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ملخص البحث :
ُددذ ثلدرذسدطددٚلدة رٖددٚلإىللدركؼ د ل درتٔرِٖددد جلٓدرٌضددد ٞمللدرددد لٕقددددذهِ لد علددددىل
عددٍلأبددشصلهؼددكلجلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗلدر د ل د تع َٓ .ل
ةٔدرّلطلبٚلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطٖؤَلددددل

أهددددد د لأبدددددددشصلد ؼدددددددكلجليفل دددددددٔسل

جب هعٚلصغشهٔج.لةكًٔثلعٌٖٚلدرذسدطٚلهٍل د ؼددددكلجلدأك دميٖددددٚلٓد ٌِٖددددٚل،ل ِددددٗل:ل
()108لط رب ًلٓط ربٚلقد هٔدلب رتدذسٕالد ٖدذدًٗل ٓرددٔدلصددعٔبٚليفلاغ د لدرٔط د ٞملدرتعلٖوٖددٚل
يفلد دددذدسغلد تع ًٓدددٚلعدددلنلدرعد د يلدرذسدطدددٗل د ٌ طبٚلأُذدا لدرذسغل،لٓػدعٔسُىلبغدع ل
2013ل/ل2014ي.لٓرتضقٖددددلُدددذالدرذسدطدددٚل،ل يفلدهددتلالد عش ددٚلدرك ٖددٚلبتلظددتٚلدرتعلددٖىل
قد د يلدرب صددددلببٌد د ٝلأددٙلدرذسدطدددٚل،لةغدددوٌثل دردددٖويل،لٓػدددعٔسُىلبد دأَلبعدددولهٔعدددٔع جل
جمؤعددٚلهددٍلدرتقددشدجلةعدداللعددٍلهؼددكلجل دركت بلد ذسطٗلمللٕتىلةٌ ٓهل ليفلدجل هعٚل،ل
درتددذسٕالد ٖددذدًٗلل،لةٔصددلثلدرذسدطددٚلإىللأَل ٓلكددزدلػددعٔسُىلبضددعٔبٚلدطددتصذديلطشدٞدددل
أبشصلد ؼكلجلدر لةٔدردّلدرللبدٚلد تدذسب ل درتذسٕعلدةذٕخدٚليفلػدشدلدسٓطدِىلل،لٓإٔغد ًل
هددددٍلٓرِددددٚلًكددددشُىلد ؼددددكلجلدرتٌكٖوٖددددٚل ػعٔسُىلبضعٔبٚلدرتلبٖدلدرعولدٗلركدخ لهدٍل
ٓدإلػشد ٖٚلُٗل:لػعٔسُىلبأَلرلظدٚلهٌ قؼدٚل دجلٔدًددددالدرعلوٖدددد.ٚلكودددد لكؼددددتثلًتدددد ٞسل
د تدددذسب لهدددفلد ؼدددش لةعقدددذلعلدددٛلعزلد دٚلل،ل درذسدطدددٚلعدددٍلعدددذيلٓردددٔدل دددشٓ لردجلدعردددٚل
ٓػدددعٔسُىلبد د ةلششلعٌدددذلةكلدددٖتِىلةدددذسٕعل دصضد د ٖٚٞليفلدسردددٚلملِدددٔسلد ؼدددكلجلردددذٜل
هقددشسلرددٖعلرددّلعلقددٚلبتصضض د ةِىل،لٓعددذيل درللبددددددٚلد تددددددذسب ل،لةعددددددضٜلرلكلٖددددددٚل،لأٓل
قٖ يلهذٕشلد ذسطٚلبتقدذٕىل كدشٙلعدٍلدردٌكىل دجل دٌع،لأٓلدرتقددذٕشل،لكو د لكؼددتثلًت د ٞسل
ٓدرلدددٔدٞمللد ذسطدددٖٚل،لٓدعتقد د دُىلبد دأَلد علدددىل درذسدطٚلعٍلٓرٔدل دشٓ لردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞل
د تعد د َٓلعلٕعلدددٗلدُتو هد د لبدددذ رتلدرتضغد د ل ةعدددضٜلرلوشصلددددٚلدرذسدطدددٖٚلل،لٓررددددالرضددد ل
درٖددددٔهٗلرلوتددددذسب ل،لٓهع ًدد د ةِىلهددددٍلًددددذسٙل د شصلٚلدرخ ًٕٔ .ٚل
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 ةجامعث حضرموت- والتنات سيئون

Abstract :
The present study was aimed
at showing the major practicum
problems facing the students of
the colleges of Education and
Women –Seiyun at Hadhramout
University. The study sample
consisted of (108) male and
female students who have taught
at schools as student-teachers
during the academic year
2013/2014. In order to achieve
the goal of the study, the
researcher
set
a
research
instrument which was made of
statements expressing practicum
problems. The study has come up
with that the major problems
facing the student-teachers in
their viewpoints are regulatory
and supervisory. The studentteachers feel that the discussion
session of the student-teachers
with their supervisors is set in a
hurry, and they are embarrassed
when they are asked to teach
courses which are not related to
their
specialisation.
The
headmaster does not offer ideas
about school regulations. The
student-teachers also think that
the subject-teacher does not pay
attention to the student-teachers'
lesson plan, and they suffer from
the scarcity of tips offered by the
subject-teacher.

م2016 ) يىليى13( ) المجلذ11( العذد

The problems in terms of
academy and profession are
having difficulty in preparing the
appropriate teaching aids for the
lesson and weakness of sufficient
knowledge of the philosophy of
the Yemeni education. The
student-teachers also think that
some of the schoolbook topics
are not taught at university, and
they believe that they have
difficulty in using the modern
teaching
methods
while
explaining
their
lessons.
Moreover, the student-teachers
feel difficulty in practicum
because of a lot of cognitive
aspects. The study has shown that
there were no statistical mean
differences in the degree of
arising the problems with the
student-teachers attributed to the
college, sex or estimation. The
study has also shown that there
were statistical mean differences
attributed to the study stage, the
secondary school is taking
advantage.
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المقذمت :
رلتذسٕالد ٖذدًٗلدُوٖٚلب رغٚليفلإعدذددلد علود لقبدملدةذهدٚل،لُٓدٔلجمد نلعضدال
رتلبٖدلدجل ًدالدرٌكدش٘لرتدذسٕالدرل ردالد علدىلعلدٛلمجٖدفلد ِود جلدرد لطدتٔكملإرٖدّل
ٖودد لبعددذل،ل رتددذسٕالد ٖددذدًٗلٕظدد عذلدرل ردداليفلهعش ددٚلدركددشٓالدرٔدقعٖددٚلرلعولٖددٚل
دررتبٕٔٚلٓدرتعلٖوٖٚلطٔدٝلأك َلررالددعملغش ٚلدرض ل،لأيليفلد ذسطٚلككم .ل
ٓرعددملررددالهدد لٕتظددشلهٌ د ددٙلدرعذٕددذلهددٍلد ددشب لرلوظددؤٓر لعددٍلإعددذددلد علودد ل
ٓٓدععٗلدرظٖ ط جلدرتعلٖوٖٚلبضٕ دٙلدعُتو يلب رتذسٕالد ٖذدًٗل،للٓةٔ لكمله لٌٕبغدٗل
هٍلدركشٓالد خ رٖٚلب عتب سْلجتشبٚلةعلٖوٖٚلعشٓسٕٚلٓأط طٖٚلجيشبلهدٍلعلهلد لدرل ردال
د علددددىلدهك ًٖ ةددددّلدرتعلٖددددٚلرلتددددذسٕعل(ل1973,لMarrill&Schachan,ل)ل،لٓيفلُددددزدل
درضذدلٕؤكذلةقشٕشل(لجمؤعدٚلُدٔ ضلل)لأَلد علدىلعلٕظدتلٖفلأَلميد سغلعولدّلبؼدكمل
هُ د ِش مله د لمللٕق دوًلٓقت د ًلك ٖ د ًليفلدرتددذسٕالعلددٛلدرتددذسٕعلاددثلدإلػددشدالٓد ت بعددٚل(ل
هكتددالدررتبٖددٚلدرعشبددٗلرددذٓنلدةلددٖس،ل1987،27ل)ل،لعددلٓٙلعلددٛله د لميكددٍلأَل ذحددّل
درتذسٕالد ٖذدًٗلهٍل ةعذٕمليفلدرظدلٔالد ِديلٓدأكد دميٗلردذٜلدرل ردالد علدىلرٖكدَٔل
ق دسدًلعلٛلاقٖدلأُذدالدرعولٖٚلدررتبٕٔٚلٓدرتعلٖوٖ،ٚلب عتبد سلأَلدرتدذسٕالد ٖدذدًٗلميخدمل
قوٚلدةالٙليفلإعدذددلد علود لٓيفلأٓشلدرٌؼد ليفلدععدذددلد ِديلقبدملدةذهدٚل ل( Mary

&etal, 1997,23ل) .ل
أرملررالطعثلدرذٓنلد تقذهٚلإىللدعُتو يلب رتذسٕالد ٖذدًٗليفلهع ُذلٓكلٖد جل
دعذددلٓةذسٕالد علو ،لٓ دلأعلٛلهظتٕٔ جلد عد ٕ لدرع ٖدٚلهٌدزلصهدٍلبعٖدذلك رٔعٕد جل
د تضددذٙلدعهشٕكٖددٚلٓد ولكددٚلد تضددذ.ٙلُٓددزدلإٔغ د ًله د لٕؤكددذلعلٖددّلد لددعلدرقددٔهٗل
رلعتو د دلدأك د دميٗلرددالدهسلإعددذددلد علو د لNCATEل(ل Wise & Liebbrand,

2001,249ل)،لٓررالرغو َلدكتظ بلدرللبٚلد علود لدركت ٕد جلدأك دميٖدٚلٓد ٌِٖدٚل
در لةتللبِ لأدٓدسلهٌِٚلدرتذسٕعل(لبؼش،ل2005،95ل)ل .ل
ٓعؤه ً،ل إَلدرتذسٕالد ٖذدًٗلِٕذالإىللدرشبطلب لدرٌكشٕٚلٓدرتلبٖدلعٌدذلإعدذددل
د علو ،لٓةِٖٟٚل شظلعولٖٚلصقٖقٖٚلرلللبٚلد علود لإلعتبد سلصدلصٖٚلهد لةعلودْٔلعدلنل
إعدددذددُىل ٌِدددٚلدرتدددذسٕعل(لهضدددلت،ٛل)1998،93ل،لٓعلػددداليفلأَلبشًد د هسلدرتدددذسٕال
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د ٖذدًٗلإردله لأُصظٍلإعدذددْلٓةٌتٖدزْ،لطدٖقٔدلإىللاقٖددلدأُدذدالدررتبٕٔدٚلٓدرتعلٖوٖدٚل
در د لةلوددمللإرِٖ د لد ٌ د ُسلدرتعلٖوٖدد،ٚلررددالأَلدرٌكشٕددٚلدَٓللد و سطددٚلأٓلةلبٖدددلعل ٞددذٙل
ةشجتٛلهٌِ ،لٓعلةعٔدلإىللاقٖددلدأُدذدالدرد لٕضدبٔلإرِٖد لأصدض بلدرؼدأَلدررتبدٔ٘ل(ل
درتشدل،ل1993ل) .ل
ٓإردلك د َلد ِتوددَٔل ز د نلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗلرلللبددٚلد علو د لٕظددعَٔلإىللةقددذٕىل
الإىللأُدددىل
بدددشدهسلدإلعدددذددلٓدرتدددذسٕالدجلٖدددذ،ٙل دددإَلُدددزدلٕتللددداليفلدربذدٕدددٚلدرتعدددش ل
د ؼكلجلدر لةٔدرّلدرللبٚلد علو لأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗ،لٓٓعفلد ع جل جلدرظدلٖوٚل
هل د ،ل د لميكددٌِىلهددٍلدةق د َلعولددِىليفلد ظددتقبمل(ل

ددذ٘لٓ عددشَٓ،ل،1997ل321ل)ل.ل

دًللق د ًلهددٍلدعتو د دلد توع د جليفلهٔدرِددٚلهؼددكلةِ لعلددٛله د ل تلكددّلهددٍلعددالدجل
ٓجت سبلٓهع سالدر لكلو لإصدددجل،ل كٌثلهٍلصملُزْلد ؼكلجلبؼكملأ غدمل
(لدرؼٖخ،ل،2007ل5ل) .ل
ٓةقددذٕشدًلأُوٖددٚلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗلٓدٓسْليفلإعددذددلد علددى،لٓإدسدك د ًلهددٍلعددشٓسٙل
درٔقٔالعلٛلهؼكلةّلد صتلت،ٚل قذلدُتوثلبّلدرعذٕذلهٍلدربضٔذلٓدرذسدط جلدحمللٖدٚل
ٓدرعشبٖٚلٓدأرٌبٖ،ٚلٓةٌ ٓرثلرٔدًبّلد تعذد،ٙلإرلقد يلرد ٕتَٔلٓهكدٌرت٘ل(ل & Guyton

Mcintyre,1990ل )لبذسدطدددٚلُدددذ ثلإىللهعش دددٚلأُدددىلد ؼدددكلجلدردد لةٔدردددّلدرللبدددٚل
د علو ليفلأحٌد ٝل درتٙلدرتدذسٕالد ٖدذدًٗلهدٍلعدلنلهشدرعدٚلًتد ٞسلدرعذٕدذلهدٍلدرذسدطد جل
ردجلدرضددلٚلدر د لأُرشٕددثليفلدرٔعٕد جلد تضددذٙلدأهشٕكٖددٚلإرلقد يلدرب صخ د َلل شدرعددٚل25ل
دسدطددٚلةٌ ٓرددثلهؼددكلجلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗلرددذٜلدرللبددٚلد تددذسب .لٓقددذلةٔصددللإىللأَل
ٌُ العذددًلهٍلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّلدرللبدٚلد تدذسب ;لأُوِد ل:لعدذيلٓعدٔدلأُدذدال
بشًد هسلدررتبٖددٚلدرعولٖد،ٚلٓعددع لدرتٔدصدملبد لدجل هعدٚلٓهذسطددٚلدرتلبٖدد،لٓقضددشل ددرتٙل
درتددذسٕا،لٓعددع لدرل رددالد علددىليفلد ِ د سدجلدة صددٚلبإعددذددلدرددذسٓغ،لٓقلددٚلكت د ٙٝل
د علىلد تع َٓ .ل
ٓق يلدرب بل ل()1995لبذسدطٚلُذ ثلإىللدركؼد لعدٍلد ؼدكلجلدإلددسٕدٚلدرد ل
ةٔدرددّلطددلبلدررتبٖددٚلد ٖذدًٖددٚليفلدرتصضض د جلدأدبٖددٚلٓعلددىلدرددٌتعليفلكلٖددٚلدررتبٖددٚل
جب هعٚلد لالطعٔد.لٓةكًٔثلعٌٖٚلدرذسدطٚلهٍل()215لط رب ًلهتذسب .لٓقذلأملِدشجلًتد ٞسل
درذسدطٚلأَلأكخشلد ؼكلجلدإلددسٕٚلُٗلعلقٚلدرل رالد تذسبلب ؼدشالعلدٛلدررتبٖدٚل
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د ٖذدًٖ،ٚلٓد توخلٚليفلعذيلدطتت دٙلدرل رالهٍلد ؼدشا،لٓعدذيلهت بعدٚلد ؼدشالرلل ردال
د تذسب،لٓهؼكلٚلدعتٖ سلد ذسطٚلب رٌظبٚلرلل رالد تذسب .ل
ٓطددعٛلً صددشل()1997ليفلدسدطددتّلدرد لُددذ ثلإىللهعش ددٚلد ؼددكلجلدرد لةٔدرددّل
طلبددٚلدررتبٖددٚلدرعولٖددٚليفلدجل هعددٚلدأُسدًٖددٚليفلأحٌد ٝلةددذسٕبِىلب ددذدسغلد تع ًٓدد،ٚلٓ لددثل
عٌٖٚلدرذسدطدٚل(ل) 67لط ربد ًلٓط ربدٚليفلصضضد جلفتلتد.ٚلٓبٌٖدثلًتد ٞسلدرذسدطدٚلأَلأُدىل
د ؼكلجلك ًثلعذيلهظ ُوٚلطلبٚلدررتبٖٚلدرعولٖدٚلب رتو عد جلد علود ليفلد ذسطد،ٚل
ٓعذيلإة صٚلدرتشظلهلدىل ؼد ُذٙلصهلِٞدىليفلأحٌد ٝلدرتدذسٕع،لٓعدذيلإطدتصذديلدرٔطد ٞمل
درتعلٖوٖ،ٚلإع ًٚلإىللهؼكلجلصطلدرشع لعٍلهذٜلةعد َٓلإددسدجلد دذدسغلد تع ًٓدٚل
ٓد علو لد تع ًٓ ،لٓعذيلكت ٕٚلدإلعذددلدررتبٔ٘لٓدأك دميٗليفلدجل هع .ٚل
ٓيفلدسدطٚلدرعو ٕشٙل()2003لدر لُذ ثلإىللهعش ٚلد ؼكلجلدرد لةٔدردّلدرللبدٚل
د علو ليفلكلٖٚلدرعلٔيلدررتبٕٔٚلدجل هعٖٚل(لدعًشٓدل)ليفلأحٌ ٝلدرتلبٖدلدرعولدٗ.لٓةكًٔدثل
عٌٖٚلدرذسدطٚلهٍل()96لط رب ًلٓط رب.ٚلٓقذلأملِدشجلًتد ٞسلدرذسدطدٚلأَلأكخدشلد ؼدكلجل
صذٙلب رٌظبٚلرلللبٚلد علو لُٗلد تعلقدٚلب ذسطدٚلد تع ًٓد،ٚلٓد تعلقدٚل ؼدشيفلدرضٕد سدجل
درضتٖ،ٚلٓأَلٌُ ال شٓق ًلردجلدعرٚلإصض ٖٚٞلب لدرزكٔسلٓدإلً ذلرضد

لدإلًد ذلعلدٛل

هظتٜٔلد ؼكلجلدر لةٔدرِِىليفلأحٌ ٝلدرتلبٖدلدرعولٗ،لٓعذيلٓرٔدل شٓ لردجلدعردٚل
إصض د ٖٚٞلب د لطلبددٚلهلعلددىلدرض د لٓطلبددٚلصضددطلهعلددىلجم د نلدرلغددٚلدرعشبٖددٚلهددٍلصٖدددل
د ؼكلجلدر لةٔدرِِىليفلأحٌ ٝلدرتلبٖدلدرعولٗ .ل
ٓق يلٌُذ٘ل()2006لبذسدطٚلرلتعشالعلٛلهؼكلجلدرتلبٖددلد ٖدذدًٗلدرد لةٔدردّل
درللبددٚلد علودد ليفلصضددطلهعلددىلدرضدد ليفلدجل هعددٚلدهل

ٖددٚلعددلنل ددرتٙلدرتلبٖدددل

د ٖذدًٗ،لٓةكًٔثلعٌٖٚلدرذسدطٚلهٍل(ل)53لط رب ًلٓط رب.ٚلٓقذلأملِشجلًت ٞسلدرذسدطٚلأَل
أُدددىلهؼدددكلجلدرتلبٖددددلد ٖدددذدًٗلدرد د لةٔدردددّلدرللبدددٚلد علود د لُدددٗلعلدددٛلدررتةٖدددال:ل
د ؼكلجلد تعلقٚلب ذسطٚلد تع ًٓ،ٚلٓدإلػشدالعلدٛلدررتبٖدٚلدرعولٖد،ٚلٓبشًد هسلدررتبٖدٚل
درعولٖدد،ٚلٓد ٌد ُسلد ذسطددٖٚلد قددشس،ٙلٓةلهٖددزلد ذسطددٚلد تع ًٓدد،ٚلكود لأملِددشجلدرٌت د ٞسل
إٔغ ًلعذيلٓرٔدل شٓ لردجلدعرٚلإصض ٖٚٞلبد لهتٔطدل جلهؼدكلجلدرتلبٖددلد ٖدذدًٗل
ةعضٜلإىللرٌعلدرللبٚلٓهعذعةِىلدررتدكوٖ .ٚل
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كو لق يلدرق طىل()2007لُذ ثلإىللهعش دٚلد ؼدكلجلدرد ل ٌدفلةدذسٕالدرللبدٚل
د علو ليفلبشً هسلدررتبٖٚل درعولٖدٚلجب هعدٚلدرقدذغلد تتٔصد.ٚلٓطبقدثلدرذسدطدٚلعلدٛلعٌٖدٚل
()438لط رب ًلٓط رب.ٚلٓقذلأملِشجلًت ٞسلدرذسدطٚلأَلجم نلةٔ لدعهك ً جلصضدملعلدٛل
د شةبددٚلدأٓىللهددٍلصٖ ددُلملِددٔسلد ؼددكلج.ليفلص د لأَلجم د نلدرتع د َٓلهددٍلر ًددالد علددىل
د تعد َٓلصضدملعلدٛلد شةبدٚلدأعد ٙلٓبٌٖدثلًتد ٞسلدر لذسدطدٚلأًدّلعلةٔردذل دشٓ لردجلدعرددٚل
دصض ٖٚٞلةعضٜلجلدٌعلد علدى،ليفلصد لةٔردذل دشٓ لردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞلةعدضٜلرلوٌلقدٚل
درتعلٖوٖدد،ٚلبٌٖو د لعلةٔرددذل ددشٓ لردجلدعرددٚلدصضد ٖٚٞلةعددضٜلرلوعددذنلدررتدكوددٗلرلل رددال
د على .ل
ٓطددعثلدسدطددٚلطددلٖو َلٓدرضددو د٘ل(ل)2008لإىللدركؼ د لعددٍلطبٖعددٚلد ؼددكلجل
دأك دميٖٚلرذٜلطلبلكلٖ جلد علو ليفلد ولكٚلدرعشبٖدٚلدرظدعٔدٕ،ٚلٓةكًٔدثلعٌٖدٚل
درذسدطٚلهٍل()500لط را.لٓقذلبٌٖثلًت ٞسلدرذسدطٚلأَلٌُ ال شٓقد ًلردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞل
يفلطبٖعٚلد ؼكلجلدأك دميٖٚلةعضٜلرلوظتٜٔلدرذسدطدٗل(لطدٌٚلأٓىللطدٌٚلح ًٖد،ٚلطدٌٚل
ح رخ،ٚلطدٌٚلسدبعدٚل)،لٓعدذيلٓردٔدلل دشٓ لردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞلةعدضٜلرلتصضدطل(لعلودٗ،ل
ددبٗل) .ل
أهد د لدسدطدددٚلدرٌزد د سل()2009لُدددذ ثلإىللدرتعدددشالعلدددٛلدُدددىلد ؼدددكلجلدررتبٕٔدددٚل
ٓدأك دميٖٚلٓدرخق ٖٚلدر لةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفلبكلٖدٚلدررتبٖدٚليفلر هعدٚلدأصُدشل
بغض،ٙلٓطبقدثلدرذسدطدٚلعلدٛل(ل)120لط ربد ًلٓط ربد.ٚلٓقدذلبٌٖدثللًتد ٞسلدرذسدطدٚلأَلدرٌظدبٚل
د ٕٟٔددٚلرلوؼددكلجلدرخق ٖددٚل،%6999لٓد ؼددكلجلدأك دميٖددٚل،%6397لٓد ؼددكلجل
دررتبٕٔدددٚل.% 5391لكود د لبٌٖدددثلدرذسدطدددٚلأَلهظدددتٜٔلةقدددذٕشلٓردددٔدلد ؼدددكلجلدررتبٕٔدددٚل
ٓدأك دميٖٚلٓد ؼكلجلككملعٌذلدرزكٔسلهٍلدرللبٚلأعلٛلهٍلدإلً ذ .ل
ُٓددذ ثلدسدطددٚلدرضددت سل(ل)2009لإىللهعش ددٚلد ؼددكلجلدر د لةٔدرددّلطلبددٚلقظددىل
دررتبٖٚلدرشٕ عٖٚلبكلٖٚلدررتبٖٚلدأط طٖٚليفلأحٌ ٝل رتٙلدرتذسٕالد ٖذدًٗ،لٓةكًٔثلعٌٖٚل
درذسدطددٚلهددٍلطلبددٚلدرظددٌٚلدرشدبعدد،ٚلٓقددذلأملِددشجلًت د ٞسلدرذسدطددٚلأَل ددٔسلد ؼددكلجل
د تعلقٚلب رضهلٝلٓهذسطٗلد ذسطٚل تملد شةبٚلدأٓىللحدىلرد ٝلبلعدذُ ل دٔسلد ؼدكلجل
درؼصضٖ،ٚلحىل ٔسلد ؼكلجلد تعلقٚلبإددسٙلد ذسط .ٚل
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ُٓذ ثلدسدطٚلعضعلٗلٓهٔهيل()2009لإىللدطتقض ٝلهؼكلجلط رب جلدرتدذسٕال
د ٖدذدًٗليفلر هعددٚلدربلقد ٝلدرتلبٖقٖددٚلهددٍلٓرِددٚلًكددشلدرل ربد جلأًتظددٍِلٓةكًٔددثلعٌٖددٚل
درذسدطدددٚلهدددٍل()131لط ربد د.ًٚلٓةٔصدددلثلدرذسدطدددٚلإىللأَلأبدددشصلد ؼدددكلجلدرد د لةٔدردددّل
درل رب جلد تذسب جلهٍلٓرِدٚلًكدشٍُلُدٗل:لعدذيلدرتقٖدذلبتعلٖود جلد ؼدشالدأكد دميٗل
ٓعددذيلقددذسٙلد تذسبددٚلعلددٛلهشدع د ٙلدرتددشٓ لدرتشدٕددٚلب د لدرتلهٖددزل،لكو د لبٌٖددثلًت د ٞسل
درذسدطددٚلعددٍلعددذيلٓرددٔدل ددشٓ لردجلدعرددٚلدصض د ٖٚٞليفلدسرددٚلٓرددٔدلد ؼددكلجلرددذٜل
درل رب جلد تذسب جلةعضٜلرلالً هسلدأك دميٗلأٓلرلوذسطٚلد تع ًٓٚلأٓلدرتت عملبٌِٖو  .ل
ٓأرشٜلعٔدرذٙلٓد

ٖذٙل()2010لدسدطٚلُذ ثلإىللهعش ٚلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّل

درللبٚليفلصضطلةشبٖٚلدرلتمليفلكلٖٚلد لكٚلسدًٖ لرللتٔردٚلب جل هعدٚلدهل

ٖدٚلأحٌد ٝل

رتٙلدررتبٖٚلدرعولٖ،ٚلٓةكًٔثلعٌٖٚلدرذسدطٚلهٍل()100لط رالهعلى.لٓأملِدشجلدرٌتد ٞسلأَل
هؼكلجلدررتبٖٚلدرعولٖٚلدر لةٔدرّلدرللبٚلد علو لُٗلب ررتةٖدال:لد ؼدكلجلد تعلقدٚل
ب رشٓعددٚلأ تع ًٓددٚلٓبشً د هسلدررتبٖددٚلدرعولٖدد،ٚلٓػصضددٖٚلد علددى،لٓدإلػددشدالعلددٛلدررتبٖددٚل
درعولٖ،ٚلٓد علوٚلد تع ًٓ،ٚلٓصلٖطلٓةٌتٖزلدرذسٓغ.لكو لأملِشجلدرٌتد ٞسلٓردٔدل دشٓ ل
ردجلدعرٚللدصض ٕٟٚلب لهتٔطل جلهؼكلجلدررتبٖٚلدرعولٖٚلةعضٜلرلزٌع،ليفلصد لملل
ٕٔرذلأحشلُٕعضٜلرلوعذنلدررتدكوٗلرلللب .ٚل
ٕتغمللهٍلعدلنلدطدتعشد لبعدولدرذسدطد جلدرظد بقٚليفلصدذٓدلدطدلثلدرب صددلأَل
ٌُ د الةٌٔع د ًلٓدعتل د ًليفلد ؼددكلجلدر د لةٔدر دّللطلبددٚلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗ،لبددملٓةعددذدل
جم عةِ د لدر د لميكددٍلأَلةٌددذسشلاتِ د ،لأَلُددزدلدرتٌددٔثلٓدععددتلالقددذلأة د دلرلذسدطددٚل
دة رٖٚلدعطتت دٙلدرقضٜٔليفلبٌ ٝلدط سُ لدرعد يلٓدعتٖد سلهٌِزٖتِد لٓبٌد ٝلأددةِد لٓعدش ل
ٓهٌ قؼٚلٓدطتصلظلًت ٞزِ  .ل
مشككة الدراسدشككا :لةقددٔيلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌ د جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجلبتٌتٖددزل
بشً هسلدرتذسٕالد ٖذدًٗلهٌزلةأطٖظدِو ل،لصٖددلهدشلدرالًد هسلبعدذدلهدٍلهشدصدملةلدٕٔشْل
د صتلتٚلهٍلدرع يلدرذسدطدٗل1997/1996يلإىللدآلَل;لٓهدفلرردالُٕلودعلعٌدذلدعقدرتدبلهدٍل
طلبٚلدرتذسٕالد ٖذدًٗليفلدركلٖت لدرعذٕذلهٍلدرضعٔب جلٓد ؼكلجلدر لةٔدرِِىليفل
أحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗ،لب إلع ٚلإىللعالٙلدرب صدلب عتب سْلد ظدؤٓنلعدٍلبشًد هسلدررتبٖدٚل
درعولٖٚليفلكلٖٚلدررتبٖٚل،لٓكزدلعالةّلدعػشد ٖٚلعلٛلدرللبٚلٓد ذدسغلد تع ًٓ،ٚلدأهدشل
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درز٘لٕظتٔرالدرٔقٔالعلٛلُزْلد ؼكلج،لٓٓعفلدةلٔنلد ٌ طدبٚلهلد لع صدًٚللأًدّلملل
جتشلإٔٚلدسدطٚلعلوٖٚلهٍلقبملرلتعشالإىللُزْلد ؼكلج .ل
رددزرال ددإَلُددزْلدرذسدطددٚلةظددعٛلرلر بددٚلعددٍلدرظددؤدنلدرتدد رٗل:ل لهدد لهؼددكلجل
درتذسٕالد ٖذدًٗلدر لةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖدٚلٓدربٌد جلددددلطدَٖٟٔلددددل
جب هعٚلصغشهٔجل؟ل:لٕٓتتشثلعٌّلدعطٟلٚلدرتشعٖٚلدرت رٖٚل :ل
1دله لأُىلد ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػشد ٖٚلدر لةٔدرّلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفليفلكلدٖ ل
دررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلأحٌ ٝلةذسٕبِىلد ٖذدًٗل؟ل .ل
 2دله لأُىلد ؼكلجلدأك دميٖدٚلٓد ٌِٖدٚلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفليفلكلدٖ ل
دررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلدحٌ ٝلةذسٕبِىلد ٖذدًٗل؟ل .ل
3دلُملةٔرذل شٓ لردجلدعرٚلدصض ٖٚٞلعٌذلهظدتٜٔلدرذعردٚل(لαل=ل0905ل)ليفلهؼدكلجلل
درتذسٕالد ٖذدًٗلدر لةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطدَٖٟٔل
دددلجب هعٚلصغشهٔجلةُعضٜل(لرلزٌع،لدركلٖ،ٚلد عذنلدررتدكوٗل)ل؟ل .ل
4دلُملةٔرذل شٓ لردجلدعرٚلدصض ٖٚٞلعٌذلهظدتٜٔلدرذعردٚل(لαل=ل0905ل)ليفلهؼدكلجل
درتذسٕالد ٖذدًٗلدر لةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطدَٖٟٔل
دددلجب هعٚلصغشهٔجلةُعضٜل(لرلتصضطلدرعلوٗ،لهشصلٚلدرتذسٕال)ل؟ل .ل
أهادفلدراسدشال:لةِذالدرذسدطٚلدرتعشالعلٛلدآلةٗل :ل
 1ل دلأُىلد ؼدكلجلدرتٌكٖوٖدٚلٓدإلػدشد ٖٚلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفليفلكلدٖ ل
دررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلأحٌ ٝلةذسٕبِىلد ٖذدًٗلل .ل
 2دددلأُددىلد ؼددكلجلدعك دميٖددٚلٓد ٌِٖددٚلدر د لةٔدرددّلطلبددٚلد ظددتٜٔلدرشلدبددفليفلكلددٖ ل
دررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلأحٌ ٝلةذسٕبِىلد ٖذدًٗلل .ل
 3ل دلله لإردلك َلٌُ الةٔرذل شٓ لردجلدعرٚلدصض ٖٚٞليفلهؼكلجللدرتدذسٕالد ٖدذدًٗل
در د لةٔدرددّلطلبددٚلد ظددتٜٔلدرشدبددفليفلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌ د جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚل
صغشهٔجلةُعضٜل(لرلزٌع،لدركلٖ،ٚلد عذنلدررتدكوٗ،لرلتصضدطلدرعلودٗ،لهشصلدٚل
درتذسٕال) .ل
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أهنيالدراسدشال:لةكوٍلأُوٖٚلدرذسدطٚليفلدآلةٗل :ل
1ل دلدرتعشالعلٛلأُدىلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّلطلبدٚلدرتدذسٕالد ٖدذدًٗليفلكلدٖ لدررتبٖدٚل
ٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجل .ل
 2لدلقذلةكؼ لًت ٞسلُزْلدرذسدطٚلعٍلقضٔسليفلأدٓدسلدجلِد جلدعػدشد ٖٚلد ظدؤٓرٚلعدٍل
هت بعٚلدرللبٚليفلأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗلٓةقٔميِىل .ل
3ل دلقذلةؤد٘لًت ٞسلُدزْلدرذسدطدٚلإىللدطدتت دٙلهكتدالدررتبٖدٚلدرعولٖدٚليفلكلدٖ لدررتبٖدٚل
ٓدربٌ جلطَٖٟٔلجب هعٚلصغدشهٔجليفلرتدثلدعًتبد ْلإىللأبدشصلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّل
درللبٚلأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗل .ل
 4لدلقذلةؤد٘لًت ٞسلُزْلدرذسدطٚليفلد ظتقبملإىللدطتت دٙلكلٖ جلدررتبٖٚلدأُعشٜلجب هعدٚل
صغشهٔجليفلصملد ؼكلجلدر لةٔدرّلدرللبٚل ِٖ لأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗل .ل
حاودلدراسدشال:لصُذدلإط سلُزْلدرذسدطٚلب آلةٗل :ل
•

دةددذلدرضه د ًٗل:لأُرشٕددثلُددزْلدرذسدطددٚليفلدرتضددملدرخ د ًٗلرلع د يلدرذسدطددٗلل/2013ل
2014يل .ل

•

دةدددذلد كد د ًٗل:لأُرشٕدددثلُدددزْلدرذسدطدددٚليفلٓدد٘لصغدددشهٔجلبكلدددٖ ل(لدررتبٖدددٚل
ٓدربٌ جل)لطَٖٟٔلدددلر هعٚلصغشهٔجلدددلدرٖوٍل .ل

•

دةذلدربؼش٘ل:لأُرشٕثلُدزْلدرذسدطدٚلعلدٛلعٌٖدٚلهدٍلطلبدٚلدرتدذسٕالد ٖدذدًٗلصٖددل
ةكًٔثلدرعٌٖٚلهٍل(لل)108لط رب لٓط ربٚل .ل

•

دةذلد ٔعٔعٗل:لةتضذدلًت ٞسلُزْلدرذسدطٚلب أددٙلد ظتصذهٚلجلوفلدربٖ ً جل ِٖد ل
هٍلصٖدلهٔعٔعٖتِ ،لٓحب ةِ ،لٓهذٜلصذقِ ل .ل

مصط حاتلدراسدشال :ل
•

هؼكلجلدرتذسٕالد ٖذدًٗل:لُٕٓقضذلبِد لدرضدعٔب جلدرد لةٔدردّلدرللبدٚلد تدذسب ل
أحٌد د ٝلدرتدددذسٕالد ٖدددذدًٗ،لُٓدددزْلدرضدددعٔب جلهٌِد د لهد د لٕتعلددددلب جل ًدددالدرتٌكٖودددٗل
ٓدإلػدددشديف،لٓهٌِد د لهد د لٕتعلددددلب جل ًدددالدأكد د دميٗلٓد ِدددي،لٓقدددذلةعٖددددلُدددزْل
درضعٔب جلهٍلاقٖدلأُذدالدرتذسٕالأٓلاذُلهٍل ع رٖتّل .ل

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

173

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

مشكالت التدريب امليداني التي تواجه طلتث املستوى الراةعع يف كليتعي الترةيعث

والتنات سيئون  -ةجامعث حضرموت

•
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درل رالد تذسبل:لٕٓقضذلبّلأصذلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌد جلددددل
طَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجلدرزٍٕلق هٔدلب رتذسٕالد ٖدذدًٗلبإصدذٜلهدذدسغلدرتعلدٖىل
دأط طٗلأٓلدرخ ًٔ٘لدرت بعٚلرٔصدسٙلدررتبٖٚلٓدرتعلٖىلدرٖوٌٖٚل .ل

•

د ؼشالدأك دميٗل:لُٔلعغٔلُٖٟٚلدرتدذسٕعلد ؤُدملعلوٖد ًلأٓعدالًٙليفلدرتصضدطل
درعلوٗلرلل رال/لد تذسبلأٓلدرل ربٚل/لد تذسب،ٚلٓدرز٘لةعٌّٖلدركلٖٚلد عٌٖدٚلساٖد ًل
ت بعتّلٓإسػ دْلٓدإلػشدالعلّٖلٓةقٖٖوّلأحٌ ٝلمم سطتّلرلتذسٕالد ٖذدًٗل.ل ل

•

د ؼددشالدررتبددٔ٘ل:لُددٔلعغددٔلُٖٟددٚلدرتددذسٕعلد ؤُددملعلوٖ د ًلأٓعددالًٙليفلدرتصضددطل
دررتبٔ٘لأٓلدرٌتظٗ،لٓدرز٘لةعٌّٖلدركلٖٚلساٖد ًل ت بعدٚلٓإسػد دلدرل ردال/لد تدذسبل
أٓلدرل ربٚل/لد تذسبٚلٓدإلػشدالعلّٖلٓةقٖٖوّلأحٌ ٝلمم سطتّلرلتذسٕالد ٖذدًٗل .ل

•

هذٕشلد ذسطٚل:لُٕٓقضدذلبدّلد ظدؤٓنلدردز٘لٕتدٔىللإددسٙلهذسطدٚلدرتلبٖددلدرد لةٔردّل
إرِٖ لدرل رال/لد تذسبلأٓلدرل ربٚل/لد تذسب،ٚلٓ ددلردّلمم سطدٚلدٓسْليفلدإلػدشدال
علّٖلٓهت بعتّلٓةقٖٖوّلًِ ٕٚلدرتذسٕالد ٖذدًٗل.ل ل

•

د علىلد تع َٓل:لُٔلد ذسغلد ع ليفلد ذسطٚلساٖد ً،لُٓدٔلدردز٘لٕظد عذلدرل ردال/ل
د تذسبلأٓلدرل ربٚل/لد تذسبٚلعلٛلدرقٖد يلبعولٖدٚلدرتدذسٕعلدرتدذسجيٗ،لصٖددلٕت بعدّل
ُٕٓشػذْلَٕٓظومللرّلبإعل ٝلبعدولدةضدطلدرضدتٖٚلادثلسق بتدّلٓإػدشد ّ،لكود ل
ٕقٔيلبتقٖٖوّلًِ ٕٚلدرتذسٕالد ٖذدًٗل .ل

منهجيت الذراست وإجراءاتها :
أوالًل:لميهجلدراسدشال :ل
دطدددتصذيلدرب صددددلد دددٌِسلدرٔصدددتٗلدرتضلٖلدددٗ،لصٖددددلىللدرتعدددشالهدددٍلعلردددّلإىلل
هؼكلجلدرتذسٕالد ٖذدًٗلدر لةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبدفلبكلدٖ لدررتبٖدٚلٓدربٌد جلددددل
طَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجلهٍلٓرِٚلًكشُىل .ل
ثاىياًل:لجمتنعلدراسدشال :ل
ةكَٔلجمتوفلدرذسدطٚلهٍلمجٖدفلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفليفلكلدٖ لدررتبٖدٚلٓدربٌد جل
طدَٖٟٔلجب هعددٚلصغددشهٔج،لٓد ظدزل ليفلددٞددشٙلدرقبددٔنلٓدرتظدزٖمليفلدركلٖددت لعددلنل
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درتضملدرخ ًٗلرلعد يلدرذسدطدٗلل2013ل/ل2014ليل.لٓدربد ر لعدذدُىل(ل)323لط ربد ًلٓط ربد،ٚل
صظالدجلذٓنلدرت رٗل :ل
جاوللسقهل(ل1ل)ليبنيلتوزيعلأفرددلجمتنعلدراسدشا ل
درة يا ل

درتخصص ل

دررتبٖ ٚل

دربٌ ج ل

درعاد ل

درذسدط جلدإلطلهٖ ٚل

71

درلغٚلدرعشبٖ ٚل

37

درلغٚلدإلجنلٖضٕ ٚل

62

درشٕ عٖ ج ل

34

درتٖضٕ  ٝل

21

درذسدط جلدإلطلهٖ ٚل

28

درلغٚلدإلجنلٖضٕ ٚل

36

لدأطت ن ل

34

سٕ

دريصبا ل

 %70ل

225

98

دإلمج رٗ ل

 %30ل
 %100ل

323

ثارجاًل:لعييالدراسدشال :ل
ةكًٔددثلعٌٖددٚلدرذسدطددٚلهددٍل(ل108ل)لط رب د ًلٓط ربدد،ٚلبٔدقددفلحلدددلجمتوددفلدرذسدطددٚل
صٖدلىللدعتٖ سُىلبلشٕقٚلدرعٌٖٚلدرعؼدٔدٖٚٞلدرعٌقٔدٕدٚلركدَٔلد تودفلدأصدلٗلرلذسدطدٚل
ٕتٔصثلإىللجمؤع جلرضٖٚٞلٓدعضٚل(لأبٔصٌٕدٚلٓرلٖتدٚلٓدةلٖلدٗ،ل1984ل)،لٓرردالصظدال
دجلذٓنلدآلةٗ :ل
جاوللسقهل(ل2ل)ليبنيلتوزيعلأفرددلدرعييالحصبلدملتغريدت ل
دركلٖ ٚل

كلٖٚلدررتبٖ ٚل
درعذد ل

جمؤث ل

درٌظب ٚل

درعذد ل

جمؤث ل

76

 %70ل

32

175

درٌظب ٚل
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 %30ل

دررتدكوٗ ل رٖذلرذدًل

27

108

رٖذل أقم ل 30

5

%100

د عذنل

إً ذ ل

27

32

درعذد ل

دجلٌع ل

ركٔس ل  49ل

 - -ل

درٌظب ٚل

د تغ دج ل

كلٖٚلدربٌ ج ل

دإلمج رٗ ل
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أكخش ل
سٕ

هشصلٚل
درتذسٕا ل

ل ---

8

أط طٗ ل 69

22

70

2

ل ---

11

أدبٗ ل

58

21

علوٗ ل

18

 - -ل

ح ًٔ٘ ل
سٕ

درتصضطل
درعلوٗ ل

سدبعاًل:لأددةلدراسدشال :ل
هددٍلأرددملاقٖدددلأُددذدالدرذسدطدد،ٚلقدد يلدرب صدددلببٌدد ٝلأددٙل عش ددٚلدسرددٚلملِددٔسل
هؼكلجلدرتذسٕالد ٖذدًٗلدر لةٔدرّلطلبٚلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلددددلجب هعدٚل
صغشهٔجل،لٓررالبعذلدإلطلثلعلٛلبعولدرذسدط جلدرظ بقٚلد ؼ بِٚل،لٓدأدبلدررتبٔ٘لل
يفلُزدلد

ن .ل

ٓبعذلدإلطلثلعلٛلدرذسدط جلدرظد بقٚلٓدأدبلدرٌكدش٘لىللاذٕدذلجمد عجلٓ قدشدجل
أددٙلدرذسدطٚل،لإرلةكًٔثلهٍلجمد ر لأط طد لرلوؼدكلجلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔل
درشدبددفليفلأحٌد ٝلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗل.لأصددذُو لجمد نلد ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖٚل،ل
ُٓٔل:لٕتغوٍلد ؼكلجلد تعلقٚلب شصلٚلدر لةظبدلدربدذٝلب رتدذسٕالد ٖدذدًٗل.لٓد د نل
دآلعشلُٔل:لجمد نلد ؼدكلجلدأك دميٖدٚلٓد ٌِٖدٚل،لُٓدٗلدرد لادذذليفلإطد سلدةدشيل
د ذسطٗلٓدرغش ٚلدرذسدطٖٚل،لأ٘لد ؼكلجلد تعلقٚل ب ػشٙلٓمم سطٚلدرتذسٕالد ٖدذدًٗل
علٛلدرٔدقف .ل
ٓقدذلةكًٔدثلأددٙلدرذسدطددٚلبضدٔسةِ لدأٓرٖددٚلهدٍل(ل58ل)ل قدش،ٙلٓمجٖعِد لةعداللعددٍل
هؼدددكلجلةٔدردددّلطلبدددٚلد ظدددتٜٔلدرشدبدددفليفلدرتدددذسٕالد ٖدددذدًٗ،لصٖددددلةغدددوٍلجمد د نل
د ؼدددكلجلدرتٌكٖوٖدددٚلٓدإلػدددشد ٖٚل(ل)27ل قدددش،ًٙليفلصد د لةغدددوٍلجمد د نلد ؼدددكلجل
دعك دميٖٚلٓد ٌِٖٚل(ل31ل)ل قشًٙل .ل
ل
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صذق األداة  :ىللدرتضقدلهٍلصذ لدعددٙلهٍلعلنلدآلةٗل:
1كلصاقلدحملةننيل :ل
ىللعددش لأددٙلدرذسدطدددٚلعلدددٛل(ل10ل)ل كودد لهددٍلرٓ٘لدةدددالٙليفلقظدددىلدرعلدددٔيل
دررتبٕٔٚلٓدرٌتظٖٚلبكلٖٚلدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔل،لٓكزدلبعدولهدذسدٝلسٕد

لدأطتد نل

ٓد ددذدسغلدأط طددٖٚلٓدرخ ًٕٔدد،ٚلٓيفلعددٔٝل سدِٞددىلٓهقرتص د ةِىلىللصددزال(ل6ل)ل قددشدج،ل
ب إلع ٚلإىللةعدذٕملصدٖ غٚللدردبعولدآلعدشلٓبدزرالةلكًٔدثلدأددٙلبعدذلاكٖوِد لهدٍل(ل
)52ل قشٙل .ل
2كلصاقلدربياءل :ل
ىللدرتضقدلهٍلصذ لدربٌ ٝلأددٙلدرذسدطٚلهٍلعلنلةلبٖقِ لعلدٛلعٌٖدٚلدطدتللعٖٚل
هكًٔٚلهٍل()30لط رب ًلٓط ربٚلىللدعتٖ سُىلبلشٕقٚلعؼٔدٖٚٞلهٍلجمتوفلدرذسدطٚل،لٓهٍل
غ د لدرعٌٖددٚلدأط طددٖٚلٓىللصظ د بلهع هددملدسةب د لب طددَٔلب د لكددملجم د نلهددٍلجم د عجل
دأددٙلٓدرذسرٚلدركلٖٚلرلوقٖ غل،لٓقذلبل لهع هملدإلسةبد لهد لبد لدسردٚلد د نلدأٓنل(ل
د ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖٚل)،لٓدرذسرددٚلدركلٖددٚلر د ددٙل(ل)0990ل،لٓكددزرالبل د ل
هع هدددملدإلسةبد د لهد د لبدد لدسردددٚلد د د نلدرخدد ًٗل(لد ؼدددكلجلدأك دلميٖدددٚلٓد ٌِٖدددٚل)،ل
ٓدرذسرددٚلدركلٖددٚلرد ددٙل()0993ل،لٓمجٖددفلةلددالدرقددٖىلردجلدعرددٚلإصضد ٖٚٞلعٌددذلهظددتٜٔل
درذعرددٚل(αل=ل0901ل).لكو د لىللصظ د بلهع هددملإسةب د لب طددَٔله د لب د لجموددٔثلد د نل
دأٓن،لٓجمؤثلدسر جلد د نلدرخد ًٗ،لٓك ًدثلقٖودٚلهع هدملدإلسةبد لهد لبد لد د ر ل
(.)0970لُٓزْلدرقٖوٚلددرٚلإصض ً ٖٞلعٌذلهظتٜٔلدرذعرٚل(αل=ل0901ل).ل ل
كو لق يلدرب صدلحبظ بلهعد هلجلدإلسةبد لب طدَٔلبد لكدمل قدشٙلهدٍل قدشدجل
دأددٙلٓدرذسرٚلدركلٖٚلرلوز نلدرز٘لةٌتوٗلإرٖدّلٓةشدٓصدثلهعد هلجلدعسةبد ليفلد د نل
دأٓنله لب ل()09309لٓل()09765ل.لٓيفلد

نلدرخ ًٗلةشدٓصثله لب ل()09307لٓل(.)0.777ل

ٓقذلرٔصظلدَلمجٖفلةلالدرقٖىلردجلدعرٚلدصضد ٖٚٞلعٌدذلهظدتٜٔلدرذعردٚل(لαل=ل0901ل/لαل
=،) 0905لب طتخٌ ٝلأسبعدٚلهعد هلجلإسةبد لك ًدثلغد لددردٚلإصضد ً ٖٞلٓقدذلقد يلدرب صددل
حبزال قشدةِ لهٍلأددٙلدرذسدط،ٚلٓبزرالٕكَٔلعذدل قشدجلدأددٙلبعدذلدردشدٝدجلصدذ ل
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دربٌ ٝل()48ل قشلهٌِ ل(ل20ل)ل قشٙليفلد
ٓ(ل28ل)ل قشٙليفلد

| د .عمر عبود سعيد عقيالن

نلدأٓنل(لد ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػدشد ٖ،)ٚل

نلدرخ ًٗل(لد ؼكلجلدأك دميٖٚلٓد ٌِٖٚل)ل .ل

ثباث األداة  :ق يلدرب صدلب طتصذديلطشٕقت لةظ بلحب جلدأددٙلُو ل:
1كلطريكالدرتجسئالدريصفيال:لىللصظ بلهع هدملحبد جللدأددٙلعدٍلطشٕددلدرتزضٞدٚلدرٌضدتٖٚل
ر دد،ٙلإرلبل لهع هملدإلسةب لد ظتصششلبِزْلدرلشٕقٚلردذسر جلدأددٙلككدمل(ل،)0977ل
يفلص لبل لهع هملدإلسةب لرذسر جلد

نلدأٓنلٓرذسر جلد

نلدرخد ًٗل(ل)0977/0978ل

علٛلدرتٔدرٗل .ل
2ككلطريكككالدرفككالاروىبككا ل:للىللصظد بلهع هددملحبد جلدرتزد ًعلدرددذدعلٗلرد ددٙلب طددتصذديل
هع درٚلكشًٓب خلإرت لرذسر جلدأددٙلككم،لٓد

ر لدأٓنلٓدرخ ًٗلأددٙلإرلبل لهع همل

دعةظ لدرذدعلٗلرذسر جلدأددٙلككمل(،)0991ليفلص لك َلهع هملدعةظ لدرذدعلٗل
رلوز نلدأٓنلٓرلوز نلدرخ ًٗل(/0981ل)0987لعلٛلدرتٔدرٗل .ل
تصحيح األداة :
ك ًثلإر بٚلدرللبٚلعلٛلبذدٞمل قشدجلدأددٙلهٔصعٚلصظدالدرتد رٗل(لبذسردٚلقلٖلد،ٚل
بذسردددٚلهتٔطدددل،ٚلبذسردددٚلهشةتعدددٚل)،لٓأعلٖدددثلدردددذسر جل(ل،1ل،2ل3ل)لعلدددٛلدرتدددٔدرٗل
رلتقشدج،لعلو ًلأَلمجٖفلدرتقشدجلةعاللعٍلهؼدكلج،لٓبٌد ّٝلعلدٛلرردال دإَلأقدملدسردٚل
ضملعلِٖ لدرل ردالل/لد تدذسبلأٓلدرل ربدٚل/لد تذسبدٚلد ظدتزٖالعلدٛلدأددٙلُدٗل(ل48ل)ل
دسر،ٚلٓأعلٛلدسرٚل ضملعلِٖ لدرل رال/لد تذسبلأٓلدرل ربٚل/لد تذسبٚلد ظتزٖالعلٛل
دعددٙلُٗل(ل144ل)لدسر .ٚل
ٓ لأَلدإلر بٚلةٌضضشله لب ل(ل 1لدل3ل)لدسر ج،لٓأَلدسرٚلملِدٔسلد ؼدكلٚلةقظدىل
إىللحددلذل  ٟد ج،ل دلإَلطددٔنلدرتٟددٚلٕكددَٔل(ل3ل–ل1ل)ل=ل،2لهقظددٔه لعلددٛلدرعددذدل(ل3ل)،ل
ٓب رت رٗلٕكَٔلطٔنلدرتٟٚل()0966ل ٓبٌد ّٝلعلدٛلرردال قدذلىللدعتود دلد عٖد سلدرتد رٗلرذسردٚل
ملِٔسلد ؼكل :ٚل
• بذسرٚلقلٖلٚل:لإردلك َلد تٔططلدةظ بٗلرلتقشٙلٕرتدٓدله لب ل(ل1لددددل1966ل)لدسر ٚل
• بذسرٚلهتٔطلٚل:لإردلك َلد تٔططلدةظ بٗلرلتقشٙلٕرتدٓدله لب ل(1967لدددددل)2933ل
دسر .ٚل
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• بذسرددٚلهشةتعددٚل:لإردلك د َلد تٔطددطلدةظ د بٗلرلتقددشٙلٕددرتدٓدله د لب د ل(ل2934دددل3ل)ل
دسرٚل .ل
خامصاًل:لمتغريدتلدراسدشا ل
ألدلد تغ دجلد ظتقلٚل :ل
• دركلٖٚل:لٓهل لهظتٕٔ َل(لدررتبٖٚلدددلدربٌ جل)ل .ل
• دجلٌعل:لٓرّلهظتٕٔ َل(لركٔسلدددلإً ذل)ل .ل
• د عذنلدررتدكوٗل:لٓرّلهظتٕٔ َل(لرٖذل أقملدددلرٖذلرذدًل أكخشل)ل .ل
• هشصلٚلدرتذسٕال:لٓهل لحلحٚلهظتٕٔ جل(لسٕ

لأطت نلدددلأط طٗلدددل ح ًٔ٘ل)ل .ل

• درتصضطلدرعلوٗل:لٓرّلحلحٚلهظتٕٔ جل(لسٕ

لأطت نلدددلأدبٗلدددلعلوٗل)ل .ل

بلدلد تغ دجلدرت بعٚل :دسرٚلملِٔسلهؼكلجلدرتذسٕالد ٖذدًٗل.
شادشاًل:لدملعاجلالدالحصائيال ل
• رلر بٚلعٍلدرظؤدر لدأٓنلٓدرخ ًٗلرلذسدطٚلدطتصذيلدرب صدلد تٔطل جلدةظ بٖٚل
ٓدعحنشد جلد عٖ سٕٚلٓةشةٖالدرشةال .ل
• رلر بددٚلعددٍلدرظددؤدر لدرخ ردددلٓدرشدبددفلرلذسدطددٚلدطددتصذيلدرب صدددلدعتب د سلجل(لT-

Testل)،لالٖملدرتب ٍٕلدعص د٘ل(لOne Way ANOVAل)،لب إلعد ٚلدىللطشٕقدٚل
ػٖتّٖل(لSechffeل)لرلتعشالعلٛلدعرٚلدرتدشٓ لبد لد تٔطدل جلدةظد بٖٚلردذسر جل
دطتز ب جلدرللبٚلعلٛلدددٙلدرذسدطٚلٓ ق ل ظتٕٔ جلهتغ دةِ ل .ل
نتائج الذراست :
أٓعًل:لدرٌتد ٞسلد تعلقددٚلب رظددؤدنلدأٓنل:لهد لأُددىلد ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖٚلدرد ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجلأحٌ ٝل
ةذسٕبِىلد ٖذدًٗل؟ ل
رلر بٚلعٍلُدزدلدرظدؤدن،لىللصظد بلد تٔطدل جلدةظد بٖٚلٓدعحنشد د جلد عٖ سٕدٚل
رذسر جلدطتز ب جلأ شددلعٌٖٚلدرذسدطدٚلعلدلٛلق ٞودٚلد ؼدكلجلد تعلقدٚلب

د نلدأٓنل(ل

د ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػشد ٖٚل)،لٓدجلذٓنلسقىل(ل3ل)لٕٔعمللررال .ل

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

179

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

مشكالت التدريب امليداني التي تواجه طلتث املستوى الراةعع يف كليتعي الترةيعث

والتنات سيئون  -ةجامعث حضرموت

| د .عمر عبود سعيد عقيالن

جاوللسقهل(ل3ل)ليبنيلدملتوشطاتلدحلصابيا ل
دررقه ل

 1ل
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

دملتوشطل دالحنردفل

دملشةالت ل

دحلصابي ل دملعياسي ل

أعتقذلأَلهٍلهع ً ةٗليفلدرتذسٕالد ٖذدًٗل
ل

ةٔصٕعٗلرٖعلصظالسغب

أػعشلبعذيلصٖ دٕٚلهٌمللدسر جلدرتقٕٔىل
درٌِ ٗٞلهٍلقبملد ؼشالدررتبٔ٘ ل
أُع ًٗلهٍلعذيلةٔعٖمللد ؼشالدرتصضضٗل
إلجي بٖ ةٗلٓطلبٖ ةٗليفلد ٌ قؼ ٚل
أعتقذلأَلكخ لهٍلإٔ يلدرتذسٕالةغٖفلرعذيل
ٓصٔنلدإلػع سدجلرلوذدسغ ل
أرذلععت ًليفلهت بعٚلهذٕشلد ذسطٚلربعول
د ؼكلجلدر لةٔدرّلد تذسب ل
أع ًٗلهٍلًذسٙلدرتٔرِٖ جلٓدرٌض ٞمللدر ل
ٕقذهِ لرٗلد علىلد تع َٓ ل
أع ًٗلهٍلةذعملد ؼشالدررتبٔ٘لٓهق طع ل
أحٌ ٝلػشدلدرذسغلرلوعلو

ل

أػعشلبأَلد ؼشالدرتصضضٗلعلٕعلٗل
درتٔرّٖلٓدرٌقذلدربٌ ٝلد شرٔلهٌّ ل
عذيلهؼ ُذٙلد علىلد تع َٓلإٔٚلصضطل
دسدطٖٚلأحٌ ٝلةذسٕيبلب ذسط ٚل
أعتقذلأَلد ؼشالدررتبٔ٘لعلٕعلٗلدُتو ه ًل
بذ رتلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٗ ل
أع ًٗلهٍلعذيلةٔدرذلد علىلد تع َٓلرٓل
دةالٙلدرك ٖٚليفلد ذسط ٚل
أعتقذلأَلد ؼشالدرتصضضٗلعلٕعلٗل
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ظهوسل
دملشة ا ل

دررتتيب ل

ودالحنردفاتلدملعياسيالجملاللدملشةالتلدرتيظينيالودإلشردفيالومردتبلمتوشطاتها ل

1959

09832

قلٖل ٚل 18

2912

09806

هتٔطل ٚل 6

2904

09885

هتٔطل ٚل 11

2906

 09800ل هتٔطل ٚل 8

2908

09699

هتٔطل ٚل 7

2912

09828

هتٔطل ٚل 5

1914

09420

قلٖل ٚل 20

1983

09815

هتٔطل ٚل 14

1991

09892

هتٔطل ٚل 12

1952

09779

قلٖل ٚل 19

2905

09778

هتٔطل ٚل  10ل

1984

09845

هتٔطل ٚل 13
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دُتو ه ًلبذ رتلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٗ ل
13
14
15
16
17
18
19
20

أع ًٗلهٍلقلٚلدرتٔرِٖ جلٓدرٌض ٞمللدر ل
ٕقذهِ لهذٕشلد ذسطٚلرلوتذسب ل
أع ًٗلهٍلعذيلةٔعٖمللد ؼشالدررتبٔ٘ل
عجي بٖ ةٗلٓطلبٖ ةٗليفلد ٌ قؼ ٚل
أػعشلبأَلرلظٚلهٌ قؼٚلد تذسبلهفل
د ؼش

لةعقذلعلٛلعزلٚ

أعتقذلأَلد علىلد تع َٓلعلٕعلٗلدُتو ه ًل
بذ رتلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٗ ل
أػعشلبتغ سبلةٔرِٖ جلد ذٕشلٓد علىل
د تع َٓلهفلهؼش

لدركلٖ ٚل

عذيلقٖ يلهذٕشلد ذسطٚلبتقذٕىل كشٙلعٍل
درٌكىلٓدرلٔدٞمللد ذسطٖ ٚل
أعتقذلهٍلهع ً ةٗلهب ػشٙلدرتذسٕالدَٓل
هؼ ُذٙلصضطلرلوعلىلد تع َٓ ل
أػعشلب ةششلعٌذلةكلٖتٗلبتذسٕعلهقشسل
رٖعلرّلعلقٚلبتصضضٗلدرعلوٗ ل

2906

09800

هتٔطل ٚل 9

1971

09798

هتٔطل ٚل 15

2938

09782

كب  ٙل 1

2918

 09841ل هتٔطل ٚل  4ل

1970

09835

هتٔطل ٚل  16ل

2919

09811

هتٔطل ٚل 3

1967

09820

هتٔطل ٚل  17ل

2935

09801

كب  ٙل  2ل

ٕلصددظلهددٍلدجلددذٓنلسقددىل(ل3ل)لأَلأبددشصلد ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖٚلدر د ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجلأحٌ ٝل
ةددذسٕبِىلد ٖددذدًٗلُددٗل:لػددعٔسُىلبد َلرلظددٚلهٌ قؼددٚلد تددذسب لهددفلد ؼددش

لةعقددذلعلددٛل

عزلددٚل،ل ُٓددٗلعلددٛلدسرددٚلكددب ٙلهددٍلدركِددٔسل،لإرلبل د لهتٔطددلِ لدةظ د بٗل(ل2938ل)ل،ل
ٓأةددثليفلد شةبددٚلدرخ ًٖددٚل:لػددعٔسُىلب د ةششلعٌددذلةكلددٖتِىلبتددذسٕعلهقددشسلعلعلقددٚلرددّل
بتصضضدِىلدرعلودٗ،لُٓدٗلإٔغد ًلعلدٛلدسردٚلكدب ٙلهددٍلدركِدٔسل،لصٖددلبلد لهتٔطددلِ ل
دةظ بٗل(ل2935ل)ل.لٓيفلد شةبٚلدرخ رخٚل:لةدأةٗللهؼدكلٚلعدذيلقٖد يلهدذٕشلد ذسطدٚلبتقدذٕىل
كشٙلعٍلدرٌكىلٓدرلٔدٞمللد ذسطٖ،ٚلُٓٗلهتٔطلٚلدركِٔسل،لإرلبل لهتٔطدلِ لدةظد بٗل
(ل2919ل )ل.لليفلص د لةددأةٗليفلد شةبددٚلدرشدبعددٚل:لهؼددكلٚلدعتق د دُىلبددأَلد علددىلد تع د َٓلعل
ٕعلٗلدُتو ه ًلبذ رتلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٗ،لُٓٗلعلٛلدسرٚلهتٔطلٚلهدٍلدركِدٔس،لإرل

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

181

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

مشكالت التدريب امليداني التي تواجه طلتث املستوى الراةعع يف كليتعي الترةيعث

والتنات سيئون  -ةجامعث حضرموت

| د .عمر عبود سعيد عقيالن

بل لهتٔطلِ لدةظ بٗل(ل2918ل)،لبٌٖو لأةثليفلد شةبٚلدة هظٚل:لهؼدكلٚلهع ًد ةِىلهدٍل
ًدذسٙلدرتٔرِٖد جلٓدرٌضد ٞمللدرد لٕقددذهِ لد علددىلد تعد َٓ،لُٓددٗلعلددٛلدسرددٚلهتٔطددلٚلهددٍل
دركِٔس،لإرلبل لهتٔطلِ لدةظ بٗل(ل2912ل) .ل
ٕٓشٜلدرب صدلأَلصضٔنلهؼكلٚل لػدعٔسلدرللبدٚلبد َلرلظدٚلهٌ قؼدٚلد تدذسب لهدفل
د ؼش

لةعقذلعلٛلعزلٚل لرلوشةبٚلدأٓىللب لد ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػدشد ٖٚلٕكودٍل

يفلأَلد ؼش

لهٍلدركلٖٚلعلةٔرذلرذِٕىلدرتشصدٚلدرك هلدٚل ت بعدٚلد تدذسب لٓدجللدٔغل

هعِىل ٌ قؼتِىلد ٌ قؼٚلد ظتتٖغٚلركًِٔىليفلدأصملأعغ ٝلُٖٟٚلةذسٕظٖٚلب ركلٖد،ٚل
ٓرذِٕىلبشدهسلةذسٕظٖ،ٚلٓب رت رٗلٕلزألإىللدرعزلٚليفلهٌ قؼٚلد تذسب ،لٓقدذلٕشردفلرردال
إىللدسةت ثلعذدلدرللبٚلد ؼشالعلِٖىلعغٔلُٖٟٚلدرتذسٕعلدرٔدصذ،لمم لجيعلدّلٕلزدألإىلل
دعطشدثليفلهٌ قؼٚلد تذسب لبغٖٚلإدسدالدرٔقثلإلكو نلإػشد ّلعلٛلدرعدذدلد كلد لبدّل
هٍلدرللب .ٚل
ٓ ٖو لٕتعلدل ؼكلٚلػدعٔسلد تدذسب لبد ةششلعٌدذلةكلدٖتِىلبتدذسٕعلهقدشسدجلعل
علقددٚلهلدد لبتصضضدد ةِىلدرعلوٖدد،ٚل دد ٜلدرب صدددلأَلُددزْلد ؼددكلٚلةشرددفلإىللةع هددمل
هك ةالدررتبٖٚلٓدرتعلٖىليفلد ذٕشٕ جلدر لبِ لهذدسغلدرتذسٕالد ٖذدًٗلهفلد تذسب لهدٍل
ب بلطذلدرٌقطليفلأعذددلد علو لرذِٕى،لٓب رت رٗلقذلٕتىلةكلٖ لد تذسبلطٔدٝلأكد َل
ررالبشغبتّلأيلبذَٓلسغبتّلبتذسٕعلد قشسلدرز٘لعلٕٔرذلرّلهدذسغليفلد ذسطدٚلأٓلد قدشسل
درز٘لًض بلهذسطّلهشةتف،لٓب رت رٗلدرتصتٖ لعلّٖ،لدَٓلهشدع ٙلرتصضطلد تذسب .ل
يفلص د لٕعتقددذلدرب صدددلأَلهددٍلدأطددب بلدر د لأدجلإىللملِددٔسلهؼددكلٚلعددذيلقٖ د يل
هذٕشلد ذسطٚلبتقذٕىل كشٙلعٍلدرٌكىلٓدرلٔدٞمللد ذسطٖٚلإىللدعتقد دلدركدخ لهدٍلهدذسدٝل
د ذدسغلبأَلدرللبٚلعلٛلعلىلبِزْلدرٌكىلٓدرلٔدٞمللد ذسطٖ،ٚلُٓزدلإعتق دلع ط٠لركًٔدّل
ٕغتملأَلُؤعٝلهتذسبَٔلٓرٖعل ذسطد لأط طد لٓب رتد رٗلهدٍلد تٔقدفلهدفلد تدذسبلعدذيل
صذٓذل ِىلرك خ لهدٍلدرلدٔدٞمللٓدأًكودٚلد عودٔنلبِد لص رٖد ًليفلد دذدسغ،لٓعلطدٖو لأًِد ل
عشعٚلرلتبذٕملٓدرتعذٕملب ل رتٙلٓأعشٜلصظالةعلٖو جلٓصدسٙلدررتبٖٚلٓدرتعلٖى .ل
كو لٕشٜلدرب صدلأَلملِدٔسلهؼدكلٚلعدذيلدُتود يلد علدىلد تعد َٓلبدذ رتلدرتضغد ل
درٖٔهٗلرلوتذسبلٕعٔدلدىللدعتق دلد علو لد تع ًٓ لبأَلدرللبٚلد تذسب لعلٛلدسرٚلرٖدذٙل
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هٍلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٖ،ٚلع صٚلٓأًّلٕتعش لهلزدلدرؼٗٝلأحٌد ٝلدسدطدتّليفلدركلٖد،ٚل
ٓقذلٕعٔدلررالإىللًكشٙلد علىلد تع َٓلإىللدرتضغ لدرٖٔهٗلعلٛلأًّلسٓةد لٕدٔهٗلهعتد د،ل
ٓس لدكتت ّٞلبإطلثلهذٕشلد ذسطٚلٓةٔقٖعّلعلٛلد رتلدرتضغ لرلوتذسب .ل
يفلص لٕتظشلدرب صدلملِٔسلهؼكلٚلًذسٙلدرتٔرِٖ جلٓدرٌض ٞمللدر لٕقذهِ لد علىل
د تعد د َٓلرلوتدددذسبلأٓلد تذسبدددٚلإىللدرعددداٝلدرتذسٕظدددٗلدرخقٖدددم،لٓد ِد د يلد كلد د لبتد د ليفل
د ذسط،ٚلٓعلطٖو ليفلململدرٌقطلدركب ليفلأعذددلد ذسط ،لٓقدذلٕعدٔدلرردالإىللعدذيل
ةٔ شلد علىلد تع َٓلدةب لدرز٘لميكدٍلأَلٕعلدٗلدركدخ لهدٍلدرٌضد ٞمللٓدرتٔرِٖد جليفل
عٔٝلعالةّ،لُزدلٓقذلٕضملدأهشلإىللعذيلٓرٔدلهعلىلهتع َٓلهٍلأط طّلعلٛلإعتب سلأَل
د تذسبلأٓلد تذسبٚلر ٝلرٖكوملًقطلد ذسطٚلهٍلد علو ل .ل
ح ًٖ ًل:لدرٌت ٞسلد تعلقدٚلب رظدؤدنلدرخد ًٗل:للهد لأُدىلد ؼدكلجلدأك دميٖدٚلٓد ٌِٖدٚلدرد ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجلدحٌ ٝل
ةذسٕبِىلد ٖذدًٗل؟ ل
رلر بٚلعٍلُدزدلدرظدؤدن،لىللصظد بلد تٔطدل جلدةظد بٖٚلٓدعحنشد د جلد عٖ سٕدٚل
رذسر جلدطتز ب جلأ شددلعٌٖٚلدرذسدطٚلعلٛلق ٞوٚلد ؼدكلجلد تعلقدٚلب

د نلدرخد ًٗل(ل

د ؼكلجلدعك دميٖٚلٓد ٌِٖٚل)،لٓدجلذٓنلسقىل(ل4ل)لٕٔعمللررال .ل
جاوللسقهل(ل)4ليبنيلدملتوشطاتلدحلصابيال ل
دررقه ل

 1ل
2
3

دملتوشطل دالحنردفل

دملشةالت ل

دحلصابي ل دملعياسي ل

أػعشلبغع ليفلدهتلالد عش ٚلدرك ٖٚل
بتلظتٚلدرتعلٖىلدرٖوي ل
أػعشلبغع ليفلدهتلالد عش ٚلدرلصهٚل
كًٔ جلد ٌ ُسلدرتعلٖوٖ ٚل
أرذلصعٔبٚليفلهشدع ٙلدرتشٓ لدرتشدٕٚلب ل
د تعلو لعٌذلػشدلدرذسغ ل
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2916

09699

هتٔطل ٚل 2

1988

09745

هتٔطل ٚل 9

1994
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

أرذلصعٔبٚليفلدعتٖ سلطشٕقٚلدرتذسٕعل
د ٌ طبٚلأُذدالدرذسغ ل
أػعشلبضعٔبٚلعٌذلدطتصذدهٗلطشدٞدل
درتذسٕعلدةذٕخٚليفلػشدلدرذسغ ل
أع ًٗلهٍلعع لقذسةٗلعلٛلةٔملٖ ل
درظبٔسٙلأحٌ ٝلػشدلدرذسغ ل
أرذلععت ًليفلةٔملٖ لدركت بلد ذسطٗل
أحٌ ٝلقٖ هٗلبؼشدلدرذسغ ل
أع ًٗلهٍلعع لقذسةٗلعلٛلدرتوِٖذل
د ٌ طالرلذسغلدجلذٕذ ل
أرذلصعٔبٚليفلاغ لدرٔط ٞملدرتعلٖوٖٚل
د ٌ طبٚلأُذدالدرذسغ ل
أػعشلبعذيلقذسةٗلعلٛلدرتٔملٖ لدجلٖذل
رلٔط ٞملدرتعلٖوٖٚليفلدةض ٚل
أع ًٗلهٍلعع لقذسةٗلعلٛلةٔملٖ ل
ل

دةالدجلدرظ بقٚلرذٜلد تعلو

أرذلصعٔبٚلب رغٚليفلدطتصذديلدرتقٕٔىل
دربٌ ٗٞلأحٌ ٝلػشدلدرذسغ ل
أػعشلبأًٗلدغتملهت بعٚلاقٖدلدأُذدال
درظلٔكٖٚلأحٌ ٝلػشدلدرذسغ ل
أػعشلبعذيلقذسةٗلعلٛلدرشبطلب لأطٟلٚل
درتقٕٔىلٓدأُذدالدرظلٔكٖ ٚل
أػعشلبأًٗلدغتملدطتصذديلأط رٖالدرتعضٕضل
د صتلتٚلأحٌ ٝلػشدلدرذسغ
أرذلصعٔبٚليفلسبطلدرذسٓغلحبٖ ٙلد تعلو ل
ٓٓدقعِىلد ع ش ل
أػعشلبعذيلدرخقٚليفلدرٌتعلعٌذلػشدلبعول
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1993

09693

هتٔطل ٚل 8

2901

09755

هتٔطل ٚل 4

1949

09619

قلٖل ٚل 27

1957

09630

قلٖل ٚل 22

1977

09635

هتٔطل ٚل 12

2919

09686

هتٔطل ٚل 1

1967

09656

هتٔطل ٚل 18

1978

09646

هتٔطل ٚل 11

1976

09695

هتٔطل ٚل 13

1994

09701

هتٔطل ٚل 7

1970

09645

هتٔطل ٚل 15

1963

09605

قلٖل ٚل 21

1974

09741

هتٔطل ٚل 14

1954

09689

قلٖل ٚل 24
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

أع ًٗلهٍلعذيلهقذسةٗلعلٛلدطتصذديلهبذأل
درخٔدبلٓدرعق بلأحٌ ٝلدةض ٚل
أرذلصعٔبٚليفل ِىلبعولد ت ُٖىلدأط طٖٚل
يفلدسٓغلدركت بلد ذسطٗ ل
أػعشلب ةششلعٌذلةٔرّٖلد تعلو لبعول
دأطٟلٚلد تعلقٚلب دٙلدرعلوٖ ٚل
أػعشلبأَلبعولهٔعٔع جلدركت بل
د ذسطٗلمللًذسطِ لب جل هع ٚل
أػعشلبضعٔبٚليفلٓعفلأطٟلٚلدعهتض ً جل
ل

د تعلقٚلب دٙلدر لأدسطِ

أػعشلبضعٔبٚليفل ٖٖضلدأعل ٝلدرعلوٖٚل
د ٔرٔدٙليفلدركت بلد ذسطٗ ل
أع ًٗلهٍلعذيلهقذسةٗلعلٛلإددسٙلغش ٚل
ل

درض لٓعبطلد تعلو

أػعشلبعذيلقذسةٗلعلٛلهٔدرِٚلبعول
هؼكلجلد تعلو لددعملدرض

ل

أػعشلبضعٔبٚليفلدرتلبٖدلدرعولٗلركخ لهٍل
دجلٔدًالدرعولٖ ٚل
أػعشل ٖلٗلإىللدةتظلٓدعطتكِ سلأحٌ ٝل
ةذسٕظٗليفلدةضط
أػعشلب إلصظ غلبعذيلدرشغبٚليفلمم سطٚل
هٌِٚلدرتذسٕعليفلد ظتقبم ل
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1964

09716

قلٖل ٚل 20

1968

09716

هتٔطل ٚل 16

1954

09618

قلٖل ٚل 23

2901

09803

هتٔطل ٚل 3

1964

09716

قلٖل ٚل 26

1979

09711

هتٔطل ٚل 10

1953

09603

قلٖل ٚل 25

1967

09580

هتٔطل ٚل 19

1996

09640

هتٔطل ٚل 5

1967

09736

هتٔطل ٚل 17

1948

09676

قلٖل ٚل  28ل

ٕلصظلهٍلدجلذٓنلسقىل(ل4ل)لأَلأبشصلد ؼكلجلدأك دميٖٚلٓد ٌِٖدٚلدرد لةٔدردّل
طلبددٚلد ظددتٜٔلدرشدبددفليفلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌ د جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجلأحٌ د ٝل
ةددذسٕبِىلد ٖددذدًٗلُددٗل:لػددعٔسُىلبٔرددٔدلصددعٔبٚليفلاغ د لدرٔط د ٞملدرتعلٖوٖددٚلد ٌ طددبٚل
أُدذدالدرددذسغ،لُٓددٗلعلددٛلدسرددٚلهتٔطددلٚلهددٍلدركِددٔس،لإرلبلد لهتٔطددلِ لدةظد بٗل(ل
2919ل)،لٓةأةٗليفلد شةبٚلدرخ ًٖٚل:لهؼكلٚلػعٔسُىلبغع ليفلدهتلالد عش دٚلدرك ٖدٚل
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بتلظتٚلدرتعلٖىلدرٖوي،لُٓٗلإٔغ ًلعلٛلدسرٚلهتٔطلٚلهٍلدركِٔس،لصٖدلبلد لهتٔطدلِ ل
دةظ د بٗل(ل)2916ل.لٓيفلد شةبددٚلدرخ رخددٚل:لةددأةٗلهؼددكلٚلػددعٔسُىلبددأَلبعددولهٔعددٔع جل
دركت بلد ذسطٗلمللٕتىلدسدطتِ ليفلدجل هع،ٚلُٓٗلهتٔطلٚلدركِدٔس،لإرلبلد لهتٔطدلِ ل
دةظد بٗل(ل2901ل)ل.ليفلصد لةددأةٗليفلد شةبددٚلدرشدبعددٚل:لػددعٔسُىلبضددعٔبٚلعٌددذلدطددتصذديل
طشدٞدلدرتذسٕعلدةذٕخٚليفلػشدلدسٓطِى،لُٓٗلعلٛلدسرٚلهتٔطلٚلهٍلدركِٔس،لإرلبل ل
هتٔطلِ لدةظ بٗل(ل2901ل)ل.لبٌٖو لأةثليفلد شةبٚلدة هظٚلهؼكلٚل:لػعٔسُىلبضدعٔبٚل
يفلدرتلبٖددلدرعولددٗلركددخ لهددٍلدجلٔدًددالدرعلوٖدد،ٚلٓبذسرددٚلهتٔطددلٚليفلدركِددٔس،لإرلبلد ل
هتٔطلِ لدةظ بٗل(ل1996ل)ل .ل
ٕٓددشٜلدرب صدددلأَلصضددلٔنلهؼددكلٚلدرضددعٔبٚلدردد لجيددذُ لد تددذسب ليفلاغدد ل
درٔط ٞملدرتعلٖوٖٚلد ٌ طبٚلأُذدالدرذسغ،لرلوشةبدٚلدأٓىللبد لد ؼدكلجلدأك دميٖدٚل
ٓد ٌِٖٚلةكوٍليفلعع لدإلُتو يلب رتذسٕالعلٛلإًت شلٓاغد لدرٔطد ٞملدرتعلٖوٖدٚلأحٌد ٝل
دسدطٚلد تذسب ل قشسلدرٔط ٞملدرتعلٖوٖٚلٓةكٌٔرٔرٖ لدرتعلدٖىليفلدركلٖدٚل.لإرلمللٕكلد ل
د تددذسب لعلددٛلإًت د شلٓط د ٞملةعلٖوٖددٚلفتلتدد،ٚلٓإىللر ًددالعددع لدإلهك ًٖ د جلد دٕددٚل
د ت صدددٚلطدددٔدٝلأكدد َلرردددالد تعلقدددٚلب ركلٖدددٚلأيلد ذسطدددٚلدردد لٕدددتىلدرتدددذسٕال ِٖدد ،لأيل
دإلهك ًٖ جلد دٕٚلد تعلقٚلب تذسبلأٓلد تذسبٚلدرد لةقد لع ٞقد ًلأهد يلالغد ْلرلٔطد ٞمل
درتعلٖوٖ .ٚل
ٓ ٖو لٕتعلدل ؼكلٚلػعٔسُىلبغع ليفلدهتلالد عش ٚلدرك ٖٚلبتلظدتٚلدرتعلدٖىل
دردٖوي،ل د ٜلدرب صددلأَلُدزْلد ؼدكلٚلةشردفلإىللعدع لةدأح لبعدولد قدشسدجلد ٌِٖدٚل
دردد ل َٕذِسطددِ لد تددذسب ليفلدركلٖددٚلهخددملهقددشسلًكدد يلدرتعلددٖىلٓأصددٔنلدررتبٖددٚلٓد ٌدد ُسل
درتعلٖ وٖ،ٚل ِزْلد قدشسدجلُدٗلد عٌٖدٚلبإكظد بلد تدذسب لدركدخ لهدٍلدجلٔدًدالد تعلقدٚل
بتلظتٚلدرتعلٖىليفلدرٖوٍ.لإىللر ًالعع لدُتو يلد تذسب لأًتظِىلب ربضدلٓدإلطلثليفل
ُزدلدرؼأَلعلٛلإعتب سلأًّلهتعلدلهب ػشٙل ٌِتِىليفلد ظتقبم .ل
يفلص لٕعتقذلدرب صدلأَلهٍلدأطب بلدرد لأدجلإىللملِدٔسلهؼدكلٚلػدعٔسُىلبدأَل
ٌُ د البعددولهٔعددٔع جلدركت د بلد ذسطددٗلمللٕددتىلدسدطددتِ ليفلدجل هعدد،ٚلأَلهتددشددجل
د قشسدجلدرذسدطٖٚليفلدجل هع،ٚلكو لُٔلدة نلعلّٖليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلطٖ،َٟٔل
علةٔعفلبذعرٚلهتشددجلد ٌ ُسلدرتعلٖوٖدلٚليفلدرتصضضد جلدرعلوٖد،ٚلٓهلدزدلةكِدشلدرتزدٔٙل
للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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ٓدعدضًٚلبد لهد لٕذسطددّلد تددذسب ليفلدجل هعدد،ٚلٓبد لهد لٕتع هددملهعددّلد تددذسبليفلد ٌد ُسل
درتعلٖوٖٚلدةكٔهٖ.ٚلإىللر ًالعع لدعُتود يلهدٍلقبدملد تدذسب لبتلدٕٔشلدهك ًٖد ةِىل
دأك دميٖٚلعٍلطشٕدلدرتعلىلدرزدةٗ .ل
كو د لٕددشٜلدرب صدددلأَلملِددٔسلهلؼددكلٚلصددعٔبتِىليفلدطددتصذديلطشدٞدددلدرتددذسٕعل
دةذٕخٚليفلػشدلدسٓطدِى،لٕشردفلإىللطغٖد َلدجل ًدالدرٌكدش٘لعلدٛلدرعولدٗليفلد قدشسدجل
درذسدطددٖٚلدر د لٕذسطددِ لد تددذسب ليفلدجل هعددٚلٓد عٌٖددٚلبتِددىلٓدطددتٖع بلكددمله د لٕتعلدددل
بلشدٞدلدرتذسٕعلٓع صٚلهقشس٘لطشدٞدلدرتذسٕعلدرع هٚلٓطشدٞدلدرتدذسٕعلدةل صد،ٚلأ٘ل
إَلد تذسب لعلٕقٔهَٔلبتٌتٖزلُدزدلدرلشدٞددليفلدرق عد جلدرذسدطدٖٚلأهد يلصهلِٞدىلٓادثل
إػددشدالٓهشدقبددٚلهددذسغلد قددشسلرٖتأكددذلهددٍلدةق د ًِىلٓإجي د دةِىلهل د لقبددملدعًتق د نلإىلل
درتذسٕالد ٖذدًٗليفلد ذدسغ .ل
يفلص د لٕتظددشلدرب صدددلملِددٔسلهؼددكلٚلصددعٔبتِىليفلدرتلبٖدددلدرعولددٗلركددخ له دٍلل
دجلٔدًددالدرعولٖددٚلإىللأَلةشكٖددضلبشًدد هسلدرتأُٖددملٓدرتددذسٕاليفلدجل هعددٚلعلددٛلدجل ًددال
درٌكدش٘لأكخددشلهددٍلدرعولدٗ،لُٓددٗلدرظددوٚلدرغ ربددٚليفلدرتعلدٖىليفلدرددذٓنلدرٌ هٖدد،ٚلٓدرتعلددٖىل
دجلد هعٗليفلبلدًد لرددٖعلدطددتخٌ ّٝلهددٍلررددا،لصٖدددلةشكددضلدجل هعددٚلعلددٛلإعلد ٝلإُتود يل
ب جل ًالدرٌكش٘،لبملٓدرتأكذلهٍلررالعٍلطشٕدلدرتقٕٔىلدرتضضٖلٗلدرز٘لٕقدٖعلدةقد َل
ُددزدلدجل ًددا،لُٓددزدلدأهددشلجيعددملهددٍلصددعٔبٚلةلبٖدددلبعددولدجلٔدًددالدرتلبٖقٖددٚلرددذٜل
د تذسب ،لعلطٖو لدجلٔدًالدر لمللٕتذسبٔدلةلبٖقٖ لعلِٖ لأحٌ ٝلدسدطتِىليفلدجل هع .ٚل
ح رخ د ًل:لدرٌت د ٞسلد تعلقددٚلب رظددؤدنلدرخ ردددل:لل لُددملةٔرددذل ددشٓ لردجلدعرددٚلإصض د ٖٚٞلعٌددذل
هظتٜٔلدرذعرٚل(لαل=ل)0905ليفلهؼكلجللدرتدذسٕالد ٖدذدًٗلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔل
درشدبددفليفلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌدد جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجلةعددضٜل(لرلزددٌع،ل
دركلٖ،ٚلد عذنلدررتدكوٗل)ل؟ل .ل
ٓرلر بدددٚلعلدددٛلُدددزدلدرظدددؤدن،لىللدطدددتصشدشلد تٔطدددل جلدةظد د بٖٚلٓدعحنشد د د جل
د عٖ سٕٚلرذسر جلدطتز ب جلأ دشددلعٌٖدٚلدرذسدطدٚلعلدٛل قدشدجلأددٙلدرذسدطدٚليفلد د ر ل
دأٓنلٓدرخ ًٗ،لٓدأددٙلككمل.لٓرلتعشال ٖو لإردلك َلٌُ ال شٓ ْلردجلدعرٚلإصضد ٖٚٞل
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ب لهظتٕٔ جلد تغ دجل(لدجلٌع،لدركلٖ،ٚلد عدذنلدررتدكودٗل)،لىللةلبٖددللدععتبد سلجلل
(لT-Testل)،لٓك ًثلدرٌت ٞسلكو لٕبٌِٖ لدجلذٓنلسقىل(ل5ل)ل .ل
جاوللسقهل(ل5ل)ليبنيلىتائجلدختباسلتلراالرالدرفروقل ل
د ؼكلجلدأك دميٖٚلٓد ٌِٖ ٚل د ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػشد ٖ ٚل دجملال ل
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ٕلصظلهٍلدجلدذٓنلسقدىل(ل5ل)لأَلٌُد ال شٓقد ًلمل ُشٕدٚلبد لد تٔطدل جلدةظد بٖٚل
رذسر جلدطتز ب جلأ شددلعٌٖٚلدرذسدطٚلعلٛلق ٞوٚلد ؼكلجليفلد

ر لدأٓنلٓدرخد ًٗل

ٓدأددٙلككددم،لٓ دددلهددتغ دجلدركلٖدد،ٚلٓدجلددٌع،لٓد عددذنلدررتدكوددٗ.لٓعٌددذلةلبٖدددل
دعتب د سلجلل(لT-Testل)لب د لةلددالد تٔطددل جلدةظ د بٖٚلةددب لأَلُددزْلدرتددشٓ لغ د لددرددٚل
إصض ٖٚٞلعٌذلهظتٜٔلدرذعرٚل(لαل=ل0905ل)لكو لُٔلٓدعملليفلدجلذٓنلسقدىل(ل5ل)،لممد ل
ٕعيلأَلدسرٚلملِٔسلد ؼكلجليفلدرتذسٕالد ٖذدًٗلرذٜلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفلبكلدٖ ل
دررتبٖدددٚلٓدربٌد د جلددددددلطدددَٖٟٔلددددددلجب هعدددٚلصغدددشهٔج،للةتظد د ٜٓلبد د لدركلٖدددت ل(لدررتبٖدددٚل
ٓدربٌدد ج )،لٓدجلٌظدد ل(لركدددٔسلٓإًدد ذل)،لٓد عدددذنلدررتدكودددٗل(لرٖدددذل أقدددملرٖذردددذدًل
أكخشل)ل .ل
ٕٓعددضٓلدرب صدددلُددزْلدرٌتٖزددٚلإىللدرتددذدعملٓدرتؼد بّلدركددب ليفلدةلددطلدرذسدطددٖٚل
ر قظ يلدرعلوٖٚليفلدركلٖت ،لإىللر ًال حملدركشٓالد تعلقٚلب رللبلٓدرل ربد جليفل
دركلٖت ،ل ذسطَٔلرلوظ ق جلدرذسدطٖٚلدرٌكشٕٚلُىلدًتظِىليفلدركلٖدت ليفلدرغ ردال
ع صدددٚلد قدددشسدجلد ٌِٖدددٚل(لد قدددشسدجلدررتبٕٔدددٚلٓدرٌتظدددٖٚل)،لإىللر ًدددالبعدددولد قدددشسدجل
درذسدطٖٚلدرتصضضٖٚليفلأقظ يلدرلغٚلدعجنلٖضٕٚلٓدرذسدطد جلدإلطدلهٖٚلُٓدزدَلدرقظدو َل
ٕؼددكلَلدرٌظددبٚلدأكددالليفلإعددذددلطلبددٚلد ظددتٜٔلدرشدبددفليفلدركلٖددت ،لب إلع د ٚلإىلل
حملد ؼش

لأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗ،ل ؼش َٔلُىلأًتظِىلأعغد ٝلدهلٖٟدٚلدرتذسٕظدٖٚل

يفلدركلٖت ،ل تٗلدرتضملدأٓنلٕتىلدإلػشدالعلٛلد تذسب لهٍلكلٖٚلدررتبٖ،ٚلٓدرتضمل
درخد ًٗلٕددتىلدإلػدشدالعلددٛلد تدذسب جلهدٍللكلٖدٚلدربٌد ج.لٓكدملُددزدلدرتؼد بّلٓدرتو حددمليفل
دركشٓالقلطلدرتزٔٙلب لدسر جلملِٔسلد ؼكلجلدر لةٔدرّلدرللبٚل(ركٔسلٓإًد ذ)،ل
ٓبغولدرٌكشلعٍلهعذعةِىلدررتدكوٖٚل(لرٖذل أقملٓرٖذلرذدًل دأكخش)لٓكلٖد ةِىلدرد ل
ٌٕتظبَٔلإرِٖ ل(لدررتبٖٚلٓدربٌ جل).ل ل
سدبع د ًل:لدرٌت د ٞسلد تعلقددٚلب رظددؤدنلدرشدبددفل :لُددملةٔرددذل ددشٓ لردجلدعرددٚلدصض د ٖٚٞلعٌددذل
هظتٜٔلدرذعرٚل(لαل=ل0905ل)ليفلهؼكلجللدرتذسٕالد ٖذدًٗلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔل
درشدبددفليفلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌ د جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجلةعددضٜل(رلتصضددطل
درعلوٗ،لهشصلٚلدرتذسٕال)ل؟ل .ل
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ٓرلر بددٚلعددٍلُددزدلدرظددؤدن،لىللدطددتصذديلالٖددملدرتبد ٍٕلدأصد د٘ل(ل One Way

ANOVAل)،لرددذسر جلدطددتز ب جلأ ددشددلعٌٖددٚلدرذسدطددٚلعلددٛل قددشدجلدأددٙليفلد د ر ل
دأٓنلٓدرخدد ًٗ،لٓدأددٙلككددملٓ دددلهظددتٕٔ جلد ددتغ ٍٕل(لدرتصضددطلدرعلوددٗ،لهشصلددٚل
درتذسٕال)،لٓك ًثلدرٌت ٞسلكو لٕبٌِٖ لدجلذٓنلسقىل(ل6ل)ل .ل
جاوللسقهل(ل6ل)ليبنيلحت يللدرتبايًلدألحاديلملعرفال ل
دملتغريدت ل

دجملاالت ل

التخصص العملي

املشكالت
التنظيمية
واإلشرافية

املشكالت
األكادميية
واملهنية

مرحلة التدريب

األداة
ككل

املشكالت
التنظيمية
واإلشرافية
املشكالت

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

مصاسل

جمنوع ل دسجات ل متوشط ل قينال"ل

درتبايً ل

دملربعات ل دحلريا ل دملربعات ل فل" ل دراالرا ل

بني
اجملموعات

993,511

2

39,115

داخل
اجملموعات

3559,595

913

39,239

اجملموع الكلي

3331,911

919

بني
اجملموعات

959,132

2

11,529

داخل
اجملموعات

3325,293

913

32,115

اجملموع الكلي

3913,199

919

بني
اجملموعات

391,913

2

داخل
اجملموعات

92339,359

913

اجملموع الكلي

92159,211

919

بني
اجملموعات

932,153

2

99,535

داخل
اجملموعات

3513,155

913

31,119

اجملموع الكلي

3331,911

919

بني

393,519

2

190

قينال

1,239 9,511

1,955 9,929

دراالرا ل

درفروقليفلظهوسلدملشةالتلوفكالملتغرييلدرتخصصلدرع نيلومرح الدرتاسيب ل

غري
دالة

غري
دالة

251,555
995,351

1,959 2,125

1,951 9,931

1,191 3,992 259,135
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األكادميية

اجملموعات

واملهنية

األداة
ككل

داخل
اجملموعات

3221,191

913

اجملموع الكلي

3913,199

919

بني
اجملموعات

9129,191

2

داخل
اجملموعات

99115,529

913

اجملموع الكلي

92159,211

919

| د .عمر عبود سعيد عقيالن

31,511

395,153
955,513

1,195 3,353

دالة

ٕلصظلهٍلدجلذٓنلسقىل(ل6ل )لعدذيلٓردٔدل دشٓ لردجلدعردٚلإصضد ٖٚٞلعٌدذلهظدتٜٔل
درذعرددٚل(لαل=ل)0905ليفلملِددٔسلد ؼددكلجلدرد لةٔدرددّلطلبددٚلد ظددتٜٔلدرشدبددفليفلكلددٖ ل
دررتبٖددٚلٓدربٌ د جلددددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجليفلةددذسٕبِىلد ٖددذدًٗلةعددضٜلرلتصضددطل
درعلوددٗل(لسٕ د

لأطت د نلدددددلأدبددٗلددددددلعلوددٗل)،لطددٔدٝلأك د َلررددالرلوز د نلدأٓنلد تعلدددل

ب ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖ،ٚلٓد دل نلدرخ د ًٗلد تعلدددلب ؼددكلجلدأك دميٖددٚل
ٓد ٌِٖ،ٚلأيلدأددٙلككمل .ل
كود لٕلصددظلهددٍلدجلددذٓنلسقددىل(ل6ل)لعددذيلٓرددٔدل ددشٓ لردجلدعرددٚلإصضد ٖٚٞلعٌددذل
هظتٜٔلدرذعردٚل(لαل=ل0905ل )ليفلملِدٔسلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّلطلبدٚلد ظدتٜٔلدرشدبدفليفل
كلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلددددلجب هعٚلصغشهٔجليفلةذسٕبِىلد ٖذدًٗلةعضٜلرلوشصلٚل
در لٕتذسبل ِٖ لد تذسبل(لسٕ

لأطت نلدددلدأط طٗلدددددلدرخد ًٔ٘ل)ليفلد د نلدأٓنلرد ددٙل

د تعلدددلب ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖ،ٚليفلص د لٕلصددظلهددٍلدجلددذٓنلًتظددّلٓرددٔدل
شٓ لردجلدعرٚلإصض ٖٚٞلعٌدذلهظدتٜٔلدرذعردٚل(لαل=ل0905ل)ليفلملِدٔسلد ؼدكلجلدرد ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفليفلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلددددلطَٖٟٔلدددددلجب هعدٚلصغدشهٔجليفل
ةددذسٕبِىلد ٖددذدًٗلةعددضٜلرلوشصلددٚلدر د لٕتددذسبل ِٖ د لد تددذسبل(لسٕ د

لأطت د نلدأط طددٗل

درخ د ًٔ٘ل)ليفلد د نلدرخ د ًٗلر د ددٙلد تعلدددلب ؼددكلجلدعك دميٖددٚلٓد ٌِٖدد،ٚلٓيفلدألددٙل
ككمل .ل
ٓ عش دددٚلدجتد د ْلُدددزْلدرتدددشٓ لقد د يلدرب صددددلبتلبٖددددلطشٕقدددٚلػدددٖتّٖل(لSechffeل)ل
رلوق سً جلدربعذٕ،ٚلٓك ًثلدرٌت ٞسلكو لٕبٌِٖ لدجلذٓنلسقىل(ل7ل)ل .ل

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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جاوللسقهل(ل7ل)ليبنيلىتائجلطريكالشيفيهلراالرالدرفروقل ل
بنيلمرح الدرتاسيبليفلدجملاللدرجاىيل(لدملشةالتلدألاادمييالودملهييال)لودألددةلاةل ل
ل

دجملال ل
سٕ
د ؼكلجل
دأك دميٖٚل
ٓد ٌِٖ ٚل

سياضلأطفال ل

أشاشي ل

ثاىوي ل

ول=ل 43,75ل

ول=ل 41,14ل

ول=ل 54,33ل

لأطت ن ل

ل

يل=ل 43975ل
أط طٗ ل
يل=ل 49910ل
ح ًٔ٘ ل
يل=ل 54933ل
ل
سٕ

دأدد ٙل
ككم ل

أط طٗ ل

سٕ

لأطت ن

يل=ل78925

يل=ل 87993ل
ح ًٔ٘ ل
يل=ل 93956ل

ل

 *109583ل

59234

59234

ل

أط طٗ

ح ًٔ٘

يل=ل87993

يل=ل 93956ل

ل

99684

 *159306ل

99684

ل

لأطت ن ل

يل=ل 78925ل

59349

59349

 *109583ل

 *159306ل

59621

 59621ل

ل

ٕٓلصددظلهددٍلدجلددذٓنلسقددىل(ل7ل)لٓرددٔدل ددشٓ لردجلدعرددٚلإصض د ٖٚٞلعٌددذلهظددتٜٔل
درذعرددٚل(لαل=ل0905ل)ليفلجم د نلد ؼددكلجلدأك دميٖددٚلٓد ٌِٖدد،ٚلٓدأددٙلككددملب د ل
سٕ د

لدأطت د نلٓد شصلددٚلدرخ ًٕٔدد،ٚلرض د

لد شصلددٚلدرخ ًٕٔدد،ٚلصٖدددلٕلصددظل ٖو د لٕتعلدددل

ب ؼكلجلدأك دميٖدٚلٓد ٌِٖدٚلأَلد تٔطدطلدةظد بٗلرلوشصلدٚلدرخ ًٕٔدٚلبلد ل(ل54933ل)ل
ُٓٔلأكاللهٍلد تٔططلدةظ بٗلرشٕ

لدأطت نلدرز٘لبل ل(ل43975ل)،ليفلصد لٕلصدظل

ٖو د لٕتعلدددلب د أددٙلككددملأَلد تٔطددطلدةظ د بٗلرلوشصلددٚلدرخ ًٕٔددٚلبل د ل(ل93956ل)لُٓددٔل
إٔغ ًلأكاللهٍلد تٔططلدةظ بٗلرشٕ

لدأطت نلدرز٘لبل ل(ل78925ل)ل .ل

ٕٓعددضٓلدرب صدددلعددذيلٓرددٔدل ددشٓ لردجلدعرددٚلدصض د ٖٚٞليفلملِددٔسلد ؼددكلجلدر د ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفلبكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلةعدضٜل
ددتغ لدرتصضددطلدرعلوددٗل(لسٕ د

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

لأطت د نلدددددلأدبددٗلدددددلعلوددٗل)لإىللةؼ د بّلٓ حددملدرتأُٖددمل
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ٓدإلعذددلدرز٘لٕتلق ْلد تذسبَٔ،لٕٓشردفلرردالكود لأػدشً لطد بق ًلإىللدرتقد سبلدرؼدذٕذل
ب د لدةلددطلدرذسدطددٖٚليفلدلأقظ د يلدرعلوٖددٚليفلدركلٖددت ،ليفلملددملةق د سبلدإلهك ًٖ د جل
د ت صددد،ٚلأَلدجلِدددٚلد ؼدددش ٚلعلدددٛلدرتأُٖدددملٓدإلعدددذددلٓدصدددذ،ٙلدأهدددشلدردددز٘لٕؤكدددذلأَل
د ؼكلجلعلصتل لب عتلالدرتصضطلدرعلوٗل .ل
يفلص لٕشٜلبأَلعذيلٓردٔدل دشٓ لردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞليفلملِدٔسلد ؼدكلجلدرد ل
ةٔدرّلطلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفلبكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطدَٖٟٔلدددلجب هعدٚلصغدشهٔجلةعدضٜل
تغ لهشصلٚلدرتذسٕال(لسٕ

لأطت نلدددلأط طٗلدددلح ًٔ٘ل)ل ٖو لٕتعلدل زد نلد ؼدكلجل

درتٌكٖوٖٚلٓدإلػشد ٖٚلإىللةق سبلعالدجلدجلِ جلد ٌكودٚلٓد ؼدش ٚلعلدٛلةٌظدٖدلدرتدذسٕال
د ٖذدًٗليفلدركلٖت ،لإىللر ًالةؼ بّلٓةق سبلًتدعل رٖدٚلةٔصٕدفلدرللبدٚلعلدٛلد دذدسغ،ل
بددذّٝلب د إلددسٙلدرع هددٚلرلرتبٖددٚلٓدرتعلددٖى،لهددشٓسدًل ك ةددالدررتبٖددٚلٓدرتعلددٖىليفلد ددذٕشٕ ج،ل
ٓصددٔعًلإىللد ددذدسغلد عٌٖددٚلب رتددذسٕالد ٖددذدًٗ،لدأهددشلدرددز٘لٕقلددطلدرتزددٔٙليفلملِددٔسل
د ؼكلجلدرتٌكٖوٖٚلٓدإلػشد ٖٚلب لد شدصملدرذسدطٖٚل .ل
ٕٓتظشلدرب صدلٓرٔدل شٓ لردجلدعردٚلدصضد ٖٚٞليفلملِدٔسلد ؼدكلجلدرد لةٔدردّل
طلبٚلد ظتٜٔلدرشدبفلبكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطدَٖٟٔلددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلةعدضٜل دتغ ل
لأطتد نلددددلأط طددٗلددددلحد ًٔ٘ل)ل ٖود لٕتعلدددل زد نل(لد ؼددكلجل

هشصلدٚلدرتددذسٕال(لسٕد

دأك دميٖٚلٓد ٌِٖٚل)لٓدأددٙلككم،لإىللإعتلالدرالدهسلٓدةلطلدرذسدطدٖٚلٓد ٌد ُسل
درتعلٖوٖدد،ٚلٓد ظددتٜٔلدرعوددش٘لٓدرعقلددٗلب رٌظددبٚلرلوددتعلو ليفلد شدصددملدرددخلذل;لٓرددزةلال
بشصجلدرتشٓ ليفلملِٔسلد ؼدكلجليفلدرتدذسٕالد ٖدذدًٗلرضد

لد شصلدٚلدرخ ًٕٔد،ٚلُٓدزدل

ٕعدديلأَلدرللبددٚلد تددذسب ليفلد شصلددٚلدرخ ًٕٔ دٚللٕٔدرِددَٔلملِددٔسلدركددخ لهددٍلهؼددكلجل
درتددذسٕالد ٖددذدًٗلبذسرددٚلأكخددشلصددذْلهددٍلد شدصددملدرذسدطددٖٚلدأعددشٜلع صددٚلب ق سًددٚل
ب تددذسب جليفلسٕ د

لدأطت د نلُٓددزدلدأهددشلطبٖعددٗ،لإرلإَلهشصلددٚلدرتعلددٖىلدرخ د ًٔ٘لةتظددىل

ب رتعقٖذليفلطبٖعتِ لإردلهد ل دثلهق سًتِد ل شصلدٚلسٕد

لدأطتد نلدرد لةتظدىلب لرظدِٔرٚل

رلبٖعتِ لدة صٚل .ل
ل

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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االستنتاجاث  :هٍلدرعش لدرظ بدلرلٌت ٞسلًظتصلطلدآلةٗل:
أٓعًل:ل إَلأُددىلد ؼددكلجلدرتٌكٖوٖددٚلٓدإلػددشد ٖٚلدردد لٕٔدرِِدد لطلبددٚلد ظددتٜٔلدرشدبددفل
بكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلدرتذسٕالد ٖذدًٗلُٗل :ل
لةعقذلعلٛلعزلٚل .ل

•

ػعٔسُىلبأَلرلظٚلهٌ قؼٚلد تذسب لهفلد ؼش

•

ػعٔسُىلب ةششلعٌذلةكلٖتِىلبتذسٕعلهقشسلرٖعلردجلعلقٚلب رتصضطل .ل

•

عذيلقٖ يلهذٕشلد ذسطٚلبتقذٕىل كشٙلعٍلدرٌكىلٓدرلٔدٞمللد ذسطٖٚلرلوتذسب ل .ل

•

إعتق دُىلبأَلد علىلد تع َٓلعلٕعلٗلدُتو ه ًلبذ رتلاغ لدرذسٓغلدرٖٔهٗل .ل

•

هع ً ةِىلهٍلًذسٙلدرتٔرِٖ جلٓدرٌض ٞمللدر لٕقذهِ لد علىلد تع َٓلرلوتذسب ل .ل

ح ًٖدد ًل:لإَلأُدددىلد ؼدددكلجلدأك دميٖدددٚلٓد ٌِٖدددٚلدردد لٕٔدرِِدد لطلبدددٚلد ظدددتٜٔلدرشدبدددفل
بكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددلطَٖٟٔلدددلجب هعٚلصغشهٔجليفلدرتذسٕالد ٖذدًٗلُٗل :ل
•

ػعٔسُىلبضعٔبٚليفلاغ لدرٔط ٞملدرتعلٖوٖٚلد ٌ طبٚلأُذدالدرذسغل .ل

•

ػعٔسُىلبغع ليفلدهتلالد عش ٚلدرك ٖٚلبتلظتٚلدرتعلٖىلدرٖويل .ل

•

ػعٔسُىلبأَلبعولهٔعٔع جلدركت بلد ذسطٗلمللٕتىلدسدطتِ ليفلدجل هعٚل .ل

•

ػعٔسُىلبضعٔبٚلعٌذلدطتصذديلطشدٞدلدرتذسٕعلدةذٕخٚليفلػشدلدسٓطِىل .ل

•

ػعٔسُىلبضعٔبٚلدرتلبٖدلدرعولٗلركخ لهٍلدجلٔدًالدرعلوٖٚلدرتلبٖقٖٚل .ل

ح رخد ل:لل عددذيلٓردٔدل ددشٓ لردجلدعردٚلإصضد ٖٚٞليفلملِدٔسلد ؼددكلجلدرد لٕٔدرِِد لطلبددٚل
د ظتٜٔلدرشدبدفلبكلدٖ لدررتبٖدٚلٓدربٌد جلددددلطدَٖٟٔلدددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلةعدضٜل دتغ دجل
دركلٖ،ٚلٓدجلٌع،لٓد عذنلدررتدكوٗ،لٓدرتصضدطلدرعلودٗ،ليفلصد لةٔردذل دشٓ لرلدجل
دعرددٚلإصض د ٖٚٞليفلملِددٔسلد ؼددكلجلةعددضٜل ددتغ لد شصلددٚلدرذسدطددٖٚلدر د لٕتددذسبلبِ د ل
د تذسبلأٓلد تذسبٚل .ل
التىصياث  :يفلعٔٝلدعطتٌت ر جلدر لةٔصملدرِٖ لإرب صد،ل إًّلٕٔصٗلب آلةٗل:
أٓعًل:لجيددالعلددٛلعو د دٙلكلددٖ لدررتبٖددٚلٓدربٌ د جلدددددلطددَٖٟٔلدددددلجب هعددٚلصغددشهٔجلٓعددفل
بشً د هسلهتك هددملرلتددذسٕالد ٖددذدًٗ،لٕتغددوٍلد شدصددملد صتلتددٚلدر د لميددشلبِ د لدرتددذسٕال
د ٖذدًٗ،لٓهٔعض ًلركملدرتع رٖد جلٓدإلرتضدهد جلد للٔبدٚلهدٍلمجٖدفلدأطدشدالصتدٛلٕلدىل
د ؼش َٔل ظؤٓرٖ ةِى،لٓد ِ يلد ٌٔطٚلبِىليفلكملهشصلٚلهٍلهشدصملدرتذسٕالد ٖذدًٗ .ل
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ح ًٖ ً:ل ٌٕبغٗلأَلةعوملعود دٙلكلدٖ لدررتبٖدٚلٓدربٌد جلددددلطدَٖٟٔلددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلهدفل
دجلِ د جلدأعددشٜلد ظددؤٓرٚلب جل هعددٚليفلإع د دٙلدرٌكددشليفلبعددولرٔدًددالبشً د هسلدرتأُٖددمل
ٓدرتددذسٕالرلوتددذسب لد عتوددذليفلدركلٖددت ليفلعددٔٝله د لٕٔدر دلّلدرللبددٚلهددٍلهؼددكلجل
أك دميٖددٚلٓهٌِٖددٚلعطددٖو ليفلد شصلددٚلدرخ ًٕٔدد،ٚل د لٕظددِىليفلصددملهؼددكلجلدرتددذسٕال
د ٖذدًٗلهٍلر ًا،لٓاظد لفشرد جلدركلٖدت ل د لٕدتلٝيلهدفلهتللبد جلطدٔ لدرعودمل
هٍلً صٖٚلأعشٜل .ل
ح رخ ً:لجيالعلٛلعو دٙلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلدددددلطدَٖٟٔلدددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلأَلةعودمل
علددٛلإجيد دل رٖددٚلٓصددٖغٚلهؼددرتكٚلهددفلهكتددالدررتبٖددٚلٓدرتعلددٖىلبد رٔدد٘لٓدرضددضشدٝل د ل
ٕغوٍلاقٖدلدأُذدالد شطٔهٚلرالً هسلدرتذسٕالد ٖذدًٗ،لهفلدطدتت دٙلهكتدالدررتبٖدٚل
هددٍلد تددذسب ليفلهع جلددٚلإػددك رٖ جلدرددٌقطليفلدرك د دسلدرتذسٕظددٗليفلد ددذدسغ،لٓ د ل
ٕكتملدةت مللعلٛلُٕٔٚلد تذسب لكوتذسب لٓرٖعل ذسط لأط ط  .ل
سدبع ًل:لجيالأَلةعوملعو دٙلكلٖ لدررتبٖٚلٓدربٌ جلددددلطَٖٟٔلددددلجب هعدٚلصغدشهٔجلعلدٛل
إع د دٙلدرٌكددشليفلطٖ طددٚلدرقبددٔنلٓدرتظددزٖمل ِٖو د ،لهددٍلعددلنلٓعددفلدعتب د سدجلدرقبددٔنل
ٓإردددشدٝلد قد د بلجلدرؼصضدددٖٚلٓ ضٔصد د جلدرظدددلهٚلدرلبٖددد،ٚل د د لٕكتدددمليفلالظد د ل
هذعلجلدرتأُٖملٓدرتذسٕا،لٓعو َلفشر جلعلٛلهظتٜٔلع نلهٍلدركتد ٙٝلٓدرتوٖدض،ل
ٓدرق دسٙلعلٛلهٔدرِٚلهتللب جلهٌِٚلدرتذسٕعلٓةلٔسدةِ لد تظ سع.ٚل ل
المراجع :
 )1أبٔلصٌٕ،ٚل شٕذلٓرلٖتٚل،لرلتدٗلٓدةلٖلدٗ،لعلٖدم(.ل1984ل).لدرلدش لدإلصضد ٖٚٞليفل
دررتبٖٚلٓدرعلٔيلدإلًظ ًٖٚل(درلبعٚلدرخ ًٖ.)ٚلعوٓ َ،دأسدَ:لددسلدرتشق َل.ل ل
 )2درب بل ،لعبذدرش

ٍلبٍلعبدذدرُٔ بل(ل1995ل).لد ؼدكلجلدعددسٕدٚلدرد لةٔدردّل

طلبلدررتبٖٚلد ٖذدًٖٚليفلكلٖٚلدررتبٖ.ٚلجملٚلدررتبٖٚل.ل(ل)12ل،ل60لدددل82ل .ل
 )3بؼددش،ل ٖددٛلهٌضددٔسل(ل2005ل).لسؤٕددٚلةشبٕٔددٚلهقرتصددٚلرتلددٕٔشلصضض د جلدعددذددل
ٓةأُٖملد علو لبكلٖٚلدررتبٖٚليفلر هعٚلإبل.لجملٚلدرب صددلدجلد هعٗل.ل(ل8ل)ل،ل93ل
دددل126ل .ل
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ذ٘،لًضّٕل(ل1997ل)ل.لدرتكٖ لٓسع ٕٚلدرضضٚلدرٌتظٖٚل.لعو َل:لر هعٚلدرقدذغل
د تتٔص .ٚل

 )5عضعلٗ،لق طىل وذل ؤدلٓهٔهي،لعبذدرللٖ لعبذدركشٕىل ودذل(ل.)2009ل
هؼددكلجلط ربد جلدرتددذسٕالد ٖددذدًٗليفلر هعددٚلدربلقد ٝلدرتلبٖقٖددٚلهددٍلٓرِددٚلًكددشل
درل رب جلدًتظدٍِل.لجملدٚلدرؼد سقٚلرلعلدٔيلدعًظد ًٖٚلٓدعرتو عٖدٚل.ل1ل(ل1ل)ل،ل59لددددل
91ل .ل
 )6عٔدردددذ،ٙلهضدددلتٛلٓد

ٖدددذ،ٙل تضدددٗل ودددٔدلٓدةزد د ص٘،لطدددع دلعبدددذدرق دسل(ل

.)2010لهؼددكلجلدررتبٖددٚلدرعولٖددٚلدرد لةٔدرددّلدرللبددٚلد علود ليفلصضددطلةشبٖددٚل
طتمليفلكلٖٚلد لكٚلسدًٖ لرللتٔرٚلب جل هعٚلدهل

ٖٚل.لجملٚلر هعٚلدهؼددلل.ل26ل(ل

3ل)ل،ل737لدددل781ل .ل
 )7طددددلٖو َ،لػدددد ُشلع رددددذلٓدرضددددو د٘،ل وددددذلعبددددذد ل(ل.)2008لد ؼددددكلجل
دعك دميٖددٚلرددذٜلطددلبلكلٖ د جلد علود ليفلد ولك دٚللدرعشبٖددٚلدرظددعٔدٕٚليفلعددٔٝل
هددتغ دجلدرتصضددطلٓد ظددتٜٔلدرذسدطددٗل.لجملددٚلسطد رٚلدةلددٖسلدرعشبددٗل.ل(ل109ل)ل،ل
103لدددل .152ل
 )8درؼدددٖخ،ل ودددٔدلٕٔطد د ل(ل.)2007لهؼدددكلجلةشبٕٔدددٚلهع صدددشٙلل.لدرقد د ُشٙل:لددسل
درتكشلدرعشبٗ .ل
 )9درضددت س،لًؼددٔدَل وددٔدل(ل2009ل).لد ؼددكلجلدردد لةٔدرددّلطلبددٚلقظددىلدررتبٖددٚل
درشٕ عٖٚلبكلٖٚلدررتبٖٚلدأط طٖٚليفلأحٌ ٝلدرتذسٕالد ٖذدًٗل.لجملٚلعلٔيلدرشٕ عد لٚل.ل
(ل1ل)ل،ل269لدددل283ل .ل
 )10درعو د ٕش،ٙل وددذلصظددٍل(ل2003ل).لهؼددكلجلدررتبٖددٚلدرعولٖددٚلكو د لٕشدُ د لطلبددٚل
درتضملدرخ هٍليفلكلٖٚلدرعلٔيلدررتبٕٔٚلدجل هعٖٚل(لدأًٓدٔسدل)ل.لجملدٚلدرعلدٔيلدررتبٕٔدٚل
.ل(ل4ل)ل،ل149لدددل .194ل
 )11درتددشد،لعبددذد لعوددشل(ل1993ل).لدُددىلد عٔق د جلدرد لةٔدرِِ د لطلبددٚلدررتبٖددٚلدرعولٖددٚل
بكلٖٚلدررتبٖٚل.لد لٚلدرعشبٖٚلرلرتبٖٚل.ل13ل(ل8ل)ل،ل148لدددل .171ل
 )12درق طى،لعبدذدركشٕىل(ل2007ل).لهؼدكلجلدجل ًدالدرعولدٗل قدشسلدررتبٖدٚلدرعولٖدٚل
ب ٌ طدلدرتعلٖوٖٚلجب هعٚلدرقذغلد تتٔصٚليفل
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ًكشلدرللبٚلد علو ل.لجملٚلر هعٚلدرقذغلد تتٔصٚلر حب ذلٓدرذسدطد جلل.ل(ل10ل)ل،ل
129لدددل184ل .ل
 )13هضددلت،ٛلعبددذدرعكٖىل(ل.)1998لدررتبٖددٚلدرعولٖددٚلرلددلبلكلٖ د جلدررتبٖددٚلدرٌٔعٖددٚل
(دسدطٚلةقٔميٖ)ٚل.لجملٚلكلٖٚلدررتبٖٚل،لر هعٚلد ٌضٔسٙل.ل(ل37ل)ل،ل93لدددل142ل .ل
 )14هكتالدررتبٖٚلدرعشبٗلرذٓنلدةلٖسل(ل1987ل).لهعلؤلدرغذل:لةقشٕدشلجمؤعدٚلُدٔ ضل.ل
(لهكتدددالدررتبٖدددٚلدرعشبدددٗلردددذٓنلدةلدددٖسل،لهرتردددىل)ل.لدرشٕدد

ل:لهكتدددالدررتبٖدددٚل

درعشبٗل .ل
 ً )15صش،لإبشدُٖىل(ل1997ل).اذٕذلد ؼكلجلدر لةٔدرّلطلبٚلدجل هعٚلدأسدًٖٚلهٍل
هعلوٗلدرض لٓد

نليفلدررتبٖٚلدرعولٖ.ٚجملٚلكلٖٚلدررتبٖٚل.ل(ل34ل)256،لدددل265ل .ل

 )16درٌز د س،لهٌددٛلعبددذدرُٔ بل(ل2009ل).لد ؼددكلجلدررتبٕٔددٚلٓدأك دميٖددٚلٓدرخق ٖددٚل
درد لةٔدردّلطلبددٚلد ظدتٜٔلدرشدبددفلبكلٖدٚلدررتبٖددٚللر هعدٚلدأصُددشلبغدضٙلد تددذسب ليفل
هذدسغل

ك جلغضٙل.لجملٚلر هعٚلدأصُشلبغضٙلرلعلٔيلدعًظ ًٖٚل.ل(11ل،)2ل63لددددل

94ل .ل
ٌُ )17ددذ٘،لص د
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