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املرحلة  دور املدارس الدولية يف تننية موارات االتصال لدى طالب
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 حممود نصر الدين رشوان زايد/مجال رجب حممد عبد احلسيب         د /د  

 تستلل امل : 
د)راتر ثوددد ةرتادرٜت ددد  ملرملددد رةلدرا ًاَدددْددتنمَدددْعدددادًر ددد ددراكشددد هددد الدرا ةرإدددْد  د

اددد ٔد دددٝلدرململذودددْدرملتٌإددداْد)بدددادرا ددد درا ددد   د  درات إددد  ددددر٢ن ددد تاحلدرردددٌرةحلدر٢ نددد   د
ْدتمل ٌٍدْداد ًةدهد يددددةٍٚدددكلدبادرملعومنيدًأًاَ ٕدرٞبٌةحلدًًض بادًجوْدنظملدمبناقْدراق َمد

ًرإدتع نلدددُراٌصفدرملنوخا ٔد ٝ و .دًرإتخ بلدرا ةرإْدبو ةرتادرٜت   ددتنمَْمل رةلديفدر
 راث نُدراف ل  دًاُدأبملدذكملردًأنثٓحلدًذاكديف106 بعوم دًبعومْحلدً)42  إتب نْدُ بقلدعوٓ)

ُد راعد  د بداد  تادأادملر ددأندرإدتح  د .دًتٌصدولدرا ةرإدْد  دعد ّدنتد ٖخحلدأهمود :دددددد2016/2017را ةرإد
 تادأًاَدد ٕدرٞبددٌةدرإددتح   َنمدد دجدد ٕتاددحلبملتفعددْ  ةجددْدجدد ٕتادإددتب نْدرٜعوددٓدعبدد ةرتادرملعومددنيد

تبًعددددددد دملدددددددت  دددرملعومدددددددنيادددددددملًيد ذ ددددددد َْٖد دددددددنيدرإدددددددتح   تاددددد  ةجدددددددْدبتٌإددددددداْحلدًًجدددددددٌ دد
ِددتبًعد ددومًجٌ داملًيد ذ  َْٖد نيدرإتح   تا  حلدرا كٌةحلدًع  د ذكمل/أنثٓ)رجلنس دملدت  

دأًاَد ٕدرٞبدٌةددًجدٌ دادملًيد ذ د َْٖد دنيدرإدتح   تاددددددراتخ صدًإنٌرتادرخلربّد  مل ةإْحلدًعد  دد
درتادرا ةرإْ)رحمل اظْحلدرجلنسحلدرجلن َْحلدراٌظَفْحلدع  درٞ ن ٕدرملوترقنيد  مل ةإْ .تبًع دملت  

دراكوم تادرملفت ذَْ:رمل رةلدرا ًاَْحلبو ةرتادرٜت   حلبناقْدراق َم

The Role of International Schools in Developing Communication 
Skills among Students of the Middle Stage in Qassim Region: A 

Proposed Educational Vision 

Dr. Mahmoud Nasr El Din Rashwan Zayed                                         
Dr. Jamal Rajab Mohammed Abdul Hassib  

Abstract: 
The aim of the study was to explore  the status quo of the role of 

international schools in enhancing communication skills (speaking, 
listening, interview, persuasion) among middle school students (grades 7-9) 
in the Qassim region from the point of view of both teachers and parents as 
well as proposing  educational vision to help these schools in enhancing 
communication skills among their students.. The study used the descriptive 
method, using a questionnaire applied to (42) male and female teachers and 
(106) parents in the second semester of the academic year 2016/2017. The 
study revealed  several results, the most important of which were: The 
responses of teachers to the questionnaires were high, while the responses of 
the parents were medium. There was also statistical difference between the 
teachers' responses according to the gender variable (male / female) for 
males. There was no statistical difference between the teachers according to 
the variables of specialization and years of experience at school. There was 
no statistical difference between parents according to the study variables 
(governorate, sex, nationality, job and  number of children in school). 

Key words: International schools, communication skills, Qassim 
region. 
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 كدمةامل : 
ًراتددد املدرملعوٌبددد تُحلدًراثدددٌةّدددٍ ودددلدعودددٓدهددد ردراع دددملدرادددت  رتادرملتٝذقدددْحلددددد

راتكنٌاٌجَْحلدًتن بُدظ هملّدراعٌملْديفدجٌرنبو درملختوفْحلدًضع درا ًةدراتقوَد ِدد
ْد  دربربخد ومٖأ ند د ٢رد يد بٌةٕدرٞأًاَ  تزرٍ د مٌذ تااو ًاْدراقٌبَْحلدً  تعوَمَد

ْد ٓد اور دٌ د ٛهودومد;دت ًاَد ْد رجل بعد تاد يف بد كادلدرٞأاطدد عود ْددرحملوَد  ًراع ملَد

;درٞبدملدراد ِد دلدبعدىدأ د ددج ٍد ّدبداددددددددرمل دتقبلد يف أاطدلد بونَْ املصًعوٓد
 حلدًراددختدلتودد دعددادددInternational Schoolsراتعوددَمحلدًبنودد درملدد رةلدرا ًاَددْ)ددد

رانظمدراتعوَمَْدراقٌبَْد  ٌةتو دراتقوَ ٍْحلدًتت مد ق ةتو دعودٓدعبدٌةدررد ً دددد
راقٌبَْداو ً .

  حلدًاكنود دهدو تادتزرٍد ردبورٌظد ددددد1964ًتملج دنشأّدرملد رةلدرا ًاَدْد  دعد  )ددد
دخٝ دراعقٌ دراقوَوْدرمل ضَْ;د  بلدكثدملّدأعد ر درملدٌظفنيدرملتدنقونيدعدربدراد ً دددددد
دًٍبرثٌندعادتٌا دتعوَمدبٖٝمدٞ ن ٖومحلدخيتو دعادنظد  دتعودَمدرابود درملطدَ دددد
دددددددددددددددددددًبدددادبددددمد دددملاتادرملدددد رةلدرا ًاَددددْداوٌاددد ٕد ودددد ردراتعوددددَمدراددد ِدٜدٍكددددٌندبت ذدددد ددددد

 راتعوَم نظم ت ًٍل يف راعٌملْدإ همل .دBagnall,2012,178ًيفدرمل رةلدرحملوَْ)

 ي ه ذققل ذَث;دراع مل أحن ٕدمجَ  يف را ًاَْ رمل رةل  ٌ ًهحعل راٌ نَْحل
ْد رملد رةلد ٕد  اكًكدد رمل رت دنيحلد اوادٝلدب دتمملّدد ج ذ َد دراادٝلد أبدٌةد ًٞاَد 

درا دددددددٌيديفدٞ نددددددد ٖومدراتن ا دددددددَْدرملَدددددددزّد٢ذدددددددملرادٍ دددددددعٌند ٍاراددددددددرحملودددددددَني
.د  ٢ض اْد  دضع دبقْدكدث دبدادأًاَد ٕدرٞبدٌةدددددHayden, 2011,211))راع ملَْ

د2010يفدجددٌ ّدرخل بددْدراتعوَمَددْدراددختدتقدد بو دنظددمدراتعوددَمدراٌ نَْ)را ددرَمحلدد
;دا ردملدتع درمل رةلدرا ًاَْدل  دأ ن ٕدرمل رت نيداقطحلد لدرت علدخ ب تو د)749

د د ٝ َ دأكثملدتنٌع دٍطمدأع ر ردبتزرٍ ّدبادرااٝلدرحملوَني.اتشملدجمتمع

ِددراقدملنددباود ددب ده يدرمل رةلدًرنتشملتا ْددًراعشدملٍاديفددررد   درخلودَخددبناقد
دًخ صددْديفدرا ددنٌرتادراقوَوددْدرمل ضددَْحلد ذددددًرضددر حلدرا هدد ةردإددحولدراعمل ددُ;دذَددثد

دٍددد اعٌند ب ةإدددْحل982عودددٓ)دبدددٌاعنيد  ادددلدبوَدددٌندحبدددٌراُد ٝ وددد دعددد  دٍقددد ة
ًتدأتُدرملموكدْدراعمل َدْدرا دعٌ ٍْديفدرململتبدْدددددددإدنٌٍ حلددةإدٌب دد ًٜةد بوَ ةرتا6ذٌراُ)

راث نَْد ع در٢ب ةرتاديفدع  ده يدرملد رةلحلداقد د د دعد  درملد رةلدرٞهوَدْدرملابقدْدددددددد
ُدد10اوربربخدرا ًاَْد  ملموكْد  ) يحلدًتٌاعدلدد1429/1430 دب رةلديفدراعد  درا ةرإد

 ب ةإددْد32 دًرٞذ دد ٕحلدًتٌإددعلدات ددلد  )ديفدكددلدبددادراملٍدد  دًجدد ّدًرادد ب ددد
يحلدًرإدددتمملدد1431/1432بتعددد  ّدرململرذدددلديفد اددد عُدرابدددننيدًرابنددد تاد نو ٍدددْدعددد  دددددد

ُد1434/1435 دب ةإدددْدحبودددٌ دعددد  ددد62راتزرٍددد ديفدأعددد ر ه دات دددلد  )دد ددي)ررمل ددد
 .دًتٌجددددد دأة ددددد دبددددد رةلد ًاَدددددْدمبناقدددددْدراق دددددَمدد322ددددددددد319حلد2016 ةنددددد ةِحلد

لدراتمَدددزدًراٌإددد  دراعددد ملَتنيد ربٍددد ّحلدًبددد رةلدعنَدددزّددد  ا دددعٌ ٍْحلدًهدددُ:دبددد رةد
دراع ملَْحلدًب رةلدرامللدراع ملَْحلدًمجَعو دت ةلدرملنوخدراربٍا نُ.د

ِد رجملتمد د ٍكداد ودمدا ْد راتردٌٜتاد عداد  بعَد د را دعٌ  يفدجٌرندلدررَد ّددددراع ملَد
ُد رااودلد تزرٍد د ذَدثد ع بدْحلدًيفدراتعودَمدعودٓدًجدىدرخل دٌص;ددددد ٓد رٜجتمد ع دعود
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ْد رادربربخد ْد ًرت دعلد را ًاَدْحلد راتعوَمَد ْد راشدملة  ٢رد يد تامد د رادختد رجملتمعَد

 ّدهد رداٍد  د يف إد هملد رادختد رٞإدب لد تعد  تاد.دًراتعودَمد بداد راندٌ د ر ودد د أ ن ٖودد

ْد راد خٌ د ب دتٌٍ تاد رةتفد  د  :بنوددحلدًرااول ّددنتَحد ْد راافدمل ْد رٜ ت د  ٍ دًرابرتًاَد
ُد رمل تًٌٔرةتف  د ْد رجملتمد حلد ٞادملر د راتعوَمد ٕد ًةغبد أ ند ٖومدد  تقد ند يف رٞبدٌةد أًاَد 

ْد ْد ً مٌذد تومد ر٢جنوَزٍدْحلد راو د ْد رملونَد  رانقد د أًجدىدً ٞ ند ٖومحلد ًرٞك  ميَد

ْد ٔد ًضدع دُحلدرركدٌبد اوتعودَمددرملٌجود ّد ب دتٌ ْد ًًجدٌ د حلخمملج تدىد جدٌ   هدملة

ًخمملج تو )أمحد دد جلدٌ ّدب دتٌٍ تو دد را ًاَْداوربربخ تتحى رملقَمني با ّكب 
ُد رملٌراقْ متل كا ا ًرإتح  ْ.د 517حلد2015حلًذ مت ٕد عود ْد رادربربخد  د   راتعوَمَد

/ دل د تدد ةٍ د1962م)ة دد  دد اقملرة   ملموكددْدرٞهوَددْدرملدد رةل  عدد  يف را ًاَددْ
 .دًًضددددعلدًارةّدرارت َددددْدًراتعوددددَمددد2007ٕحلدجموددددسدراددددٌاةرد) ٍددددٌرند)ي2/1/1427(

را دددعٌ ٍْدر٢ ددد ةدراتنظَمدددُدجددد يدرادددربربخحلدًراددد ِدذددد  دراطدددٌر طدًراشدددملًدددددد
يحلدًٍكدٌندر٢هدملرعدعوَود دددد1429/د1428عوٓدأندتب أدبدادراعد  درا ةرإدُددددرملنظمْدج د

د .2حلد2009بملكزٍ )ًارةّدرارت َْدًراتعوَمحلد

ًت عٓدرمل رةلدرا ًاَْد  دحتقَملدجممٌعْدبدادرٞهد رعداد ٔد ٝ ود حلدًبدادددددد
 دددنيدهددد يدرٞهددد رع:دتقددد ٍمد دددملربخد ةرإدددَْدلتوددد دعدددادتودددكدرملق بدددْديفدرابوددد دد

ٜإدددتخ ر دراٌإددد ٖطدراتكنٌاٌجَدددْدرملع صدددملّحلدتشدددحَ ددرملطدددَ حلدتأهَدددلدراادددٝلدد
رااٝلدعوٓدتعومدراو  تادرٞجنبَدْحلدتنمَدْدبود ةرتادرٜت د  د٢جد  ّدراتٌرصدلدبد دددددددد
ر٠خددملٍاحلدتدد عَمد ددَمدررددٌرةدً بددٌ در٠خددملحلدًمتكددنيدرااددٝلدبددادبودد ةرتادراعمددلدددددد

د .دكمددد دت دددعٓدرملددد رةلدرا ًاَدددْد  ا دددعٌ ٍْد  :Richard,2007,382رجلمددد عُ)
ْدد ًاَْدتعوَمَْد ملربخداتابَملدرافملصْدذْ ت  دد ود ددبعدرتعددرعتمد  ددجبود تاددبملتباد

تنمَددْدرملودد ةرتادرملختوفددْدادد ٔدرااددٝلحلدًخ صددْدبودد ةرتادراعمددلدرجلمدد عُحلدتدد ةٍلددد
د.د)746حلد2010رااٝلدعوٓدراتٌرصلدرافع  دب در٠خملٍا)را رَمحلد

راددختدًٍٝذددأدأندتنمَددْدبودد ةرتادرٜت دد  دادد ٔدرااددٝلدهددُدبدداد ددنيدرٞهدد رعدد
ت عٓدرمل رةلدرا ًاَْد  دحتقَقو ;دًذاكدمل دج دبادأهمَْدكب ّديفدبٛإ د تادد
رجملتم دع بْحلدًيفدرملٛإ  تادراتعوَمَْدخ صْ;دنظملرداتأب ه درافعد  ديفدراعموَدْددد

 .دكمدد دٍعدد درٜت دد  درافعدد  دهددٌدراددنوخدرٞكثددملددددددد745حلد2010راتعوَمَْ)را دد  يحل
أعوٓدجددٌ ّدملخملج تودد حلدًاكددٌندرمل ةإددْددجن ذدد ديفدحتقَددملدرملٛإ دد تادٞهدد راو حلدً ددد

بٛإ دْدرجتم عَددْدت ددعٓداتخددملٍخدبنددتخدا عدلديفد ندد ٕدرجملتمدد ;دكدد ندٜد دد دبدداددد
تددٌا درت دد  داعدد  د ودد حلدٍ دد ع ديفد ذدد رثدت ددَ رتادجٌهملٍددْدً    َددْ;دت ددومديفددد

 .داد ردٍنب دُدأندٍكدٌندددد4حلد2016حتقَملدرٞه رعد كف ّٕدًا عوَْ)ررم دًرا د ًِحلدد
اَْد ًةدا علديفدتنمَْدبو ةرتادرٜت   دا ٔد ٝ و ;دًذاكدتبع دمل داوم رةلدرا ً

جدد ٕديفدأهدد رعدهدد يدرملدد رةلحلدًٍكددٌندذاددكدبددادخددٝ دعن صددملدراعموَددْدراتعوَمَددْدد
رملختوفدددْحلدًتددد ةٍلدراادددٝلدعودددٓده ةإدددْدهددد يدرملوددد ةرتاديفدراق عددد تادرا ةرإدددَْددددددددد

ٍاديفدرجملتمدد دًخ ةجودد د رخددلدرمل ةإددْدأًٜحلدبددمدتابَقودد ديفدتٌرصددوومدبدد در٠خددملددد
درخل ةجُد ٌجىدع  .
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 وأسئلتوا مشكلة الدراسة : 
ةغمدأهمَْدرمل رةلدرا ًاَْحلدًإملعْدرنتش ةه حلدًتزرٍ دأع ر ه حلدًتع  درٞهد رعدد
رادددختدت دددعٓد  دحتقَقوددد حلدًبدددملًةدادددرتّداَ دددلد  اق ددد ّدعودددٓدنشدددأتو د  اددد ً ددددد

ًرادددربربخدرادددختددراعمل َدددْ;د ٜدأندددىدٜدتٌجددد دةاَدددْدًرضدددرْداتقدددٌٍمدهددد يدرملددد رةلحلددددددد
 .د  ٢ضد اْد  دًجدٌ دع بدلدةخدملدبودمحلدًهدٌددددددد319حلد2016تق بو )ررمل ُدً ةن ةِحلد

ذاكدرا َ ددبادرا ملٍْدرا ِدةَطد و يدرمل رةلديفدرابَٗ تادراعمل َْ;ده دميثلد
 .دأبدددد د281حلد2009ع ٖقدددد دأبدددد  درابدددد ذثنيدا ةرإددددتو دًإددددربدأغٌرةه )عب ران صددددملحلددد

دد ًاَْديفدرا َ يدرارت ٌِدرا عٌ ِداودُد وَودْدجد ردددرا ةرإ تادرملتعوقْد  مل رةلدرا
ذَثدٍش دأذ دراب ذثنيد  دأنىدعثملدعوٓد رةإتنيداقطدتتن ً درملد رةلدرا ًاَدْددد
يفدرا ددعٌ ٍْ;دادد رداقدد دأًصددٓد طددملًةّد جددملرٕدرملزٍدد دبددادرا ةرإدد تادراعومَددْدراددختددددد

َْدبو ةرتاد .دًةغمدأهم299حلد2015تتن ً درمل رةلدرا ًاَْدباداًرٍ دخمتفوْ)مح  حلد
درٜت دد  ديفدذَدد ّدراا اددلدراع بددْحلدًيفدراعموَددْدراتعوَمَددْدعوددٓدًجددىدرخل ددٌصدددد
ًإددعُدرملدد رةلدرا ًاَددْد  دتنمَتودد حلداوددمدتددأتاادأِد ةرإددْدإدد  قْدعمل َددْدأًدأجنبَددْددد
داَم دً د د دنيدٍد ِدرابد ذثنيتداتتند ً دذادكحلدًتترقدملدبندىديفدًر د دهد يدرملد رةلددددددددددد

لديفدتنمَْدبو ةرتادرٜت د  داد ٔد ٝ ود ديفددددأًتط دةٍْٚدبقرتذْدا ًةده يدرمل رة
رملموكْدع بْحلداطٝدعادبناقدْدراق دَمدددبٌضدٌ درا ةرإدْدرر اَدْدددخ صدْ;داد ردددددددددد

دج ٕتاداكملّده يدرا ةرإْ.دد

رارت ٌٍدْددميكادصَ غْدبشكوْدرا ةرإدْديفدرا دٛر درادملَٖسدراتد اُ:دبد دراملٍٚدْدددددددً
ْددا ًةرملقرتذْد ْددرمل رةلدرا ًاَد اد ٔد دٝلددددود ةرتادرٜت د  ددبيفدتنمَدْددد  ا دعٌ ٍ

ددد؟رململذوْدرملتٌإاْ

دًٍتفمل دبنىدرٞإٗوْدرات اَْ:
 درمل رةلدرا ًاَْد  ملموكْدراعمل َْدرا عٌ ٍْ؟داو فْب د
 اد ٔد دٝلدرململذودْدرملتٌإداْدددددود ةرتادرٜت د  دددملرمل رةلدرا ًاَدْدددتنمَْب دًر  د

دبادًجوْدنظملدأاملر دراعَنْ؟دمبناقْدراق َم
 ْدهلدتٌجد دادملًيددد  ذ د َْٖد دنيدرإدتح   تادأادملر دراعَندْدعودٓد د ًةدددددددددذرتاد ٜاد

درٜإتب نْدتبع دملت  رتادرا ةرإْ؟
 اددد ٔد دددٝلدبوددد ةرتادرٜت ددد  ددتنمَدددْيفددومددد رةلدرا ًاَدددْرملتٌ ددد دا ًةدرادددبددد د

دبادًجوْدنظملدأاملر دراعَنْ؟درململذوْدرملتٌإاْدمبناقْدراق َم
 ْدد ْددبد دراملٍٚد ْدداد ًةدردرملقرتذدْدددرارت ٌٍد ْديفددملد رةلدرا ًاَد بود ةرتادرٜت د  ددددتنمَد

د؟ا ٔد ٝلدرململذوْدرملتٌإاْدمبناقْدراق َم

 أهداف الدراسة : 
 د  ملموكْدراعمل َْدرا عٌ ٍْ.درمل رةلدرا ًاَْاو فْد  ملراد
  ْدعدادًر د ددددراكش اد ٔد دٝلدرململذودْددددود ةرتادرٜت د  دددملرملد رةلدرا ًاَدْددددتنمَد

دبادًجوْدنظملدأاملر دراعَنْ.درملتٌإاْدمبناقْدراق َم
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 اددملًيد ذ دد َْٖد ددنيدرإددتح   تادأاددملر دراعَنددْدعوددٓد دد ًةددددددددبدد ٔدًجددٌ ددد َدد ند
د.بادع بىدرٜإتب نْدتبع دملت  رتادرا ةرإْ

 ْددارملتٌ د ددد ظود ةدراد ًةدد ْديفددومد رةلدرا ًاَد اد ٔد ددٝلددبود ةرتادرٜت د  ددددتنمَد
دبادًجوْدنظملدأاملر دراعَنْ.رململذوْدرملتٌإاْدمبناقْدراق َمد

  ْديفدد ًاَْمل رةلدراْدتمل ٌٍْدا ًةدرةٍٚدًض اد ٔد دٝلدددبود ةرتادرٜت د  ددددتنمَد
درململذوْدرملتٌإاْدمبناقْدراق َم.

 أهنية الدراسة : 
 تدأتُدأهمَدْدرا ةرإدْدبددادتن ًجد دبٌضدٌع دبومد حلدًهددٌدرملد رةلدرا ًاَدْحلدًراددختددددددددد

املضلدنف و ديفدرجملتم دراعمل ُحلدً رةدج  دكث ديفدرا ةرإ تادرا   قْدذدٌ دد
د    َ تو دً هك اَ تو .

 را ةرإدْدبود ةرتادرٜت دد  داد ٔدراادٝلحلدًراددختدمتثدلدأهمَدْدكددب ّديفدددددددتتند ً دد
دذَددد ّدراا ادددلدرا ةرإدددَْدًراعموَدددْ;دنظدددملرداددد ًةه دررَدددٌِدًتأب هددد درافعددد  دد

دًخ صْديفدع ملن درر اُ.د
 ت  همدرا ةرإْديفد  ملراد بَعْدرملد رةلدرا ًاَدْد  ملموكدْحلدًراكشد دعدادًر عود ددددددد

 دراقدد ٖمنيدعوددٓدراتعوددَمحلدبددادذَددثددمبناقددْدراق ددَم;درٞبددملدرادد ِد دد دٍ دد عد
دراتخاَطدًراتنظَمدج يدرمل رةل.

     َِد راقملرةبتخ ًددٍ تف ٓد راٌ دٌعدبدادرا ةرإدْديفددد رارت دٌ ْد ًر د د عود  تنمَد

  ا عٌ ٍْدملو ةرتادرٜت   دا ٔد ٝ و حلدًرٞخ د آاَ تادتنمَْد را ًاَْ رمل رةل
ده يدرملو ةرتا.

 ع ٍ دبادرا ةرإ تادرا   قْدددكم ددتأتُدرا ةرإْدرر اَْدرإتح  ْداتٌصَ تادرا
ددد ددءجملرٕدرملزٍدد دبددادرا ةرإدد تادذددٌ درملدد رةلدرا ًاَددْحلدًتن ًجدد دبدداداًرٍدد دددددد إددبمل

دخمتوفْ.د

 حدود الدراسة : 
  ً ٔدتنمَددْدرملدد رةلدبددملتادرا ةرإددْدرر اَددْدعوددٓددر ت دددعَْ:رملٌضددٌ رردد  

ملودد ةرتادرٜت دد  )راتر ثحلدر٢ن دد تاحلدررددٌرةحلدر٢ ندد   ;دنظددملردٞهمَددْددددرا ًاَددْد
ه يدرملود ةرتادرٞة د حلدًضدملًةتو ديفدراتٌرصدلدرافعد  دبد در٠خدملٍاحلدًذادكداد ٔدددددددددد

  ٝلدرململذوْدرملتٌإاْدبادًجوْدنظملدكلدبادرملعومنيدًأًاَ ٕدرٞبٌة.د
 ْدر ت دملددْ:رملك نَدد ررد ً د ْدددعودد تادرا ةرإد راق دَمدددٓدب ةإدتنيد ًاَدتنيدمبناقد

  ا عٌ ٍْحلدًهم :دب رةلدراتمَزدراع ملَْد ربٍ ّحلدب رةلدعنَزّدراع ملَْ;دذَدثدد
 نوم دأ   دب ةإدتنيحلد  ٢ضد اْد  دأندرمل ةإدتنيدرٞخدملٍنيد  ملناقدْدٜدتٌجد ددددددد

   وم دبملذوْدبتٌإاْ)عَنْدرا ةرإْ .
 ٍد ررد ً د ْدرا أ رّ تابَدملد  ت دملد:درْرابشدمل ٓد  ةرإد ُد عود ٕد بعومد  أبدٌةد ًأًاَد 

ٝدرا   ململذودْدرملتٌإداْ)بادرا د درا د   د  درات إد د  ملد رةلدرا ًاَدْ دددددددد لاد
يفدرمل ةإددتنيدرا دد  ملدذكملهمدد .دًشدد ةدر٢هدد ةّدأنددىدٜدتٌجدد دبملذوددْدب نٌٍددْددددددددد
  ملدد رةلدرا ًاَددْدمبناقددْدراق ددَمحلدكمدد دأنددىدٍ ددعلدراتابَددملدعوددٓدرململذوددْدددد

درٜ ت رَْٖ;دا ردك نلدرململذوْدرملتٌإاْدأكثملدبن إبْ.د
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 يف را ةرإْ)رإدتب نت درملعومدنيدًأًاَد ٕدرٞبدٌة دددد أ رّ بقدلدُ دْ:رازبنَدد ررد ً د 

د  .2016/2017 يدرملٌرامل1438/د1437را ةرإُ راع   با راث نُ راف ل

 منوج الدراسة : 
او دأهد رددرملن إلداترقَدملد رملنوخ ُ;دذَثد نىراٌصف رملنوخرإتخ بلدرا ةرإْد

ًرملَد رنُدًًصدفو دًحتوَودو ;دًذادكدددددبادذَثدمج درابَ ن تاديفدج نبَو درانظملِد
ْديفدحلدًراد ًةدرملتٌ د دبنود ددددمل رةلدرا ًاَْروكش دعادًر  دا بود ةرتادرٜت د  ددددتنمَد

ًصدٌٜدددبادًجوْدنظملدأاملر دراعَنْدا ٔد ٝلدرململذوْدرملتٌإاْدمبناقْدراق َم
دا ٔد ٝ و .دبو ةرتادرٜت   ددتنمَْمل رةلديفدْدتمل ٌٍْدا ًةده يدرةٍٚد  دًض 

 حات الدراسةمصطل : 
 :املدارس الدولية 

 رةلدراختدتق  درملند هخدرا ةرإدَْد  او دْدر٢جنوَزٍدْدخد ةدد ود دٍترد ثددددددددهُدرمل
بداد ًادْدًرذد ّحلدًاكدادتقد درمل ةإدْديفدددددددد  ٌذجَددد أًدراختدتق  دبنوحددحلدجنوَزٍْر٢

ٔد ًجددٌ دهَٗددْدددبدد دحلًتنددتوخدنشدد ددراتبدد   دراثقدد يفدبدد درابودد درملطددَ ددددحل ًاددْدأخددمل
ْدًًجٌ ددحل ٝ َْدبادخمتو درجلن َ تا  ,Bunnell,2014)أه رعدتعوَمَْدبتنٌعد

 .دأًدهُدرمل رةلدرٞهوَْدراختدتق  دبن هخدأًد ملربخدلتو دعادبدنوخدراتعودَمددد36
 .دًهددددُد477حلد2010رركددددٌبُديفدرحملتددددٌٔدأًدرااملٍقددددْدأًدا ددددْدراتعوَم)را ددددرَمحلدد

 خاتود د ًيف  تٌره  يف لتو   ًاَ حل  اّجم تعوَمَْ  ملربخ  تق ا راخت رمل رةل

ْد ْد يفً را ةرإدَ ْد كتودد عداد تقٌميود د أإد اَلد يفً تعوَمود د ا د  راتعودَمد يف رملابقد

ْد ضدٌر طد  عد د   ٜعتبد ةد  ًتأخدد رركدٌبُحلد )أمحد ددرملموكْديف راتعودَمد إَ إد
أًدتوددكدرملدد رةلدرٞهوَددْدرا ددعٌ ٍْدراددختدتقدد  دراددربربخددد .523حلد522دحل2015ًذدد متحل

رملعتمدددد ّدبددددادرجَٗدددد تادرا ًاَددددْدك اربندددد بخدرٞبملٍكددددُدًراربٍادددد نُدًراكندددد ِدددد
 .د319حلد2016ًرابك اٌةٍ درا ًاَْحلدًراختدتق ٤ د   دراو ْدراعمل َْ)ررمل ُدً ةن ةِحلد

 ةإددتنيد ددلدًهدد ردراتعملٍدد درٞخدد دٍن إددلد بَعددْدرا ةرإددْدرر اَددْحلد َدد دأندرملدد
درا ةرإْدت ةإ ندراربن بخدراربٍا نُ.د

 :االتصال 
هددددٌدتف عددددلدًتددددأبملدبدددداد ددددملعد٠خددددملحلد ٌإدددد ٖطد دددد  ّدك او ددددْدًر٢هدددد ةّددددددد

 .دأً:دعموَدْدٍقدٌ دمبٌجبود درململإدلد ءةإد  دةإد اْد ق د دددددددد8حلد2010ًغ هم )  ظْحلد
 .دًهدٌ:دعموَدْدبشدرتكْدهد او ددددد32حلد2009تع ٍلدأًدت َ دإوٌكدرمل تقبل)رٞبنيحل

نقددددلدبعوٌبدددد تادذرتادغددددمل د دددد  دبددددادهددددخصد٠خددددملحلدًهددددُدتتاوددددلدبملإددددٝددددددد
 .19حلد2010اومعوٌب تادًب تقبٝدج )راق ضُدًمح رنحل

 :موارات االتصال 
هُدراق ةرتادرملٛ ٍْد  درٞ رٕدرملو ةِدذِدرا ةجْدراع اَْدبادرا  ْديفدراتٌرصلد

٥ٍرقيفددملد ودد درانحدد  ديفدددد دراتٌرصددلبدد در٠خددملٍاحلدعددربدنشدد ددافظددُدأًدغدد دافظددُ;د
 .دًهددُ:د12حلد2008ًًصددٌ دراملإدد اْد  درمل ددتقبلداَقبوددو دأًدٍنقدد ه )ر اداعمددٌ حلدد
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دجممٌعْدبادرٞإ اَلدًرا دوٌكَ تادًرٜإدتح   تادرادختدٍقدٌ د ود درململإدلدأذَ ند ددددددد
 .دًٍق ددد د وددد ديفدرا ةرإدددْدرر اَدددْ:دد6حلد2014أًدرمل دددتقبلدأذَ نددد دأخملٔ)رادددربراِحلد

ًت٥نم٤ٓددراملدا ٔدراا الد  مل رةلدرا ًاَْجممٌعْدبادراق ةرتادراختدٍنب ُدأندتتٌ
دبادخٝ دعن صملدراعموَْدراتعوَمَْدرملختوفْحلدًتشملدبو ةرتا)راترد ثحلدر٢ن د تادد
ررددٌرةحلدر٢ ندد   ;دًذاددكدذتددٓدٍ ددتاَ دراا اددلدأندةقددملدراتٌرصددلدرافعدد  دبدد دددد

در٠خملٍاد رخلدرمل ةإْدًخ ةجو .د

 :املرحلة املتوسطة 
توددددكدرململذوددددْدراددددختدتق  ددددلدرا ددددفٌعددددد٥ٍق دددد د ودددد ديفدهدددد يدرا ةرإددددْ:دهددددُددددد

دراثٝبْ)را    حلدراث باحلدرات إ  د  مل رةلدرا ًاَْ.

 اإلطار النظري والدراسات التسابكة : 
دإدددَتن ً دراب ذثددد نداَمددد دٍودددُداو دددفْدرملددد رةلدرا ًاَدددْدبدددادذَدددثدنشدددأتو ددددددددد
ًتاٌةهدد حلدًأنٌرعودد حلدًضددٌر او ديفدرملموكددْحلدًأهدد راو دبدد درارتكَددزدعوددٓدإددعَو دددددددد
اتنمَْدبو ةرتادرٜت   داد ٔد ٝ ود حلدًأهمَدْدهد يدرملود ةرتاحلدًكد اكدخ د ٖصدددددددد
ه يدرمل رةلحلدً ملرجمو حلدً هدك اَ تو حلدً    َ تود حلدًأخد ردأهدمدرا ةرإد تادراعمل َدْددددددد

ددددًرٞجنبَْدراختدتن ًالدرمل رةلدرا ًاَْ.دددد

اق دنشأتادرمل رةلدرا ًاَْدأإ إ د و عدتق ٍمدرخل بْدراتعوَمَْدااٝلدباد
بق ا تادبتع  ّدلتو دعادبق اْدرابو درملطَ ;دذَثدٍعملدة  ٚهمديفدرملٛإ د تادد
ذرتادرااددد   دراددد ًاُدك ا دددف ةرتادًغ هددد حلدبدددمدأصدددبرلدبت ذدددْداوادددٝلدراددد ٍادد

دحبَثدرحملوَني;درااٝلدٍملغبٌندمباداَومد ٝلدرابو درملطَ .دًغ تادت تقال
دًه ردرانخبْدعوٓدذكملردك نده د٥ٍرمل٤بٌندٜ دٞكثدملددًجد ددعمد ددخمتود ددرانق اْحل

دراعددد  درملدددز ًد:دراتعودددَمدرانظددد  دراٌ نَدددْحلدذَدددثدرادددنظمديفدرازبددد ندبددداد دددملندبدددا
ٍ دتاَعٌند اد دراملإدٌ حلدًهد ردنتَحدْدددددددرا ٍادًٞاٗكدرخل صدًراتعوَمداوحمَ حل

ْد .دًرادددختدأت ذدددلدهددد يدرملددد رةلددد(Dugonjić,2015, 127)ذتمَدددْداظددد هملّدراعٌملددد
دجلمَ درااٝلدعوٓدرا ٌرٕ.د

دًإدددد ع ديفدرنتشدددد ةدرملدددد رةلدرا ًاَددددْ:درةتفدددد  دب ددددتٌره دًجددددٌ ّدشوَزرتوددددد ددددددد
ًرهتم بودددددد د  ٞنشدددددداْدرا ددددددفَْدًراٝصددددددفَْدراددددددختدتشددددددب دبَددددددٌ درااددددددٝلدددددددد

إددتخ ر دًرإددتع ر رتومحلدًًجددٌ دهَٗددْدتعوَمَددْدعوددٓدب ددتٌٔدعدد  ادبددادر٢عدد ر حلدًرددد
رإدرترتَحَ تادبتنٌعددْدًذ ٍثدْديفدراتدد ةٍسحلدًركت دد لدراادٝلداو دد تادرٞجنبَددْدددد
 املٍقْدصرَرْحلدًع  درٜعتمد  دعودٓدراكتدلدرمل ةإدَْدكم د ةدةٖدَسداوتعودَمدددددددد

 حلدًةغبدددْدأًاَددد ٕدرٞبدددٌةديفدذ دددٌ دأ نددد ٖومدعودددٓددددد67حلد66حلد2003ًرادددتعومد)ذ ددداحلدد
 بعد تادراع ملَدْدبثدلدهدو  ّدددددهو  رتادب نٌٍْدمتكنومدبادرر ٌ دعوٓد بدٌ ديفدرجلد

 &IB( Hayden حلدًهددددددو  ّدرابك اٌةٍدددددد درا ًاَددددددْ)IGراث نٌٍددددددْدراربٍا نَددددددْ)

Thompson, 1998,552تقبدددلدرملددد رةلد .دًملدتكدددادبنظمدددْدرابك اٌةٍددد درا ًاَدددْد
بداددأنشدٗلدده يدرملد رةلدد ;دٞند1980)رملموٌكْدٞاملر دضمادرمل رةلدرا ًاَْدذتٓ
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ْددجد ٍتو دشكدذدٌ ددًهٌدب دٍ عٌد  درادأجلدرامل  حل أنددحلد  ٢ضد اْد  درٞك  ميَد
 عد دددغد تاديفدإَ إدتو ددحلدبدمددراتعوَمده عدنبَدلحلدٜدٍنب دُدأندٍادٌ داترقَدملدة د ددددد

دتعوَمدددددددد دتقدددددددد  عندددددددد ب درتطدددددددد دجدددددددد دأندهندددددددد كدبدددددددد رةلداوددددددددمل  دددددددذاددددددددك
ادٝدبد ن د ذندبدادذ دٌ دهد يدرملد رةلدعودٓدةإدٌ دددددددددد. Bunnell,2014, 33بتمَدزر)د

دفعْددد  مل دأنو دتق  دتعوَمَ دذردجٌ ّدع اَْ.دد ةرإَْدذتٓدددًاٌدك نلدبملت

رملددد رةلدراٌ نَدددْدرخل صدددْددد  دأة عدددْدأندددٌر دًهدددُ:دًت٥ دددنا درملددد رةلدرا ًاَدددْدد
دبددد دبعظدددمدراادددٝلدبدددادرابوددد درٞ حلدًرادددختدتعدددزادبنظدددٌةدانخبدددْد رخدددلدً دددنوم  

دمتدٌ دعد  ّدبداد بدلددددحلدًرملد رةلديفدرخلد ةددرادختدتقد  داوم رت دنيدددددْحلدًرا ًاَدرارت َْ
 عد درملٛإ د تادرملنبثقدْدعدادددددًدحلًراادٝلدعد  ّدبدادنفدسدجن دَْدرابود دددددددحلرابو درٞ 

بددادرملدد رةلددرتف  دد تادبن َٖددْدأًدبتعدد  ّدرٞ ددملرعد ددنيدرركٌبدد تادبثددلدعدد  د وَددلددد
أًراختدحلدرمل رةلدرا ًاَْدرٞصوًَْدحلًب رةل)را ٌيدرملشرتكْ دحلرٞمل نَْ/رافملن َْ

ً عطدومدصدنفو د  درملد رةلدراتقوَ ٍدْدرادختددددددد.ةر اْدرمل رةلدرا ًاَْدضماتكٌند
حلدًرملدد رةلدغ ابدد دًٜدتودد عداوددمل  دراعمددلحلدةملكودد دإددٌيحلدًٞ ندد ٕدرمل رت ددنيتقدد  د

غد ددحلدًرملد رةلددةملكو دبومْدتعزٍزدراتف همدراد ًاُدًرا دٝ ددراختددٍ ٌٍاٌجَْرٞ
د  ًتود عديفدرا  ادلداودملددددراعملحلدةملكو دإٌيحلدًاونخبْدرحملوًَْهُدتقوَ ٍْحلدرا

حلدًتزرٍدد تادًرجندد د ً درخلوددَخبثددلددكددث ّديفدأبدد كاً دد درنتشددملتادهدد يدرملدد رةلد
د. Hayden,& Thompson 1996,46 شكلدبورٌظديفدر٠ًنْدرٞخ ّ)

ْددر٢بد ةرتادد ًاْديفداوم رةلدرا ًاَْدمبناقْدرخلوَخدع  دأكربدًك ن دراعمل َد
دراعمل َددددْدرملموكددددْدراث نَددددْدرململتبددددْدًيفد ب ةإددددْحل439عدددد  ه )د ودددد دذَددددثدرملتردددد ّ;

دًيفد ب ةإددددْحل80راكٌٍددددل)دًيفد ب ةإددددْحل130 اددددملد)دًيفد ب ةإددددْحل195را ددددعٌ ٍْ)
ْددرملد رةلدد دٝلددعد  دد و درا عٌ ٍْدراعمل َْدرملموكْدًآ.د ب ةإ58ْعم ن) درا ًاَد

دًٍعمددلدب ةإددْحل د195)يفدٍ ةإددٌند  ابدد حلد 208717)2013/2014درا ةرإددُدراعدد  ديف
 .دً د دتزرٍد ددد17حلد2013ًارةّدرارت َدْدًراتعودَمدحلدد)ًراع بونيدرملعومنيدبا د16586) و 

ددددددددددددددرااوددلدرٜجتمددد عُداومحتمدد درا دددعٌ ِدعوددٓدرملددد رةلدرا ًاَددْ;دنتَحدددْدراملغبدددْددددد
يفدرردد دبددادراتردد يدرااددٝلدرا ددعٌ ٍنيد  ملدد رةلدرٞجنبَددْحلدًيفدتابَددملدبددنوخدددددد
بتادددٌةدًب ددد ٍملداومدددنوخدرركدددٌبُد٢ك ددد لدراادددٝلدبوددد ةرتادت ددد ع همدعودددٓدددددد

اددد رداقددد درهتمدددلدرملموكدددْد تادددٌٍملدراتعودددَمدجبمَددد د ا ع تدددىددددد.رملن ا دددْدراع ملَدددْ
ًذادددكدملٌركبدددْدراتادددٌةرتادرمل دددتمملّدًرملتٝذقدددْحلدًراٌصدددٌ دمب دددتٌٔدددددددًبملرذودددى

راتعودددَمديفدرملموكدددْد  دب دددتٌٍ تادذرتادجدددٌ ّدع اَدددْدتنددد اسدرٞنظمدددْدراتعوَمَدددْدددد
د .318حلد2005رٞخملٔد)رر ب دًةخملًنحل

ًهدد ردرٞبددملدٍتددأتٓدبددادخددٝ د ددملربخدًخاددطدذرتادجددٌ ّدع اَددْدت٥عنددٓدجبمَدد دددددددد
ندراتعودَمدرٞهودُدٍعد دأذد دراملًراد دددددد جٌرنلدراعموَْدراتعوَمَْدًرارت ٌٍْحلدًذَدثدد

ُد ًنظددملرلداٌجددٌ د بك ندد تادبتمَددزّدًبملًنددْد  رةٍددْدادد ٔددددد;ررٌٍَددْداوتعوددَمدرركددٌب
ٌارةّداددبع درملددد رةلدد عدد درملدد رةلدرٞهوَدددْدًًجددٌ دع بدددلدرملن ا ددْحلد رددلدرادددددددد
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ًببلدمتَزدب تٌره دراعومدُدددحلرٞهوَْد تابَملد ملربخد ًاَْدبتاٌةّدبعتم ّدع ملَ ل
ًجددددد ٕتادهددددد يدرملٌراقدددددْددددد .744د2010دًرارت دددددٌِدًبن ا دددددْدخمملج تو )را دددددرَمدد

ًرٜإتف  ّدبادرخلربرتادراتعوَمَْددبن حمْدب دتٌجىدرملموكْد  دتاٌٍملدتعوَمو 
دخدرا ًاَْدرملق بْديفده يدرمل رةل.داو ً درٞجنبَْحلدًبادراربرب

  ت ةٍس ٜاتزر :در نوبًًضعلدراٌارةّدجممٌعْدبادراطٌر طدج يدرمل رةلحلدً

ّد رملن هخ ًامل رٜجتم عَْ ًراعوٌ  راعمل َْحل ًراو ْ حلر٢إٝبَْ رارت َْد:بٌر   رملقدملة

ْد هُ رملٌر  ي ه تعوَم ا ْ تكٌندًأن راع  حل راتعوَم يف ًدراعمل  راو د  ٍتعد ة د أَٜدْحلد

ْد رادربربخد يف ٍقد  د بد د ْددراتعوَمَد ْد رملدٌر د أً را ًاَد ُد راد ٍاد بد د ر٢ضد اَ  ر٢إدٝب

دبب َٖددْدبٌراقددْدعوددٓد حلدًرر ددٌ ًبق اتودد ًت ةخيودد  ًإَ إددتو  رملموكددْ ً ددَم
ْددرجلودد تادأًدرجَٗد تاددبدادداٝعتمد  د ُددراربندد بخد  عتمد  ددرملعنَد درختَدد ةدًٍدتمد.دراد ًا

ّددْراع بددداوطٌر طدًاق لدرملقملةّدراكتل ْددر٢ رةّدبداددرا د  ة اومند هخحلدًبنود :ددددراع بد
ْددرملموكْديفدراتعوَمدا َ إْدرحملتٌٔدبٖٝمْ درا دعٌ ِحلدًلطد دددرجملتمد ددًاابَعد
درملعتمدددد ّدرجَٗددددْدملٌراقددددْدًرملعدددد  ٜتادًراتقدددد ٍملرتادًرٜختبدددد ةرتادراتقددددٌٍمدأنظمددددْ

دهَٗددد تاد وددد دت دددم درادددختدرملعددد ٍ دًادددملدرملعومدددنيدرختَددد ةدرملابدددمل.دًٍدددتمداوربنددد بخ
ْددعادراتأهَلدٍقلدرٜعتم  حلدًبنو :دأٜ ٜدديفدرابكد اٌةٌٍلدد ةجد دتقدلددراتخ دصحلدًأ

ّدددبدٝثددعادرخلربّ ْددإدنٌرتاحلدً جد   ّددداوربند بخددراتعودَمددا د دراتع بدلددراد ًاُحلدً جد  
ْددراد ًةرتاددر٠ادُحلدًرجتَد ادددرر إدلددبد د ْددراتأهَوَد ُدداوربند بخددرملاوٌ د  ًارةّ(راد ًا

.دًتدأتُدهد يدراطدٌر طدًتودكدرملعد ٍ ديفدددددد)7دددددد4حلد2009را دعٌ ٍْحلدددًراتعوَمدرارت َْ
ْدددددد د  ددد ةدرحمل اظدددْدعودددٓدرجٌٍدددْدراٌ نَدددْحلدًراابَعدددْدر٢إدددٝبَْداوتعودددَمد  ملموكددد

دًاوتقوَلدبادتأب ده يدرمل رةلدعوَوم .د

دًتتعدد  دأهدد رعدرملدد رةلدرا ًاَددْحلدًلتودد دذ ددلدةٍٚددْدكددلدب ةإددْدًةإدد اتو د
درادد ِدتٌجدد داَددىحلدًبددادأهددمدهدد يدرٞهدد رعدبددادخددٝ دددددددًبك نودد دًإددَ  و دراثقدد يفدد

رإددتقملرٕدأ  َدد تادرابرددثدرارت ددٌِدجدد :دتقدد ٍمد ددملربخد ةرإددَْدلتودد دعددادتوددكدددددددددد
ددرملق بددْديفدرابودد درملطددَ حلدراٌادد ٕد  ٜذتَ جدد تادراتعوَمَددْداواددٝلدرملقَدد ٍاد ودد دد

رتر دتق ٍمدرخل ب تادراتعوَمَْداواٝلدرا ًاَنيدًأ ند ٕدرابود درادملرغبنيداَود حلدرذدددددد
راتنٌ دراثق يفدًرٜخدتٝعد دنيدرجلن دَ تاحلدحتقَدملدرمل د ًرّديفدرافدملصدراتعوَمَدْدددددددد
  دددد درانظددددملدعددددادجن ددددَ تادرااددددٝلحلدتأهَددددلدرااددددٝلدٜإددددتخ ر دراٌإدددد ٖطددددددددد
راتكنٌاٌجَدددْدرملع صدددملّحلدرٜهتمددد  د ددد اتفك دران  ددد دًأإدددوٌلدذدددلدرملشدددكٝتاداددد ٔدد

د Bop,1997,6َدد ّد)رااددٝلحلدراتأكَدد دعوددٓدأندراددتعومدعموَددْدب ددتمملّدبدد ٔدررددد
ًتشددحَ درااددٝلدعوددٓدتعوددمدراو دد تادرٞجنبَددْحلدًتنمَددْدبودد ةرتادرٜت دد  د٢جدد  ّدددددد
راتٌرصددلدبدد در٠خددملٍاحلدًتدد عَمد ددَمدررددٌرةدً بددٌ در٠خددملحلدًمتكددنيدرااددٝلدبدداددددددد

 حلدً عدد ر درااددٝلداَ ددبرٌرد دد  ّدرا دد دد316حل2015بودد ةرتادراعمددلدرجلم عُ)محدد  حل
ُد حلد بدد ةّدةً دراتردد ِدادد ٔدرااددٝلداَكٌنددٌردددًأعطدد ٕدب دد همنيديفدرجملتمدد دراعدد مل

بفكدددملٍادببدددد عنيحلد ددددٌدك اددددْدجٌرنددددلدراشخ دددَْدبددددادخددددٝ دتنمَددددْدرملودددد ةرتاددد
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رملختوفددْحلدراعمددلدعوددٓدتددٌا د َٗددْدتمل ٌٍددْدةبنددْحلدتوَٗددْدرخلددمل نيداو ةرإددْديفدأِددددد
بك ند  اع ملحلد ك  لدرااٝلد َمدراتع ٍشديفدرجملتم دراع ملُحلدحتقَملدراتٌرصلد

ًررف ظدعوٓدراقَمدراقٌبَْداوثق ا تادرادختدٍنتمدُد اَود درا رةإدٌنددددددب در٠خملٍاحل
(Richard,2007,382د .دًجددد ٕتادأهددد رعدرملددد رةلدرا ًاَدددْد  ا دددعٌ ٍْدبتمثودددْديفدد

ْدد ًاَْدتعوَمَْد ملربخداتابَملدرافملصْد ت ذْ د ود ددبعدرتعددرعتمد  ددجبود تاددبملتباد
دراتعودددَمديفدرجل ٍددد ّدراتحددد ةلدرٞهوَدددْحلدنقدددلدرملددد رةلديفدرملقددد  دراتعودددَمدتادددٌٍمل
ْدددتقََمو دعوٓدًراعمل د ت ذد ْددًتاٌٍملهد حل ْدداومد رةلددرافملصد د  داوتردٌ ددرٞجنبَد
 ًاَْحلدرر دبادراترد يدراادٝلدرا دعٌ ٍنيد  ملد رةلدددددد ملربخدتابملدأهوَْدب رةل

ْد ْددرٞجنبَددْحلد ت ذددد دراو دددْد ددربربخددأ نددد ٖومد٢ردد يددراادددٝلدأبددٌةددًٞاَددد ٕدرافملصدد
ٜلدر٢جنوَزٍدددْ ببكدددملّحلدتنمَدددْدرملوددد ةرتاددإددداديفدرملموكدددْدخددد ةدد  دم ةإددد جدبددداد ددد 

رملختوفددددددْدادددددد ٔدرااددددددٝلحلدًتدددددد ةٍلدرااددددددٝلدعوددددددٓدراتٌرصددددددلدرافعدددددد  دبدددددد ددددددددد
.دًٍٝذددأدتعدد  دهدد يدرٞهدد رعدًتنٌعودد حلدً ٌجدد دد)746حلد2010ر٠خملٍا)را ددرَمحلد

جلٌرنلدخمتوفْد ةرإدَْدًذَ تَدْحلدًتملكَزهد دعودٓدتنمَدْدرملود ةرتادرملختوفدْداد ٔددددددددد
صددْدبودد ةرتادرٜت دد  دًراتع بددلدبدد در٠خددملٍا;دًرادد ِدميثددلدأهمَددْدددددددرااددٝلحلدًخ 

كددب ّديفدذَدد ّدراا اددلدرا ةرإددَْدًراعموَددْحلدًٍددٛبملد    َدد دعوددٓدجن ذددىدًتفٌ ددىد
داَوم .د

ًتٌجدد دجممٌعددْدبددادرخل دد ٖصدراددختدمتَددزدرملدد رةلدرا ًاَددْدعددادغ هدد دبدداددددد
أندددددددٌر درملددددددد رةلدرٞخدددددددملٔحلدًميكددددددداد مجددددددد  دأهدددددددمدهددددددد يدرخل ددددددد ٖصداَمددددددد دددددد

د :Bunnell,2014,38, 39ٍوُ)
 دراختدت عٓداومل  دأع ر ده يدرمل رةل;دًخ صْدتوكرازٍ  ّدرمل تمملّديفد. 
 داوبودد درملددٌر ننيدغدد دبددادرٞذَدد ندبددادكددث ديفدهددمدرااددٝلديفدهدد يدرملدد رةلد

 رملطَ .
 يفدهددد يدرملددد رةلحلدًخ صدددْديفدر٠ًندددْدددرملزٍددد دبدددادراادددٝلدرحملودددَنيدرإدددتقا لد

 رٞخ ّ.
 َْع ملَْدخمتوفْدعادرابو درملطَ حلدًذرتادصَلدهد دٍعاَود ددددتق ٍمد ملربخد ًا

د عْدجَ ّ.
  درملعومدددنيدبدددادكدددب ّدأعددد ر د وددد دٞندٍعمدددلدررددد ٜتادبدددادكدددث ديفدتٌجُّووددد

د.رمل رت نيدًر٢ رةٍني

ْد رملد رةلد قيفدْديفدرملاب را ًاَْ راربربخ تتنٌ ً ْددحلدذَدثدرابك اٌةٍد ددرا ًاَد درا ًاَد
ُدً رٞبملٍكدُحلدً  راربٍاد نُحلد ًراد  وٌب درٞبملٍكَدْحلدًراربند بخددد ِدرافملن د دحلدًراكند 

 ذَث ;ر٢جنوَزٍْ او ْ را وبْ ك نل ً ن أجنبَْحل ا  تا  ع ّ راربربخ ي ه  ًتق ٤

ْد غد د رابود رند  عد د يف راربربخدي و  رٜاتر ي أإب ل أذ  و تعوم ميثل  ران  قد

ْد بداد رجل بعُحل  بل راتعوَم بملرذل اك اْ راربربخ ي هميكادتق ٍمدً حلدو   بملذود

ْد  بدلد بد د ٓددرمل ةإد ُد را د د ًذتد مل.دًأكثدملدرادربربخدرا ًاَدْدرنتشد ةرديفدددددعشدد راثد ن
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درملددنوخدْحلدرادد  وٌب درٞبملٍكَددْحلدرا ًاَدد رابك اٌةٍدد رملدد رةلدرا ًاَددْد  ملموكددْدهددُ:دددد
دُ.دراربٍا ن

 International Baccalaureate Diplomaرا ًاَدْ:ددرابك اٌةٍد ددًٍعد د ملند بخدد

Programmer IBDP)ْدد  عد ّددٍدٌاملددبتكد بٝحلدد ًاَد دد :د ملن جمد د ديفدًرإددعْدبعملاَد
ُددر٢ن  نَْحلدًراعوٌ درابرثَْدراعوٌ دبادكل ْددرادملً ددًٍنمد ٔددر٢  رعَد دراادٝلدداد 

ُددعوددٓدٍقددٌ دً  دد د دد  ّحلد ةرإددَْدكتبدد لدٍشددرتددًٜ دعوددٓدٍعتمدد د  دد ةدتعوَمدد
د:  دراربندددددد بخددًٍنق ددددددمددحلٍددددددتعومددكَدددددد دٍعددددددملعددأندبدددددداددًميّكنددددددىددراا اددددددلحل

درخلدد بسد  درا دد دراملًضددْدأِدبددادع بدد ل حل11ددددد3بددادراعمملٍددْدرٜ ت رَْٖ)اوفٗددْ
درا د  لددرا  دبادع ب ل حل16ددد12دبادراعمملٍْدرٜ ت رُٖحلدًرململذوْدرملتٌإاْ)اوفْٗ

ِددرًٞ )راع هددددملدرا ددد دد   ْد راثددد نٌ دددددد17بددداددراعمملٍددددْدحلدًرململذوددددْدراث نٌٍْ)اوفٗددد
ُدددبددددادع بدددد ل حل18 دعشمل)را دددد دراث نُ/راث اددددثددرا دددد درردددد  ِدعشددددملد  دراثدددد ن

ْددتق بدىددًهد ردراربند بخدددحل راث نٌِ ْددرابك اٌةٍد ددبنظمد د 3000)بداددأكثدملدديفدرا ًاَد
درادد  وٌب د ملندد بخد ًٍ ددتمد(Gray, 2003, 322). ًاددْد 138)بٌاعددْدعوددٓدب ةإددْ

دراتعوَمَددددْدراددددنظمديفدراتنددددٌ دبددددادجدددد ًةيد American Diploma)رٞبملٍكَددددْد
ْددرملعد ٍ دد تابَدملددٍ م دًرا ِدرٞبملٍكَْحلدرملتر ّدراٌٍٜ تاد رخلدرملٌجٌ ّ دراع ملَد

٥ٍاب٤ملدرملٌر دت اَْدراتنٌ حلدًضملًةّدبب أدعوٓدراربن بخده ردًٍقٌ  دبداددرٞإ إَْحلدً
 راث نٌٍددْ هددو  ّ .دًهددُعشددملدراثدد نُدرا دد د د  راثدد نٌِدرًٞ )راع هددملددرا دد 

ْدد  جل بعد تاد اٝاترد يد تٛهدلد ًرادختد راع بدْحلد  ,Law & Feder,2012) رٞبملٍكَد

ُد راربند بخددًيفد.(296-299 ٓد راربٍاد ن ّد توقد ْددراشدو   ْد را ًاَد  اوتعودَمد راع بد

ْد راث نٌِدهوملّ ْدحلدًع ملَد ٓدمب رملعملًاد  International General Certificate of  دم

Secondary Education (IGCSE).د

دراربٍا نَدددْداوح بعددد تادا٣عددد ر دبتق بدددْ ب دددتٌٍ تا ًذادددكدٞنوددد دتقددد   
جنودددرتردًًٍودددزدد ع بددد ديفد 16م)راددد ٍادتبوددد دأعمددد ةهدًٍ خودددو د  ٞإددد لدراادددٝلدد

عوٓدنا يدًرإ دباد بلدرملد رةلدرا ًاَدْديفدمجَد دددددحلدبمدُ  بلراشم اَْدً ٍملان ر
.دًٍع دراربن بخدراربٍا نُدهٌد(Reach & Sismey, 2004, 53-55) أندر ٕدراع مل

 ٍوترملةرإْدرر اَْحلدكم دٜدرملنوخدرملعتم ديفدب رةلدبناقْدراق َمد لدرا 

ْد عد ددً رإتثن َْٖحل ذ ٜتاديفد ٜ  و يدراربربخدنٌرا عٌ ٍ رااٝل  رجلود تاد بٌراقد

ددد.ت ْخرمل

ْدددددد دًتٌجد دراع ٍد دبددادرا دوبَ تاحلدًراكددث دبدادر٢هدك اَ تادذددٌ درادربربخدرا ًاَدد
  ن ٖود د يف كم دأك تىدرا ةرإ تادرا   قْحلدًٍتمثلدأهمو ديفدرإتن  ده يدرادربربخد

ُد ْدب  اد ْد نظٌبد ْد ةٍ  ًتددّدخدربد يفّدة بتحدد  َمَد ْد را ًاد  ًرادختد حلربند بخدرا صد ذب

ْد لتو  ْد رجملتمعد تاد عوَود د تقدٌ د رادختد ًرٍٞد ٌٍاٌجَ د راقدَمد عادبنظٌبد  راعمل َد

ْد عداد  َل ًبوم  ًر٢إٝبَْحل ْد رجلود تادً هدملرعدد بت  عد  درٜخت د صد ذرتا رامل   َد
ُد رملدنوخد ادءند ٔد  د د رخلفد ّد يف  ًةي ٍدٛ  ْد تشدكَلد  عد   ٕد هٌٍد  ي  دٝلدهددد ًرنتمد 
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ٓد راع ملَدْدرادختدد قدَمدكمد دأندرادد. 518حلد517)أمحد دًذد متحلددددرادربربخد  رادربربخد ت دع

َد را ًاَدْد  د ُددرملنظدٌةد   د ةد عداد دمللدد ٜ و حلختملإد  راعٝ د تاد تف د د يف را مل د

ْد ُدر٢درملنظدٌةد عداد ًًإد ٖوىد ةاَ تدىد يف خيتود دْحلدًراد ِددًرا ًاَدد رٜجتم عَد  دإدٝب
ٔد  د د هد د ُد ٍدٛ  ْد خودلد  اد ٕد يف ًرا ًرجَد  ي ودد  رملودترقنيد راادٝلد  دَ تادخه  ند 

ّد يف  اوم عوٓ رمل تقبوَْ و تأب رت ج  ٍكٌنًدراربربخحل   رخدلد ًراتعد ٍشد ررَد 

ْد بق اَْ   ةرتادمبراثق يفو دٜةتب   م;جمتمع تو ْد ملعاَد تادب د ٍملّدد ًتمل ٌٍد درجٌٍد
ْد ُد راعدد مل يف راثق اَد   دأندهدد يد.د  ٢ضد اْدد)15 حل2008 ًرملادٌ حلد ً فددْ(راعمل د

رمل رةلدتقٌ د تنشْٗد ٝ و ديفد   ةدب دتٛباد ىدباد َمحلدًتعٌ همدعوٓدرٜذتكد  دد
 اَو حلدًتملإمداواٝلدخملٍاْدأذٝبومدرمل تقبوَْحلدًرادختدادَسدبداد َنود دراعدَشدددددد
ْدددددد ديفد ٝ همدًٜدخ بْدب  رو حلدكم دأنود دتد ةلدبن هحود د و دْد ٝ هد درٞصدوَ

ٝددد دتو درٜجتم عَدْدًراثق اَدْدًرٜ ت د  ٍْ;دهد ددددًتعمل دت ةخيود دًبق اتود حلدًبشدك
 ًندأندٍ ددتاَ داوددمد بَعددْددددراا اددلحلدهددعٌةديفدرمل دد ٍملّدرجٌٍددْدشدد ةد  دٍددٛ ِ

جمتمعىدًبشكٝتىدً طد ٍ يحلدًت دب دراو دْدرٞجنبَدْدا ٍدىدا دْدراعودمدًررطد ةّددددددددد
د .د74حلد73حلد2003ًراتر ث)ذ احلد

ٕددددًب دذاكداٝدلودٌدهد يدرادربربخدبداد    َد تادددددد دأٍطد حلدٍتمثدلدأهمود ديف:د ند 
در٢جنوَزٍددْداو ددْدبكثفددْد عادد ٕد ددملربخدرااددٝلحلدادد ٔدبتنٌعددْدًرش هدد تادبودد ةرتا

د عددد د بدددلدبدددادرجلَددد دراتٌرصدددلد وددد يدرملددد رةلديفدرٜاترددد يدرادددملرغبنيداوادددٝل
دٍدٌ ددرطدٌةددرااٝلدأبٌةدأًاَ ٕدرإتط اْدخٝ دبادرااٝلدأبٌةد أًاَ ٕدرمل رةل
ْددراادٝلددركت  لدحل Open House)رملفتٌ د  ابَلدٍ مٓداَم دك بلد ةرإُ دبقد
دًرإدتخ ربو دد ود حلددًراتف همدر٢جنوَزٍْد  او ْدراتر ثدعوٓد  ةتومدنتَحْدع اَْ

دًرارت ٌٍددْحلدرٜهتمدد  ددراعومَددْدًرٜكتشدد ا تادرٞذدد رثدجمملٍدد تادبدد ديفدراتعدد  ُ
دً  خددد  دًراتقَدددَمحلدراتددد ةٍسديفدبتعددد  ّد دددمليدرإدددتخ ر دعودددٓدرملعومدددنيد تددد ةٍل

د.دراتعوَمديفداتكنٌاٌجَ ر

ًمتثلدتنمَدْدبود ةرتادرٜت د  داد ٔدراادٝلدأهمَدْدًرضدرْدبداد دنيدرٞهد رعددددددددددد
راددختدت ددعٓدرملدد رةلدرا ًاَددْد  دحتقَقودد ;دذَددثدتعدد دهدد يدرملودد ةرتادأ رّداع اددْديفدد
راتدد ةٍسدًراتادددٌٍملحلدًربتٝكودد دهدددٌدأذدد درملتاوبددد تادراٝابددْداعموَدددْدراتددد ةٍسددددد

 .دكمدد د327حلد2011صددملدراعموَددْدراتعوَمَددْد)عبدد ر حلدًراتف عددلدًراتٌرصددلد ددنيدعن 
ْددددد ددأنودد دت دد ع دراا اددلدعوددٓدراقَدد  دمب ددٌٗاَ تىحلدًراتكَدد دبدد دررَدد ّدرٜجتم عَدد

 .دًذادكد تنمَدْدبود ةرتادددد135حلد2014ًراق ةّدعوٓدراتٌرصلدبد در٠خدملٍا)راعتَ حلددد
رٜت دد  درملتعدد  ّ;دٞندبنودد دبدد دٍتعوددملد  ململإددلحلدأًدرمل ددتقبلحلدأًدراملإدد اْحلدأًد َٗددْدددددد
ُددددد درٜت دد  .دذَددثدميثددلدرٜت دد  دأهمَددْدكددب ّدعوددٓدرمل ددتٌٔدرافددمل ِدًرجلمدد ع

رملش عملحلدًهدٌدبدادأإدسدررَد ّدراٌَبَدْددددددامادخٝاىدٍتمدتب   درٞاك ةدًرملعوٌب تادً
 .د15حلد2007راختدٜدتتمد ٜد ىحلدًهدٌدأ د  دنشد دد ن د نُدبند د د ٕدرخلوَقدْ)بتٌاُحلددددددد

ً  دتع  تادأهك اىدًتاٌةتادصٌةيدعربدراع ٌةدرملختوفْحلد  دأندًصلدملد دندملريدر٠نددد
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بدداد فددملّده ٖوددْحلدًتقدد  دكددب ديفدأإدد اَلدراتٌرصددلدًًإدد ٖلدرٜت دد  حلدًبدد دار دددددددد
د  دب تمملرديفدتوكدرٞإ اَلدًه يدراٌإ ٖل.ددراتق

ًبددادأهددمدهدد يدرملودد ةرتا:دراتردد ثحلدًر٢ن دد تاحلدًررددٌرةحلدًر٢ ندد  حلدًهددُدرملودد ةرتادددد
راددختدةكددزتادعوَودد درا ةرإددْدرر اَددْ;دًذاددكدنظددملردٞهمَتودد ديفدعموَددْدراتٌرصددلدد
رافعدد  د رخددلدرملٛإ دد تادراتعوَمَددْدًخ ةجودد .دًتعدد دبودد ةّدراتردد ثدبددادرملودد ةرتادددددد

ملًةٍْديفدرٜت دد  دراَددٌبُد ددنيدرافددمل دًبددادٍتٌرصددلدبعوددمحلداددٝدغنددٓدٞذدد دددددددددراطدد
 .دًهددٌ:دراقدد ةّدعوددٓدتٌظَدد درملودد ةرتادددددد218حلد2014عنى)أ ٌكملذٌبددْدًرجلرَدد ةِحلدد

راوفظَددددْدًراو ٌٍددددْداوتٌرصددددلدبدددد در٠خددددملٍاحلدإددددٌرٕدعوددددٓدب ددددتٌٔدرٜإددددتَع لددددددد
 ددد  د ;داودددٌدٍتاودددلدأكثدددملدهددد دتاوبدددىدبوددد ةرتادرٜتدددد68حلد2013أًراتعب )ذوَبدددْحل

رٞخددملٔ;دذَددثدةتدد دد  دبودد ةرتادصددٌتَْدًا ٌٍددْدًاكملٍددْدًبعملاَددْدًتنظَمَددْ.دددددددد
ًراتر ثدهدٌدأ رّدرٜت د  درا دملٍ دًةكَزتدىد دنيدرافدمل دًر٠خدملٍاحلدً د درإدتخ  دددددددددد
ر٢ن  ندراتٌرصلدراشفٌِدبن دأ د  دراع دٌةحلدًرعتمد دعوَدىديفدحتقَدملدبد دةتد ددددددددد

 ه تددىدًةةرٖددىدحنددٌدر٠خددملٍادددد اَددىحلدًعب ددملدبددادخٝاددىدعددادبشدد عمليدًرنفع ٜتددىدًرشددددد
د .د746حلد2010)را   يحلد

ْدددد ددكمدددد دأنددددىدأكثددددملدرملودددد ةرتادراتٌرصددددوَْدرإددددتعم ٜد رخددددلدررحددددملّدرا ةرإددددَ
ً   بْدراعٝ د تادددًك اكديفدذَ تن دراٌَبَْحلدًهٌدًإَوْداتب   درمل  حلدًرملن ا 

 .دًميددملدراتردد ثد ددأة  دبملرذددل:دتبدد أدبدداددد37حلد2010بدد در٠خددملٍاد)أمحدد دً مدد حلد
إتث ةّد تعمل درملتر ثدملث د رخوُدأًدخ ةجُحلدا اتفك داَمد دٍقٌادىدرملترد ثددددرٜ

 رتتَلدكٝبىحلدبمدرا َ غْدذَثدٍتمدرنتق ٕدرارتركَلدرملن إدبْحلدًأخد ردرانادملدددد
د .د39حلد2009را ِدٍعربدعادراكٝ )راعنزِحل

كم دٍع در٢ن  تادأًدرٜإتم  دددًهم دمبعنٓدًرذ دددبادأهدمدبود ةرتادرٜت د  دددددد
  ;دٞندران لدٍ تخ بٌنىدأكثدملدبدادغد يدبدادرملود ةرتادرٞخدملٔ.دًهدٌدأإدبملدددددددددرافع

بنودد دكدد اكديفدراٌجددٌ دًرٜإددتخ ر حلداوددٌدأإدد لدرانمددٌدراو ددٌِ;دذَددثدٍتاوددلددد
ادر٠خدددملٍاددتملكَددزدرٜنتبددد يدعوددٓدبددد دٍ ددمعىدرافدددمل حلدًاوددمدراكومددد تادرملناٌ ددْدبدددددددد

د2008حلدًإددنحُحلغنددٓدعنددىداظوددٌةدبودد ةرتادراتردد ثدًراقددملرّٕدًراكت  ددْد)أ ددٌا ددددددًٜ
 .دًر٢ن  تادهٌ:در٢ص  ٕدراٌرعُدراق صد د  دراتمََدزد دنيدرٞصدٌرتاحلدًاومود دددددد195

 .دًهددٌدعموَددْدبعقدد ّدد156حلد2012ًرإددتَع  و حلدًرإددتخٝصدرٞاكدد ةدبنودد )ات در حلدد
ٍعادددددددُداَوددددددد درمل دددددددتم درهتم بددددددد دخ صددددددد حلدًرنتب هددددددد دبق دددددددٌ ردملددددددد دتتوقددددددد يددددد

را ددكٌتاحلد ددلد نددىدنشدد ددًشدد ًلدد .دا ٢ن دد تاداددَسدجمددمل 6حلد2016رٞذن)هدعب نُحلد
بدد دراشددخصدرملددتكومدملعملاددْدبدد دٍقٌاددىدًبدد دٍق دد يحلدًٍتاوددلدبددادرافددمل دأندٍبدد  دددد
دجودد رداَتدد ةلدعوددٓدبودد ةّدر٢ن دد تادبددادخددٝ ده ةإددتو حلدًذاددكدذتددٓدٍكت ددبو دد

تٌ  ددًت  داىدع  ّ.دًتتع  دبو ةرتادر٢ن  تاداتشمل:دراتعملعدعوٓدغمل درملتكوم
كدد ةدراملَٖ ددْحلدرٜإددتم  د  دبدد د ددنيدرا دداٌةحلدرٜإددتم  دددددبدد دٍقٌاددىحلدرٜإددتم  داٟادد

 .دا ٢ن ددد تادٍدددتمدعددداد ملٍدددملدددد452حلد2005 تددد ًيدًرإدددتمت  د)إدددع دًعبددد راٌه لحلددد
راعقل;دذَثدٍقٌ درافمل د  إتقب  دراملإ اْدبادخٝ دراعنيدًرٞذنحلدًٍ ةكدرملع نُد
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رادددختدٍملٍددد ه درملترددد ثدبدددادخدددٝ دراتعدددب رتادراوفظَدددْدًغددد دراوفظَدددْحلدًبدددادبدددمدد
دٍ تاَ درامل دعوٓدراملإ اْ.

ًميثلدررٌرةدأهمَْدكب ّديفدذَ ّدرافمل دباد نيدبود ةرتادرٜت د  ;دذَدثد ندىددددد
أصددب دراَددٌ دأذدد درٞ ًرتادررطدد ةٍْداومحتمعدد تادرملع صددملّ;د ذدتٌإددعلدأإدد اَلدددددددد
رر ددددددددٌ دعوددددددددٓدرملعوٌبدددددددد تاحلدًرختوفددددددددلدرملشدددددددد ةلدًرٜش هدددددددد تادراثق اَددددددددْددددددد

ررددٌرةدٍ ددتاَ درافددمل دأندٍتٌرصددلدبدد ددد .دًبددادخددٝ دد9حلد2011ًرافكملٍْ)ذ دد ننيحل
ر٠خملٍاحلدًٍعمل دعوَومدبشكٝتىدً ط ٍ ي;داٝدغنٓدعندىداوفدمل حلدًخ صدْديفدهد رددددد
راع ملدرا ِدحنَ يحلدًرا ِدتق بلداَىدرٜت د ٜتاحلدًتشدعبلداَدىدراعٝ د تاحلدًار تاددددد
داَددىدرانق هدد تادًررددٌرةرتا.دًاكددُدٍددنح دهدد ردررددٌرةداددٝد دد داددىدبددادبودد ةّدر٢ ندد  دد

تنفددددكدعددددادررددددٌرةحلدامددددادخٝجدددد دٍ ددددتاَ درافددددمل دأندٌٍصددددلدأاكدددد ةيددًراددددختدٜد
ا١خددملٍاحلدًٍ ددتخ  دادد اكدأاطددلدرٞإدد اَلحلدًأن ددلدرملدد رخلدذ ددلدراظددملًعدددددددد
دًرٞهخ ص;د ود عدعدمل داكدملّدبد ;دأًد  دملرادبٌضدٌ حلدًذادكد عَد ردعدادراتع دلدددددددددد

دًحتقَملد  ةدأكربدبادراتف همحلداوٌصٌ د  دأه رعد   ّ.دددد

إدد تادعمل َددْدًأجنبَددْدبٌضددٌ درملدد رةلدرا ًاَددْد  ابرددثددددددً دد دتن ًاددلدعدد ّد ةردد
ًرا ةرإددْدبدداداًرٍدد دخمتوفددْحلدًتب ٍنددلدنتدد ٖخدهدد يدرا ةرإددْدبددادذَددثدتقددٌٍمدهدد يددد
رمل رةلحلدً َ ندةب ةه در٢   َْدًرا وبَْحلدًرادختد  تدلدًرضدرْدر٠ندأكثدملدبدادذِدددددد

ِد  دتقددددٌٍمدرملدددد رةلدرا ًاَددددْد2016 بددددل.داقدددد درإددددتو الد ةرإددددْ)ررمل ُدً ةندددد ة
  ا عٌ ٍْد  إتخ ر د ٌذددراتقٌٍمدرجملبُداملًإ ُدًابٖٝى;د و عدحت ٍ دب ٔد
رر جدددْد اَوددد حلدًتقدددٌٍمد ملرجموددد دًتأب هددد دعودددٓدراادددٝلحلدًتٌصدددولد  دأندهددد يددد
رمل رةلد د دذ اظدلدعودٓدرجٌٍدْداد ٔدراادٝلحلدًإد هملديفدةاد دبعد ةعدراادٝلددددددددددد

ددتودد دمب ددتٌٔدجَدد ددًبودد ةرتومدراو ٌٍددْدًراشخ ددَْدًراتعوَمَددْحلدًذققددلدخمملج ددد
ُدددد داكددادٜدتٌجدد د َ ندد تادك اَددْدعددادرملدد رةلدًٞاَدد ٕدرٞبددٌةدًأاددملر درجملتمدد درحملودد
ًٌٍجدددددددد دضدددددددددع د  ملشددددددددد ةكْدرجملتمعَددددددددْديفدرلددددددددد ذدراقدددددددددملرةرتا.دًخيتوددددددددد ددد

ذَددثدٍددملٔدأندرنتشدد ةدهدد يدرملدد رةلديفدجمتمدد د دد اأدبثددلددددددددد. 2015بعددى)مح  
دد ندددلدراادددٝلدرا دددعٌ ٍني  ٢ضددد اْد  درااودددلدرملتزرٍددد دعوَوددد دبدددادجددرا دددعٌ ٍْ

ميثلد هدك اَْداٌرضدعُدرا َ إدْدرارت ٌٍدْ;دادءندجد يدرملد رةلداو دفتو دًبق اتود دددددددددد
ً ملٍقتوددد درملختوفدددْديفدراعمدددلحلدًرادددختدميكدددادأندتتعددد ة دبددد دراثق ادددْدددددرخل صدددْ

را د ٖ ّديفدرملد رةلدرا دعٌ ٍْحلدًأكد دعودٓدذتمَدْدرملٌرٕبدْد دنيدراثق ادْدرارت ٌٍددْدددددددددد
 ٌٍدددْدرحمل اظدددْديفدرملددد رةلدرا ًاَدددْد  ا دددعٌ ٍْحلدًضدددملًةّددددرٞجنبَدددْدًرابَٗدددْدرارتد

رحمل اظدددْدعودددٓدرجٌٍدددْدراٌ نَدددْدًرااددد   دراددد ٍمد  ٢ضددد اْد  دحتقَدددملدببددد  ٙدددد
درارت َْدرا ًاَْ.د

 د  دتقدددددٌٍمدرادددددربربخدرا ًاَدددددْد  ملددددد رةلد2015ًإدددددعلد ةرإدددددْ)أمح دًهدددددفُ
را ددددعٌ ٍْديفدضددددٌٕدأهدددد رعدراتعوددددَمدرا ددددعٌ ِحلدًتٌصددددولد  دأندهندددد كدتٌإددددع ددد
بتن بَ دج يدراربربخدعودٓدرمل دتٌٔدراعد ملُدع بدْدًبناقدْدرخلودَخدراعمل دُدًبنود ددددددددد

ملغبددْديفدتعوددمدرا ددعٌ ٍْدخ صددْحلدًأإددومديفدهدد ردراتٌإدد :دراافددملّدرٜ ت دد  ٍْحلدًراد
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ر٢جنوَزٍددْحلدًرٜاتردد يد  جل بعدد تادراع ملَددْحلدًٍددملٔدأًاَدد ٕدرٞبددٌةدأندهدد يدرملدد رةلدددد
دإٌن  إْر ةحتقملدأه راو د  ةجْدأ لده دٍملريدرملعومٌن.دًهٌدرٞبملدرا ِدأك تىد

(Song,2013)ًد أنذَثدٍملٔدد ْد عراظدمل ْدرًدرٜجتم عَد ْد ٜ ت د  ٍ  رادختد ًرا َ إدَ

ْدخاون راتعوَمَْ رملا ال      ٢ض اْ راعٌملْ  ٌٔ أذ بتو  ْد بد ْد راكٌةٍد  رجلنٌ َد

ْد رملد رةلد تٌإد د يف إد هملد ُد راتعودَمد تقد ٍمد يف را ًاَد  اوكدٌةٍنيد رخلد صد راعد مل

ّد رملد رةلد ي هدد يف ًرضدر د ْدك نر٢جنوَزٍ  ًةدراو ْ أن  اُ ًتٌصل  بداد كٌرذد 

 ,Law) اددٌدًةخددملٍا)د  ةرإددْ تٌصددول.د َنمدد دراع ملَددْ املأ  اَددْر ضددملًةرتا

Mcdowall & Feder,2012 ْد عوٓ رإتب نْ تابَمل  جملرٕدخٝ  با  بداد جممٌعد

 رٞإب ل با راع ٍ  هن كدأن     إرتراَ حلْد رٜ ت رَٖ رمل رةل  ٝل أبٌة أًاَ ٕ

ٕد اتفطدَلد ود :ددبن را ًاَدْحلد رابك اٌةٍد د  ربند بخد ومٖأ ند د رد يد  راادٝلد أبدٌةد أًاَد 
 خ.رملن ه يف ًرٜت  ي رات ةٍسحل جٌ ًّ حلرملختوفْدرملو ةرتا اذملر 

ُد( ةرإْ ًه ال ْد بداد اترقدملد  در  2013راملً د ْد ر٢ذ د لد  دنيد راعٝ د    جٌٍد

ٕد ْد رملد رةلد  دٝلد  دنيد ًرٜنتمد  ْد رركٌبَد ْدديف ًرا ًاَد  ًتٌصدولد راث نٌٍدْحلد رململذود

ْد رملد رةلد  ٝل أن    ْد رركٌبَد ٓد ًرا ًاَد ٕد عود ْد ٍتمتعدٌند را دٌر ْدد  ةجد  بقبٌاد

ْد ًًجدٌ د رٜنتمد ٕحلدْدً  جٌٍدد ر٢ذ د لد بداد ْدرة عٝ د ْد تب  َد   دنيد ذ د َٖ د   راد

دٌصدددددددولًعودددددددٓدعكدددددددسدذادددددددكدتد.  ٜنتمددددددد ٕدًهدددددددعٌةهمد  جٌٍدددددددْدذ  إدددددددوم 
ْد رمل رةل أن   ) 2012ًةخملٍادعب راملرايةرإْ)   إدَ  ىددبداد راا ادلد تندز د را ًاَد

ُد راثقد يفد د ً  دد حلاَدىد نشدأد ِ رادد ابود يد ادَسد رةتب  دىد ًشعدلد ًرادٌ محلد ًراتد ةخي
ْدا ٕد ا ٍدىد تطدع د كمد د را مل َدْحلد وثق اد ْد ذ د لدًر٢ رٜنتمد  ْد   جٌٍد دراٌ نَد
 .راعمل َْ ًراو ْ را ٍنَْد  اعقَ ّ كىمت  تطع ً

ٌدرا ًاَدد رملد رةلد يف راتٌجى أن   Hayden,2012) )ه ٍ ن ًأك تاد ةرإْ  ْدهد

 رش ه تا تاٌٍملًدراع ملَْحل رملٌر نْ خ  ٖصً ًرٞك  ميَْحل رملعملاَْ راتنمَْدحنٌ

دأًصددددددددلًد.ررَدددددددد ّدًأإددددددددوٌلداووٌٍددددددددْدرملختوفددددددددْدراثق ادددددددد تاد ددددددددنيدراتفدددددددد هم
درا ٍنَددْ ًرارت َددْ راعمل َددْدراو ددْ بقددملةرتا تدد ةٍس  طددملًةّ د2011ْ)را ددَ  ةرإ

ْد ًرجل ملراَد د رادٌ مد ًراتد ةٍ د ْد رملد رةلد يف رحملوَد ْد را ًاَد  اميك دد مبد د رمل دملٍ

ْد بداد  ودد  ٝ ْد أإ إدَ تاد ًبداد راعمل َدْحلددراو د ْد راثق اد ملِ.درمل دد اومحتمد د راقٌبَد
ْدكمد د  بل)د اومد رةلدرا ًاَدْددد رملقرتذد تاد بداد رعد  د د2009صدملدران  عبد د  ةرإد

 راثق اْ  ني را ًاَْ رمل رةل  ٝل بق اْديف راتٌران تعزٍزضملًةّد  :بنورمل ملٍْحلد

ً ادزر دددرمل ملٍني با رمل رةلنديفده يدرملعومٌ ٍكٌن أنً رٞجنبَْحل ًراثق اْ رحملوَْ
ٝد ٍكٌن ًأن راعمل َْحل راو ْ  تعوم رٞجن  رملعوم ٕد  دٝلد بد د اوتع بدلد بدٛه  ًابدٝ

دد.أخملٔ اثق ا تا ٍنتمٌن

 هدُ:ددرملد رةلد ي هدد إدوبَ تاد أ دملاد أن  د  2008ٌ حلدًرملادد ً فْْ) ةرإدد ًتٌصدولد

ٝد راد ٍمددرادٌرا د ًضدع د رات ملٍ حل ًراتأب  ةحبَْحل بٛإ  تا  اُ حتٌج  دبُر٢إد
 راتف عل   رةّيفد ه متَز لدهُ:رااٝ أبٌةٕدأًاَ  نظمل ًجوْ با و    َ ت  ًأ ملا
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ْد راعٝ د تاددبداد ن مل  ن ٕحلدرااٝل ذًِ ب  ْد رارت ٌٍد دمتكدنيد رمل ةإدْحلد  رخدلد رافع اد
ٕد بدادأ ند ٖومدد  رافدملً د ٞاطدلد ٜنت د لدلحلدررمل دتقبد ًرملوداديفد راٌظد ٖ د أاطدلد تبدٌ

 ,Mackenzie.د َنمدد دتٌصددولد ةرإددْدبدد كنزِدًةخددملٍاددددرجل بعددْ يف راعومَددْ

Hayden & Thompson,2003)دأندأكثددملدراعٌربددلدتددأب رديفد ردد يدأًاَدد ٕدد د  
ْدددددددددد  رٞبدٌةدأ ند ٕهمد  ملد رةلدرا ًاَدْدهدُدعودٓدرارتتَدل:دراتعودَمد  او دْدر٢جنوَزٍد

درٜناب  درجلَ دعن داٍ ةّدرمل ةإْحلدجٌ ّدرملنوخدرمل تخ  حلدًهوملّدرمل ةإْ.د

دً دد انظملداو ةرإدد تادرا دد  قْدٍٝذددأدأنودد دتن ًاددلدرملدد رةلدرا ًاَددْدبدداداًرٍدد دددددد
بتعددد  ّحلدابعطدددو دةكدددزدعودددٓدإدددوبَ تو دبدددادذَدددثدتأب هددد دعودددٓدهٌٍدددْد ٝ وددد ددددد
ًرنتمدد ٚهمدادددبٝ همحلدًا دددوو دجددمدعدددادإدددَ  ومدراثقدد يفدًرادددٌ محلد َنمددد دأظودددملدددد
 عطو د    َ تادهد يدرملد رةلدرملتمثودْديفدراتنمَدْدرملعملاَدْدًرٞك  ميَدْحلدًتنمَدْدددددددد

ارت ٌٍدددْدرافع ادددْد رخدددلددخ ددد ٖصدرملٌر ندددْدراع ملَدددْحلدً نددد ٕدن دددملدبدددادراعٝ ددد تادردد
رمل ةإددْحلدًتن ًاددلدأكثددملدرا ةرإدد تادأإددب لد ردد يدأًاَدد ٕدرٞبددٌةدأ ندد ٕهمد توددكددددددددد
ددددددددددددددرملدد رةلدبددادذَددثدتعوددَمدراو ددْحلدًجددٌ ّدرملددنوخحلدًرر ددٌ دعوددٓدأاطددلدراٌظدد ٖ دددددد
يفدرمل ددتقبلحلدًهدد الدأخددملٔد  دتقددٌٍمدرملدد رةلدرا ًاَددْد  ددفْدع بددْحلدأًديفدضددٌٕددد

را دعٌ ِدخ صدْحلدًأًصدلد عد درا ةرإد تاد طدملًةّدتد ةٍسدراو دْدددددددددأه رعدراتعوَمد
دراعمل َْحلدًرارت َْدرا ٍنَْحلدًرارت َْدراٌ نَْداوبو درملطَ .

ً ددد درإدددتف  دراب ذثددد ندبدددادهددد يدرا ةرإددد تادرا ددد  قْدًغ هددد ديفد ودددٌةّداكدددملّددددددد
را ةرإْدرر اَْحلدًحت ٍد دبنوحود حلدًرٞ رّدرملن إدبْداترقَدملدأهد راو حلدًرمل د همْددددددد

ٖو حلدًحت ٍ در٢ د ةدرانظدملِدجد حلد َنمد درختوفدلدرا ةرإدْدرر اَدْدعدادهد يدددددددددديفد ن 
درا ةرإدد تاديفدتن ًجدد داٌر دد دتنمَددْدرملدد رةلدرا ًاَددْدملودد ةرتادرٜت دد  دادد ٔد ٝ ودد د

ٌِّدباده يدرا ةرإ تا.د دًًض دةٍْٚدبقرتذْدا اكحلدًهٌدب دملدتتن ًاىدأ

 الدراسة امليدانية : 
  :أوال: إجراءات الدراسة امليدانية 

دإَتمدتن ً ده يدر٢جملرٕرتادبادخٝ دراعن صملدرات اَْ:دددددددددددددددددددددددددد

 :أهداف الدراسة امليدانية 
إددعلدرا ةرإددْدرملَ رنَددْد  دراكشدد دعددادًر دد دتنمَددْدرملدد رةلدرا ًاَددْدملودد ةرتاددددد

رملعومدنيددْدنظدملددرٜت   دا ٔد ٝلدرململذوْدرملتٌإداْدمبناقدْدراق دَمدبدادًجودددددد
عودددٓددومادددملًيدذرتاد ٜادددْد ذ ددد َْٖد دددنيدرإدددتح   تًجدددٌ ددًأًاَددد ٕدرٞبدددٌةحلدًبددد ٔ

را ًةدرملتٌ  داوم رةلدرا ًاَْديفدتنمَْدحلدً  ًةدرٜإتب نْدتبع دملت  رتادرا ةرإْ
د.اٝلدبادًجوْدنظملدأاملر دراعَنْرابو ةرتادرٜت   دا ٔد

 :جمتنع الدراسة وعينتوا 
بعومدددُدًأًاَددد ٕدأبدددٌةد دددٝلدرململذودددْدرملتٌإددداْددددٍتمثدددلدجمتمددد درا ةرإدددْديفدد

بعومدُددد و دعد  دًد  مل رةلدرا ًاَْديفد  اظختد ملٍ ّدًعنَزّدمبناقْدراق َم.
 د42 داكدلادبنومد حلدً و دلدراعَندْ)دددد48 دبعومد دًبعومدْحلدمبحمدٌ )ددد24كلد  اظدْ)د
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د 230 ملٍددد ّ) َنمددد دكددد ندعددد  د دددٝلد  اظدددْدد% .87.5بعومددد دًبعومدددْد ن دددبْ)
 داكدددددلادبنومددددد حلدً و دددددلد360مبحمدددددٌ )حلد   ابددددد دً  ابددددد130ًْ  اظدددددْدعنَدددددزّ)

 دًادُدد106 دمبر اظْدعنَدزّحلدمبحمدٌ )دد31 دًاُدأبملدمبر اظْد ملٍ ّحلدً)75راعَنْ)
وعدددددد  درا ةرإددددددُدد% حلدًذاددددددكدا29.4أبمل)ذكددددددٌةردً ن بدددددد  داكددددددلادبنومدددددد د ن ددددددبْ)دد

د.د 2017/2018رر اُ

 :أداة الدراسة 
عودددٓدرٞ لدرارت دددٌِحلدًراع ٍددد دبدددادرا ةرإددد تادراعمل َدددْددددنيت عددد در دددٝ درابددد ذثد

 ت دمَمدرإدتب نْدكدأ رّدةَٖ دْدددددد ًرٞجنبَْدرملتعوقْدمبح  درا ةرإْدرر اَْحلد  ب
عد  دبدادرحملكمدنيدددددعمل درٜإتب نْدعوًٓمتدجلم درابَ ن تاديفدرا ةرإْدرملَ رنَْحلد

ًددددد د وددددد راعمل َدددددْدبدددددادأإددددد ت ّدًخدددددربرٕدرارت َدددددْديفد عددددد درجل بعددددد تادرمل دددددملٍْد
بٕٝبدددْدكدددلدعبددد ةّددددبددد ٔد  كمددد .دً ددد دأ ددد ًردبٝذظددد تومدذدددٌ ددد15)عددد  هم

دعبدد ةرتاعدد  ددًبن إددبتو داكددلد ددٌةدبدداد دد ًةدرٜإددتب نْحلدذَددثدكدد نددرنتم ٖودد ً
متدتعد ٍلددد; عبد ةّحلدًيفدضدٌٕدر رترذد تادرحملكمدنيدددد75يفدصٌةتو درًٞاَدْ)ددرٜإتب نْ

رحملد ًةددد  وْحلدًذد عد عد ددرا َ غْدراو ٌٍْدابع دراعب ةرتاحلدً بخدراعب ةرتادرملتشدد
ْدددً ًمتدعمدددلدد دعبددد ةّ.44اتكدددٌن)د;راعبددد ةرتاحلداتخدددملددرٜإدددتب نْد  دددٌةتو درانو َٖددد

ن ددددختنيدبددددادرٜإددددتب نْ:دًرذدددد ّداومعومددددنيحلدًرٞخددددملٔدًٞاَدددد ٕدرٞبٌة)رحملدددد ًةددد
ًراعبددد ةرتادًرذددد ّحلدًرملدددت  رتادخمتوفدددْ حلدكمددد دمتدتملمجدددْدران دددختنيد  دراو دددْدددد

ابَملدعوٓدران  قنيد   دراو ْدراعمل َدْدبدادرملعومدنيددددر٢جنوَزٍْ;داتكٌندإووْدرات
ددًأًاَ ٕدرٞبٌة.د

دًإَتمدتن ً دأ رّدرا ةرإْدبادخٝ دراعن صملدرات اَْ:

 :وصف األداة 
دعوٓدرانرٌدرات اُ:د ن ختَو )ًاُدرٞبمل/درملعوم دج ٕتادرٜإتب نْ

 : ًٞبق بْ:دأًضرلدعنٌرندرا ةرإدْحلدً بَعتود حلدًهد او حلدًرملاودٌلددددددراق مدر
دبادراعَنْ.دد

 ْددراق دددمدراثددد نُ:د ْد) َ نددد تادأًاَددد درحمل اظدددْ) :دًهدددُداومعودددمدبدددت  رتادرا ةرإددد
ددرحمل اظددددْ)حلدًاددددٌاُدرٞبددددمل رجلددددنسحلدرجلن ددددَْحلدراتخ ددددصحلدإددددنٌرتادرخلددددربّد

دد. ْرجلنسحلدرجلن َْحلدراٌظَفْحلدع  درٞ ن ٕدرملوترقنيد  مل رةلدرا ًاَ
 ْدد:راق ددمدراث اددثدد  د13)بودد ةّدراترددد ثدحلدًهدددُ:د  دد ًةدد ددد ًةدرٜإددتب نْ)أة ع

بودددددد ةّد عبدددددد ةّحلد13)بودددددد ةّدررددددددٌرةدحلدرتا عبدددددد ة10)بودددددد ةّدر٢ن دددددد تاددعبدددددد ةّحلد
عاَددلدرٜإددتب نْدعوددٓدبقَدد لدبٝبددُدرٞ عدد  حلدًأُددلمم.دًص٥دد عبدد ةرتا8ر٢ ندد  )

د .د1)ضعَفْ حلد2)بتٌإاْ حلد3)كب ّ:د ات اُرًٞارنداٝإتح   تادك
 إٛر دبفتٌ دعادًجوْدنظملدأاملر دراعَنْداد ًةدرملد رةلدرا ًاَدْددددد:راملر  راق مد

ديفدتنمَْدبو ةرتادرٜت   درٞة عْدا ٔد ٝ و .

 :صدق األداة 
درا  يدراظ هملِ)صد يدرحملكمدني ددعاد ملٍملداتأك دبادص يدرٜإتب نْدمتدر

(Face Validity)ْدعوددٓدبددادخددٝ دعددمل درٜإددتب نْديفدصددٌةتو درًٞاَددددددحلدًذاددكد
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جممٌعددددْدبددددادرحملكمددددنيدذًٔدرٜخت دددد صدًرخلددددربّداوقَدددد  د تركَمودددد حلد ودددد ددددددد
  كم دكم دإبملد َ نى.دًرعتم دراب ذثدرافقدملرتادرادختدذ دولدعودٓددددد15ع  هم)

 عددد دأندخطدددعلدددرٜإدددتب نًْرنتودددلددحل% دادددأكثملدبدددادرمُلركمدددنيدد80ن دددبْدرتفددد ي)د
د دعب ةّ.75 ٜدباد) د 44اوتركَمدًراتع ٍلد  د)

 ثبات األداة((Reliability: 
داملٍقددددْدأافدددد دكملًنبدددد   دتني)رملعومدًًاددددُدرٞبددددمل إددددتب نرٜمتدذ دددد لدببدددد تاد

(Cronbach's Alpha دتنيٌٍضدد دبع بددلدراثبدد تادحملدد ًةدرٜإددتب نددد 1)ًرجلدد ً ددحل
 :ًجمموْدبفمل ّ

د  إتخ ر دبع بلدأاف دكملًنب  دتنيبع بٝتادبب تادرٜإتب ند 1)ج ً د

أاف دكملًنب  د ةجْد ع  دعب ةرتادرحملٌة رحملٌة
 رإتب نْدرملعومداثب تا

د ةجْدأاف دكملًنب  داثب تا
درإتب نْدًاُدرٞبمل

 0.91 0.85 13  بو ةّدراتر ثرًٞ )
 0.88 0.73 10  بو ةّدر٢ن  تاراث نُ)

 0.89 0.86 13  بو ةّدررٌرةراث اث)
د0.85د0.79د8دراملر  )بو ةّدر٢ ن   

 0.96 0.92 44 رٜإتب نْدجمموْ

دجد ٕتاددختدرملعودمدًًادُدرٞبدملدددأند ةجْدبب تاد  ًةدرإتب ن 1)رجل ً ٍتط دباد
ْدددو دحلدكم دأند ةجْدبب تة عْعوٓد  ًةدرٜإتب نْدرٞدع اَْ دجممودْدجد ٕتادبملتفعد

 ةجددْددًكٝهمدد حلد دٜإددتب نْدًاددُدرٞبددملد0.96ٜإددتب نْدرملعوددمحل)د د0.92اقدد د و ددل)
ٌ  دعوَو د ذ  َٖ .ددبب تادع اَْ د٥ٍع

  :األساليب املتستلدمة يف املعاجلة اإلحصائية 
 عددد دتابَدددملدرٜإدددتب نْدًشمَعودددد حلدًتفملٍ وددد ديفدجددد رً در دددملدراتكددددملرةرتاددددددد
ًَ حلدمتدرإتخ  دع  دبادرملع بٝتادر٢ذ د َْٖديفدبع جلدْددد ًملع جلْد َ ن تو د ذ  ٖ
 َ نددددددد تادرا ةرإدددددددْحلدًذادددددددكدبدددددددادخدددددددٝ درإدددددددتخ ر دراربنددددددد بخدر٢ذ دددددددد ُٖدددددددد

(SPSS( (Statistical Package for Social Sciencesد.دد

دً  دُرإتخ بلدجممٌعْدبادرٞإ اَلدر٢ذ  َْٖحلدًهُ:
 دحلدًرملتٌإا تادرر   َْحلدًرٜحنملرا تادرملعَ ةٍْ.راتكملرةرتا
 راددد ِدٍ ددد ع ديفدحت ٍددد دب دددتٌٔدرملٌراقدددْدعودددٓدكدددلدعبددد ةّددددددددرادددٌاندران ددد د

 ًتملتَبو .د

 ةرإْدرافملًيد  إتخ ر درختب ة)تا د)د (T – test.د 

  اوفدملًيد دنيدرجملمٌع تا)أنٌاد  ددددةدحتوَلدراتب ٍادأذ  ِدرٜش يرختب on way 

anova) .دد 

 ثانيا: نتائج الدراسة امليدانية وتفتسريها : 
ا٣ج  دْدددَْدتبع دٞإدٗوْدرا ةرإدْدكمد دٍودُ:ددددإَتمدعمل دنت ٖخدرا ةرإْدرملَ رن

ودد ةرتادرٜت دد  دملرملدد رةلدرا ًاَددْددتنمَددْعددادرا ددٛر دراثدد نُحلدًبناٌ ددى:دبدد دًر دد ددد
د:بددادًجوددْدنظددملدأاددملر دراعَنددْ؟ددددادد ٔد ددٝلدرململذوددْدرملتٌإدداْدمبناقددْدراق ددَمددد
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دعب ةرتادرٜإتب نْعوٓد)رملعومني أًضرلدنت ٖخدرا ةرإْدأندرإتح   تادأاملر دراعَنْ
ً وددد دد 2.00)حل 2.73بملتفعدددْحلدذَدددثدتملرًذدددلدأًارنوددد دران دددبَْد دددني)  ةجدددْدجدد ٕتادد

ْدبتٌإطدرإتح  ْدأادملر دراعَندْدعودٓدددد ٌٍضد ددد 2) .دًجد ً دد2.46)دككدلددرٜإدتب ن
د:رإتح   تادرملعومنيدعوٓدعب ةرتادرٜإتب نْ

درإتح   تادأاملر دراعَنْ)رملعومني عوٓدعب ةرتادرٜإتب نْ د2)ج ً د

 ددد ةّدددددراعبدد  
رٜحنملرعد  ةج تادراترقمل

 رملعَ ةِ
راٌاند
 ران  

تملتَلد
دكب ّدبتٌإاْدص  ّ راعب ةرتا

د1
  رةّدرمل ةإْدرااٝلدعوٓدراتعب دعادتشح د

 ةةرٖومدحبملٍْ.
د11 2.59 0.50 26 15د1

د2
حتملصدر٢ رةّدعوٓدذ اد

 رإتوٝ )  رٍْ رر ٍثدب درااٝل.
0 20 22 0.49 2.52 23 

د3
تعملد  رةّدرمل ةإْدعوٓدتنظَمدذ ٍثو دب د

 رااٝل.
1 12 29 0.46 2.66 6 

د4
أب  دٍ ةلدرملعومٌندرااٝلدعوٓدراتر ثد

دابٖٝوم.
2 20 20 0.54 2.42 27 

د5
ٍشح درملعومٌندرااٝلدًةفزًنومدأبن ٕد

دحت بوم.
1 19 22 0.52 2.50 17 

د6
٥ٍنمُِّدرملعومٌندبو ةّد مل درٞإٗوْدا ٔد

درااٝل.
3 17 22 0.57 2.45 25 

د7
تنمُدرملقملةرتادرا ةرإَْدبو ةّدراتر ثد اٝ ْد

دا ٔدرااٝل.
7 10 25 0.68 2.42 28 

د8
تشح د ع درملقملةرتادرا ةرإَْدرااٝلدعوٓد

دراتعب دعادأنف وم.
2 16 24 0.54 2.52 22 

د9
تعملد مليدرات ةٍسدعوٓد ت ذْداملصد

درملش ةكْداواٝل.
1 15 26 0.50 2.59 10 

د10
تشح د مليدرات ةٍسدرااٝلدعوٓد ج  ّد

دبو ةّدراتر ث.
4 18 20 0.58 2.38 33 

د11
عوٓدراتف علدت ةلدتقنَ تادرات ةٍسدرااٝلد

دب دراٌإَوْدرمل تخ بْ.
5 21 16 0.56 2.26 39 

د12
ٍ ةلدرانش ددرمل ةإُدرااٝلدعوٓد ج  ّد

دراتر ثدأب  دابٖٝوم.
 13د2.57 0.53 26 14 2

د13
ٍزٍ درانش ددرمل ةإُدبادبقْدرااٝلد

د أنف ومدأبن ٕدراتر ث.
 4 2.69 0.44د30 11 1

د14
أبن ٕدحتملصد  رةّدرمل ةإْدعوٓدر٢ن  تاد

دذ ٍثدرااٝلد اَو .
 5د2.66 0.46 29 12 1

د15
حتثد  رةّدرمل ةإْدرااٝلدعوٓدر٢ن  تادرجلَ د

دأبن ٕدذ ٍثو دبعوم.
0 12 30 0.40 2.71 2 

 31 2.40 0.56 20 19 3دٍن لدرملعومٌندجَ رداواٝلدخٝ دذ ٍثوم.د16

د17
ةثدرملعومٌندرااٝلدعوٓدرٜنتب يد اَومدأبن ٕد

درر ٍث.
 1 2.73 0.38 31 11د0

د18
تعملدرملقملةرتادرا ةرإَْدعوٓدتنمَْدبو ةّد

در٢ن  تادا ٔدرااٝل.
0 29 13 0.42 2.30 36 

د19
تنمُدرملقملةرتادرا ةرإَْد  ةّدرااٝلدعوٓد

دتقٌٍمدرمل  ّدرمل مٌعْ.
د34 2.38 0.50 17 24 1

د20
تنمُد مليدرات ةٍسدبو ةّدر٢ن  تادرجلَ د

دا ٔدرااٝل.
4 16 22 0.59 2.42 29 

د21
ِّ دتقنَ تادرات ةٍسدرااٝلدعوٓدر٢ن  تاد ت٥ع

درجلَ .
1 23 18 0.51 2.40 30 

د22
ٍت ةلدرااٝلدعوٓدع  دبق  عْدرملتر ثد

دأبن ٕدرانش ددرمل ةإُ.
4 12 26 0.58 2.52 21 

د23
ٍنمُدرانش ددرمل ةإُدبو ةّداومدراتٌجَو تاد

دا ٔدرااٝل.
1 12 29 0.46 2.66 7 

د24
رمل ةإْدذٌرةرتادبفتٌذْدب دشملِد  رةّد

درااٝل.
9 18 15 0.61 2.14 42 

د25
تتفملد  رةّدرمل ةإْدب درااٝلدعوٓدحت ٍ د

دنق ددبعَنْداورٌرة.
12 21 9 0.53 2.00 44 

د26
حترت د  رةّدرمل ةإْدهخ َ تادرااٝلدأبن ٕد

دررٌرة.
1 12 29 0.46 2.66 8 
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د27
ٍامل درملعومٌندبٌضٌع تاداونق  د نيدرااٝلد

دراق عْ.يفد
2 19 21 0.54 2.45 26 

د28
ٍت مدرملعومٌند  ململًنْديفدذٌرةرتومدب د

درااٝل.
1 20 21 0.52 2.47 24 

د29
تعوُدرملقملةرتادرا ةرإَْدباد َمْدررٌرةدا ٔد

درااٝل.
1 13 28 0.47 2.64 9 

د30
ت ةلدرملقملةرتادرا ةرإَْدرااٝلدعوٓدت و لد

دأاك ةهمدأبن ٕدررٌرة.
1 15 26 0.50 2.59 12 

د31
تنمُد مليدرات ةٍسدبق اْدررٌرةد نيدرااٝلد

ديفدراق عْدرا ةرإَْ.
5 23 14 0.52 2.21 41 

د32
توَ٘د مليدرات ةٍسدرابَْٗدراتعوَمَْد٢  بْد

 ذٌرةداع  د نيدرااٝل.
 14 2.57 0.48 24 18د0

د33
ت عمدتقنَ تادرات ةٍسدبو ةّدررٌرةد نيد

درااٝل.
 18 2.50 0.52 22 19د1

د34
ٍتعٌ درااٝلدعوٓدررٌرةدرجلَ دأبن ٕد

 ه ةإتومداونش ددرمل ةإُ.
1 10 31 0.42 2.71 3 

د35
تنمُدراوق ٕرتادرملفتٌذْدرململًنْدرافكملٍْدا ٔد

 رااٝل.
9 14 19 0.68 2.23 40 

د36
ٍت ةلدرااٝلدعوٓدراامل درجلَ دخٝ د

دران ًرتادرااٝ َْ.
6 8 28 0.63 2.52 19 

د37
أإوٌلدر٢ ن  دب درااٝلدت وكد  رةّدرمل ةإْد

د  ٜدباد اق ٕدرًٞربمل
11 17 14 0.61 2.07 43 

د38
يفد  ن عو داواٝلدعوٓددرمل ةإْدتعتم د  رةّ

د ٌّدرٞ اْ.
1 28 13 0.44 2.28 38 

د39
ٍ تخ  درملعومٌندبو ةّدر٢ ن  ديفدتٌصَلد

دبعوٌب تومداواٝل.
0 20 22 0.49 2.52 20 

د40
رملن إلداتنمَْدبو ةّدٍ تخ  درملعومٌندرمل خلد

دٌر٢ ن  دا ٔدرااٝل.
2 15 25 0.53 2.54 15 

د41
ٍاولدرملعومٌندبادرااٝلدذكملدرٞ اْد

داتأكَ دب دٍقٌاٌنى.
 35 2.35 0.55 18 21د3

د42
تتطمادرملقملةرتادرا ةرإَْديفدعملضو دًإ ٖلد

دٌر٢ ن  درملختوفْ.
3 19 20 0.56 2.40 32 

د43
ر٢ ن  دا ٔدتنمُدتقنَ تادرات ةٍسدبو ةّد

درااٝل.
2 15 25 0.53 2.54 16 

د44
ٍ ةلدرانش ددرمل ةإُدرااٝلدعوٓدرإتخ ر د

دًإ ٖلدر٢ ن  درملختوفْ
 37 2.30 0.62 19 17د6

 2.46دبتٌإطدراٌاندران  داومرٌة

جددد ٕتادرٜإدددتب نْدعوٓدعبددد ةرتاد تا)رملعومني أندرإدددتح  د 2)ٍتطددد دبدددادجددد ً د
ْددبملتفعددْ  ةجدْدد بدد دبد دتٌصددولد اَدىد ةرإددْدكدلادبا)أمحدد دددددحلدًتتفدملدهدد يدرانتَحد
 .د46حلد2008 حل)ً فددددْدًرملاددددٌ حل342حلد2016 حلد)ررمل ددددُدً ةندددد ةِحل540حلد2015ًهددددفُحل
 حلدًبناٌ وم :دةثد15 حل)17)ة م دهم ذ لدراٌاندران  ددعب ةتنيأعوٓددًك نل

رملعومددٌندرااددٝلدعوددٓدرٜنتبدد يد اددَومدأبندد ٕدرردد ٍثحلدحتددثد  رةّدرمل ةإددْدرااددٝلدد
ًٍملجدد دذاددكد  دذددملصدكددلادبدداددددددن دد تادرجلَدد دأبندد ٕدذدد ٍثو دبعوددم.ددددعوددٓدر٢

ر٢ رةّدًرملعومنيدعوٓدأندٍكٌندرااٝلدبن تنيدجَ ٍاحلدًبنتبونيدأبند ٕدذد ٍثومددد
 َنمدد د اددَوم;دًذاددكدذتددٓدٍ ددتٌعبٌردبدد دٍوقددٓد اددَومدبددادتعوَمدد تادأًدبعوٌبدد تا.دددد

ٌ ومدد :د حلدًبنا37 حل)25ك نددلدأ ددلدعبدد ةتنيدذ ددلدراددٌاندران دد دهددُدهمدد دة مدد )دد
تتفددملد  رةّدرمل ةإددْدبدد درااددٝلدعوددٓدحت ٍدد دنقدد ددبعَنددْداورددٌرةحلدت ددوكد  رةّددددد

ًٍعددٌ دذاددكد  دأندددرمل ةإددْدأإددوٌلدر٢ ندد  دبدد درااددٝلد دد ٜدبدداد اقدد ٕدرًٞربددمل.دددد
ر٢ رةّدعندد ب دتتردد ثد  درااددٝلدأًدشتمدد د وددمدٜدتعوموددمدب ددبق د تف صددَلدددددددد

ان دد ٖ ديفدصددٌةّدأًربددملدًحتدد ٍملرتادددراوقدد ٕحلدكمدد دأنودد دتوقددُد اددَومدراتعوَمدد تادًرددد
دٍنب ُدعوَومدأندٍوتزبٌرد و د ًند  ًاْد   رٕدرٞإب لدأًد  ن عومد و .
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ْددددكم د عبد ةرتاددعوٓد)أًاَ ٕدرٞبدٌة دأًضرلدنتد ٖخدرا ةرإدْدأندرإدتح   تادراعَند
د 1.79)حل 2.80تملرًذددلدأًارنودد دران ددبَْد ددني)ددًحلدبتٌإدداْد  ةجددْدجدد ٕتادرٜإددتب نْ

ٌٍضد ددد 3) .دًرجل ً د2.17ككل)درٜإتب نْراعَنْدعوٓدد تاً و دبتٌإطدرإتح  
د:رإتح   تادراعَنْدعوٓدعب ةرتادرٜإتب نْ

درإتح   تادأاملر دراعَنْ)أًاَ ٕدرٞبٌة دعوٓدعب ةرتادرٜإتب نْ د3)ج ً د

 راعبددددد ةّد 
رٜحنملرعد  ةج تادراترقمل

 رملعَ ةِ
راٌاند
 ران  

تملتَلد
دراعب ةرتا  كب ّدبتٌإاْدص  ّ

د1
تشح د  رةّدرمل ةإْدرااٝلدعوٓد

 راتعب دعادةةرٖومدحبملٍْ.
 21 2.18 0.52 34د58 14

د2
حتملصدر٢ رةّدعوٓدذ اد

 رإتوٝ )  رٍْ رر ٍثدب درااٝل.
 7 2.31د0.55 43 53 10

د3
تعملد  رةّدرمل ةإْدعوٓدتنظَمد

 ذ ٍثو دب درااٝل.
16 61 29 0.48 2.12 28 

د4
راتر ثددٍ ةلدرملعومٌندرااٝلدعوٓ

دأب  دابٖٝوم.
24 48 34 0.58 2.09 31 

د5
ٍشح درملعومٌندرااٝلدًةفزًنومد

دأبن ٕدحت بوم.
 25د2.15 0.59 37 48 21

د6
٥ٍنمُِّدرملعومٌندبو ةّد مل درٞإٗوْد

دا ٔدرااٝل.
 19 2.21د0.67 46 37 23

د7
تنمُدرملقملةرتادرا ةرإَْدبو ةّد
دراتر ثد اٝ ْدا ٔدرااٝل.

11 70 25 0.40 2.13 27 

د8
تشح د ع درملقملةرتادرا ةرإَْد

درااٝلدعوٓدراتعب دعادأنف وم.
15 57 34 0.52 2.17 22 

د9
تعملد مليدرات ةٍسدعوٓد ت ذْد

داملصدرملش ةكْداواٝل.
د11د2.25 0.54 39 55 12

د10
تشح د مليدرات ةٍسدرااٝلدعوٓد

د ج  ّدبو ةّدراتر ث.
 29 2.12 0.48د29 61 16

د11
تقنَ تادرات ةٍسدرااٝلدعوٓدت ةلد

دراتف علدب دراٌإَوْدرمل تخ بْ.
23 53 30 0.52 2.06 35 

د12
ٍ ةلدرانش ددرمل ةإُدرااٝلدعوٓد

د ج  ّدراتر ثدأب  دابٖٝوم.
26 50 30 0.54 2.03 38 

د13
ٍزٍ درانش ددرمل ةإُدبادبقْد
درااٝلد أنف ومدأبن ٕدراتر ث.

 3 2.40 2.08د42 43 21

د14
  رةّدرمل ةإْدعوٓدر٢ن  تادحتملصد

دأبن ٕدذ ٍثدرااٝلد اَو .
 9 2.30 0.60 46د46 14

د15
حتثد  رةّدرمل ةإْدرااٝلدعوٓد

در٢ن  تادرجلَ دأبن ٕدذ ٍثو دبعوم.
8 47 51 0.57 2.80 1 

د16
ٍن لدرملعومٌندجَ رداواٝلدخٝ د

دذ ٍثوم.
8 59 39 0.52 2.29 10 

د17
رٜنتب يدةثدرملعومٌندرااٝلدعوٓد
د اَومدأبن ٕدرر ٍث.

 2 2.57 0.52 66 35د5

د18
تعملدرملقملةرتادرا ةرإَْدعوٓدتنمَْد

دبو ةّدر٢ن  تادا ٔدرااٝل.
11 62 33 0.49 2.20 20 

د19
تنمُدرملقملةرتادرا ةرإَْد  ةّدرااٝلد

دعوٓدتقٌٍمدرمل  ّدرمل مٌعْ.
د13 2.23 0.53د37 57د12

د20
دتنمُد مليدرات ةٍسدبو ةّدر٢ن  تا

درجلَ دا ٔدرااٝل.
16 57 33 0.52 2.16 24 

د21
ِّ دتقنَ تادرات ةٍسدرااٝلدعوٓد ت٥ع

در٢ن  تادرجلَ .
13 64 29 0.46 2.15 26 

د22
ٍت ةلدرااٝلدعوٓدع  دبق  عْد

درملتر ثدأبن ٕدرانش ددرمل ةإُ.
د4د2.40 0.52 47 55د4

د23
ٍنمُدرانش ددرمل ةإُدبو ةّداومد

دراتٌجَو تادا ٔدرااٝل.
11 59 36 0.51 2.23 14 

د24
شملِد  رةّدرمل ةإْدذٌرةرتادبفتٌذْد

دب درااٝل.
31 54 21 0.52 1.90 42 

د25
تتفملد  رةّدرمل ةإْدب درااٝلدعوٓد

دحت ٍ دنق ددبعَنْداورٌرة.
26 66 14 0.43 1.88 43 

 5 2.32 0.53 42 56 8حترت د  رةّدرمل ةإْدهخ َ تادد26
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درااٝلدأبن ٕدررٌرة.

د27
رملعومٌندبٌضٌع تاداونق  دٍامل د

د نيدرااٝلديفدراق عْ.
21 55 30 0.51 2.08 33 

د28
ٍت مدرملعومٌند  ململًنْديفدذٌرةرتومد

دب درااٝل.
 16 2.21د0.60 41 47 18

د29
تعوُدرملقملةرتادرا ةرإَْدباد َمْد

دررٌرةدا ٔدرااٝل.
13 46 47 0.60 2.32 6 

د30
ت ةلدرملقملةرتادرا ةرإَْدرااٝلدعوٓد

دت و لدأاك ةهمدأبن ٕدررٌرة.
د8 2.31 0.59 46 47 13

د31
تنمُد مليدرات ةٍسدبق اْدررٌرةد

د نيدرااٝلديفدراق عْدرا ةرإَْ.
د17 2.21 0.59 40 49 17

د32
توَ٘د مليدرات ةٍسدرابَْٗد

راتعوَمَْد٢  بْدذٌرةداع  د نيد
 رااٝل.

15 63 28 0.46 2.12 34 

د33
ررٌرةدت عمدتقنَ تادرات ةٍسدبو ةّد

د نيدرااٝل.
14 60 32 0.50 2.16 33 

د34
ٍتعٌ درااٝلدعوٓدررٌرةدرجلَ د
 أبن ٕده ةإتومداونش ددرمل ةإُ.

11 60 35 0.510 2.22 15 

د35
تنمُدراوق ٕرتادرملفتٌذْدرململًنْد

 رافكملٍْدا ٔدرااٝل.
31 52 23 0.54 1.92 41 

د36
ٍت ةلدرااٝلدعوٓدراامل درجلَ د

درااٝ َْ.خٝ دران ًرتاد
42 44 20 0.62 1.79 44 

د37
ت وكد  رةّدرمل ةإْدأإوٌلدر٢ ن  د
دب درااٝلد  ٜدباد اق ٕدرًٞربمل

34 43 29 0.61 1.95 40 

د38
تعتم د  رةّدرمل ةإْديفد  ن عو د

داواٝلدعوٓد ٌّدرٞ اْ.
 36 2.06 0.47د27 59 20

د39
ٍ تخ  درملعومٌندبو ةّدر٢ ن  ديفد

داواٝل.تٌصَلدبعوٌب تومد
16 51 39 0.57 2.21 18 

د40
ٍ تخ  درملعومٌندرمل خلدرملن إلد
داتنمَْدبو ةّدٌر٢ ن  دا ٔدرااٝل.

27 49 30 0.55 2.02 39 

د41
ٍاولدرملعومٌندبادرااٝلدذكملد

درٞ اْداتأكَ دب دٍقٌاٌنى.
11 58 37 0.52 2.24 12 

د42
تتطمادرملقملةرتادرا ةرإَْديفدعملضو د

درملختوفْ.ًإ ٖلدٌر٢ ن  د
13 72 21 0.36 2.07 34 

د43
تنمُدتقنَ تادرات ةٍسدبو ةّدر٢ ن  د

دا ٔدرااٝل.
17 67 22 0.39 2.04 37 

د44
ٍ ةلدرانش ددرمل ةإُدرااٝلدعوٓد

درإتخ ر دًإ ٖلدر٢ ن  درملختوفْ
22 52 32 0.54 2.09 32 

 2.17دبتٌإطدراٌاندران  داومرٌة

رٜإدددتب نْدعوٓدعبددد ةرتاد تا)أًاَ ٕدرٞبدددٌة أندرإدددتح  د 3)ٍتطددد دبدددادرجلددد ً د
  ةجْدبتٌإاْد َنمد دك ندلدبملتفعدْديفدرإدتح   تادرملعومدنيحلدًتتفدملدهد يددددددددج ٕتاد

 .دًلتود دد540حلد2015رانتَحْدبد دبد دتٌصدولد اَدىد ةرإدْدكدلادبا)أمحد دًهدفُحلدددددددد
 ;دذَدددثدجددد ٕتادد45حلد2008بددد دبددد دتٌصدددولد اَدددىد ةرإدددْدكدددلادبا)ً فدددْدًرملادددٌ حلددددد

ٌةد  ةجددْدكددب ّ.دًٍملجدد دذاددكد  دأندأًاَدد ٕدرٞبددٌةد دد دددددرإددتح   تادأًاَدد ٕدرٞبددد
دٍكٌنددٌندأكثددملدًر عَددْحلدًٍامرددٌند  دحتقَددملدرملزٍدد دٞ ندد ٖومدبددادتوددكدرملدد رةلدد
ًٍنظددملًند عددنيدرانقدد دأكثددملدبددادرملعومددنيدرادد ٍاد دد دٍعاددٌندصددٌةّد    َددْدملدد دددددددددد

دندلدًك دٍقٌبٌند ىحلدأًدنتَحْدخدٌاومدبدادر دٝ د  رةّدرمل ةإدْدعودٓدهد يدرانتد ٖخ.ددددددد
 حلدًبناٌ ومدد :دحتددثد  رةّد17 حل)15)ة مدد دهمدد ذ ددلدراددٌاندران دد ددعبدد ةتنيأعوددٓد

ةثدرملعومدٌندراادٝلدددحلدرمل ةإْدرااٝلدعوٓدر٢ن  تادرجلَ دأبن ٕدذ ٍثو دبعوم
.دًتتفددملدهدد يدرانتَحددْدبدد درإددتح   تادرملعومددنيدعوددٓدرٜنتبدد يد اددَومدأبندد ٕدرردد ٍث

 َنمد دك ندلدأ دلدعبد ةتنيدذ دلدددددد.داوم دراعب ةتد ندنف دوم حلدً د دإدبملدتف د هم ددددد
 حلدًبناٌ وم :دٍت ةلدرااٝلدعوٓدراامل درجلَ د24 حل)36راٌاندران  دهم دة م )
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ًٍعدٌ دددخٝ دران ًرتادرااٝ َْحلدشملِد  رةّدرمل ةإْدذٌرةرتادبفتٌذْدبد دراادٝل.دد
ذادددكد  دنددد ةّدأًدعددد  دًجدددٌ دهددد يدرانددد ًرتادرااٝ َدددْدًرردددٌرةرتادرملفتٌذدددْدبددد ددد

ادخددٝ در ددٝ درابدد ذثنيتدعوددٓدًر دد درملدد رةلدرا ًاَددْد ددلددددددددرااددٝلحلدًذاددكدبدددد
درا ةرإْدبادذَثدتملكَزه دعوٓدرملن هخدًرجل نلدرٞك  ميُ.

 ذ دددد َْٖد ددددنيدذرتاد ٜاددددْد:دهددددلدتٌجدددد داددددملًيدراث اددددثا٣ج  ددددْدعددددادرا ددددٛر د
إدددَتمددرإدددتح   تادأادددملر دراعَندددْدعودددٓد ددد ًةدرٜإدددتب نْدتبعددد دملدددت  رتادرا ةرإدددْ؟د

دنْدعوٓدذ ّدك ات اُ:تن ًج ديفدكلدرإتب 

 :أوال: استبانة املعله 
عودددددٓدرٜإدددددتب نْدجممودددددْدد)رملعومني رافدددددملًيد دددددنيدرإدددددتح   تادأادددددملر دراعَندددددْ

أًضرلدنت ٖخدرا ةرإْدد :عنَزّ/ ملٍ ّ)رحمل اظًْ  ًةه درافملعَْدذ لدبت  د
 دد ًةدًجددٌ داددملًيدذرتاد ٜاددْد ذ دد َْٖد ددنيدرإددتح   تادأاددملر دراعَنددْدعوددٓددددددعدد  د

دًًجددٌ دهدد يدرافددملًيديفدرحملددٌةدراث اددثدددحلدراثٝبددْ)رًٞ حلدراثدد نُحلدراملر دد  دددرٜإددتب نْ
دٌٍض دذاك:دد 4) حلدًرجل ً دعنَزّ/ ملٍ ّ)ًذاكدتبع دملت  درحمل اظْ

ذ لدبت  ددرافملعَْرافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه دد 4)دج ً 
دT. Testرختب ة)تا   إتخ ر دد عنَزّ/ ملٍ ّ)رحمل اظْ

 رملتٌإط راع  درحمل اظْ رحملٌة
رٜحنملرعد

 رملعَ ةِ
  َمْد)تا 

ب تٌٔد
 را ٜاْ

بو ةّدرًٞ )
  راتر ث

 3.27 33.75 20  ملٍ ّ
د1.55

د0.099
 5.51 31.59 22دعنَزّ غ د رادْ

بو ةّدراث نُ)
  ر٢ن  تا

 2.08 25.65 20  ملٍ ّ
0.87 

0.109 
 3.60 24.86 22 عنَزّ غ د رادْ

بو ةّدراث اث)
  ررٌرة

 3.15 33.35 20  ملٍ ّ
2.26 

د0.025
 5.76 30.13 22 عنَزّ  راددْ

راملر  )بو ةّد
 ر٢ ن   

 2.35 19.95 20  ملٍ ّ
1.85 

0.152 
 3.59 18.22 22 عنَزّ غ د رادْ

رجملمٌ دراكوٓد
 اٝإتب نْ

 8.91 112.7 20  ملٍ ّ
1.88 

0.027 
 17.27د104.82 22 عنَزّ  راددْ

ذرتاد ٜاددْد ذ دد َْٖد ددنيدرإددتح   تادددًجددٌ داددملًيعدد  دد 4)ٍتطدد دبددادرجلدد ً د
ًًجدٌ دادملًيدددحلدراثٝبْ)راتر ثحلدر٢ن د تاحلدر٢ ند   دددرٜإتب نْ  ًةدعوٓددرملعومني

يف)ررٌرة حلدًيفدرٜإتب نْدجمموْدا د حلد  اظدْدعنَدزّحلدًةمبد دٍعدٌ دذادكد  ددددددد
 وْدأع ر درااٝلد و دعاد  اظْد ملٍ ّ;درٞبملدرا ِدٍ م داومعومنيد  ٢كث ةد

دبادررٌرةرتادب درااٝلد رخلدراق ع تادًخ ةجو .دد

رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجممودْدً  ًةهد درافملعَدْدددد
ٓد)رجلدنسدذ لدبت  د دًجدٌ دأًضدرلدنتد ٖخدرا ةرإدْديفدهد ردر٢ د ةددددددد :ذكمل/أنثد

ْددددددد داددملًيدذرتاد ٜاددْد ذ دد َْٖد ددنيدرإددتح   تادأاددملر دراعَنددْدعوددٓدرٜإددتب نْدجممودد
 ٌٍض دذاك:د 5) ً د حلدًرجلذكمل/دأنثٓ)رجلنستبًع دملت  ددرٞة عْ  ًةه دً
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رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه درافملعَْدذ لدبت  دد 5)دج ً 
دT. Test   إتخ ر درختب ة)تا ذكمل/دأنثٓ)رجلنس

درملتٌإط راع   رجلنس رحملٌة
رٜحنملرعد

 رملعَ ةِ
  َمْد)تا 

ب تٌٔد
 را ٜاْ

  بو ةّدراتر ثرًٞ )
 5.786 32.90 22 ذكمل

0.418 
0.028 
 3.135 32.3 20 أنثٓ  راددْ

  بو ةّدر٢ن  تاراث نُ)
 3.606 25.36د22 ذكمل

0.29 
0.026 
 2.14 25.1 20 أنثٓ  راددْ

  بو ةّدررٌرةراث اث)
 5.24 31.81 22 ذكمل

0.20 
0.43 
 4.68 31.5 20 أنثٓ  راددْ

 راملر  )بو ةّدر٢ ن   
 3.59 19.40 22 ذكمل

0.78 
0.049 
 2.62 18.65 20 أنثٓ  راددْ

رجملمٌ دراكوٓد
 اٝإتب نْ

 16.35 109.5 22 ذكمل
0.44 

0.112 
دغ د رادْ  12.08 107.55 20 أنثٓ

درملعومنياملًيدذرتاد ٜاْد ذ  َْٖد نيدرإتح   تاددًجٌ د 5)ٍتط دبادرجل ً د
ا  حلدد أنثٓدذكمل/)رجلنستبًع دملت  ددرٞة عْ  ًةه دًدعوٓدرٜإتب نْدجمموْ

راددد كٌة;دً ددد دٍملجددد دذادددكد  د ددد ةّدرملعومدددنيدراددد كٌةدعودددٓدضدددبطدراق عددد تاددددددد
را ةرإدددَْدً  رةرتوددد دأكثدددملدبدددادر٢نددد ث;درٞبدددملدراددد ِدٍ دددم دجدددمد تنمَدددْدبوددد ةرتادد
رٜت ددد  داددد ٔدراادددٝلدجب ندددلدرملنددد هخدرا ةرإدددَْحلد  ٢ضددد اْد  دمتتددد دراادددٝلدددد

ددا اب تا.دددرا كٌةد  جلملأّدعوٓدراتر ثدًررٌرةدأكثملدبادرا

رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجممودْدً  ًةهد درافملعَدْدددد
أًضرلدنت ٖخدرا ةرإْدًجٌ داملًيدذرتادد :غ دعمل ُ/عمل ُ)رجلن َْذ لدبت  د

ْدعوٓدرٜإدتب نْدجممودْدً  ًةهد دددددرملعومني ٜاْد ذ  َْٖد نيدرإتح   تاد درٞة عد
دحلدًرجل ً درات اُدٌٍض دذاك:ُ غ دعمل /عمل ُ)رجلن َْدملت  دتبًع 

رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه درافملعَْدذ لدبت  دد 6)دج ً 
دT. Test  إتخ ر درختب ة)تا د غ دعمل ُ/دعمل ُ)رجلن َْ

 رملتٌإط راع   رجلن َْ رحملٌة
رٜحنملرعد

 رملعَ ةِ
  َمْد)تا 

ب تٌٔد
درا ٜاْ

بو ةّدرًٞ )
  راتر ث

 3.19 33.05د34 عمل ُ
1.26 

0 
 8.63 30.75د8 غ دعمل ُ  راددْ

بو ةّدراث نُ)
  ر٢ن  تا

 2.18 25.20 34 عمل ُ
 0.08ددد

0 
 5.39 25.37 8 غ دعمل ُ  راددْ

بو ةّدراث اث)
  ررٌرة

 4.21 31.70 34 عمل ُ
0.10 

0.01 
 7.63 31.5 8 غ دعمل ُ  راددْ

راملر  )بو ةّد
 ر٢ ن   

 2.716 19.11 34 عمل ُ
د0.29

0.01 
 4.83 18.75د8 غ دعمل ُ  راددْ

رجملمٌ دراكوٓد
 اٝإتب نْ

 10.77 109.09 34 عمل ُ
0.47 

0 
 25.50 106.38 8 غ دعمل ُ  راددْ

درملعومنيًجٌ داملًيدذرتاد ٜاْد ذ  َْٖد نيدرإتح   تادد 6)ٍتط دبادرجل ً د
ْددملدت  ددتبًع درٞة عْعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه د ُد)رجلن دَ دغد دعمل دُ دد/عمل د

دً د دجد ٕدا د حلدرملعومددنيدغد دراعدمللدعوددٓدرحملدٌةٍادرًٞاني)راترد ثحلدر٢ن دد تا ددددددد
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 َنم دج ٕدا  حلدراعمللدعوٓدرحملٌةٍادر٠خملٍات)ررٌرةدًر٢ ن   دًعوٓدرٜإتب نْد
عومنيدران  قنيد   دراعمل َْدعوٓدتد ةٍلددجمموْ;دًميكاد ةج  دذاكد  د  ةّدرمل

ْلداتمكددنومدبددادراو ددْدر٢جنوَزٍددْدد  ٝ وددمدعوددٓدراتردد ثدًر٢ن دد تا;دًذاددكدنتَحدد
راختدتع دراو ْدرامل َْديفدرمل رةلدرا ًاَْحلد َنم دتقلد د ةتومديفدبود ةتُدرردٌرةدددد

ْدًر٢ ن  دراو ٍادٍربارند  ًةهم دعن درملعومنيدراعدمللدراد ٍاد معدٌند دنيدراعمل َدددددد
دًر٢جنوَزٍْ.د

رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجممودْدً  ًةهد درافملعَدْدددد
راتخ ص)هددددددددملعُدًعمل ددددددددُ/د جندددددددددوَزِدًاملن ددددددددُ/دعوددددددددٌ دددذ ددددددددلدبددددددددت  

:دأًضدددرلدنتددد ٖخدرا ةرإدددْدًةٍ ضدددَ تا/رجتم عَ تا/انَْدً  نَْ/ ةهدددد  دً هددددملرع 
عودددٓدرٜإدددتب نْددنيرملعومدددًجدددٌ دادددملًيدذرتاد ٜادددْد ذ ددد َْٖد دددنيدرإدددتح   تادعددد  د

ددٌٍض دذاك:د 7)حلدًرجل ً دراتخ صدملت  دتبًع درٞة عْجمموْدً  ًةه د

ذ لدبت  درافملعَْدد درافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه 7)دج ً 
دon way anova)أنٌا    إتخ ر درختب ةدراتخ ص

 رافملًي رحملٌة
 ةج تاد
 ررملٍْ

بمل  د
 رملتٌإا تا

 َمْد
 )ع 

ب تٌٔد
 را ٜاْ

د
درًٞ )بو ةّدراتر ث 

 0.67 15.37 5  نيدرجملمٌع تا
 
 

د0.642
 

دغ د رادْ
 22.64 36  رخلدرجملمٌع تا

  41 رجملمٌ 

د
راث نُ)بو ةّد

 ر٢ن  تا 

 1.87 14.91 5  نيدرجملمٌع تا
 
 

0.124 
 

 غ د رادْ
 7.97 36  رخلدرجملمٌع تا

  41 رجملمٌ 

د
 راث اث)بو ةّدررٌرة 

 1.60 36.34 5  نيدرجملمٌع تا
 
 

0.183 
 

 غ د رادْ
 22.60 36  رخلدرجملمٌع تا

  41 رجملمٌ 

د
 راملر  )بو ةّدر٢ ن   

 14.01 5  نيدرجملمٌع تا
1.49 
 

د0.216
 غ د رادْ

 9.38 36  رخلدرجملمٌع تا
  41 رجملمٌ 

د
رجملمٌ دراكوٓد

 اٝإتب نْ

 253.82 5 رجملمٌع تا نيد
1.17 

0.342 
 

 غ د رادْ
 201.42 36  رخلدرجملمٌع تا

  41 رجملمٌ 

عوٓددرملعومنيًجٌ داملًيد ذ  َْٖد نيدرإتح   تادع  دد 7)ٍتط دبادرجل ً د
راتخ ددص;دً دد دٍعددٌ دذاددكد  دأندرابَٗددْدراددختدددملددت  درٜإددتب نْدً  ًةهدد دتبًعدد 

ٍعملداَو درملعومٌند و يدرمل رةلدًرذ ّحلدًك اكدنٌعَدْدراادٝل;دهد د عودومددددد
دبتش  ونيد   درانظملدعادل   توم.د

إددنٌرتادرخلددربّدددرافددملًيد ددنيدراعَنددْدعوددٓدرٜإددتب نْدً  ًةهدد دذ ددلدبددت  ددددددد
ًجددٌ دعدد  دنتدد ٖخدرا:دأًضددرلدإددنٌرتا د5/دأكثددملدبدداددد5ددددددد3/د3  مل ةإددْ)أ لدبددادد

ْدعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه درملعومنيداملًيد ذ  َْٖد نيد ملدت  دددتبًعد ددرٞة عد
ٌٍض دذاك:د 8)حلدًرجل ً درخلربّد  مل ةإْ
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دon way anova)أنٌا    إتخ ر درختب ةدرخلربّرافملًيد نيدراعَنْدذ لدبت  دد 8)دج ً 

 بمل  درملتٌإا تا  ةج تادررملٍْ رافملًيدرحملٌة
 َمْد

  ع)
ب تٌٔد
درا ٜاْ

بو ةّدرًٞ )
  راتر ث

 17.30 2  نيدرجملمٌع تا
د0.78

0.462 
 غ د رادْ

 21.98د39  رخلدرجملمٌع تا
  41 رجملمٌ 

بو ةّدراث نُ)
  ر٢ن  تا

د8.76 2  نيدرجملمٌع تا
د0.99

0.379 
 غ د رادْ

 8.82 39  رخلدرجملمٌع تا
  41 رجملمٌ 

بو ةّدراث اث)
  ررٌرة

 13.66 2  نيدرجملمٌع تا
د0.55

0.581 
 غ د رادْ

 
 24.82 39  رخلدرجملمٌع تا

  41 رجملمٌ 

راملر  )بو ةّد
 ر٢ ن   

 17.316 2  نيدرجملمٌع تا
د1.80

0.177 
 غ د رادْ

 
 9.57 39  رخلدرجملمٌع تا

  41 رجملمٌ 

رجملمٌ دراكوٓد
 اٝإتب نْ

 208.50 2  نيدرجملمٌع تا
1.01 

د0.371
 غ د رادْ

 205.46 39  رخلدرجملمٌع تا
  41 رجملمٌ 

ًجددٌ داددملًيدذرتاد ٜاددْد ذ دد َْٖد ددنيدرإددتح   تادددعدد  دد 8)ٍتطدد دبددادرجلدد ً د
إددنٌرتادرخلددربّدددملددت  دتبًعدد درٞة عددْعوددٓدرٜإددتب نْدجمموددْدً  ًةهدد ددددرملعومددنيد

ًخ صدْدددرخلربّدج دأهمَْدكب ّديفدجٌرنلدراعموَْدراتعوَمَْ  مل ةإْ;دًةغمدأند
بادذَثدراشمل دًتٌصَلدرملعوٌبْدًراتع بلدب درااٝلحلد ٜدأنىداَسد  اطدملًةّدأندد
تكٌندج ده يدرٞهمَْديفدتنمَْدبو ةرتادرٜت   دا ٔدرااٝل;داق دٍت  ًٔدرملعومد

دراق ٍمدًرر ٍثديفده ر.

 استبانة ولي األمر: ثانيا : 
رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجممودْدً  ًةهد درافملعَدْدددد

ْدذ لدبت  د ًجدٌ دادملًيدددعد  ددأًضدرلدنتد ٖخدرا ةرإدْددددد :عنَدزّد/ ملٍد ّد)رحمل اظد
  ًةه دًدرٜإتب نْدجمموْدعوٓدأًاَ ٕدرٞبٌةذرتاد ٜاْد ذ  َْٖد نيدرإتح   تاد

دٌٍض دذاك:دد 9)ًرجل ً د حلدعنَزّد/ ملٍ ّ)رحمل اظْتبًع دملت  ددرٞة عْ

ذ لدبت  ددرافملعَْرافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه دد 9)دج ً 
دT. Test  إتخ ر درختب ة)تا د عنَزّ/ ملٍ ّ)رحمل اظْ

رملتٌإطراع  رحمل اظْرحملٌة
رٜحنملرعد

رملعَ ةِ
 َمْد
)تا 

ب تٌٔد
درا ٜاْ

بو ةّدرًٞ )
 راتر ث

 6.32د28.58د75 ملٍ ّ
1.37 

0.174 
 5.808 26.83 31عنَزّ غ د رادْ

بو ةّدراث نُ)
 ر٢ن  تا

 4.705 23.32 75 ملٍ ّ
د1.47

0.144 
 3.32 22.12 31عنَزّ غ د رادْ

بو ةّدراث اث)
 ررٌرة

 6.043 27.65 75 ملٍ ّ
0.45 

0.652 
 5.14 27.12 31عنَزّ غ د رادْ

دراملر  )بو ةّ
ر٢ ن   

 3.97 46.94 75 ملٍ ّ
1.02 

غ د0.308
د3.18 16.19 31عنَزّ  رادْ

رجملمٌ دراكوٓد
اٝإتب نْ

 19.04 96.50 75 ملٍ ّ
1.18 

0.239 
 15.55 92.29 31عنَزّ غ د رادْ
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ًجددٌ داددملًيدذرتاد ٜاددْد ذ دد َْٖد ددنيدرإددتح   تادددعدد  دد 9)ٍتطدد دبددادرجلدد ً د
ْددعوددددددٓدأًاَدددددد ٕدرٞبددددددٌةد تبًعدددددد دملددددددت  دددرٞة عددددددْ  ًةهدددددد دًدرٜإددددددتب نْدجممودددددد

;دًةمبد دٍملجد دذادكد  دراتشد  ىدراكدب د دنيدرحملد اظتنيدددددددد عنَزّد/ ملٍ ّ)رحمل اظْ
يفدبن ذُدررَ ّدرملختوفْدًبنو ددراعموَْدراتعوَمَْحلدذَدثد نومد دتتبعد ندبناقدْددددد

دًرذ ّ)راق َم ;دا ردج ٕتادرإتح   تادأًاَ ٕدرٞبٌةداَوم دبتش  وْ.د

رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجممودْدً  ًةهد درافملعَدْدددد
أًضرلدنتد ٖخدرا ةرإدْدعد  دادملًيد ذ د َْٖددددددد :ذكمل/دأنثٓ)رجلنسذ لدبت  د

ْد  ًةهددد دًعودددٓدرٜإدددتب نْددددأًاَددد ٕدرٞبدددٌةد دددنيدرإدددتح   تادد تبًعددد دملدددت  ددددرٞة عددد
دٌٍض دذاك:د 10) حلدًرجل ً دذكمل/دأنثٓ)رجلنس

رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه درافملعَْدذ لدبت  دد 10ج ً )
دT. Test د  إتخ ر درختب ة)تا ذكمل/دأنثٓ)رجلنس

رملتٌإطراع  رجلنسرحملٌة
رٜحنملرعد

رملعَ ةِ
 َمْد
)تا 

ب تٌٔد
را ٜاْ

 بو ةّدراتر ثرًٞ )
28.806.32د62ذكمل

0.93
0.146

غ د رادْ 4427.045.94أنثٓ

 بو ةّدر٢ن  تاراث نُ)
6223.304.75ذكمل

0.97
0.331

غ د رادْ 4422.503.74أنثٓ

 بو ةّدررٌرةراث اث)
6227.616.02ذكمل

0.24
0.836

غ د رادْ 4427.345.47أنثٓ

راملر  )بو ةّدر٢ ن   
6216.794.01ذكمل

0.21
0.404

غ د رادْ 4416.633.41أنثٓ
رجملمٌ دراكوٓد

اٝإتب نْ
6296.5119.01ذكمل

0.85
0.395

غ د رادْ 4493.5216.85أنثٓ

أًاَد ٕددع  دادملًيدذرتاد ٜادْد ذ د َْٖد دنيدرإدتح   تاددددددد 10)ٍتط دبادرجل ً د
ٓد)رجلنستبًع دملت  ددرٞة عْ  ًةه دًعوٓدرٜإتب نْدجمموْددرٞبٌة .د ذكمل/دأنثد

د 55حلد2008ًتتفملده يدرانتَحْدب دب دتٌصولد اَىد ةرإْدكدلادبا)ً فدْدًرملادٌ حلددد
 ,Mackenzieًلتود دبدد دبدد دتٌصددولد اَددىد ةرإددْدبدد كنزِدًه ٍدد ندًتٌبب ددٌند

Hayden, and Thompson, 2003, 305) دًٍملجد دذادكد  دأندبٌضدٌ دبود ةرتاددددد.
أكد نٌردذكدٌةردددرٜت   دباولدع  دًه  دا ٔدأًاَ ٕدرٞبٌةدمجَعد حلدًذادكدإدٌرٕدددد

٥ٍفدرت٤ دتنمَدْدهد يدرملود ةرتاداد ٔدراا ادلحلدإدٌرٕدأكد نددددددددد أ د ن ب حلد  ٢ض اْد  دأنىد
ذكددملردأ دأنثددٓ;درٞبددملدرادد ِدٜدٍرتتددلدعوَددىدرخددتٝعديفدرٜإددتح   تادتبعدد دجلددنسدددد

دًاُدرٞبمل.

رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجممودْدً  ًةهد درافملعَدْدددد
ًجددٌ دعدد  دأًضددرلدنتدد ٖخدرا ةرإددْددد :غدد دعمل ددُ/دعمل ددُ)ْرجلن ددَذ ددلدبددت  د

عوددٓدرٜإددتب نْدجمموددْدددأًاَدد ٕدرٞبددٌةداددملًيدذرتاد ٜاددْد ذ دد َْٖد ددنيدرإددتح   تاددد
ْدً  ًةه د ْددملدت  ددتبًعد ددرٞة عد ُد)رجلن دَ ٌٍضد ددد 11)حلدًرجلد ً دغد دعمل دُ دد/عمل د

دذاك:
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رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه درافملعَْدذ لدبت  دد 11ج ً )
دT. Test  إتخ ر درختب ة)تا د غ دعمل ُ/دعمل ُ)رجلن َْ

رٜحنملرعدرملتٌإطراع  رجلن َْرحملٌة
رملعَ ةِ

 َمْد
)تا 

ب تٌٔد
را ٜاْ

بو ةّدرًٞ )
 راتر ث

27.936.10د102عمل ُ
غ د0.890.435

431.758.46غ دعمل ُ رادْ
بو ةّدراث نُ)

 ر٢ن  تا
10222.864.32عمل ُ

0.430.195
غ د رادْ 425.755.05غ دعمل ُ

بو ةّدراث اث)
 ررٌرة

10227.455.46عمل ُ
0.200.661

غ د رادْ 428.7512.65غ دعمل ُ
راملر  )بو ةّد

ر٢ ن   
10216.643.64عمل ُ

0.650.195
غ د رادْ 418.756.39غ دعمل ُ

رجملمٌ دراكوٓد
اٝإتب نْ

10294.8917.56عمل ُ
0.640.338

غ د رادْ 410531.27غ دعمل ُ

ًجددٌ داددملًيدذرتاد ٜاددْد ذ دد َْٖد ددنيدرإددتح   تاددعدد  د 11)ٍتطدد دبددادرجلدد ً 
دملددددددت  دتبًعدددددد درٞة عددددددْعوددددددٓدرٜإددددددتب نْدجمموددددددْدً  ًةهدددددد ددددأًاَدددددد ٕدرٞبددددددٌةد

ْد غدد دعمل ددُ .دًلتودد دهدد يدرانتَحدْدبدد دبدد دتٌصددولد اَددىد ةرإددْدد/دعمل ددُ)رجلن دَ
 ,Mackenzie, Hayden, and Thompson, 2003)بد كنزِدًه ٍد ندًتٌبب دٌنددد

.دًميكددادتف دد دذاددكد ددء ةركدمجَدد دأًاَدد ٕدرٞبددٌةدٞهمَددْدتنمَددْدبودد ةرتادددددددد(305
ٌددددد رٕدأكدد نٌردعمل دد دأ دغدد دددرٜت دد  دادد ٔدأ ندد ٖومحلد  دد درانظددملدعددادجن ددَ تومدإدد

ٌصدد ديفدهدد ردراع ددملدرادد ِدنعَشددىحلدًرادد ِدتشدد  ولداَددىدرادد ً د فعددلددددددددعددملل;دخ 
دراعٌملْدراثق اَْ.

رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجممودْدً  ًةهد درافملعَدْدددد
:دراٌظَفدْ)بٌظ دذكٌبُ/بٌظد دأهوددُ/أعم  دذددملّ/  ًندعمددل ددددددذ دلدبدت  دد

أًاَ ٕدًجٌ داملًيدذرتاد ٜاْد ذ  َْٖد نيدرإتح   تادع  ددأًضرلدنت ٖخدرا ةرإْ
ْدعوددٓدرٜإدتب نْدجمموددْدً  ًةهدد دددرٞبدٌةد حلدًرجلدد ً دراٌظَفددْدملدت  ددتبًعدد درٞة عد

ددددٌٍض دذاك:د 12)

ذ لدبت  درافملعَْدد درافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه 12ج ً )
دon way anovaرختب ة)أنٌا  د  إتخ ر دراٌظَفْ

ب تٌٔدرا ٜاْ ع َمْد)بمل  درملتٌإا تا ةج تادررملٍْدرافملًيرحملٌة

بو ةّدرًٞ )
 راتر ث

46.781.220.299د2 نيدرجملمٌع تا

غ د رادْ
د10338.32 رخلدرجملمٌع تا

105رجملمٌ 

بو ةّدراث نُ)
 ر٢ن  تا

220.761.090.339 نيدرجملمٌع تا

غ د رادْ
10319.02 رخلدرجملمٌع تا

105رجملمٌ 

بو ةّدراث اث)
 ررٌرة

281.372.500.086 نيدرجملمٌع تا
غ د رادْ 10332.44 رخلدرجملمٌع تا

105رجملمٌ 

راملر  )بو ةّد
ر٢ ن   

220.961.490.228 نيدرجملمٌع تا
غ د رادْ 10314.01رجملمٌع تا رخلد

105رجملمٌ 
رجملمٌ د
راكوٓد

اٝإتب نْ

2529.35 نيدرجملمٌع تا
1.630.200

غ د رادْ 103324.66 رخلدرجملمٌع تا
105رجملمٌ 
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ًجدٌ دادملًيدذرتاد ٜادْد ذ د َْٖد دنيدرإدتح   تادددددددعد  ددد 12)ٍتط دبادرجلد ً دد
راٌظَفْ;دًةغدمدددملت  دتبًع درٞة عْعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه ددأًاَ ٕدرٞبٌة

أندراٌظَفدددْدتدددنم دعدددادبق ادددْدصددد ذبو دًب دددتٌره دراتعوَمدددُحلد ٜدأند ًراددد دأًاَددد ٕدد
رٞبدددٌةد٢رددد يدأ نددد ٖومد  ملددد رةلدرا ًاَدددْدبتشددد  ْحلدكمددد دأند عطدددومد ددد دٍعمدددلدد

أًدبد د عد ه ;دًذادكددددأعم ٜدذدملّدأًدٍكدٌند د ًندعمدلدةغدمدأندىدةمدلدهدو  ّدعوَد دددددددددد
دنتَحْداابَعْدرا مل ْداق دٍكٌندأذ درازًجنيدبملراق دا١خمل.

رافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجممودْدً  ًةهد درافملعَدْدددد
:دعدد  درٞ ندد ٕدرملوددترقنيد  مل ةإْ)ًرذد /ربنددد ن/دأكثددملدبددادربددنني دددددذ ددلدبددت  د

أًاَ ٕدْد ذ  َْٖد نيدرإتح   تادًجٌ داملًيدذرتاد ٜاع  دأًضرلدنت ٖخدرا ةرإْد
ع  درٞ ن ٕدرملودترقنيدددملت  دتبًع رٞة عْدعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه ددرٞبٌة

دٌٍض دذاك:د 13)حلدًرجل ً د  مل ةإْ

ذ لدبت  درافملعَْدد درافملًيد نيدرإتح   تادأاملر دراعَنْدعوٓدرٜإتب نْدجمموْدً  ًةه 13ج ً )
دon way anova)أنٌا    إتخ ر د  مل ةإْع  درٞ ن ٕدرملوترقنيد

ب تٌٔدرا ٜاْ ع َمْد)بمل  درملتٌإا تا ةج تادررملٍْرافملًيرحملٌة

بو ةّدرًٞ )
 راتر ث

260.721.59 نيدرجملمٌع تا
0.207

غ د رادْ
10338.05 رخلدرجملمٌع تا

105رجملمٌ 

بو ةّدراث نُ)
 ر٢ن  تا

228.741.52 نيدرجملمٌع تا
0.222

غ د رادْ
10318.86 رخلدرجملمٌع تا

105رجملمٌ 

بو ةّدراث اث)
 ررٌرة

273.442.25 نيدرجملمٌع تا
0.110

غ د رادْ
10332.59 رخلدرجملمٌع تا

105رجملمٌ 

راملر  )بو ةّد
ر٢ ن   

226.411.89 نيدرجملمٌع تا
0.154

غ د رادْ
10313.90 رخلدرجملمٌع تا

105رجملمٌ 

رجملمٌ دراكوٓد
اٝإتب نْ

2664.47 نيدرجملمٌع تا
2.06

0.132
غ د رادْ

د103322.04 رخلدرجملمٌع تا
105رجملمٌ 

ًجدٌ دادملًيدذرتاد ٜادْد ذ د َْٖد دنيدرإدتح   تادددددددعد  ددد 13)ٍتط دبادرجلد ً دد
عدد  درٞ ندد ٕددملددت  دتبًعدد رٞة عددْدعوددٓدرٜإددتب نْدجمموددْدً  ًةهدد ددأًاَدد ٕدرٞبددٌة

رملوترقنيد  مل ةإْ;دً  دٍملج دذاكد  دأند  ةركدًاُدرٞبملداابَعْده يدرمل رةلد
دٜدٍتٌ  دعوٓدع  دأ ن ٖىدرملوترقنيد و .

ومدد رةلدرملتٌ دد دا ًةدراددبدد دًا٣ج  ددْدعوددٓدرا ددٛر دراملر  )رملفتددٌ  حلدًبناٌ ددى:د
دا ٔد ٝلدرململذوْدرملتٌإداْدمبناقدْدراق دَمدددبو ةرتادرٜت   ددتنمَْيفددرا ًاَْ

:دمتدتفملٍد درإدتح   تادأادملر دراعَندْ)رملعومنيحلدأًاَد ٕددددددبادًجودْدنظدملدأادملر دراعَندْ؟دددد
درٞبٌة دعوٓده ردرا ٛر داك نلدر٢ج   تادك ات اُ:
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 :موارة التحدث 
دُ:ر رت دأاملر دراعَنْ)رملعومنيحلدأًاَ ٕدرٞبٌة راقَ  دمب دٍو

 دًر٢اق ٕد نيد ٝلدرمل ةإْ.ددخا  ْاوتنظَمدب   ق تاد
 دامل ٍْدًمج عَْد شكلد ًةِ.دعملً دتعوَمَْتق ٍمدرااٝلدا
 دتعوَمَْدًرجتم عَْدأب  درجلموٌة.دب ملذَ تا َ  درااٝلد تق ٍمد
 عق داق ٕرتادبفتٌذْدب درااٝلدبادج نلد  رةّدرمل ةإْدًرملعومني. 
   ابٖٝومحلدًتشحَعومدعوٓدراتعب دً   رٕدد ت ذْدرافملصْداواٝلداوتر ثدأب

 .ًجو تادنظملهم
 تفعَددلد ًةدر٢ذرعددْدرمل ةإددَْديفدتنمَددْدبودد ةّدراتردد ثحلدً ت ذتودد داكددلد ددٝلددددددددد

درمل ةإْ.
 ًًة دعملدًذوق تادنق  دٍقٌ دراادٝلدعودٓدتنظَمود دًراترد ثدددددن ًرتادعق د

 .اَو 
 ات ةٍلدرااٝلدعوٓدراتر ثدبادخٝ د دمل د عد ددددأإبٌعَ لل َصدذ ْد

 .رملٌضٌع تا
 تزٍددد دبدددادبقدددْدراادددٝلد أنف دددومدأبنددد ٕدددرادددختددرمل ةإدددَْرٞنشددداْددتفعَدددلد ًة

دراتر ث.

 :موارة اإلنصات  
در رت دأاملر دراعَنْ)رملعومنيحلدأًاَ ٕدرٞبٌة راقَ  دمب دٍوُ:

 ٢ن  تادرجلَ ات ةٍلدرااٝلدعوٓدبو ةّدرتنظَمد ةلدرإتم  دبملّدأإبٌعَ لد. 

   رٜهتم  د  ملع بلدرا ٌتَْدٍ  ع درااٝلدعوٓدرارتكَزدأبن ٕدرٜإتم. 

 ِعق درختب ةرتادرإتم  دعمل ُدً جنوَز. 

 . َت ةٍلدرملعومنيداواٝلدعوٓدر٢ن  تادرجل 

 ع  دبق  عْدرملتر ث.ًدتشحَ درااٝلدعوٓدرٜإتم  دابعطوم 
 ًتشٌٍقومدأبن ٕدرر ٍث ب ةّدرنتب يدرااٝلد بلدذكملدرملعوٌبْحلد. 
 .ده ةإْد  رةّدرمل ةإْدًرملعومنيدا٣ن  تادرجلَ ديفدذٌرةرتومدب درااٝل

 :موارة احلوار 
در رت دأاملر دراعَنْ)رملعومنيحلدأًاَ ٕدرٞبٌة راقَ  دمب دٍوُ:

 ذٌ دبٌضٌع تادع بْعق دبن  ش تادمج عَْد. 

 ٌرةرتادبفتٌذْدأإبٌعَ ل.رمل ةإْدعق در 

 عومني.  رةّدرمل ةإْدًرملدورٌرةدب ارااٝلد ت ذْدرافملصْدأب  د 

 اواٝلدعوٓدة رلدررٌرةدرجلَ دبادخٝ دذوق تادرانق  ملعومنيدت ةٍلدر. 

 بادخٝ دأن ٍْدررٌرةدًبنت ٍ تادرانق  تشحَ درااٝلدعوٓدررٌرةد. 

 َْل َصدذ ْدأإبٌعَ داورٌرةد رخلدراق عْدرا ةرإ. 

 . تشحَ درااٝلدعوٓدتأاَ دذٌرةرتادًمتثَوو 
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 داتمنَْدررٌرةدا ٔدرااٝل.رملن  ش تادًرمل   ق تاددر٢كث ةدبا
 . د مل دبٌضٌع تادعوٓدرااٝلدً ولد   رٕدةةرٖومداَو

 :موارة اإلقناع 
در رت دأاملر دراعَنْ)رملعومنيحلدأًاَ ٕدرٞبٌة راقَ  دمب دٍوُ:

 ٜ  عوَومدراملأِدر٠خملامل دباد  ًاْددأخ دةةرٕدرااٝلديفدرٜعتب ةد. 
 رااٝلدعوٓدرإتخ ر دا ْدرجل  دًتعب رتادراٌجى.تشحَ د 
 عوٓدرااٝلدًبا ابتومد تنفَ ه دع  د اق ٕدرًٞربملد ًب ل. 
 .أندٍنقلدراا الدةأٍىدمبناقَْدًٍكٌندا ٍىدذحْدعوٓدةأٍى 
 د.بادخٝ دررٌرةرتادتنمَْده يدرملو ةّدا ٔدرااٝل
 ٌإ ٖلد  ن  دخمتوفْ.  رةّدرمل ةإْدارإتخ ر د 
 اَلداتأكَ دصرْدب دٍقٌ .دعوٓدر٢تَ نتشحَ دراا الد   
 دخربرتومداواٝل.دانقلدر٢ ن   لدعوٓدرملعومنيدرإتخ ر دًإ ٖلد

  :نتائج الدراسة امليدانية: ملل  لثالجا 
دًهُ:دحلنت ٖخع ّدأإفملتادرا ةرإْدرملَ رنَْدعاد

 ةجددددْدجددد ٕتاددرٜإدددتب نْددعوٓدعبدددد ةرتاد تادأادددملر دراعَندددْ)رملعومني ددأندرإدددتح  د  
د تا)أًاَ ٕدرٞبٌة د  ةجْدبتٌإاْ.درإتح  نم دج ٕتاد َدحلبملتفعْ

 دةدددثدرملعومدددٌندراادددٝلدعودددٓديفدرإدددتح   تادرملعومدددنيدهمددد دعبددد ةتنيأعودددٓدأند:
رٜنتب يد اَومدأبن ٕدرر ٍثحلدحتثد  رةّدرمل ةإْدراادٝلدعودٓدر٢ن د تادرجلَد ددددد

:دتتفددملد  رةّدرمل ةإددْدبدد دهمدد  َنمدد دك نددلدأ ددلدعبدد ةتنيددأبندد ٕدذدد ٍثو دبعوددم.
رااٝلدعوٓدحت ٍ دنق ددبعَنْداورٌرةحلدت وكد  رةّدرمل ةإْدأإدوٌلدر٢ ند  ددد

دب درااٝلد  ٜدباد اق ٕدرًٞربمل.
 دحتدثد  رةّدرمل ةإدْدراادٝلدددديفدرإدتح   تادأًاَد ٕدرٞبدٌةدهمد دددددعب ةتنيأعوٓدأند:

ةثدرملعومٌندرااٝلدعودٓدرٜنتبد يدددحلدعوٓدر٢ن  تادرجلَ دأبن ٕدذ ٍثو دبعوم
:دٍتدد ةلدرااددٝلدعوددٓددهمدد  َنمدد دك نددلدأ ددلدعبدد ةتنيددد.درردد ٍث اددَومدأبندد ٕدد

راادمل درجلَد دخددٝ دراند ًرتادرااٝ َدْحلدشددملِد  رةّدرمل ةإدْدذدٌرةرتادبفتٌذددْددددددد
دب درااٝل.

 رملعومدددنيدتبعددد دملدددت  ددًجدددٌ دادددملًيدذرتاد ٜادددْد ذ ددد َْٖد دددنيدرإدددتح   تادددعددد  د
جددٌ داددملًيددًًحلد)راتر ثحلدر٢ن دد تاحلدر٢ ندد   درٜإددتب نْ دد ًةدعوددٓددرحمل اظددْ

ديف)ررٌرة دا  حلد  اظْدعنَزّ.
  ٌرٜإدتب نْدد د ًةددعوٓددرملعومنياملًيدذرتاد ٜاْد ذ  َْٖد نيدرإتح   تاددًج

دا  حلدرا كٌة.د ذكمل/دأنثٓ)رجلنستبًع دملت  ددرٞة عْ
 دملدددددت  دتبًعددددد درملعومدددددنيًجدددددٌ دادددددملًيدذرتاد ٜادددددْد ذ ددددد َْٖد دددددنيدرإدددددتح   تادد

ٌةٍادرًٞاني)راتر ثحلدر٢ن د تا دا د حلدددغ دعمل ُ دعوٓدرحمل/عمل ُ)رجلن َْ
رملعومددددنيدغدددد دراعددددمللحلد َنمدددد دجدددد ٕدا دددد حلدرملعومددددنيدراعددددمللدعوددددٓدرحملددددٌةٍاددد

در٠خملٍات)ررٌرةدًر٢ ن   .د
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 عودٓدرٜإددتب نْدددرملعومددنيًجدٌ داددملًيدذرتاد ٜادْد ذ دد َْٖد دنيدرإدتح   تادددددعد  دد
دمل ةإْ.راتخ صدًإنٌرتادرخلربّد  دملت  ِدتبًع درٞة عْجمموْدً  ًةه د

 دعودددٓدأًاَددد ٕدرٞبدددٌةدًجدددٌ دادددملًيدذرتاد ٜادددْد ذ ددد َْٖد دددنيدرإدددتح   تادددددعددد  د
رتادرا ةرإْدرخلم ْ)رحمل اظْ:دتبًع دملت  درٞة عْ  ًةه دًدرٜإتب نْدجمموْ

عنَددزّحلدرجلددنس:دذكمل/أنثددٓحلدرجلن ددَْ:دعمل ددُ/غ دعمل ددُحلدراٌظَفددْ:دددددددد/ ملٍدد ّ
بٌظ دذكٌبُ/بٌظ دأهودُ/أعم  دذدملّ/  ًندعمدلحلدع  درٞ ن ٕدرملودترقنيدد

د  مل ةإْ:دًرذد /ربند ن/دأكثملدبادربنني .

 الرؤية املكرتحة لدور املدارس الدولية يف تننية موارات االتصال لدى طالبوا  : 
دبادخٝ دراعن صملدرات اَْ:درملقرتذْدإَتمدتن ً دراملٍْٚ

 :أوال: أهداف الرؤية 
دتتمثلدأه رعدراملٍْٚدرملقرتذْداَم دٍوُ:

 ددددددددددددددددددددتٌجَدددددىدنظدددددملد  رةّدرملددددد رةلدرا ًاَدددددْدًبعومَوددددد دٞهمَدددددْدبوددددد ةرتادرٜت ددددد  د
ديفدراعموَْدراتعوَمَْ.

 َد ّدراعومَدْددداٍ  ّدًعُدرااٝلدًأًاَ ٕدأبٌةهمد أهمَْدبو ةرتادرٜت د  ديفدررد
دًراعموَْ.

 ْدرمل ددد همْديفد ًخ صدددْددحلتنمَدددْدبوددد ةرتادرٜت ددد  داددد ٔد دددٝلدرملددد رةلدرا ًاَددد
درملو ةرتادرٞة  د لدرا ةرإْ)راتر ثحلدر٢ن  تاحلدررٌرةحلدر٢ ن   .

 تفعَلد ًةدعن صملدراعموَْدراتعوَمَْ)  رةّحلدبعومنيد... ديفدتنمَْده يدرملود ةرتادد
دا ٔدرااٝل.

 رتادرٜت دد  دعموَدد دبددادخددٝ دتعدد بٝتومد رخددلدرمل ةإددْدددددتابَددملدرااددٝلدملودد ةد
دًخ ةجو .

 :ثانيا: منطلكات الرؤية 
د:ع ّدبناوق تاحلدًهُتناوملدراملٍْٚدباد

 .ُدأهمَْدبو ةرتادرٜت   ديفدذَ ّدرٞاملر دًرملٛإ  تادًخ صْديفدع ملن درر ا
 ٜد دضددملًةّدبودد ةرتادرٜت دد  ديفدراعموَددْدراتعوَمَددْ;دذَددثدٜدتددتمدهدد يدراعموَددْد 

د و .
 أندهدد يدرملودد ةرتادٜدتتددأتٓد ٜد  ٜكت دد ل;دادد ردٜد دد دبددادرا ددعُد  دتنمَتودد دددددد

دا ٔدرااٝل.
 إدددوٌاْدتنمَدددْدهددد يدرملوددد ةرتاديفدرملٛإ ددد تادراتعوَمَدددْدًيفدهددد يدرا دددا)رململذوْدددد

درملتٌإاْ .
 ر٠ب ةدر٢   َْدرملنعك ْدعودٓدراعموَدْدراتعوَمَدْدبدادتنمَدْدبود ةرتادرٜت د  دددددددد

دا ٔدرااٝل.

 متطلبات الرؤية:ثالجا : 
دٍوز داتابَملده يدراملٍْٚدرملتاوب تادرات اَْ:
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 مي ند َ  رتادراتعوَمدًب ٌٗاُدراٌارةّد أهمَدْدبود ةرتادرٜت د  حلدًرادختدٍنب دُدددددد 
دأٜدتقلدعادرٞهمَْدراختدت٥عايفٓداومن هخدرا ةرإَْ.

 ر تن  دب ٍملِدرمل رةلدرا ًاَدْدًبعومَود د كدٌندهد يدرملود ةرتادجدزٕردأصدَٝدبداددددددددد
دَْدراتعوَمَْ.راعمو

 تعدد ًندمجَدد دعن صددملدراعموَددْدراتعوَمَددْدبعدد داتنمَددْدبودد ةرتادرٜت دد  دادد ٔددددددد
درااٝل.

 رتبدددد  درمل ةإددددْداك اددددْدراٌإدددد ٖلدًرٞإدددد اَلدرملمكنددددْ)اق ٕرتاحلدندددد ًرتاحلدذددددٌرةرتاد
بفتٌذدددْحلدب دددملذَ تاحلد ًةرتادت ةٍبَدددْحلدًة دعمدددل... ;د وددد عدتنمَدددْدبوددد ةرتادددددد

درٜت   دا ٔد ٝ و .د
 ددٝلدهد يدرملدد رةلد د ًةهمديفدتنمَددْدبود ةرتادرٜت دد  دادد ٔدددد َد  دأًاَدد ٕدأبدٌةددد 

دأ ن ٖوم.
 تعددد ًندرملٛإ ددد تادرارت ٌٍدددْدرٞخدددملٔدبددد درمل ةإدددْديفدتنمَدددْدهددد يدرملوددد ةرتاداددد ٔدد

درااٝل.

 :رابعا: حماور الرؤية 
دتتمثلد  ًةدراملٍْٚدرملقرتذْداَم دٍوُ:

  :إدارة املدرسة 
درااٝلدأندتقٌ دمب دٍوُ:ٍنب ُداكُدتنمُدر٢ رةّدبو ةرتادرٜت   دا ٔد

 راتٌعَددددْدًراتثقَدددد دبددددادج نددددلدر٢ رةّداواددددٝلدًرملعومددددنيد أهمَددددْدبودددد ةرتادددد
رٜت   حلدًضملًةّدتد ةٍلدراادٝلدعوَود حلدًرا دعُد  دتنمَتود داد ٍومحلدًصدٌٜدددددددد

د  دتابَقو ديفدذَ تومدراعموَْ.د
 د ًتنظَموددد ب درااٝلحلدًررملصدعودٓدتن دَقوددداوق ٕرتادر٢ رةّر٢ع ر درجلَ د

حلدًذثومدعوٓدر٢ن  تادرجلَد دأبند ٕدذد ٍثو دبعودمحلدً عدمدرٞإد اَلددددددد ًت و وو
دراختدتشح در٢ن  تادا ٍوم.

 تشحَ درااٝلدعوٓدراتعب دعادةةرٖومدحبملٍْحلدًعمل دبشدكٝتومدً طد ٍ همددد
عوٓدر٢ رةّحلدً ت ذْدرافملصْدجمداوتر ثدبعو حلدًررملصدعوٓدر٢ن د تادأبند ٕددد

دذ ٍثدرااٝلد اَو .
  ٍ اورٌرةد رخلدرمل ةإْدٍشملعدعوَىدبعومٌدراو  تاحلدًك اكدبنت ٍ تادد نش ٕدن

اوردددٌرةدًرانقددد  دعودددٓدبٌر ددد دراتٌرصدددلدرٜجتمددد عُ;داتددد ةٍلدراادددٝلدعودددٓددد
دررٌرةرتادرابن ّٕدًرانق ه تادرج  اْ.د

 جدملرٕدذددٌرةرتادبفتٌذددْدأإدبٌعَ دبدد درااددٝلحلدًعقد دبن  شدد تادمج عَددْدذددٌ دددد 
دد دراادددٝلد بدددلدراددد خٌ داَدددىدددبٌضدددٌع تادع بدددْحلدًحت ٍددد دأهددد رعدرردددٌرةدبددددددد

ًرٜتفدد يدبعوددمدعوددٓدحت ٍدد دنقدد ددبعَنددْداورددٌرةحلدًرابدد ٕد  انقدد ددرملتفددملدددددددددد
دعوَو حلدًرذرتر دهخ َ تادرااٝلدأبن ٕدررٌرة.

 رتب  دأإ اَلدر٢ ن  د نٌعَو )راعقوَْدًراع  فَْ دب دراادٝلد د ٜدبداد اقد ٕددددد
د  ند  دراادٝلدعودٓد دٌّدددددرًٞربملدعوَومحلدًأخ دةةرٖودمديفدرٜعتبد ةحلدًرٜعتمد  ديفددد
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رٞ ادددْدًبناقَتوددد دًتنٌعوددد حلدًتشدددحَ دراادددٝلدعودددٓدر٢تَددد ند أ ادددْدً دددملرهنيددد
دبقنعْداتأكَ دصرْدب دٍقٌاٌن.

 :املعلنون 
دٍنب ُداكُدٍنمُدرملعومٌندبو ةرتادرٜت   دا ٔدرااٝلدراقَ  دمب دٍوُ:

 عدد  دأخدد درملعومددنيداٌ ددلدرر ددْدكدد بٝديفدراتردد ثحلدًتدد ةٍلدرااددٝلدعوددٓددددد
ْددددددددد دراتر ثدأبد  دابٖٝودمحلدً ت ذدْدرافملصدْدجدمداوترد ثد رخدلدراق عدْدرا ةرإدَ

دًتشحَعومدًحتفَزهمدأبن ٕدذ ٍثوم.
 ل َصدذ ْدأإبٌعَ لدات ةٍلدرااٝلدعوٓدبو ةرتادرٜت   ;داَكٌندحت ثد

راادددٝلدبدددادخدددٝ د دددمل د عددد درملٌضدددٌع تاحلدًتنظدددَمد ةًلدرإدددتم  ديفدهددد يدد
ن  تادرجلَد حلدًه ةإدْدرردٌرةدرافعد  دددددرر ْ;دات ةٍلدرااٝلدعوٓدبو ةّدر٢

دًأإ اَلدر٢ ن  درملختوفْ.
 تنظدددَمدب ددد  ق تاداوخا  دددْدًر٢اقددد ٕد دددنيد دددٝلدرمل ةإدددْحلدًتكوَددد دراادددٝلددددد

 ءع ر دعملً دتق ميَْدبتنٌعدْدامل ٍدْدًمج عَدْديفدجمد ٜتادررَد ّدرملختوفدْددددددد
د شكلد ًةِ.

 ٍقددٌ درااددٝلددتنمَددْدبودد ةّد ددمل درٞإددٗوْدادد ٔدرااددٝلد ءعدد ر ه د   ددْحلدًأنددددددد
 ءع  ّدبد د عدٌيحلدً اقد ٕدرملعومدنيداو دٛر دبدملّدًرذد ّ;داتد ةٍلدراادٝلدعودٓددددددددددد
ر٢ن دد تادرجلَدد حلدً بدد ةّدرنتبدد يدرااددٝلد اددَومد بددلدذكددملدرملعوٌبددْحلدًتشددٌٍقومدددد

دًج  ومدأبن ٕدرر ٍثد اَوم.
 ر٢ن دد تادرجلَدد داواددٝلدخددٝ دذدد ٍثومحلدًذددثدرااددٝلدعوددٓدرٜنتبدد يد اددَومددددد

رٜهتمدد  د  ملع بددلدرا ددٌتَْ;داتدد ةٍلدرااددٝلدعوددٓدرارتكَددزددأبندد ٕدرردد ٍثحلدً
 أبن ٕدرٜإتم  .

 دمل دبٌضدٌع تاداونقد  د دنيدراادٝلديفدراق عدْحلدًتد ةٍبومدعودٓدتابَدملدة رلدددددددددد 
دررددٌرةداَمدد د َددنومحلدًتعٌٍدد همدعوددٓدهدد يدر٠ رلدبددادخددٝ دذوقدد تادرانقدد  دددددددد

 ٍ تادررددٌرةدًبنتددددأن ٍددًْتشددحَعومدعوددٓده ةإددْدررددٌرةدرجلَدد دبددادخددٝ دددددد
درانق  .

 رإددتخ ر دبودد ةّدر٢ ندد  ديفدتٌصددَلدرملعوٌبدد تاداواددٝلحلدًتنٌٍدد دًإدد ٖلدر٢ ندد  دد
انقدلدخددربرتومداواددٝلحلدًعدد  داددمل دةةرٖودمد دد اقٌّدعوددٓدرااددٝلحلدًرإددتخ ر ددد

درمل خلدرملن إلداكلد  ال.د
 تنمَْدبو ةّدر٢ ند  داد ٔدراادٝلدبدادخدٝ درردٌرةرتاحلدًتد ةٍبومدعودٓدتقد ٍمدددددددددد

حلدًأندٍكدددٌنداددد ٍومدذحدددْدعودددٓدبددد دٍاملذدددٌندبدددادأاكددد ةحلدًأندددةةرٖودددمدمبناقَدددْ
دبادةةرٕ.دٍب ًنىٍ ٌ ٌردرٞ اْداتأكَ دب د

  :املكررات الدراسية وطرق التدريس 
رملن هخدأندٍتٌاملديفدداتنمَْدبو ةرتادرٜت   دا ٔد ٝلدرمل رةلدرا ًاَْدٍنب ُ

دً مليدرات ةٍسدب دٍوُ:
 بوددد ةّدراترددد ثد اٝ دددْداددد ٔدًجدددٌ دتددد ةٍب تادًأنشددداْد رخدددلدرملقدددملةرتادتنمدددُد

رااٝلحلدًتشحعومدعوٓدراتعب دعادأنف دومحلدًٍظودملدذادكدأكثدملديفدرملقدملةرتادددددد
دراو ٌٍْدًراعملً دراتق ميَْ.
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 أندتعمددلدرملقددملةرتادرا ةرإددَْدعوددٓدتنمَددْدبودد ةّدر٢ن دد تادادد ٔدرااددٝلحلدًذاددكدد
دبادخٝ دذ صدرٜإتم  حلدًبعملدرا ٌتَ تاديفدتعوَمدراو  تا.

 ٍلدرااددٝلدعوددٓدتقددٌٍمدرملدد  ّدرمل ددمٌعْحلدًتدد ةٍبومدعوددٓدددأندتٌجدد دأإددٗوْداتدد ةد
راتق ددرافكملّدراع بْدًرٞاك ةدرافملعَدْداودنصحلدًاودمد تدٌٔدرادنصدًاردٌٔددددددد

دراكٝ .دد
 أندتعوددُدرملقددملةرتادرا ةرإددَْدبدداد َمددْدررددٌرةدادد ٔدرااددٝلحلدًأندتدد ة ومدعوددٓدددددد

شد بوْددتنظَمدرٞاك ةدًت و وو حلدًتعملدعوٓد ك   ومدراقد ةّدعودٓدرانظدملّدراددد
دملٌضٌ دررٌرة.

 دبداددددد ٌِّ أندتتطمادرملقملةرتادرا ةرإَْديفدعملضو دًإ ٖلدر٢ ند  درملختوفدْحلدًأندت٥ند
دد دددمليدعملضدددو داومٌضدددٌع تا;درٞبدددملدراددد ِدٍنمدددُد ددد ةّدراادددٝلدعودددٓدر٢ نددد  ددد

دًٍ ة ومدعوٓدشنلدراكٝ درململإلد ًندذحخد ٌٍْدًأ اْدبقنعْ.
 رملشدد ةكْداواددٝلدبدد ددتنٌٍدد د ددمليدراتدد ةٍسدحبَددثدتعمددلدعوددٓد ت ذددْداددملصدد

ًذاكددبعومَومحلدًتشحعومدعوٓد ج  ّدبو ةّدراتر ثحلدًتنمَْدبو ةّدر٢ن  تا
دبادخٝ دراتعومدراتع ًنُدًغ ي.د

 أندتنمددُد ددمليدراتدد ةٍسدبق اددْدررددٌرةد ددنيدرااددٝلديفدراق عددْدرا ةرإددَْحلدًأنددددد
 ددنيدرااددٝلدد أإدد اَلدبقنعددْددتوَدد٘دراق عددْدرا ةرإددَْد٢  بددْدذددٌرةرتاداع اددْدددددد

دومَومحلدً نيد عطومدرابع .ًبع

 :تكنيات التعليه 
دتقنَ تادراتعوَمدب دٍوُ:دأندٍتٌاملديفداتنمَْدبو ةرتادرٜت   دٍنب ُ

 رختَدد ةدتقنَدد تادراتعوددَمدرملن إددبْداواددٝلحلدًراددختدتت دد د قدد ةدبددادرجل ذ َددْدددددددد
ْددددد دًراتشدددٌٍملحلدًأندة دددادرملعومدددٌندعملضدددو ;دحبَدددثدحتقدددملدراف ٖددد ّدراتعوَمَددد

درٜت   دك اك.ددًت  همديفدتنمَْدبو ةرتا
 ْدب ددرجلَ دت ةٍلدرااٝلدعوٓدراتف عل رمل دتخ بْحلدًتشدحَعومدعودٓدددددراتقنَد

حلدً ت ذْدرافملصدْدجدمدٜختَد ةدهد يدراتقنَدْحلدًرملشد ةكْدددددددرملش ةكْدأبن ٕدراشمل 
د.يفدعملضو دك اك

 ٓدد ْدددتعٌٍد درااددٝلدعود دراتردد ثدرجلَدد دعداد ملٍددملدعملضدومداوتقنَدد تادراتعوَمَدد
ٝدبداددر٢ن  تادرجلَد دددًك اك دعودٓدجد لدراادٝلددددهد يدراتقنَد تادد د د ةّددخد

دًجعوومدبن تنيدجَ ٍا.
 بادخٝ دد;دًذاكت عَمدبو ةّدررٌرةدًة ر ىد نيدرااٝلديفدراق عْدرا ةرإَْدد

ْحلدً جدملرٕدذددٌرةرتاد ددنيدرااددٝلدذددٌ ددرإدتخ ر دراعددملً دراتق ميَددْدًراتف عوَددد
 . تٌٔده يدراعملً 

 درملن إددبْدراتقنَدد تاتنمَددْدبودد ةّدر٢ ندد  دادد ٔدرااددٝلحلدً هددملركومديفدرختَدد ةددددد
ًكَفَْد  ن  دابٖٝومدمب دٍعملضٌنىدً ظو ةد  ةتومدعوٓدراعمل دبادخٝج حلد

د.عوَوم

  :النشاط املدرسي 
دب دٍوُ:درانش ددرمل ةإُدأندٍتٌراملديفداتنمَْدبو ةرتادرٜت   دٍنب ُ
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 ومدنتقددد  رتٜدومأبددد  دابٖٝودددمحلدًتقبودددددتددد ةٍلدراادددٝلدعودددٓد جددد  ّدراترددد ثدددد
د. اَومدعوٓدع  دبق  عْدرملتر ثرمل تمعنيدحلدًت ةٍلدرااٝلدًتعوَق توم

 ًكدد اكدحلدًر٢ن دد تادراتردد ثتُدتفعَددلد ًةدر٢ذرعددْدرمل ةإددَْديفدتنمَددْدبودد ةدد
بوددد ةتُدرردددٌرةدًر٢ نددد  دبدددادخدددٝ دعمدددلدذدددٌرةرتاد ذرعَدددْدبددد د  رةِدرمل ةإدددْددد

درملتمَزٍا.ًبعومَو دً ٝ و د
 درااٝلد تق ٍمدب ملذَ تادتعوَمَْدًرجتم عَدْحلدًتشدحَعومدعودٓدتدأاَ ددددد  َ 

ابٖٝومحلدًأبد  درجلمودٌةدرخلد ةجُديفدبن إدب تادرمل ةإدْددددددأب  ددذٌرةرتادًمتثَوو 
د.ًرذتف ٜتو 

 أبن ٕده ةإتومداونش ددرمل ةإُحلدًتد ةٍبومدددرابن ٕتعٌٍ درااٝلدعوٓدررٌرةد
مدخدددٝ درانددد ًرتادرااٝ َدددْحلدًتنمَدددْدرململًندددْددددعودددٓدراادددمل درجلَددد دملٌضدددٌع تودد

درافكملٍْدا ٍوم.
 رادددمل دراقددد ةّدعودددٓدحلدًرملتنٌعدددْتددد ةٍلدراادددٝلدعودددٓدرإدددتخ ر دًإددد ٖلدر٢ نددد  دد

ابٖٝومحلدًرابع دعادراكٝ درململإلدراد ِددبقن دعوٓدرإتف  ةرتادعومُد أإوٌلد
 .ٍ  يد ٝدأ اْ

 بدددادخدددٝ ددَدددًْ دددمل درملشدددكٝتادراتعوَمَدددْدًرٜجتم عدد جددد  ّدعدددمل دراقطددد ٍ د
ا ْدرجل د ددًتعب رتادراٌجىدرإتخ ر دعوٓددت ةٍلدرااٝلرانش ددرمل ملذُحلدً

 اتٌصَلدأاك ةهمدا١خملٍا.

  :املؤستسات الرتبوية 
دأندتقٌ درملٛإ  تادرارت ٌٍْدمب دٍوُ:داتنمَْدبو ةرتادرٜت   دٍنب ُ

 عق دن ًرتادًًة دعملدًذوق تادنق  دٍقٌ دراادٝلدعودٓدتنظَمود دًراترد ثددددد
حلدًرٜإدددتف  ّددعدددٌّدأًاَددد ٕدرٞبدددٌةدًأعطددد ٕدرجملتمددد درخلددد ةجُد اَوددد دددددداَوددد حلدً 

د.ددك اكدبادبن إب تادرمل ةإْدًرذتف ٜتو 
 درٞإملّد د ًةه ديفدراتعد ًندبد درمل ةإدْديفدراتأكَد دعودٓده ةإدْدأ ند ٖومددددددددد  َ 

ملودد ةرتادرٜت دد  حلدًتدد ةٍبومدعوددٓدرٜإددتخ ر درٞبثددلدجدد ديفدتعدد بٝتومد رخددلددددد
درٞإملّدًخ ةجو .

 دددددددددددددددكَددد درمل ددد ج دعودددٓدأهمَدددْدبوددد ةرتادرٜت ددد  ديفدر٢إدددٝ حلدً ًةهددد دررَدددٌِدددتأ
رٞبثوددْدًراق ددصدبددادراددرترثدر٢إددٝبُددددرٞ اددْدًديفدراتع بددلدراَددٌبُحلدًإددٌيدد

د.اٌرٖ ه ديفدًر  دران لعوٓد
 عددٕٝدًإدد ٖلدر٢عددٝ دبددادهددأندبودد ةرتادرٜت دد  درملختوفددْحلدًبدداد َمددْدررددٌرةدددد 

ًد ذادددكدبدددادخدددٝ درادددربربخدررٌرةٍدددْدراملر َدددْحلدًرملنددد ظملرتاددددددرجددد  عدًرابنددد ٕ;د
درافمل ٍْدًرجلم عَْدرملنطباْ.

 طددددملًةّدبددددادج نددددلدر٢ رةّدًرملعومددددنيدراتٌعَددددْدرا رٖمددددْدًراتثقَدددد درمل ددددتمملد 
بٌر ددد دراتٌرصدددلدرٜجتمددد عُحلدًخ صدددْدديفرٜاتدددزر دمبوددد ةرتادرٜت ددد  درافعددد  د

دضٌر طدررٌرةدرجلَ دًة ر ى.
 راثق اَْدًرٜجتم عَْدًراملٍ ضَْد  اتأكَ دعوٓدراتزر دأعطد ٖو دد َ  درٞن ٍْد

مبم ةإْدبو ةرتادرٜت   درافع  د رخلدرٞن ٍْداَم د َنوم;دمتوَد ردملم ةإدتو ددد
يفدرجملتم درخل ةجُ.
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 املراجع: 
د :دبودد ةرتادرٜت دد  دادد ٔدرملدد ةلحلدجموددْدرارت َددْحلد اددملدددد2008ر دداداعمددٌ حلدن  ٍددْد ٌضددَ ع)دد 

د.293ددددد248حلدصدص176حلد 37ل

ُد2014أ ٌكملذٌبدددْحلدةذٌبدددْدذ دددنيحلدرجلرَددد ةِحلدا  مدددْد مددد )ددددد  دددددددددددد :د ًةدر٢عدددٝ درمل ةإددد
يفدتنمَددْدبودد ةرتادرٜت دد  دراو ددٌِدادد ٔدتٝبَدد درململذوددْدرٜ ت رَٖددْدبددادًجوددْدنظددملدبعومددُدد
راو ْدراعمل َْدمب ٍنْداادتنيحلدجمودْدراعودٌ در٢ن د نَْدًراتابَقَدْحلدكوَدْدراعودٌ در٢ن د نَْددددددددد

د.231ددددد208حلدرجل بعْدرٞ ملٍْدر٢إٝبَْحلدااتنيحلداَبَ حلدصدص26اتابَقَْحلد ًر

 :دا عوَْد ملن بخدبقرت د  ٖمدعودٓدنظملٍدْددد2008أ ٌا حلدًجَىدرململإُحلدًإنحُحلدإَ د م ) 
راددد ك ٕرتادرملتعددد  ّديفدتنمَدددْد عددد دبوددد ةرتادرٜإدددتم  دًرٜإدددتع ر داوقدددملرّٕداددد ٔدأ فددد  ددد

د.د226ددددد186حلدج بعْدعنيد سحلدصدص73ًرملعملاْحلد راملٍ  حلدجموْدراقملرّٕد

 :درادربربخدراتعوَمَدْدرا ًاَدْدرملابقدْديفددددد2015أمح حلدأهدملعدرا دعَ حلدًهدفُحلدذد متدأمحد )ددددد 
 عدد درملدد رةلدرٞهوَددْديفدضددٌٕدأهدد رعدراتعوددَمدرا ددعٌ ِ:د ةرإددْدتقٌميَددْحلدجموددْدكوَددْددددددد

د.566د517حلدجزٕدأً .دصدص5حلد 31رارت َْحلدج بعْدأإٌَدحلدبخ

 :دراعٝ دددْد دددنيدبودددد ةرتاددد2010 حلدب دددافٓدعبددد راٌه لحلدً مددد حلدعبدددد رركمحلدإدددع )ددددأمحدددد 
رات ةٍسدًبو ةرتادرٜت   دا ٔدعَنْدبدادراادٝلدرملعومدنيديفدخمتود دراتخ  د تاد كوَدْددددددد

د.251دددد243حلدصدص4حلدد144رارت َْدج بعْدرٞاهملحلدجموْدكوَْدرارت َْحلدج بعْدرٞاهملحلد 

ملٍْدرٜت   ديفدراملإ اْدر٢إٝبَْحلدراق هملّحلد رةدرانشملد :دنظ2009رٞبنيحلدإملدرخلتمدعثم ن) 
داوح بع تا.

 :درضدداملر  تادراتٌرصددلدًعٝجودد حلدراقدد هملّحلدبكتبددْدرٞجنوددٌددددد2010  ظددْحلدةبدد  دعب را ددمَ )دد 
درمل ملٍْ.

 :درإرترتَحَْدبقرتذدْد٢ك د لدأعطد ٕدهَٗدْدراتد ةٍسد  ًادْددددددد2014راربراِحلدبب ةكدعٌر ) 
٣  ر ديفدضٌٕدًر د ده ةإدتومدرات ةٍ دَْحلدجمودْدراعودٌ ددددددرا رعمداد راكٌٍلدبو ةرتادرٜت  

د.د347ددددد321حلدصدص3حلد 22رارت ٌٍْحلدب ملحلدبخ

راتعودددَمديفدرملموكددددْدراعمل َدددْدرا ددددعٌ ٍْدةٍٚدددْدرر ضددددملدددد:د 2005)ًةخددددملًندحلرر بددد حلد مددد دد 
دراملٍ  .ددحلبكتبْدرامله دحلراابعْدراث اثْحلدًرإتشملرعدرمل تقبل

 :دتقددددٌٍمدراددددربربخدد2016ِحلد  بدددد  داٍددددادراع  دددد ٍا)ددررمل ددددُحلدخوَددددلدعبدددد راملمحاحلدً ةندددد ةددد 
راتعوَمَْدرا ًاَْديفدرمل رةلدرٞهوَْدرا دعٌ ٍْد  إدتخ ر د دٌذددةًإدُدًابٖٝدىداوتقدٌٍمحلددددددد

د.347دددددد317حلدصدص2حلد 28جموْدراعوٌ درارت ٌٍْحلدكوَْدرارت َْحلدج بعْدرملوكدإعٌ حلدبخ

تنمَددْدبق اددْدررددٌرةدادد ٔد ددٝلددد :درانشدد ددرمل ةإددُدً ًةيديف2011ذ دد ننيحلدرا ددَ دأمحدد ) 
دد2حلد 17راتعوَمدراث نٌِدرافم:د ةرإْدبَ رنَْحلدجموْد ةرإ تادتمل ٌٍدْدًرجتم عَدْحلدب دملحلدبدخدددد

د.389ددددددد315صدص

 :دراتعوددَمديفدرملدد رةلدرٞجنبَددْ:در٢   َدد تادًرا ددوبَْحلدجموددْدددد2003ذ دداحلد مدد دصدد ٍمل)د 
د.75ددددددد64 حلدصدصد146)32رارت َْحلدب ملحلد

د :دراتر ثدًرٜإتم  ديفدرٜت   حلدبكْدرملكملبْحلد رةدرامله .2013ع د م )ذوَبْحلدب  

 :درمل رةلدرا ًاَْديفدرملموكْدراعمل َْدرا دعٌ ٍْدًذتمَدْدرملٌرٖمدْدددد2015مح  حلدًذَ ده يد ٌة) 
 نيدبق اْدتمل ٌٍْدأجنبَدْدً َٗدْدتمل ٌٍدْد  اظدْ:د ةرإدْدحتوَوَدْحلدجمودْدب دتقبلدرارت َدْدددددددددد

د.365دددددد291صدصد98حلدد97أكتٌ ملحلد د22راعمل َْحلدب ملحلدبخ
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 :دًر دد دبودد ةرتادرٜت دد  درافعدد  دادد ٔدددد2016ررمدد حلدنددٌرةد  إددمحلدًرا دد ًِحلدأمحدد دعبدد ر )دددد 
ددب ٍملِدرمل رةلديفداٌرٕدرٞغٌرةدراشدم اَْديفدرٞة نحلدجمودْدرحتد  درجل بعد تادراعمل َدْحلدرٞة نددددد

د.225دددددد196حلدصدص2حلد 14بخ

ْدددددد:  2007/دي1427جموسدراٌاةرٕ) ٌٍرند  درا م  داومد رةلدرٞهوَدْد تابَدملدرادربربخدرا ًاَد
د.دحلدراملٍ  حلدرا عٌ ٍْي2/1/1427ًت ةٍ ددحل/ دل1962ة مدد ملرة

ر٢ذ دد لد  جٌٍددْدًعٝ تودد د  ٜنتمدد ٕدادد ٔدعَنددْدبددادرااوبددْددددددد :د2013راملً ددُحلدبددمدإددَ )دد 
د2حلدد35  ملدد رةلدرركٌبَددْدًرا ًاَددْحلدجموددْدر٢ةهددد  درانف ددُحلدبملكددزدر٢ةهدد  درانف دددُحلد ددددددد

دأغ اسحلدج بعْدعنيد س.

 :دراددربربخدراتعوَمَدْدرا ًاَددْديفدرملدد رةلدرٞهوَددْدراث نٌٍددْدد2010را درَمحلدخ ادد د ددادإددعَ )د 
  ملموكدددْدراعمل َدددْدرا دددعٌ ٍْحلدراوقددد ٕدرا دددنٌِدرخلددد بسدعشدددمل)تاٌٍملدراتعودددَم:دةٚٔدً ددد ذددد

ْدًبتاوب تا حلدٍند ٍملحلدرجلمعَدْدرا دعٌ ٍْداوعودٌ درارت ٌٍدْدًرانف َْ)ج دي دًكوَدْدددددددد درارت َد
د.752ددددد744حلدصدصج بعْدرملوكدإعٌ 

 :د ددمليدتدد ةٍسدراو ددْدراعمل َددْدًرارت َددْددددد2005إددع حلدأمحدد دراطددٌِحلدًعبدد راٌه لحلد مدد )دددد 
در٢إٝبَْحلدج ّحلد رةدرٞن اسدرخلطملرٕ.

ْد :د2011)عبدد ر ددًٜٕدرا ددَ حلد  ْدد ةرإدد ْدد  ملندد هخددراعمددلددا َ إدد تاددبق ةندد د  ملدد رةلددرا ةرإددَ
دعددنيدج بعددْدرارت َددْحلدكوَددْدجموددْدًاملن دد حلدًراَ  دد ندراعمل َددْدب ددملدمجوٌةٍددْديفدرا ًاَددْ
د.776ددددددد737صدصدحل1ددحل35 د سحل

 :د ًةدرٞاعدد لدرارت ٌٍددْديفدركت دد لدبودد ةّدرٜإددتم  دًتنمَددْدبودد ةّدددددد2016هددعب نُحلدبوَكددْ)د 
حلدصد53حلد 17 حلدعددد ملدرارت َدددْحلدب دددملحلدلد6حلد5راتمََدددزدرا دددمعُداافدددلدرا دددنْدراترطددد ٍْ)دد

د.31دددددد1ص

 :دت دددٌةدبقدددرت داتنمَدددْدبوددد ةرتادرٜت ددد  دملعومددد تادةٍددد  ددددددد2010  يحلدذنددد ند مددد )درا ددد 
رٞ ف  حلدرملٛمتملدراعومُدراث ادثداكوَدْدراعودٌ درارت ٌٍدْدجب بعدْدجمل )تمل َدْدرملعودمدراعمل دُددددددددد

د.761ددددد727ًتأهَوى:دةٚٔدبع صملّ حلدرٞة نحلدأ ملٍلحلدصدصد

اَددْدًرنعك إد تو دعوددُد دَمد ددٝلددد :دراتع  ٍدْدراثق د2012)ًةخددملًنعبد راملرايحلدن هدد د مد حلددد 
دحلدب ٌٍ.1حلدد79رمل رةلدرٞجنبَْدرا ًاَْحلدجموْدكوَْدرارت َْحلدج بعْدرملن ٌةّحلد 

ددددددددددد :دتقددٌٍمدأ رٕدأعطدد ٕدهَٗددْدراتدد ةٍسد كوَددْدراعوددٌ دًر٠ رلد دد املل2011عبد ر حلدارهددُد ددمل)د 
ديفدضٌٕدبو ةرتادرٜت   درافعد  دًرش هد تومدحنٌهد حلدجمودْدكوَدْدرارت َدْحلدج بعدْدرٞاهدملدددددددد

د.356ددددد321حلدصدص2حلدد146 

 :رختَددد ةدًتددد ةٍلدبعومدددُدرملددد رةلدرا ًاَدددْ:د ةرإدددْدد2009عب ران صدددملحلدعب ران صدددملد مددد ) 
 ٌٍددْدبق ةنددْداددبع درٜش هدد تادرملع صددملّدً بك نَددْدر٢ادد  ّدبنودد ديفدب ددملحلدجموددْد ةرإدد تادتملد

د.332دددددد275 حلدأكتٌ ملحلدصدص4 حلد )15ًرجتم عَْحلدبخ)

 :دأهمَْدر٢ذرعْدرمل ةإَْديفدتنمَْدبود ةرتادرٜت د  دراو دٌِدددد2014راعتَ حلدغ اِدررمَ ِ) 
اددد ٔد دددٝلدرململذودددْدرملتٌإددداْدمب ٍندددْدراملٍددد  حلدجمودددْدج بعدددْدرافَدددٌ داوعودددٌ درارت ٌٍدددْددددد

د.167ددددد125 حلدصدصحلدكوَْدرارت َْحلدج بعْدراف2ٌَحلدد3ًرانف َْحلد 

 :دب ٔدمتكادبعومدراملٍ ضدَ تاديفدرململذودْدرٜ ت رَٖدْدمب ٍندْددددد2009راعنزِحلدهٝ د ادبزعل) 
دعملةدبادبو ةرتادرٜت   دراوفظُحلدةإ اْدب ج ت حلدكوَْدرارت َْحلدج بعْدأ دراقملٔ.

 :دبودد ةرتادرٜت دد  درافعدد  حلدراملٍدد  حلد رةدرانشددملدرادد ًاُددددد2012اددت در حلدبندد ًةدعب را ددٝ )دد 
داونشملدًراتٌاٍ .

 :دبودد ةرتادرٜت دد  حلدع٤م دد نحلد رةدر٢ع دد ةدددد2010راق ضددُحلدعددٕٝد مدد حلدًمحدد رنحلد كددملدعمددمل)ددددد 
دراعموُ.
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 :دبب  ٙدرٜت   د  جلم ه دًنظملٍ تدىحلد ناد حلد رةدر٢إدملرٕداوابد ددددد2007بتٌاُحلدةب  دإع ) 
دًرانشمل.

دْاَْد  ملد رةلدرٞهوَدددر٢  ةدراتنظَمُداوربربخدرا ًد:  2007/ي1427ًارةّدرارت َْدًراتعوَم) 
د.ددحلدراملٍ  حلدرملموكْدراعمل َْدرا عٌ ٍْي23/12/1427ًت ةٍ دحلد558/20تعمَمدة مد

تقملٍدددملدذدددٌ دتابَدددملدرادددربربخدرا ًاَدددْديفدرملددد رةلدددد:  2009/ي1429ًارةّدرارت َدددْدًراتعودددَم) 
د.دٍْحلدراملٍ  حلدرملموكْدراعمل َْدرا عٌ ًك اْدراٌارةّداوتاٌٍملدرارت ٌِحلدرٞهوَْدرململخصدج 

ًك ادْددتقد ةٍملدتقدٌٍمدبشد ةٍ دتمل ٌٍدْحلدغد دبنشدٌةّحلدددددددد:  2013ددددد2010ًارةّدرارت َْدًراتعوَم) 
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