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��ر��  ور���� ا	��وس وا����ر �ر��� ا	��دة ا	�����ن �� ��ل ا	��رف ���
�� �ر�ز ا	���ول ا	�������  ����ظ� ��ر ا	

  
  ***�راج ���د �وض   **&���� ���د ��د ا	ر��ن  *أ��د �#ط�� ��د $    *#��ء ا��د أ��ن

���� ا	زرا�� -�رع ا-ر��د ا	زرا�( - *&م ا+*�#�د ا	زرا�(* - ������ر ا	 ���.  
  �ر�ز ا	��وث ا	زرا��� –��1د ��وث ا+ر��د ا	زرا�( وا	�/��� ا	ر���� ** 

  إر��د زرا�� –د��وراه  –درا&�ت ���� ***  
  

  ا	��6ص
��� ا���رف ��� ا���دة ا������ن �� ��ل �ر��� ور���� ا���وس وا����ر ��ر��     ����!دف ا���ث ���� ر�

����ظ� #�ر ا�'�.، و,د أ*طوت '���� ا���ث ��� ��& ا��راد ا�ذ#ور ا����$�ن  -�ر#ز ا����ول  –ا������ 
�رداً �ن ا��78ر��ن، و,د �م  �16�*ب  ،�رداً  300وا������ن ����ر�� وا����5 �ددھم �2#1ر����ً  18�ن ا���ر 

��& ���*�ت ھذا ا���ث �ن طر�ق ا9�����ن ��������� ا�'7��� � &� &��، �ن �'#�ون ���& ا���ثا�ذ ا��راد
ا���و��، #�� �م ا��7دام  ����رض ا�دو�� ا��#راري، وا�*��� ا�����1 ا����*�ت ������م ا9����*� �� و

��و��ر�����و��ر�� �� ���ب ا�در� ا����ورام)ا�در� ا�������(ا����و�� ا��7ر�ط� ( ، ور�م ا�
������  .)ا��=,�ت ا8

  :���� ��� أ��ن ا��زھ�� �ن ا	/��78 و�و#�ت ا	درا&� إ	� ��و�
1=1ون و#'�ت ا�طر��� ا��و�و��ر�� �ن وود وا�د و1=1ون ,��داً �����ً �� ��ل �ر��� ور���� ا���وس،  -

�داً �����ً �� ��ل �ر��� ور���� ا����ر�,.  
إ�دى وا���وس،  أو@�ت طر��� ا��78ر��ن �ن وود إ�دى �'ر ,��داً �����ً �� ��ل �ر��� ور���� -

  . �'ر ,��داً �����ً �� ��ل �ر��� ور���� ا����ر
ا�طر��� ا��و��و��ر�� وطر���  #ل �ن ا���ت ���!ما������ن ��دة �ن ا� ھ*�ك �'رة  أنا�*���A ا�����1  ��*ت -

ر�� ���ت ���!م ا�طر��� ا��و��و�������ن أ�'رة ,�دة  وا��78ر��ن �� ��ل �ر��� ور���� ا���وس، 
  .وطر��� ا��78ر��ن �� ��ل �ر��� ور���� ا����ر

��*ط��  ا���دة ا������ن ����رف ��� ا����7د���ن أ���ت ا�طر��� ا��و��و��ر�� ا��ر��� ا�و�� ��ن ا�طر����ن -
، ���!� طر��� ا��78ر��ن �*��� %��75 ا�����ن �*���  �!��ن ��ث �#رار ظ!ور ا���دة ا��#�'��ن  ا���ث

25%.  
��� ا	��ث�  ا	��د�� و�

 �C� ��C������ً �� ا��*�ء ا9,���دي ��دول ا�*����، إذ أ*!� ��زا�ت ا��C*��� ا�ر�����ل ا�زرا�� �#�*�ً ر
���C ا�زرا���7 �C��# �C�Cدر �Cن ���Cدر ��ھذا ا��*�Cء، و����Cر ا�C1روة ا���وا*��C إ�Cدى ا��Cوارد ا�ر

��Cل أن ا9ر���Cء ����Cوى Eردي، و9 ��#ن إ����'�C ا�Cر����ن و�*���C!م ا,���Cد��ً إ*��C �ر�#Cز ا�د7ل ا�
�!��� ��� . ��� ا��*��� ا�زرا��� ا�*����� وا���وا*�� وا��*���ت ا���

 �C� ً�C���Cت @C$ط ظCروف  ا��*��Cت ا���وا*��Cو��د '!دت ��ر �� ا��*وات ا��7رة �Cزاً ���و
C�ن ���و���ا�����Cد�C� �1  ا8ر'�Cد�� ��ت���� �ن أ�رزھ� �زا�د أ�Cداد ا��C#�ن �C� &Cدم ����Cرة ا�Cر�

�CCل ا�CC�*8ج ا���CCوا*� ،��CCل ا�CC�*8ج ا���وا*�� �CC� �و��CC'9 �CCك ��GCC أن ا���CCدم ا����CC1 وا��#*و�CCو
 ،�C�*ب ا���*�� ا��د��1، ��#ن أن ��وم �دور ���وس �� ا�*!وض ���1روة ا���وا����إ@��� إ�� إ���ع ا�

  ). 7: ، ص2007، و��لا�$زا�� (
��CCن #��CCدر ���رو��*�CCت ا���وا*��CC و��CCد ا��*��CCت *J� ����CC� ��CC ا�CC*�ط ا�$CCذا��ا���وا*�CC� �CCن أھCCم ا��#و*�CCت ا�ر

 ، �C����*ت ا��CC*رو������ �C*وازن ���رCC��و ��C� ذاءCC$� �C���� �CCو��� �C��, ر ذاتCC���� �Cوا��) ،�CC�: ، ص��72013
13 .(*C�ن ا�C� رC�1#� م�C7واد ا�C�ن ا�C� دC�� ��*ت ا���وا����ت #�C*��� ا����Cن، وا��Cن، إ@��� إ�� #ون ا��*�

 ،�Cا�زرا�� �Cر���� �*C�� ا��و���، وا��7���ت وا���دة ا��@Cو�� ا����، 2007ا�ط��Cراوي، ( وا��ود، وا�*
  ). 7: ص

و�'�ر ا�درا��ت إ�� أن �دم ا�7ذ ����و���ت ا��*�� ا������� ���C�*8ج ا���Cوا*� ,Cد �Cؤدي إ��C وCود 
  ). 7: ، ص2007، و��لا�$زا�� (*��ت ا���وا*�� وا����ن، *�ص وا@L �� #م و*وع #��� ا��
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��� �� �را�A ا��*��� ا�زرا��� ا����دا�� ا���ؤ��      ��و����ر ا8ر'�د ا�زرا�� أ�د ا��#و*�ت ا�
�رف وا��#�ر ا�����د�1 �� �و��ر *ظ�م ��#��ل 9*���ب ا����و��ت وا�������ق ذ�ك �ن 7=ل �ن 

�ل ا8*��ج ا���وا*� و9 �9ت���7ف ا��� ����ا����!د��ن �ن ا���دة �ن ���درھ� ا�����1 إ��  
، وا����م �������م وا�8=م وا�*���� �طرق ��*و�� �8داث ا��$��رات ا���و#�� ا�ر����ن وا����ر'د�ن

 ا9,���د��ا�������� و ا��رEو�� �� ���رف و���ر��ت وا��ھ�ت ا�ر����ن ����ً �����ق ا��$��رات
وا9������ ا��*'ودة، ����داً ��� �'�ر#� ا���دة ا������ن �����ر'د�ن �� �7ط�ط و�*��ذ و����م 
ا�*'ط� ا8ر'�د�� ا���د�� �!م، ا��ر ا�ذى ����م ا���رف ��� ا���دة ا������ن �� #��� ��9ت 

��  .ا��*��� ا����7
ر����ت  اً ��ن �واء #�*و زرا��ً أو *��ءا���دة ا���� ا���رف ���و���� ا8ر'�د ا�زرا�� إ��        

�و�G ا����ر'د�ن ���ن ا�!م و����ن �!�را�!م و�$��را��ھ��!م ����#*وا�ن أو '����ً، و�*��� ,در
��دة ا�#���� �ن ا���*��ت ا��د��1 ا���د�� �!م، ��� �ؤدى إ�� ر�& ��ا��$=ل �واردھم ا������ وا9

  .ر���ء ����وى ���'�!ما*����!م وز��دة د7و�!م و�ن 1م ا9
�7و �*!� ���& �ن �و��د ظ�ھرة ا����دة �ن ا�ظواھر ا����� وا��طر�� وا9������ ا��� 9    

ا��د��� أو ا��د��1، إذ أ*!� ������ �#ل ����ل إ����� ��دث ��ن �رد�ن أو  �واء ا������ت
��� ��� ،�����وذ ا8����� ا�#��ن �� زء �ن ا�*�� ��ا������� وب �ن ا��*ظ��ت أ#1ر��#

وذ�ك ��7ط�ط و�*��ذ  ا���دة ا������ن ���ك ا������تا���رف ���  وا��� �*!� ا8ر'�د ا�زرا��
  .ا������ت �!ذها�*'ط� وا��را�A ا��*�و�� 

��� ا����دات ا������ �� ����ق أھداف  ��ا�زرا� ��ا8ر'�د ا��*ظ�� و�ر& أھ��� ا����د        
�� *'ر  �����ر'د�ن زرا��� إ�� أ*!م أ�د ا����در ا����و����� ا�!��� ا��و1وق �!�ا��*��� ا�

ا����#رات ا��د��1، و����دة ا�ر����ن ��� ����م ��ك ا����#رات، وا��7ذ ا��رارات ا��*���� ���د�م 
و9ً �ا��'ورة �!م، #�� أ*!م �'#�ون ���� �ر��� �ز�=�!م ا�ر����ن، و�و�رون Eط�ءاً 'ر���ً و��

�� ا��$�ب ��� ا���و,�ت ا��� ا����ر'د�ن ، �@=ً �ن أ*!م ����دون ���را�A وا�*'ط� ا8ر'�د��
ا��'�ر#� ا������ �!ؤ9ء ا���دة ����!م �را#ز  ��'�&�!�م !�ز ا8ر'�د ا�زرا��  و�ذا�وا!!م، 

��ت ا����ر'د�ن�  .ا���12ر �
�ن ا�!�Cز ا8ر'�Cدي ا�زرا��C و��Cن ����C ا����ر'Cد�ن �C ���وا�Cل��د ا���دة ا������ن ���� #��       

أ�@�ء ا����& ا�ر���، ��ث ��#ن �ن 7=�!م �و��ل ا���*��Cت ا�زرا���C إ��C أ#�Cر �Cدد ��#Cن �Cن 
 �Cد ا�زرا�C'أن ا��ر ������C& ���دود��C إ�#�*���GC ا����ر'د�ن، و9  &C� رةC'��� لC�ا���� GC*#�� 9

�����ون ��وة ��12ر�� إ,*���� #��Cرة ���C *ظCرا�!م، و��Cوزون ���C ا����ر'د�ن، وأن ا���دة ا������ن 
&��، #�� أ*!م )247 :،ص1973ا���د��، (،در� ����� �ن ا���1 وا���دا,�� �ن �*ب أ�@�ء ا��

�Cت و�'�C#ل ا�Cر����ن ��� �Cمأ#1ر درا�!��C�*�#�وإ �Cوا�=��د� �Cدى،(،ا���د�C���، )153 :،ص1992ا�
 �CCCC� دة�CCCCؤ9ء ا��CCCCؤ1ر ھCCCCو�Nوك ا�CCCC�CCCC7ر�ن �طر��CCCC�E �CCCCر ر�CCCC��� �در�CCCC �رEو��CCCC و��#CCCCرار 

���#��C أ*!Cم ��Cدون  ��ث ��2 إ��!م �Eرھم ط���ً ��*�L وا��'ورة، ،)271 :،ص1983رورز،(*
  .أ�د ا���ول ��وا!� *�ص ا8�#�*��ت ا��'ر�� وا���د�� ا��� ���*� �*!� ا���ل ا8ر'�دى 

 ����وا*�ت ا��زر����#���� ا�*!وض �و����م �ر�� ا���'�� و�*�ح ا8ر'�د ا�زرا�� �� إ,*�ع      
 ، ا�7رى ا��*��ت ا���وا*���� إ*��ج ا���م، وإ*��ج ا���ن وا��وف وا�و�ر، و�Eره �ن  ور����!�

*'ر وذ�وع ا�����د�1ت ا������� ��ر���  �ن أل��زم �'�ر#� ا���دة ا������ن �� ا���ل ا9ر'�دى 
ن ��#ن أن �ؤدوا دوراً ھ���ً �� ����ق �ر، و�7�� أن ھؤ9ء ا���دة ا�����ور���� ا���وس وا����

و�ل ��ن ا�!�ز ا���وا*�� ���� ������رھم ���� ر'�دى ا�����ق �ز��دة ا8*���� ھدف ا���ل ا8
،  ��ث أن ا�!�ز ا8ر'�دى G*#�� 9 أن �ؤدى دوره ���در� ا��ط�و�� إ9 �ن ا8ر'�دى وا�زراع

و�دم  �� ظل *�ص ا�#وادر ا��'ر�� ا������ ���!�ز ا8ر'�دى ا�زرا��ة ا������ن �7�� 7=ل ا���د
، ,در�G ��� ا�9��ل �#��� ا����ر'د�ن و�7�� ا��*�ز��ن �*!م 8,*��!م �������ب ا������ ا��د��1

راء ھذا ا���ث �ن أل P� ل �ر��� ور�� ا���رف ����ذا #�ن ا����م��� ا���دة ا������ن �� �
�7�� وأن ا��ر�� �*ط�� ا���ث ����ز ��ر��� ��'�� ا����ر  ا���وس وا����ر أ�راً @رور��ً 

�� إ�� اإر'�د �� ھذا ا���ل�� ���#ن إ��ز و���G ، وا���وس و,د �=�ظ أن ا��ر��ن �� ��
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��رات �ؤداھ� �ن ھم  �دة ا��'#�� ا�����1 ������ ا���وس �� ��ل �ر��� ور��� ا������ن��دة ا�ا
��7دامP� د9ل ���!م����*ط��  ا�طر��� ا��و��و��ر��، وطر��� ا��78ر��ن وا����را�ذ�ن ��#ن ا�

و�� أ�@ل طر��� �ن ھ���ن ا�طر����ن ��  ؟، و�� �دى ا���ق #ل �ن ا�طر����ن ��ل ا���78ر؟ا���ث
  إ#�'�ف ا���دة ا������ن ��*ط�� ا���ث؟

  أھداف ا	��ث
��� ا���رف ��� ا���دة ا������ن �� ��ل �ر��� ور�������!دف ا���ث     ��ا���وس  ���� ر

وذ�ك �ن 7=ل ����ق ا�ھداف ا��ر��� #�ر ا�'�.،  �����ظ��ر#ز ا����ول  وا����ر ��ر�� ا������،
  : ا������

��7دام ا�طر���  -1P� وس وا����ر��ا���رف ��� ا���دة ا������ن �� ��ل �ر��� ور���� ا�
��و��ر�� وطر��� ا��78ر��نا�� .  
�ن ,�دة �����ن  ��ه��م أ�رز) ا��و��و��ر��، وا��78ر��ن( ا���رف ��� �دى ا���ق ا�طر����ن -2

  .��*ط�� ا���ث
�� ا9��د9ل ��� ا���دة ) ا��و��و��ر��، وا��78ر��ن(��د�د أ�@ل طر��� �ن ا�طر����ن  -3

  .ا������ن ��*ط�� ا���ث
  ��ا+&��راض ا	�ر

        G��� �C!*� ت�C,ق ا��*��� �� ا��ط�ع ا�زرا�� ا��د�د �ن ا���و����� G���ا8ر'�د ا�زرا�� �� 
ا���Cدة  ا���رف ���Cا��ر ا�ذى ���د��  ،@��R ا��وى ا��'ر�� ا8ر'�د�� �& ا���ع �م ا����ر'د�ن

���C إ� �Cداف ا��Cق ا�ھCا������ن و�در��!م ��*��� ,درا�!م و����C'ا8ر �C!�� ددتC�� دC,و ،�Cد ا�زرا��
,CCدرة ا�'7CCص ���CC "ا����CCدة ���CC أ*!�CC )223: ،ص1971"(روCCرز"��ر���CCت ا����CCدة ��CCث ��CCرف 

CCر�ن ���طر��CC79�7ص اCC'وك ا��CC� �ا���12CCر �طر��CC�E �CCر ر�CC��� و��#CCرره *��CC�� ً���CC ا��ھ�CCت و
�� ا��� �#رس ھ� ا����"ا����دة ��� أ*!� ) 386: ، ص1977"(ا�7و��"، �� ��ن ��رف " �ا��رEو�

!ودھ� و*'�ط!� *�و����ق ���E!� ا��*'وده ����  ."و��رك ا�
ذ�ك ا�*'�ط ا�ذى �ؤدي إ�� ا���12ر �� "ا����دة ��� أ*!� )101: ، ص1980"(��ر"��رفو     

: ،ص1981"(أ��!�*�"�رف�، و"���� �ن ا�*�س �����و*وا �و��ً �����ق ھدف �رEوب
9 ����� ����ل "2*!� �ا����دة )222 �����ا����� ����ر ا����د ��!� #��ن أو زء �ن ا���ل ا9

  ".��#ن �!�G إ9 �� @وء ھذا ا���ل ا�ذى �'�ل ا��و,ف وا������ن و'7��� ا����د
�*�� ودت أأن ا����دة ظ�ھرة ا������ ��وا�ق )99: ،ص1984"(ا�'�راوى و�ر�د"�ذ#رو      

�!� ����ر �ن ا�ظواھر ا����� �Eر ��دودة ا�*ط�ق  ا��=,�ت ا9������ وا�����ل ا�����دل
أ*!� ��وك ��وم �G ا����د ������دة "ا����دة ��� ) 301: ،ص1984"(زھران"،#�� ��رف "وا����د

��� ��وغ أھداف ا����� و��ر�ك ا����� *�و ھذه ا�ھداف، و����ن ا�����ل ا9����� ��ن 
��ر ا��وارد �������@�ء وا����ظ ��� ����ك ا�����، و���ا"،  

أ*!� ا������ ا��� �ؤ1ر �ن 7=�!� ا����د ��� "ا����دة ��� )507: ،ص1985"(أ�و ا�*�ل"��رفو      
- 10: ،ص ص 1989"('ر'ر"و�ذ#ر، "��وك أ�@�ء ا����� �$�� ��و�!م ��� ا�!دف

ن *�و �'#�� �� وا���12ر 7ر�اNا������ ا��� �ن 7=�!� ���ط�& ا�'7ص إ�1رة ا*���ه "2*!� �ا����دة )11
�ل ��ل ھذه ا��'#�� ��!ودھم *�و أ*�ب ا�و G���و#!م ��� �@�ن ���و*!م و�و ��" ��*��  ،

ا������ ا��� ����@�ھ� ���رس �رد ��12ره ��� "أن ا����دة ھ� )175: ،ص1990"(��'ور"�ذ#ر
��وك و�'��ر ��و�� �ن ا��راد ا7Nر�ن ."  

�دى" ���� ���#ذ�ك ��رف ا����دة �      ��أ*!� ���رة �ن دور " ��� )153: ،ص1992"(ا�
،  "ا����� ��وم �G '7ص ���ن أ1*�ء �����G �& أ�راد ا����� ا��� �*��� إ��!�

���ل إ����� ��ن ���� �� �� "ا����دة ��� أ*!� )243: ، ص )"1994���L"و��رف� �����
�9�ھ�ت أى ��و�!� �ؤ1ر ا��راد �� ��@!م �و,ف ���ن ���وره �� '#ل �=,� ��12ر�� ���ددة ا

ا�ر'�دى "#�� ��ر�!��� إ������ ���'رة أو �Eر ���'رة، ا���ض �در�ت ����و�G �ن 7=ل ���
*وع �ن ا��=,�ت ��ن '7ص �� و����G ��ث �#ون إراد�G "��� أ*!� )220: ،ص1999"(و����
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Nوا ������طره ��� أ�راد ا��� G!�ن �� ا���� وراء ھدف �'�رك 7رو�'��ره و���ر�G �و
G����� �� ون�Eر� ".  

���ل ��� �#ر�س  -2,درة ��12ر�� ،  - 1�ن ا����ھ�م ا������ إ�� أن ا����دة ھ�  ا���ث�7ص �و     
 ،���E ق����� �������ل  -4*'�ط �د�م ا��راد �����و*وا �و��ً �����ق ھدف،  - 3!ود ا��

 ،�������وك ������دة ��� ��وغ ا�ھداف و����ن  -6دة ا�*ط�ق،ظ�ھرة ���� �Eر ��دو - 5ا
 ،����إ�1رة ا*���ه و��12ر �� ا���وك و�و�G ا��!ور *�و أ*�ب  -7ا�����ل وا����ظ ��� ����ك ا�

�ل ��ل ا��'#����  .ا�و
    � &� '�ل ا����� #�!� و,د �@�ق�و�در ا���ر�ق ��ن ا����د وا����دة ������دة ��ل ���� ,د ��

 ���'��ل '7ص وا�د، ا�� ا����د �!و �رد �ؤ1ر ��ورة �Eر ر���� ��� ا������ن �ن ر@
  ).1981,'ط�،(،وطوا���

ا�'�7ص ا���در�ن �طر��� �Eر "�2ن ا���دة �2*!م )21: ،ص1971"(رورز و'و��#ر"و ��رف    
�وG ا��رEوب ر���� أن �ؤ1روا �'#ل ��#رر *����ً ��� أ��ھ�ت ا7Nر�ن و��و#!م ا�ظ�ھر *�و ا

G��"ر"، �� ��ن �ذ#ر���ن ا��راد ا���در�ن ���  ةا���و"أن ا���دة ھم  )15: ،ص1975"(��د ا�$
  . "�و�G ا���وك ������� وا���طره ��� ا��داث 

ھو ذ�ك ا�'7ص ا�ذى ��ود ���� �ن "إ�� أن ا����د )101: ،ص1984"(زھران"#�� �'�ر        
ا����د ��� أ*G ذ�ك )238: ،ص1991"(�و*س"، و��رف "G ���!م ا��راد و�ؤ1ر �� ��و#!م و�و

  ".ا��رد ا�ذى ��وم �دور �ر#زى �� *�وذج �7ص �ن ا��=,�ت ا������ ��ن ���� �ن ا�����ت "
ا�'7ص ا�ذى �#ون ��12ره " �G*2ا����د  )147 :،ص1994"(�وض وا�د�*!وري"�� ��ن ��رف      

أى �@و آ7ر �ن أ�@�ء ا�����، وذ�ك �ن ��ث ھدف �� أ�@�ء ا����� أ#1ر �ن ��12ر 
�7ر�G  و�و�!G، و@�طG، وذ�ك ��#م �ر#زه �� ا����� أو�ر ��و#!م �ا�����، و�*��ذ ھذا ا�!دف، و�$

  ".أو����G ا�'7���
ا���دة ا������ن ) 121 :،ص1998"(�و��م "،و)262 :،ص1973"(ا���د��"و,�م #ل �ن      

وھم ��در�ون �����م ��2��ل وأ*'ط� ��ددة، #�� أ*!م : *�دة ا	�/��ذ أو ا	��ل - 1: *و��ن �ن ا���دة وھم
وھم : *�دة ا	�/ظ���ون -أ : ، و�@م ھذا ا�*وع #ل �ن �7ط�ط و�*��ذ ا��را�A ا8ر'�د�� �'�ر#ون ��

وا���دة  ،ا8ر'�د�� ��ا���دة ا�ذ�ن �'�ر#ون �� ا����ل ا��*ظ���� وا8دار�� ��� ���وى ا��*ظ
وھم ا�ذ�ن ���ھ�وا �� ا����م ��*'ط� إر'�د�� : *�دة /��ط - ��7��ون �� ��9ت ���*�، با�

ا��را�A ا8ر'�د��  �*�ءوھم ��و�ون �������دة �� : *�دة �6ط�ط ا	�را�7 ا-ر��د�� -ج ���*�،
ر �ر& إ�� ���ت ���*� ��وا�وھم ���رة �ن ذوى ا�*�وذ ����ر��، وھذا  :*�دة ا	رأي - 2 ا������،

*!م �'�ر#ون �� أوG ا�*'�ط ا��د�دة ����ل ��� �طو�ر ����!م إوأھم �� ���ز ھؤ9ء ا���دة  ،��!م
9 �#ون �!م ���  ,دا�����، و,د�#ون �!م ��� ر���� ����=�!م �را#ز ا������ ووظ���� ���*� أو

������& ر����.  
،ص 1973"(ا���د��"� ا���دة ا������ن ��رىو,د ��ددت ا�����ب أو ا�طرق ا����7د�� �� ا���رف ��      
طر��� : ، أن طرق ا���رف ��� ا���دة ���7ص ��)82 :،ص2016"(ا�زاروآ7رون"، و)269- 268 :ص 

، وطر��� ا9*��7ب، وا�طر��� )ا�����ت ا�درا���(ا��*�,'�، و����م ا�����ت ا�#��رة إ�� ����ت �$�رة
���و��ر�وا��)������ط�ء ا��رص ����طو��ن، وا�طر��� إ� ا�����ن، وطر��� ، وطر��)ا����س ا9

���  .، وطر��� ا�'!رة، وطر��� ا��'�ر#� ا9������)ا�ر����(ا�وظ�
   L��CCCCCCCCC�ذا و���ورCCCCCCCCC295-283 :،ص ص 1994"(ھ(ط�"، وCCCCCCCCC',)"2012260 :،ص ص-

�CCCCد7ل  -،ب)ا�ر�CCCC��(ا��CCCCد7ل ا�CCCCوظ��� -ا���CCCCدة ا������CCCCن ��CCCC أ ا���CCCCرف ��CCCC� �CCCCدا7ل)269
����: �د7ل ا���12را�'7��C -�د7ل ا��7ذ ا��رار، و -د �د7ل ا��'�ر#� ا9������، -ج ،)�'!رةا(ا�

و�� ھذا ا��د7ل �ؤ1ر ا���دة �� آراء وا��ھ�ت اC7Nر�ن �طر��C�E �Cر ر�C���، إذ ��2C إ��C!م ا��Cراد 
  :ط���ً ��*�L وا��'ورة، و�*طوى ھذا ا��د7ل ��� 1=�1 طرق ھ�

إذ أ*!� ����د ��� �ؤال #ل �رد  ،ا���دة ����رف ����ن أدق ا�طرق و��د : ا�طر��� ا��و��و��ر��-1
�Cل ���Cن� �C� ورةC'�وا� LC�*�� ً�Cم ط��!�Cذھ�ون إ�C� ذ�نC�7ص ا�C'ن ا�C� &C�� -2. �ن أ�Cراد ا��

و����CCد ���CC ��ر��CC ا�CC�78ر��ن ���CC& أ�CCراد ا����CC& ا�����CC و�CC��� ): ا�'CC!رة(طر���CC ا�CC�78ر��ن
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���C ا���ث  ھذا �د7ل ا���د�ر ا�ذا��، و�وف ���*د -3 .ؤ1ر�ن دا7ل ھذا ا����& و'!رة ا��راد ا��
*ظCCراً  ،ا�طر���CC ا��و��CCو��ر�� وطر���CC ا�CC�78ر��ن �CC'�#8ف ا���CCدة ا������CCن ھCCذا ا��CCد7ل ��7�CCد��ً 

8��ع ا��د�د �ن ا��را& ��� د,� وأھ��� ھ���ن ا�طر����ن.  
-184:،ص ص1985"(ا�����C وط�,�C"،و، )248-247: ، ص ص1973"(ا���Cد��,د أ��Cق #Cل �Cن و        

�CCCدى،(، و)291-290:،ص ص1988"(��دا����CCود"، و)185��، ص 1998" (�CCCو��م"،و)153:،ص1992ا�
#Cو*!م ����Cدوا ���C �*ظ�Cم ا���Cل : أن أھ��� ا���رف ��� ا���دة ا������ن �#�ن �� ) 126-125: ص

،&����ت ا����7�� دا7ل ا������ ���ر�� إ�����ت ا��Cراد و������ ��ن ا��*� ����#�� أن ا����دة ��د و
وا�����ت، و�و��ل �ط���!م إ�� !�ت ا�79��ص، و8�#�*�� ا���رف ���!� و������P �و��رھ�،#�� 
أن ا���CCدة ��CCدون ��در*'CCر وز�CCوع �����CCرف وا�����CCد�1ت �7�CC�� �CCت ظCCروف ,��CC ا�CC�*�#�9ت 

ھ�� وا��در�� ا������ �� ا���ل ا8ر'�Cدى،#�� أن ا�دوار وا��!�Cم ا���د�� و*�ص ا�ط�,� ا��'ر�� ا��ؤ
ا��� ��وم �!� ا���دة ا������ن �� ا���ل ا9ر'�دى ���1ل �� ذب ���7ف ا��راد ���'�Cر#� ��C ا���Cل 
ا9ر'�Cدى و��Cزھم ���C ادا�C'��� �CC#ل ا��رCEوب، وا����CCم ����!�Cم ا���C �و#Cل إ��CC!م �Cن ,�Cل ا��ر'CCد 

وض ��*ط��!م ور�& ���واھ� �ن ا�*�����ن ا9������C وا�,9��Cد�� و����C!م ��د�Cد �Cن ا�زرا�� ��*!
ا����ر��ت ا�زرا��� ا����7��، و����دة ا��ر'د�ن ا�زرا���ن ��� ����Cق *�Cح ا��ر*A��C ا8ر'�Cدي 

��Cذ ا��Cرا�*� �C� دة��C�A و��G ���و9 �دى ا�زراع، وا��'�ر#� ��C �7ط�Cط ا��Cرا�A ا8ر'�Cد��، وا��
��CC��� �CCم ا��CCرا�A ا8ر'�CCد��، وا�����CCدة �CC�� �CCد  وا��'�CCر#�ا8ر'�CCد�� ������CCرھم زراع ��CCد��ون، 

  .طر��!م *'ر ا��#�ر ا�����د�1 وا�����ب ا�د�دة وا��ث ��� ��*�!�ا9�����ت ا8ر'�د��، و��#ن �ن 
  

  ا�&�وب ا	��=�
  ا	��ر���ت ا�را��8 :أو+ً 

�و�� ا��راد ا�ذ�ن ��� درا�� ��2وال ا����& �1ل  ا���ث ا���د �!م �� ھذ: ا-�6�ر�ون•�
دإأ�@�ء ��س إدارة ا����� ا�زرا���، وا�ط��ب ا���طري، وا��ر'د ا�زرا��، و(�، )��م ا��

  .و��#*!م ��ر�� ا��راد ا�ذ�ن �ؤ1رون ��� أ,را*!م �� ��ل �ر��� ور���� ا���وس وا����ر
ا�ذى  ا��رد ھذا ا���ث��  م���د �!: 	طر��� ا	&و&�و��ر��*�دة ا	رأى ا	�&�دل ���1م ��•

�����, �أو أ#1ر، �� )�و��و��ر��(��ل ��� أر��� ا���7رات أو�� أو أ#1ر أو أ1*�� �'ر در
�ل �ر��� ور���� ا���وس وا����ر�.  

ات ا�ذى ��ل ��� 1=ث ا���7ر ا��ردھذا ا���ث ��  م���د �!: *�دة ا	رأى �طر��� ا-�6�ر��ن•
  .أو أ#1ر، �� ��ل �ر��� ور���� ا���وس وا����ر

ا�ذ�ن ���وا�دد �ن ا���78رات ��ل �ن أر���  ا��رادھذا ا���ث ���د �!م �� : ا����ع •
 �����, ��� �� #ل ��ل �ن ا���9ت ) �و��و��ر��(إ���7رات أو�� أو��ل �ن أ1*�� �'ر در

��  .�و@& ا�درا
�C��7رات ��C ا�طر���C ى إا�ذ�ن �م ����وا ��� أ ا��راده ا�درا�� ���د �!م �� ھذ: ا	�/�ز	ون•

ا�ذ�ن ط�ق ���!م ا���79ر، و#Cذ�ك �Cم ��و��C��7�� �Cر أ�Cد  ا��راد، و�م ���7رھم اى �ن ا��و��و��ر��
���7طون �7N�Cر�ن و9 �ط��Cون ا�*�C� ���Cن ا���Cل ، وھم ��9@�ء ا�ذ�ن ط�ق ���!م ا���79ر�ن ا

 .ا8ر'�دى
•/AA	ر : ما�CC��79ا �CC� رات�CC��79ن اCC� درCC, رCC�#أ �CC�� لCC��� نCC� ن�CC��� 7دم�CC�� Lط�CC��ھو

ا��و��و��رى، ��ث �'�ر إ�� ا���دة �Cواء #�C*وا ر�C���ن أو C�Eر ر�C���ن ��C ا��*�Cء ا8�����C أو 
 �C���ا��و��و��رى، و�ظ!ر �� ر�م ا��و��Cورام ��و�Cط ا�Cدا�رة ا��C'� �C�ل ا��د�Cد �Cن أ�Cراد ا�

 . ا���7رھم إ��G ا�ذ�ن و!وا
�CCوع ا�CC��79رات ا��� �CC�CCل ���!�CC ا��CCرد �ر��CC ��و�و��CC : ا	در�AA ا	&و&�AAو��ر��•� �CCوھ

" 1"در�C، وا�C��78ر ا�C��1ث" 2"در�ت، وا���78ر ا��C1*�" 3"ا���7رة، ��ث أ�ط� ا���78ر ا�ول 
�  .  در
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�و�� �د7 :ا	�#�و�� ا	&و&�و��ر��•��������ل ���ن ا����ن �'�=ن أ�@�ء ا���، و���& �
�� ��� ا�7ط�ن ا���� وا���ودى، و�و@& ا���7رات ا����وث �� ا��ر���ت ا����� �ا����ء *

�ن ا����� �� #ل ��ل �ن  �ردا��واز�� ���G، و���ن ا����و�� ا���79رات ا��� ����ھ� #ل 
  .ا���9ت �و@& ا���ث

•�������وم �7ط�ط�� �و@L ��!� ����& ���رة �ن ر ):ا	&و&�ورام(6ر�ط� ا	�B*�ت ا+
ا���79ر ا�ول ��ط، و�ر�ز �#ل �رد �دا�رة ���ل ر,م ا����ر�G، و�ر�ز �=���7رات �7طوط �و�ل 
��*!م و�ر�ز �9�ه ا���79ر ��!م �� *!��� #ل 7ط، و�ر�ز �=���7ر ا�����دل ��!م ذو رأ��ن، 

!� ا���رف ��� ط���� و'#ل و�@�ون و�ر�ز ��Uراد ا��*�ز��ن �دوا�ر �*����، و��#ن �ن 7=�
  .ا��=,�ت ا�������� ��ن أ�@�ء ا����� ا�ذ�ن ط�ق ���!م ا���79ر

ھ� أ�دى طرق ا���رف ��� ا����دات ا��ؤ1رة دا7ل �*ط�� ا���ث، : ا	طر��� ا	&و&�و��ر��•
�ؤال �#ل �رد �ن �و��!�  G،  ����ر���ن ا�����و ���� �2#1ر 18ا�ذ#ور ا����$�ن �ن ا���ر  �رادا�و

و�ط�ب �*G ��د�د أ�رز أ���ء أھل ا��ر�� ا�ذ�ن ��2 إ��!م أ#1ر �ن �Eرھم ط���ً ��*�L وا��'ورة �� 
�ل �ر��� ور���� ا���وس وا����ر�.  

أ�@�ء ��س (����د ��� �ؤال �دد �ن ا��راد ا�����ن �'ؤن ا��ر�� �1ل: طر��� ا-�6�ر��ن•
د إدارة ا����� ا�زرا���، وا�ط��ب�، و�����ق ا�!دف �م )ا���طري، وا��ر'د ا�زرا��، وا��م ا��

2 إ��!م ا�*�س أ#1ر �ن �Eرھم ط���ً ��*�L  ا�ذ�ن �ؤا�!م �ن أ�رز ا����ء �ن أھل ا��ر����
  .وا��'ورة �� ��ل �ر��� ور���� ا���وس وا����ر

، )1- ن )/ (��!� ا��رد�دد ا���78رات ا�و�� ا��� ��ل �= (���/� ا-��6�ر ��	/&�� 	��رد•
  .)ا��راد ا�ذ�ن ط�ق ���!م ا���79ر(��ث ن إ���� �دد أ�راد ���& ا���ث

  �/ط�� ا	��ث: =�/��ً 
أ���ر ا�رأى ��� ا���7ر ,ر�� ا������ ا������ ��ر#ز ا����ول �����ظ� #�را�'�.، #�*ط�� 8Cراء    

�ز�ن *����Cً ز���!�C، و��C  ھCذه ا��ر�C�� �Cدودة *ظراً �ن ھذا ا���ث، �Cدد ا��C� ر$C�  �C!� م!*����C�8
 ً����  .)ا��و��و��ر��(ا����س ا8����� ا��7دام  طر����'رط #

  
 ً ����� ا	��ث: =�	=�  
ً 18ا*طوت '���� ا���ث ��� ��& ا��راد ا�ذ#ور ا����$�ن �ن ا���ر     �2#1ر، وا������ن  ����

'وف ا9*�����7 ���& ا���ث �ن وا,& ا�# �م ��ر أ���ء ��& ا��راد ا�ذ�ن �'#�ونو ،����ر��
�*ب  300، ��ث ��5 �ددھما��وودة ����ر��� ،ً������1وا ��و�� �رداً �16رداً، و,د �م ا�����*!م 

  .                ا��78ر��ن 
�C و����ل ا	���/�ت: را���ً :  
    ��CC�7'ا� �CC�������� ن����CC���CC& ا��CCراد ا�CCذ�ن �CC�  &CCم ����CC*��� &CCت ھCCذا ا���CCث �CCن طر�CCق ا9

��ن �ن أھل ا���Cد ���Cب ��C� G�2Cن ���و��Cت :�ؤا��ن ا�ول  ا��رد، و�م �ؤال �'#�ون ���& ا���ث
�CCل �ر���CC ور����CC ا��CC�وس ؟� �CC� L��CC�* أو ،�*�CC1ن  :وا�CC� G�2CC�و��CCن �CCن أھCCل ا���CCد ���CCب �

�ل �ر���C ور����C ا����Cر؟� �� L��و�� ا�5 ا����*�Cت و��Cل ھCذا و,Cد �Cم ��ر�C، ���و��ت أو *��C��
�Cن ) ����Cل ا���12Cر( ��و��ر�� �#Cل ��Cل �Cن ا������Cن ا������Cن، و�Cم ���Cب �#�*�C ا�C��78ر و�ا�

ا�Cذ�ن  ا��Cراد,��� �دد ا���78رات ا�و�� ا��� ���Cل ���!�C ا����Cد ��C �و,Cف �C� �C�� �Cدد  7=ل
�وأو ،�*G وا�د ط�ق ���!م ا���78ر �*�و��ً ��رام �#ل ��ل ���Cرا �Cن ا�C��78رات �@� �م ر�م 

   .�ردا�و�� �#ل 
  

�1��  ا	/��78 ا	��=�� و�/�*
�ل �ر��� ر���� ا	��وس وا����ر ا	��دة ا	�����ن ا	ذ�ن أ�رز�1م ا	طر��� ا	&و&�و��ر�� :أو+ً � ��:  

  :ا	��دة ا	�����ن ا	ذ�ن أ�رز�1م ا	طر��� ا	&و&�و��ر�� �� ��ل �ر��� ور���� ا	��وس - أ
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دول ا���رف �م    � A� �راو�ت ا�در� ا��و��و��ر�� ��راد ���& ا���ث أن)1(أو@�ت ا�*��
، و,د أ���ر #ل �رد ��ل ��� أر��� ا���7رات أو�� أو أ#1ر أو أ1*�� �'ر در� )240- 1(�ن

�د ��رأي �� �و��و��ر�� أو أ#1ر �,. 
�� �� ���&� ��	طر��� ا	&و&�و��ر�وز�C أ�راد ���C ا	��ث و���ً 	در� ا	���د�� ): 1(دول

�ل �ر��� ور���� ا	��وس�  
 % ا	�دد ا	در� ا	&و&�و��ر��

 89.7 269 در�) 11-1( ا����ع
 10.3 31 در�)  240-12(ا���دة 

�	�� 100 300 ا+
��ت �ن إ����رات ا8����ن: ا���در�  

  
������ر ا����ق ,د ��5 وا�د و1=1ون ,��داً  و�*�ء ��� ذ�ك ���ن أن �دد ا���دة ا����دل ���!م و���ً      
�ل  ا��رادوھم ��، 45، و43، و39، و23، و18و ،15،و13، و11، و9و ،7و ،4، و2أر,�م �

، 105، و103، و100، و98، و95، و93، و88، و85، و82، و69، و60، و57، و54، و50و
  ).2(د ا���ث دول �ن ��� أ�را%  13 ,را�� و���1ون ،175، و160، و145، و155، و125و
  
�و�� ا��و��و��ر�� ����ب در� ا��#�*� ا���78ر��  ����� �*�����#ل ,��د ) ����ل ا���12ر(#�� �م ا9

��7دام ا���78ر ا�ول ��ط �ن ا����و�� P� ا���دة وذ�ك G*ن �دى ��12ر #ل �*!م �2,را����
��ث  ،ھذه ا�در� �ن ,��د 7Nر، ��ث ���ن أن ھ*�ك ���و��ً �� ��دار )3(ا��و��و��ر��، دول

  ).0.133  - 0.013(�راوح ����ل ا���12ر �� ��ن 
  

�وز�C ا	��دة ا	�����ن و���ً �و	و�� و��� ا-��6�رات وا	در� ا	&و&�و��ر�� �� ):  2( دول
�ل �ر��� ور���� ا	��وس�  

 م
ر*م 
ا-��6�ر  ا+��6�ر ا�ول ا	�رد

 ا	=�/�
ا-��6�ر 

ا	در�  ��6�رات��� ا- ا	=�	ث
 ا	&و&�و��ر��

1 2 7 1 0 8 23 
2 4 8 4 0 12 32 
3 7 20 16 0 36 92 
4 9 3 3 0 6 15 
5 11 5 3 4 12 25 
6 13 8 4 9 21 41 
7 15 40 51 18 109 240 
8 18 9 8 1 18 44 
9 23 5 4 2 11 25 

10 39 4 8 1 13 29 
11 43 14 5 1 20 53 
12 45 3 7 1 11 24 
13 50 14 25 16 55 108 
14 54 15 10 7 32 72 
15 57 4 2 1 7 17 
16 60 4 9 0 13 21 
17 69 4 1 1 6 15 
18 82 8 5 2 15 36 
19 85 8 5 0 13 34 
20 88 8 7 1 16 39 
21 93 3 4 0 7 17 
22 95 8 2 0 10 28 
23 98 13 7 2 22 55 
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24 100 6 1 0 7 20 
25 103 6 6 0 12 30 
26 105 11 - 2 13 35 
27 125 12 5 2 19 48 
28 145 6 4 1 11 27 
29 155 3 5 1 8 20  
30 160 4 3 0 7 15  
31 175 6 - 2 8 20  
��ت �ن ا����رات ا9�����ن: ا���در�.  

  
�ل �ر��� ) ����ل ا	�D=�ر(�وز�C ا	��دة ا	�����ن و���ً 	در� ا	���/� ا+��6�ر��):  3( دول� ��

  ور���� ا	��وس
ر*م 
 ا	�رد

ا+��6�رات 
 ا�و	�

�دد  ر*م ا	�رد  ا	�ر��ب ����ل ا	�D=�ر
ا+��6�رات 

 ا�و	�

  ا	�ر��ب ����ل ا	�D=�ر

2 7 0.023 10  69 4 0.013 13  
4 8 0.027 9  82 8 0.027 9  
7 20 0.067 2  85 8 0.027 9  
11 5 0.017 12  88 8 0.027 9  
13 8 0.027 9  95 8 0.027 9  
15 40 0.134 1  98 13 0.043 5  
18 9 0.030 8  100 6 0.020 11  
23 5 0.017 12  103 6 0.020 11  
39 4 0.013 13  105 11 0.037 7  
43 14 0.047 4  125 12 0.040 6  
50 14 0.047 4  145 6 0.020 11  
54 15 0.050 3  160 4 0.013 13  
57 4 0.013 13  175 6 0.020 11  
60 4 0.013 13     
��ت �ن ا����رات ا9�����ن: ا���در�  

  

    �������و�� ا��و��و��ر�� أ�@�ً �� ر�م ا��=,�ت ا9����� �*��������رف ) ا��و��ورام(و,د �م ا9
��� ط���� و'#ل و�@�ون ا��=,�ت ا�������� ��ن أ�راد ���& ا���ث ��@!م ا���ض، و��و,وف ��� 

، �!دف إ�ط�ء �ورة وا@�� �ن )ا���79ر ا�ول ��ط(!� ا���دة أ*��ط �وز�& ا���79رات ا��� ��ل ���
، و�ذ�ك �و�ظ �روز ���� و�'رون ���� �ر��� وا@�� )1(�*�ء ا���12ر و�وز��G دا7ل ا��ر�� '#ل

، 82و ،13و ،4و ،18و ،105و ،125و، 98و ،50و ، 43و ،54و ،7و ،15: ��و�ط!� ا�*وم أر,�م
 ،60و ،57و ،39و ،23و، 11و ،175و ،160و ،145و ،103و ،100و ،2و ،95و ،88و ،85و
ا���7ر، 1م  20ا�ذي ��ل ���    7ا���7ر، و���G ا����د ر,م ���40  ��15ث ��ل ا����د ر,م 160و

 ���14  50، 43ن ر,م  �ا���7ر، �� ��ن ��ل #ل �ن ا����د 15وا�ذى ��ل ���  54ا����د ر,م 
ا���7ر  12وا�ذى ��ل ���  125ا���7ر،  1م ا����د ر,م  13وا�ذى ��ل ���  98ا���7ر، 1م ا����د ر,م 

ا���7رات،��  9وا�ذى ��ل ���  18ا���7ر ، 1م ا����د ر,م  11وا�ذى ��ل ���  105، 1م ا����د ر,م
��د ��ل  2ا���7رات، ا�� ا����د ر,م  ���8  95، 88، 85، 82، 13، ��4ن ��ل #ل �ن ا���دة  ر,م 

ا���7رات،  1م ا����د  ���6 175، 145، 103، �100�ل ا���دة ر,م ا���7رات،  �� ��ن  ���7 
  . ا���7رات ��ط ���4  160، 69، 60، 57ا���7رات، ��*�� ��ل ا���دة ر,م  �5�ل ���  11ر,م
#�� ���ن �و@وح أن ھ*�ك إ���9ت ��ن ھذه ا�����ت ا��ر��� �ن طر�ق ا�*وم ا���دة ا�ذ�ن ����ون     

������ �را#زھ� �#و*� ���و��ت ر�.  
وا#�رھ� �=,�ت ا������ وا���ل ��ن 1��*�� ��و��ت  و�� أو	� ھذه ا	��و��ت ا	ر�8&��       

,د  125، و54، و100، و�4ر��� �#و*� �!� �ن طر�ق �را#ز ا����دة ��!�، ��ث ���ن أن ا���دة أر,�م 
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�طر��� �Eر  15ا����د ر,م ��د أ��7روا 145، و18، و69م �ر,أ، أ�� ا���دة 15أ��7روا ���'رة ا����د ر,م 
��� ا�و�� ���ل ���  15، و�ن ا��=�ظ أن ا����د ر,م ���'رة��وا�ذي ����ر ��ور اھ���م ا���و�� ا�ر

�� ا���وم ��ر��� ور���� ا��وا'�، و����ر �ن #��ر ا��زار��ن ����ر�� �د��وم ��رة و#�ن ���ل �� �ؤ
�داً �ؤ1راً �� و��ل ��� دورات �� ھذا ا���ل �, L��� ن� Gل �د�� ا��7رة ا�#���� ا��� �ؤھ�� ���

�رداً،  60، و��دراً �=��'�رات �Eر ا����'رة �ـــ�رداً  �40=��'�رات ا����'رة �ـ ا��ر��، و����ر ��دراً 
  . �ن ���& ا���ث% ����33ر ��دراً 9��'�رات �وا��  15أي أن ا����د ر,م 

�و��ت ا	ر�8&��و�� =�/� ھذه ا	�       �!� G*ت �ر��� �#و�����=,�ت ا������ وا���ل ��ن 1��*�� 
,د أ��7روا ���'رة  93، و60، و39، و13، و�2ن طر�ق �را#ز ا����دة ��!�،��ث ���ن أن ا���دة أر,�م 

�ظ أن �طر��� �Eر ���'رة ، و�ن ا��= ��7د أ��7روا ا����د ر,م  57، 23، أ�� ا����دان ر,م 7ا����د ر,م 
��� ا��1*�� ���ل ��� د��وم ��رة، و����ر �ن  7ا����د ر,م ��وا�ذي ����ر ��ور اھ���م ا���و�� ا�ر

�داً �ؤ1راً �� ا��ر��، و����ر ��دراً �, L��� ن� Gر ا��زار��ن ����ر�� و �د�� ا��7رة ا�#���� ا��� �ؤھ���#
 �7رداً، أي أن ا����د ر,م  88ات �Eر ا����'رة �ـــ، و��دراً �=��'�ر�رداً  20=��'�رات ا����'رة �ـــ�

�ن ���& ا���ث، و��ل ذ�ك را& إ�� #و*G �ن #��ر ا��زار��ن % ����36ر ��دراً 9��'�رات 
 Gذه ا��#�*� رؤس �ن �ددو������� �د�!� Gا���وا*�ت ا��زر��� ا��� أھ�� .  

وا���ل ��ن أر��� ��و��ت �ر��� �#و*� �!� �=,�ت ا������  و�� =�	ث ھذه ا	��و��ت ا	ر�8&��     
، 82، ,د أ��7روا ���'رة ا����د ر,م 175و ،45 �ن ر,���ن طر�ق �را#ز ا����دة ��!�، ��ث ���ن أن ا���د

وا�ذي  �82طر��� �Eر ���'رة، و�ن ا��=�ظ أن ا����د ر,م  ��82د أ��7ر ا����د ر,م  155أ�� ا����د ر,م 
��� ا��1��1 ��رأ و�#�ب و����ر �ن #��ر ا��زار��ن ����ر�� و���زاً ��را�� ����ر ��ور اھ���م ا�����و�� ا�ر

، و��دراً أ�راد 8، و����ر ��دراً �=��'�رات ا����'رة �ـو�ر���ً ����'�� ���� أ�د*� �ن ا�رض ا�زرا���
�'���ن % �7رات ,را�� ����ر ��دراً 9��' 82، أي أن ا����د ر,م �رداً  12رات �Eر ا����'رة �ـــ�=

��& ا���ث� .  
�=,�ت ا������ وا���ل ��ن 1=�1 ��و��ت �ر��� �#و*� �!�  و�� را�C ھذه ا	��و��ت ا	ر�8&��     

،  85، ,د أ��7را ���'رة ا����د ر,م 88و ،82 �ن ر,���ن طر�ق �را#ز ا����دة ��!�، ��ث ���ن أن ا����د
��� ا�را��� ��رأ و�#�ب و����ر وا�ذي  85و�ن ا��=�ظ أن ا����د ر,م ������ر ��ور اھ���م ا���و�� ا�ر

، و����ر ��دراً و�ر��ً ����'���ن #��ر ا��زار��ن ����ر�� و���زاً ��را�� �'رة أ�د*� �ن ا�رض ا�زرا��� 
ر,م ، أي أن ا����د �رداً  16��'�رات �Eر ا����'رة �ـ، و����ر ��دراً �=أ�راد �8=��'�رات ا����'رة �ـ

  . �ن ���& ا���ث% ����8ر ��دراً 9��'�رات  85
�=,�ت ا������ وا���ل ��ن ��و���ن �ر����ن �#و*� �!�  و�� 6��س ھذه ا	��و��ت ا	ر�8&��      

، وان ا����د 105,د أ��7ر ���'رة ا����د ر,م  �103ن طر�ق �را#ز ا����دة ��!�، ��ث ���ن أن ا����د ر,م 
��*!�� ا���7ر  105و ،103 �ن ر,��و�ن ا��=�ظ أن ا����د �103'رة ا����د ر,م ا��7ر �� 105ر,م 

���ل �د�راً ���در�� ا�8داد��، و���ل ��� �#��ور�وس ��وم زرا��� '���  103�د ر,م �، وأن ا������دل
�زاً �Uرض ا�زرا��� و�ر���ً �� G*د ر,م  ا8*��ج ا���وا*�، #�� أ�راً ��د��103�وا'�، و����را���

�رداً، اى أن ا����د ر,م   11��دراً �=��'�رات �Eر ا����'رة �ـ، و����رداأ�ر �6ـ�=��'�رات ا����'رة 
وا�ذى ����ر ��وراھ���م 105�ن ���& ا���ث، ا�� ا����د ر,م% ����6را ��دراً 9��'�رات ,را��  103

7 Gر ���وا'� ا��زر��� و�د���� ا��7��� ���ل #�����رة #��رة �� �ر��� ور���� ا���وس ا���و�� ا�ر
6��'�رات �Eر ا����'رة �ـ، و����ر ��دراً �=أ�رداً  �11ـاً �=��'�رات ا����'رة وا����ر، و����را ��در 

  . �ن ���& ا���ث% ����6را ��دراً 9��'�رات ,را��  105، اى أن ا����د ر,م  أ�راد
ت ا������ وا���ل ��ن 1=�1 ��و��ت �ر��� �#و*� �=,� و�� &�دس ھذه ا	��و��ت ا	ر�8&��      

,د أ��7را ���'رة ا����د ر,م  160و ،95 �ن ر,���!� �ن طر�ق �را#ز ا����دة ��!�، ��ث ���ن أن ا����د
��� ��رأ و�#�ب، و���ل  98، و�ن ا��=�ظ أن ا����د ر,م 98��وا�ذي ����ر ��ور اھ���م ا���و�� ا�ر

�ل �ر��� ور���� *G ذو �7رة وا�أوأ�د*� �ن ا�رض ا�زرا���  5 ���زو ،��!*� ا�زرا��� �� ��
 12، و ��دراً �=��'�رات �Eر ا����'رة �ـاً �رد 13اً �=��'�رات ا����'رة �ـ، و����ر ��درا���وس

  . �ن ���& ا���ث% ����8ر ��دراً 9��'�رات �وا��  98، أي أن ا����د ر,م �رداً 
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 ،43و ،11و ،9م �ر,أ����ت �*�ز�� وھ� ا�����ت ا��� ��و�ط!� ا���دة  أر�& ك#�� ���ن أن ھ*�     
  . ��ث 9 �ود ��*!� و��ن أي ���� �ن ا�����ت ا��ر��� أي ا���ل �واء ���'ر أو �Eر ���'ر ،50و

�� أى �*�ز��ن �م ����وا � اً �رد 723ر�ط� ا��=,�ت ا9������ أ*G �ود  *���A أ�@L �ن وأ�7راً       
ا���7ر �ن ا�در� ا�و��، #�� أ*!م �م ��و�وا �����7ر أ�د، وھذا ��*� أن ھؤ9ء ا��راد 9 ��2 إ��!م أ�د 

و9 ھم ��2ون �7Wر�ن �ط�ب ا�*�L وا��'ورة أى أن ھؤ9ء ا��راد ���د�ن #ل  ،�ط�ب ا�*�L وا��'ورة
��& ا��ر�� �� ��ل �ر��� �� �����  .ور���� ا���وسا���د �ن ا�����ل ا9

  :ا	��دة ا	�����ن ا	ذ�ن أ�رز�1م ا	طر��� ا	&و&�و��ر�� �� ��ل �ر��� ور���� ا����ر - ب
دول� A�، )254  -1(�ن�راو�ت ا�در� ا��و��و��ر�� ��راد ���& ا���ث  أن) 4(أظ!رت ا�*��

 ��و��و��ر�� أو و,د أ���ر #ل �رد ��ل ��� أر��� ا���7رات أو�� أو أ#1ر أو أ1*�� �'ر در
�د �����ً �� ھذا ا���ل أ#1ر ,�.  

  
�ل �وز�C أ�راد ���C ا	��ث و���ً 	در� *��د�1م ���&� ��	طر��� ا	&و&�و��ر): 4(دول� �� ��

  �ر��� ور���� ا����ر
 % ا	�دد ا	در� ا	&و&�و��ر��

 90.00 270 در�) 11-1( ا����ع
 10.00 30 در�)  254-12(ا���دة 

�� 100 300 	�ا+
��ت �ن إ����رات ا8����ن: ا���در�  

  

ً ������ر ا����ق ,د ��5 1=1ون ,��داً وھم  اً و�*�ء      ��� ذ�ك ���ن أن �دد ا���دة ا����دل ���!م و���
�ل �� ،54و ،50و ،45و ،43و ،39و ،35و ،23و، 18و ،15و ،13و ،7و، 4و، 2أر,�م �

 ،105و ،100و ،98و ،95و ،93و ،90و ،88و ، 85و ،82و ،73و ،69و ،60و ،57و
  ).  5( �ن ��� أ�راد ا���ث دول 10% *��� ��دارھ�و���1ون  175و ،160و ،145و ،125و
  
�و�� ا��و��و��ر�� ����ب در� ا��#�*� ا���78ر��  ����� �*�����#ل ,��د ) ����ل ا���12ر(#�� �م ا9

�P� ا���دة وذ�ك G*و�� ����ن �دى ��12ر #ل �*!م �2,را��7دام ا���78ر ا�ول ��ط �ن ا���
��ث  ،، ��ث ���ن أن ھ*�ك ���و��ً �� ��دار ھذه ا�در� �ن ,��د 7Nر)6(ا��و��و��ر��، دول

  ).0.133  - 0.013(�راوح ����ل ا���12ر �� ��ن 
  

 �� ���وز�C ا	��دة ا	�����ن و���ً �و	و�� و��� ا-��6�رات وا	در� ا	&و&�و��ر):  5( دول
�ل �ر��� ور���� ا����ر�  

 ا	&و&�و��ر�� ��� ا-��6�رات ا-��6�ر ا	=�	ث ا-��6�ر ا	=�/� ا+��6�ر ا�ول ر*م ا	�رد م
1 2 8 2 0 10 28 
2 4 7 2 0 9 25 
3 7 19 18 1 38 94 
4 13 7 2 0 9 25 
5 15 40 59 16 115 254 
6 18 10 6 0 16 42 
7 23 4 3 0 7 18 
8 35 3 1 1 5 12 
9 39 7 2 2 11 27 
10 43 9 3 0 12 33 
11 45 6 9 2 17 38 
12 50 20 18 15 53 111 
13 54 11 13 3 27 62 
14 57 4 2 1 7 19 
15 60 4 10 1 15 33 
16 69 3 2 2 7 15 
17 73 4 1 0 5 13 
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18 82 10 5 2 17 42 
19 85 7 6 0 13 33 
20 88 7 5 0 12 31 
21 90 5 4 1 10 24 
22 93 4 5 0 9 22 
23 95 5 2 0 7 19 
24 98 12 11 1 24 59 
25 100 7 2 1 10 26 
26 105 10 5 0 15 40 
27 125 9 4 2 15 37 
28 145 11 5 2 18 45 
29 160 6 4 1 11 27 
30 175 5 0 3 8 18 
��ت �ن ا����رات ا9�����ن:ا���در�.  

  
�ل �ر��� ) ����ل ا	�D=�ر(� ا	���/� ا+��6�ر���وز�C ا	��دة ا	�����ن و���ً 	در):  6( دول� ��

  ور���� ا����ر
ا+��6�رات  ر*م ا	�رد

 ا�و	�
�دد ا+��6�رات  ر*م ا	�رد  ا	�ر��ب ����ل ا	�D=�ر

 ا�و	�
  ا	�ر��ب ����ل ا	�D=�ر

2 8 0.026 8  73 4 0.013 12  
4 7 0.023 9  82 10 0.033 6  
7 19 0.063 3  85 7 0.023 9  
13 7 0.023 9  88 7 0.023 9  
15 40 0.133 1  90 5 0.016 11  
18 10 0.033 6  93 4 0.013 12  
23 4 0.013 12  95 5 0.016 11  
39 7 0.023 9  98 12 0.040 4  
43 9 0.030 7  100 7 0.023 9  
45 6 0.020 10  105 10 0.033 6  
50 20 0.066 2  125 9 0.030 7  
54 11 0.036 5  145 11 0.036 5  
57 4 0.013 12  160 6 0.020 10  
60 4 0.013 12  175 5 0.016 11  

��ت �ن ا����رات ا9�����ن: ا���در�  
  

    �C������و�� ا��و��و��ر�� أ�@�ً �� ر�م ا��=,�Cت ا9����� �*��������Cرف ) ا��و��Cورام(و,د �م ا9
�@C!م ا���Cض، و��و,Cوف ���C ��� ط���� و'#ل و�@�ون ا��=,�ت ا��������C� �Cن أ�Cراد ���C& ا���Cث �

، �!Cدف إ�ط�Cء �Cورة وا@C� ��Cن )ا���79ر ا�ول ��ط(أ*��ط �وز�& ا���79رات ا��� ��ل ���!� ا���دة 
��C وا@��C ، و�Cذ�ك �Cو�ظ �Cروز �C�*��1 و�'Cرون ����C �ر�)2(�*�ء ا���12ر و�وز��G دا7ل ا��ر�C' �C#ل

 ،2و ،125و ،43و ،105و ،82و ،18و ،145و ،54و ،98و ،7و ،50و ،15: أر,�CCم��و�CCط!� ا�*CCوم 
،  73، و60و ،57و ،23و ،175و، 95و ،90و ،160، و45و ،100و ،88و ،85و ،39و ،13، و4و
ا���7ر، 1م ا����د  20ا�ذي ��ل ���  50ا���7ر، و���G ا����د ر,م ���40  ��15ث ��ل ا����د ر,م 93و

ا�CC��7ر، ��*�� �CC�CCل  �CC��12   98ا�CC��7ر، ��CC� �CCن ��CCل ا����CCد ر,CCم   19وا�CCذى ��CCل ���CC  7ر,CCم 
 �CC��10  105، 82، 18ا�CC��7ر،�� ��CCن ��CCل #CCل �CCن ا���CCدة ر,CCم  �CC��11  145، 54ا����CCدان ر,CCم 

 8وا�Cذى ��Cل ���C  2ا�C��7رات، C1م ا����Cد ر,Cم �C��9  125، 43ا���7رات، ��*�� �C�Cل ا����Cدان ر,Cم 
ا�C��7رات،1م ��Cل  �C��7  100، 88، 85، 39، 13، 4ا���7رات ، �� ��ن ��ل #ل �ن ا���Cدة ر,Cم 

 �5�ل ���  175، 90ا���7رات، 1م ��ل #ل �ن ا����دان ر,م  ���6   160، 45#ل �ن ا����دان ر,م 
 69، 35ا���7رات،  1م ا����دان ر,م ���4 93، 73، 60، 57، 23ا���7رات،  �� ��ن ��ل ا���دة ر,م 

  .ا���7رات �3�= ��� 
ت ��ن ھذه ا�����ت ا��ر��� �ن طر�ق ا�*وم ا���دة ا�ذ�ن ����ون �و@وح أن ھ*�ك إ���9 و�����    

������و��ت ر� ��  .�را#زھ� �#و*� 7�
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#�رھ� �=,�ت ا������ وا���ل ��ن �'رة ��و��ت أو و�� أو	� ھذه ا	��و��ت ا	ر�8&��       
,د  145و، 125و ،54و ،50!�، ��ث ���ن أن ا���دة أر,�م �ر��� �#و*� �!� �ن طر�ق �را#ز ا����دة ��

ا����د ر,م ��د أ��7روا   100و ،90و ،73و ،69و ،18م �ر,أ، أ�� ا���دة 15أ��7روا ���'رة ا����د ر,م 
���  15، و�ن ا��=�ظ أن ا����د ر,م �طر��� �Eر ���'رة 15��وا�ذي ����ر ��ور اھ���م ا���و�� ا�ر

 ���ا���وم ��ر��� ا��وا'�، و����ر �ن #��ر ا��زار��ن ا�و�� ���ل ��� د��وم ��رة و#�ن ���ل �� �ؤ
�داً �ؤ1راً �, L��� ن� Gل �د�� ا��7رة ا�#���� ا��� �ؤھ������ر�� و��ل ��� دورات �� ھذا ا���ل ��� 

 80، و��دراً �=��'�رات �Eر ا����'رة �ـــ�رداً  �40=��'�رات ا����'رة �ـ �� ا��ر��، و����ر ��دراً 
  . �ن ���& ا���ث% ����40ر ��دراً 9��'�رات  15ا����د ر,م �رداً، أي أن 

�=,�ت ا������ وا���ل ��ن �'ر ����ت �ر��� �#و*G �!�  و�� =�/� ھذه ا	��و��ت ا	ر�8&��     
,د أ��7روا ���'رة  93و ،60و ،39و، 13و،�2ن أن ا���دة أر,�م �ن طر�ق �را#ز ا����دة ��!�،��ث ��

، و�ن �طر��� �Eر ���'رة ��7د أ��7روا ا����د ر,م  57و، 35و ،23و ،�4م ر,أ� ا���دة ، أ�7ا����د ر,م 
��� ا��1*�� ���ل ��� ا�'!�دة  7ا��=�ظ أن ا����د ر,م ��وا�ذي ����ر ��ور اھ���م ا���و�� ا�ر

�ل �ر��� ا��وا و����ر �ن #��ر ا��زار��ن ����ر�� و �د�� ا��7رة ا�#����، ا�8داد��� ���'  Gا��� �ؤھ�
�داً �ؤ1راً �� ا��ر��، و����ر ��دراً �=��'�رات ا����'رة �ـــ�, L��� دراً  �19ن�رداً ، و��

�ن % ����22ر ��دراً 9��'�رات �وا��  �7رداً، أي أن ا����د ر,م  �48=��'�رات �Eر ا����'رة �ـــ
��& ا���ث� .  

ا������ وا���ل ��ن أر��� ��و��ت �ر��� �#و*�  �=,�ت  و�� =�	ث ھذه ا	��و��ت ا	ر�8&��     
، ,د أ��7را ���'رة ا����د ر,م 98و، 88 ر,�� �د�ن�!� �ن طر�ق �را#ز ا����دة ��!�، ��ث ���ن أن ا���

 �85طر��� �Eر ���'رة، و�ن ا��=�ظ أن ا����د ر,م  ��85د أ��7ر ا����د ر,م  160، أ�� ا����د ر,م 85
��� ا��1��1 ��رأ و�#�ب، و����ر �ن #��ر ا��زار��ن ����ر��وا�ذي ����ر ��ور اھ�� ،���م ا���و�� ا�ر

، و����ر ��دراً  و�د�G �7رة �� �ر��� ور���� ا���'�� و���زاً ��را�� 7��� أ�د*� �ن ا�رض ا�زرا���
 85ا����د ر,م �رداً ، أي أن  25، و��دراً �=��'�رات �Eر ا����'رة �ـــأ�راد �7=��'�رات ا����'رة �ـ

  . �ن ���& ا���ث% ����11ر ��دراً 9��'�رات ,را�� 
�=,�ت ا������ وا���ل ��ن أر��� ��و��ت �ر��� �#و*�   و�� را�C ھذه ا	��و��ت ا	ر�8&��     

,د أ��7روا ���'رة ا����د  175و ،95و ،43!�، ��ث ���ن أن ا���دة أر,�م �!� �ن طر�ق �را#ز ا����دة ��
��� ا�را��� ��رأ  82، و�ن ا��=�ظ أن ا����د ر,م  82ر,م ��وا�ذي ����ر ��ور اھ���م ا���و�� ا�ر

و�د�G �7رة ��  و�#�ب و����ر �ن #��ر ا��زار��ن ����ر�� و���زاً ��را�� ���� أ�د*� �ن ا�رض ا�زرا���
دراً �=��'�رات �رداً، و�� 10، و����ر ��دراً �=��'�رات ا����'رة �ـ�ر��� ور���� ا���'��

  . �ن ���& ا���ث% ����10ر ��دراً 9��'�رات ,را��  �85رداً ، أي أن ا����د ر,م  �E19را����'رة �ـ
�=,�ت ا������ وا���ل ��ن ��و���ن �ر����ن �#و*� �!�   و�� 6��س ھذه ا	��و��ت ا	ر�8&��      

، و�ن ا��=�ظ 45,د أ��7ر ���'رة ا����د ر,م  �105ن طر�ق �را#ز ا����دة ��!�، ��ث ���ن أن ا����د ر,م 
��� ا�را��� و���ل ��� 45أن ا����د ر,م ���داد�� ا8 ا�'!�دة وا�ذي ����ر ��ور اھ���م ا���و�� ا�ر

و�د�G �7رة �� �ر���  و����ر �ن #��ر ا��زار��ن ����ر�� و���زاً ��را�� �'رة أ�د*� �ن ا�رض ا�زرا���
�Eر ا����'رة ، و��دراً �=��'�رات أ�راد ���6ر ��دراً �=��'�رات ا����'رة �ـ، و�ور���� ا���'��

  .�ن ���& ا���ث% ����5ر ��دراً 9��'�رات �وا��  45، أي أن ا����د ر,م أ�راد �10ـ
�*�ز��ن �م ����وا ��� أى ا���7ر �ن  اً �رد 28#�� أ�@L �ن 7ر�ط� ا��=,�ت ا9������ أ*G �ود       
� ا�و��، #�� أ*!م �م ��و�وا �����7ر أ�د، وھذا ��*� أن ھؤ9ء ا��راد 9 ��2 إ��!م أ�د �ط�ب ا�*�L ا�در

و9 ھم ��2ون �7Wر�ن �ط�ب ا�*�L وا��'ورة أى أن ھؤ9ء ا��راد ���د�ن #ل ا���د �ن  ،وا��'ورة
��& ا��ر�� �� ��ل �ر��� ور���� ا����ر�� �����  .ا�����ل ا9

�ل �ر��� ر���� ا	��وس وا����ر 	��دة ا	�����ن ا	ذ�ن أ�رز�1م طر��� ��د�ر ا-�6�ر��نا -2�:  
  :ا	��دة ا	�����ن ا	ذ�ن أ�رز�1م طر��� ��د�ر ا-�6�ر��ن �� ��ل �ر��� ور���� ا	��وس - أ

     � A��Cرداً، ��C  289و���ً �!Cذا ا�����Cر ,Cد ��5C ) ا����ع(أن �دد �Eر ا���دة ) 7( دول#'�ت ا�*��
 ،54و ،50و ،45و ،43و ،35و ،23و ،15و ،7,��Cداً وھCم ا��Cراد 11ة ,Cد ��5C ��ن أن �Cدد ا���Cد

  .�ن أ�راد ���& ا���ث% �4��1ون ,را�� وھم  125و ،85و ،60و
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دول )7  :( Cدد ا+��6�رات �وز��	ذ�ن أ�رز�1م طر��� ��د�ر ا-�6�ر��ن و���ً 	ن ا�����	دة ا��	ا

�ل �ر��� ور���� ا	��وس ا ���1�ا	�� �#�و� ��  
 �دد ا���78رات ر,م ا��رد م �دد ا���78رات ر,م ا��رد م
1 7 3 7 50 5 
2 15 6 8 54 4 
3 23 4 9 60 3 
4 35 3 10 85 4 
5 43 4 11 125 3 
6 45 3    

��ت �ن إ����رات ا8�����ن: ا���در�.  
  

 ���5 ����م ��و�ط أو �وق ا���و�ط أو �#��Cور�وس ,Cد ��5C ن �#�� ���ن أن �دد ا���دة ا�����       
45,��داً ���1ون �وا��  %�Cذه ا�طر��C7دام ھ�C����C����� �Cم �Cن  ، وھCذا ��#Cس�ن ا��دد ا�#�� ����دة ��

��ت �ؤھ��12C��� GCر أ1ر �� ز��دة ���رف وإدراك ا��رد �#ل �� ھو د�د، C�� رهC�E نC� ����� و�ن 1م
ا�Cذ�ن �Cم ��@C� LCن ذ�Cك أن �Cدد ا���Cدة �!م �� ھCذا ا���Cل، و���GC #ون ,��داً ��� *ظرا�G و������� �

��ن �!�C �!ذه ا�طر��� ,��ل ���ر*� ���طر���  ا���رف ���!مC'�#�دة ا��Cدد ا��C� 5C�� ثC�� و��ر����ا��و
�داً �� ��ل �ر��� ور���� ا���وس31�,.  

  
  :��ن �� �ر��� ور���� ا����را	��دة ا	�����ن ا	ذ�ن أ�رز�1م طر��� ��د�ر ا-�6�ر - ب

     A��رداً، ��  289و���ً �!ذا ا�����ر ,د ��5 ) ا����ع(، أن �دد �Eر ا���دة )8(دول� أظ!رت ا�*��
 ،82و ،69و ،54و ،50و ،45و ،39و ،15و ،7,��داً وھم ا��راد ر,م��11ن أن �دد ا���دة ,د ��5 

  .د ���& ا���ث�ن أ�را% 4 ,را�� ���1ونوھم  155و ،105و ،85و
  

�وز�C ا	��دة ا	�����ن ا	ذ�ن أ�رز�1م طر��� ��د�ر ا-�6�ر��ن و���ً 	�دد ا+��6�رات ):  8( دول
  ا	�� �#�وا ���1� �� ��ل �ر��� ور���� ا����ر

 �دد ا���78رات ر,م ا��رد م �دد ا���78رات ر,م ا��رد م
1 7 3 7 69 4 
2 15 6 8 82 5 
3 39 4 9 85 4 
4 45 3 10 105 3 
5 50 5 11 155 4 
6 54 4    

��ت �ن إ����رات ا8�����ن:ا���در�  
  

 6ن ��� ����م ��و�ط أو �وق ا���و�ط أو �#��Cور�وس ,Cد ��5C �#�� ���ن أن �دد ا���دة ا�����       
C1ر ��C����� �C�� �Cم �Cن أ وھCذا ���Cن �ن ا��دد ا�#�� ����دة ����7دام ھCذه ا�طر���C% �54.5��1ون  دة,�

و������� ����& ھذا ا��رد ����ت ���G �ؤ1راً ��� �Eره  ز��دة ���رف وإدراك ا��رد �#ل �� ھو د�د
�داً �!م �� ھذا ا���ل،�, L��� دة  و�ن 1م�Cن ذ�ك أن �دد ا��� L@مو��!�C�� رفCم ا���C� ذ�نCذه  ا�C!�

�CCل �ر���CC  30ا��و��CCو��ر�� وا���CC أدت إ��CC ا#�'�CCف  ���CCا�طر��CC��, �CCل ���ر*�CC ���طر� �CC� ًداCC��,
  .ور���� ا����ر

�ن *�دة �����ن  ��ها�رز �ا	&و&�و��ر��، وا-�6�ر��ن ���ا	طر��� ا	و*وف ��� �دى ا�&�ق : =�/��ً 
  :��/ط� ا	��ث

ً ا	��دة ا	�����ن ا	ذ�ن أ�رز�1م ا	طر����ن  -  أ �ل �ر��� ور���� ا	��وس ���� ��:  
و1=1ون ,��Cداً  إ�دى��� ا��و��و��ر�� ,د أدت إ�� إ#�'�ف أن ا�طر) 9(�دول*���A ا�����ن �ن       

�Cل �ر���C ور����C ا��C�وس وھCم ا��Cراد أر,�Cم� �C� ً����� :215،و13، و11، و9، و7، و4، و ،
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، 93، و88، و85، و82، و69، و60، و57، و54، و50، و45، و43، و39، و23، و18و
، ��*��CCCCCCCC طر���CCCCCCCC 175، و160، و145، و155، و125، و105، و103، و100، و98، و95و

 ،35و ،23و ،15و ،7: �CCداً �����CCً ھCCم ا��CCراد أر,�CCم�CCدى �'CCر ,�إا�CC�78ر��ن أدت إ��CC إ#�'�CCف 
  . 125و ،85و ،60و ،54و ،50و ،45و،43و

��ق ��@L أن ھ*�ك �'رة ,�دة ا���ت ���!م #ل �ن ا�طر��� ا��و��و��ر�� وطر���        ���
  .125، و85، و60، و54، و50، و45،و43، و23، و15، و7 :ا��78ر��ن وھم ا��راد أر,�م

ا�طر����ن  ا���رف ���!م �وا�ط�ھذا وان دل �P*�� �دل ��� أن ھؤ9ء ا���دة ا�ذ�ن �#رر       
ا�������ن ��ل ��1 و��د�ر �ن أ,را*!م، ��8@��� إ�� أ*!م ���1ون ,�و9ً ا������ �ن �*ب أ�راد 

ا��1��ر ذ�ك ا���ول و�در�ب ھؤ9ء ا���دة �����دة ا�����  ا�@رورى �G*2 �ن����!م ا�����، �ذا 
ا������� ���ل �ر��� ور����  �� ا�و�ول إ�� ,رارات ����� و�و��ل ا��#�ر وا�����ب ا��د��1

  .*�ع �!� و�ط���!��إ�� ��,� أ�راد ا����& و����د�!م ��� ا8, ا���وس
رأي ���طر��� ا��و��و��ر�� �& ,�دة ا�رأي �طر��� ��د�ر �#رار ظ!ور ,�دة ا�) 9(و��رض دول    

طر��� ا��و��و��ر�� �#رر ظ!ورھم �� طر��� ��د�ر ا��ن ,�دة  �'رةا��78ر��ن، و�*G ����ن أن 
  .�#رارت �'رة���5 ��� ا��#رارات �ذ�ك ا��78ر��ن، و

  
  

���ن �وا&ط� ا	طر��� ا	&و&�و): 9(دول��طر��� ��د�ر  و��ر�� �دى ��رار ظ1ور ا	��دة ا	�
  �ن �� ��ل �ر��� ور���� ا	��وسا-�6�ر�

  ا�طر���    ر,م ا��رد م
ا��و��و��ر

�� 

طر���  
ا��78ر�

 �ن

ر,م   م ا��#رار
  ا��رد

  ا�طر���  
ا��و��و��ر�

 ة

طر���  
ا��78ر

 ��ن

ا��#را
 ر

1 2 * - - 17  69 * - - 
2 4 * - - 18  82 * - - 
3 7 * * 1 19  85 * * 1 
4 9 * - - 20  88 * - - 
5 11 * - - 21  93 * - - 
6 13 * -  - 22  95 * - - 
7 15 * * 1 23  98 * - - 
8 18 * - - 24  100 * - - 
9 23 * * 1 25  103 * - - 

10 39 * - - 26  105 * - - 
11 43 * * 1 27  125 * * 1 
12 45 * * 1 28  145 * - - 
13 50 * * 1 29  155 * - - 
14 54 * * 1 30  160 * - - 
15 57 * - - 31  175 * - - 
16 60 * * 1      
  ��*� �دم ظ!ور ا��رد #���د" -"      ��*� ظ!ور ا��رد ,��داً       "* "      .���ت �ن ا����رات ا9�����ن: ا���در

  

�ل �ر��� ور���� ا����ر -ب � �� ����  :ا	��دة ا	�����ن ا	ذ�ن أ�رز�1م ا	طر����ن �
ن �1=1 ا���رف ���أن ا�طر��� ا��و��و��ر�� ,د أدت إ�� ) 10(دول �*���A ا�����ن �ن             

، 18، و15، و13، و7، و4، و2: ,��داً �����ً �� ��ل �ر��� ور���� ا����ر وھم ا��راد أر,�م
، 88، و 85، و82، و73، و69، و60، و57، و54، و50، و45، و43، و39، و35، و23و
طر���  أدت ، ��*��175، و160، و145، و125، و105، و100، و98، و95و ،93، و90و

 ،50و ،45و ،39و ،15و ،7: ا�د �'ر ,��داً �����ً ھم ا��راد أر,�م ا���رف ���ا��78ر��ن إ�� 
  .155و ،105و ،85و ،82و ،69و ،54و
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ر�� وطر��� ا�طر��� ا��و��و�� #ل �ن ��� ��ق ��@L أن ھ*�ك �'رة ,�دة ا���ت ���!م      
  .105، و85، و82، و69، و54، و50، و45، و39، و15، و7: ا��78ر��ن وھم ا��راد أر,�م

 ����رون�� ا�طر����ن ا�������ن  ذ#رھمن دل �P*�� �دل ��� أن ھؤ9ء ا���دة ا�ذ�ن �#رر إھذا و      
�*ب أ�راد ����!م ��ل ��1 و��د�ر �ن أ,را*!م، ��8@��� إ�� أ*!م ���1ون ,�و9ً ا������ �ن 

ا��1��ر ذ�ك ا���ول و�در�ب ھؤ9ء ا���دة �����دة ا����� ��  ى@رورا� �G*2 �نا�����، �ذا 
إ�� ا������� ���ل �ر��� ور���� ا�و�ول إ�� ,رارات ����� و�و��ل ا��#�ر وا�����ب ا��د��1 

  .*�ع �!� و�ط���!����,� أ�راد ا����& و����د�!م ��� ا8,
�#Cرار ظ!Cور ,�Cدة ا�Cرأي ���طر���C ا��و��Cو��ر�� ��C, &Cدة ا�Cرأي �طر���C ) 10(�رض دولو�    

رھم ��C طر���C طر���C ا��و��Cو��ر�� �#Cرر ظ!Cوا��Cن ,�Cدة  �'Cرة��د�ر ا��78ر��ن، و�*G ����ن أن 
  .�#رارات �'رة���5 ��� ا��#رارات ��د�ر ا��78ر��ن،  و�ذ�ك 

  
�وا&ط� ا	طر��� ا	&و&�و��ر�� �C طر��� ��د�ر  ا	�����ن �دى ��رار ظ1ور ا	��دة): 10(دول

  .ا-�6�ر��ن �� ��ل �ر��� ور���� ا����ر
  ا�طر���    ر,م ا��رد م

 ا��و��و��ر��
طر���  

 ا��78ر��ن
ر,م   م ا��#رار

  ا��رد
  ا�طر���  

 ا��و��و��ر��
طر���  

ا��78ر��
 ن

 ا��#رار

1 2 * - - 17  69 * * 1 
2 4 * - - 18  73 * - - 
3 7 * * 1 19  82 * * 1 
4 9 * - - 20  85 * * 1 
5 13 * - - 21  88 * - - 
6 15 * * 1 22  90 * - - 
7 18 * - - 23  93 * - - 
8 23 * - - 24  95 * - - 
9 35 * - - 25  98 * - - 
10 39 * * 1 26  100 * - - 
11 43 * - 1 27  105 * * 1 
12 45 * * 1 28  125 * - - 
13 50 * * 1 29  145 * - - 
14 54 * * 1 30  160 * - - 
15 57 * - - 31  175  *  -  -  
16  60  *  -  -            
  ��*� �دم ظ!ور ا��رد #���د" -"           ��*� ظ!ور ا��رد ,��داً   "* "      .���ت �ن ا����رات ا9�����ن: ا���در

 ً �� ا+&�د+ل ��� ا	��دة ا	�����ن ��/ط�� ) �نا	&و&�و��رى، وا-�6�ر�(أ�Gل طر��� �ن ا	طر����ن: =�	=�
  .ا	��ث
     A��� أن ا�طر��� ا��و��و��ر�� ,د أ���ت ا��ر��� ا�و�� ��ن ا�طر����ن ) 11(دول��و@L ا�*��

 C#�61رر ظ!Cورھم  �Cن �C!�=7 ا�ذ�ن �Cم ا���Cرف ���C!ما���دة ا������ن، ��ث أن ا���دة  ا���رف ���
����CC ) �ر���CC ور����CC ا����CCر��CCل و ��CCل �ر���CC ور����CC ا��CC�وس،(نا����CCد�� �ن�CCرة ��CC ا��CCو,*�

�ن إ���� �#رار ظ!ور ا���دة ���طر����ن، و�ء �� ا��ر���C ا��C�*�1 طر���C ا�C�78ر��ن % �75وا��
����Cرة ��C  20,د �#Cرر ظ!Cورھم  ا�ذ�ن �م ا���رف ���!م �ن 7=�!���ث أن ا���دة % 25 ,را�� �*

  .�نا����د�ا��و,��ن 
  ا	�و#��ت

�رت ا�*���A ا�����1 �ن وود �'رة ,�دة أ��ت ���!م #ل �ن ا�طر��� ا��و�و��ر�� وطر��� ا��78ر��ن  -�أ
�'�ر إ�� إ�#�*��  ���ا��ر ا�ذى �ؤ#د ���& ھؤ9ء ا���دة �����1 وا��درة ا���12ر�� ��� أ�@�ء ا����& ا�����، 

��دة �*!م��ا9�#�*��ت ,�ور�!�ز ا8ر'�دى وأ�@�ء ا����& ا����� �� ظل �� ا���ل #���� و�ل ��ن ا ا9
  .ا���د�� وا��'ر�� ����ل ا8ر'�دى

�رت *���A ا���ث �ن وود �Cدد �Cن ا��*�Cز��ن ا�Cذ�ن �C��� 9و*ون �C& ا���Cل ا8ر'�Cدى -�و����C!� ���Cم ��C  ،أ
�C1ل ھCم ا����Cل ا� ا������ن ء ا���دةھؤ9 و��د �� ��ل �ر��� ور���� ا���وس وا����ر،�ز�� �ن ا�����د�1ت 
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 �C� ن�C*��*�ل وذ�Cوع ا����Cرف وا�����Cد�1ت إ��C!م �7��C وأن ھCؤ9ء ا���Cدة �Cن أھCل ا��ر��C و��Cدر �C�1 واط�
  .أ�@�ء ا����& ا�����

�رار ظ1ور ا	��دة ا	�����ن ): 11(دول� C&و&�و��ر�� �وز�	طر��� ا	ن طر�ق إ&�6دام ا�
�ل طر��� �� ��رارھم و/&�� �&�ھ�� وا-�6�ر��ن. 

ر*م  م
 ا	�رد

��� طر��� ا-�6�ر��ن ا	طر��� ا	&و&�و��ر��  
 ا	��رارات

��� ا����ر ا	��وس ��� ا����ر ا	��وس 
1 2 * * 2 - - - 2 
2 4 * * 2 - - - 2 
3 7 * * 2 * * 2 )4( 
4 9 * * 2 - - - 2 
5 11 * - 1 - - - 1 
6 13 * * 2 - - - 2 
7 15 * * 2 * * 2 )4( 
8 18 * * 2 - - - 2 
9 23 * * 2 * - 1 )3( 
10 35 - * 1 - - - 1 
11 39 * * 2 - * 1 )3( 
12 43 * * 2 * - 1 )3( 
13 45 * * 2 * * 2 )4( 
14 50 * * 2 * * 2 )4( 
15 54 * * 2 * * 2 )4( 
16 57 * * 2 - - - 2 
17 60 * * 2 * - 1 )3( 
18 69 * * 2 - * 1 )3( 
19 73 - * 1 - - - 1 
20 82 * * 2 - * 1 )3( 
21 85 * * 2 * * 2 )4( 
22 88 * * 2 - - - 2 
23 90 - * 1 - - - 1 
24 93 * * 2 - - - 2 
25 95 * * 2 - - - 2 
26 98 * * 2 - - - 2 
27 100 * * 2 - - - 2 
28 103 * - 1 - - - 1 
29 105 * * 2 - * 1 )3( 
30 125 * - 1 * - 1 )2( 
31 145 * * 2 - - - 2 
32 155 * - 1 - - - 1 
33 160 * * 2 - - - 2 
34 175 * * 2 - - - 2 

��� 81 20 61 ا	
 100 24.7 75.3 	��&�ھ��% 

ا���دة ا�ذ�ن ظ!روا ��*� (  ) ��*� �دم ظ!ور ا��رد #���د  " -"��*� ظ!ور ا��رد ,��داً  "* "     .���ت �ن ا����رات ا9�����ن: ا���در 
  .  �� ا�طر����ن ���ً 
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ABSTRACT  

    The research is mainly to identify local leaders in the field of 
breeding and caring of buffaloes and cows in EL-HELMIA village-EL-Hamoul 
district- Kafr El-Sheikh governorate Comprehensive research has involved all 
adult  males from the age 18 years old and residents of the village and they 
are 300 respondents beside16 members of the informants in the field of 
breeding and caring of buffaloes and cows, the data for this research has 
been collcted by questionnaire and personal interview with all respondents, 
Different statical methods were used for the data analysis represented in: 
tabular presentation Recurring, and percentages, also the seciomtric matrix 
was used in the seciometric class account (standard) class and Alsseogram 
drawing (map social relationships) 
The founding as follows: 
- The Seciometric method  revealed that there are thirty-one local leaders in 
the field of breeding and caring of buffaloes, and thirty local leaders in the field 
of breeding and caring of cows. 
- The Informants method showed that there are eleven local leader in the field 
of breeding and caring of the buffalo, and eleven local leader in the field of 
breeding and caring of cows. 
- Research results showed that are there ten leaders agreed on them the 
informants method and the seciometric method  in the field of breeding and 
caring for the buffaloes, and ten leaders agreed informants method and the 
seciometric method in the field of breeding and caring of cows.    
  


