدٜٕٛ ايعصاب

 0.291 0.459 0.877 13ايعصابيا ايطعٛدٜ  

 0.254 0.520 0.816 13ايطعٛدٜٕٛ املتصٚجٕٛ

يا ايطعٛدٜ  
 13املتصٚج 

0.847 0.436 0.304 

 0.139 0.651 0.738 94األَٝ 

 0.194 0.564 0.803 13األَٝ 

 0.188 0.389 0.901 94ٜكسأ ٜٚهتب

 0.244 0.443 0.862 13ٜكسأ ٜٚهتب

 0.307 0.412 0.858 94غٗاداي دْٝا

 0.301 0.450 0.840 13غٗاداي دْٝا

 0.254 0.336 0.906 94غٗاداي عًٝا

 0.363 0.447 0.817 13غٗاداي عًٝا

 - 0.561 0.823 94ْػاماي أٚي١ٝ

 0.220 0.352 0.909 94ْػاماي  ا١ْٜٛ

 0.242 0.374 0.895 94ْػاماي  ا ١ٝ

 0.151 0.657 0.736 13ْػاماي أٚي١ٝ

 0.598 0.146 0.785 ١ٜٛ13ْػاماي  اْ

 0.309 0.471 0.826 13ْػاماي  ا ١ٝ

  خصا٥ا ضها١ْٝ:

 0.174 0.794 0.582 ٖـ1394ضهإ 

 0.255 0.834 0.489 ٖـ1413ضهإ 

 0.272 0.839 0.471 ٖـ1425ضهإ 
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 التحليل العنقودي

 املسنباي
 املتغااي

تػبعاي املسنب 
 األٍٚ

تػبعاي املسنب 
 ايثاْٞ

تػبعاي املسنب 
 ايثايب

 0.137 0.940 0.309 94ايطعٛدٜٕٛ املتصٚجٕٛ

يا ايطعٛدٜ  
 94املتصٚج 

0.309 0.940 0.139 

  صا٥ا ايٓٛ :خ

 0.857 - 0.330 ْطب١ ايٓٛ  يًطعٛدٜ 

 0.898 0.224 0.192 ْطب١ ايٓٛ  يغا ايطعٛدٜ 

 
 َصفٛف١ عاق١ املسنباي ببع ٗا ايبع . (:21جدٍٚ زقِ)

 
 ايثايب ايثاْٞ األٍٚ املسنباي

 0.288 0.517 0.806 األٍٚ

 0.625 0.739- 0.251 ايثاْٞ

 0.726 0.432 0.536 ايثايب

ى
ــ١ٝ                ــاي األضاضــــــ ــسبط املهْٛــــــ يــــــ

ملسنباي ايعٛاَـٌ باحملافةـاي   ايًحـ٤ٛ د     

ايترًٝــٌ ايعٓكــٛدٟ حملاٚيــ١ تصــٓٝيف اذتــايي   

ــ١ ْطـــبٝا  أٚ     ــ١ د  زتُٛعـــاي َتكازبـ املدزٚضـ

َتُا ١ً يف قِٝ تًو املسنبـاي. ٚتكـّٛ فهـس٠ ٖـرا ايترًٝـٌ عًـ٢ عـدّ ٚ ـع         

ٗا، ٚدمنـــا تصـــٓٝيف ذـــايي فس ـــٝاي َطـــبك١ يعـــدد اجملُٛعـــاي أٚ ٖٝانًـــ

ايدزاضـــ١)احملافةاي( د  زتُٛعـــاي بٓـــا٤ً عًـــ٢ أٚجـــ٘ ايتكـــازب أٚ ايتُا ـــٌ  

ايٓطـــــن، ٖٚـــــٞ أذـــــد ايدـــــسم املطـــــتخد١َ ةبـــــساش ايتبـــــأٜ اةقًُٝـــــٞ       

 (.479-478ٖـ،ص ص1420)ايصاحل،ْاغس،

ٚقد اضتخدّ يف ٖرا ايترًٝـٌ أضـًٛب َتٛضـط ايرتابـط بـ  اجملُٛعـاي             

تغاا  املطــتخد١َ يف ايترًٝـٌ ايعــاًَٞ عًــ٢ بسْــاَخ ايترًٝــٌ  َــ 27بعـد ددخــاٍ  

ــأ ا     ــٌ تـ ــد ايترًٝـ ــد أٚ ـ ــٛدٟ. ٚقـ ــهاْٞ يف   14ايعٓكـ ــٛ ايطـ ــتغااً  يف ايُٓـ َـ



 111 اتجاهات التغير السكاني في المدينة المنورة

َـتغاا  يف ستافةـ١    12َـتغاا  يف ستافةـ١ ٜٓبـع،    13ستافة١ املد١ٜٓ املٓٛز٠، 

 9َـــتغااي يف ستافةـــ١ املٗـــد،    10َـــتغاا  يف ستافةـــ١ بـــدز،    11ايعـــا،

 اي يف نٌ َٔ ستافةيت خٝرب ٚاذتٓان١ٝ.َتغا

ٚقــد تٛشعــت احملافةــاي يف  ــاث زتُٛعــاي ز٥ٝطــ١ َتػــاب١ٗ، ٚتطــتُس      

ٖرٙ اجملُٛعاي يف ايتاقٞ َعا  د  إٔ تٓتٗٞ بأقًـٗا عـددا . تًـت اجملُٛعـ١     

(، ٚاذتٓانٝــ١ 4(، ٚبــدز )5(، ٚاملٗــد)3(، ٚايعــا)2األٚ  ستافةــاي ٜٓبــع)

(، 1ًــت اجملُٛعــ١ ايثاْٝــ١ ستافةــاي املدٜٓــ١ املٓــٛز٠)     (;  ٚت6(، ٚخٝــرب)7)

(; ٚتًــــت 5(، ٚستافةــــ١ املٗــــد)3(، ٚستافةــــ١ ايعــــا)2ٚستافةــــ١ ٜٓبــــع)

(، 1(، ٚستافةـ١ املدٜٓـ١ املٓـٛز٠)   8اجملُٛع١ ايثايث١ اجملُٛ  ايهًٞ يًُٓدك١)

 (; 2ٚستافة١ ٜٓبع )

 (.11)غهٌ زقِ 
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 جــــائـــالنت

ى::ىالنتائجىوالتوصواتداددًا
ى

 ــعيف ايصٜــاداي ايطــها١ْٝ ايطــ١ٜٛٓ -1            

ــا ي     ــ١ نــ ــرب ٚاذتٓانٝــ ــد ٚخٝــ ــاي املٗــ يف ستافةــ

ٜتٓاضـــب َـــع ايدُٛذـــاي ايـــيت تٗـــدف د  تُٓٝـــ١      

 املسانص ايعُسا١ْٝ اهلاَػ١ٝ خازد َسانص املٓامل.

ٜكٌ َطت٣ٛ ايكاعد٠ ايقتصاد١ٜ ٚايك٣ٛ ايعاًَـ١ ايبػـس١ٜ يف احملافةـاي    -2

ٓدك١)املد١ٜٓ املٓـٛز٠ ٜٚٓبـع(،  ـا ٜ ـعيف َـٔ      خازد املدٜٓت  ايس٥ٝطت  يف امل

 عٛاٌَ ادترب ياضتكساز ٚتدٜٛس مجٝع احملافةاي.

تػا دزاضـ١ ايرتنٝـب ايعُـسٟ د  اضـتُساز اصـاٙ ازتفـا  ْطـب١ غـغاز         -3

ــٛازد         ــ٢ امل ــ١ يف احملافةــاي ٚاي ــغط عً ــد َــٔ عــب٤ اةعاي ايطــٔ،  ــا ٜصٜ

رٛا يف ٖرٙ ايٓطب١ بـ   احمل١ًٝ ٚارتدَاي فٝٗا، ٚدٕ نإ ٖٓاى تٓاقا ًَ

 ٖـ، ٚبايتايٞ تٓاقا يف ْطب اةعاي1413.١ٖـ ٚ 1394

تػا بٝاْاي ٚأغهاٍ األٖساَاي ايعُسٜـ١ د  ٚجـٛد خًـٌ يف ايرتنٝـب     -4

ــرنٛز ازتفاعــا         ــع ْطــب١ اي ــ١ ٚاحملافةــاي، دذ تستف ــهإ املٓدك ــسٟ يط ايعُ

ألَـس  ضـ١ٓ( َكازْـ١ بٓطـب اةْـاث، ا    65-25نباا  يف اجملُٛعاي ايعُسٜـ١ ) 

 ايرٟ ٜستبط بتأ ا اهلحس٠ اييت ٖٞ َٔ أِٖ ٚأبسش اْعهاضاي منٛ ايطهإ.

ٜتُٝــص ايصــاٙ ايعــاّ يٓطــب ايــٛيداي ٚايٛفٝــاي بايتٓــاقا، األَــس ايــرٟ  -5

ــاد٠ عــدد          ــا املفــاِٖٝ، خاغــ١ ضتــٛ شٜ ــص٣ يتكــدّ ارتــدَاي ايصــر١ٝ ٚتغ ٜع

 اةْاث.

ازجٝــ١ يف منــٛ  ات ــد َــٔ ايدزاضــ١ تصاٜــد تــأ ا اهلحــس٠ ايداخًٝــ١ ٚارت      -6

ضهإ املٓدك١،  ا جعٌ ْطب ايصٜاد٠ ايط١ٜٛٓ أع٢ً َٔ املطـت٣ٛ ايـٛمين،   

 َٚٔ بع  املٓامل األخس٣ يف املًُه١.
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متٝص تٛشٜع ايطهإ يف املٓدك١ بعدّ ايتحاْظ، ذٝب ٜاذـظ ايرتنـص   -7

يف ستافةــ١ املدٜٓــ١ املٓــٛز٠، خاغــ١ يف َسنــص احملافةــ١، َــع ايصــاٙ ضتــٛ   

 ٖـ.1425ٖـ د  1394نص ب  ضٓٛاي تصاٜد ٖرا ايرت

ــ١ املدٜٓــ١ املٓــٛز٠ بطــسع١ ايتر ــس خاغــ١ يف        -8 ــص منــٛ ضــهإ َٓدك متٝ

 ستافة١ املد١ٜٓ املٓٛز٠.

ٖــــ ٚ 1394ٜتُٝـــص ايصـــاٙ ايعـــاّ يًعُـــس ايٛضـــٝط بايثبـــاي بـــ  ضـــٓٛاي  -9

ــ٘      1413 ــرب َٓـ ــعٛدٜ  أنـ ــا ايطـ ــهإ يـ ــس يًطـ ــرا ايعُـ ــإ ٖـ ـــ، ٚدٕ نـ ٖـ

عــين إٔ ٖٓــاى َصٜــدحل َــٔ اذتاجــ١ د  تدــٜٛس      يًطــهإ ايطــعٛدٜ ،  ــا ٜ  

 ارتدَاي ايصر١ٝ ٚايغرا١ٝ٥ يًطهإ ايطعٛدٜ .

ٜتُٝــص ايصـــاٙ ايعـــاّ يٓطـــب١ ايٓـــٛ  ايعاَـــ١ بايتصاٜـــد، خاغـــ١ بايٓطـــب١  -10

يًطــهإ ايطــعٛدٜ  ٚملتٛضــدٞ األعُــاز،  ــا ٜ نــد تــأ ا عاَــٌ اهلحــس٠   

 ملٓٛز٠.ايرنٛز١ٜ يف تسنٝب ٚمنٛ ايطهإ يف َٓدك١ املد١ٜٓ ا

ــ  ضــٓٛاي       -11 ــ٢ ْطــبٗا ب ــصاب عً ــرنٛز ايع ذافةــت ْطــب ايطــهإ اي

ٖــــ، ٚدٕ ناْـــت قـــد تٓاقصـــت بـــ  ايطـــهإ ايطـــعٛدٜ  1413ٖــــ ٚ 1394

 بػهٌ ٚا د.

ذكل املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ قفصاي نبا٠ يف املٓدك١، ذٝب اشدادي ْطـب١  -12

ٖــ  1394اذتاًَ  يًػٗاداي ايدزاض١ٝ، ٚتٓاقصت ْطب١ األَـٝ  بـ  ضـٓٛاي    

 ٖـ.1413ٚ 

ٖــ ٚ  1413ذافظ املعدٍ ايعاّ ذتحِ األضس٠ عًـ٢ َطـتٛاٙ بـ  ضـٓٛاي     -13

ٖـ، ٚدٕ نإ ٖٓاى تٓاقا مفٝيف يف ذحِ األضس٠ يا ايطـعٛد١ٜ َـٔ   1425

 فسدا . 4.2د   4.4

ــاًَ  يف    -14 ــب١ ايعــ ــاقا ْطــ ــادٟ بتٓــ ــاط ايقتصــ ــتغا يف ايٓػــ ــص ايــ متٝــ

داعـــاي ايثاْٜٛـــ١ ٚايثا ٝـــ١. ٚقـــد ايكداعـــاي األٚيٝـــ١ ٚشٜـــاد٠ ايعـــاًَ  يف ايك

ــا٤    يـــٛذظ ايزتفـــا  ايهـــبا يف ْطـــب١ ايعـــاًَ  يف قداعـــاي ايتػـــٝٝد ٚايبٓـ
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 اتــــوصيــتال

ٚايتعًــِٝ،  ــا ٜعهــظ ايٓٗ ــ١ ايتُٜٓٛــ١ ايــيت غــٗدتٗا املٓدكــ١ بــ  ضــٓٛاي  

ــاد١ٜ      1413ٖـــ ٚ 1394 ــاي ايقتص ــع اةَهاْ ــو ي ٜتٓاضــب َ ٖـــ، ٚيهــٔ ذي

 ك١ خازد ستافة١ املد١ٜٓ املٓٛز٠.املتٛافس٠ يف ايكداعاي األخس٣ يف املٓد

أٚ د ايترًٌٝ ايعاًَٞ ٚايعٓكـٛدٟ تـأ ا زتُٛعـ١ َعٝٓـ١ َـٔ املـتغااي       -15

أنثس َٔ ياٖا يف ايُٓٛ ايطهاْٞ ع٢ً َطت٣ٛ املٓدك١ ٚاحملافةـاي. ٚقـد   

ــأ ا.      ــرا ايتـ ــرب يف ٖـ ــدٚز األنـ ــاد١ٜ ايـ ــ١ ٚايقتصـ ــٌ ايجتُاعٝـ ــإ يًعٛاَـ نـ

بع ــٗا أنثــس َــٔ ياٖــا يف ايتــأ س  ٚتػــابٗت اــسٚف بعــ  احملافةــاي َــع

نتغااي املسنباي األضاض١ٝ امل  س٠ يف اختاف ايتأ ا يف ايُٓٛ ايطـهاْٞ  

 ٚخصا٥ص٘ يف املٓدك١.

 سٚز٠ ايعٌُ ع٢ً تٛفا ايبٝاْـاي  -1         ى

ايطها١ْٝ يًباذث ، فايبرب ايعًُٞ ٖـٛ أٍٚ  

ــ٢    ــرٝر١. ٚي ختفــــ ــ١ ايصــــ ــٛاي ايتُٓٝــــ خدــــ

 ٗ ٗـا َثـٌ ٖـرا ايبرـب يف     ايصعٛباي ايـيت ٜٛاج

ــبع        ــ٢ بع ــٗا فــإٕ ٖــرا اي ــاي،  ٚدٕ   اذتصــٍٛ عً ــ٢ ايبٝاْ اذتصــٍٛ عً

ٜعرتٜ٘ ايهثا َٔ ايغُٛض ٚعدّ ايتٓاضل َع ايبٝاْاي األخس٣،  ـا ٜتدًـب   

َــٔ ايكــا٥ُ  عًــ٢ ذصــس ايبٝاْــاي ايطــها١ْٝ ضــسع١ اةفــساد عٓٗــا ملصــًر١  

ٓٝيف ايتعداداي ايطابك١ ايبرب ايعًُٞ ٚايعٌُ ع٢ً تصٓٝفٗا نا ٜتفل َع تص

 ذت٢ ي ْعٌُ يف جصز َعًَٛات١ٝ َتٓاق ١ ٚيا َتحاْط١.

ايعٌُ ع٢ً املصٜـد َـٔ تكًـٝا األَٝـ١، خاغـ١ بايٓطـب١ ي ْـاث، فهُـا         -2

ضبكت اةغاز٠ بإٔ ازتفا  َطت٣ٛ ايتعًِٝ ي٘ أ س َباغـس ٚيـا َباغـس يف منـٛ     

ــ١. ٚهلــرا ظتــب اي     ــاد١ٜ ٚايجتُاعٝ ــِٗ ايقتص ــهإ ٚخصا٥ص ــ٢  ايط ــٌ عً عُ

تػــحٝع ايتعًــِٝ ايعــايٞ َــا بعــد ادتــاَعٞ، فكــد تــب  َــٔ ايبٝاْــاي املدزٚضــ١  

ــتا أٚ       ــدبًّٛ أٚ املاجطـ ــٗاداي ايـ ــ٢ غـ ــً  عًـ ــ ًٖ  اذتاغـ ــب١ املـ ــ ي١ ْطـ  ـ
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ضـــ١ٓ فـــأنثس بـــ   12% َـــٔ زتُـــٛ  ايطـــهإ 1ايـــدنتٛزاٙ د  أقـــٌ َـــٔ 

 ٖـ.1413ٖـ ٚ 1394تعدادٟ 

ــ٢ احملافةــ١ عًــ٢ ْطــب ذــايي اي   -3 دــام ٚايرتَــٌ املٓخف ــ١،  ايعُــٌ عً

ٚنــريو ايصــاٙ ضتــٛ ايتٓــاقا ايدفٝــيف يف ذــايي ايــصٚاد ايــيت تطــاعد         

 بدسٜل َباغس ٚيا َباغس يف اذتد َٔ ضسع١ منٛ ايطهإ.

ــ١ األضاضــ١ٝ يف       -4 ــاد١ٜ ٚايبٓٝ ــ٢ تدــٜٛس ايكاعــد٠ ايقتص  ــسٚز٠ ايعُــٌ عً

املٓدكـ١ أٚ   احملافةاي اهلاَػ١ٝ يف املٓدك١، يًرد َٔ اهلحس٠ َٓٗـا د  خـازد  

ــٝ        ــهإ احملًـ ــسبط ايطـ ــرب تـ ــٌ جـ ــل عٛاَـ ــ١، أٟ كًـ ــص املٓدكـ د  َسنـ

بأَــانِٓٗ َثــٌ ايعٓاٜــ١ بإْػــا٤ غــٓاعاي ْٚػــاماي تــستبط بــاملٛازد احملًٝــ١    

ــس     ــٞ ايعٓاغـ ــرٙ ٖـ ــاي. فٗـ ــٝد، ٚتسبٝـــ١ اذتٝٛاْـ ــ١، ٚايصـ ــٌُ ايصزاعـ ايـــيت تػـ

ــٝظ ايترــٍٛ أٚ ايتهــد      ــ١ ٚي ــ١ اذتكٝكٝ ــيت تطــِٗ يف ايتُٓٝ ــ١ اي ع يف اةْتاجٝ

قدــا  ايتحــاز٠ ٚارتــدَاي. ٜٚعــين ٖــرا ايتٛجــ٘  ــسٚز٠ ايعُــٌ عًــ٢ حتــدٜب    

ايكداعاي اةْتاج١ٝ ايتكًٝد١ٜ َع ايضتُساز يف حتدٜب ٚتأضـٝظ ايكداعـاي   

 اةْتاج١ٝ اذتدٜث١ َثٌ ايصٓاع١ ٚايطٝاذ١.

ايعٌُ ع٢ً تعصٜص ايتـٛاشٕ املهـاْٞ يف تٛشٜـع ارتـدَاي، ٚذيـو يتركٝـل       -5

ايعُساْٝــــ١ يف املًُهــــ١، ٚايــــيت ْصــــت أٖــــدافٗا      أٖــــداف ايضــــرتاتٝح١ٝ 

ع٢ً:احتكٝل ت١ُٝٓ عُسا١ْٝ َتٛاش١ْ بـ  املٓـامل، ٚداخـٌ نـٌ َٓدكـ١ ضـٛا٤       

ع٢ً َطت٣ٛ ايتحُعاي اذت س١ٜ أٚ ايسٜفٝـ١ا. ٚقـد ٖٝـأي ٖـرٙ اةضـرتاتٝح١ٝ      

ملٓدك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يتهٕٛ أذد َسانص ايُٓٛ اذت سٟ املتٛاشٕ اييت تكًـٌ  

ــص ايتٓ  ــٔ تسنـ ــ١     َـ ــص ايعُساْٝـ ــامل أٚ املسانـ ــٔ املٓـ ــدٚد َـ ــدد ستـ ــ١ يف عـ ُٝـ

 (.57،60ٖـ،ص ص1423اذت س١ٜ)ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ، 

تــستبط َكــاٜٝظ ايتُٓٝــ١ ايبػــس١ٜ ازتبامــا  ٚ ٝكــا  كصــا٥ا ايطــهإ،  ــا   -6

١ بُٓــٛـ ايطـــهإ          عتـــتِ  ـــسٚز٠ ايضـــتُساز يف املصٜـــد َــٔـ ايدزاضـــاي املتصــًـ

بٝاي        ٚخصا٥صِٗ ايداٛيساف١ٝ ٚايجتُاعٝـ١ ٚايقتصـاد١ٜ َٔـ أجٌـ َكاَٚـ١ ايطًـ
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ــدَاي      ــدِٜ ارتـ ــدزٜب ٚتكـ ــايتعًِٝ ٚايتـ ــا بـ ــاي ٚتدٜٛسٖـ ــ٢ اةظتابٝـ ــ١ عًـ ٚاحملافةـ

 .ٚايٓػاماي املٓاضب١ دتُٝع ف٦اي ايطهإ ايعُس١ٜ ٚايٓٛع١ٝ ٚادتٓط١ٝ

اهٔ عدّ ايٓةس دا٥ُا  د  ايُٓٛ ايطهاْٞ ايطسٜع ع٢ً أْـ٘ َػـه١ً   -7

دد٠، ٚيهـٔ َـع ايعُـٌ عًـ٢ جـين ذـاز ٖـرٙ ايٓعُـ١، ٚذيـو          ٚدمنا ْعُـ١ َتحـ  

بتبين بساَخ يًتدـٜٛس امل ضطـاتٞ ايـرٟ ٜتـٝد فسغـا  أٚضـع يًعُـٌ، ٚايتعًـِٝ،         

ٚدتاذ١ ايفسغ١ يًحُٝع يًرصٍٛ ع٢ً نٌ ارتدَاي،  ـا عتـتِ ايتٛضـع يف    

ايٓةاّ ايتعًُٝٞ، ٚتدٜٛس ضٛم ايعٌُ، ٚمتٜٛـٌ اةضـهإ،ٚتٛفا ارتـدَاي    

ب١ً اذتٝاجـاي نـٌ ايرتنٝبـاي ايعُسٜـ١ ٚايقتصـاد١ٜ يًُحتُـع.       ايصر١ٝ ملكا

فايشدٖــاز ايطــهاْٞ ي ٜتركــل دي معــٌ ايػــسعت١ ايغايبــ١ َــٔ ايػــباب يف    

اجملتُــع يف غــر١ جٝــد٠ َٚتعًُــ١ َٚدزبــ١ َٚٗٝــأ٠ ياْــدَاد يف ضــٛم ايعُــٌ     

ــب اطتــساط        ــتغااي تتدً ــ١ حتــدٜاي ٖــرٙ اي ــ١ عــايٝت . دٕ َكابً بٝطــس َٚسْٚ

داعــاي اذتهَٛٝــ١، ٚمجعٝــاي اجملتُــع املــدْٞ يف عُــٌ مجــاعٞ   مجٝــع ايك

بدزجــ١ عايٝــ١ َــٔ ايتٓطــٝل ٚآيٝــاي ايعُــٌ ايٛا ــر١ يًتفاعــٌ َــع األضــٛام         

ــ١ ايدبٝعٝـــ١       ــٛازد احملًٝـ ــ١، ٚدداز٠ املـ ــ١ ٚايعاملٝـ ــ١ ٚاةقًُٝٝـ ــ١ ايٛمٓٝـ ارتازجٝـ

ــ١ ايٓةــاّ         ــٌ ٚدعــاد٠ ٖٝهً ــٔ فــسص ايعُ ــد َ ــل املصٜ ــا٠٤ رتً ٚايبػــس١ٜ بهف

ٚايتدزٜب ايرٟ ٜصٜد َٔ عُل انتطاب املٗازاي، ٜٚعـصش ايتهاَـٌ   ايتعًُٝٞ 

 ب  املسانص ايعُسا١ْٝ اذت س١ٜ ٚايسٜف١ٝ.

 

 

 


