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ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحرالناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت
في طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت 2131
(صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)
أ .ؾلمت صلح الﺒلﻮي

(*)

امللخص
َضٞذ الضعاؾت الخالُت بلى ج٣ضًم بغهامج م٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف يٓء عئٍت
اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت 0151م مً زالْ ٫ا ٘٢الخضعَـ ف الجامٗت ؤلاؾالمُت ْظامٗت جبٓ٦ ،٥جا َضٞذ بلى
مٗغٞت مك٨الث حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ْمٗغٞت مضٔ جٓاٞغ حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف مىاهج مِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت
اإلاىٓعة ْْخضة حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بجامٗت جبْٓ .٥اٖخجضث الضعاؾت الخالُت ٖلى اإلاىهج الٓنٟي
ً
ً
الخدلُل ْ ،لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت جم بىاء اؾدباهت مً ؾبٗت مداْع عثِؿت ًىضعط جدتها ْاخض ْؤعبٗٓن َضٞا ٞغُٖا،
ْ٢ض قجلذ الضعاؾت ظجُ٘ مىاهج مِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت ْْخضة حٗلُم اللٛت
الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بجامٗت جبٓ٢ْ .٥ض جٓنلذ الضعاؾت بلى مججٖٓت مً الىخاثج؛ ؤن املخاْع الغثِؿُت الغاب٘
ْالؿاصؽ ْالؿاب٘ )ألاوكُت ْاإلاٗلم ْالُالب( ؤزظث اإلاغجبت ألاْلى بُ٣جت ؤٖلى مخٓؾِ بج٣ابلت الاججاٍ صعظت ٦بحرة
بجحزان الخ٣ضًغاث لُ٨غث السجاسخيُٞ .جا ؤزظث املخاْع ألاْْ ٫الشاوي ْالشالض ْالسامـ )ؤَضا ٝاإلاىهج ْاملخخٓٔ
َْغاث ٤الخضعَـ ْالبِئت الخٗلُجُت( اإلاغجبت الشاهُت بجخٓؾِ ؤ٢ل ُ٢جت مً ؾاب٣خّ ْم٣ابل الججاٍ صعظت مخٓؾُت
ُ
بجُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخيْ .ف يٓء جل ٪الىخاثج ٢ضمذ ٖضص مً الخٓنُاث ْاإلا٣ترخاث.
الهلماث املفخاخُت  :الٗغبُت ،لٛحر ،الىاَ٣حن ،الؿُاخت ،عئٍت .

)*( ؾالمت نالح البلٓي ،باخض ف مجا ٫اللٛت الٗغبُت.
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A proposed program to teach Arabic to non-native speakers for
tourism purposes in the light of Saudi Arabia Vision 2030
Salamah Salah Albalawi )*(

Abstract
The objective of the current study is to provide a proposed program for teaching Arabic to non-Arabic speakers
for tourism purposes in the light of Saudi Arabia's Vision 2030 through the reality of teaching at the Islamic
University and Tabuk University, It also aimed to know the reality of teaching Arabic to non-Arabic speakers for
tourism purposes, and the availability of teaching Arabic to non-Arabic speakers for tourism purposes in the
curricula of the Institute of Arabic Language Teaching to non- Arabic speakers at the Islamic University in
Medina And the Arabic Language Teaching Unit for non-Arabic speakers at the University of Tabuk. The study
used descriptive analytical approaches. To achieve the objectives of the study, a seven-part questionnaire was
constructed under which forty items are included. The study included all curricula for teaching Arabic to nonArabic speakers at the Islamic University And the Arabic Language Teaching Unit for non-Arabic speakers at the
University of Tabuk. The results showed that the main themes of the fourth, sixth and seventh parts (activities teacher - and student) have ranked first with a higher average value compared to the trend, a large degree of the
quintuple estimates balance (Likert), while the first, second, third parts (curriculum objectives - content teaching methods - and educational environment) rank the second with an average value less than its
predecessor and against the direction of the average score on Likert scale. In the light of those findings, a
number of recommendations were made.

Keywords: Arabic, to non-speakers, tourism, Vision

(*) Salamah Salah Albalawi, a researcher in Arabic studies
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

مﻘضمت
للججل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ظِٓص ْاضخت ف صٖم حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها مً زال ٫اٞخخاح مٗاَض
ً
لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ف ؤ٦ثر مً ظامٗت زضمت للجؿلجحن الغاٚبحن بااللخدا ١لخٗلم اللٛت الٗغبُت
لِٟم ال٣غآن ال٨غٍم ْألاخاصًض الىبٍٓت ْاإلاهُلخاث الُِ٣ٟت٦ْ .ظل ٪بوكاء مغ٦ؼ اإلالٖ ٪بضهللا بً ٖبضالٗؼٍؼ الضْل
لسضمت اللٛت الٗغبُت ْالظي حهض ٝللخٟاّ ٖلى اللٛت ْوكغَا بخ٣ضًم اإلاكغْٖاث ْالبرامج صازل اإلاجل٨ت ْزاعظِا.
ً
جخجخ٘ اإلاجل٨ت بش٣ل صًجي ْؾُاسخي ْا٢خهاصي ظٗل لِا م٩اهت بحن صْ ٫الٗالم ْ ،جدىٕٓ ٖال٢تها م٘ الضْ ٫مجها
الا٢خهاصي ْالضبلٓماسخي ْالؿُاح ْاإلانهي ْم٘ َظا الخىٕٓ ػاص خًٓع اللٛت الٗغبُت ْاهدكاعَا ْجٓؾ٘ ؤلا٢باٖ ٫لى
ً
حٗلجِا ٖاما بٗض ٖام للخٟاَم ْالخٓاع.
ْم٘ َظا الخىٕٓ بٗال٢اتها م٘ الضْ ٫ؤنبذ مً الًغْعة ٖلى الٓاٞضًً بلى اإلاجل٨ت حٗلم اللٛت الٗغبُت خؿب
ُ
اخخُاظاتهم ْالتي مً زاللِا جج٨جهم مً ب٢امت ٖال٢اث ؾٓ ًاء ججاعٍت ؤْ صبلٓماؾُت ؤْ ؤ٧اصًجُت ْٚحرَا مً ألاٚغاى
السانت  ،بظل ٪جخٗضص صْا ٘ٞالضعاؾحن لخٗلم اللٛت الٗغبُت .
جخُل٘ اإلاجل٨ت بغئٍت  0151للغق ْجد ٤ُ٣بهجاػ ب٩اٞت املجاالث بجا ف طلُ٢ ٪اع الخٗلُم ْالؿُاخت ْبالىٓغ بلى
ْا ٘٢حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ٞةهّ ًدخاط بلى عئٍت ظضًضة جخجاشخى م٘ عئٍت اإلاجل٨ت
0151
بٗض اَالٕ الباخض ٖلى مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بالجامٗت الاؾالمُت ؤزىاء التربُت الٗجلُت
ً
ُ
ْظض ؤن اإلاىاهج التي ج٣ضم للجخٗلجحن ألٚغاى زانت ٢لُلت ظضا الؾُجا ألٚغاى ؾُاخُت ،لظلَ ٪ضٞذ الضعاؾت بلى
ْي٘ بغهامج م٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ٢ْ ،ض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الٓنٟي الخدلُل ْ ،جم
اؾخسضام ؤصاة الاؾدباهت الؾخُالٕ آعاء ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ْمضعؾٓ اللٛت خٖٓ ٫ضة مداْع ْه ؤَضا ٝاإلاىهج
ْاملخخٓٔ َْغ ١الخضعَـ ْألاوكُت ْالبُئُت الخٗلُجُت ْاإلاٗلم ْالُالب ْ ،مً زم جدلُلِا ببرهامج هٓام ؤلاخهاثُاث
الاظخجاُٖت للسغْط بجججٖٓت مً الىخاثج ٌُٗخجض ٖلحها ف ج٣ضًم البرهامج اإلا٣ترح.
إلاخؿاؽ ﺑمكهلت الضعاؾت وجدضًضها
مً زال ٫ؤصاء الباخض للتربُت الٗجلُت بجِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت
ُ
اإلاىٓعة ْالتي ه مخُلب مً مخُلباث مىذ صعظت اإلااظؿخحر٣ٞ ،ض ْظض ؤن اإلاىاهج التي ج٣ضم للجخٗلجحن ألٚغاى زانت
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ً
ً
٢لُلت ظضاْٚ ،البا ما جىدهغ ف ؤٚغاى حٗلم الٗلٓم الكغُٖت ؤ٦ثر مً ٚحرَا مً ألاٚغاى السانت.
ْإلاا ٧اهذ عئٍت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت 0151م ٢ض اَخجذ بغئٍت مخُٓعة ْمىٟخدت ف مجا ٫الخٗلُم ْالؿُاخت
ً
مجا ًا٦ض اإلاطخي ٢ضما لٟخذ آٞا ١ؤعخب ف املجالحن٣ٞ ،ض اهبش٣ذ للباخض ال٨ٟغة بٗضما جدضصث اإلاك٩لت ف ْي٘
بغهامج م٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف يٓء عئٍت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت 0151
مً زالْ ٫ا ٘٢الخضعَـ ف الجامٗت ؤلاؾالمُت ْظامٗت جبٓ.٥
أؾئلت الضعاؾت
ًخجشل الؿاا ٫الغثِـ إلاك٩لت الضعاؾت ف  :ما البرهامج اإلا٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى
ؾُاخُت ف يٓء عئٍت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت  0151مً زالْ ٫ا ٘٢الخضعَـ ف الجامٗت ؤلاؾالمُت ْظامٗت جبٓ٥؟
ٍْج ً٨ؤن ًخٟغٕ مً َظا الؿاا ٫ؤؾئلت ٞغُٖت ه :
 .0ما مضٔ جٓاٞغ حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف مىاهج مِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت ْْخضة حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بجامٗت جبٓ٥؟
 .0ما مك٨الث حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف مىاهج مِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت ْْخضة حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بجامٗت جبٓ ٥؟
 .5ما البرهامج اإلا٣ترح اإلاىاؾب لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف يٓء عئٍت اإلاجل٨ت الٗغبُت
الؿٗٓصًت 0151م؟
أهضاف الضعاؾت
جخجشل ؤَضا ٝالضعاؾت ف الى٣اٍ الخالُت:
 .0مضٔ جٓاٞغ حٗلم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف مىاهج مِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت ْْخضة حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بجامٗت جبٓ.٥
 .0الخٗغٖ ٝلى اإلاك٨الث التي جٓاظّ حٗلم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف مىاهج مِٗض حٗلُم
اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت ْْخضة حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بجامٗت جبٓ.٥
 .5ج٣ضًم بغهامج م٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف مىاهج مٗاَض اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها باإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ف يٓء عئٍت 0151م.
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أهمُت الضعاؾت
جخجشل ؤَجُت الضعاؾت ف الى٣اٍ الخالُت:
 .0الخٗغٍ ٠بٓا ٘٢حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت مً زال ٫مٗلمي اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها ف مِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت ْْخضة حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها بجامٗت جبٓ.٥
 .0مسُُٓ بغامج حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها :خُض ج٣ضم لِم الضعاؾت الخالُت ٓ٢اثم باألَضا ٝالتي
ُ
حؿِم ف حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت لضمجِا ف مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها.

ُ
 .5مٗلجٓ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها :خُض ج٣ضم لِم السُٓاث ْؤلاظغاءاث التي حؿِم ف جىجُت ؤَضا ٝحٗلُم
اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت .
 .1ا٢تراح بغهامج لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف مىاهج مٗاَض اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها باإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ْ ٤ٞعئٍت اإلاجل٨ت 0151م.
مصؼلحاث الضعاؾت
الخػلُﻢٖ“ :جلُت م٣هٓصة ْمسُُت ًٓ٣م بها َْكغٖ ٝلحها ًٖٓ َُئت الخضعَـ صازل اإلااؾؿت الخٗلُجُت ؤْ
زاعظِا ب٣هض مؿاٖضة اإلاخٗلم ٖلى جد ٤ُ٣ؤَضاْ ٝهٓاجج الخٗلم اإلاؿتهضٞت)”.ظامٗت ألامحرة هٓعة(05:ٌ0151 :
الؿُاخت لغت ”:ؤنل الؿُاخت الًغب ف ألاعىْ ،الاحؿإ ف الؿحرْ ،البٗض ًٖ اإلاضن ْمٓاي٘ الٗجاعة”..
)الٓاخضي(080: ٌ0151 :
الؿُاخت اصؼلخا“ :الؿُاخت  Tourismه ) :ؤوكُت اإلاؿاٞغًٍ بلى ؤما ً٦زاعط بِئتهم اإلاإلٓٞت إلاضة ال جؼٍض ٖلى
ؾىت( )1لٛغى ً٢اء ْ٢ذ الٟغا ،ٙؤْ ألاٖجا ٫ؤْ ػٍاعة ألا٢اعب ْألانض٢اء ؤْ ؤٚغاى ؤزغٔ ٚحر مخهلت بجؼاْلت وكاٍ
م٣ابل ؤظغ صازل اإلا٩ان اإلا٣هٓص() ”.معجم اإلاهُلخاث الؿُاخُت(033:ٌ0151 :
مخػلمﻮ اللغت الػغبُت الناػﻘﻮن ﺑلغاث أزغى٣ًُ :هض بهمَ :االء الُالب الظًً ًخٗلجٓن اللٛت الٗغبُت )ْلٛتهم

)(0

ف الٗاصة ؤن مً ًُ٣م ف صْلت ما ؤ٦ثر مً ٖام ً ً٨لٛغى صعاؾت ؤْ ٖجلْ ،حٗجل الضْٖ ٫لى اُٖاء جإقحرة الؿُاخت إلاضة ال جؼٍض ًٖ ؾىت ْاخضة.
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ألاْلى ؤْ لٛتهم ألام لٛت ؤزغٔ ٚحر اللٛت الٗغبُت(.
عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت 2030م“ :بجها الغئٍت الكاملت التي جم الٗجل ٖلى ْي٘ ؤؾؿِا ْؤَضاِٞا الجهاثُت
ْآلُاث ْبغامج جىُٟظَا ،لالهخ٣ا ٫باال٢خهاص الَٓجي مً خالخّ الغاَىت ب٩ل امخضاصاجّ اإلاالُت ْالاظخجاُٖت ْالخىجٍٓت
٧اٞت ،التي جغتهً بضعظت ٖالُت ظضا ٖلى صزل الى ،ِٟبلى هجِ ا٢خهاصي ْجىجٓي ٌؿدىض بلى الاؾخ٣اللُت الخامت ًٖ
الاٖخجاص ٖلى الى ،ِٟباالٖخجاص ألا٦بر ٖلى بهخاظُت مٓ٩هاث الا٢خهاص الَٓجي) ”.الٗجغي0101:م(
خضوص الضعاؾت
ج٣خهغ خضْص الضعاؾت ٖلى آلاحي:
 .0الخضْص اإلآيُٖٓت :ا٢تراح بغهامج لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف يٓء عئٍت اإلاجل٨ت
الٗغبُت الؿٗٓصًت 0151م.
 .0الخضْص اإلا٩اهُت :مِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىٓعة ْْخضة حٗلُم
اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بجامٗت جبٓ.٥
 .5الخضْص البكغٍت :ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ْمضعؾٓ اللٛت بجِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بالجامٗت
ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىٓعةْْ ،خضة حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بجامٗت جبٓ.٥
 .1الخضْص الؼماهُت :الٟهل الشاوي للٗام الضعاسخي َ0159ـ َ0111 -ـ.
إلاػاعالنظغي

حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى زانت
“جى٣ؿم بغامج حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بك٩ل ٖام بلى هٖٓحن:
 الىٕٓ ألاْ :٫بغامج لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها للخُاةْ ،ه البرامج الٗامت التي ًىسغٍ ٞحها ظجِٓع
مخٗضص الهٟاث ال حهض ٝمً حٗلجّ للٗغبُت ؾٓٔ الاجها ٫بالٗغبُت ف مٓا ٠٢الخُاة املسخلٟت.
 الىٕٓ الشاوي :بغامج لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى زانتْ ،ه البرامج الىُٖٓت التي ًىسغٍ ٞحها
ظجِٓع طْ َبُٗت زانت ْخاظاث مدضصة.
ْجخٗضص ؤهٓإ َظٍ البرامج ألازحرةٞ ،ججها الٗغبُت ألٚغاى ؤ٧اصًجُت )ْ ،(AAPالٗغبُت ألٚغاى ُُْْٟت )،(AOP
ْالٗغبُت لغظا ٫ألاٖجاْ ،(ABP) ٫مجها الٗغبُت لغظا ٫التربُت )ْٚ (AEPحرَاْٖ ،لى الغٚم مً حٗضص َظٍ ألاهٓإ ،بال ؤجها
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ج ٘٣ظجُِٗا جدذ مٓلت ْاخضة ه حٗلُم اللٛت الٗغبُت ألٚغاى زانتَُٗ) ”.جت ْآزغْن0111 :م(003:
“حٗلُم اللٛت ألٚغاى زانت َٓ جُْٖٓ ٠جلُت حٗلُم اللٛت ألظل جلبُت خاظاث الضاعؾحن ْمغاٖاة عٚباتهم ُّٞ
لخدىاؾب م٘ جسههاتهم ف الضعاؾت ْالٗجلٍْ ،غٔ َاحكيؿٓن )ْْ (Hutchinsonاجغػ ) (Watersؤن حٗلُم اللٛت
ألٚغاى زانت مضزل ف حٗلُم اللٛت مً خُض بن اإلاىهج ْاملخخٓٔ َْغٍ٣ت الخضعَـ جبجى ٖلى ؤؾاؽ خاظاث
الضاعؾحن ف حٗلجِا.
م٘ هجٓ الٗال٢اث بحن الضْ ٫الٗغبُت ْالٗالم ٚحر الىاَ ٤بالٗغبُت جؼاًضث الخاظت لخٗلم الٗغبُت َْٓ ،ما ِْغ ف
الىجٓ اإلاًُغص ألٖضاص مخٗلمي الٗغبُت ٧لٛت ؤظىبُت ؤْ زاهُتْ ،التزاًض ف ؤٖضاص مغا٦ؼ حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها ف الٗالم الٗغبي ْزاعظّْ ،م٘ ؾغٖت الخُاة ْجىٕٓ مجاالتها جىٖٓذ ؤَضا ٝصاعسخي الٗغبُتْ ،ناعث َىا٥
خاظت ملخت لخٗلم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى مدضصة ْف ْ٢ذ ٢هحر َْٓ ،ما جُلب بىاء بغامج لخٗلُم
الٗغبُت ألٚغاى زانت؛ مشل الٗغبُت للٗاملحن ف املجا ٫الُبي ْالضبلٓماسخي ْالخجاعي ْالؿُاح ٖ) ”.ل 0105:م(071:

حػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحرالناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت
“ل٣ض ؤنبذ حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها مً الًغْعٍاث التي جدخاظِا ال٨شحر مً البلضان ْالكٗٓب ف
ؤزىاء عخالَم الؿُاخُتٞ ،لظل ٪ؤنبذ للٛت الٗغبُت م٩اهت مِجت ف ٖالم الؿُاختْ ،لِا ْظٓصَا ْم٩اهتها اإلاغمٓ٢ت
ْزانت ف البلضان التي ًخٓاٞض بلحها الؿاثدٓن مً ٧ل ألاُ٢اع ألظل الؿُاخت.
ْلظلَّ ٪
ٞةن الٗىاًت ببرامج حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت مً اإلاِجاث ألاؾاؾُت ف الضْ٫
ألاظىبُت التي ً٣هضَا الؿاثدٓن الٗغب  ،ألن اللٛت الٗغبُت جىمي الؿُاخت ٞحها٦ْ ،ظل ٪الٗجل ٖلى جٓٞحر ؤ٦بر ٖضص
مج ً٨إلاغا٣ٞت الؿُاح ف جى٣التهم ْظٓالتهم الؿُاخُتْ ،حٗغٍِٟم باألما ً٦الؿُاخُتْ ،ظٗلِم مغا٦ؼ مٗلٓماث بكغٍت
مخى٣لت للبلض الؿُاح .
َْظا البرهامج الخٗلُمي اللٓٛي ٌُٗجى بإهٓإ الؿُاخت ؾٓاء ٧اهذ ؾُاخت جغٞحهُت ،ؤم جغازُت ،ؤم بُئُت ،ؤم ٖلجُت،
ؤم ججاعٍت ،ؤم صًيُتْ ،بالخال ٞةن َىا ٥جسههاث ص٣ُ٢ت ف َظا البرهامج الظي ٌٗجى بخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ؾٓاء ؤ٧ان لؤلظاهب الظًً ً٣هضَم الؿاثدٓن الٗغب ،ؤْ الؿٓاح الٗغب الظًً
ً٣هضْن البلضان ٚحر الٗغبُتَْ ،كاعَ ٥ظا البرهامج اللٓٛي مٓيٖٓاث ؤزغ مشل :الضًًْ ،الخاعٍشْ ،الجٛغاُٞا.
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ْمً اإلاٗلٓم ؤن مشل َظٍ البرامج جٓ٣م بها الجامٗاث ْاإلاٗاَض( )1الٖخباعٍ مً الجٓاهب الخُبُُ٣ت مً جهيُ٠
حٗلُم اللٛت الٗغبُت ألٚغاى ُُْْٟت ،ألن الىاَ ٤بالٗغبُت مً ٚحر الٗغب زال ٫صخبخّ ْظٓالجّ الؿُاخُت م٘ الٗغب
ؾدخ ٔٓ٣لٛخّْ ،ؾُ٨دؿب زبراث لٍٓٛت ْزغْاث لُٟٓت ٦شحرةْ ،ؾُٗجل ٖلى جصخُذ طاحي لؤلزُاءْ ،طل ٪مً زال٫
الاؾخجإ بلى اللٛت الٗغبُت مً الٗغب)”.املجلت الاؾدشجاعٍت0100:م(03:
“ْ َُكحر )ؾلُجان0100 ،م (017 :ف م٣الخّ الٗلجُت بٗىٓان “اللٛت الٗغبُت ألٚغاى ُُْْٟت ،حٗلُم اللٛت الٗغبُت
للجغقضًً الؿُاخُحن” ؤن ال٨خاباث ًٖ اللٛت الٗغبُت للؿُاخت ما ػالذ يئُلتَْ .ىا ٥بٌٗ الُالب ف مغخلتي
اإلااظؿخحر ْالض٦خٓعاٍ ٦خبٓا ًٖ اللٛت الٗغبُت للؿُاخت.
ً
ٖلُّ ما ػاَ ٫ظا الخ٣ل ب٨غا للضعاؾاثْ ،مً زم ًدخاط ل٨شحر مً الضعاؾاث الٓاُٖت التي جدىاْ٧ ٫ل الجٓاهب
ْالٗٓامل التي حؿاٖض ف الؿُاخت)”.ؤخجض ْآزغْن0108:م(130:

و اقؼ حػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحرالناػﻘحن بها في مػاهض اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت
“ل٣ض لٗبذ اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت صْ ًعا ً
عٍاصًا ف وكغ اللٛت الٗغبُت ْحٗلُجِا لٛحر الىاَ٣حن بها مىظ 0917م
خُض ٞخدذ مٗاَض ْمغا٦ؼ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ف مٗٓم ظامٗاتهاْ ،وكغث مٗاَض ْمغا٦ؼ
لخٗلُجِا خٓ ٫الٗالمْٖ .جل الُ٣إ السام ْالُ٣إ السحري ٖلى حٗؼٍؼ اهدكاع الٗغبُت ْصٖم مٗلجحها ْمخٗلجحها مً
زال :٫صْعاث جضعٍب اإلاٗلجحنْ ،إٖضاص ؾالؾل اإلآاص الخٗلُجُتْ ،جهجُم البرمجُاث ؤلال٨ترْهُتْ ،بغامج حٗلُم اللٛت
الٗغبُت ٖلى ؤلاهترهذْ ،ج٣ضًم السضماث الاؾدكاعٍت للجامٗاث ْاإلاٗاَض اإلاٗىُت بخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها
خٓ ٫الٗالم .ؤما ٖلى اإلاؿخٓٔ الساع ؛ ٣ٞض خغنذ اإلاجل٨ت ٖلى صٖم اجداصاث اللٛت الٗغبُت ف الضْ ٫ألاظىبُت،
ْإوكاء ال٨غاسخي الٗغبُت٢ْ ،ض جٓظذ جل ٪الجِٓص بخج ً٨اإلاجل٨ت مً اهتزإ اٖترا ٝالٗالم باللٛت الٗغبُتْ ،مً زم
الاخخٟاء الؿىٓي بالُٓم الٗالمي للٛت الٗغبُت ف الشامً ٖكغ مً قِغ صٌؿجبر مً ٧ل ٖام)”.الُٗ٣ل 0108 :م(

و اقؼ الؿُاخت في اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت
ؤُٖذ عئٍت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت  0151ؤَجُت زانت للخىجُت الؿُاخُت؛ باٖخباعَا ؤصاة ٗٞالت لخىَٓ٘
مهاصع الضزل مً زال ٫ببغاػ ما ججخل ّ٨اإلاجل٨ت مً مٓ٣ماث ؾُاخُت َبُُٗت ْجغازُت َّ
٢ل هٓحرَا ٖلى مؿخٓٔ الٗالم،
ُ
خُض ؤوكإث الُِئت الٗامت للؿُاخت للٗجل ٖلى جٍُٓغ املجا ٫الؿُاح ْالجهٓى بّ إلآا٦بت ما اؾخجض ف املجا٫

)(0

مجها اإلاغ٦ؼ الَٓجي للٛاث ألاظىبُت بجامٗت محرالهض بٓاقىًُ ْمِٗض اللٛت بٓػاعة الضٞإ بٓالًت ٧الُٟٓعهُا
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الؿُاح ْإبغاػ الجٓاهب الؿُاخُت التي جخٟغص بها اإلاجل٨تْ ،لجلب ؤ٦بر ٖضص مً الؿُاح.
أنﻮاع الؿُاخت ﺑاململنت الػغبُت الؿػﻮصًت

الؿُاخت الضًنُت:
“حٗخبر الؿُاخت الضًيُت ف اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت مً ؤَم مهاصع الضزل ْؤخض ؤ٦بر الضٖاثم لال٢خهاص،
ً
خُض ًؼْعَا مالًحن اإلاؿلجحن ٧ل ٖام هٓغا لٓظٓص اإلاسجض الخغام ف م٨ت اإلا٨غمتْ ،اإلاسجض الىبٓي ف اإلاضًىت اإلاىٓعة،
باإلياٞت بلى اإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت اإلآظٓصة ف م٨ت٣ٍْ ،هضَا الؼاثغْن ألصاء ٞغًٍت الدج ْمىاؾ ٪الٗجغة٦ ،جا ؤن
َىا ٥الٗضًض مً اإلآا ٘٢ؤلاؾالمُت ألازغِٔٞ ،ىاٖ ٥ضص مً اإلاؿاظض ْؤبغػَا مسجض ٢باء ْالظي ٌٗغ ٝبإهّ مٓ ٘٢ؤْ٫
مسجض ف ؤلاؾالمْ ،مسجض ال٣بلخحن الظي ا٦دؿب اؾجّ مً خاصزت حُٛحر اججاٍ ال٣بلت ،خُض ًدغم ٖضص مً
الدجاط ْاإلاٗخجغًٍ ٖلى ػٍاعة ٖضص مً اإلآا ٘٢الؿُاخُت الضًيُت الِامت) ”.العجلٓوي ْآزغْن0107 :م(00:
َْظا الىٕٓ مً الؿُاخت الضًيُت ؤنبذ مً مضزالث ؤلاهخاط ألاْلى بٗض الى ِٟف اإلاجل٨ت  ،خُض ؤن عئٍت اإلاجل٨ت
الٗغبُت الؿٗٓصًت  0151ع٦ؼث ٖلُّ ْٞخدذ ؤبٓابها لالؾدشجاع ْ ُّٞالٗجل ٖلى صٖجّ ْجٍُٓغٍ ْالجهٓى بّ بجا ًجحز
اإلاجل٨ت مً زغاء صًجي ٦بحر مجا ًىٗ٨ـ ٖلى عٚبت الؿاثدحن لخٗلم اللٛت الٗغبُت ٧لٛت زاهُت.

الؿُاخت الﺒُئُت:
“حٗخجض الؿُاخت البُئُت ٖلى مضٔ جٓٞغ اإلآ٣ماث الُبُُٗت ْاإلاخجشلت بجٓاَغ الججا ٫الُبُع ف مٓاًَ الخُاة
البرًتْ ،الصخاع ْالجباْ ٫البرا٦حن ْالْ ِٝٓ٨الٓصًان ْالغماْ ،٫التي ًج ً٨ؤن حكجل الؿُاخت الصخغاٍْت ،خُض
جًم اإلاجل٨ت ٖضة صخاع ًج ً٨اؾخٛاللِا ف الترٍْج الؿُاح ٦ ،صخغاء الىٟٓط التي حؿخٛل ف ب٢امت عال خاثل،
ْصخغاء الغب٘ السال ْالضَىاء التي حٗخبر م ً
هضعا لل٨شبان الغملُت الججُلت ْزانت ٖىضما جخالقى م٘ ؤقٗت الكجـ
ً
الظَبُتْ ،الؿُاخت الجبلُتْ ،ؾُاخت املخجُاث الُبُُٗت اإلاخجشلت بالخىٕٓ البُئي الىباحي ْالخُٓاوي ْجٓ٩ن مَٓىا
ل٨شحر مً ٞهاثل الخُاة الُبُُٗت ْالبرًتْ ،ؾُاخت الْ ِٝٓ٨مغا٢بت الُُٓع اإلاِاظغة ْاإلاؼاعٕ) ”.اإلاغظ٘ الؿاب(٤
ْمجا ًُجحز َظا الىٕٓ مً الؿُاخت ف اإلاجل٨ت زغاءَا الُبُع ْ ،جٓٞغ ظجُ٘ ؤلام٩اهُاث التي جِؿغ للؿاثذ
ْال٣انضًً الخجخ٘ بالبِئت الُبُُٗت للجل٨ت.

الؿُاخت الػلحُت:
“ججخل ٪اإلاجل٨ت ال٨شحر مً مٓ٣ماث الؿُاخت الٗالظُت بجؿدكُٟاتها اإلاخسههت ،التي جخٓٞغ ٞحها الٗالظاث
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السانت باألْعام الُ٨جُاثُت التي جًاه ٦برًاث اإلاغا٦ؼ الٗاإلاُت إلاٗالجت الؿغَان بلى ظاهب ػعاٖت الىسإ الٗٓمي
ْالجغاخاث الخججُلُت ببرامجِا الض٣ُ٢ت ْاإلاجل٨ت ججخل ٪خُض جٓٞغ اإلاغا٦ؼ ْاإلاؿدكُٟاث الُبُت ْظاَؼٍتها مً
الىاخُت الخ٣ىُت ْالٟىضُ٢ت ْالخإَُل الُبيْ .حٗض الؿُاخت الٗالظُت ف اإلاجل٨ت طاث مؿخ٣بل ْاٖض خُض َىا ٥ال٨شحر
مً اإلايكأث الُبُت ْالصخُت ف الُ٣إ السام باإلاجل٨ت ججخل ٪اإلآ٣ماث الٓاٖضة جاَلِا مً زال ٫ؤلام٩اهاث
اإلاخُٓعة ْالخ٣ىُاث الخضًشت ْالؿجٗت الٗاإلاُت اإلاخجحزة التي ٌكِض الُ٣إ الُبي لترٍْج مِٟٓم الؿُاخت
الٗالظُت)”.اإلاال٩ي0119:م(
ْمجا ًجحز اإلاجل٨ت ف َظا الىٕٓ مً الؿُاخت الخُٓع الِاثل ف مجا ٫الصخت ْالٗىاًت الصخُت ٧الخُُٗجاث
الٓ٢اثُت مً ألامغاى اإلاٗضًت ،زانت ف اإلآاؾم التي ً٣هض ٞحها الؿُاح اإلاجل٨ت مشل الدج ْاإلاِغظاهاث املخلُت
ْالضْلُت التي ج٣ام باإلاجل٨ت.

ؾُاخت الدؿﻮق:
“ ّ
حٗض ؾُاخت الدؿٓ ١مً ؤَم املجاالث الؿُاخُت ف اإلاجل٨تْ ،ؾُاخت الدؿٓ ١بك٩ل ٖام ه ؾُاخت خضًشت
جٓ٩ن بٛغى الدؿْٓ ١قغاء مىخجاث بلض ما حؿغي ٖلحها جسًُٟاث مً ؤظل الجظب الؿُاح .
ْججضع ؤلاقاعة بلى ؤهّ جخٓاٞغ ف اإلاجل٨ت مٗٓم اإلاىخجاث ْاإلااع٧اث الخجاعٍت اإلاٗغْٞت ْاإلآظٓصة ف ؤْعْبا ْؤمغٍ٩ا
الكجالُتْ ،باإلياٞت بلى َظٍ املججٗاث الخجاعٍت الخضًشت ْاإلاخٓٞغة ف اإلاضن ٌؿخُُ٘ الؿاثذ الٗشٓع ٖلى مغا٦ؼ حؿٓ١
ج٣لُضًت مخىٖٓت ف ٧ل ٢غٍت ْبسانت جل ٪ألاؾٓا ١الكٗبُت الجظابت.
ف َظٍ ألاؾٓا ١الكٗبُت ًجض الؿاثذ ّ
٧ل ما ًسُغ ٖلى بالّ ْما ال ًسُغ ،خُض جؼزغ َظٍ ألاؾٓا ١الٗغٍ٣ت
بجسخل ٠مىخجاث الخغ ٝالُضٍْت ْالسجاص ْألازار ْالُٗٓع ْالبسٓع ْالظَب ْاملجَٓغاث ْالخدْ ٠اإلاكٓٛالث
الٟىُت ْاإلاالبـ ْألاخظًت ْاإلاالبـ الؿٗٓصًت الخ٣لُضًت ْالخ٣اثب ْال٨خب ال٣ضًجت ْالهٓع ْاإلاُبٖٓاث الٗخُ٣ت،
ً
ْخالُا جخجحز الغٍاى زانت ْباق مضن اإلاجل٨ت الغثِؿت بجججٖٓت مً املججٗاث الخجاعٍتْ ،بًِٗا حٗض مٗالم ل٩ل
مضًىت)”.ظغٍضة الغٍاى :اإلاغ٦ؼ ؤلاٖالمي0101 :م(

ؾُاخت لاغماى:
“ا٦دؿب َظا الىٕٓ مً الغخالث مؿجُاث مسخلٟت مشل )ؾُاخت ألاٖجاْ ٫ؾُاخت اإلااججغاث ْاإلاٗاعى ْؾُاخت
الاظخجاٖاث( ْألَجُت ؾُاخت ألاٖجا ٫ف اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ؤْلذ الُِئت الٗامت للؿُاخت ْآلازاع َظا الىجِ
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ً
مً الؿُاخت اَخجاما زانا ْؾٗذ الُِئت بلى الخٗاْن م٘ قغ٧ائها مشل ْػاعة الخجاعة ْالهىاٖت ْمجالـ الٛغٝ
الخجاعٍتْ ،اإلاىاَْٚ ٤حرَا لخٍُٓغ الٗىانغ اإلاازغة ف ؾُاخت ألاٖجا ٫ف اإلاجل٨ت لخٓ٩ن ؤ٦ثر جىاٞؿُت.
ً
ً
ً
حكِض اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت هجٓا ملخْٓا ْمخهاٖضا ف مجا ٫ؾُاخت ألاٖجآَْٗ ،٫ص طل ٪بلى الجهًت
الا٢خهاصًت ْالٗجغاهُت التي حكِضَا اإلاجل٨تْ ،جٓٞغ اإلاغاْ ٤ٞالسضماث ْالبيُت الخدخُت اإلاىاؾبتْ .ججشل ؾُاخت
ً
ألاٖجا ٫خحزا مِجا ف الؿٓ ١الؿُاح باإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًتٞ ،ةطا اؾخصىِىا ؾُاخت ما بٗض الٗجغةٞ ،ةن بهٟا١
ؾُاح ألاٖجاً ٫جشل ٢غابت  %00مً بظجال الؿُاخت ف اإلاجل٨تْ .جىٓم ف اإلاجل٨ت ؤ٦ثر مً  011ؤلٗٞ ٠الُت ؤٖجا٫
ؾىٍٓا ًدًغَا ؤ٦ثر مً  5.9ملُٓن ؾاثذ بجٗضالث بهٟا ١جخجاْػ  1.0ملُاع عٍـا٦ْ .٫ظلًٓ ٪ظض ف اإلاجل٨ت ؤ٦ثر مً
 111نالت مٗاعى ْماججغاث ْاظخجاٖاث٢ْ ،ض قِضث الؿُاخت ف اإلاجل٨ت ْبسانت ؾُاخت ألاٖجا ٫جُٓعاث مِجت
ْلِا جإزحر عثِـ ف جٍُٓغ ؾُاخت ألاٖجا) ”.٫الُِئت الٗامت للؿُاخت ْالترار الَٓجيَ0155 :ـ(

الؿُاخت الﺒدغٍت:
ً
“جخٓٞغ ف اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ٧ل مٓ٣ماث الؿُاخت البدغٍت ،مشال :الكٓاَئ الغملُت الجاطبتْ ،الجؼع
البدغٍت الججُلت طاث اإلاىار السالبْ ،الكٓاَئ الٍُٓلت ْالججُلت اإلاخىٖٓت٦ ،ظل ٪الكٗب اإلاغظاهُت الغاجٗت التي
جخجحز بها اإلاىُ٣ت الٛغبُت ٖلى ؾٓاخل البدغ ألاخجغْ ،الخُاة البدغٍت اإلاخجحزة مجا ًىاؾب عٍاياث الٓٛم ْالا٦دكاٝ
ْالؿبا٢اث البدغٍت ْالغخالث الؿُاخُت البدغٍت.
ْمجا ًا٦ض طل ٪جهغٍذ الغثِـ الخىُٟظي لكغ٦ت البدغ ألاخجغً :خم آلان بىاء ٞ 31ىضٖ ١لى  00ظؼٍغة ْ 1مٓا٘٢
ظضًضة بياٞت إلاُاعاث صْلُت ظضًضة)”.مباصعة مؿخ٣بل الاؾدشجاع 0109 ،م(
َْ٨ظا ججض ؤن املجا ٫الؿُاح ب٩اٞت ؤهٓاّٖ ٢ض ٟ٦لذ لّ الضْلت ظجُ٘ الام٩اهاث التي جدُذ لّ ؤن ًهبذ مً ؤَم
اإلاىخجاث الىاجخت التي جؼٍض مً ؤَجُت عئٍت اإلاجل٨ت ْ 0151إهجاخِا ف الجهٓى بهظا البلض ال٨بحر الُٗٓم اإلاُٗاء٦ ،جا
ؤجها جٓٞغ للؼاثغًٍ ْالؿُاح ؾبل جىَٓ٘ الؿُاخت ْالخجٓ ٫ف البالص ْجؼٍض مً صزل اإلآاًَ الؿٗٓصيْ ،مً الخالخم
الٓ٣ي م٘ الجيـ البكغي ب٩اٞت ؤهٓاّٖ ٦جا ًٓ٣ي الٗال٢اث الضْلُت ْالؿُاؾُت ْالش٣اُٞت ْالاظخجاُٖت بحن الضْ،٫
ألامغ الظي ًهب ف الُلب اإلاتزاًض لخٗلم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى زانت ْمً ؤَجِا ألاٚغاى
الؿُاخُت.
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عئٍت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت 0151م
“بهىا هٟسغ بةعزىا الش٣اف ْالخاعٍخ الؿٗٓصي ْالٗغبي ْؤلاؾالميْ ،هضع ٥ؤَجُت املخآٞت ٖلُّ لخٗؼٍؼ الٓخضة
الَٓىُت ْجغؾُش الُ٣م الٗغبُت ْؤلاؾالمُت ألانُلت .بن ؤعيىا ُٖغٞذ ٖ -لى مغ الخاعٍش  -بدًاعاتها الٗغٍ٣ت َْغِ٢ا
ً
ً
ً
ً
الخجاعٍت التي عبُذ خًاعاث الٗالم بًِٗا ببٌٗ ،مجا ؤ٦ؿبها جىٖٓا ْٖج٣ا ز٣اُٞا ٞغٍضا ْلظل ،٪ؾىداٖ ٔٞلى
ٍَٓدىا الَٓىُت ْهبرػَا ْ ّ
وٗغ ٝبهاْ ،هى٣لِا بلى ؤظُالىا ال٣اصمت٦ ،جا ؾيؿخجغ ف الٗجل ٖلى بخُاء مٓا ٘٢الترار الَٓجي
ً ً
ً
ْالٗغبي ْؤلاؾالمي ال٣ضًم ْحسجُلِا صْلُاْ ،جج٨حن الججُ٘ مً الٓنٓ ٫بلحها بٓنِٟا قاَضا خُا ٖلى بعزىا الٗغٍ٤
ْٖلى صْعها الٟاٖل ْمٓٗ٢ىا الباعػ ٖلى زغٍُت الخًاعاث ؤلاوؿاهُت) ”.عئٍت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت 0151م(07:
ً
ً
“بجا ؤن اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ه مِض ؤلاؾالم ٞةجها ججخل ٪م٩اهت مجحزة ف الٗالم ؤلاؾالمي ْجاصي صْعا مازغا
ْ .ُّٞاإلاجل٨ت ه مًَٓ الخغمحن الكغٍٟحن خُض ٧اهذ ْال ػالذ ججظب مالًحن الدجاط ْاإلاٗخجغًٍ اإلاؿلجحن مً
مسخل ٠ؤهداء الٗالم.
ً
ً ً
ً
ً
باإلياٞت بلى طل ،٪ججخل ٪اإلاجل٨ت جغازا َبُُٗا ْز٣اُٞا ٚىُا؛ َْك٩ل طل ٪مدُا الَخجاماث الؼْاع٦ ،ظل٪
الدكُ٨لت الٓاؾٗت مً البِئاث الُبُُٗت اإلآظٓصة ف اإلاجل٨ت ْالتي جخًجً اإلاؿاخاث السًغاء ْاإلاىاَ ٤الصخغاٍْت،
بياٞت بلى اإلاىاْغ الجبلُت ْالٓصًانْ ،البِئاث البدغٍت اإلاخىٖٓت)”.الُِئت الٗلُا للؿُاخت(9:ٌ0100 :
ً
ً
ً
ً
“ْهٓغا ألَجُت الؿُاخت ،ز٣اُٞا ْا٢خهاصًا٣ٞ ،ض ٧اهذ جىجُتها ْصِٗٞا لخٓ٩ن مهضعا مً اإلاهاصع اإلاِجت للضزل
ً ً
ً
َضٞا ْاضخا ْبِىا لغئٍت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت 0151مْ ،اإلاجل٨ت يجً الغئٍت هٟؿِا الخٟخذ بلى مىاَ ٤الجظب
ً
ً
ً ً
الؿُاح ألازغٔ مشل مىاَ ٤آلازاعْ ،ه ٦شحرة ْمىدكغة ف ؤعظاء البالصٞ ،إْلتها اَخجاما بالٛا جسُُُا ْحكغَٗا.
ً
ً
ْهدُجت للغئٍت الاؾتراجُجُت الجضًضة خٓ ٫مؿخ٣بل “نىاٖت” الؿُاختٞ ،ةن الؿٗٓصًت حٗجل خالُا ٖلى جدضًض
ً
مىٓٓماث الدكغَٗاث ْؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت باآلزاع ْالؿُاخت ،بجا ًٟ٨ل لِا الاػصَاع اإلاُلٓب اإلاىخٓغًٞ .ال ٖجا ج٣ضم،
اإلاجل٨ت جخٓاٞغ ٖلى زغاء ْجىٕٓ ز٣اف ملٟذ ٢لجا ًٓظض ف بلضان ؤزغٔ :ف الٗجاعة ْالٟل٩لٓع ْألاػٍاء ْ ُ
الخل ْاإلاإٓ٧الث
ْالغ٢هاث ْالٟىٓن بك٩ل ٖام)”.الخاعسي0108:م(3-1:
الضعاؾاث الؿاﺑﻘت
صعاؾت هاقﻢ2119( :م) بٗىٓان :حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى زانت :صعْؽ للجخسههحن ف
مجا ٫الا٢خهاصَ ،ضٞذ الضعاؾت بلى جِؿحر حٗلُم اللٛت الٗغبُت للجخسههحن ف مجا ٫الا٢خهاص ْجهجُم صعْؽ
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
املجلض الخاؾؼ والػكغون  -الػضص لاوى ً -ﻮنُﻮ 2020
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

لٍٓٛت م٘ مغاٖاة خاظاث الضاعؾحن ٞحها٢ْ ،ض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الٓنٟي الخدلُل  .ؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ؤن
اإلاخسههحن ف الا٢خهاص بالجامٗت الاؾالمُت الٗاإلاُت بجالحزًا حهخجٓن بدىجُت ٢ضعاتهم ٖلى ِٞم اإلاغاظ٘ ْاإلاهاصع
الا٢خهاصًت بالٗغبُت خُض ٌؿخسضمٓجها ف صعاؾتهم الخسههُت.
صعاؾت ؾلُمان ،وآزغون 2111(:م) بٗىٓان :اللٛت الٗغبُت ألٚغاى ُُْْٟت )حٗلُم اللٛت الٗغبُت للجغقضًً
الؿُاخُحن(َ ،ض ٝالبدض لخلسُو ٦خاب مىهج اللٛت الٗغبُت للؿُاختْ ،لخاظت مالحزًا للٛت الٗغبُت ألٚغاى مِىُت،
ْ٢ض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الٓنٟي الاؾخ٣غاجي ْالخدلُل ٢ْ ،ض زغط بٗضة هخاثج مً ؤَجِا :هضعة ْ٢لت ٦خب حٗلُم
اللٛت الٗغبُت للؿُاخت بجالحزًا ْالضْ ٫الٗغبُت٦ْ ،كٟذ الضعاؾت خاظت مالحزًا إلاشل َظٍ ال٨خبْ ،خاظت اإلاغقضًً
الؿُاخُحن بلى الخضعٍب باللٛت الٗغبُت ْمً زم جم جهجُم ال٨خاب.
صعاؾت غشمان2113( :م) بٗىٓان :بغهامج بزغاجي م٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى زانت
للضاعؾحن الىاَ٣حن بلٛاث ؤزغٔ اإلابٗٓزحن لؤلػَغ الكغٍ ٠ف يٓء اخخُاظاتهم الضعاؾُتَ ،ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٝ
ٖلى اخخُاظاث الضاعؾحن اإلابٗٓزحن لؤلػَغ الكغٍ ٠مً حٗلم اللٛت الٗغبُت ألٚغاى ؤ٧اصًجُت ،زم ٢امذ الباخشت
بخدضًض ألاؾـ اإلاٗغُٞت ْالىٟؿُت ْالاظخجاُٖت ْاللٍٓٛت لبىاء البرهامج ؤلازغاجي اإلا٣ترحْ ،اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج
الٓنٟيْٖ ،لى يٓء الىخاثج ٢امذ الباخشت بخهجُم البرهامج.
صعاؾت قغون2115( :م) بٗىٓان :اللٛت الٗغبُت ف اإلاٗاَض الؿُاخُت بحن الُْٟٓت ْالخ٣ىُتْ ،حكحر الباخشت بلى
ؤهّ ً٨جً الِض ٝمً زال ٫صعاؾدىا بلى ببغاػ م٩اهت اللٛت الٗغبُت صازل اإلاٗاَض الؿُاخُتُْْْٟ ،ت اللٛت الٗغبُت ف
الخ ًٍٓ٩الؿُاح ٦ ،جا َضٞىا بلى ببغاػ ج٣ىُت اللٛت الٗغبُت٢ْ ،ض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الٓنٟي ف صعاؾتها٢ْ ،ض
ً
زلهذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج مً ؤَجِا :جٓاظّ اللٛت الٗغبُت ف اإلاٗاَض الؿُاخُت جدضًا خُ٣ُ٣ا بػاء الى٣لت الىُٖٓت
الخاصة لخ٨ىٓلٓظُت اإلاٗلٓماث التي ٞغيذ الخٗامل مِٗا بلٛاتها ألانلُت ؾٓاء مً خُض البدض ؤْ ؤلاعؾا ،٫عجؼ ف
حٗغٍب بغامج الخضعٍب ف اإلاٗاَض ْجضاْلِا ًخم بلٛاث ؤظىبُت زانت اللٛت الٟغوؿُت ،مؿاَجت ٓ٢اهحن ْحكغَٗاث
الؿُاخت ف هجغ اللٛت الٗغبُت مً زال ٫الخٓانل باللٛت الٟغوؿُت ف اإلاغاؾالث ْالٓزاث ٤ؤلاصاعٍت ،حٗاوي اللٛت
الٗغبُت ف اإلاٗاَض الؿُاخُت مً ْٓاَغ لٍٓٛت ٧االػصْاظُت بُجها ْبحن الٟغوؿُت زانت.
ً
صعاؾت مفُض2115( :م) بٗىٓان :جضعَـ اللٛت الٗغبُت ُُْْٟا لٛحر الىاَ٣حن بها صعاؾت مُضاهُت ف مٗاَض حٗلُم
اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها٢ْ ،ض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهجحن الٓنٟي الخدلُل ْالخجغٍبي٢ْ ،ض جٓنلذ الضعاؾت
بلى ٖضة هخاثج مً ؤَجِاٞ :اٖلُت اؾخسضام الُُْٟٓت ف جضعَـ اللٛت الٗغبُت لضٔ ؤٞغاص املججٖٓت الخجغٍبُتْ ،جِ٢ٟٓا
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بك٩ل ْاضر ٖلى الُغاث ٤الخ٣لُضًت التي صعؾذ بها املججٖٓت الًابُت .جٓظض ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثُت بحن
مخٓؾُي صعظاث َالب املججٖٓت الخجغٍبُت ف الخُبُ٣حن ال٣بل ْالبٗضي ٖلى الضعظت ال٩لُت الزخباع مِاعة الاؾخجإ
لهالر الخُبُ ٤البٗضي .حصجُ٘ َالب الضعاؾاث الٗلُا ٖلى الُ٣ام بضعاؾاث ٖلجُت ظضًضة تهض ٝبلى جدضًض اإلاِاعاث
اللٍٓٛتْ ،جٍُٓغ َغاث ٤جضعَـ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها.
صعاؾت محجﻮب وآزغون2117( :م) بٗىٓان :جدلُل الخاظاث السانت إلاخٗلمي اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها
ألٚغاى زانتَ ،ضٞذ الضعاؾت بلى جدلُل اخخُاظاث َالب الضعاؾاث ؤلاؾالمُت للٛت الٗغبُت ف ٧لُت الٗلٓم
ؤلاؾالمُت٢ْ ،ض اؾخسضم اإلاىهج الٓنٟي الخدلُل ْ ،ؤِْغث الىخاثج ؤن الُالب ًدخاظٓن بلى ؤعب٘ مِاعاث لؤلٚغاى
ألا٧اصًجُت م٘ الخهيُ ٠الخال  :الاؾخجإ  -ال٣غاءة  -ال٨خابت  -الخدضرٖ .لى الٗ٨ـ لؤلٚغاى اإلاِىُت ْ٧اهذ الترجِب
٧الخال  :ال٣غاءة  -ال٨خابت  -الخدضر.
جٓصخي الضعاؾت بإَجُت جدضًض اللٛت الٗغبُت ألٚغاى مدضصة ً
بىاء ٖلى اخخُاظاث الُالبْ ،بالخال جهجُم
الضْعاث ٖلى ؤؾاؽ الخدلُل الظي جم ظجّٗ.
صعاؾت غﺒضالﻮاخض2118( :م) بٗىٓان :حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف جغُ٦ا ،تهضٝ
َظٍ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًٓء ٖلى ْا ٘٢حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف جغُ٦ا ْؤَم
اإلاك٨الث التي جٓاظّ َظا املجا ٫الٓلُض٢ْ ،ض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الٓنٟي الاؾخ٣غاجي ْالخدلُل ٢ْ ،ض زغط
البدض بيخاثج ؤَجِا :مضٔ الخاظت بلى بٖضاص م٣غع حٗلُمي مخسهو ف حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى
ؾُاخُت لخلبُت اخخُاظاث َالب ٧لُاث الؿُاخت ف جغُ٦ا اإلا٣بلحن ٖلى الٗجل ف مجا ٫الؿُاخت ٖجٓماْ ،مجا٫
السضماث الٟىضُ٢ت زهٓنا هٓغا الوٗضام اإلا٣غعاث ْاإلاىاهج الخٗلُجُت اإلآظِت لِظٍ الٟئت مً الضاعؾحن ف جغُ٦ا،
ً
ْهضعتها ف مجا ٫حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ٖجٓماْ .ؤزحرا ٞةن الباخض ًٓصخي بًغْعة بظغاء اإلاؼٍض مً
البدٓر خٓ ٫حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف جغُ٦ا ْٚحرَا مً البالص الجاطبت للؿُاح
الٗغب مشال مالحزًا ْإهضْهِؿُا.
٦جا ًٓصخي بةوكاء مغ٦ؼ بدثي مِجخّ مخابٗت ْا ٘٢حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى زانت ف جغُ٦ا
ً
ْصعاؾت اإلاك٨الث التي جٓاظِّ ْج٣ضًم الخلٓ ٫اإلاج٨ىت لِا٦ .جا ًا٦ض ؤًًا ٖلى يغْعة جُْٓ ٠الخ٣ىُاث الخضًشت ف
ظجُ٘ م٣غعاث حٗلُم الٗغبُت للخُاة ؤْ ألٚغاى زانت إلاا لِا مً صْع ٗٞا ٫ف الٗجلُت الخٗلُجُت.

051

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
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الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
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الخػﻘُب غلى الضعاؾاث الؿاﺑﻘت
مً زال ٫الضعاؾاث الؿاب٣ت اج٣ٟذ مِٗا َظٍ الضعاؾت ف بٌٗ الى٣اٍ:

نﻘاغ الاجفاق مؼ الضعاؾاث الؿاﺑﻘت:
أوال :من خُث املﻮطﻮع:
ؤزبدذ الضعاؾاث ؤَجُت حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى زانت الؾُجا ألٚغاى الؿُاخت٦ ،جا ف :
صعاؾت )ٖبض الٓاخضْ ،(0108 ،صعاؾت )قغْنْ ،(0103 ،صعاؾت )ؾلُجان ْآزغْن.(0100 ،
زانُا :من خُث املنهج:
اج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت مً خُض اؾخسضام اإلاىهج الٓنٟي الخدلُل م٘ صعاؾت ٧ل مً )مُٟض،(0103 ،
)ٖبضالٓاخض) ،(0108 ،مذجٓب ْآزغْنَ) ،(0107 ،اقم) ،(0119 ،ؾلُجان ْآزغْن .(0100 ،
زالشا :من خُث لاصاة:
اج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت مً خُض ألاصاة م٘ صعاؾت )َاقم)ْ ،(0119 ،مذجٓب ْآزغْن ٖ)ْ ،(0107 ،شجان،
.(0105
أوحﻪ إلاﻓاصة من الضعاؾاث الؿاﺑﻘت:
 حٗجُ ٤ؤلاخؿاؽ بجك٩لت الضعاؾت٦ْ ،كٟذ الخاظت بلُّ ْإلى يغْعة بظغاثّ.
 بزغاء ؤلاَاع الىٓغي للضعاؾت الخالُت مً خُض جٓيُذ مِٟٓم حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى
زانت.
 ؤلاٞاصة مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ف َغٍ٣ت ازخُاع مىهج الضعاؾت ْجدضًض الُٗىتْ ،جدضًض ألاؾالُب ؤلاخهاثُت
اإلاىاؾبت.
منهج الضعاؾت وإحغاءاتها

منهج الضعاؾت:
اٖخجضث الضعاؾت اإلاىهج الٓنٟي الخدلُل مً مىُل ٤ؤن َظا اإلاىهج “ًدىاْ ٫اإلاجاعؾاث ْالٓٓاَغ ٦جا ه ٖلى
ؤعى الٓا ،٘٢باإلياٞت بلى ؤهّ ًخجاْػ ظج٘ البُاهاث ْْن ٠الٓٓاَغ بلى جدلُل ْاقخ٣ا ١الاؾخيخاظاث طاث الضاللت
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باليؿبت للجك٩لت التي ٌٗالجِا الباخض”٦ ،جا ؤهّ مً ؤ٦ثر اإلاىاهج الٗلجُت مالءمت إلاشل َظا الىٕٓ مً الضعاؾاثٖ).غٍٟج
ْآزغْن0987 ،م ،م.(017

غُنت الضعاؾت:
ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ْمضعؾٓ اللٛت ف مِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت
اإلاىٓعة ْْخضة حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بجامٗت جبٓ.٥
حضوى ()1
أغضاص ونؿب املكاعلحن ﺑاالؾدﺒانت خؿب الجهت
غضص املكاعلحن

النؿﺒت

الجهت
الجامٗت الاؾالمُت

00

%15.1

ظامٗت جبٓ٥

00

%51.1

املججٕٓ

55

قهل ( )1عؾﻢ ﺑُاني ًﻮضح أغظاء هُئت الخضعَـ ومضعؾﻮ اللغت املكاعلحن من الجامػت إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك
في إلاحاﺑت غلى الاؾدﺒانت ﺑدؿب صعحاتهﻢ الػلمُت
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الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

أصاة الضعاؾت:
الاؾدباهت ْالتي جدىاؾب لجج٘ البُاهاث آلعاء ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ْمضعؾٓ اللٛت خٓ ٫جضعَـ اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ْمضٔ جٓاٞغَا ف اإلاىاهج.

ﺑناء أصاة الضعاؾت:
جم بىاء ؤصاة الضعاؾت بالغظٕٓ بلى الضعاؾاث الؿاب٣ت ْألاصبُاث التربٍٓت التي جخٗل ٤بجك٩لت الضعاؾت ْجدلُل
الىخاثج ْالخٓنُاث لخل ٪الضعاؾاث.

جؼﺒُق إلاحغاءاث:
 .0مغاظٗت الضعاؾاث الؿاب٣ت ْالبدٓر التربٍٓت التي جخٗل ٤بجٓيٕٓ الضعاؾت.
 .0بىاء اؾدباهت للخهٖٓ ٫لى آعاء ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ْمضعؾٓ اللٛت.
 .5جدُ٨م الاؾدباهت بٗغيِا ٖلى مد٨جحن ف مجا ٫حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها.
 .1حٗضًل الاؾدباهت باإلياٞت ْالخٗضًل ْالخظ ٝخؿب آعاء املخ٨جحن.
َ .3باٖت الاؾدباهت ف نٓعتها الجهاثُت بٗض حٗضًل املخ٨جحن ْجٓػَِٗا ٖلى ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ْمضعؾٓ اللٛت
لخٗبئتها.
ً
 .1ظج٘ الاؾدباهت بٗض حٗبئتها زم جٟغَِٛا ْجدلُلِا بخهاثُا.
 .7اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت لالؾدباهت ْبُان زباتها.
 .8اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت لالؾدباهت ْبُان نضِ٢ا.
 .9جدضًض مِاعاث حٗلم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت.

لاؾالُب إلاخصائُت املؿخسضمت:
جم اؾخسضام بغهامج هٓام ؤلاخهاثُاث الاظخجاُٖت ) (spssالؾخسغاط الخ٨غاعاث ْالجزٖت اإلاغ٦ؼٍت ْالدكدذ
ً
ْالاهدغا ٝاإلاُٗاعي ْاإلاخٓؾُاث الخؿابُتْ ،الخؿاب ؤًًا بجُ٣اؽ ؤلٟا ْ٢ض جم اؾخسضام محزان لُ٨غث السجاسخي
ً
لُ٣اؽ اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت ل٣ٟغاث الاؾدباهت )صعظت ٦بحرة ظضا  ،صعظت ٦بحرة  ،صعظت مخٓؾُت  ،صعظت يُٟٗت ،
ً
صعظت يُٟٗت ظضا(.
ْخؿب مُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي ٞةن اإلاخٛحر الظي ٌٗبر ًٖ السُاعاث َٓ مُ٣اؽ جغجُبي ٍْ ،دؿب َٓ ٫اإلاضة
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ب٣ؿجت ٖضص اإلاؿاٞاث )ْحؿاْي ٖ (1لى ٖضص الازخُاعاث )ْحؿاْي ُٞ (3يخج ؤن َٓ ٫اإلاضة ٌؿاْي )ٍْ (1.81هبذ
الخٓػَ٘ ٦جا ًل :
حضوى ( )2جدضًض ػﻮى زلًا مﻘُاؽ لُنغث الخماسخي
املؿخﻮى
ً
صعظت يُٟٗت ظضا
صعظت يُٟٗت
صعظت مخٓؾُت
صعظت ٦بحرة
ً
صعظت ٦بحرة ظضا

املخﻮؾؽ املغجح
مً  0بلى 0.79
مً  0.81بلى 0.39
مً  0.11بلى 5.59
مً  5.11بلى 1.09
مً  1.01بلى 3

صضق أصاة الضعاؾت:
٢بل جُبُ ٤ؤصاة الضعاؾت ٢ام الباخض بٗغيِا ف نٓعتها اإلابضثُت ٖلى مججٖٓت مً اإلاخسههحن بججا ٫حٗلُم
اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىٓعة بلٖ ٜضصَم ) (1مد٨جحن ألزظ مالخٓاتهم ْآعائهم
ًٖ مضٔ جد ٤ُ٣الاؾدباهت للِض ٝالغثِسخي للضعاؾت اإلاخجشل ف ج٣ضًم بغهامج م٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف مىاهج مٗاَض اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ًْٖ ،قجٓلُت ْمىاؾبت املخاْع
ْألاَضا ٝلججُ٘ مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ف ٧اٞت اإلاؿخٍٓاثْ ،مضٔ اعجباٍ املخاْع بخٗلُم اللٛت
الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُتْ ،مىاؾبت ٧ل َض ٝللجدٓع الظي ًيخمي بلُّ ْص٢ت الهُاٚت اللٍٓٛت
ْالٗلجُتْ ،إياٞت اإلاالخٓاث ألازغٔ التي ًغْجها.
ً
ً
ْ ً
بىاء ٖلى آعاء اإلاخسههحن ُخ ِظَ (01) ٝضٞا بٗض ؤن ٧اهذ )َ (10ضٞاْ ،إظغاء الخٗضًالث التي ؤقاع بلحها
املخ٨جٓن ْ .بظل ٪حكخجل الاؾدباهت ف نٓعتها الجهاثُت ٖلى ) (7مداْع ؤؾاؾُت ْه )ؤَضا ٝاإلاىهج ْاملخخٓٔ َْغ١
ً
الخضعَـ ْألاوكُت ْالبِئت الخٗلُجُت ْاإلاٗلم ْالُالب( اهبش ٤مجها )َ (10ضٞا.
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حضوى ( )3جﻮصُﻒ الاؾدﺒانت (املحاوع ولاهضاف) ﺑصﻮعتها النهائُت
املحاوع
ؤَضا ٝاإلاىهج
املخخٓٔ
َغ ١الخضعَـ
ألاوكُت
البِئت الخٗلُجُت
اإلاٗلم
الُالب

م
0
0
5
1
3
1
7

لاهضاف
1
7
8
5
1
7
1
10

حضوى ( )4أؾماء مدنمي أصاة الضعاؾت
م
0
0
5
1
3
1

الاؾﻢ
ؤبٓ الضَب البضعي ٖل
ٖل ٖبضاملخؿً الخضًبي
زالض َضًبان الخغبي
ٖبضالغخجً مدجٓص ؤبٓ قغَّٗ
ؤبٓب٨غ قُٗب
ؤؾامت ٖبضالغخُم

الضعحت الػلمُت
ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط مكاع٥
ؤؾخاط مكاع٥
ؤؾخاط مكاع٥
ؤؾخاط مؿاٖض

الخسصص
مىاهج َْغ ١جضعَـ اللٛت الٗغبُت
مىاهج َْغ ١جضعَـ اللٛت الٗغبُت
مىاهج َْغ ١جضعَـ اللٛت الٗغبُت
مىاهج َْغ ١جضعَـ اللٛت الٗغبُت
مىاهج َْغ ١جضعَـ اللٛت الٗغبُت
ج٣ىُاث الخٗلُم

ْ ً
بىاء ٖلى ما ج٣ضم مً بظغاءاث بىاء ؤصاة الضعاؾت ْجدُ٨جِاْ ،بٗض بٖضاصَا بك٩لِا الجهاجي ْػٖذ ٖلى ُٖىت
الضعاؾتْ ،جًجىذ الاؾدباهت بك٩لِا الجهاجي مججٖٓت مً الخٗلُجاث ْه :
 اؾم الباخض ْظِت الٗجل ْع٢م الِاجٖ - ٠ىٓان الضعاؾت  -ؤَضا ٝالضعاؾت  -ؤَجُت الضعاؾت.
ْ٢ض جٓ٩هذ الاؾدباهت ف مًجٓجها مً ٖضة ؤظؼاء:
 الجؼء ألاْ ٫جٓ٩ن مً السهاثو الصسهُت للجؿخجُب )الجِت الخٗلُجُت  -الضعظت الٗلجُت(.
 الجؼء الشاوي ْجٓ٩ن مً املخٓع ألاْ) ٫ؤَضا ٝاإلاىهج( ْؤَضا.ّٞ
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 الجؼء الشالض ْجٓ٩ن مً املخٓع الشاوي )املخخٓٔ( ْؤَضا.ّٞ
 الجؼء الغاب٘ ْجٓ٩ن مً املخٓع الشالض )َغ ١الخضعَـ( ْؤَضاِٞا.
 الجؼء السامـ ْجٓ٩ن مً املخٓع الغاب٘ )ألاوكُت( ْؤَضاِٞا.
 الجؼء الؿاصؽ ْجٓ٩ن مً املخٓع السامـ )البِئت الخٗلُجُت( ْؤَضاِٞا.
 الجؼء الؿاصؽ ْجٓ٩ن مً املخٓع الؿاصؽ )اإلاٗلم( ْؤَضا.ّٞ
 الجؼء الؿاب٘ ْجٓ٩ن مً املخٓع الؿاب٘ )الُالب( ْؤَضا.ّٞ
ً
جم جدٍٓل الاؾدباهت بلى اؾدباهت بل٨ترْهُت ٖبر زضمت ) (Google Driveخُض جم جٓػَِٗا بل٨ترْهُا ٖلى ُٖىت
الضعاؾت مً اإلاخسههحن ف حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها.
حضوى ( )5زﺒاث ومصضاقُت الاؾخجاﺑاث غلى الاؾدﺒانت
ظِت الخٗلُم
الجامٗت الاؾالمُت
ظامٗت جبٓ٥
اليؿبت الٗامت لالؾدباهاث

وؿبت ٞدو الشباث )(Cronbach's Alpha
1.931
1.911
1.957

ْهالخٔ مً الجضْ ٫ؤٖالٍ ؤن ؤٖلى وؿبت مهضاُ٢ت زباث الاؾدباهاث ٧اهذ بالجامٗت ؤلاؾالمُت ْحٗخبر ُ٢جت
ٖ 1.931الُت ظضا َْٗخجض ٖلحها ْجلحها ظامٗت جبٓ ٥بيؿبت مهضاُ٢ت ٢ضعَا ْ 1.911ه وؿبت مهضاُ٢ت ٖالُت ؤًًا
جًجً بظغاء الخدلُل ؤلاخهاجي بىجاح.
ؤما اليؿبت الٗامت لالؾدباهاث ظاءث بُ٣جت  1.957حٗخبر ٖالُت ظضا جا٦ض زباث ْمهضاُ٢ت الاؾخجاباث.

نخائج الضعاؾت وجفؿحرها
الىخاثج اإلاخٗل٣ت باإلظابت ًٖ الؿاا ٫ألاْْ ٫الظي ًىو ٖلى :ما مضى جﻮ اﻓغ حػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن
بها ألغغاض ؾُاخُت في مناهج مػهض اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ﺑالجامػت إلاؾلمُت ووخضة حػلُﻢ اللغت
الػغبُت لغحرالناػﻘحن بها ﺑجامػت جﺒﻮك؟
ْ٧اهذ الىخاثج ٧الخال :
 .0ظاء اإلاخٓؾِ اإلاغجر للجدٓع ألاْ ٫السام بإَضا ٝاإلاىهج ْ 5.59الظي ًجشل ف محزان لُ٨غث السجاسخي )صعظت مخٓؾُت(.
 .0ظاء اإلاخٓؾِ اإلاغجر للجدٓع الشاوي السام باملخخٓٔ ْ 5.50الظي ًجشل ف محزان لُ٨غث السجاسخي )صعظت مخٓؾُت(.
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻧﻴﻮلاوى ً -
الػكغوانﻷو-ل ـ ﻳﻮ
الخاؾؼﻊوـ اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
املﻤﺠﻠ
اﻟ
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

 .5ظاء املخٓع الشالض السام بُغ ١الخضعَـ بجخٓؾِ  5.50التي ً٣ابلِا صعظت مخٓؾُت ف محزان لُ٨غث.
 .1ظاء املخٓع الغاب٘ السام باألوكُت بجخٓؾِ  5.15م٣ابل الججاٍ صعظت ٦بحرة ف محزان لُ٨غث السجاسخي.
 .3ظاء املخٓع السامـ السام بالبِئت الخٗلُجُت ؤزظ مخٓؾِ ُ٢جخّ  5.07م٣ابلت باججاٍ صعظت مخٓؾُت باإلاحزان الخ٣ضًغي.
 .1ظاء املخٓع الؿاصؽ السام باإلاٗلم بجخٓؾِ ْ 5.75الظي ً٣ابلّ صعظت ٦بحرٍ بجحزان لُ٨غث للخ٣ضًغاث.
 .7ظاء املخٓع الؿاب٘ مدٓع الُالب بجخٓؾِ  5.78الظي ً٣ابل اججاٍ صعظت ٦بحرة بجحزان لُ٨غث السجاسخي

جفؿحرالنخائج
حضوى ( )6املخﻮؾؼاث املغجحت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت الؾخجاﺑاث أغظاء هُئت الخضعَـ
ومضعؾﻮ اللغت لػﺒاعاث املحﻮعلاوى :أهضاف املنهج
املﻘُاؽ

صعحت لﺒحرة
حضا

صعحت لﺒحرة

صعحت مخﻮؾؼت

صعحت طػُفت

صعحت طػُفت
حضا

ندُجت املحﻮعلاوى :أهضاف املنهج

1
0
1

املخﻮؾؽ

1
05
3
 -1جظمن لاهضاف للغغاض الخ٨غاع
الؿُاخُت
اليؿبت00.0 19.7 03.0 %
05 08
0
الخ٨غاع
 -2جخﻮ اﻓق لاهضاف مؼ
الحاحاث النفؿُت للمخػلمحن اليؿبت59.1 31.3 5 %
08 00
1
 -3لاهضاف مكخﻘت من الترار الخ٨غاع
الشﻘافي والاحخماعي الاؾلمي
اليؿبت1 31.3 55.5 00.0 %
والػغبي
1
9
07
0
الخ٨غاع
 -4وطﻮح جﻘﻮٍﻢ ﺑغامج اللغت
ألغغاض زاصت
اليؿبت00.0 07.5 30.3 5 %

الاندغاف
املػُاعي

0
5
0
5
1

1
1
1
1
1

1.11 5.15
1.10 5.10
1.70 1.10
1.91 0.17
1.51 3.39

الندُجت

غﺒاعاث املحﻮعلاوى :أهضاف
املنهج

صعحت
مخﻮؾؼت
صعحت
لﺒحرة
صعحت
لﺒحرة
حضا
صعحت
مخﻮؾؼت
صعحت
مخﻮؾؼت

باؾخ٣غاء الجضْ ٫الؿابً ٤خطر ما ًل  :بن ال٣ٟغة ع٢م ٧ 5اهذ “ألاَضا ٝمكخ٣ت مً الترار الش٣اف ْالاظخجاع
ؤلاؾالمي ْالٗغبي” ظاءث ف الترجِب ألاْ ٫بجخٓؾِ ْ 1.10التي ً٣ابلِا )صعظت ٦بحرة ظضا( ،ف خحن جٟاْجذ ج٣ضًغاث
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الٗباعاث ألازغٔ خُض جلتها الٗباعة ع٢م ْ 0التي جىو “جخٓا ٤ٞألاَضا ٝم٘ الخاظاث الىٟؿُت للجخٗلجحن” بضعظت ٦بحرة
زم الٗباعجحن ْ 1ْ 0اللخان جىهان ٖلى:
 .0جًجً ألاَضا ٝلؤلٚغاى الؿُاخُت.
ْ .0يٓح جٍٓ٣م بغامج اللٛت ألٚغاى زانت.
بضعظت مخٓؾُت خؿب مُ٣اؽ ل٩اعث.
ْظاء اإلاخٓؾِ اإلاغجر للجدٓع ألاْ ٫السام بإَضا ٝاإلاىهج ْ 5.59الظي ًجشل ف محزان ج٣ضًغاث لُ٨غث السجاسخي
)صعظت مخٓؾُت(.
اج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل ٤بجدٓع ؤَضا ٝاإلاىهج م٘ صعاؾت ٧ل مً  :صعاؾت ؾلُجان ْآزغْن )0100م(
ْصعاؾت ٖبضالٓاخض )0108م(.
حضوى ( )7املخﻮؾؼاث املغجحت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت الؾخجاﺑاث أغظاء هُئت الخضعَـ ومضعؾﻮ اللغت
لػﺒاعاث املحﻮعالشاني :املحخﻮى

9.0

51.1 30.3

1

5

5

01

7

1

اليؿبت%

9.0

املﻘُاؽ

صعحت لﺒحرة
حضا

صعحت لﺒحرة

صعحت
طػُفت حضا
صعحت
طػُفت
صعحت
مخﻮؾؼت

5

07

00

1

0

الفغوق الفغصًت

7

00.0 18.3 00.0
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املخﻮؾؽ

0
5

01 05
18.3 59.1

5
9.0

1
1

الاندغاف
املػُاعي

1.0

9.0

03.0 19.7

1

الخ٨غاع

3

الندُجت

 -1طاث صلت مﺒاقغة
ﺑاألهضاف الػامت ملﻘغع حػلُﻢ
اللغت الػغبُت ألغغاض ؾُاخُت اليؿبت%
الخ٨غاع
ً -2خظمن مفغصاث طاث
صلت ﺑاألغغاض الؿُاخُت .اليؿبت%
 -3املحخﻮى و أنكؼخﻪ
الخ٨غاع
متراﺑؼت من خُث الاؾخمغاع
اليؿبت%
والخخابؼ والخهامل
 -4املحخﻮى و أنكؼخﻪ جﻮاحﻪ الخ٨غاع

0

5

05

غﺒاعاث املحﻮعالشاني:
املحخﻮى

1

صعظت
1.71 5.11
مخٓؾُت
صعظت
1.19 5.51
مخٓؾُت

1

1.78 5.15

صعظت
٦بحرة

صعظت
1.88 5.08
مخٓؾُت

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

املﻘُاؽ

صعحت لﺒحرة
حضا

صعحت لﺒحرة

صعحت
طػُفت حضا
صعحت
طػُفت
صعحت
مخﻮؾؼت

9
08
1
1
الخ٨غاع
اليؿبت07.5 31.3 08.0 1 %
0
00 01
3
الخ٨غاع
اليؿبت1.0 55.5 10.1 03.0 %

1
1
0
5

ندُجت املحﻮعالشاني :املحخﻮى

املخﻮؾؽ

اليؿبت30.3 07.5 03.0 %

1.0

1

الاندغاف
املػُاعي

ً -5دﻘق النمﻮ الكامل
املخهامل للمخػلﻢ في طﻮء
لاهضاف املﻘغعة في املنهج
 -6مﺒجي غلى أؾاؽ الخبرة
الؿاﺑﻘت للمخػلﻢ
 -7مغجب لخدﻘُق ألبر قضع
من أهضاف املنهج

الخ٨غاع

3

9

07

0

1

1.85 5.30

الندُجت

غﺒاعاث املحﻮعالشاني:
املحخﻮى

صعظت
٦بحرة

صعظت
1.17 0.90
مخٓؾُت
صعظت
1.95 5.10
٦بحرة
صعحت
1.52 3.32
مخﻮؾؼت

بن الٗباعة ع٢م “ 5املخخٓٔ ْؤوكُخّ مترابُت مً خُض الاؾخجغاع ْالخخاب٘ ْالخ٩امل” ؤزظث اإلاغجبت ألاْلى ْظاءث
بإٖلى مخٓؾِ ْ 5.15التي ً٣ابلِا صعظت ٦بحرة بجُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي ُٞجا اقتر٦ذ مِٗا الٗباعجان ع٢م  7ْ 3بٟاع١
يئُل ف اإلاخٓؾِ َْجا:
ً .0د ٤٣الىجٓ الكامل اإلاخ٩امل للجخٗلم ف يٓء ألاَضا ٝاإلا٣غعة ف اإلاىهج.
 .0مغجب لخد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مً ؤَضا ٝاإلاىهج.
بىٟـ اججاٍ اإلا٣ابلت صعظت ٦بحرة بجُ٣اؽ لُ٨غث.
ف خحن ؤجذ الٗباعاث  1ْ 1ْ 0ْ 0ف اإلاغجبت الشاهُت ْ٧اهذ:
.0
.0
.5
.1

طاث نلت مباقغة باألَضا ٝالٗامت إلا٣غع حٗلُم اللٛت الٗغبُت ألٚغاى ؾُاخُت.
ًخًجً مٟغصاث طاث نلت باألٚغاى الؿُاخُت.
املخخٓٔ ْؤوكُخّ جٓاظّ الٟغْ ١الٟغصًت.
مبجي ٖلى ؤؾاؽ السبرة الؿاب٣ت للجخٗلم.
بجخٓؾُاث ؤ٢ل ؤزظث ٖلى يٓئها صعظت مخٓؾُت باالججاٍ اإلا٣ابل إلاُ٣اؽ لُ٨غثْ .ظاء اإلاخٓؾِ اإلاغجر للجدٓع

الشاوي السام باملخخٓٔ ْ 5.50الظي ًجشل ف محزان ج٣ضًغاث لُ٨غث السجاسخي )صعظت مخٓؾُت(.
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اج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل ٤بجدٓع املخخٓٔ م٘ صعاؾت ٧ل مً  :صعاؾت ؾلُجان ْآزغْن )0100م( ْصعاؾت
ٖبضالٓاخض )0108م(.
حضوى ( )8املخﻮؾؼاث املغجحت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت الؾخجاﺑاث أغظاء هُئت الخضعَـ
ومضعؾﻮ اللغت لػﺒاعاث املحﻮعالشالث :ػغق الخضعَـ
املﻘُاؽ

صعحت لﺒحرة
حضا

صعحت لﺒحرة

صعحت
طػُفت حضا
صعحت
طػُفت
صعحت
مخﻮؾؼت

011

املخﻮؾؽ

ندُجت املحﻮعالشالث :ػغق الخضعَـ

الاندغاف
املػُاعي

5
1
03
9
 -1جؼٍض صاﻓػُت الؼلب ندﻮ الخ٨غاع
حػلﻢ اللغت الػغبُت.
اليؿبت9.0 08.0 13.3 07.5 %
3
01
1
1
 -2جؼوص الؼلب ﺑخغظًت عاحػت الخ٨غاع
ﻓﻮعٍت لهل حؼئُاث املﻘغع.
اليؿبت03.0 11.1 00.0 00.0 %
7
01
1
5
 -3جﻮ ِظﻒ الخﻘنُاث الحضًشت الخ٨غاع
ﺑفاغلُت في حػلُﻢ وحػلﻢ اللغت
اليؿبت 00.0 18.3 08.0 9.0
الػغبُت لغحرالناػﻘحن بها.
9
01
3
3
الخ٨غاع
 -4اؾدشماعالﺒِئت املحُؼت
ﺑالؼالب في حػلﻢ اللغت.
اليؿبت07.5 10.1 03.0 03.0 %
0
1
08
8
 -5حؿخسضم أؾالُب وػغق الخ٨غاع
الحﻮاعواملحاطغة.
اليؿبت5 08.0 31.3 01.0 %
1
01
3
1
 -6جغاعي الفغوق الفغصًت ﺑحن الخ٨غاع
الؼلب.
اليؿبت00.0 11.1 03.0 00.0 %
 -7اؾخسضام أؾالُب
01
3
1
5
الخ٨غاع
خضًشت ،صعؽ جدضر غن أخض
اليؿبت18.3 03.0 00.0 9.0 %
املﻮ اقﻒ الخﻮاصلُت.
0
00
1
5
 -8اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخ٨غاع
الخضعَـ الحضًشت.
اليؿبت5 11.7 08.0 9.0 %

الندُجت

غﺒاعاث املحﻮعالشالث :ػغق
الخضعَـ

1
1
1
1

صعحت
1.90 5.90
لﺒحرة
صعحت
1.81 5.00
مخﻮؾؼت

0

صعحت
1.93 5.19
مخﻮؾؼت

1
1
1
1
1
1

صعحت
0.10 5.08
مخﻮؾؼت
صعحت
1.73 1
لﺒحرة
صعحت
1.81 5.07
مخﻮؾؼت

3

صعحت
طػُفت

5

03.0
0
5

0.08 0.30

صعحت
1.81 5.07
مخﻮؾؼت
صعحت
1.68 3.31
مخﻮؾؼت

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

هجض ؤن الٗباعة ع٢م “ 3حؿخسضم ؤؾالُب َْغ ١الخٓاع ْاملخايغة” باإلاغجبت ألاْلى ف اإلاخٓؾُاث ْ٧ان مخٓؾُِا 1
الظي ً٣ابل الاججاٍ صعظت ٦بحرة بجُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي ْحكاعِ٦ا بظل ٪الٗباعة ع٢م “ 0جؼٍض صاُٗٞت الُالب هدٓ
حٗلم اللٛت الٗغبُت” بجخٓؾِ ؤ٢ل وؿبُا مً ؾاب٣تهاْ .جلحها الٗباعاث  8ْ 1ْ 1ْ 5ْ 0التي جىو ٖلى:
 .0جؼْص الُالب بخٛظًت عاظٗت ٓٞعٍت ل٩ل ظؼثُاث اإلا٣غع.
 .0جٓ ِْ ٠الخ٣ىُاث الخضًشت بٟاٖلُت ف حٗلُم ْحٗلم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها.
 .5اؾدشجاع البِئت املخُُت بالُالب ف حٗلم اللٛت.
 .1جغاع الٟغْ ١الٟغصًت بحن الُالب.
 .3اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخضعَـ الخضًشت.
٣ٞض ظاءث باإلاغجبت الشاهُت مً خُض اإلاخٓؾِ بج٣ابلت اججاٍ صعظت مخٓؾُت بجُ٣اؽ لُ٨غث.
ؤما الٗباعة ع٢م “ 7اؾخسضام اؾالُب خضًشت ،صعؽ جدضر ًٖ ؤخض اإلآا ٠٢الخٓانلُت” ٣ٞض ؤجذ بإ٢ل مخٓؾِ
بج٣ابل صعظت يُٟٗت بجُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي.
ْظاء املخٓع الشالض السام بُغ ١الخضعَـ بجخٓؾِ  5.50التي ً٣ابلِا صعظت مخٓؾُت ف ج٣ضًغاث مُ٣اؽ
لُ٨غث.
اج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل ٤بجدٓع َغ ١الخضعَـ م٘ صعاؾت ٧ل مً  :صعاؾت َاقم )0119م( ْصعاؾت ؾلُجان
ْآزغْن )0100م( ْصعاؾت ٖشجان )0105م( ْصعاؾت مُٟض )0103م( ْصعاؾت ٖبضالٓاخض )0108م(.

017

King Khalid University Journal of Humanities,
7 Issue 1, 2020 - https://hj.kku.edu.sa
Volume 29,
Salamah Salah Albalawi , A proposed program to teach Arabic to nonnative speakers for tourism purposes in the light of Saudi Arabia Vision
2030

حضوى ( )9املخﻮؾؼاث املغجحت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت الؾخجاﺑاث أغظاء هُئت الخضعَـ
ومضعؾﻮ اللغت لػﺒاعاث املحﻮعالغابؼ :لانكؼت
املﻘُاؽ

صعحت لﺒحرة
حضا

صعحت لﺒحرة

طػُفت
صعحت
مخﻮؾؼت

1.07
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صعحت لﺒحرة
حضا
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1.71

صعحت لﺒحرة

املخﻮؾؽ
صعحت
طػُفت
حضا
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الاندغاف
املػُاعي

1
9
الخ٨غاع 07
اليؿبت08.0 07.5 30.3 %
01 01
1
الخ٨غاع
اليؿبت10.1 10.1 00.0 %

0
5
0
5

الندُجت

غﺒاعاث املحﻮعالغابؼ:
لانكؼت

 -1الخضعٍﺒاث اللغﻮٍت من
أهﻢ أقهاى النكاغ الترﺑﻮي.
 -2جشبذ املهاعاث اللغﻮٍت
املندؿﺒت ألغغاض ؾُاخُت.
 -3جغلؼغلى الخضعٍﺒاث
00 05
3
5
الخ٨غاع
الاجصالُت التي جنمي املهاعاث
الخﻮاصلُت غنض الضاعؾحن .اليؿبت51.1 59.1 03.0 9.0 %
ندُجت املحﻮعالغابؼ :الانكؼت

1
1
1
1
1
1

0.97

1.93

صعحت
مخﻮؾؼت

3.63

1.61

صعحت لﺒحرة

ؤزظث الٗباعة ع٢م “ 0الخضعٍباث اللٍٓٛت مً ؤَم ؤق٩ا ٫اليكاٍ التربٓي” اإلاغجبت ألاْلى بجخٓؾِ ْ 1.07التي
٢ابلِا ج٣ضًغ صعظت ٦بحرة ظضا بجُ٣اؽ ل٩اعث ف خحن ؤزظث الٗباعة ع٢م “ 0جشبذ اإلاِاعاث اللٍٓٛت اإلا٨دؿبت ألٚغاى
ؾُاخُت” مخٓؾِ ْ 5.11الظي ٌٗجي صعظت ٦بحرة بجحزان ج٣ضًغ لُ٨غث .زم ؤجذ الٗباعة ع٢م “ 5جغ٦ؼ ٖلى الخضعٍباث
الاجهالُت التي جىمي اإلاِاعاث الخٓانلُت ٖىض الضاعؾحن” باإلاغجبت ألازحرة بجخٓؾِ ْ 0.97التي ً٣ابلِا صعظت مخٓؾُت
بجُ٣اؽ لُ٨غث.
ْظاء املخٓع الغاب٘ السام باألوكُت بجخٓؾِ  5.15م٣ابل الججاٍ صعظت ٦بحرة ف محزان ج٣ضًغاث لُ٨غث
السجاسخي.
اج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل ٤بجدٓع ألاوكُت م٘ صعاؾت ٧ل مً  :ؾلُجان ْآزغْن )0100م( ْصعاؾت ٖشجان
)0105م( ْصعاؾت ٖبضالٓاخض )0108م(.
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

حضوى ( )11املخﻮؾؼاث املغجحت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت الؾخجاﺑاث أغظاء هُئت الخضعَـ ومضعؾﻮ اللغت
لػﺒاعاث املحﻮعالخامـ :الﺒِئت الخػلُمُت
املﻘُاؽ

صعحت لﺒحرة
حضا

صعحت لﺒحرة

صعحت مخﻮؾؼت

صعحت طػُفت

صعحت طػُفت
حضا
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1

 -6الاػلع غلى لخب
جدناوى الخاعٍش الػغبي.

اليؿبت00.0 19.7 %
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اليؿبت%
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3

1

00.0 31.3 00.0 03.0
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3

13.3 07.5 03.0

1.0

ندُجت املحﻮعالخامـ :الﺒِئت الخػلُمُت

9

املخﻮؾؽ

9.0

1

1

1.10

الاندغاف
املػُاعي

 -1الﺒِئت املحُؼت
ﺑالؼالب جإزغفي حػلﻢ اللغت
ألغغاض ؾُاخُت.
 -2اؾخسضام مغالؼ
مصاصعالخػلﻢ ألغغاض
ؾُاخُت.
 -3اؾخسضام مﻮ اقؼ
الانترنذ ألغغاض ؾُاخُت.
 -4ػٍاعة غضة مﻮ اقؼ
جاعٍسُت في املنؼﻘت الػغبُت.
 -5الاؾخماع ئلى شخص
ًلﻘي مداطغة في الخاعٍش
الػغبي.

الخ٨غاع

05

7

5

1

1

1.11

5.08

1.80

5.51

1.71

0.71

0.05

0.18

0.19

الندُجت

غﺒاعاث املحﻮعالخامـ:
الﺒِئت الخػلُمُت

صعحت
لﺒحرة
حضا
صعحت
مخﻮؾؼت
صعحت
مخﻮؾؼت
صعحت
مخﻮؾؼت
صعحت
طػُفت

0.91

0.10

صعحت
مخﻮؾؼت

3.17

1.63

صعحت
مخﻮؾؼت

ظاءث الٗباعة ع٢م “ 0البِئت املخُُت بالُالب جازغ ف حٗلم اللٛت ألٚغاى ؾُاخُت” باإلاغجبت ألاْلى بجخٓؾِ 1.10
التي ج٣ابل صعظت ٦بحرة ظضا بجُ٣اؽ ل٩اعث .زم جلتها الٗباعاث  1ْ 1ْ 5ْ 0باإلاغجبت الشاهُت ْالتي جىو:
 .0اؾخسضام مغا٦ؼ مهاصع الخٗلم ألٚغاى ؾُاخُت
 .0اؾخسضام مٓا ٘٢الاهترهذ ألٚغاى ؾُاخُت
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 .5ػٍاعة ٖضة مٓا ٘٢جاعٍسُت ف اإلاىُ٣ت الٗغبُت.
 .1الاَالٕ ٖلى ٦خب جدىاْ ٫الخاعٍش الٗغبي.
بجخٓؾُاث ج٣ل ًٖ الٗباعة  0بج٣ابلت اججاٍ صعظت مخٓؾُت بجحزان لُ٨غث.
ْ٧اهذ الٗباعة ع٢م “ 3الاؾخجإ بلى شسو ًل٣ي مدايغة ف الخاعٍش الٗغبي” باإلاغجبت ألازحرة بإ٢ل مخٓؾِ 0.18
ٍْ٣ابلّ صعظت يُٟٗت بجُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي.
ؤما املخٓع السامـ السام بالبِئت الخٗلُجُت ؤزظ مخٓؾِ ُ٢جخّ  5.07م٣ابلت باججاٍ صعظت مخٓؾُت باإلاحزان
الخ٣ضًغي.
اج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل ٤بجدٓع البِئت الخٗلُجُت م٘ صعاؾت ٧ل مً  :ؾلُجان ْآزغْن )0100م(.
حضوى ( )11املخﻮؾؼاث املغجحت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت الؾخجاﺑاث أغظاء هُئت الخضعَـ ومضعؾﻮ اللغت
لػﺒاعاث املحﻮعالؿاصؽ :املػلﻢ
املﻘُاؽ
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حضا
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1
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الندُجت

غﺒاعاث املحﻮعالؿاصؽ:
املػلﻢ

صعحت لﺒحرة
1.81 1.07
حضا
 1.81 5.18صعحت لﺒحرة
 1.79 5.33صعحت لﺒحرة
صعحت
1.70 5.01
مخﻮؾؼت
صعحت لﺒحرة
1.80 1.51
حضا
 1.91 5.17صعحت لﺒحرة

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

املﻘُاؽ

صعحت لﺒحرة
حضا

صعحت لﺒحرة

صعحت
طػُفت حضا
صعحت
طػُفت
صعحت
مخﻮؾؼت

ندُجت املحﻮعالؿاصؽ :املػلﻢ
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 -7قاصعغلى املؿاهمت في
ئغضاص منهج ًلبي أغغاض
صعاؾُت.

الخ٨غاع
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الندُجت

غﺒاعاث املحﻮعالؿاصؽ:
املػلﻢ

1
1

 1.85 5.38صعحت لﺒحرة
1.61 3.73

صعحت
لﺒحرة

ؤزظث الٗباعة ع٢م ٖ“ 3ال٢خّ َُْضة بُالبّ” اإلاغجبت ألاْلى بجخٓؾِ  1.51بجكاع٦ت الٗباعة ع٢م “ 0مٗلجٓن طْْ
ٟ٦اًت لٍٓٛت ْمِىُت ّ
ٖالُت” بجخٓؾِ ْ 1.07التي ً٣ابلِا صعظت ٦بحرة ظضا بجُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي
ْجلتها باإلاغجبت الشاهُت الٗباعاث  7ْ 1ْ 5ْ 0بالىو:
 .0لّ بإلاام باملجا ٫الؿُاح .
 .0لّ مٗغٞت بإقِغ ألاما ً٦الؿُاخُت.
 .5لّ مٗغٞت ف الً٣اًا ألاؾاؾُت ف الؿُاخت.
٢ .1اصع ٖلى اإلاؿاَجت ف بٖضاص مىهج ًلبي ؤٚغاى صعاؾُت.
بجخٓؾِ ؤ٢ل ٍْ٣ابل اججاٍ صعظت ٦بحرة بجُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي.
زم ظاءث الٗباعة ع٢م “ 1بإلاام بُبُٗت السضماث التي ًدخاظٓن بلحها” باإلاغجبت ألازحرة بجخٓؾِ ْ 5.01الظي ٌؿحر
باججاٍ صعظت مخٓؾُت خؿب مُ٣اؽ لُ٨غث.
ظاء املخٓع الؿاصؽ السام باإلاٗلم بجخٓؾِ ْ 5.75الظي ً٣ابلّ صعظت ٦بحرة بجحزان لُ٨غث للخ٣ضًغاث.
اج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل ٤بجدٓع اإلاٗلم م٘ صعاؾت ٧ل مً ٖ :شجان )0105م( ْصعاؾت قغْن )0103م(
ْصعاؾت ٖبضالٓاخض )0108م(.
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حضوى ( )12املخﻮؾؼاث املغجحت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت الؾخجاﺑاث أغظاء هُئت الخضعَـ
ومضعؾﻮ اللغت لػﺒاعاث املحﻮعالؿابؼ :الؼالب
املﻘُاؽ
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 -2الدؿاب زغوة لغﻮٍت من
املفغصاث ألغغاض ؾُاخُت.
ً -3خػغف الﻮؾائل اللغﻮٍت
املػخمضة لﺒػع لاﻓػاى النلمُت
في مجاى الؿُاخت.
 -4وعي املخػلﻢ ﺑاملػجى الؿُاحي.
 -5الغغﺒت في الخﻮاصل الؿُاحي
مؼ الػغب وغحرالػغب.
 -6الغغﺒت في الحصﻮى غلى
وظُفت ؾُاخُت حُضة.

ندُجت املحﻮعالؿابؼ :الؼالب
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الندُجت

غﺒاعاث املحﻮعالؿابؼ :الؼالب

صعحت
لﺒحرة
صعحت
لﺒحرة
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1
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صعحت
لﺒحرة

1.55
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صعحت
لﺒحرة
حضا

0.83

1.97

صعحت
مخﻮؾؼت

3.78

1.54

صعحت
لﺒحرة

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

ؤزظث الٗباعة “ 3الغٚبت ف الخٓانل الؿُاح م٘ الٗغب ْٚحر الٗغب” اإلاغجبت ألاْلى بجخٓؾِ  1.55م٣ابل الججاٍ
صعظت ٦بحرة ظضا بجُ٣اؽ لُ٨غث .ف خحن ان الٗباعاث  1ْ 5ْ 0ْ 0التي جىو:
.0
.0
.5
.1

ٌكاع ٥ف ألاصْاع الاظخجاُٖت ْاإلاٗلٓماث ْاإلآا.٠٢
ا٦دؿاب زغْة لٍٓٛت مً اإلاٟغصاث ألٚغاى ؾُاخُت.
ًخٗغ ٝالٓؾاثل اللٍٓٛت اإلاٗخجضة لبٌٗ ألاٗٞا ٫ال٨المُت ف مجا ٫الؿُاخت.
ْع اإلاخٗلم باإلاٗجى الؿُاح .
ؤزظث اإلاغجبت الشاهُت بج٣ابلت اججاٍ صعظت ٦بحرة بجُ٣اؽ لُ٨غث.
ْؤزظث الٗباعة ع٢م “ 1الغٚبت ف الخهٖٓ ٫لى ُْْٟت ؾُاخُت ظُضة” اإلاغجبت ألازحرة بجخٓؾِ  0.83الظي ً٣ابل

اججاٍ صعظت مخٓؾُت بجُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي.
ْ٧ان مدٓع الُالب بجخٓؾِ  5.78الظي ً٣ابل اججاٍ صعظت ٦بحرة بجحزان لُ٨غث الخ٣ضًغي السجاسخي َٓ هدُجت
املخٓع.
اج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل ٤بجدٓع الُالب م٘ صعاؾت ٧ل مً  :صعاؾت ٖبضالٓاخض )0108م( .
حضوى ( )13املخﻮؾؼاث املغجحت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت الؾخجاﺑاث الجامػت إلاؾلمُت
مداوعالاؾدﺒانت

املخﻮؾؽ

الاندغاف املػُاعي

الندُجت

املخٓع ألاْ :٫ؤَضا ٝاإلاىهج

5.53

1.19170

صعظت مخٓؾُت

املخٓع الشاوي :املخخٓٔ

5.07

1.30017

صعظت مخٓؾُت

املخٓع الشالضَ :غ ١الخضعَـ

5.1855

1.31110

صعظت مخٓؾُت

املخٓع الغاب٘ :ألاوكُت

5.3875

1.30357

صعظت ٦بحرة

املخٓع السامـ :البِئت
الخٗلُجُت

0.8130

1.570011

صعظت مخٓؾُت

املخٓع الؿاصؽ :اإلاٗلم

5.7187

1.11105

صعظت ٦بحرة

املخٓع الؿاب٘ :الُالب

5.8918

1.10990

صعظت ٦بحرة

الجامػت إلاؾلمُت

3.4117

1.41183

صعحت مخﻮؾؼت
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ؤزظث املخاْع الغاب٘ ْالؿاصؽ ْالؿاب٘ )“ألاوكُت”“ ،اإلاٗلم”“ ،الُالب”( اإلاغجبت ألاْلى بُ٣جت ؤٖلى مخٓؾِ
بج٣ابلت الاججاٍ صعظت ٦بحرة بجحزان الخ٣ضًغاث السجاسخي لُ٨غث.
ُٞجا ؤزظث املخاْع ألاْْ ٫الشاوي ْالشالض ْالسامـ )“ ؤَضا ٝاإلاىهج”“ ،املخخٓٔ”َ“ ،غ ١الخضعَـ”“ ،البِئت
الخٗلُجُت”( اإلاغجبت الشاهُت بجخٓؾِ ؤ٢ل ُ٢جت مً ؾاب٣خّ ْم٣ابل الججاٍ صعظت مخٓؾُت بجُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخي
ْظاء مخٓؾِ الجِت “الجامٗت ؤلاؾالمُت” بُ٣جت  5.11م٣ابل الججاٍ صعظت مخٓؾُت ف محزان الخ٣ضًغاث السجاسخي
لُ٨غثْٖ .لُّ ٞةن الاججاٍ الٗام الؾخجاباث مِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بالجامٗت ؤلاؾالمُت مً زال٫
الاؾخبُان َٓ ال٣بٓ.٫
حضوى ( )14املخﻮؾؼاث املغجحت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت الؾخجاﺑاث حامػت جﺒﻮك
املخﻮؾؽ
مداوعالاؾدﺒانت
5.1385
املحﻮعلاوى :أهضاف املنهج
املحﻮعالشاني :املحخﻮى
5.1081
املحﻮعالشالث :ػغق الخضعَـ 5.1979
5.1911
املحﻮعالغابؼ :لانكؼت
املحﻮع الخامـ :الﺒِئت
5.7185
الخػلُمُت
5.1318
املحﻮعالؿاصؽ :املػلﻢ
5.3191
املحﻮعالؿابؼ :الؼالب
3.6117
حامػت جﺒﻮك

الاندغاف املػُاعي
1.31080
1.31010
1.19790
1.77011

الندُجت
صعظت ٦بحرة
صعظت ٦بحرة
صعظت ٦بحرة
صعظت ٦بحرة

1.11101

صعظت ٦بحرة

1.10537
1.11811
1.49913

صعظت ٦بحرة
صعظت ٦بحرة
صعحت لﺒحرة

ً
ً
ً
ؤِْغث ظجُ٘ مخٓؾُاث املخاْع ج٣اعبا ْاضخا ْحؿاٍْا بجحزان الخ٣ضًغاث لُ٨غث السجاسخي باججاٍ صعظت ٦بحرة.
٦جا ظاء مخٓؾِ الجِت “ظامٗت جبٓ “ ٥بُ٣جت ْ 5.11الظي ً٣ابل صعظت ٦بحرة بجحزان الخ٣ضًغاث السجاسخي لُ٨غث.
ْٖلُّ ٞةن الاججاٍ الٗام الؾخجاباث ْخضة حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها بجامٗت جبٓ ٥مً زال ٫الاؾخبُان
َٓ ال٣بٓ ٫بضعظت ٦بحرة.
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

النخائج املخػلﻘت ﺑاإلحاﺑت غن الؿإاى الشاني والظي ًنص غلى :ما مكنلث حػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن
بها ألغغاض ؾُاخُت في مناهج مػهض اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ﺑالجامػت إلاؾلمُت ووخضة حػلُﻢ اللغت
الػغبُت لغحرالناػﻘحن بها ﺑجامػت جﺒﻮك ؟
ومانذ النخائج مالخالي:
ججشلذ ؤلاظاباث ف مدٓع املخخٓٔ بالتراْح بحن الًْٗ ٠الخٓؾِ الؾُجا ف اإلااقغاث الؿب٘ ْ٧ان ؤٖالَا وؿبت،
طاث نلت مباقغة باألَضا ٝالٗامت بج٣غع حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت خُض ٧اهذ اليؿبت
ً
٢غٍبت مً  %81.9بخ٨غاع َْ 08ظا ٌٗجي ؤن املخخٓٔ ف ؤَضا ّٞالٗامت طْ نلت يُٟٗت ظضا إلا٣غع حٗلُم اللٛت الٗغبُت
لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت.
ً
ًلُّ ف طل ٪مً مك٨الث حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ؤهّ لِـ مبيُا ٖلى ؤؾاؽ السبرة الؿاب٣ت
للجخٗلم خُض خ ٤٣هدُجت جدلُل الاؾدباهت ف َظا اإلااقغ وؿبت ٍْ %80.8دبحن مً طل ٪ؤن املخخٓٔ لم ًبن ٖلى
ؤؾاؽ السبرة الؿاب٣ت للجخٗلم.
مً مك٨الث حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها التي ِْغث ف جدلُل الاؾدباهت ْبيؿبت ٖ %78.9لى ماقغ
اؾخسضام ؤؾالُب خضًشت ،صعؽ جدضر ًٖ ؤخض اإلآا ٠٢الخٓانلُتْ .بخ٨غاع  01ف مدٓع َغ ١الخضعَـْ ،ف ماقغ
جؼْص الُالب بخٛظًت عاظٗت ٓٞعٍت ل٩ل ظؼثُاث اإلا٣غع .بيؿبت ْ %73.1ج٨غاع ً 03دبحن بها يَٗ ٠ظا اإلااقغ ،ؤما
ماقغ جغاع الٟغْ ١الٟغصًت بحن الُالبٞ .جاء بيؿبت ْ %70.7ج٨غاع ْ ،01ماقغ جٓ ِْ ٠الخ٣ىُاث الخضًشت بٟاٖلُت
ف حٗلُم ْحٗلم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بهاْ .اؾدشجاع البِئت املخُُت بالُالب ف حٗلم اللٛت .ظاءا مخ٣اعبحن ف
ً
اليؿبت ْالخ٨غاع بخ٨غاع ْ 05وؿبت  %18ج٣غٍبا ْطلٌ ٪كحر بلى ؤن جُْٓ ٠الخ٣ىُاث الخضًشت ف حٗلُم اللٛت الٗغبُت
ً
لٛحر الىاَ٣حن بها لِـ باإلاؿخٓٔ اإلاُلٓب٦ ،جا ؤن اإلاضعؾحن ال ٌؿدشجغْن البِئت املخُُت باإلاخٗلجحن م٘ ؤجها مِجت ظضا
ْمازغة ف حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها.
ظاء املخٓع السامـ املسخو بالبِئت الخٗلُجُت بًْٗ ٠اضر ٌكحر بلى ؤن البِئت الخٗلُجُت ف حٗلُم اللٛت
الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها حٗاوي مً مكا٧ل جدخاط بلى الاَخجام بها ْمٗالجتها لخخالءم م٘ الٗجلُت الخٗلُجُت إلاخٗلمي
اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها.
مً اإلاكا٧ل التي جٓاظّ حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ٖضم بإلاام اإلاٗلم بُبُٗت السضماث التي ًدخاط بلحها
اإلاخٗلجٓن ظاءث بيؿبت ْ 70.7ج٨غاع .01
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مً مك٨الث حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ؤجها ال جلبي عٚباث اإلاخٗلجحن بالهٓعة اإلاُلٓبت خُض ظاء ف
مدٓع الُالب ف ماقغ الغٚبت ف الخهٖٓ ٫لى ُْْٟت ؾُاخُت ظُضة .بيؿبت ْ %81.8ج٨غاع َْ ،07ظا ًٓضر ؤن مً
ألاَجُت بج٩ان اخخٓاء م٣غع حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألاٚغاى السانت التي ًغٚب اإلاخٗلجحن حٗلم اللٛت
الٗغبُت مً ؤظلِا الؾُجا ألاٚغاى الؿُاخُت.
اج٣ٟذ هدُجت َظٍ الضعاؾت ْالتي تهخم بجدخٓٔ حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت م٘ صعاؾت
٧ل مً  :صعاؾت ؾلُجان ْآزغْن )0100م( ْصعاؾت ٖبضالٓاخض )0108م(.
اج٣ٟذ هدُجت َظٍ الضعاؾت ْالتي تهخم بُغ ١الخضعَـ م٘ صعاؾت ٧ل مً  :صعاؾت َاقم )0119م( ْصعاؾت
ؾلُجان ْآزغْن )0100م( ْصعاؾت ٖشجان )0105م( ْصعاؾت مُٟض )0103م( ْصعاؾت ٖبضالٓاخض )0108م(.
اج٣ٟذ هدُجت َظٍ الضعاؾت ْالتي تهخم باؾدشجاع البِئت الخٗلُجُت ف حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها
ألٚغاى ؾُاخُت م٘ صعاؾت ٧ل مً  :ؾلُجان ْآزغْن )0100م(.
اج٣ٟذ هدُجت َظٍ الضعاؾت ْالتي تهخم بجدٓع اإلاٗلم م٘ صعاؾت ٧ل مً ٖ :شجان )0105م( ْصعاؾت قغْن
)0103م( ْصعاؾت ٖبضالٓاخض )0108م(.
اج٣ٟذ هدُجت َظٍ الضعاؾت ْالتي تهخم بجدٓع الُالب ْالاَخجام باخخُاظاث الضاعؾحن ألٚغاى ؾُاخُت م٘
صعاؾت ٧ل مً ٖ :بضالٓاخض )0108م( .
النخائج املخػلﻘت ﺑاإلحاﺑت غن الؿإاى الشالث والظي ًنص غلى :ما البرنامج املﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر
الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت 2131م؟
قام الﺒاخث ﺑﻮطؼ ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحرالناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت من زلى آلاحي:
 مصاصعئغضاص البرنامج املﻘترح:
 .1هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت ْالبدٓر التربٍٓت التي جخٗل ٤بجٓيٕٓ الضعاؾت مجها :
صعاؾت نالر )  ( 0113بٗىٓان  :جهجُم ْخضاث صعاؾُت للدجاط ْاإلاٗخجغًٍ اإلاالحزًحن ف حٗلُم اللٛت الٗغبُت
ألٚغاى زانت ْ ،صعاؾت آصم ) (0105بٗىٓان  :حٗلُم الٗغبُت ألٚغاى ؾُاخُت ف مالحزًا ْ ،صعاؾت ٖبضالٓاخض
)0108م( بٗىٓان :حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ف جغُ٦ا ْ ،صعاؾت ال٣دُاوي )(0108
بٗىٓان  :حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى زانت ف اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت.
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٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

 .0هخاثج الضعاؾت الخالُت.
 أهمُت البرنامج املﻘترح:
جيب٘ ؤَجُت َظا البرهامج اإلا٣ترح ُٞجا ًج ً٨ؤن ًد ّ٣٣ل٩ل مً:
 .0مسُُٓ بغامج حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها :خُض ج٣ضم الضعاؾت الخالُت ٓ٢اثم باألَضا ٝالتي جىمي
حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت.
 .0مٗلجٓ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها :خُض ج٣ضم لِم السُٓاث ْؤلاظغاءاث التي جىمي َظٍ ألاَضا.ٝ
ً
اهُال٢ا مً هخاثج الضعاؾت الخالُت التي جٓنل لِا الباخض ْالتي جتراْح بحن الًْٗ ٠الخٓؾِ ف اإلااقغاث الؿب٘
مً زال ٫هدُجت جدلُل الاؾدباهت٣ٞ ،ض ٢ام الباخض بٗض الاَالٕ ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت بٓي٘ بغهامج م٣ترح لخىجُت
َظٍ ألاَضا ٝمً زال ٫السُٓاث ْؤلاظغاءاث الخالُت:
(مدﻮع :املحخﻮى) طاث صلت مﺒاقغة ﺑاألهضاف الػامت ملﻘغع حػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض
ؾُاخُت:
ًيبػ لؤلَضا ٝالٗامت إلا٣غع حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ؤن جٓ٩ن طاث نلت مباقغة
باملخخْٓٔ ،مً ألاَضا ٝالتي ًج ً٨ا٢تراخِا ما ًل :
 .0ببغاػ الُ٣م ْاإلاباصت ألانُلت ف الش٣اٞت الٗغبُت ْؤلاؾالمُت.
 .0مًجٓن املخخٓٔ ْا٢ع ْمغجبِ بالخُاة الُٓمُت ْاإلآا ٠٢التي ًخٗغى لِا الُالب .
ً .5ؼْص الُالب باإلاٗلٓماث ْاإلاٗاع ًٖ ٝؤهٓإ الؿُاخت باإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت .
ٌ .1ؿاٖض ٖلى مٗغٞت ؤ٦بر ٢ضع مً اإلاهُلخاث ْالتراُ٦ب السانت بالؿُاخت.
(مدﻮع :املحخﻮى) مﺒجي غلى أؾاؽ الخبرة الؿاﺑﻘت للمخػلﻢ:
ًيبػ ؤن ًٓ٩ن املخخٓٔ مبجي ٖلى ؤؾاؽ السبرة الؿاب٣ت للجخٗلم ٖ ،لُّ ًج ً٨ا٢تراح الخال :
 .0ج٣ضًم السبراث اإلاغاص حٗلجِا بهٓعة مخهلت بدُض جغجبِ السبرة الخالُت بالؿاب٣ت ْجاصي بلى زبرة الخ٣ت .
 .0جصخُذ اإلاٟاَُم الؿاب٣ت  -بن ْظضث  -لضٔ اإلاخٗلم ًٖ الش٣اٞت الٗغبُت ْالتي ا٦دؿبها مً زالْ ٫ؾاثل ؤلاٖالم.
 .5ج٣ضًم السبراث الجضًضة للُالب ْطل ٪باؾخٛال ٫الدكابّ بحن ز٣اٞت مجخجٗاتهم ْز٣اٞت اللٛت الٗغبُت.
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(مدﻮع :ػغق الخضعَـ) اؾخسضام أؾالُب خضًشت ،صعؽ جدضر غن أخض املﻮ اقﻒ الخﻮاصلُت:
.0
.0
.5
.1
.3

ً٣ترح الباخض ؤن السُٓاث ْؤلاظغاءاث لخىجُت اإلآا ٠٢الخٓانلُت ه ٧الخال :
ُ
التر٦حز ٖلى ألاوكُت اللٍٓٛت التي حؿِم ف حٗؼٍؼ مِاعة الخٓانل.
ػعٕ الش٣ت بحن الُالب ْاإلاٗلم ْإػالت خاظؼ السْٓ ٝالشجل.
ججىب م٣اَٗت الُالب ؤزىاء خضًشّ.
الابخٗاص ًٖ ؤؾلٓب الخل٣حن ْإٞؿاح املجا ٫للجداْعة ْالى٣اف.
خض الُالب ٖلى اإلاكاع٦ت ف الغخالث التي جىٓجِا الجِت الخٗلُجُت مجا ٌؿِم ف حٗؼٍؼ مِاعة الخٓانل.

(مدﻮع :ػغق الخضعَـ) جؼوص الؼلب ﺑخغظًت عاحػت ﻓﻮعٍت لهل حؼئُاث املﻘغع:
ً٣ترح الباخض لخُٟٗل صْع الخٛظًت الغاظٗت ما ًل :
 .0مؿاٖضة الُالب ٖلى جشبُذ الاؾخجاباث الصخُدت ْخظ ٝالاؾخجاباث الساَئت.
ً
 .0بُٖاء اإلاٗلٓمت الصخُدت بٗض بظابت الُالب مباقغة ختى ال جشبذ ؤلاظابت الساَئت.
 .5ػعٕ الش٣ت بىٟـ الُالب ْطل ٪بخٗؼٍؼ الاؾخجاباث الصخُدت لضًّ.
ُ
 .1ج٣ضم الخٛظًت الغاظٗت بٗض بظابت الُالب ْلِؿذ ٢بل بظابخّ ْطل ٪ختى جاصي ُْْٟتها.
(مدﻮع :ػغق الخضعَـ) جغاعي الفغوق الفغصًت ﺑحن الؼلب:
ً٣ترح الباخض آلُاث للخٗامل م٘ الٟغْ ١الٟغصًت بحن مخٗلمي اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ْه ٧الخال :
 .0جىَٓ٘ الٓؾاثل الخٗلُجُت لجظب اهدباٍ الُالب ٧اؾخسضام الٗغى اإلاغجي ْالبرامج الخاؾٓبُت ْٚحرَا .
 .0ؤلا٦شاع مً ألاوكُت الخضعٍبُت ْجىَِٓٗا بدُض جىاؾب ظجُ٘ مؿخٍٓاث الُالب .
ً
 .5الخىٕٓ الخغ٧ي للجٗلم ؤزىاء الكغح ْٖضم الٍَٓٓ ٝٓ٢ال بج٩ان ْاخض .
ُ
ؿِم بدباص ٫السبراث بحن الُالب ٧اؾتراجُجُت حٗلُم ألا٢غان ْالخٗلم الخٗاْوي .
 .1الاؾخٗاهت باؾتراجُجُاث ح ِ
(مدﻮع :ػغق الخضعَـ) جﻮ ِظﻒ الخﻘنُاث الحضًشت ﺑفاغلُت في حػلُﻢ وحػلﻢ اللغت الػغبُت لغحرالناػﻘحن بها:
ً٣ترح الباخض زُٓاث ْإظغاءاث لخُْٓ ٠الخ٣ىُاث الخضًشت بٟاٖلُت ف حٗلُم ْحٗلم اللٛت الٗغبُت لٛحر
الىاَ٣حن بها ه :
 .0اؾدشجاع ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٦خُبُْ ٤احـ آب  WhatsAppألٚغاى الضعاؾت ْطل ٪إلاؿاٖضة الُالب ٖلى
الخٗبحر الخغ ْال٨خابت .
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 .0تهُئت ال٣اٖاث الضعاؾُت ْإمضاصَا بالخ٣ىُاث الخضًشت ٧ال٣اٖاث الظُ٦ت ْؤظِؼة الخاؾٓب ْالاهترهذ ْظِاػ
الٗغى اإلاغجي.
 .5ب٢امت صْعاث جضعٍبُت للجٗلجحن حؿاٖضَم ٖلى جهجُم ْؾاثل ؾجُٗت ْبهغٍت ٧الىهٓم ْالغؾٓم ْالسغاثِ
ْالبُا٢اث.
 .1ب٢امت صْعاث جضعٍبُت للُالب إل٦ؿابهم مِاعاث الخٗامل م٘ الخ٣ىُاث الخضًشت.
 .3يغْعة جهجُم م٣غعاث ال٨ترْهُت مبيُت ٖلى اخخُاظاث الضاعؾحن ْمغاٖاة الٟغْ ١الٟغصًت بُجهم ٖىض الخهجُم.
(مدﻮع :الﺒِئت الخػلُمُت) حؿدشمغالﺒِئت املحُؼت ﺑالؼالب في حػلﻢ اللغت ألغغاض ؾُاخُت:
للبِئت املخُُت بالُالب صْع ف حٗلم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت لظل٣ً ٪ترح الباخض
السُٓاث ْؤلاظغاءاث لخىجُت َظا الِضْ ، ٝه ٧الخال :
 .0حؿُحر عخالث ؾُاخُت للجخٗلجحن إلاضن ْْظِاث ؾُاخُت جًم الٗضًض مً اإلآا ٘٢الؿُاخُت السالبت ْاإلآا٘٢
ألازغٍت .
 .0ج٨شُ ٠ألاوكُت الالنُٟت التي جغجبِ باملجخج٘ الساع ْجٓؾُ٘ مٗغٞت الُالب بها.
 .5الخسُُِ للبرامج ْألاوكُت ٢بل البضء بالغخالث؛ ختى ًخد ٤٣الِض ٝاإلايكٓص مً َظٍ الغخالث.
 .1جٍٓ٣ت الغْابِ بحن الُالب ْاملجخج٘ مً خٓلِم ٦دًٓع اإلاىاؾباث الاظخجاُٖت.
(مدﻮع :املػلﻢ) ئملام املػلﻢ ﺑؼﺒُػت الخضماث التي ًدخاج ئليها املخػلمﻮن:
ًجب ٖلى اإلاٗلم ؤلاإلاام بُبُٗت السضماث التي ًدخاط بلحها اإلاخٗلجٓنْ ،طلٓ٩ً ٪ن مً زال:٫
 .0بظاصة اإلاٗلم ججشُل ألاصْاع املسخلٟت ْج٣جو الصسهُاث ٦ؿاا ٫الُالب ًٖ ٞىض ١ؤْ مٗلم جغاسي ؤْ ؾُاح .
 0مٗغٞت اإلاٗلم باإلآا ٘٢الترازُت ْالؿُاخُت باإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ْج ًٍٓ٩خهُلت مٗغُٞت ٖجها مً خُض
مِٓٗ٢ا ْجاعٍسِا.
 .5بىاء ٖال٢ت م٘ الُالب ْزُ٣ت الهلت إلاٗغٞت خاظاتهم ْمُٓلِم.
ًُ
 .1الاؾخجإ للجك٨الث البُئُت التي جٓاظّ الُالب ٍْ٣ترح خلٓال حؿِم ف خلِا.
(مدﻮعالؼالب) الغغﺒت في الحصﻮى غلى وظُفت ؾُاخُت حُضة:
ًخطر بإن اَخجاماث الُالب ف الغٚبت ف الخهٖٓ ٫لى ُْْٟت ؾُاخُت ظُضة مً مُالب صعاؾت اللٛت الٗغبُت
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لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُتْٖ ،لُّ ً٣ترح الباخض ما ًل :
 .0حؿلُِ الًٓء ٖلى الٗاصاث ْالخ٣الُض السانت بالش٣اٞت الٗغبُت ْؤلاؾالمُت .
 .0بصعاط ٧لجاث ؤْ ههٓم جسخو بالؿُاخت ٧اإلاهُلخاث الؿُاخُت )ٞىضْ ١مُٗم ْمُاع (....
 .5ببغاػ اإلاٗالم الؿُاخُت ْالترازُت باإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت مً زال ٫ههٓم ْعؾٓماث جٓيُدُت .
 .1بل٣اء مدايغاث للُالب ًٖ جاعٍش اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ْالخًاعاث اإلاخٗا٢بت ٖلى اعيِا م٘ الاؾخٗاهت
بجِاػ الٗغى اإلاغجي.
الخﻮصُاث واملﻘترخاث

أوال :الخﻮصُاث:
ً
بىاء ٖلى ما ؾب ٤مً هخاثج الضعاؾت التي ؤِْغتها جدالُل بغهامج )ْ (spssبٗض مىا٢كتها ٦جا ًِٓغ ؤٖالًٍٓ ،صخي
الباخض بجا ًل :

ً
 .0الاَخجام بةٖضاص مدخٓٔ حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ف يٓء صْا ٘ٞالُالب ْخاظاتهم ْمغاُٖا لسبراتهم
الؿاب٣ت .
 .0بزغاء الخهُلت اإلاٗغُٞت للجٗلم بالبدض ْالاَالٕ ٖلى الخ٣الُض الٗغبُت ْؤلاؾالمُت ْؤلاإلاام باإلآا ٘٢الؿُاخُت
ْالترازُت باإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت .
 .5الابخٗاص ًٖ َغ ١الخضعَـ الخ٣لُضًت ْالاٖخجاص ٖلى َغ ١الخضعَـ التي جٓ٣م ٖلى وكاٍ الُالب ْجغاع الٟغْ١
الٟغصًت بُجهم .
 .1امضاص ال٣اٖاث الضعاؾُت بٓؾاثل الخ٣ىُت الخضًشت ٧الؿبٓعة الظُ٦ت ْالخاؾب آلال ْؤلاهترهذ ْظِاػ الٗغى
اإلاغجي ْٚحرَا .
 .3اؾدشجاع الخ٣ىُاث الخضًشت ف جهجُم مىاهج بل٨ترْهُت .
 .1جضعٍب مٗلجٓ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها إل٦ؿابهم مِاعاث الخٗامل م٘ الخ٣ىُاث الخضًشت .
 .7اؾدشجاع البِئت املخُُت بالُالب لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن ألٚغاى ؾُاخُت مً زال ٫ب٢امت الغخالث
ْج٨شُ ٠ألاوكُت الالنُٟت .
 .8جٍٓ٣ت الهلت م٘ الُالب ْجلجـ اخخُاظاتهم ْمٗغٞت اإلاٗٓ٢اث التي جٓاظِِم صازل ْزاعط ٢اٖت الضعؽ ْؤلاؾِام
ف خلِا .
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زانُا  :املﻘترخاث :
ً٣ترح الباخض بظغاء بٌٗ الضعاؾاث مجها:
 .0بظغاء صعاؾاث ف حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها ألٚغاى ؾُاخُت ْ ،طل ٪الٞخ٣اع َظا املجا ٫بلى مشل َظٍ
الىُٖٓت مً الضعاؾاث .
 .0بظغاء صعاؾت ج٣اعن بحن جدهُل الُالب باؾخسضام الخٗلُم الخ٣لُضي ْالخٗلُم باؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًشت .
 .5بظغاء صعاؾت جبحن ؤزغ اقترا ٥الُالب باألوكُت الالنُٟت بدىجُت اإلاِاعاث اللٍٓٛت ْؤلابضاُٖت لضحهم .
املغاحؼ الػغبُت
ؤخجض ،دمحم ٖجغان  ،ظٟٗغ  ،دمحم هجُب )0108م(ْ ،ا ٘٢اللٛت الٗغبُت ألٚغاى زانت ف مالحزًا :الٗغبُت ألٚغاى
ً
ؾُاخُت بؾالمُت ؤهجٓطظا ،اإلااججغ الضْل للضعاؾاث الاؾالمُت ،مالحزًا٧ ،لُت الضعاؾاث الاؾالمُت،
مالحزًا.
ظامٗت ألامحرة هٓعةٖ،(ٌ0151) ،جاصة يجان الجٓصة ْالاٖخجاص ألا٧اصًمي ،اؾتراجُجُاث الخٗلم ْالخٗلُم ْالخٍٓ٣م
٦،خِب ع٢م ،5الغٍاى.
الخاعسيِٞ ،ض الٗغابي0108) ،م( ،ج٩امل الش٣اٞت ْالا٢خهاص )هجاطط الغئٍت  ،(0151مغ٦ؼ ؤؾباع للضعاؾاث ْالبدٓر
ْؤلاٖالم ،الغٍاى.
ُ ُ
ٗغى ٖلى الغابِ/https://vision2030.gov.sa :
عئٍت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت 0151م ،اؾخ ِ
آصم ،ػالُ٩ا0105) ،م( حٗلُم الٗغبُت ألٚغاى ؾُاخُت ف مالحزًا :جدلُل الخاظاث ْجهجُم ْخضاث صعاؾُت ،عؾالت
ص٦خٓعاٍ ٚحر ميكٓعة ،ف الضعاؾاث اللٍٓٛت٧ ،لُت مٗاع ٝالٓح ْالٗلٓم ؤلاوؿاهُت ،الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت
بجالحزًآ٧ ،الاإلابٓع.
ؾلُجان ،ببغاَُم ْآزغْن 0100) ،م(  ،اللٛت الٗغبُت ألٚغاى ُُْْٟت “حٗلُم اللٛت الٗغبُت للجغقضًً الؿُاخُحن”،
مجلت ؤلاؾالم ف آؾُا ،الٗضص السام الشاوي ،الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت ،مالحزًا.
قغْن ،نلُدت 0103) ،م( ،اللٛت الٗغبُت ف اإلاٗاَض الؿُاخُت بحن الُْٟٓت ْالخ٣ىُت ،عؾالت ماظؿخحر  ،ظامٗت دمحم
زًُغ بؿ٨غة  ،الجؼاثغ.
نالرٖ ،بض الخلُم0113)،م(  ،جهجُم ْخضاث صعاؾُت للدجاط ْاإلاٗخجغًٍ اإلاالحزًحن ف حٗلُم اللٛت الٗغبُت ألٚغاى
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زانت ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة٧ ،لُت مٗاع ٝالٓح ْالٗلٓم ؤلاوؿاهُت ،الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت
بجالحزًآ٧ ،الاإلابٓع.
ً
َُٗجت ،عقضي ؤخجض ،الىا٢ت  ،مدجٓص ٧امل 0111/ٌ0107) ،م(“ ،حٗلُم اللٛت اجهالُا بحن اإلاىاهج ْالاؾتراجُجُاث”،
ميكٓعاث اإلاىٓجت ؤلاؾالمُت للتربُت ْالٗلٓم ْالش٣اٞت ،بٌؿِؿ.ٓ٩
ٖبضالٓاخضٖ ،ل 0108) ،م( ،حٗلُم الٗغبُت ألٚغاى ؾُاخُت ف جغُ٦ا ،الُبٗت ألاْلى ،مغ٦ؼ اإلالٖ ٪بضهللا بً
ٖبضالٗؼٍؼ لسضمت اللٛت الٗغبُت ،صاع ْظٍٓ لليكغ ْالخٓػَ٘.
ٖشجان  ،محرٞذ ظجٗت 0105) ،م( ،بغهامج بزغاجي م٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت ألٚغاى زانت للضاعؾحن الىاَ٣حن
بلٛاث ؤزغٔ اإلابٗٓزحن لؤلػَغ الكغٍ ٠ف يٓء اخخُاظاتهم الضعاؾُت  ،عؾالت ماظؿخحر ٢ ،ؿم اإلاىاهج َْغ١
الخضعَـ  ،مِٗض الضعاؾاث التربٍٓت  ،ظامٗت ال٣اَغة  ،مهغ.
العجلٓويٖ ،بضهللا  ،العجلٓوي ٖ ،بض اإلاِضي0107) ،م(“ ،مٓ٣ماث الجظب الؿُاح ْيٓابُّ الكغُٖت :خالت اإلاجل٨ت
الٗغبُت الؿٗٓصًت” ،مجلت ظامٗت الىجاح لؤلبدار )الٗلٓم ؤلاوؿاهُت( ،املجلض ) ،50الٗضص.(00
ٖغٍٟج ،ؾامي ْآزغْن ،(0987) ،مىاهج البدض الٗلمي ،0ٍ ،صاع مجضالْيٖ ،.جان ،ألاعصن.
الُٗ٣ل ٖ ،بضاملخؿً بً ؾالم0108) ،م(،ظِٓص اإلاجل٨ت ف حٗلُم الٗغبُت لٛحر الىاَ٣حن بها :الجامٗت الؿٗٓصًت
ً ُ ُ
ٗغى ٖلى الغابِ:
ؤلال٨ترْهُت اهجٓطظا ،اؾخ ِ
http://www.al-jazirah.com/2018/20180106/rj3.htm
ٖل  ،بؾالم0105) ،م(“ ،جهٓع إلا٣غع ماصة حٗلُم اللٛت الٗغبُت ألٚغاى زانت ف يٓء الخجاعب الضْلُت” ،اإلااججغ
الٗالمي الغاب٘ ف حٗلُم اللٛت الٗغبُت ْآصابها ألٚغاى زانت ،ؤبدار مد٨جت ،الجؼء ألاْ.٫
ُ ُ
ٗغى ٖلى الغابِ:
الٗجغيٖ ،بضالخجُض ،صخُٟت اإلاغنض0101) ،م(  ،م٣ا) ٫ماطا حٗجي عئٍت 0151م؟( ،اؾخ ِ
https://al-marsd.com/34093.html
ال٣دُاوي ،ظجٗان بً ؾُٗض0108)،م( ،حٗلُم اللٛت الٗغبُت ألٚغاى زانت ف اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ججغبت
)ٖغبي( اإلاِٗض الٗغبي للٛت الٗغبُت  -الغٍاى ،مغ٦ؼ اإلالٖ ٪بضهللا بً ٖبضالٗؼٍؼ الضْل لسضمت اللٛت الٗغبُت،
ٍ ،0الغٍاى.
ُ ُ
ٗغى ٖلى الغابِ:
اإلاال٩ي ٖٓ ،ى ،ظغٍضة الغٍاى0119) ،م( ،م٣ا“ ٫الؿُاخت الٗالظُت”) ،الٗضص  ،(01831اؾخ ِ
www.alriyadh.com/411980
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جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
أ -ؾلمت صلح الﺒلﻮي  ،ﺑغنامج مﻘترح لخػلُﻢ اللغت الػغبُت لغحر الناػﻘحن بها ألغغاض ؾُاخُت في
طﻮء عؤٍت اململنت الػغبُت الؿػﻮصًت ( 2131صعاؾت مﻘضمت من زلى و اقؼ الخضعَـ في الجامػت
إلاؾلمُت وحامػت جﺒﻮك)

ُ ُ
ٗغى ٖلى الغابِ:
مباصعة مؿخ٣بل الاؾدشجاع 0109)،م( ،مغ٦ؼ اإلالٖ ٪بضالٗؼٍؼ الضْل للجاججغاث  ،الغٍاى  ،اؾخ ِ
https://futureinvestmentinitiative.com/ar/home
مجلت الاؾدشجاعٍت الهاصعة باللٛت الٗغبُت ف مالحزًا0100) ،م()،الٗضص .(00
مذجٓب  ،نالر ٖ ،بضهللا  ،هٓع الكٟاء 0107) ،م( ،جدلُل الخاظاث السانت إلاخٗلمي الٗغبُت ألٚغاى زانت ،
ٖغبُاث  ،صْعٍت مد٨جت ،الٗضص ، 1املجلض، 0ظا٦غجا.
اإلاغ٦ؼ ؤلاٖالمي ،ظغٍضة الغٍاى0101) ،م( ،م٣ا) ٫ؾُاخت الدؿٓ ١ف اإلاجل٨ت مً ؾٓ ١ؤؾبٓع بلى مججٗاث ججاعٍت
ُ ُ
ٗغى ٖلى الغابِwww.alriyadh.com/547957 :
جىاَذ السخاب() ،الٗضص  ،(03571اؾخ ِ
ً
مُٟض  ،صالُا 0103)،م( ،جضعَـ اللٛت الٗغبُت ُُْْٟا لٛحر الىاَ٣حن بها صعاؾت مُضاهُت ف مٗاَض حٗلُم اللٛت الٗغبُت
لٛحر الىاَ٣حن بها ،ماظؿخحر٢ ،ؿم اإلاىاهج َْغ ١الخضعَـ ٧،لُت التربُت  ،ظامٗت صمك ،٤ؾٓعٍا
َاقم ،هجُجت0119) ،م( ،حٗلُم الٗغبُت ألٚغاى زانت )صعْؽ للجخسههحن ف مجا ٫الا٢خهاص() ،عؾالت
ماظؿخحر( ،الجامٗت الاؾالمُت الٗاإلاُت ،مالحزًا.
الُِئت الٗامت للؿُاخت ْآلازاع َ0151) ،ـ( ،معجم اإلاهُلخاث الؿُاخُت :بهجلحزي ٖ -غبي ،،الغٍاى.
الُِئت الٗامت للؿُاخت ْالترار الَٓجي  ،(ٌ0155) ،ؤلاصاعة الٗامت للبرامج ْاإلاىخجاث الؿُاخُت ،مكغْٕ جٍُٓغ
ُ ُ
ٗغى ٖلى الغابِ:
ؾُاخت ألاٖجا ،٫اؾخ ِ
https://www.scth.gov.sa/Programs-Activities/Programs/Pages/BusinessTourismProgram.aspx
الُِئت الٗلُا للؿُاخت ، (ٌ0100) ،مكغْٕ جىجُت الؿُاخت الَٓىُت للججل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت )،(ٌ0110-0100
ألاماهت الٗامت ،الغٍاى .
الٓاخضي ،ؤبي الخؿً ٖل  ،(ٌ0151) ،الخٟؿحر البؿُِ ،الجؼء الٗاقغ ،جد :٤ُ٣ببغاَُم بً ٖل الخؿًٖ ،جاصة
البدض الٗلمي ،ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗٓص ،الغٍاى .

015

