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 ذنم .ةلقتسم ةيثحب ةئيE نع ةرابع رطق ةعما?< ع>اتلا ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم

 تانايب cdفوت فد`_ ةي;:ملا ثوحبلا لاجم RS ةYوق ةيساسأ ةيZب رYوطتب د#عملا ماق ،2008 ماع RS ھحاتتفا

 هذE دادعإ مت .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاعاطقلا RS ثحبلاو طيطختلا hiع دعاسg ةنقتم ةي;:م

اصيصخ تانايبلا
ً

 عمت?}ا hiع ةوالع ،رارقلا عنصو طيطختلا تايلمع hiع نcمئاقلا صاtuألا لجأ نم 

   .~{يدا|ألا

 

 :نم ل8 مسقلا اذ4ل زجوملا ر/رقتلا دادعإب ماق 

  ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم ريدم ،ديسلا ميحرلا دبع نسح .د

  ثوحبلا مسق س�ئر ،بويد هللا دبع .د

  كراشم ثحاب ذاتسأ ،غنيك غ�ارت �S .د

  كراشم ثحاب ذاتسأ ،زرويإ ل�يام .د

 ثاحبألا ع�راشم ريدم ،مساقلا ��Sرش امYر

  ثحاب دعاسم cdبك ،ىفطصم hSعلا ةيسمش

  ثحاب دعاسم cdبك ،ي�اث لآ hSع مYرم

  ثحاب دعاسم cdبك ،~{يعنلا دمحم ةثيم

 ثحاب دعاسم ،يدام;<ا دمحم ةش�اع

 ثحاب دعاسم ،ردب انيل

  ثحاب دعاسم ،صاصقلا نcنح

 

 

 

 

 

 

 

 

 يأ ھيجوت نكمYو ،رYرقتلا اذRS E أطخ يأ )SESRI( ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم لمحتي

 ،رطق ةعماج ،2713 .ب .ص :يدي�dلا ناونعلا hiع ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عمل ةلئسأ

اينوd¤كلإ د#عملا عم لصاوتلا نكمي امك ،ةحودلا
ً

 �dع وأ sesri@qu.edu.qa ي�وd¤كلإلا دي�dلا قYرط نع 

  www.qu.edu.,qa/sesri  :تنd¤نإلا

 



SESRI 

 5  ةیحسملا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ثوحبلا دھعم

 ريدقتو ركش

µضرع Eرقتلا اذYملا ر·uم نم ةصلختسملا ةيس�ئرلا جئاتنلل يذيفنتلا ص:º ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم 

 د#عملا .رطق ةعماج SESRI( RS( ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم هارجأ يذلاو ،2018 ماعل

 ةعومجم لوح ةلصفملا ةلئسألا hiع درلل نcمثلا م`¼قو اومدق نيذلاو نيدفاولا لامعلا نم تائملل ن¤مم

   .نcفرشملاو نcيناديملا نcثحابلل كلذك ركشلاو ،ةما#لا تاعوضوملا نم ةعونتم

 عورشملا لصح ثيح ،ي�افتمو يوق يدايق قYرف نم 2018 ماعل ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم º:م دافتسا

 روتكدلاو ،رطق ةعماج س�ئر ،مEردلا نسح روتكدلا نم ةميقلا تا`Áجوتلا hiعو ÀSانتماللا معدلا hiع

 .دو زرYوإ ل�يام .د ةذتاسألا نأ نcح RS ،عورشملل ةريدمك مساقلا امYر تلمع .د#عملا ريدم ،ديسلا نسح

 رYوطتلا لالخ نم عورشملا ةدايق RS ا|راشg ثيح ،~�ÂÃئرلا ثحابلل نيدعاسم نcثحابك المع �S نcك

اضيأ �S نcك روتكدلا ماق .رYرقتلا اذE فيلأت �iإ ةفاضإلاب ميمصتلاو
ّ

 نزوو ،ةساردلا ةنيع رايتخاو دادعإب 

  .º:ملا تانايب ليلحت RS كراش امك ةيئا`Èلا تانايبلا

 ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم RS ثحبلا يدعاسم م`Èم ركذن ،رYرقتلا اذE حاجنإ RS ةcdثك تاما#سإ نورخآ مدق

 ،يدام;<ا ةش�اع ،~{يعنلا ةثيم ،ي�اث لآ hSع مYرم ،ىفطصم hSعلا ةيسمش مEو ،ةي;:ملا ةيداصتقالاو

 ھقYرفو ËSيÊسلا دمحم مدق امك .عورشملا لحارم لاوط قYرفلا اودعاس نيذلا ،صاصقلا نcنح ،ردب انيل

  .~Ìسجوللاو يرادإلا معدلا

الوؤسم نا| ،ضوعلا ةcdغملا روتكدلا ةي;:ملا تايلمعلا ريدم
ً

 ،م`YÎردتو نcيناديملا نcثحابلا نcيعg نع 

 صن ةباتك ةي;:ملا ثوحبلا ايجولونكت ويئاصخأ �iوت امك .تانايبلا عمج ةيلمع hiع فارشإلا كلذكو

 cdبكو يداليم س�نأ حوسملا رYوطتو ةجمرب مسق س�ئر مEو ،ا#لاخدÏو تانايبلا عمجب صاu<ا ةجم�dلا

  ديم;<ا دبع ماصع حوسملا ةجمرب ~ÐÃصختم

 د#عملا .دارفألا ءالؤE عيمج ھب ماق يذلا زاتمملا لمعلا اذE ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم ردقُي

اضيأ ن¤مم
ً

 طيطخت ةلحرم لالخ ةين#ملا م`Öدعاسمو م#معدل )QAR( رطق ةعماجب ~{لعلا ثحبلا بتكمل 

 .~{لعلا ثحبلل ةينطولا تاYولوألا جمانرب لبق نم لومملا ~×حبلا عورشملا اذE ةرادÏو

 

  بويد هللا دبع / روتكدلا

 ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم ،ثوحبلا مسق س�ئر

  رطق ةعماج

  رطق ،ةحودلا

  



 ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم

 

 رطق ةعماج  6

:تا/وتCDا لودج  

 5 ....................................................................................................................................................... ريدقتو ركش

I. 8 ............................................................................................................................................................ ةمدقملا 

II. ا>u11 ........................................................................................................................................ قايسلاو ةيفل 

 10 ............................................................... ةيمالعإلا ةيطغتلاو 2022 ملاعلا سأ| :رطق RS ةدفاولا ةلامعلا .أ

 12 ......................................................................... يقيق;<ا مدقتلا عبÛتل ةقيقد س�ياقم حالصإلا تالواحم .ب

 13 ............ ةدفاولا ةلامعلا هاجت ماعلا يأرلا لوح ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم º:م .ج

III. نملاÝ?16 ...................................................................................................................................................... ةي 

 º ........................................................................................................... 16:ملا تانايب مادختساو تارشؤملا

 16 ................................................................ 2016 رياني 10-9  – ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم :لمع ةشرو

 17 ............................................................................................................................................. ةنيعلا رايتخا

â?ءاطخألاو ،ةباجتسالا مدع ،ةنيعلا م RS 19 ....................................................................... تانيعلا ذخأ 

 º ................................................................................................................... 19:ملا ةرادÏو نايÊتسالا رYوطت

 21 ................................................................................................................... ةنيعلل ةيفارغوميدلا تانايبلا

IV. 23 ........................................................................................................................................................ رشؤملا 

 25 ................................................................................................................ ةيسفنلا ة;æلل åSرفلا رشؤملا

 26 .............................................................................................................. ةيدس?<ا ة;æلل åSرفلا رشؤملا

 27 ................................................................................................................... لمعلا فورظل åSرفلا رشؤملا

 28 ................................................................................................................ ةش�عملا فورظل åSرفلا رشؤملا

 28 ................................................................................................................................. اضرلل åSرفلا رشؤملا

 29 ................................................................................................................................ دوقعلل åSرفلا رشؤملا

V. ع تاسا�ع�الاو تاشقانملاhi 32 .................................................................................................. تاسايسلا 

 36 ................................................................................................................................................ نزولاI:  ق;·ملا

 



SESRI 

 7  ةیحسملا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ثوحبلا دھعم

  :لوادIJا ةمئاق

 11 ..................................................................... رطق RS لامعلا هافر نع ةزراب ةيمالعإ رYراقت :II – 1 لود?<ا

 25 ................................................................................................................. *ةيسفنلا ة;æلا :IV -  1 لود?<ا

 26 ................................................................................................................ ةيدس?<ا ة;æلا : IV -  2 لود?<ا

 27 .............................................................................................. لمعلا فورظل åSرفلا رشؤملا IV -  3: لود?<ا

 28 ........................................................................................... ةش�عملا فورظل åSرفلا رشؤملا :IV -  4 لود?<ا

 29 ........................................................................................................... اضرلل åSرفلا رشؤملا : IV -  5 لود?<ا

 31 ..................................................................................................................... دوقعلا ل|اشم : IV -  6 لود?<ا

 



 ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم

 

 رطق ةعماج  8

I. ةمدقملا 

RS ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم ىرجأ ،2017 ماع RS ةسارد رطق ةعماج ÀS 

أ .رطق RS نمزلا نم ةd¤ف ىدم hiع ةدفاولا ةلامعلا هافر عبÛتو سايق �iإ فد`Ì~ Öلاو ،ا#عون نم �iوألا
ُ

 قلط

 ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم RS ءاu�d·ل لمع ةشرو نمض "ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم"

RS ثحاب تّمض ثيح ،2016 ريانيcّيلحم رارق عانصو ،ءا|رشو ،نcيلودو نcن.  

 hiع ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم قالطإ ر�dي يذلا يرEو?<ا بÊسلا يوطني ،رطق ةلودل ةبسZلاب

الوأ .نcقش
ً

 ةيملاعلا مالعإلا لئاسو cd RSبك مامتEاب ملاعلا ءاحنأ عيمج RS نYرجا#ملا لامعلا ةياعر تيظح ،

 ةصاخ ،رطق وحن مامتEالا اذE نم cdثكلا cíكرت مت ،ديدحتلا ھجو hiع جيلu<ا ةقطنم يفف .RSرعملا عمت?}او

 تالكشملا تلوانت ~Ìلا تاليلحتلا مظعم نإف ،كلذ عمو .2022 افيف ملاعلا سأ| ةفاضتسا نع نالعإلا دع>

 .ةدفاولا ةلامعلا عمتجم �Sامجإ hiع ا#ميمعg نكمي ةيعونو ةيمك ةيعوضوم تاسايق �iإ دنÛسg مل ةموعزملا

 لامعلا هافرب ةلصلا تاذ اياضقلل حي;î مييقت قيقحتل ا`Áلع دامتعالا نكمي ةقوثوم تانايب �iإ ةجاح كان#ف

 ~Ìلا تالكشملا كلت ة?<اعملو ،اعفترم وأ ايندتم هافرلا لدعم ا`Áف نو�ي ~Ìلا تالا?}ا ديدحتلو ،�Sامجإ ل�ش>

  .ةيا`Èلا RS رYوطتلاو نcسحتلا �iإ ةدش> جاتحت

ايناث
ً

 تماق 2015 ر�وتكأ يفف ،رطق RS لمعلا ماظن RS تاcdيغتلا ضع> ثودح �iإ ةراشإلا ردجت ،

 نم كلذ لعجيل )بناجألا اياعرلا ةماقÏو جورخو لوخدب قلعتملاو 21 مقر( لمعلا نوناق ثيدحتب رطق ةلود

 هذ#ل نا| اذإ ام سايقل ةليسو دجوت ال ،كلذ عمو .دالبلا ةرداغم وأ لمعلا ة#ج cdيغg لامعلا hiع ل#سلا

 تايلآ اًيلاح دجوت الو ،تباثو قوثوم سايقم يأ بايغ RS لامعلل ةيلعفلا ةاي;<ا hiع cdثأت يأ تاcdيغتلا

 �iإ ةجاح كانE ،تاسايسلاب ةلصلا تاذ تايصوت ميدقت لجأ نمو .رطقب ةصاخ جئاتن يأ عبÛتل ةلقتسم

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم نإف ،�Sاتلا�و .مئاقلا عضولل ةيعوضومو ةيلحرمو ةلماش ةرظن

 فد`ñ يذلاو ،ةدفاولا ةلامعلا هافرل لماشو بكرم رشؤم ءاش�إ عورشملا اذE لالخ نم فد`ñ ةي;:ملا

 .ةيعوضوم ةقYرطب رطق RS ةدفاولا ةلامعلا هافر عبÛتو سايقل
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 مادختسا RS ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم لبق نم ةدمتعملا ةيجيتاd¤سالا

 ~Ìلا ةمزاللا تامولعملا اEرودب رفوتس لامعلا ةايح نع ةروص hiع لوص;·ل ةيملع ةيئاصقتسا تاسارد

 ،مدقت ا`Áف زرحأ ~Ìلا تالا?}ا ديدحتو م`Öاسايس نع بتd¤ت ~Ìلا راثآلا م#ف RS رارقلا عانص دعاسÛس

 ةسسؤم ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم دعµ .رYوطتلا نم دYزم �iإ جاتحت ~Ìلا تالا?}او

 خYرات ھلو ،لا?}ا اذcd RS Eياعملا hiعأ عم óÃôامتي امب º:ملا بيلاسأ مدختسµ ،ةلقتسم ةيميدا|أ ةيئاصقتسا

 ةمارصلا cdياعم مd¤حت ~Ìلا �Sيلu<ا نواعتلا سلجم لودو رطق RS ةي;:ملا تاساردلا ءارجإ RS لYوط

 RS لمع ةشروب عورشملا اذE ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم قلطأ نأو قبسو .ةيميدا|ألا

 هرYوصت ةقدو ،ةيفافشو ،هcíحت مدعو ،رشؤملا ةيلومش نامضل نcيلود ءا�dخ عم نواعتلاب 2016 رياني

 .مويلا رطق RS نوش�عµ نيذلا نيدفاولا لامعلا ةش�عمو لمع فورظل

µضرع Eرقتلا اذYا ةيناثلا ةرودلا نم 2018 ماع جئاتن ر>uةلامعلا هافر رشؤم ةساردب ةصا 

 º:ملا لمش ثيح ،~öطولا ىوتسملا hiع نيدفاولا لامعلا لثمي ي�اصقتسا º:م نع ةرابع ÀSو ،ةدفاولا

1028 tuةدفاولا ةلامعلا نم اص RS امكو .رطق Eلا;<ا و RS وألا ةرودلا�i لاÌ~ رجأYءارجإ مت ،2017 ماع ت 

 ءالؤE ةش�عمو لمع فورظب قلعتت بناوج ةدع مييقت ھلالخ نم مت 2018 ماع نم لYربأ ر#ش لالخ º:م

 ،لمعلا قوقحو ناس�إلا قوقحو ،ةينكسلا م`Öاعمجمو ،لمعلا عقاوم RS نمألاو ةمالسلا كلذ RS امب ،لامعلا

 صحف لالخ نمف .لمعلا با�رأ لبق نم ا`÷وقلتي ~Ìلا ةلماعملا �iإ ةفاضإلاب ،ةيلاملا تالYوحتلاو لYومتلاو

 فورظلا سكعµ قوثومو åSوضوم رشؤم hiع لوص;<ا وE فد#لا نو�ي ،م#سفنأ لامعلا تاباجتسا

 نأ نم مغرلا hiع .تقولا رورم عم فورظلا هذRS E تاcdغتلا سايق ھنكمي يذلاو ،رطق RS لامعلل ةيلعفلا

 اذEو ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم نأ الإ ،رطق RS بناجألا لامعلا عيمج لمشµ "ةدفاولا ةلامعلا" º·طصم

 يوذ م`÷أب نوفّرعµُ نيذلاو ،ةيفر;<ا لامعألا يوذ لامعلا ةيEافر hiع صاخ ل�ش> زكري ماع ل�ش> رYرقتلا

  .åSام?<ا نكسلاو ةينكسلا تاعم?}ا RS نوش�عµ ةضفخنم تارا#م
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 نع ةيفلخ ي�اثلا مسقلا ضرع�S. µاتلا وحنلا hiع ةبترم ماسقأ ةسمخ hiع رYرقتلا اذE يوتحي

 لوح ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم اEزجنأ ~Ìلا ثاحبألاو رطق RS ةدفاولا ةلامعلا فورظ

Eنم ثلاثلا مسقلا فصي امن�ب عوضوملا اذÝ?امب ،ةساردلا ةي RS وطت كلذYتسالا رÊرايتخاو ميمصتو ناي 

 ةيعرفلا تارشؤملاو ~�ÂÃئرلا رشؤملا ع>ارلا مسقلا ضرع�و .تانايبلا ليلحتو ،º:ملا ةرادÏو ،ةساردلا ةنيع

 ةلصلا تاذ تايصوت hiع ءوضلا سماu<ا مسقلا طلسµ امن�ب ،2017 ماع تامييقت عم نراقملا ليلحتلاو

 .2018 ماعل ةساردلا هذ#ل تاسايسلاب
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II. اIMقايسلاو ةيفل  

  ةيمالعإلا ةيطغتلاو 2022 ملاعلا سأ8 :رطق VW ةدفاولا ةلامعلا .أ

gود قيقدتل رطق تضرع�S ةكراشملا ةدفاولا ةلامعلا هافر لوح فينع RS بلا ةنايصو ءاش�إZةيتحتلا ةي 

 ماظن ضرعg .)1 لود?<ا ùº RSوم وE امك( 2022 ملاعلا سأ| ةفاضتسا قح رطق حنم دع> ةصاخ ،دالبلل

 ةيدوبعلا" ماظنب ضعبلا ھ`Îشو ،تاداقتنالا نم ديدعلل ةدفاولا ةلامعلا ةلافكب صاu<ا قباسلا ةلافكلا

 بعالملا ءانÊب نوموقي نيذلا نيدفاولا لامعلل ةين#ملا ةمالسلاو ة;æلا عضو نأ ضعبلا عقوتو ،"ةرصاعملا

 اصtu 12" نأ ةجردل ةيناس�إ cdغ ا`÷أب لمعلا تاميخم فورظ تفصُو دقو ."...م`Èم فالآ ةعúرأ لتقيس"

اعبت نوضرمYو ةدحاو ةفرغ RS نوماني لامعلا ءالؤE نم
ً

 لمعلا hiع نcمغرم  ... ةرذق تويب RS ةYرزم فورظل 

 تاداقتنالا هذE تنا| ،تامولعملا هذE ةيقادصم RS ضوu<ا نود " ... ءاذغلا لباقم لوسÛلل او|Yُ¤dو رجأ نود

RS ثكcd نايحألا نم gسÛإ دن�i غص ةنيع عم ةي#فش ةيئاوشع تالباقمcdال دق نيذلا دارفألا لامعلا نم ة 

 ا`_ دا#شÛسالا متي ~Ìلا تالاقملا هذE نإف ،ةللضملا نYوانعلا �iإ ةفاضإلاب .حي;î ل�ش> لامعلا ةئف نولثمي

 ،تارافسلا قئاثول ي�اوشعلا رايتخالا كلذ RS امب ،قالطالا hiع ةيملع cdغ بيلاسأ hiع ةيZبم عساو قاطن hiع

 ة#جوم تالباقملا نو�ت ،نايحألا بلغأ RSو ،نابس;<ا RS ةافولا بابسأ ذخأ نود ةيلامجإلا تايفولا تالدعمو

 هافرل ةقوثومو ةقيقد cdبادت بايغ RS تاما`Öالا هذE ةûdكو ةدح نم دYزي نأ ھنأش نم اذEو  .ةيليثمت cdغو

 .لامعلا

 رطق VW لامعلا هافر نع ةزراب ةيمالعإ ر/راقت : II-1لودج

 �d 2013متÊس The Guardian(، 25( نايدراغلا ةفي;î     رطق VW ملاعلا سأ8 "ديبع" :فشكلا

• "... RS ءانبلا عاطق ءاحنأ عيمج RS ُع رطقûd عhi 12 لدعمب نوماني لاجر tuاص
ً

 RS و ةفرغلاYفورظل اعبت نوضرم 

 ."ةرذق تويب RS ةYرزم

• "Eوت ،فيصلا اذRS رقت موي ل| دحاو لدعمب لاب�نلا نم لامعYاًب RS ثكو ،رطقcd مÈ`ةيبلق تامزأب اوب�صأ نابش م 

أ م`÷إ ضعبلا لوقي"ةئجافم
ُ

تو رجأ نود لمعلا hiع او�dج
ُ

 ."ماعطلا hiع لوص;·ل لوسÛلل او|ر

 ".رطق RS مظنملا يرسقلا لمعلا مادختسا hiع ùºاو ليلد •

 ةحودلا RS ةيلاب�نلا ةرافسلا نم قئاثو :ةلدألا 
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 "الماع 4000 ةايحب يدوتس" رطق VW ملاعلا سأlب ةطبترملا ءانب لاغشأ

 The Guardian( 2013( نايدراغلا ةفي;RS î لامعلا تاباقنل �Sودلا داحتالا نلعأ

اصtu رشع انثا ةبارق يأ – ماعلا �i 600 RSإ عفتري دق ماع ل| ءانبلا عقاوم RS نcلماعلا نcب hiتقلا ددع" •
ً

 - عوبسأ ل| 

 ".ةلجاع تاحالصإ ةحودلا ةمو�ح ترجأ اذإ الإ

امامت نوعنتقم نحن" •
ً

 ."ةاي;<او لمعلا فورظ بÊس> نوتومي م`÷أب 

 ".عضولا اذE ة?<اعمل تاءارجإ يأب ةYرطقلا تاطلسلا موقت ال" •

 نم نcمداقلا لامعلا تايفو ؛رطق RS نويلم 1.2 مEددع غلابلا نيدفاولا لامعلا عيمج نcب تايفولل �Sامجإلا لدعملا :ةلدألا

 .2014و 2012 يماع لالخ شµدالغن�و لاب�نلاو دن#لا

 

ق رطق VW ءانبلا عاطق xyع ءوضلا طيلسu :ةرtJلل ملظملا بناIJا
ُ

 ملاعلا سأ8 تايئا{| ليب

 2013 ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاروشZم

ق ~Ìلا كلت نع فلتخت م#لمع ما�حأو طورش نأ اودجيل رطق �iإ نولصي لامعلا" •
ُ

 ةيلمع ءانثأ م#ل تمِّد

 ".فيظوتلا

 ".قالطإلا hiع م`Îتاور نوضاقتي ال وأ ،رو#شل لامعلا بتاور زاجتحا متي " •

 ".تاطلسلا لبق نم زاجتحالا رطu< م`÷وضرع�S µاتلا�و“ ةيمسر قئاثو نودب "لامعلا نو|d¤ي لمعلا با�رأ" •

 ".لمعلا با;îأ لبق نم دالبلا ةرداغم نم م#عنم متو مEرفس تازاوج تردوص نيذلا لامعلا" •

انايحأ( ةلYوط تاعاسل لمعلا hiع نو�dجُي نيذلا لامعلا" •
ً

 ة;î ةيامح RS لمعلا با;îأ لشفو )ةطرفم 

 " .فا| ل�ش> م`¼مالسو لامعلا

 ".ةئ�س ةينكس تاعمجم RS نوميقي لامعلا" •

 

الماع 79و ،ءانبلا عاطق RS لامعلا نم 210 عم تYرجأ ةزكرملا تاعوم?}ا تالباقمو ،تالباقم :ةلدألا
ً

 RS ىرخأ تاعاطق، 

 .صاu<ا عاطقلا نم ةكرش 22و ةمو�;<ا نم نcلثمم عم تاءاقلو

 

  2015 زوين ~Ã& يú يú   "ة/رزم" ـلاب لمعلا فورظ نوفصي رطق VW لامعلا

 04:00 ةعاسلا RS لمعلا أدبي .جراu<ا RS مويلا لاوط ةديدش ةرارح RS لمع� نحن .ةياغلل ةئ�س عقاوملا RS لمعلا فورظ" •

 ".ةياغلل ةيعمق فورظ ا`÷إ .نخاس ءام طقف ،لمعلا عقوم RS برشلل دراب ءام دجوي ال .مويلا لاوط لمع�و

 يذلا ليلقلا لاملا انوحنمي نأ نودYري ال م`÷أل انلتقت انتكرش نإ .انÊتاور عفد ~Ìكرش تضفر ،اًبYرقت نYر#ش ذنم" •

 ".ھقحتس�

 كلذل .كدلب �iإ ديكأت ل�ب كنوديعµ فوسف ،كتكرش نع غالبإلاب تمق اذإ نكلو ،لامعلا نوؤشل بتكم رطق RS دجوي •

 ".ل|اشم يأ نع غالبإلا نم اًدج نوفئاخ عيم?·ف

 ،رذق S)صلا فرصلا .ةYوئم 45 ةرارح ةجرد RS اذEو - م`Öان�بك RS تافيكم دجوي الو ،برشلل ة;<اص هايم رفوتت ال" •

 ".تس�وت رفيلوأ مليف RS لا;<ا وE امك ماعطلا ميدقت متYو
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 .ءانبلا عاطق RS نولمعµ لامع ةثالث عم تالباقم :ليلدلا

 
 يقيقIDا مدقتلا عب�تل ةقيقد س�ياقم :حالصإلا تالواحم .ب

 لامعلا فورظ نcسحت �iإ فد`Ö ةم#م تاسايس ذيفنتو رYوطت رطق ةلود لصاوت

 رادصإ قYرط نع ةلافكلا ماظن ةلودلا تلدع ،لاثملا ليÊس hiع .ةضفخنملا روجألا يوذ نيدفاولا

 نوحبصي �Sاتلا�و ،دالبلا �iإ ةدوعلاو ةرداغملا لامعلا hiع لّ#سµُ يذلاو ،)2015( 21 مقر نوناقلا

 اcdEغو تاcdيغتلا هذcd Eثأت سايق بعصلا نم ،كلذ عمو .م#لفكت ~Ìلا تا#?<ا hiع اًدامتعا لقأ

 ةلامعلا ةش�عم فورظ نcسحتل تاسايس رطق ةلود ذفنت دقف .لامعلل ةيلعفلا ةاي;<ا hiع

 ليÊس hiعف .ةوجرملا جئاتنلا تابثإ نم ةلودلا نكمتت نل ةحي;î تارشؤم نودب نكلو ،ةدفاولا

 ماع نم اًرابتعاو .ظو;·م مدقت ا`Áف زرحأ ~Ìلا تالا?}ا دحأ رفسلا تازاوج ز?â دعµ ،لاثملا

 تازاوج اوملس م`÷أ اذE يونسلا اننايÊتسا RS او|راش نيذلا RS قدانفلا لامع نم %92 دافأ ،2011

 18 مقرلا اذE ضفخنا ،ةرمتسملا طوغضلل ةباجتساو .ةفلتخم بابسأل م#لمع ة#ج �iإ مEرفس

 RSو .2014 ماع RS مEرفس تازاوج تذخأ لمعلا ة#ج نأب لامعلا نم %76 ديفيل ةYوئم ةطقن

 ثالث تفعاضت مEرفس تازاوجب نوظفتحي م`÷أب نوديفي نيذلا لامعلا ةبس� نإف ،تقولا تاذ

ابYرقت تارم
ً

 ي�وناق cdغ رمأ رفسلا تازاوج ز?â نإف ،كلذ عمو .�i 22%إ %8 نم اعافترا ةل?:م ،

اقفو
ً

 لمعلا بحاص hiع بجي" :ھنأ hiع صني يذلا )8 ةداملا ،3 لصفلا ،2015( 21 مقر نوناقلل 

 ،ديدجتلا وأ صيخd¤لا تاءارجإ نم ءا`¼نالا دع> ~+نجألا نطاوملل رفسلا ةقيثو وأ رفسلا زاوج حنم

ةباتك ~+نجألا نطاوملا بلطي مل ام
ً

 " .رفسلا ةقيثو وأ رفسلا زاوجب لمعلا بحاص ظفتحي نأ 

 سايق نكمي ،مويلا لاؤسلا سفن لوانÛت ةديدج ةيئاصقتسا ةسارد ءارجإ لالخ نم

 يذلا مدقتلا ىوتسم را#ظإ مث نمو ةيع�رشÛلا تاcdيغتلا هذ#ل لمعلا با;îأ لاثتما ةجرد

 ûdكأل º:ملا تانايب مادختسا نكمي ،كلذ �iإ ةفاضإلاب .لامعلا هافر نcسحت لاجم RS رطق ھتزرحأ

 نأ نكمي تانايبلا هذE نأ يأ ،تاع�رشÛلل لاثتمالا ةبقارم وأ لصح يذلا مدقتلا عبÛت درجم نم



 ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم

 

 رطق ةعماج  14

gع اندعاسhi نّسحتلل ةديدج تالاجم ديدحتو ةدقعملا تالكشملا لح. RS د#عم بلط ،2014 ماع 

 تازاوج ز?â بÊس �iإ ةراشإلا º:ملا RS نcكراشملا نم ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا

 تنا| رفسلا تازاوج نأ نcكراشملا )٪59( فصن نم ûdكأ دافأ امن�بف .م#لمع ة#ج لبق نم مEرفس

 لامعلا نم ٪36 ماق ،عقاولا RS .لامعلل اًديقعûd gكأ عضو نع جئاتنلا فشكت ،م`Èع امغر ةزجتحم

 تازاوج نمأ hiع اًصرحو ،صاu<ا م`Îلط hiع ًءانب م#لمع با�رأ �iإ مEرفس تازاوج ميلسÛب

 هافر لاجم RS اًديقعûd gكأ تاسايسلا د#شم نأ ىرن ،�Sاتلا�و .لمعلا نكس نكامأ RS مEرفس

 RS نمكي ال رفسلا تازاوج ز?â ةل�شم لح نأ ىرن نأ اننكمي ،ةلا;<ا هذRS E .ةدفاولا ةلامعلا

 مEرابجإ بجي لب ،بسحف لماعلا ةدارإ دض رفسلا تازاوجب ظافتحالا نم لمعلا تا#ج عنم

اضيأ
ً

 .لامعلا ا`Áف ش�عÌ~ µلا نكسلا نكامأ RS نمألا نcسحت hiع 

 

  ةدفاولا ةلامعلا هاجت ماعلا يأرلا لوح ةي�Dملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د4عم ��م .ج

 نم ةعومجم 2010 ماع ذنم ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم ىرجأ

 هذ�d Eتعgو .ةدفاولا ةلامعلا لوح ~{يلقإلاو ~öطولا نيديعصلا hiع ةيئاصقتسالا تاساردلا

 فقاوملا نع ةيساسأ تامولعم رفوتو ،ةقطنملا RS ا#عون نم �iوألا ةيئاصقتسالا تاساردلا

 هذE نم ديدعلا RS عورشلا متي امك ،جيلu<ا ةقطنم RS عمت?}ا نم ةحYرشلا هذE لوح تا#جوتلاو

ايلخاد ةي;:ملا تاساردلا
ً

 º:ملاو ،2018-2010 لماشلا يونسلا º:ملا لاثملا ليÊس hiع ا`Èم ،

 �Sيلu<ا نواعتلا سلجم لودل ةدفاولا ةلامعلا º:مو ،2018-2013 رطق ةلودل يونسلا فصن

 ءارآلا نع ةيساسأ تامولعم قاطنلا ةعساولا ةيئاصقتسالا تاساردلا هذE رفوت .2012 ماعل

 تاساردلا هذE س�قت ،ماع ل�شÊف .ةدفاولا ةلامعلل ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فقاوملاو

 م`ÖالYوحتو ،لمع hiع ا#لالخ نم نولصحي ~Ìلا ةقYرطلاو ،ةدفاولا ةلامعلل ةيساسألا صئاصu<ا

 .ىرخألا جيلu<ا لودو رطق RS م##جاوت ~Ìلا تايدحتلاو ل|اشملا ةcdتوو ةعيبطو ،مEرسأل ةيلاملا

 ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم اEذفني ~Ìلا ةيئاصقتسالا تاساردلا لواحت ،كلذ hiع ةوالع
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 �iإ م#لوصو ةيفيكو ،ناس�إلا قوقحب نيدفاولا لامعلا åSوو ةفرعم مييقت ةي;:ملا ةيداصتقالاو

 تانايبلل رداصم cdفوت لالخ نمو .ا#ل م#مادختساو تالاصتالاو تامولعملا تايجولونكت

 نYو�ت بنجت RS ةدعاسملا �iإ ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم فد`ñ ،ةيعوضوملا

 .ةيليثمتلا �iإ رقتفت تالاح نم اقالطناو ةيصu.لا تاعابطنالا hiع ًءانب ةئطاu<ا تامولعملا رش�و

 ثوحبلا د#عم ىرجأ ،قاطنلا ةعساو ىرخأ ةينطو ةي;:م تاسارد �iإ ةفاضإلاب

اددع ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
ً

 تاYولوألا جمانرب ا#مدقي ~Ìلا حنملا نم ةلومملا ع�راشملا نم 

 ثحب لاثملا ليÊس hiع ا`Èم ،~{لعلا ثحبلا ةياعرل يرطقلا قودنصلل ع>اتلا ~{لعلا ثحبلل ةينطولا

 ءزجك قباسلا ةلافكلا ماظن هاجت م#فقاومو ،ةدفاولا ةلامعلل نYcرطقلا تاروصتو ءارآ RS د#عملا

اcdخأو .2012 ماع RS "ةدفاولا ةلامعلا هاجت نYcرطقلا فقاومل º:م" نم
ً

 نc;:م د#عملا ىرجأ ،

   hiع تقولا تاذ RS ازكر )2 و 1 ةمصاعلا �iإ جYرفلا نم ةسارد( رطق RS ةيعامتجالا ةوûdلا لوح

 لامعلاو نcميقملاو ،نYcرطقلا نcنطاوملا نcب تالعافتلاو تاقالعلاو ،ايلاح åSامتجالا لاملا سأر

 ةيساسأ تامولعم رفوتو ةقطنملا RS ا#عون نم �iوألا ةيئاصقتسالا تاساردلا هذ�d Eتعg .نيدفاولا

 .جيلu<ا ةقطنم RS نوش�عµ نيذلا نم ةئفلا هذ#ل فقاوملا نع

 لوح ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم ا`_ ماق ~Ìلا ثاحبألا نع جتن

كحُم ةيلود تالجم RS ةروشZملا ةيميدا|ألا ثاحبألا نم ددع جيلu<او رطق RS ةدفاولا ةلامعلا
َّ

 ،ةم

 ةيمنتلاو ةر?Ýلا ،2013 ةي�رعلا تاساردلا ةلجم( ةدفاولا ةلامعلا هاجت نYcرطقلا فقاوم  RS امب

 ،ضفخنملا لخدلا يوذ نيدفاولا لامعلل ةيش�عملا فورظلاو ،)åS 2017امتجالا جامدنالا ،2016

 نيدفاولا لامعلا رارق ذاختا ،)2016 ،2013 ةي�رعلا تاساردلا ةلجم( ةلافكلا ماظن حالصÏو

 ةدفاولا ةلامعلاو نYcرطقلا نcب لعافتلاو ةيعامتجالا ةوûdلاو ،)2018 نكامألاو عقاوملا ،نا�سلا(

  .)2016 لما�تلاو ةيلودلا ةر?Ýلا(
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III. نملاtJةي 

  ��ملا تانايب مادختساو تارشؤملا

 يداصتقالا ومنلا قيقحتل ةدفاولا ةلامعلا hiع دمتعÌ~ gلا ةديحولا ةلودلا رطق دعg ال

 .ىرخأ ةيميلقإ تاقايس RS اEرYوطت مت ~Ìلا لامعلا هافر تارشؤم hiع ىرخأ ةلثمأ كان#ف ،ةيمنتلاو

 امب ،ةلود RS 38 جمدلا تاسايس سايقل نYرجا#ملا جامدإ ةسايس رشؤم رYوطت مت ،لاثملا ليÊس hiع

RS ءاضعألا 28 ـلا لودلا كلذ RS وروألا داحتالاúغو يcdEماع ل�ش> ةمدقتملا نادلبلا نم ا. gدع Eهذ 

 ،ىرخألا �Sيلu<ا نواعتلا سلجم لودو رطق ةلود قايس cd RSبك دح �iإ ةمئالم cdغ اcdEغو تارشؤملا

فويض نيدفاولا لامعلا عيمج ا`Áف نو�ي ~Ìلا ةقطنملا ÀSو
ً

 لمعلا نوناق ددحYو ،نYرباعو نcتقؤم ا

 ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم فدE نإف �Sاتلا�و .م`Öاقحتسم عفدو لامعلا لقنتو جورخو لوخد

 قوقحو لامعلا هافرل ةيساسألا ئدابملا م#ف نcب عمجت تارشؤم عضو وE ةي;:ملا ةيداصتقالاو

 RS فيظوتلا عقاوو ةدYرفلا ةيميلقإلا صئاصu<ا رابتعالا نcع> ذخألا عم ،نا�م ل| RS ناس�إلا

 ةيعامتجالا ثوحبلا د#عمل نكمي ،كلذ نم مEألاو .�Sيلu<ا نواعتلا سلجم لودو يرطقلا قايسلا

 مث نمو ،ةYونس º:م ةادأ رYوطت لالخ نم تقولا رورمب تارشؤملا هذE عّبÛت ةي;:ملا ةيداصتقالاو

 .رطق RS ةدفاولا ةلامعلل لمعلاو ةش�عملا فورظ نcسحتل ةمزاللا تاودألاب تاسايسلا �ËSاص دYوزت

 

 2016 رياني 10-9  – ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم :لمع ةشرو

 دافتسا ،لمعلا ةشرو يفف .رشؤملا ةيادب 2016 ماعل ةدفاولا ةلامعلا هافر ةشرو لثمت

 ةu�d<ا بناج �iإ نcيلودو نcيلحم ءا�dخ دوجو نم ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم

 نم .رطق RS نيدفاولا لامعلاو نcنطاوملا عم حوسملا ءارجإب قلعتي اميف ا#مكار ~Ìلا ةدYرفلاو ةلYوطلا

 تانايب ساسأ hiع ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤمل ~Ã&اسألا راطإلا د#عملا عضو ،هذE لمعلا ةشرو لالخ



SESRI 

 17  ةیحسملا ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ثوحبلا دھعم

 ترمتسا .تقولا رورم عم هافرلا RS تاcdيغتلا عبÛتل ا#مادختسا د#عملل نكمي ~Ìلا يدرفلا º:ملا

  .ة;ùاوو ةددحم ةجيÛنب ا`Èم ل| ت`¼نا ،تاسلج عúرأل لمعلا ةشرو

 hiع دارفألا عِّزُو مث ،ا#لمكأب لمعلا ةشرو ةعوم?} cdصق ~{يدقت ضرع> ةسلج ل| تأدب

 .ةلحرم ل�ل صصu}ا جتنملا رYوطتل ةcdغص تاعومجم

 ةدفاولا ةلامعلا ةيEافر رشؤمل ةيس�ئرلا ةماعلا عيضاوملا رYوطت .1

 رشؤملا نم عوضوم ل| لمشÌ~ gلا ةدد;}ا رصانعلا ءانب .2

 ةراتu}ا رصانعلاو عيضاوملا ذيفنتل º:ملا ةلئسأ عضو .3

 رشؤملا نYو�ت ةشقانمو ةيئا`Èلا ةلئسألا ديدحت .4

 

  ةنيعلا رايتخا

 مادختساب ةيصu.لا ةلباقملا º:م ءارجإ مت ،لامعلا هافر رشؤم نم ةيناثلا ةرودلا ذيفنت دنع

ادفاو الماع 1028 ا#ماوق ةنيع ةساردلا تلمشو ،رتويبمكلا زا#ج
ً

 نمم )قوف امف اًماع 18( نcغلابلا نم 

µنوش�ع RS ةينكس تاعمجم وأ لامعلا نكس RS ف لالخ رطق¤dراطإلا مسقني .ةيئاصقتسالا ةساردلا ة 

 نكسلا نكامأ RS صاtuألا ددع> ةصاu<ا تانايبلا hiع ًءانب ةفلتخم تاقبط �iإ لامعلاب صاu<ا

 نمضي .تاقبطلا هذE نم ةلصفنم تانيع مسرل ةبسانتم ةيقبط تانيع ذخأ متي مث .لامعلل صصu}ا

 متي .ةنيعلاو راطإلا نcب ا#سفن ÀS ةقبط ل| RS صاtuألا ةبس� نأ بسانتملا تانيعلا ذخأ مادختسا

 نكس ل| �dتعµُ ،ضرغلا اذ#ل .لحارملا ددعتم جذومن ميمصت دع> ي�اوشع ل�ش> º:ملل لامعلا رايتخا

 ،�iوألا ةلحرملا RS .ةYوناث تانيع ذخأ ةدحو نكسلا RS ةفرغ ل| �dتعgو تانيعلا ذخأل ةيلوأ ةدحو لامعلل

 حامسلا عم لامعلا رايتخال ةYواسÛم صرف حيÛي امم ،ا#م?â عم بسانÛي لامتحا عم ةماقإلا ديدحت متي

 رايتخا دع>( ةيناثلا ةلحرملا RS .ةقبط ل�لو ةماقإ نا�م ل| نم مEرايتخاب صاtuألا نم ددعلا سفنل

  .ةمظتنملا ةYرئادلا ةقYرطلا �iإ ادانÛسا ةفرغلا رايتخا متي ،)ةماقإلا نكامأ
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 ةقYرطب فرغلا رايتخا نإف ،ةرواجتم فرغ RS ش�علا �iإ نوليمي دلبلا سفن نم نcمداقلا لامعلا نأل اًرظن

 صئاصخ RS نيابتلا صرف نم دYزي �Sاتلا�و ،دحاو دلب نم صاtuأ رايتخا ةصرف نم للقي ةي?Ýنم

 ل�ش> ةفرغ ل| RS دحاو صtu رايتخا متي ،كلذ �iإ ةفاضإلاب .ةنيعلل مEرايتخا مت نيذلا صاtuألا

� نأو قبس ،ةراشإلل .نايÊتسالا RS كراش�ل ي�اوشع
ُ

 ةيعامتجالا ثوحبلا د#عمل دئارلا Ý3نلا رش

 تاساردلاو ثاحبألا تالجم �dكأ RS ةدفاولا ةلامعلا حوسمو تانيع رايتخا RS ةي;:ملا ةيداصتقالاو

 ماعلا يأرلا ثاحبأل ةيلودلا ةل?}او ،)Survey Practice" )2013" :كلذ RS امب ،ماعلا يأرلل ةيئاصقتسالا

"International Journal of Public Opinion Research" )2012، 2014(.  

ارظن
ً

 فرغلا رايتخا متي ،ةنيعلا راطإ RS ا#عقومو فرغلا ددع> ةصاu<ا تامولعملا رفوت مدعل 

الوأ .�Sاتلا وحنلا hiع نcتراYز RS ي�اديملا لمعلا ءانثأ ةفرغلا لخاد دوجوملا صu.لاو
ً

 فرشملا لاسرإ متي ،

 �iإ ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم RS ةيناديملا تايلمعلا قYرف نم )رتويبمك زا#ج عم(

 RS ھلاخدÏو نكسلا RS فرغلا ددع نم ققحتلاب لوصولا دنع فرشملا موقYو ،ةدد;}ا ةماقإلا نكامأ

}ا فرغلا ماقرأ �iإ رتويبمكلا cdشµ مث .رتويبمكلا
ُ

uإ مادختساب( ةرات�i رطلاYرئادلا ةقYةرو|ذملا ةمظتنملا ة 

ارظن .)هالعأ
ً

ةداع نكسلا تارقم RS فرغلل ماقرأ دوجو مدعل 
ً

 راس�لا نم ةفرغ ل| ميقرت فرشملا نم بلطُي ،

اءدب نcميلا �iإ
ً

 RS صtu ل| مسا فرشملا درسµ ،فرغلا ديدحت دع> .ةماقإلا نا�م ةباوب �iإ ةفرغ برقأ نم 

 وأ( ةغللا نع فرشملا لأسµ ،كلذ دع> .1ةمئاقلا نم اًدحاو اًمسا ي�اوشع ل�ش> رتويبمكلا راتخي مث ةفرغلا

 ةماقإلا فرشملا رداغµ ،ةراتu}ا فرغلا باب hiع قصلم عضو دع> .دد;}ا صu.لا ا`_ ثدحتي ~Ìلا )تاغللا

 .نYراتu}ا صاtuألا ةلباقم نود

ايناث
ً

 عم تالباقم ءارجإل ةماقإلا نكامأ ةراYزل ةبسانملا ةYوغللا تارا#ملا يوذ تالباقملا يرُجم نcيعg متي ،

} نكمي .مEرايتخا مت نيذلا صاtuألا
ُ

 ةماقإلا نا�م RS ةراتu}ا فرغلا عقوم ديدحت تالباقملا ير?

 
 .ةفرغلا يف نیصخش رایتخا فرشملل نكمی ةلاحلا هذھ يف .ةنیعلل مھرایتخا متیس نیذلا صاخشألا ددع نم لقأ فرغلا ددع نوكی ،تامیخملا ضعب يف 1
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 ءارو ~�ÂÃئرلا بÊسلا .فرشملا لبق نم هرايتخا مت يذلا صu.لا عم ةلباقملا ءارجÏو ،تاقصلملا مادختساب

 تافالتخالا ل;< ËSسلا وE )ةلباقملا يرجُم لبق نم ىرخأو فرشملا لبق نم ةراYز( نكسلا رقمل نcتراYزب مايقلا

 نم نكسلا نكامأ RS نوميقملا نولماعلا يgأي ام ةداع .نcلمت;}ا نcبيجتسملاو تالباقملا يرجُم نcب ةYوغللا

اقفو نcبسانملا تالباقملا يرجُم ديدحت بجي ھيلعو ،ةفلتخم تاغل نوثدحتYو نادلبلا نم ديدعلا
ً

 .كلذل 

 ضعبلا م#ضع> نcبيجتسملاو تالباقملا يرجُم م#ف رذعg اذإ ~+لس ل�ش> تانايبلا ةدوج رثأتت نأ نكمي

 .ةYوغللا تافالتخالا بÊس> حي;æلا ل�شلاب

�Jءاطخألاو ،ةباجتسالا مدع ،ةنيعلا م VW تانيعلا ذخأ  

 لدعم نع رفسأ امم ،º:ملا RS ةكراشملا hiع ا`Èم 200 قفاو ،نكس رقم 231 ةساردلا ةنيع تلمش

ارظنو .%87 هردق �Sامجإ ةباجتسا
ً

 نكميف ،ةفورعملا تالامتحالا يذ تانيعلا ذخأ ماظن �iإ دنÛسg ةنيعلا نأل 

 .º:ملا ءارجإ hiع اًصtu 1028 قفاو ،نكسلا تارقم لخاد .º:ملا اذ`_ طبترملا تانيعلا ذخأ أطخ باسح

 دنع .ةYوئم ةطقن 3.4 -/+ وE تانيعلا أطÐÃô >uقألا د;<ا نو�ي ،ةلمتكملا تالباقملا نم ددعلا اذE عم

 ديدحتو نازوألا ديدحت تاcdثأت يأ( ميمصتلا RS رثؤت ~Ìلا لماوعلا ذخؤت ،هذE تانيعلا ذخأ ءاطخأ باسح

 مت اذإ ھنأ وE تانيعلا ذخأ RS ءاطخألل ةلمت;}ا تاcdسفتلا دحأ ،لاثملا ليÊس hiع .نابس;<ا RS )تاقبطلا

 95( "ةيقيق;<ا ةميقلا" لمشÛس تانيعلا ذخأ أطخ ةبس� نإف ،فورظلا سفن لظ RS ةرم º 100:ملا ءارجإ

 ةباجتسالا مدعو رايتخالا ةيلامتحال ا#طبضل ةيئا`Èلا تانايبلا ةعومجم حيجرت مت .)º:م 100 لصأ نم

  .I) ق;·ملا رظنا(

 

 ��ملا ةراد�و ناي�تسالا ر/وطت

ةيادب ةلئسألا تغيص ثيح ،ةساردلاب ةقلعتملا ةمزاللا تامولعملا ل| عم?< نايÊتسالا ميمصت مت
ً

 

 ةيدن#لاو ةيلاب�نلاو غولاغتلاو ودروألاو ةي�رعلا لثم( ةفلتخم تاغل �iإ ا`¼مجرت تمت مث ةيcíلجنإلا ةغللاب

 ةيانع> ةمجd¤ملا Z:Bلا قيقدت مت ،ةمجd¤لا ةيلمع نم ءا`¼نالا دع> .نcفd¤حم نcمجd¤م لبق نم )ةيشدالغنبلاو

ايلخاد نايÊتسالا رابتخا مت كلذ دع> .ىرخألا تاغللاو ةيcíل�نإلا ةغللا نوديجي نيذلا نcثحابلا لبق نم
ً

 RS 
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 RS نو|راشملا نا| اذإ ام ديدحت عورشملا قYرفل حاتأ امم ،ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم

 hiع تاباجإلا hiع رثؤت دق ~Ìلا ةما#لا فواu}ا ديدحتو ،ا`Áلع ةباجإلاو ةلئسألا م#ف hiع نYرداق ةساردلا

  .ةلئسألا

ادانÛسا نايÊتسالا hiع ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإ دع>
ً

 ةجمرب تمت ،hSخادلا hSبقلا رابتخالا �iإ 

 ة?<اعم دع> .BLAISE جمانرب مادختساب كلذو ،(CAPI) بسا;<ا ةدعاسمب ةيصu.لا ةلباقملا ماظن º RS:ملا

ا#جو hSبق رابتخا ءارجإ مت .جمان�dلا
ً

 ةميق تامولعم hSبقلا رابتخالا اذE رفوو ،بيجتسم hi 21ع ھجول 

ادانÛسا .ةلباقملا ةدمو ،ةلباقملا يرجُم تاميلعgو ،تامدقملاو ،تاباجإلا عاونأو ،ةلئسألا ةغايص نcسحتل
ً

 �iإ 

Eلا ةغايص تمت ،تامولعملا هذZ:uلا ةÈ`تسالل ةيئاÊا`¼جمر�و ناي RS لا ةلباقملا ماظن.uةدعاسمب ةيص 

  .ي�ا`Èلا لمعلل )CAPI( بسا;<ا

 عم?< ةقYرط وEو (CAPI) بسا;<ا ةدعاسمب ةيصu.لا ةلباقملا ماظن مادختساب º:ملا ةرادإ تمت

الدب مدختسg بسا;<ا ةدعاسمب º:ملا تانايب
ً

 RS ةداع اEءارجإ متYو ،ملقلاب ة�وتكملا ةيقرولا قرطلا نم 

 .بوتبال /كوب تون لثم لومحم ~tuÐÃ رتويبمك مادختساب كd¤شملا لمع نا�م وأ لFíملا

 ~+Yردت جمانرب RS كراش امك ،(CAPI) ماظن نع تا`Áجوت hiع لصح نأو قبس ةلباقم يرجُم ل|

µياعمو ةلباقملا تالو|وتورب تايساسأ يطغcd ماظن CAPI ملا تاودأ ةرادإل:º، ع ةسرامملا نمزوhi ةز#جأ 

 تحرط ةلئسألا نأب نامضلا ةبقارم ماظن ةرادإلا تمدختسا ،تانايبلا عمج ةd¤ف لالخ .)ةلوم;}ا( رتويبمكلا

  .ةقدب ا#لي?:g مت تاباجإلا نأو بسانم ل�ش>

 حيقنت مت امك ،دحاو BLAISE تانايب فلم RS ةيدرفلا تالباقملا ظفحو جمد مت ،تانايبلا عمج دع>

 نازوأ حيجرت دع> .ليلحتلل STATA ةيئاصحإلا جما�dلا ةمزح RS هذE تانايبلا ةعومجم ظفحو cíمرتو

 جما�dلا ةمزح مادختساب تانايبلا ليلحت مت ،ةباجتسالا مدعو رايتخالا ةيلامتحا ليدعتل ةيئا`Èلا تاباجإلا
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 ددعتمو cdغتملا ي�انثو ،يدرفلا cdغتملا تاذ تاليلحتلا ءارجإ مت ثيح ،ةيعامتجالا مولعلل STATA ةيئاصحإلا

  .تاcdغتملا

 

  ةنيعلل ةيفارغوميدلا تانايبلا

 لامعلا نولثمي صاtuأ عم ةلباقم 1028 ءارجإ مت ،ةدفاولا ةلامعلا هافر º:م ذيفنت دنع

 يgاوللا تادفاولا تالماعلا º:ملا لمشµ ملو ،رطق RS ةيعامج نكس نكامأ RS نوش�عµ نيذلا نيدفاولا

µابلاغ نلمع RS رطقلا رسألا لزانمYكأ تمض .ة�d بي?}ا نم ةعومجمcأ نtuلاب�نو ،)%29( دن#لا نم اصا 

 ىرخأ نادل�و ،)%3( نcبلفلاو ،)%4( ا�نالYرسو ،)%6( رصمو ،)%9( ناتسكا�و ،)%17( شµدالغن�و ،)28%(

 25 نcب م#فصن ةبارق رامعأ غلبت ثيح ،�Sاوتلا hiع ،33و 34 نcبي?}ا طيسوو رمعلا طسوتم غلبي .)4%(

 حواd¤ت يقبتملا عúرلا نأ نcح RS ،)%28( ةنس �i 44إ 35 نcب ةنيعلا ثلث ةبارق رامعأ حواd¤ت .)%46( ةنس 34و

 دقف ،رطق RS لمعلا تاونس ددع> قلعتي اميفو .)%15( قوف امو 45 رمعو )�i 24 )11%إ 18 نcب مEرامعأ

 ûdكأل دالبلا RS اولمع ةئاملا RS 28و ،رطق RS تاونس عúرأو ةنس نcب حواd¤ت ةدمل )%50( نcبي?}ا فصن لمع

 10 ةدمل رطق RS اولمع نcبي?}ا نم )%22( عúر براقي ام .تاونس رشع نم لقأ نكلو تاونس سمخ نم

 .ûdكأ وأ تاونس

 اًدبأ اوجوí¤ي مل عúرلا نم ليلقب ûdكأو نوجوí¤م )º )71%:ملا RS نcكراشملا عا�رأ ةثالث ةبارق

 امع نcبي?}ا عيمج لئُس ،كلذ �iإ ةفاضإلاب .لمارأ وأ نوقلطم وأ نولصفنم امإ م#ف )1%( GSابلا امأ .)28%(

اماع 18 نع مEرامعأ لقت لافطأ م`ñدل نا| اذإ
ً

 م`ñدل س�ل )%39( نcبيجتسملا ثلث نم ûdكأ نأ HºتYو 

اماع 18 نع مEرامعأ لقت لافطأ
ً

 لافطأ ةثالث وأ )%26( نcلفط وأ ،)%23( دحاو لفط م`ñدل GSابلا امن�ب ،

 .)ûd )12%كأ وأ

 م`Èم %42 نأ ثيح ،لقألا hiع ميلعتلا تاYوتسم ضع> º:ملا م#لمش نيذلا لامعلا مظعم لمكأ

 لمكأ امك .�Sاعلا ميلعتلا وأ يوناثلا ميلعتلا دع> ام ةلحرم او`÷أ م`Èم %17و ،يوناثلا ميلعتلا ةلحرم اولمكأ
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 مل ،كلذ �iإ ةفاضإلاب .)%20( يدادعإلا ميلعتلا وأ )%16( ي�ادتبالا ميلعتلا ةلحرم نcبي?}ا ثلث نم ûdكأ

µبي?}ا ةيلقأل قبسcبي?}ا ةن#مب قلعتي اميفو .)%5( ةسردملاب اوقحتلا نأ نcي ،نÛبcكأ نأ نûd ةثالث نم 

 ،)%12( ةفاظن لامعو ،)%15( نcقئاسو ،)%14( ءانب لامعك ةفلتخم تاعاطق RS نولمعµ )%92( م#عا�رأ

كو ،)%14( تامدu<ا عاطق RS لامعو ،)%12( ءانبلا hiع نcفرشمو ،)%11( نcينفو
ُ

 وأ ،)%7( نcفظوم باّت

µنولمع RS و عيمجتو حالصإgنولمعيف نوقابلا %8 ـلا امأ .)%7( ةز#جألا ليغش RS امب ىرخأ تاعاطق RS كلذ 

 1602 لامعلا لخدب صاu<ا  )mean( يúاس;<ا طسوتملاو  (median) طيسولا نا|و .ةعارزلاو عيبلا ن#م

الامجÏو .�Sاوتلا hiع يرطق لاYر 1200و يرطق لاYر
ً

 لاYر 1200 ير#شلا م#لخد نأ نcكراشملا نم %50 ركذ ،

 لاYر 1200 نم ûdكأ م#لخد نأب اودافأ )%28( نcبيجم ةرشع ل| لصأ نم ةثالث نأ نcح RS ،لقأ وأ يرطق

  .يرطق لاYر 2000 نع دYزي ير#شلا م#لخد نأ م`Èم %22 ركذ امن�ب ،ر#شلا RS يرطق لاYر �i 2000إ يرطق
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IV. رشؤملا 

 مغرلا hiع .ةيسايسلا طاسوألاو ةيميدا|ألا طاسوألا RS عساو قاطن hiع سردي مو#فم وE هافرلا

امومع طبتري ھنأ الإ ،ةفلتu}ا تالا?}ا بسح فلتخي هافرلا فYرعg نأ نم
ً

 قلعتي اميف .ءاخرلا مو#فمب 

 ،دصقملاو أشZملا نادلب كلذ RS امب رصانع ةدع hiع هافرلا تانو�م فلتخم دمتعg دق ،ةدفاولا ةلامعلاب

 RS ةدفاولا ةلامعلا ةلاح RS ،لاثملا ليÊس hiع .ةش�عملاو لمعلا فورظل ةفاضإلاب ،لمعلا عاونأو تاعاطقلاو

 ةدفاولا ةلامعلا نأل ةيمEألا سفنب جامدنالا مو#فم نو�ي ال دق ،�Sيلu<ا نواعتلا سلجم لود ةقطنم

µُتع�dافويض نو
ً

 ،تاسسؤملا ىوتسم hiع امأ .مEدوقع ءا`¼نا دنع ةيلصألا م`÷ادلب �iإ اودوعµ نأ عقوتملا نمو 

µفظوملا ةمالسو هافر دعcياعم نcd Eءادألل ةما. 

 نع حاصفإلا ا#لالخ نم لامعلل نكمي ~Ìلا تالباقملا ءارجإ فورظ ةئي`¼ل دو#?<ا عيمج تلذُب

 تالYوأتلا بنجت ةلواحم �iإ ةفاضإلاب ،تايكولسلاو ،فقاوملاو ،اضرلاو ،هافرلل ةيقيق;<ا تاYوتسملا

 .º:ملا بناوج ضع> RS مييقتلا نم ةضفخنم وأ ةيلاع تاYوتسم نع لامعلا حاصفإ بÊس لوح ة�راضتملا

 تاYوتسم RS ،لاثملا ليÊس hiع ،ةفلتخم تامييقت نع رفسg نأ نكمي ~Ìلا فورظلا نم ةعونتم ةعومجم ةمث

 هافرلا وأ اضرلا تاجرد دمتعg .ةنيعم ةيلمع وأ جمانرب وأ ةمدخ RS لامعلا ا`Èع �dعµ دق ~Ìلا هافرلا وأ اضرلا

 سكعµ ،ماع ل�ش> .ھيلع لوص;<ا م#ل قحي ھنأ نودقتعµ ام نأش> م`Öاعقوتو صاtuألا ھيلع لصحي ام hiع

 وأ م`_ ةصاu<ا ةش�عملاو لمعلا فورظ نو�ت امدنع تققحت دق م`Öاعقوت تنا| اذإ ام لامعلا اضر ىوتسم

 .م`Öاعقوت ~+لت فورظلا كلت لايح م`Öاروصت

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم ماق ،2016 ماع ةمدقملا ءاu�d<ا لمع ةشرو �iإ ادانÛسا

 نم �iوألا ةZ:uلا RS ةمدختسملا تاcdغتملا رايتخال ساسألا ةباثمب نا| يذلاو ،نايÊتسالا دادعإب ةي;:ملا

 ماقو ةيفاضإ ةلئسأ لمش�ل نايÊتسالا د#عملا لَّدع ،�iوألا ةZ:uلا جئاتن ليلحت دعúو .2017 ماع RS رشؤملا

 د#عملا وثحاب مدختسا ،�iوألا ةZ:uلا رارغ hiعو .ةلئسألا ضع> نع تاباجإ| ةحورطملا تارايu<ا ةعجارمب

 داع>ألا تحبصأ ~Ìلاو ةدوصرملا تانايبلا نcب نم ةلص ûdكألا تاcdغتملا ديدحتل لماوعلا ليلحت ةقYرط
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 ةقث تارشؤم لثم ىرخأ ةماE تارشؤم ءاش�إل ةمدختسملا ا#سفن ÀS ةقYرطلا هذEو ،رشؤملل ةيساسألا

ارظن .كل`¼سملا
ً

 �i 100إ 0 نم ةلئسألا سايق ةداعإ تمت دقف ،ةفلتخم تاYوتسم �iإ ادانÛسا ةلئسألا مييقتل 

 .ليلحتلا ءارجإ لبق

 ~Ìلا لامعلا تاباجا تدكأ ةماE لماوع ةتس نأ �iإ ةيناثلا ةرودلا تانايب ليلحت راشأ ،ماع ل�ش>

 ،"ةيندبلا ة;æلا" ،"ةيسفنلا ة;æلا" :لدتعم hSخاد قاسgا لماوعلا هذ#ل نأو ،هافرلا º:م RS تدرو

 لماوعلا نم ل�ل hSخادلا قاسgالا صحف مت ."دوقعلا"و "اضرلا" ،"ةش�عملا فورظ" ،"لمعلا فورظ"

 فورظو ،)دونب 8( لمعلا فورظل ةبسZلاب اعفترم قاسgالا نا|و خابنورك افلأ لماعم مادختساب )س�ياقملا(

 ةبسZلاب الدتعم قاسgالا نا| امك ،)�Sاوتلا hiع ،0.84و ،0.81 ،0.84( )دونب 10( اضرلاو )دونب 6( ةش�عملا

 تلصح ،لماوعلا عيمج نcب نمو .)�Sاوتلا hiع ،0.68و 0.70( ةيندبلا ة;æلاو )دونب 7( ةيسفنلا ة;æلل

 RS ركذي نسحت يأ قيقحت نكمي الف ،س�ياقملا عيم?< ةبسZلاب امأ ،)hS )0.56خاد قسانت ى�دأ hiع دوقعلا

 .رصانعلا نم دYزملا ةلازإ لالخ نم hSخادلا قاسgالا

 ًءانب ةتسلا ةيعرفلا تارشؤملا نم رشؤم ل�ل ةدحوم تاجرد عضو مت ،hSكلا رشؤملا �iإ ةبسZلاب

 ~Ìلا طاقنلا هذE طسوتم باسح مت مث لماع ل| hiع ~Ã&اسألا cdثأتلا ا#ل نا| ~Ìلا رصانعلا طسوتم hiع

g2018( ماعل ةيناثلا ةجوملل لامعلل ماعلا هافرلا رشؤم ليثمتل ةيعرفلا رشؤملا تامييقت ل�ش(. 

 .100 نم �W 81 هافرلا رشؤمل ةيلlلا ةجردلا

 cdشgو S)يجd¤لا لقثلا سفن ا#حنمل ةتسلا لماوعلا نزو مت ،ماعلا رشؤملا اذE باسح دنع

 وأ ةيعرفلا تارشؤملا كلت ûd RSكأ ةيباجيإ جئاتن �iإ ماعلا رشؤملا وأ ةيعرفلا تارشؤملا RS ةعفترملا تاجردلا

 نأ وE كلذ نم مEألاو ،ةجيÛنلا هذcd Eسفت دنع رذ;<ا LSوت KSبZي ھنأ �iإ ةراشإلا ردجت .ماعلا رشؤملا كلذ

 مييقتلا �iإ ةراشإ RS اذE 2018 مييقت cdسفت KSبZي .انيعم اYوئم امييقت وأ ةنيعم ةيفْرَح ةجرد لثمت ال ةجيÛنلا

 ةقحاللا تاونسلا RS ةدئاف ûdكأ 2018و 2017 يماع تامييقت نو�ت نأ KSبZي ،كلذ عمو .2017 ماعل ËSجرملا

 ،ماعلا هافرلا سايق �iإ ةفاضإلاب .تقولا رورم عم ةيعرفلا تارشؤملاو ماعلا رشؤملا ةنراقم نكمي امدنع
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 نم لامعلا هافر RS فعضلاو ةوقلا نما�م hiع ءوضلا طيلسRS g تامييقتلا هذE نم ةيس�ئرلا ةدئافلا لثمتت

 متي ،hSي اميف .ةيعرفلا تارشؤملل ةيس�ئرلا تانو�ملا ديدحتو ،ةيعرفلا تارشؤملا فلتخم نcب ةنراقملا لالخ

 .ةيناثلا ةرودلل åSرف رشؤم ل�ب ةطبترملا جئاتنلا ةشقانمو ضرع

 
 ةيسفنلا ةD¢لل W¡رفلا رشؤملا

 87 ـلا وåS Eرفلا رشؤملا اذEو )1 لود?<ا رظنا( دونب ةعبس نم ةيسفنلا ة;æلا رشؤم نو�تي

 نيدفاولا لامعلا روظنم نم ماع اضر وأ ةديج ةيسفن ة;î دوجو hiع لدي امم ،�i 100إ 0 نم سايقملا hiع

 "نوYزفلتلا ةدEاشم وأ ةءارقلا لثم ،ءايشألا hiع cíكd¤لا" ـب قلعتت ل|اشم يأ نع لامعلا غِلْبُي مل .ماع ل�ش>

 رشؤملا اذRS E ةدراولا رصانعلا ل| نcب نم .)�Sاوتلا hiع %90و %93( م#سفنأ نع "ءوسلاب روعشلا" وأ

 عúر ةبارق راشأ ثيح ،لامعلا ا`Èع غلبأ ~Ìلا تالكشملا ûdكأ "ةقاطلا ةلق وأ بعتلاب روعشلا" نا| .åSرفلا

 ،مايألا فصن نم ûdكأ وأ ،مايأ ةدع ىدم hiع م`¼قاط ضافخنا وأ بعتلاب روعشلا نم م#جاعزنا �iإ لامعلا

 روعشلا" و "ءايشألا لعف RS ةعتملا وأ مامتEالا نم ليلقلا" ھيلي رصنعلا اذEو .)%23( اًبYرقت موي ل| وأ

 اوركذ )�Sاوتلا hiع %13و ،%22( عúرلا ةبارق نأ ظحالي ،كلذ �iإ ةفاضإلاب ".سأيلا وأ بائتكالا وأ طابحإلاب

ذ امك .تالكشملا هذE او#جاو دق لامعلا نأ
ُ

 ة�وعص ھجاون" ÀS لامعلا ا`Èع غلبأ ~Ìلا تالكشملا لقأ ،هالعأ رك

RS لا¤dكcí عhi اشم وأ ةءارقلا لثم ،ءايشألاEزفلتلا ةدYكراشملا ةيبلاغ غلبأ ثيح ،"نوcال" م`÷أ )%93( ن 

 ."قالطإلا hiع ةل�شملا هذE نو#جاوي

 

 

 *ةيسفنلا ةD¢لا :IV -  1 لودIJا

 ادبأ ،مايأ ةدع ،مايألا فصن نم ¬كأ ،اًب/رقت موي ل8 كيأر VW .]...[ كJ¦زي ىدم يأ y¤إ :لاؤس

 ؟ماعطلا لوانت RS طارفإلا وأ ةي#شلا فعض
 ؟كتلئاع وأ كسفن تلذخ وأ تلشف كنأ وأ ،كسفن نع ء~Ã& روعش
 ؟ءايشألاب مايقلا دنع ةعتملا وأ مامتEالا ةلق
 ؟بائتكالا وأ سأيلا ،نز;<اب روعشلا

 ؟مزاللا نم ûdكأ مونلا وأ ،مونلا RS رارمتسالا وأ ،مونلا �iإ دولu<ا ة�وعص
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 ؟ةقاطلا ضافخنا وأ بعتلاب روعشلا

 ؟نوYزفلتلا ةدEاشم وأ ةءارقلا ءانثأ الثم ،cíكd¤لا ة�وعص

  .نا�سلا ىدل بائتكالا سايقل ةادأ وEو PHQ-9 نم åS ÀSرفلا رشؤملا اذ#ل ةلئسألا

 

  ةيدسIJا ةD¢لل W¡رفلا رشؤملا

 ملأو ،ر#ظلا RS ملأو ،ةدعملا مالآ لمشg رصانع ةينامث نم ةيدس?<ا ة;æلل åSرفلا رشؤملا نو�تي

RS عارذلاcقاسلا وأ نcمالآو عادصلاو ،ةقاطلا ضافخنا وأ بعتلاو ،لصافملا وأ ن RS كاسمإلاو ،ردصلا، 

 �iإ 0 نم سايقملا hiع .)2 لود?<ا رظنا( ةماعلا ة;æلا مييقت �iإ ةفاضإ ،لا#سإلا وأ ءاعمألا بارطضاو

ادج ةديج" ا`÷أ hiع م`¼;î )%94( نcكراشملا ةيبلاغ فنص .åS ÀS 84رفلا رشؤملا اذE ةجردو ،100
ً

" )46%( 

 وE لامعلا ا`Èع غلبأ ~Ìلا ل|اشملا ûdكأ نأ Hºتي ،ةمئاقلا RS ةجردملا رصانعلا عيمج نcب نم .)%48( ةديج وأ

  .)%23( ر#ظلا مالآو ،)%27( عادصلاو ،)%30( ةقاطلا ضافخنا وأ بعتلاب روعشلا

 

 

 ةيدسIJا ةD¢لا : IV -  2 لودIJا

 :ةيلاتلا تالكشملا نم يأ ب�س³  ادبأ، اليلق وأ ،اً®ثك تJ¦زأ ل° ،ن®يضاملا ن®عوبسألا لالخ :لاؤس

 .ةدعملا RS مالآ
 .ر#ظلا RS ملأ
 .)B<إ ،نcكرولا ،نcتبكرلا( لصافملا وأ نcقاسلا وأ نcعارذلا RS ملأ RS ملأ
  .ةقاطلا ضافخنا وأ بعتلاب روعشلا
 .عادصلا
 .ردصلا RS ملأ
 .لا#سإلا وأ ،ءاعمألا بارطضا ،كاسمإلا
 ؟كت;î ميقت فيك ،ماع ل�ش>
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 لمعلا فورظل W¡رفلا رشؤملا

 ،ماd¤حالاو ةرادإلا لبق نم ةلماعملا نمضتت دونب ةينامث نم لمعلا فورظل åSرفلا رشؤملا نو�تي

 لبق نم لمعلا نا�م RS ةمالسلا hiع بYردتلا cdفوتو ،لمعلا عقاوم RS ة;æلاو ةمالسلاو ئراوطلا تالاحو

 لامعلا نأ �iإ åSرفلا رشؤملا اذRS E ايلعلا تاجردلا cdشg .)3 لود?<ا رظنا( لمعلا ءالمز عم ةقالعلاو ،ةرادإلا

ادانÛساو .لضفأ لمع فورظب نوعتمتي
ً

 åS ÀSرفلا رشؤملا اذE ةجرد نأ نcبÛي ،�i 100إ 0 نم سايقملا �iإ 

ابYردت يgرادإ رفوت" ةرابع ءانQتساب .85
ً

ايفا| 
ً

 نم ةئاملاب 90 نم ûdكأ نإف ،"لمعلا نا�م RS ةمالسلا لوح 

 دنب لصح ،ةينامثلا دونبلا نcب نم .åSرفلا رشؤملا اذE تارابعلا عم نوقفتي وأ ةدش> نوقفاوي لامعلا

 نcبيجتسملا نم ةئملا RS 99 نأ ثيح ،مييقت hiعأ hiع "ضعبلا م#ضع> نودعاس�و نودودو لمعلا RS ي�المز"

ابYردت يgرادإ رفوت" دنبلل ةبسZلاب .ةرابعلا hiع ةدش> نوقفاوي وأ نوقفاوي م`÷أ اوركذ
ً

ايفا| 
ً

 RS ةمالسلا لوح 

 دونبلا عيم?< مييقت ى�دأ اذEو .دنبلا hiع ةدش> نوقفاوي م`÷أ )%61( لامعلا ~×لث نم لقأ غلبأ ،"لمعلا نا�م

RS Eرفلا رشؤملا اذåS. إ رظنلاب�i لا¤dكcí عhi نأ ودبي ،لمعلا ةئ�ب نمأو ةمالس Eبلطتي ضفخنملا مييقتلا اذ 

 .نكامألا هذRS E لامعلا بYردتو مامتEالا نم دYزملا

  لمعلا فورظل W¡رفلا رشؤملا IV -  3: لودIJا

الضف :لاؤس
ً

 نم ةرابع لxy 8ع ةدش³ قفاوت ال ،قفاوت ال ،قفاوت ،ةدش³ قفاوت تنك اذإ ام ي¶µخأ ،

  :ةيلاتلا تارابعلا

 .hSمع نا�م RS نامألاب رعشأ
أ
ُ

  .ھيف لمعأ يذلا نا�ملا RS ماd¤حاب لماع
 .ھيف لمعأ يذلا نا�ملا RS ةرادإلا RS قثأ
  .hSمع RS ئراوطلا تالاح RS ھب مايقلا hSع نcعتي ام فرعأ

 .ةديج hSمع نا�م RS ة;æلاو ةمالسلا فورظ
  .فاصنÏو لدع> ~öلماعµ يú صاu<ا فرشملا
 .ضعبلا م#ضع> نودعاس�و نودودو لمعلا RS ي�المز
ابYردت يgرادإ رفوت

ً
ايفا| 

ً
 .لمعلا نا�م RS ةمالسلا لوح 
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  ةش�عملا فورظل W¡رفلا رشؤملا

 ةلامعلل ةيش�عملا فورظلا لوانÛي وEو ،رصانع ةسمخ نم ةش�عملا فورظل åSرفلا رشؤملا نو�تي

 ةكابسلاو ،ي�او#لا فيكملا ةدوجو ،ماع ل�ش> لامعلا نكس نكامأ ةدوج رصانعلا هذE نمضتت .ةدفاولا

ادانÛسا .)4 لود?<ا رظنا( ةماقإلا لخاد ماعلا نمألل ةفاضإلاب ،فرغلا لخاد ءا�ر#كلاو
ً

 �iإ 0 نم سايقملا �iإ 

 وåS Eرفلا رشؤملا اذEو ،ةيعرفلا تارشؤملا عيمج نcب نم .åS ÀS 79رفلا رشؤملا اذE ةجرد نأ نcبÛي ،100

 ،ةياغلل ةنمآ ا`÷أ hiع م`Èكس نكامأ لامعلا نم 10 لصأ نم 7 ميق ،ماع ل�ش> .تامييقتلا ى�دأ نcب نم

 ءا�ر#كلا اوفنص )%55( لامعلا فصن نم ûdكأ نأ نcح RS ،زاتمم ھنأب �Sا;<ا م`Èكس نا�م )%33( م`Rلث �dتعاو

 %41( ي�او#لا فّيكملاو ةكابسلا لامعأ مييقتب اوماق ءالؤE نم لقأ اًددع نأ الإ ،ةزاتمم ا`÷أ hiع فرغلا لخاد

 .ةزاتمم ا`÷أ hiع )�Sاوتلا hiع %46و

 

 ةش�عملا فورظل W¡رفلا رشؤملا :IV -  4 لودIJا

 زاتمم :كب صاIMا نكسلا ناlم VW ةيلاتلا رصانعلا نم رصنع ل8 مييقت كنم بلطأ نأ دوأ نآلا :لاؤس

 فيعض وأ لوبقم وأ ديج وأ

 .�Sا;<ا نكسلا ةيعون
 .كتفرغ RS فييكتلا
 .كب صاu<ا نكسلا RS ةكابسلا
 .كب صاu<ا نكسلا نا�م RS ءا�ر#كلا
 .قالطإلا hiع نمآ cdغ وأ ، ام دح �iإ نمآ cdغ ، ام دح �iإ نمآ ، ةياغلل نمآ ؟كنكس نامأ ىدم ام

 

 اضرلل W¡رفلا رشؤملا

µع نيدفاولا لامعلا هافرل ماعلا رشؤملا لمتشhi لمعلا لثم رومألا ضع> نع لامعلا اضر، 

 ،ةيبطلا ةياعرلاو ،ءاذغلاو ،نكسلاو ،تالYوحتلاو ،تابترملاو ،لقنلاو ،لمعلا نا�م RS لمعلا ة#ج ةلماعمو

امومع م#قوقح ماd¤حا ةقYرطو
ً

 RS فنصي .)5 لود?<ا رظنا( رطق Eرفلا رشؤملا اذåS، اضر س�قي يذلا 

 ل�ش> .�i 100إ 0 نم سايقملا سفن hiع 79 ةجردب فنصي رطق RS م`Öاي;< ةفلتu}ا بناو?<ا نع لامعلا
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 ھيلع نولصحي يذلا مونلا نم طسقلا نع )ام دح �iإ نوضارو ةياغلل نوضار( نوضار لامعلا نأ ر#ظي ،ماع

 .)%91( م#ماعطو ،)%91( م#لمع نا�م RS م#لمع ة#ج ا`_ م#لماعÌ~ gلا ةقYرطلاو ،)%94( ةعاس 24 لالخ

 hSي .)�Sاوتلا hiع %53و %55و %63( اًدج نوضار م`÷أ لامعلا فصن نم ûdكأ دافأ ،رصانعلا هذ#ل ةبسZلاب

Eنأ ثيح ،قوق;<او ،نكسلاو ،لمعلاو ،تالصاوملا نع اضرلا دونبلا هذ Eع تلصح رصانعلا هذhi ب امcن 

ادج ٍضار" تافيZصت تائف نcب عمجت ÀSو ،اضرلا تاجرد �Sامجإ نم ةئاملا �i 86 RSإ 90
ً

 ."ام دح �iإ ٍضار وأ 

 لامعلا ثلث �Sاوح لاق دقف .ام`Èع اضرلاب لامعلا رعشµ ناذللا نادنبلا ام#ف ةيلاملا تالYوحتلاو بتارلا امأ

 فيZصت نcسحتل لاجم دوجو �iإ cdشµ امم ،)�Sاوتلا hiع %33و %30( نيدنبلا نيذE نع ةياغلل نوضار م`÷أ

 åSرفلا رشؤملا تانو�م لثمي يذلاو  ~Ã&اسألا بتارلا طسوتم نأ �iإ ةراشإلا ردجت .اذåS Eرفلا رشؤملا

 .�Sاوتلا hiع ،)اYًر#ش اًرالود 439( يرطق لاYر 1602و )اYًر#ش اًرالود 342( يرطق لاYر 1250 غلبي ،دوقعلل

 

 اضرلل W¡رفلا رشؤملا : IV -  5 لودIJا

 y¤إ ٍضار ®غ ، ام اًعون ٍضار ، ةياغلل ٍضار كنأ دقتعu ل° ... نع كاضر ىدم ام ،ماع لlش³ :لاؤس

 ؟ادبأ ٍضار ®غ ، ام دح

 كبتار
 ا#لاسرإ كنكمي ~Ìلا لاومألل �Sا;<ا غلبملا

 كلمع
 نكسلا
 ماعطلا
 تالصاوملا
 ةيبطلا ةياعرلا
 ةعاس 24 ةd¤ف لالخ لدعملا RS ھيلع لصحت يذلا مونلا رادقم
Ì~ gلا ةقYرطلا

ُ
 كلمع نا�م RS كلمع ة#ج ا`_ كلماع

ت ~Ìلا ةقYرطلا
ُ

 رطق RS انE كقوقح ا`_ مd¤ح

 
  دوقعلل W¡رفلا رشؤملا

 ةلئسألا نم ةعومجم نم نو�تي يذلاو ،"دوقعلا" åSرفلا رشؤملا وE هافرلا رشؤم نم cdخألا نو�ملا

 مEدوقع> ءافولا مت اذإ امو ،مEدوقعل م#م#فو ،مEدوقع> ملع hiع اونا| اذإ ام لوح لامعلا hiع حرطت ~Ìلا
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الاومأ اوعفَد دق اونا| اذإ امو ،ير#شلا م`Îتار لوح ةلئسأ اًضيأ åSرفلا رشؤملا نمضتي .)4 لود?<ا رظنا(
ً

 

 .رطق �iإ مودقلاب م`Tاقدصأو م`_راقأ نوصويس اونا| اذإ امو ،مEرفس تازاوج ز?âو ،رطق �iإ ء�Sملل

افيZصت لقألا وEو 71 ةجرد hiع åSرفلا رشؤملا اذE لصح
ً

 �iإ 0 نم سايقملا hiع ةيعرفلا تارشؤملا عيم?< 

100. 

 10 ل| نم 7 لاق ،ماع ل�ش> .ھتاYوت;} ديج م#ف م`ñدلو مEدوقع> لامعلا غالبإ متي ،ماع ل�ش>

ادج ةديج ةيارد hiع اونا| م`÷أ لامع
ً

 نم ûdكأ لاق ،كلذ عمو .مEدوقع> )%35( ةديج ةيارد hiع وأ )34%( 

 ءالؤE نcب نم .م#لمع دقع اوعقو امدنع مEدقع نم ةhi �:uع اولصحي مل م`÷أ )%51( ليلقب لامعلا فصن

 لدتعم وأ )%70( لما| م#ف نع لامع 10 لصأ نم 9 برعأ ،مEدوقع نم B:� م`ñدل نيذلا لامعلا

 .)%9( ام دح �iإ وأ )%1( قالطإلا hiع ھلمع دقع م#في مل نYرجا#م لامع 10 ل| نم دحاو .)%20( مEدوقعل

 ةرابعúو .لما�لاب مEدوقع> ءافولا مت ھنإ لامعلا نم )% 80( 10 لصأ نم 8 لاق ،مEدوقع ذيفنÛب قلعتي اميفو

ت مل مEدوقع نأ )%20( 5 لصأ نم 1 لاق ،ىرخأ
ُ

  .لما�لاب مd¤ح

 قوقح تامظنم لبق نم داقتنالا طاقن ûdكأ نم ةدحاو ÀSو ،رفسلا تازاوج ز?Uب قلعتي اميف

 .م#لمع تا#ج لبق نم اEز?â مت دق مEرفس تازاوج نأ لامعلا )%32( ثلث نم برقي ام دافأ ،ناس�إلا

 ةسرامم نإ و نيدفاولا ةماقÏو جورخو لوخد مظني يذلا )2015 ماعل 21 مقر( ديد?<ا نوناقلا بجومب

â?رفسلا زاوج ز Eاتك بلط بجومب طقف ا`_ حومسم هذúإ ةراشإلا ردجت .2لامعلا نم ي�i نم %16 نأ 

 ةقاطب لباقم RS اEز?â مت وأ )%8( م`Öدارإ دض ة�و?Uم تنا| مEرفس تازاوج نأ �iإ اوراشأ نcبيجتسملا

 م`Îلط hiع ءانب اEز?â مت دق مEرفس تازاوج نأب )%84( م#عا�رأ ةثالث لاق امن�ب ،)%8( م`_ ةصاu<ا ةYو#لا

 .ا#ظف;< صاu<ا

 
 

 
 وأ صیخرتلا تاءارجإ لامكتسا دعب يبنجألا نطاوملل رفسلا ةقیثو وأ رفسلا زاوج حنم لمعلا بحاص ىلع بجی" :دیدجلا نوناقلا صن نم 8 ةداملا يف  2
 نطاوملا حنمی نأ لمعلا بحاص ىلع بجی ،كلذ عمو .رفسلا ةقیثو وأ رفسلا زاوجب ظفتحی لمعلا بحاص نأً ةباتك يبنجألا نطاوملا بلطی مل ام ،دیدجتلا
  ."بلطلا دنع رفسلا ةقیثو وأ هرفس زاوج يبنجألا
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  دوقعلا ل8اشم : IV -  6 لودIJا

 لاؤس

 ؟لماعك كقوقحب كتفرعم ىدم ام ،كلمع cd RSكفتلاب

 ؟كل ةمو#فم كلمع دقع RS ةدراولا تامولعملا تنا| ىدم يأ �iإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RS كيأر، Eلالا مت ل¤íةدراولا طورشلاب ما RS لا دوقعلا وأ( ھيلع تعقو يذلا دقعلاÌ~ لع تعقوÁ`لما| ل�ش> )ا،  
 ؟رطق �iإ كلوصو ىدل ادبأ ا`_ ماí¤لالا متي مل وأ ايئزج وأ
 
 
ايئزج 

ً
  رطق �iإ كلوصو ىدل قالطإلا hiع ا#مd¤حت مل وأ ،

 
 

 ؟ر

 ؟يرطقلا لاYرلاب ،ةيساسألا كتفيظو نم ايلاح ~Ã&اسألا ير#شلا كبتار وE ام
 ؟كرفس زاوجب ظفتحي نم
Eيأل لاملا عفد كيلع نا| ل tuع لوص;·ل )ليفكلا ،ةلا|ولا ،ءاقدصألا ،ةلئاعلا( صhi لمع RS ؟رطق 
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V. ع¶الاو تاشقانملاlع تاساxy تاسايسلا  

 امم ،2018 ماع �i 81إ 2017 ماع 75 ةجرد نم ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤمل ماعلا فيZصتلا عفترا

µشcd إ�i امجإلا هافرلا ىوتسم نسحت�S ةدفاولا ةلامعلل. µجرملا رشؤملا 2017 ماع رشؤم دعËS وYةيادب لثم 

 تارود نم هالت امو 2018 ماع رشؤمل نكمي ،كلذل ةجيÛن .رطق RS ةدفاولا ةلامعلا ةياعر عبÛتو مييقتل دو#?<ا

 عقاوم RS نمألاو ةمالسلا كلذ RS امب ،لامعلا ءالؤ#ل ةش�عملاو لمعلا فورظ بناوج نم ديدعلا مييقت رشؤملا

 �iإ ةفاضإ ،ةيلاملا تالYوحتلاو لYومتلاو ،لمعلا قوقحو ،ناس�إلا قوقحو ،ةينكسلا تاعم?}او لمعلا

 ماع نم رشؤملا RS نسحتلا اذ�i Eإ تدأ ~Ìلا لماوعلا ÀS ام .م#لمع تا#ج لبق نم ا`_ نولماعÌ~ µلا ةقYرطلا

 ماع �i 71إ 2017 ماع 61 نم( "دوقعلا" :ÀS لماوع RS 3 تان�سحتلا هذhi Eجتت ؟2018 ماع �iإ 2017

 .)�i 79إ 72 نم( "اضرلا" و )�i 85إ 77 نم( "لمعلا فورظ" ،)2018

 ،كلذ عمو .)2018و 2017( تارودلا نcب �i 71إ 61 نم ،با?Vإلل ةcdثم ةزفق "دوقعلا" لماع د#ش

 نأ �iإ اذcd Eشµ .نcترودلا الك RS ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤمل ةيس�ئرلا لماوعلل فيZصت ى�دأ hiع لصح

 لجأ نم دوقعلا ماd¤حا كلذكو لامعلا دوقع لوح تامولعملا لقنو م#ف نcسحت �iإ ةجاحب لمعلا با;îأ

 2017 ماع º:م تانايب تر#ظأ ،لاثملا ليÊس hiع .ةدفاولا ةلامعلل ماعلا هافرلا قيقحت RS رطق دو#ج معد

امامت مEدوقع اوم#ف )٪52( لامعلا فصن �Sاوح نأ
ً

 لمعلا تا#ج نأ نودقتعµ لامعلا نم%63 دقتعµ امن�ب ،

امامت اEدوقع>  تمí¤لا دق
ً

امامت نوم#في م`÷أ لامعلا نم %70 دافأ ، 2018 ماع RS ،كلذ عم و .
ً

 تامولعملا 

 .لما�لاب مEدوقع اومd¤حا دق لمعلا با;îأ نأ م`Èم %80 ركذو ،مEدوقع RS ةدراولا

 ؟ركذلا ةفلسلا ةلئسألا hiع تاباجإلا RS أرط يذلا cdبكلا نسحتلا اذE رسفي نأ نكمي يذلا ام

 ثيح نم ءاوس ،يرطقلا لمعلا نوناق لّدع يذلاو ،2017 ماعل )13( مقر نوناقلا قيبطت وE تالامتحالا دحأ

 اذE نا| .لمعلا با�رأو لامعلا نcب تاعزانملا ةYوسÛل ةيلآ cdفوتو ةيلامعلا تاعزانملا ةYوسÛل نا?< ءاش�إ

 نم �iوألا ةرودلا ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم ىرجأ امدنع هذيفنت ةيادب RS نوناقلا
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 RS ةيناثلا ةرودلا نم د#عملا جئاتن سكعg دقو 2017 ماع نم لوألا فصنلا RS ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم

اذيفنت 2018 عي�ر
ً

 21مقر نوناقلل لما�لا ذيفنتلا تد#ش ةd¤فلا هذE نأ �iإ ةراشإلا ردجت امك .نوناقلل �dكأ 

ارابتعا ھقيبطت مت( نيدفاولا ةماقإ و جورخو لوخد مظني يذلا 2015 ماعل
ً

 حمسµ و ،)�d 2016مسµد نم 

Eيغتب لامعلل نوناقلا اذcd ةديدج دوقع عيقوتو لمعلا ة#ج RS ÷`ف ةيا¤dلمعلا بحاص ةقفاوم نود دقعلا ة 

 نوؤشلاو لمعلاو ةYرادالا ةيمنتلا ةرازوو ةيلخادلا ةرازو نم ةقفاوم �iإ لامعلا جاتحي ،كلذ عمو .�Sا;<ا

 .لمعلا ة#ج نم نذإ �iإ ةجاحب نولظيسف ،مEدقع ةيا`÷ لبق لمعلا با�رأ cdيغg لامعلا دارأ اذإ ةيعامتجالا

 دوقعلل لامعلا م#ف نامض لالخ نم نcسحتلل لاجم كانE لازي ال ھنأ جئاتنلا ùºوت ،كلذ عمو

 دنع مEدقع نم ةu:� اوقلت م`÷أ )% 49( نcبيجتسملا فصن نم لقأ غلبأ ،2018 ماع RS .لضفأ ل�ش>

 ة;ùاو" تنا| ھيلع وعقو يذلا دقعلا RS م#لمع ليصافت نأ )%66( م`Rلث ركذو ،لمع دقع hiع م#عيقوت

 مل اذإ اًئ�ش ~öعµ ال اذE نإف ،مEدوقع نم ةu:� لامعلا كلتمي نأ يرطقلا نوناقلا طd¤شµ امن�بف ."ةياغلل

µوت;}ا م#ف لامعلا عطتسYاتلا�و .لما�لاب تا�S، ونWÃ~ قوق;< ةينطولا ةن?·لا لثم تامظنم موقت نأب 

 hiع م`Öدعاسمو ةيدقاعتلا م#قوقحب م`¼يعوتل نcلماعلل ةصصختم تارودو ةيعوت تالمح ميظنÛب ناس�إلا

 ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلاو ةYرادإلا ةيمنتلا ةرازو ~WÃون ،كلذ �iإ ةفاضإلاب .ةيدرفلا مEدوقع م#ف cdسفت

  .مEدوقعل لضفأ م#ف لجأ نم مألا م`¼غلب دقعلا نم ةZ:uب لامعلا دYوí¤ل لمعلا با�رأ عم نواعتلاب

gئرلا لا?}ا دوقعلا دع�ÂÃ~ كلو ،انسحت ر#ظأ يذلاÈ`ا RS ةجاحب لازي ال يذلا لا?}ا تقولا تاذ 

الاجم ىرخألا ةيعرفلا تارشؤملا رفوت ،كلذ عمو .لمعلا نم دYزملا �iإ
ً

 لامعلا ةمالس دعg .ماعلا رشؤملا عفرل 

 ةيZبلا ءانب hiع بصنملا مامتEالا ءوض RS ةصاخ ،ءانبلا عقاوم RS نcلماعلا لامعلل ةبسZلاب ةيساسأ ةيضق

 �iإ 2017 ماع 77 نم cdبك ل�ش> "لمعلا فورظل" åSرفلا رشؤملا داز امك .2022 ايفيف ملاعلا سأ�ل ةيتحتلا

اضيأ تداز ،2018 ماع 85
ً

 ماع RS %87 نم ئراوطلا تالاح RS ھلعف م`Áلع بجي امب نيدفاولا لامعلا ةفرعم 

 وأ )%61( ةدش> لامعلا نم ô{ظعلا ةيبلاغلا تقفاو ثيح ،2018 ماع RS .2018 ماع �i 94% RSإ 2017

 ،كلذ �iإ ةفاضإلاب .لمعلا نا�م RS ةمالسلا لوح RSا�لا بYردتلا رفوت م`Öرادإ نأ )%25( ام دح �iإ تقفاو
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 ةبسZلا سفنو ئراوطلا تالاح RS ھلعف م`Áلع بجي امب يوق روعش م`ñدل لامعلا نم ةئملا RS 70 نأ نcبÛي

 با;îأ نأ �iإ اذcd Eشµ ،ماع ل�ش> ،كلذ عمو .م#لمع RS نامألاب نورعشµ م`÷أ hiع ةدش> اوقفاو ابYرقت

 اذE نوبعوتسµ لامعلا ءالؤE نأو لامعلا ةمالس hiع بYردت ثودح نامضل �dكأ د#ج لذب �iإ ةجاحب لمعلا

امامت بYردتلا
ً

 ةحارلا حئاول ةيمEأ لوح ةيعوت تالمح ناس�إلا قوق;< ةينطولا ةن?·لا رفوت نأب ~WÃون .

 نوؤشلاو لمعلاو ةYرادإلا ةيمنتلا ةرازو لمعg نأ بجي امك نcفظوملاو لامعلا نم ل�ل لمعلا تاعاسو

 RS ھلعف KSبZي ام ةفرعمو ة�ولطملا ةمالسلا hiع مزاللا بYردتلا لمعلا تا#ج ميدقت نامض hiع ةيعامتجالا

 .ئراوطلا تالاح

 ماع RS %83 نم لمعلا نع ةدفاولا ةلامعلا اضر لدعم عفترا ،اضرلل åSرفلا رشؤملاب قلعتي اميف

 %84 نم م#لمع تا#ج لبق نم ا`÷وقلتي ~Ìلا ةلماعملا نع لامعلا اضر داز امك .2018 ماع �i 89% RSإ 2017

RS إ 2017 ماع�i 91% RS نع اضرلا لدعم داز امك %2 ةجردب بتاورلا نع اضرلا ىوتسم دادزاو .2018 ماع 

 اضر دنب ى�دأ وE بتارلا نع اضرلا لظي ،كلذ عمو .2018 ماع �i 79% RSإ 2017 ماع RS %76 نم تالYوحتلا

 دكأتلل لمعلا با�رأ ةبقارم م#ملا نم ،بتاورلل ةبسZلاب .)RS 2018 %67و RS 2017 %65( رصانعلا ل| نcب نم

 .دوقعلا RS ا`Áلع صوصنملا بتاورلا تاYوتسم معدو ةينوناقلا روجألل ى�دألا د;<ا تابلطتمل م`TافيÛسا نم

 اومí¤لا دق لمعلا با;îأ نأ نودقتعµ لامعلا نا| ءاوس ،ةم#م بتاورلل ايلعلا تاYوتسملا نأ نم مغرلا hiع

ارمأ ةلادعلا كاردÏو ةيفافشلا دعg .اضرلا hiع ىوقأ ارشؤم دعµ كلذ نإف ،ال مأ مEدوقع>
ً

ام#م 
ً

 ةياغلل 

امامت ا`Öاعارم تمت" مEدوقع نأ اودقتعµ مل لامعلا نم %20 نأ الإ ،ةدفاولا ةلامعلا اضرل ةبسZلاب
ً

" RS ماع 

 ةضفخنم قرط hiع لامعلا لوصح نامض RS نcسحتلا تالاجم دحأ لثمتي ،تالYوحتلل ةبسZلا�و .2018

 �iإ بتاورلا لYوحت نامض hiع 2015 ماع RS روجألا ةيامح ماظن ميدقت دعاس .لاومألا لYوحتل ةفل�تلا

 ضفخنملاو فافشلاو لداعلا لYوحتلا نامض hiع دعاسµ ال ھنكل ،ةيل;}ا كونبلا RS لامعلا تاباسح

 .ةيلصألا لامعلا نادلب �iإ لاومألل ةفل�تلا
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 ة;æلا :نيديدج نcلماع نمضتي 2018 ماعل ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم نأ �iإ ةراشإلا ردجت

الومش ûdكأ ةYؤر لضفأ ل�ش> سكعيل نايÊتسالا رYوطت اذE سكع�و .)79( ةيش�عملا فورظلاو )84( ةيندبلا
ً

 

 تارودلا عم اًمئاد ةنراقملل ةلباق ةيلبقتسملا ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم تارود نو�تس .رطق RS لامعلا هافرل

 .ةيساسألا داع>ألا سفن hiع يوتحيس نايÊتسا ل| نأل ةقباسلا

 ،لمعلا فورظو ،دوقعلا ÀS نسحتلا نم �dكألا ردقلا تدبأ ~Ìلا ةيعرفلا تارشؤملا نأ  نم مغرلاب

اضيأ لظت ا`÷إف ،ةش�عملاو لمعلا فورظل ةفلتu}ا بناو?<ا نع اضرلاو
ً

 عيمج نcب مييقت ى�دأ تاذ تارشؤملا 

 ى�دأ hiع اضرلاو دوقعلا تلصح ،ةيعرفلا تارشؤملا عيمج نcب نم نأ ركذلاب ريد?<او .ةيعرفلا تارشؤملا

 مالعإ بلطتت نيدفاولا لامعلل ماعلا هافرلا RS تان�سحتلا نأ �iإ تامييقتلا هذcd Eشg ،ماع ل�ش> .مييقت

 د#عم موقي ،قلطنملا اذE نم .لما�لاب مEدوقع ماd¤حاو مEدوقعل لما�لا م#م#ف cdس�تو م#قوقحب لامعلا

 ويام RS ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤمل ثلاثلا يونسلا º:ملا ءارجإب ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا

 لوأ عم نcسحت �iإ جاتحت ~Ìلا تالا?}او ،ةم#ملا ةوقلا تالاجم نم ديدعلا ديدحت مت نcح يفف .2019

 رارقتسا hiع ظاف;·لو ةماعلا تاEاجتالا سايقل ةيفاضإ تانايب ةعومجم �iإ ةجاح كانE ،نc;:م

 .رشؤملا ةيقوثومو

  



 ةدفاولا ةلامعلا هافر رشؤم
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  نزولاI:  قÁDملا

 رايتخالل ةفلتخم تالامتحا ان;:م RS تانيعلا ميمصت قلخي دق ،ىرخألا حوسملا RS لا;<ا وE امك

 نازوألا ديلوت يرورضلا نم كلذل .ةم#م ةيعرف تاعومجم �dع ةفلتخم ةباجتسا تالدعم كانE نو�ت دقو

 سكع Ì~ ÀSلاو ،ةيساسألا نازوألاب ةيلمعلا هذE أدبت .تالكشملا هذE نع جتانلا صقنلا دسل ةمزاللا

 hiع لامتحالا اذE دمتعµ ،ةي;:ملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ثوحبلا د#عم ميماصت RS .رايتخالا ةيلامتحا

"𝑀 وEو ،لامعلل ~öكس عمجم رايتخا ةيلامتحا )hS: )iي امك ةثالث تالامتحا 𝑀⁄ ثيح i  Eميخملل رشؤم و 

، 𝑀" Eألا ددع وtuصا RS عم?}ا i ، و M Eامجإ و�S ألا ددعtuنونطقي نيذلا صا RS كسلا عم?}ا عونö~ 

 وEو ~öكسلا عم?}ا RS ةفرغ رايتخا لامتحا (ii) ،راطإلا RS ةرفوتم ماقرألا هذi. E ميu}ا اذE ھيلإ ~{تZي يذلا

𝑟 𝑅⁄  ثيح r Eو ةدد;}ا فرغلا ددع و R Eامجإ و�S فرغلا ددع RS كسلا عم?}اö~. رايتخا متي ھنأ امب 

tuنإف ،ةفرغ ل�ل دحاو ص r Eألا ددع اًضيأ وtuرايتخا مت�س نيذلا صاEم RS كسلا عم?}اö~. RS Eهذ 

 رايتخا لامتحا (iii)  .ةينكسلا ةعم?}ا �iوألا تاراYزلا RS ثحبلا لوح تامولعم عمجب نوفرشملا موقي ،ءانثألا

tuص RS و ةفرغلاE1 و 𝑓⁄ ثيح f Eألا ددع وtuصا RS و ةفرغلاYفرشملا ةطساوب اًضيأ ا#عمج متcن. 

 :�Sاتلا وحنلا hiع ةيساسألا نازوألا باسح نكمي

𝑊)*+, = 1 𝑝⁄    and   𝑝 = 𝑑 012
1
3 04

5
3 06

7
3 

}ا ةينكسلا تاعم?}ا ددع وd E ثيح
ُ

uةينكسلا تاعم?}ا كلت نم دد;}ا عونلل ةرات. 

 اًيتاذ ةنوزوم ةنيعلا نو�تو ،هcdغ نود هرايتخا متيل ةصرفلا سفن ةنيعلا RS درف ل| ىدل نو�يس

 لثمي ثيح ،~öكسلا عم?}ا RS ةفرغ ل| RS صاtuألا ددع cdيغg مدع ،ام#لوأ .نcنثا نcطرش ءافيÛسا مت اذإ

R * f ا>Z?عفلا مhS ناثو .ميخمللÁ`ا ،ام>Z?عفلا مhS كسلا عمجمللö~ µيواس â?كسلا عم?}ا مö~ RS راطإلا 

)𝑀"(. RS Eنم ل| موقي ،ةلا;<ا هذ R*f و 𝑀" كلذل ،ضعبلا ام#ضع> ءاغلإب  pحبصي d r⁄M وEع ھسفن و�d 

 �dع ٍواسÛم لامتحالا اذE نإف ،تاقبطلا �dع بسانتملا تانيعلا ذخأ بÊس> .ةقبطلا سفن RS صاtuألا
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 نيذE ءافيÛسا متي ال ،ةيلمعلا ةسرامملا RS ،كلذ عمو .ايتاذ ة;\رم ا#لمكأب ةنيعلا نإف ،كلذل .تاقبطلا

ةداع كلذل ،نcطرشلا
ً

ايتاذ ة;\رم cdغ ةنيعلا نو�ت ام 
ً

.  

 طبض متي مث .ةباجتسالا مدع رابتعالا نcع> ذخأي تانايبلا طبض نإف ،رايتخالا لامتحا بناج �iإ

 :3ةغيصلا هذ`_ ~Ã&اسألا نزولا

𝑊 =∝ 𝑊)*+,  

 

 ددعو )c( لامكإلا تارم ددع نcب ةبسZلا ÀSو ةباجتسالا مدعل ليدعتلا لماعم ∝ ô{سµ ثيح

=∝ :ركسعم ل| 𝑛( RS( ةنيعلل مEرايتخا مت نيذلا صاtuألا 𝑐 𝑛⁄. 

 ليلقت .)Potter 1990( ةيئاصحإلا تاريدقتلا RS ھيف بوغرملا cdغ cdغتلا ضفu< نازوألا ليلقت متي 

 ليلقت قيبطت متي ،كلذل .ةيئاصحإلا تاريدقتلا cí RSحتلا نم دYزي ھنكلو ،نيابتلا نم للقي نأ نكمي نزولا

ذ امك .نازوألا نم ةcdغصلا وأ ةcdبكلا ميقلا تاذ تالا;<ا hiع طقف نزولا
ُ

 متي ~Ã&اسألا نزولا نإف ،هالعأ رك

ايتاذ ھحيجرت
ً

 ،كلذ عمو .راطإلا RS حاتملا ددعلا سفن وö~ Eكسلا عم?}ا RS صاtuألل hSعفلا ددعلا نا| اذإ 

RS <ب قرفلا نو�ي ةينكسلا تاعم?}ا ضعcمقرلا نcبك نcdًلا نازوألا نو�ت ثيحب اًدج ا¤dألل ةيحيجtuصا 

RS Eبك تاعم?}ا هذcdغص وأ اًدج ةcdلا نازوألاب ةنراقم اًدج ة¤dألا ةيحيجtuصا RS ةينكسلا تاعم?}ا 

اYرورض دعµ نازوألا ليلقت نإف ،ةلا;<ا هذRS E .ىرخألا
ً

. 

اcdخأ
ً

، RS <ملا تاريدقت ةقباطمل نازوألا ةرياعم متت ،حوسملا ضع:º نم ةينا�سلا طباوضلا عم 

 لخاد عفترملا نارودلا لدعم cdشµ ،ةينكسلا تاعم?}ا º:م RS ،كلذ عمو .)دادعتلا لثم( ةيجراخ رداصم

 .نcيلا;<ا نا�سلا ةقدب سكعتل دادعتلا نم Ìôح ةيجراu<ا طباوضلا ثيدحت متي ال دق ھنأ �iإ تاعم?}ا
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