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هددد الدرا ةرإدددادتادددعدرامعدددت ديادددعداععادددليدنيدددلمدراةلاعدددليدرايتطيددداد تتلةإددداد  ةهدددلداددد درام دددع تد
دددلي دتحصددل د را شددعديدد دادد  د وددع داددت  د راددا،دراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت  دلادد دراتععاددليد فع 

 ذاددمدادد د وهدداداتددتدلإددل ل دبايددليدرامتميدداد ادد  ت د اشددتا داتر دد د،د إددطعريدرارةددت ،داتمغيددتدراعفي ددا
در(داددت  د398حيددتد دد د  ةيددادرإددمفلاادياددع د؛جدراعصدد  درامياياد ه رإددمر الدرا ةرإددادراتددط،د عادي درا فددلة

(دادد د137 ،دصددطعلئ(،دذاددلة،د دولاعدداد ت (دادد دليءددلئدهيلددادرامدد ة  د تايددليدرامتميددادادد261اددطه  
 بش لدامل جدرا ةرإادي د وع د،دا  ت د اشتا داتر  د عاي درا فلةدا دايلاتاد ت د ذالةد صطعلئ(

اععاددليد  ددعدلاددلمدراةلاعددليدااريددلمدادد  ةهلدادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد دلات هددل ديدد مد ددعاتد
اليمتدددل درا ةيدددتداددد دايدددعدرتايددداديادددعدراتم دددعيي داددد درد؛ عادددي درا فدددلةداتمرتوددد راددد ةوليدراعفي يددداد

د؛ااددادراترصصددليدراتلايددادامصددتي دراةددتراجدرام ة ةيدداداام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةد؛رتودد درانلاع دداام
يد ر داعاتد درا فدلةداد دراةلاعدليدتدا ة دا درتاسلمدراتمرصصداداد دد؛راتت  دغيتدراتسم ت دا درايت 

د.رايتطيا

ادد دامعإدداد ةرئدد(α=د0.05 يطدد داسددمع ددلي دتحصددل د راددا وددع داددت  دد تددلدبشدد لدرا ةرإدداديدد 
ييطادرا ةرإادايعدراتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليد تتلةإاد  ةهلدا درام ع تدراتهط داتعات د

بتلد،د ذامداصلاحدلاتر دييطادرا ةرإادا دراتشتاي دا داتر  د عاي درا فلة،داتمغيتدراعفي يادلرا فلةد ا  د
اد دامعإداد ةرئدييطدادرا ةرإدادد(α=د0.05 يطد داسدمع ددلي دتحصدل راطمل جديد د ودع دادت  د راداد ش لد

دإطعريداأ نت.10 ذامداصلاحدا دخةت ه د،داتمغيتدإطعريدرارةت دل ا  د
دراةلاعليدرايتطيا.،د عاي درا فلة،د درام ع تدراتهط الكلمات المفتاحية
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Abstract:

This study aims at identifying the obstacles facing Yemeni universities in 

performing their role in vocational development. It is also an endeavor to 

explore the significant statistical differences in the obstacles according to 

occupation variation and years of experience from the perspective of the 

faculty members in colleges of Education and Adult Education Centers 

supervisors. The study followed the analytical descriptive approach. The 

questionnaire was distributed to (398) individuals of whom (261) are faculty 

members in the colleges of Education in (Ibb, Dhamar, and Sana'a) 

universities. The study concluded that there are many obstacles hindering the 

roles of Yemeni universities in performing their roles in the vocational 

development of the adult education teachers. The most important obstacles are 

the absence of employment for the graduates of the teachers from the 

Department of Adult Education. Another obstacle is the meager financial 

budget for designing adult education programs for vocational development of 

the adult education teachers. Moreover, the unsettled situation in Yemen and 

the meagerly number of specialized departments in qualifying adult education 

teachers in the Yemeni universities. The study showed that there was a 

statistically significant difference at the level of (a=0.05) in the average of the 

opinions of the sample of the study toward the obstacles hindering the roles of 

Yemeni universities in performing their roles in the vocational development of 

the adult education teachers according to the job variation in favor of  

supervisors of the adult education centers. The results also revealed that there 

were significant differences on the average of the opinions of study samples 

according to the years' experience of those have ten years and more.   

Keywords: Vocational development, Adult education, Yemeni universities  
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 مصدد اد،دادد درامغيددتريدرامدد د تنددفداددع د راعدداداتلإسددل  دراترما ددادريشدده دراتةمتددمدراتعلصددتدبنيددت د
دددلدر رحددد  داددد دل ةدددتدراتلإسدددليدرامتمع دددادرامددد د دددل  د  ة دداعصددد هلخلصدددادراةلاعدددليد اددد درام دددع تدداهتًّ

 لإلضدلااد،درويد  دد دأهيال د رامطتيا.د  أ  دياعدال تادهلردرا  ةدرالهمتلمد لاتعا دا دخاللدتيد ر  د  أهياد د
تادددعد  دددع ت د  ة  ددد داعاعال ددد د لإدددمتترةداددد دخددداللد    ددد  د لاتهدددلةريد راتعدددلة د رارةدددتريدرامددد د لهاددد د

د(.2018،درارعرا   ااعتفدرامتمع د شتفداتي د

 إ رئد،د اددمدرإليتددلند أهتيدداد  ةدراتعادد دادد ديصددتد طتددعدتيدد دراتعددلة د  مةدد  دتيدد د سددتيادال  ددا
 مءدحدلهتيدادرام دع تد،دراتمتنااداد درالا ةدلةدراتعتاد د رام د مدراعاتد د رام طعادعو د ي يليدهلردراعصت

راتهط دااتعا د  صفحدرايلواداايادتاعدلندي عةدا داعلةا د ل ر  د اهلةر  د تلديتتط دا دل رئدةإلام د
د.(2018،د يسي دراعتايادرامعايتياد راسيتداهلدايعدرتالمد رايسي  د

،د عادي درا فدلةايداداد دي امدرتهتيا؛داإاد ديغد  دل ندتدالدلط دااتعاتي ديتعا د إذردبلنداام ع تدراته
اهدعد عادي د دم داد دت دلةد،دامعاي درا فلةديرماعدي درامعاي دراطتلا دا دااس م د له را د ايمدعر د لإدلايف 

لوداد مدلامداتلإسدليد عادي درا فدلةداد دح،د طتيادبدفداد درا دت د راتةمتدمدلخ ادرامطتيادراشلاااداسمه ا د
الامديع درام ع تدراتهط دد؛ تلد مطلإبدامداععيادراةتراجدرام د  ةإعاهلدروي  ددرتاعداعاتي داع   دتي ر  د

راتهطياد رت ل يتيدادراتمتناداد لاتهدلمد رإلودترئريداتعا درا فلةد تنل ادرات ملحدرتإلإ دإل سل  دراتهلةريد
   دددل  درامعتددداداددد دراتدددل  دراعاتيدددادرامددد د،ديتيدددارام ة سدددياداددد د ر دددياد  ط يدددلد إ رة د   دددع  دااعتايدددادرامعا

،دإددايتلن د ةعاهدد دياددعد ةريدداد تي يدداد شددريئد اهدد دخصددل ئدراتمعاتددي د رامعلاددفداعهددلد صددعة دالياددا
 دد يدراع  د دادد درا ةرإدليدراعلاتيدداد راعتميدادياددعدلهتيدادرام ددع تدراتهطدد دلا د د،د(2016،دايتد د إاددتر ي 

دMantyla and Gividen ,2016اعددفدلات هددل د،دخلصدداااتعادد د شددتفديددلمد اعادد درا فددلةد صدد اد
Ekinci, and Acar, 2019؛ omer.et.al.,2017 ؛Gardiner.et.al.,2017 ؛ Lundgren, et 

al., 2015) ؛دShamim,2009د؛دراءدددفعلن2012،د؛دحتدددي 2016،دم؛دبشددد2014،د؛د رات يدددت د،
 دلاةتراجدداالهمتدلمريدي  د  د لشلةيدتادعدلندهطدلمداةدتةد،د(2005،د راته  ،د(2009،د ايت ،د(2009

دا دلات هلدالد ا  د،درام ة ةيادااتعا دا دهلردراعصت

 اصعةدرإلي ر درايلا داتعا درا فلة. -
 .رانعة دراعاتياد رالا ةلةدراتعتا  -
 .ي ر داعا درا فلةتدح  ثداةع داي دراطتت ليد   ةي ل هلدا داةللد -
دمعا درالر  .فهعةدر ةلهليد تمع ادو    د لب درامعاي دراتسمتتد را -
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اةدد دلندراةلاعددليدرايتطيددادبغيتهددلدادد دراةلاعددليدادد داادد رندراعددلا د  ددعمد،د ياددعدراتسددمع دراددع ط 
اسددط  دهددل دراتهتددادتاددعدبايددليدد،تيدد ر درا ددعر ةدرامعايتيددادادد دارماددعدراتيددل   درامتمع دداادد دداليددف ددادد  ة د

د .رامتميا؛دبعاهلدراتعطياد إي ر دراتعاتي

،د دا دتاتلايادنيلمدراةلاعليداد  ةدبةيدتداد دتيد ر دراتعاتدي د  دأهياه  ياعدراتغ داتلدإةاد أ ي 
  ندراتسددمع دراتددأاعلدالإدديتلدتيتددلد معادداد إيدد ر داعادد درا فددلةدراددل دي مددت دلند سدده دادد ددالد دد رلداإادد 

 اعدفدراسدةبداد دذادمد ودع داععادليد يدعلد،دتي ر  د  طتياداهلةر  دبغيت دا دراتعاتي دا درامعادي دراعدلم
 ضدععد،د  متنفد امدراتععاليدا دي مد وع داعا درا فدلةدراتمرصدئ،درئدهلردرا  ةدبتلديةب  ندل 

 ا ة درا  ةريدرام ة ةيداد ضدععدرإلاتلايدليدراتل يداد،دلثطلئدرار ااا داتراجدرام ة بد رام ع تدااتعاتي د
،دا راددددلي ل؛د2008،د ايتدددد د هددددلرداددددلدل   دددد د عدددديدرا ةرإددددليدراتيايدددداداطهددددلد ةرإددددا،د ضددددععدرايددددعرا 

اد دراتسدمع دراتهطد داتعاد ددل(درامد دلشدلةيدتادعد ودع دشدتل  داد ديد مدراتضد2008،د؛درارلات د2009
دددلبتدددلدلشدددلةيد،درا فدددلة    دددع تددرا فدددلةد مددد ة بداعاتدددتادددعد ودددع داصدددعةداددد  دراةلاعدددليد معادددادادليء 

 د ي دد د ةعديتددفد عايتيدداد تشددلةبادارمصدديدادد دخدداللدرادد ي دراتسددمتتاتلةإددل ه د اهددلةر ه دراتهطيدداد
راديت د  يسدي دل ر د داد د  دع تداعاد د عادي درا فدلةداد داد دلودفد،دراةلاعليا د ليءلئدهيلادرام ة  د

د .راتهلةريدراتهطيادا يد لاادراةعرابدراتعتتياد راساعبياد  تنيا

وددلئيدهددل درا ةرإددادامسددايادراءددعئدياددعدراتععاددليدرامدد د يددعلد،د ادد دضددعئدامددل جدهددل درا ةرإددلي
 ذاددمد لا شددعديتددلد،دطيدداد تتلةإدداد  ةهددلدادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلة  ندنيددلمدراةلاعددليدرايت

د علاي دا داععاليد سةبدضععد  ةهلد رام صيتدتي .

 الدامل جد عيدرا ةرإدليديادعدضدععدادتراجدرام دع تد،دياعداسمع درا ةرإليدراعتمياد رتوطةيا
  ةرإدداد،د(2012  ةرإددادحةددت ،د(2014رات يددت   ادد دهددل درا ةرإددليد ةرإددادد،راتهطدد داتعاتدد درا فددلة

 ,.Christie et al(د  ةرإداد Gardiner, et al., 2017; Annette,2013  ةرإداد ،د(2011راشدةع 

د( 2018

 يادددعدراتسدددمع دراتياددد دلفهدددتيدامدددل جد عددديدرا ةرإدددليداصدددعةداددد دل رئدراةلاعدددليداددد د ددد ة بد
(درامدددد دKasem,2015  ةرإددددا د2006) دراعت  دددد (،د د2008 درايدددل د   دددع تداعاتدددد درا فددددلةدب ةرإددددا

د؛لثطدلئدرار ادادالد د رلد  ندراتسدمع درات ادع ه داد د  د ة ةادتراجد أهيدفداعاتد درا فدلةدلندتاعدلشلةيد
درادمداادادادتلدرام دع تدراتهطد دااتعاتدي داتدت د،داميةادي مد ودع دةي داد رضديادامعادي درا فدلةداد دراديت 

 لإلضدددلاادتادددعداددد ة د،دحميلودددليدرايريريددداداتعاتددد درا فدددلةاشدددتايادراةدددتراجد ات يمهدددلد يددد مدرة فل هدددلد لال
د.را  لئريدراتمرصصادا درام ة ب
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راريددلمد ددلاط  لدراتيدد را دتاددعدادد دد ادد دخدداللديتددفدرافلحنددادادد داتر دد دايددعدرتايدداد  عاددي درا فددلة
دالحتدلد عديدراصدععمليداطهدلداادادرالهمتدلم،داتر  د عاي درا فدلةداعصد هلداشدتااديادعدرامتميدادراعتايدا

هلردتادعدولادبدراتدت  درامد د تدتد د د،دام ع تد   ة بدرا ل ةدرال ديعتفدا درام ة  دا د امدراتتر  
رامد دل يدتادعد دتمدرا ةرإداددرايت دا دراعادلدرادتره داد داد  حد هةدت دااسدتلنداميةدادرايدت دراد ر ت دايهدل

  ل  دب لئ ه دا دراعتايادضت ة د  ع تد  طتيادراتعاتي داياي د مت بدد؛درتاتدرال  رة  لعداسفادرتايا
 هلردالديةعفد ةرإداداععادليدنيدلمدراةلاعدليدااريدلمد تتلةإداد  ةهدلداد د،درامعايتياد را ءلئدياعدرتايا

امدا ة درا ةرإليدا دهلردراتةللدياعدح ديا ددلخصعص د،درام ع تدراتهط داتعا درا فلةدحلوادضت ة ا
ددد،درافلحندددا إدددعلدتادددعد  صددد دراتععادددليدرامددد د يددد داددد د  ةديادددعدذادددم؛دادددإندرا ةرإدددادرايلايددداددل  أإيس 

،دراةلاعددليدادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد د وهدداداتددتدادد  ت د اشددتا داتر دد د عاددي درا فددلة
دراةلاعليدرايتطيا.ا د لإل ل دبايليدرامتمياد

اد تتلةإدددادهددد الدرا ةرإدددادرايلايدددادتادددعد ي  ددد دراتععادددليدرامددد د يدددعلد  ندنيدددلمدراةلاعدددليدرايتطيددد
رام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد د وهدداداتددتدلإددل ل دبايددليدرامتميدداد ادد  ت د اشددتا داتر دد د عاددي د

ااعفي داددلالدتذردبلندهطلمدرخمال دا د وهليدراطتتداي دلاتر دييطادرا ةرإداد ا  دياعد رامعت د،درا فلة
د10تاددعدلاددفدادد دد5ادد د،دإددطعريد5دادد  لاددف رارةددت داشددت (د إددطعريد،دادد  ت،ديءددعدهيلدداد دد ة   

دإطعريداأ نت(دايعدهل دراتععالي.د10،دإطعري

 إعلدرا ةرإادرايلايادتاعدرإلول ادي دراسلراي درآل يي  
راتععاددليدرامدد د يددعلد  ندنيددلمدراةلاعددليدرايتطيدداد تتلةإدداد  ةهددلدادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد دداددل-1

د ا  ت د اشتا داتر  د عاي درا فلة؟،دليدرامتميارا فلةدا د وهاداتتدليءلئدهيلادرام ة  د تاي
هدددفد عوددد دادددت  دذريد الادددادتحصدددل يادادددي د وهددداداتدددتدلإدددل ل دراةلاعدددليد تايدددليدرامتميددداد اددد  ت د-2

 اشتا داتر  د عاي درا فلةدايعدراتععاليدرام د عيادراةلاعليدااريلمدا  ةهلدا درام ع تدراتهط د
د امغيتدإطعريدرارةت ؟،داتمغيتدراعفي ادلاتعات درا فلةد فع د

 طفمدلهتيادرا ةرإادا دلهتياد  ةدراةلاعليدرايتطيادا د طتيداد   دع تداهدلةريداعاتد درا فدلةداد د
 رافيتدي دراتععاليدرامد د يد داد د  ةهدلداد درام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلةد  دمارئدلهتيداد،درايت 

دا را ةرإادراطتت اد رام ةيريادا دراط لطدرآل ي
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   مداعاعاليدااتسل اي دا دراةلاعليدرايتطياد اتر  د عادي درا فدلةديد دراتععادليدرامد د ءدععددَلاََّهل -1
راةلاعددليديدد داتلةإدداد  ةهددلدادد د  دد ي دلاشدد اد مددتراجدامطعيدداد طتدد دادد ةريد اهددلةريداعاتدد ددل رئ

درا فلة.
  دددلئدادد  ةهلداددد د طتيددداديتتدد درالإدددم ل  دادد دامدددل جدرا ةرإدددادادد د  دددع تدادددتراجد لاشدد ادراةلاعدددليداالةد -2

دلرامدد د ةعددفدراةلاعددليد  ةددفدياددعد دد ة بد  أهيددفدراتعاتددي داعتتي ددد   ددع تداهددلةريداعاتدد درا فددلة
د.د شتفديلمايعع د لاط مديايه د ياعداتر  د عاي درا فلةد راتةمتمددل   طي ددل اهطي د

اتسددل اي دادد د رامدد د أاددفدادد در،دلاهددلدةصدد يد عدديدراتععاددليدرامدد د ءددععدل رئدراةلاعددليدرايتطيددا -3
صدددطعلئ(د ضدددمدرإلصدددالحليدرت ايددداداميسدددي د  ةع ددد د  ةهدددلداددد د،دذادددلة،دراةلاعدددليدرايتطيددداد ت 

درامطتياد رام ع تدا  ةريد اهلةريداعات درا فلة.
د -4 د،دليأافدرافلحنلندلند نت درا ةرإادرايلايادراتتمفادراعتميداديتعا   دالإديتلداددل راتتمفدادرايتطيدادخصعص 

درال د الحظدتي دا ة دا درا ةرإليد رت يلثدراتمعا اداهلردراتةلل.تعاتي داةللدرام ع تدراتهط داا

-ذادلة-ت  رايتطيداد  صلدرا ةرإادرايلايدادرإلشدتلايليد راتععادليدرامد د يد داد د  ةدراةلاعدليد
هدل د ا د ف دلد،د(دا داتلةإاد  ةهلدا د   ي داتراجدرام ة بد رام ع تداتعات درا فلةدا درايت صطعلئ

د.2019-2020را ةرإادا درا صفدرانلا دا دراعلمدراةلاع د

" ضددمديتمط دد دشدد ئدادد دراغتددع دييددعلد  ند ي يددادد ِ َأاََّهددل(د2005 ديعتاهددلد ة  دد  المعوقااات
راتسددةبداا ةددع داددي داسددمع درإلاةددل دراتمعاددمددَلاََّهددل  عتدد دراطتددتدتايهددلدياددعد،درتهدد ر د ت ليدداد اليايددا

د"لةل درا عا دياعدلاهلدرالايتراليدا درت رئدي داعيلةداي  داسف  د رإلا

راتععاليدإعرئدبلالد معاداد لاترصصدليدراتلايدادل درافشدت ادل درامشدت عياددِ َأاََّهل دل  عت دتوتر ي د
درايتطيادا د ي يادرته ر دراتر اداهلدا درام ع تدراتهط داتعات درا فلة. را طيادرام د عياد  ةدراةلاعليد

راتهلمد راعفدل عدرامد د  دعمداهدلدراةلاعدادامأهيدفد  د ة بداعاد ددِ َأاَُّ  (د2014 د ديعتا داي درا   الدور
الهددددفد اددددل ةدياددددعد عاددددي درا فددددلةد   ددددع تدراةددددتراجد رتإددددلايبدام   دددد ه د لاتعددددلة د راتعاعاددددليد

د رارةتريدراترما ادرام د لهاه دااعتفدا دوتيمداةلاليدراييل .

 طتيدادراتهدلةريدراتهطيداد راتعتتيداد رام طيداداد دالد  عمد  دراةلاعدليدرايتطيدادد:ِبَأنَّه   اجرائي  إويعرف  
ااتعاتددي دادد دوهددل دايددعدرتايدداد  عاددي درا فددلةد  دد ة ةه ديايهددلد ادد ه د ددلارةتريدرامدد د يملوهددلد ةيعدداد

درام عةدا د عاي درا فلةد رام  مدراتةمتع دراتعلصت.
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"را دددتلدراتطلإدددفاداامعادددي د رامدد ة بدرامددد دإدددييملوهلدراتعاتدددعندام دددع تدد يعدددت دِ َأاَّدد ُد دالتطاااوير الم  ااا 
 هعديتاياد  ع تد،داتسلي  د  عوي دراتمعاتي ،داهته دي داةلاليد رصصه د   ة سهلد  عاتهل

د(143ل،د2017،دلاعداة  اسمتت د سلي دا د طتياداعلةاه د لا لةه د اعم  ر ه د اهته دا  ةر ه "د

فدرا دت د رإلودترئريدرامد د عتدفديادعدرالة  دلئد  يسدي دل رئدراتعاتدي د  عدت د دب ُدِ َأاَّد تلديعت د
ايل ااد طتيادام لااادا دشرصيادراتعا دا دراطلحيادراعاتياد ران لتياد رالومتلعيادراتت ف اد ييل  ددِ َأاَّ ُد

فد ديادعدراعود درات ةإيادتاعدولابدراةتراجد رتاش ادرام د سمه  دةامدب لئ  د   ل  د أهيا دااريلمداعرو
د(.2017،دحت  ،درت تفد اهي 

اا لثطددلئدرار ادداديدد د ت ددادادد دايدداداعاتدد درا فددلةدي  ددل  دالدِ َأاَّددُ  داويعاارف التطااوير الم  اا  إجرائي 
 يسددي دب ددلئر ه دراتعتتيدداد راتهطيدداد رام طيدداد ةاددمداسددمع دل ر هدد د  ة  دد دخةددتر ه داتعروهددادرام ددعةدادد د

دامي يادرته ر دراتتوع .دد صعال دراتعراعدرامعايتيادامعاي درا فلةد

1

راددددل د هدددد  دتاددددعد"وتددددمدراتعاعاددددليد،دامي يددددادلهدددد ر درا ةرإددددادر فددددمدراتددددطهجدراعصدددد  دراميايادددد 
 ذادددمداددد دلودددفدراعصدددعلدتادددعدرإدددمطملوليد  عتيتدددليددل بي ي ددددل  صدددطي هلد  طتيتهدددلد رامعةيدددتديطهدددلدبتي ددد

 (.89ل،د2011،د ي س،دية درايا،د   ع تهل" يةي ريد سلي دا داه دراتلهت 

2

د،ذادددلة،  ددعنداةمتدددمدرا ةرإددداداددد دوتيدددمداددد  ت د اشدددتا داتر ددد د عادددي درا فدددلةداددد دايلاتددداد ت 
بتلدشدتفداةمتدمدرا ةرإدادوتيدمدلإدل ل دبايدليدرامتميداداد د،دل اشتا ددر(دا  ت د166رافلاغدي  ه  ،دصطعلئ(

-2019هيلدداد دد ة  دادد دراعددلمدرا ةرإدد  دليءددلئ(د707 دصددطعلئ(درافددلاغديدد  ه د،اددلةذد،ولاعددلي ت 
؛دوهددل دايددعد2020،د(د رإل رة دراعلادداداصحصددلئد ةلاعددادت ؛د ولاعددادذاددلة؛د ولاعددادصددطعلئ2020

(د ا د  دريمتل دوتيمدلاتر دراتةمتمدرتصا دات  ت د اشدتا داتر د د عادي د2020،درتاياد  عاي درا فلة
بتلد  درخميدلةدييطداد فريداديشدعر ياد،دل اشتا ددر(دا  ت د137 درإمةل داطه ،د(166 دفلاغدي  ه را فلةدرا

د(.261يءعدهيلاد  ة  د تايليدرامتميادرإمةل داطه  د300)اتعاادا د 

3:

 د داتروعددادل ايدليدرا ةرإدليدراسددل  اد،د امصددتي دل ر درا ةرإدادرايلايدا،درإدمر الدرا ةرإدادرالإدمفلاا
  ددد دصددديلغمهلداددد دخددداللداتروعدددادذ  درارةدددت د،درت  دراطتدددت دذريدراصدددااد تعضدددععدرا ةرإدددادرايلايدددا د

 اتروعادرا ةرإليدذريدراصاادرام دايطلداصعةد  ةدراةلاعليد،د راتهمتي دامعاي درا فلةدا دراةلاعلي
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 ضددعلد(دعفددلة د22 ادد دضدعئدذاددمد  عادلدرالإددمفلااداد  ،ديد داتلةإدداد  ةهدلدادد د د ة بداعادد درا فدلة
دياعداريلسدةملي دام ة .

حيددتديُتضددلدد؛ندادد دراصدد  د هتدل دصدد  دراتيتتددي لإدمر مداعيددرُد،داامأ د دادد دصدد  درالإددمفلاا
(دلإدل ل دامرصصدي داد د عادي درا فدلةد رامعادي دراتسدمتتد10(دعفلة دياع 28رالإمفلااد صعة هلدرت ايا 

ل ديد مد،د االحتدل ه دحدعلد ضدعح،دهد  تاد رئد ةر ُ ادبدادطه د،دصدطعلئ(د،راتادمدإدعع د،ا دولاعدا ت 
الإددمفلاا.د معدد درإددم تللدرادد دعفددلةريددل  عدد  فدل دتضددلااداددلد ت ادد داطلإددف د،د ضددعحدعفددلةريدرالإددمفلاا

(داددددأ نتد80%  دددد دريمتددددل داسددددفا ،دلي دتحصددددل  دددد دةصدددد درإددددمةل ادراتيتتددددي د  ياياهددددلد،ديتايددددادراميتددددي 
  ادحددلالدإددلدعفددلةريد يدد الدصدديلغاد عدديدراعفددلةريد ادد دضددعئدرإلوددترئريدراسددل،داصددالحيادراعفددلة 

داالإمفلاا.

ام ةيددادرالإددمفلااد،دحيددتد دد درامأ دد داطدد دياددعدراصدد  د؛ تددلدرإددمر الدرا ةرإددادرال سددل درادد رخا 
اتةمتددمددل(دادد دلإددل ل دبايددليدرامتميددادادد دراةلاعددليدراددنالثدخالا دد25ياددعدييطدداديشددعر يادااغددل دلايدد راي د

بتددلد عضددحدذاددمد،درة فددلطدايتإددعندا ددفدعفددلة د لا ةوددادرا ايدداداالإددمفلااد ادد دثدد دُحسددبداعلاددف،درا ةرإددا
درآل   دد(1ةا د دراة  ل

 ( قيمة ارتباط بيرسون بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية لألداة1)جدول 

 معامل االرتباط  العبارة معامل االرتباط  العبارة 

1 0.735** 12 0.731** 

2 0.677** 13 0.673** 

3 0.774** 14 0.791** 

4 0.773** 15 0.814** 

5 0.781** 16 0.701** 

6 0.807** 17 0.799** 

7 0.834** 18 0.817** 

8 0.813** 19 0.842** 

9 0.716** 20 0.831** 

10 0.845** 21 0.704** 

11 0.834** 22 0.791** 

 (0.01)يا عند مستوى إحصائ* دال *

(د هددلرديع دد د الادداد0.01 تيددمدراعفددلةريد رادداديطدد داسددمع د(دلندو1  مءددحدادد دخدداللدراةدد ر لد
بتددلديشدديتدتاددعدالشددتريدصدد  دات  عدداديتتدد دراعثددع داهددلدادد د،دياددعدرة  ددلعداعددلااليدرال سددل درادد رخا 

د  ةيادرالإمفلاا.

دل(داددد دلإدددل ل دراةلاعدددليدرادددنالثدخالا ددد25 ام ةي هدددلديادددعدييطددداد،د ددد درامأ ددد داددد دثفدددليدرالإدددمفلاا
د(alpha Cronbach coefficient)ا ل ت افددددل دل رإددددمر الدرا ةرإدددداداعلاددددفد،دتةمتدددمدرا ةرإدددداا



 2021 

 

199 

 / أ         لكبارمعوقات قيم الجامعات اليمنية بممارسة دورها في التطوير المهني لمعلمي ا

اايصددعلدياددعداعلاددفدرانفددليداتععاددليدراةلاعددليدرايتطيددادادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةد ادد دااددغد
؛دتذديشددديتدتادددعدصدددالحيادرالإدددمفلاادامي يدددادهددد  دل(د هدددعداعلادددفدثفدددليدات  دددمد ا ةدددعلد تمع  ددد0.895 

د ملرد  دتي ر درالإمفلااد صعة هلدراطهل يا.،دةرإارا 
ا درتإلايبدرإلحصدل ياداد ددر درإمر الدرا ةرإادرايلاياداميايفدايلال هلدي   دالوسائل اإلحصائية

اعلافدرا ل ت افل داريدلسدثفدليد،د(د ه  داعلافدرة فلطدايتإعنداتعتاادرال سل درا رخا SPSSاتالاج 
 رالايترادليدراتعيلة دداداتعتاداداععاددليدنيدلمدراةلاعددليدرايتطيدادادد  ةهلدادد ددراتمعإد ليدرايسددلايا د،درت ر د

  يايفدرامفل  درتحل  ؛داتعتااداد  د ودع دادت  دتحصدل ياد،درام ع تدراتهط داتعات درا فلةدا درايت 
ادد د وهدداداتددتدلإددل ل دبايددليدرامتميدداد لاةلاعددليد ادد  ت د اشددتا داتر دد د عاددي درا فددلةدايددعدراتععاددليد

دد اتعتاددادر ةددل درا ددت  درافع يدداددLSD) اددت داعطددع ددف رخمفددلةدلادد،د إددطعريدرارةددت ،داتمغيددتدراعفي ددادل ا  
تادعدلادفدد5اد ،دإدطعري5اشت (. إدطعريدرارةدت  دلادفداد ،داد  ت،داي دلاتر دراعيطاد يءدعدهيلداد د ة  

دإطعريداأ نت(.10،دإطعري10ا 

 ديتايدادا صدع  د سدمه  د ي يداد  دل  داد دراطتدعدراتهطد داد  دِ َأاَّ ُديعت درام ع تدراتهط دااتعا د
 م دهل دراعتاياداد دالإسدليد تمع داد تريد داطدلد ضدمداتراةهدلد اد دلثطدلئد ط يدلهلدهدلردراهد  د،د دراتعا 
دتدعدراتهطد دااتعاد دامتدنال د مءت داةتعيادا درإلوترئريدراتر  ادرامد د طدمجديطهدلدراطدَلاََّهلي دداءال د

د(2010،دا د  ل  د يسي دالدا ي دا داعلة د اهلةريد معااد عتا د اسل ايل  دراتهطياد را لهت

دددل تمع  دددل  تنددفدا هددعمدرام ددع تدراتهطدد داتعادد درا فددلةدر ةله دد  ددت فاد ددلام ع تدراتم لاددفددَتاَّدد ُد؛دلاهت 
لثطدددلئدرار اددددا.داددد درا فدددلةد   دددع تداهلةر دددد دد  تنددددفدرإدددمتر يةيادامددد ة بداعادددد ،داةتيدددمداهدددلةريدراتعاددد 

  سدددم ي د  دددع تداهدددلةريداعاددد درا فدددلةد شدددتفديدددلمدت دددالئ ديطليدددادخلصددداداددد داهتددد دتحددد ثدراطتت دددليد
   طيدددليدرامعادددي دراي  نددداداندددفدرادددمعا درإلا مت اددد د را دددت  د راتصدددغتد،درامتمع دداد راط سدددياد را دددت درا علادددا

د(2018،دبفدالدهعدو   دا درامتمياد  عاي درا فلة راةاع د رال العدياعد،د رامعا درالر  دراتسمتت

،د هلرديشيتدتاعدلندثتاداهلةريدامع   د طفغد دلند ع دعدبدفداهدلة دح هدلد اسدمي هلداد درام دع ت
 اهددلةريداهطيدداد اهددلةريد  طيدداد   ددع تدراتهددلةريدراتعتتيدداداتعادد درا فددلة د متنددفد،د هدد داهددلةريداعتتيددا

دراتعتتيدددادرامددد دإدددي  اهلداا فدددلةد  تر دددادرال صدددلل؛د مهدددلرد إحل ددداداعاددد درا فدددلةد لاتدددل  د رات صدددع ددِادددِإنَّ
اد دحدي د تندفد  دع تدراتهدلةريدراتهطيداداتعاد درا فدلةد  مءد د،دام ع تدراتهدلةريدراتعتتيداداتعاد درا فدلة

ا فدلةد عوي درام ع تد تي يادرخميلةدرا ت  اد  ط يلهلد بي يادرإمر رمدراعإل فدرامعايتيادراتطلإدفادامعادي در
اد دخداللدي د د،د رامعلافد  ليايادامدرا فلة،د   ع تدتاتلال  دراط سيادا دراميا د لاصةت،د   ع  دلثتهل

(د2016،د  ةريدرام ع تدراتهط د شتفداسمتتداتعا درا فدلةدامة  د داعاعال د د اهلةر د د لإمتترة اعإدع
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م دامععيدداداعادد درا فددلةد تي يدداداددلديسددمعوبدياددعدرا ايددليد راةلاعددليدتيدد ر درادد  ةريدرام ة ةيددادرامدد د هدد
يد د شدةيمداعاد درا فدلةديادعداتلةإداد د ة  درا فدلةد لإدمر رمدداءدال د،درافيتدي دراتعاعاليد  ياياهل

دراعإل فدرام طيا.
1

د د(دا د عاي درا فدلةداعدKnowles راتفل ئدرام د ضعهلداعا ددُ َع ُّ ااتمرصصدي داد ددر اتشد  ددلوه 
(د2016،د اد دلشلة لإدع ،د صتي د   ع تدراةتراجدرام ة ةيادااتمعاتي د راعدلااي داد دادتراجد عادي درا فدلة

دتاعدهل دراتفل ئد ه  د
 هطلد ةت د،د دل دلنديعت دراتمعا دل دراتم ة درا ل   درام ديةطيهلدا ديتايادرامعا للمعرفة االستعدادد-

غفددادااتعتادداد راددمعا د رامعددت دياددعدافددل ئد عاددي درا فددلةدامددطعت دياددعدرادد  ةدراددل دلهتيددادتيةددل دراتد
دامعاتي دل داعاتي .ددرندا دياتيادرامعا د رام ة بدإعرئدبلاعدعدي عمد  دراترمص

دشتر ه دا ديتاياد ر يادراةتراجد  يتفداسل ايادر رلذدرا ترةري.دإ ددالتوجيه الذات  واالستقالليةد-
ااددمعا ددر مهددلرديصددفيعندل نددتدرإددمع ر  د،د راليمتددل ديايهددلدادد ديتايددادراددمعا د رامدد ة بدالمعرفااة البااابقةد-

د ه د يلواداات   دا دراتعلة دايصفيعردل نتدب لئ د ا ة دا دل رئدالد م ابداطه دا داهلم.
عادي دخلداهل دراتفل ئدا ديتايادرام إذردالد  درت،دا دراييل دراعراعيادالتحفيز واستخدام مواقف التعلمد-

 إ رة دواسداد،د رخميدلةدرا دت د،داهلرداالدشدمد دطعت د ثدلة ديادعد صدتي دراتدل  درام ة ةيدا،د رام ة ب
  ة ةيددداداعلادددا.د اددد د ضدددحدلهددد دراةعرادددبدرامددد ديتتددد دلنديسدددم ي داطهدددلدراتددد ة داددد دخددداللدت ةر ددد د

،د ة ة  اطهددل دضددت ة داعتاددادراتمدد ة درا ل دد  دادد د ةرئدحءددعةدراةتاددلاجدرامدد،داطتددعذ د عادد درا فددلة
 راستلحداه د إا رئداالحتدل ه دتيتدلد معاداد،دتشعلةدراتم ةمي د أاه داشلةبعندا د صتي دراةتالاج

اددد دراتبدددل  درتإلإدددياداددد ديتايدددادد عددد د رإدددمةلام داهددد ،ديلودددليدراتمددد ةمي ا ةر ددد دإ د،داهدددلردرتادددت
درام ة ب.

حمدعد دمتت د،درةدت درامد داد  ه اتدت اه د رادلرام د معااد رصل ئدراتم ةمي د  ا  ددالمالءمة المعرفيةد-
دراتطلإفادتا لةه .دإلايبا درخميلةدرا ت د رت

لند مءدت دواسدادرامد ة بد عدديداد دالاد ددَلاَّد ُد تعطدعد،دراا دلئدرامد ة ة دأث ااءفا  التادري  التااار   د-
رتاشدد ادرامدد د تتدد دراتمدد ةمي دادد درخمفددلةد نيددلسدادد  داهتهدد د رإددميعلاه داتددلدي ددتحدادد دلا ددلةد

داسادرام ة ةياد لنديسمر مد ت داطلإفادبلامتلة  درام ة ةياد  تنيفدرت  رةد غيتهل.خاللدراة
2

اتدددلدبدددلندرام دددع تدراتهطددد ديعطددد د طتيددداداهدددلةريدراتعاددد د ا ةر ددد داتعروهدددادرت  رةدراة  ددد  د  طتيددداد
رام ع تدراتهط داتعا درا فلةددِاِإنَّد،دادرامعايتياا دلوفداةلحدراعتاي،درإمع ر ر  داالض العداهل درت  رة
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  تتيطد داد د،د ذامداتلدا داد دلهتيداداد د  دع تدل رئدراتعاد ،دا دلإلإيليد يسي دراعتايادرامعايتادُيَع ُّد
د اعر فادلح ثدرتا لةد رتإلايب.،داعر فادرامغيتريدراست عادا داةللدراتعتاادرإلاسلايا

تذديةدبدتيد ر د  ةريد  ة ةيداد مدتراجداعوهدادد؛عاد درا فدلةدضدت ة داصدع درالهمتلمدام دع تدادَ ُ َع ُّد
ايمسددددطعداهدددد در مسددددل دراتهددددلةريدراءددددت ة ادرامدددد ديةددددبدلند مدددد ةمعرديايهددددلدادددد داةددددفد،داتعاتدددد درا فددددلة

،داتدد ديشدده داهدد د ددلامتي دراعاتدد دادد دلإددل ل دراةلاعددليد راترمصددي  اتر دل يتاي دددلراتمرصصددي دياتي دد
د(.2015

دع تدراتهط د راتعتا داتعا درا فلةدالديأ    ا دله ر درام 

   دددع تدراتعاتدددي دتيتدددلد معاددداد  دددت د،دةمدددادراتدددل  دراعاتيددداداعرادددمدراييدددل دااتمعاتدددي د اعرئامهدددلداعددد د-
رامدد ة  درا علادداد  عفيددطدرتاشدد اد راعإددل فد رإددمر راهلد شددتفد مطلإددبداددمدراتمعاتددي د رإددمر رمد

دراعإل فد راتصل ةدراتمطعياداامعا .
د تد ي داعا درا فلةد تمغيتريدراعتايادرامتمع ا.  عد-
د طتياداهلةريداعا درا فلةدا درإمر رمدرام طيليدا داةللد عاي درا فلةد بي ياد عفي هل.د-
د يسي دا ةر  دراتعتتياد راتهطيادرام ة سياد  ي  نهل.دد-
د ا.اال ةلهليد رام عةريدرامتمعددلفداعر ف دتلثطلئدرار اادب ديا دتيل  د أهيا دد-
،د(2012،دةاددمداسددمع دل ر دد د إ سددل  داهددلةريداعتتيدداد اي رايدداداسددمي ثادادد دايدد رنديتادد د رت اةدد د-

د(.2012،دراةتف،دإي  
 سل  داهلةريدو    داي   د  يسي دب ليل  دراسل  اد غياد يسي درت رئدا دراعفي ادرايلاياد خلصدادت-

د ي يادله ر درامعاي دراتسمتت.د امدرام د سه دا 
يدد د ع  دد درام دد مدداءددال د،دحددادرا ددتلدلالادد داامعاددي دراتسددمتت؛د غيدداداعر فددادرامغيددتدادد دايلددادراعتددفت لد-

رادددعفي  د  ادددجدادددتلدرام دددع تدراشرصددد د راتهطددد داهددد  د ي يدددادلهددد ر دراتعاتدددي د راتلإسدددليد
درامعايتياد شتفديلم.

د . شةيع دياعد عفيطدرتإلايبدرامتمع ادرا لياادا دايلليدص ياد  عايتياداي  دد-
د  ع تدرالإمتر يةيليد راتتلةإليدرامعايتياداماةيادرالحميلوليدراتمطعياداا رةإي .د-
  عي د عفيطداةتعيادامطعياداد درإدمتر يةيليدرام يدي دراتمتتبد  دحدعلدراتدمعا د تدلداد دذادمداطدلح دد-

د(.2017،درارت ة  رام يي دراةطل  د رارملا د
  تتيطدد دراتعادد د،دادب ت  ددادحددفدراتشددتاليد راددمعا درامعددل ا     دد داعادد درا فددلةد لالإددمتر يةيليدراترما دد-

دا دةمادايمع دراتل  د تعتاادرا فلة.
د طتيادا ة داعا درا فلةدياعدرإمر رمدرتاش ادرامعايتيادراتال تاداا فلة.د-
د  ع تداهلة داعا درا فلةدياعدرايعرةد رام ليفدامدرا فلةدا داتر  د عاي درا فلة.دد-
دا داطلئدايلاد  ليايادااتمعاتي درا فلةد اتصاداامعا د   ع تد رإميعل دراتعتاادراة    . فلةد تتي داعا دراد-
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 تتي داعا درا فلةداد د  دع تد  يسدي داتلةإدل  داد د د ة  درا فدلةداد دخداللدراتشدلةبادراتهطيداداد د-
د.(Berit et al., 2015)دلثطلئدرار ااا داتر  درام ة بد

اتراجدرام ع تدراتهط داتعا درا فلةد سععدتادعد ي يداداةتعيداد(دتاعدلند2016 د لضل دإايتلن
دا درته ر داعفدلات هل د

داسلي  دراتعا دا درا شعدي دا ةر  د ايعا د راعتفدياعد طتيمهلد   ع تهل.د-
دإ دوعرابدرا صعةد ي مدرا  لئ دا ديتايادتي ر دراتعا داةفدرار اا.د-
داعتاياد يسي دا ةريدراتعا د اهلةر  درام ة سيا.دلرالإم ل  دا دامل جدرافيعثداعص هلدلإلإ د-
د فل لدرارةتريد رامةلة داي دراتعاتي دراتشلةبي دا درتاش ادراترما ادااةتراجدرام ع تدراتهط .د-
دص فداهلةر  د  ة   داعلةا داتعر فادرام عةريد رام طيليدراي  نا.د-
د يسي دل ر  د  ي يادراتضلدراعفي  دا .د-
د(د2016،دإايتلن راة    د  رةد تتيط دا درتد-
د.ل  تمع  ددل أهيفداعات درا فلةدغيتدراتلهاي دياتي دد-
داسلي  داعات درا فلةدياعد  ع  دل ر ه د شتفداسمتت.د-
 حفدراتشتاليدرام د عروهه .د-

 رال ةلهليدرإليةلايادا  دراتعا دايعد عاي درا فلةد شتفديلمد ايعد في م د ل  رة د شتفدخلل. طتيادد-

د طتياداهلةريداعات درا فلةدا درامعا درالر  د رامعا دي د ع د لإمر رمدراعإل فدرام طعاعويادراي  نا.دد-
د(.(Tanang, 2014 طتياداعلةاه د اهلةر ه داميسي دب لئ ه دد-
 ا ة دد دياددعد،داطددلئدادد ة داعادد درا فددلةدياددعدرام  يددتدرإلادد ري د   ددع ت دادد درامعلاددفداددمدرتاددعةدرا لة ددا-

د رخفدراةيلادرامعايتيا.  ي  نهلداتشتاليد حاهلد وعاهلدا  ادرا ال دام ع تد ايليدراعتفدررحمعرئد
د يسي دل رئداعات درا فلةد اهلةر ه دا دراعتايادرامعايتيا.-
د ت   د ةتماداعا درا فلةدرا ت ياداه  درام ع تدراعفي  دل درامتنيادراعفي يا.دد-
د ع   دراتضلدراعفي  داه .د-
د ديتايليدرامغييتد رام ع ت.د تتيطه داد-
د(.د152ل،د2017،ديسيت د   شةيعه دياعدرامعا دا  دراييل د،د طتياداهلةر ه دإعرئدبلالد  ة سيادلمد ينياد-
د عفيطد  طيليدرامعاي دراتعلصت د رإمر راهلدا دتيصللدراتعاعاادااتمعا درا ةيتد شتفداليف.  ع تداهلةريد-
دةدراتعاعاليد رافيتدي دبفدالدهعدو   د ام عة. تتيط دا داهلةريدرإمر رمداصل د-
د راليمتل دياعدلإلايبدرامعا درالر  .،د تإيخداة لدرامعا دراتسمتتد رامعا دا  دراييل د-
درإلإهلمد شتفداليفدا داعلاةادرا ءليلدرامعايتياد أإاع ديات د ام عة.د-
ايددداداددد ديعد  ةي هدددلدامي يدددادرا ل راعتدددفدياددد،داعر فدددادراتسدددمة ريداددد داةدددللداتت دددليدرامعادددي د رادددمعا د-

د(د16،د2016،درايتم ،دايت  رامعاي د
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د طتيادرا  ة دا ي دياعدرإمر رمدراعإل فدرام طعاعوياد راعت  دراعتايادخاللداتلةإادرام ة  داا فلة.د-
 ع   دا ة  دياعد  ةياد  طعاعويلدراتعاعالي؛دتذدلصدفيلدرا د ة ديادعد  ةيداد  طعاعويدلدراتعاعادليدد-

دا درا  ةريدراتهطيادراال ااداتعا درا فلةدخلصادا درا  لدراتم  اا. رح  د
ا دلوفدرامعرصفدراتمفل لدل درامعدل ند،د  ة ف دا دخاللدايلادراشفتادرالامترضيادياعدشفتادرإلامتالد-

دل دحفدراتشتالي.
رامعادددي دد ي يدددادغليدددليد لهددد ر درامددد ة بد رامعادددي دراتسدددمتتداتعاددد درا فدددلةد اعر فدددادرام دددع تد   طيدددليد-

د(Wanga and Huang,2019)راي  ناديةتدرإلامتالد رام ة بدي د ع د
 أهمية التطوير الم    لمعلم الكبار ومبرراته:

رام ددع تدراتعتادد د راتهطدد دااتعاتددي د شددتفديددلمد اعادد درا فددلةد صدد ادخلصددادضددت ة داايدداددُيَعدد ُّد
ددد،دامغيدددتداددد دل  رةهددد امي يدددادرإلصدددالحليدرامعايتيدددادراي  ندددادرامددد د م ادددبداطهدددلداعر فدددادر اتمغيدددتريددل فع 

 ذادمد ل فدلعد تر دادرامد ة  دراي  ندادرامد د د ي درإلاد رعد رالام دلةد رإدم الايادرام  يدتد راتهدلةريد،دراييل 
اددد دراةعرادددبدرامددد د  دددت ديادددعدراتعاتدددي دصددد فداددد ةر ه درامددد د عددد ددراتت ف ددداد لحميلودددليدإدددع دراعتدددف

د(د52،د2009،دضيل  د يل ه دا دلوفدرام ع تد رام  مد اهلةر ه دايسم يععردراع لئد مللدبفدتاتلا

 ادد دفهددتيدراع  دد دادد درا ةرإددليدرامدد دل دد يدلهتيددادرام ددع تدرام طدد داتهددلةريدراتعادد د شددتفديددلمد
 Mantyla and  ةرإدددداد،د(2018 اعددددفدلات هددددل د ةرإدددداديادددد د،د اعادددد درا فددددلةد صدددد ادخلصددددا

Gividen,2016) د  ةرإدددا2016 د(د  ةرإدددادحلاددد)(Gebara, 2010)تذدلوتعدددلدهدددل درا ةرإدددليدد؛
دياع 

ضدددت ة د  دددع تدراتهدددلةريدرام طيددداداتعاتددد درا فدددلةداددد دخددداللدرإدددمر رمدراةدددتراجدرام ة ةيدددادرإلا مت ايدددادد-
دراتر  اد ا لدامصعةريدراتعاتي د رحميلول ه .

د.لثطلئديتايادرامعاي د رامعا ا ددرامعاي درايتلدياعد  ة ةه دياعدرإمر رمد  طيليد-
د   ة بدراتعاتي دياعدرإمر راهلدا دراعتايادرامعايتيا.درام طيليدرامعايتيادتضت ة د عراد-
دراي  نا.رإمر رمدرام طيليدداتعاتي د أهتيا إلطدرلاشتدراعي دا دد-
   دع تداهددلةريدراتعاتددي ددضدت ة دةصدد دراتدعرة دراتلايددادرا لتيدداداد د ددعايتدرام طيدليدرامعايتيددادراي  ندداد-

دياعدبي يادرإمر راهل.

د دِ َأاَّ ُدرد متنفدلهتيادرام ع تدراتهط داتعا درا فلةد اهل

د  ع تداهلةريداعا درا فلةدرام ة سياد رامتت دا درإمر رمدرإمتر يةيليداطلإفا.د-
د تتيط دا درإمر رمدلإلايبدرامعا درالر  دا درافيتد رايصعلدياعدراتعاعاليد راتعلة .د-
درام ة  .درا  ة دياعدرإمر رمدرام طعاعويادراي  نادا دد-
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  تتيطدد دادد داعر فدداد يدد يليدراعصددتدادد د،د  ددع تداهددلة داعادد درا فددلةدادد د  ةي ددليدراددمعا درإلا مت ادد د-
د(.د2018،دراعاعمد رام طياد يا 

 تتددي داعادد درا فددلةدادد درإددمر رمد  طعاعويددلدراتعاعاددليد رامعاددي درإلا مت ادد دادد دخ اددادايددعدرتايدددادد-
د دياعدرإمر راهلدرتانفدا دراعتايادرامعايتيا.  عاي درا فلةدا دخاللد عايتهلد   ة ف

دت سدددل داعاددد درا فدددلةدراتهدددلةريدرتإلإددديادراال اددداداددد دراتتلةإدددليدرام ة سدددياداددد دادددتراجدايدددعدرتايددداد-
د(.2013،د راس ل 

3

عوهدليداتت دادامعد   د  ةيعداد ع  يداةتةريدرالهمتلمد إي ر داتراجد  ة بداعا درا فدلةدادمعت د 
رامدد ة بددل    دد،د ملاسدداةيليدرامدد ديعددلا داطهددلد عاددي درا فددلة،د عاددي درا فددلةد ملحميلوددليدراتعادد دراترما ددا

   ة فدد دياددعد،د  طتيددادا ةر دد د اهلةر دد ،د   ع تهددلدادد داطددلئداعاعال دد د اعلةادد دللإلإددي ددراتعادد درا فددلةد  ة د
 رادمتت داد د،د  دعايتدخةدتريدرادمعا درا عدلل،داداعا دايدعدرتايدا ي يادرامعلافدامدرا فلةد  يتفداسل اي

د(2009،د ت درافيتداايصعلدياعدراتعتااد حةل  د

د  عددع دلهتيدداد دد ة بداعادد درا فددلةدام   دد  د لاتعاعاددليد راتهددلةريدرامدد ديصددفحدادد دخالاهددلديددلاال د
ةاددمد،د د  ةهدد دادد دراييددل ادد د شددتيفدر ةلهددليدرا رةإددي د     دد ه د لاعإددل فدرامدد د عيددطه دياددعداهدددراددلثت د

 تدلديت دفداد داعرصداادامل عداد،د  اعد دايدعدرامعادي درادلر  ،ده د رصل صده د خةدتر ه دراتم دت   اسمع دل ر
حيدتد تتطد داد در مسدل درات  د داد دراتعدلة دراي  نداداد داةدلاليدد؛رام عةريدراعاتياد رامتمع ادراي  نا

   ة فد ديادعد،دتطهةيدادراال اداداعتاد د اتلةإدم   تت داعا درا فدلةداد دراتهدلةريدرافينيداد را،د رصص 
د(.د2016،د اعإعد  تت داعا درا فلةدا داهلةريدرامعاي دا  دراييل ،داهلةريدرال صلل

  تتدد دتوتددللد،د ددلاةتراجدرام ة ةيددادااتعادد دادد دهددلردراعصددتداالهمتددلم تددلدلندهطددلمداةددتةريدي  دد  د
 ذامدتيتلد ا  

دب ديسم يمدراتعاتعنداعروهادرامي يليد امل عادرام عةريدراة    .دلندرامة   د رام ع تدلاترندضت ة لند-
درالا ةلةدراتعتا درال دلصفحدا دإتليدراعصتد إهعااد  اادراتعاعالي.د-
  ةداعادد درا فددلةدراتطددعطد دد دادد د غييددتدرات ددل ي د رال ةلهددلي دتنداهتدداداعادد درا فددلةدايسددلدادد دا ددفدد-

تددددعر  دراصددددلاحد اسددددلي   دياددددعدر مسددددل درارددددي داددددفدادددد د  ددددع  درا،دراتعتادددداد راتعاعاددددليدا ددددا
 رال ةلهليدراتتغعماد راساعمدرا ع  درال ديسدتحداد دامعد  فدرال ةلهدليد راتيدعلد  تإديرهلدحسدبد

 ادد دثدد ديةددبدلند مءددت داددتراجدرامدد ة بد رام ددع تد اددمدرارددي د رال ةلهددليد،داددلد  مءدد دراءددت ة 
دو داتعا درا فلة.ت داتالاجداعددللإلإيًّددلاتعا ددعص هل راطتتدرايهلدا

رخددمال د ددت د عاددي درا فددلةديدد دراصددغلة دتند دد ة بداعادد درا فددلةدياددعدتشددترمدرا رةإددي دادد دراعتايددادد-
الرديةبد  ة بداعا درا فلةديادعد ادمدرتإدلايبد را تر دادرامد داد دشدأاهلدلندد؛رامعايتيادلاتداه 
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لاادتادددعد  عيدددفدرتاشددد اد لإلضددد،داددد دراتعادددعدرامعايتددد دل  عدددفد  ةدراتدددمعا درا ةيدددتد وعاددد داشدددلةب د
رامعايتيادا دراعتايادرامعايتياد اعبدرت  رةد غيتهلدا درتإلايبدرامتمع ادراتهتدادرامد داد دشدأاهلد

داسلي  درا فلةدياعدرامعا .د
راشدت طدرتإلإدياددَلنَّددتادعضت ة د عراتدرا  ليليدراعاتياد رامعايتيا د شيتدي  دا درت ايليدرامتمع ادد-

لةد متندددفداددد دضدددت ة د دددعراتدارمادددعدرا  ليدددليدااتعاددد دادددمدرإلاتدددلمد لاتعاعادددليداطةدددلحداعاددد درا فددد
 اددد دثددد دلصدددفحد،د مدددلا ت دراتطلإدددفادامعادددي درا فدددلة،درتإلإدددياداددد دراتدددعر درامددد دي عادددعندام ة سدددهل

إددعرئدادد داددتراجددلوعهت  دددررالهمتددلمدامطتيدداد اددمدرا  ليددليد راتهددلةريدراتت ف دداداهددلدادد  دراتعادد دلاددت د
لثطددلئدراردد م؛د اددلرد عطدد دراةهددليدراتسددل ااديدد داددتراجدرامدد ة بدادد داددتراجد  ة ةيدداددتيدد ر  دل دادد 

دالشم ل د امدرا  ليليدرام د  ة دراتعا ديايهل.دراص ة دداعص  اميايفدايمع دالدي عمدراتعا دام ة س د
ددرراتمغيدتريد راتسدمي ثليدرامد ديشده هلدراعصددتد  دت ديادعداعاد درا فددلةدل  رة دد-   دد داد ددلو  د  د اهلا 

لثطلئدرار اادام د ي درارةدتريدا د  م ابدضت ة درالهمتلمداةتراجدتي ر  د   ة ف د،داعوع  دا داةف
 رتإلايبدرامعايتيادراي  نداد ادلداد دشدأا دلنديتمسدبدراتعاد دراتعدلة د راتهدلةريدراعلاداد راطععيداد

تد امغيتر د د اعدفدرام د ةعا د مطلإبد  معرئمدامدل  رة دراة    د امداسمي ثليدراعصددراال اادا 
داد دهلردي ت دياعدراةهليدراتسل اادبلاةلاعدليد راديت داعود دخدللداد د ددلراعدلا دراعتمد ديتعا 

 دد ة بدراتعاتددي د   ددع ته د تددلد مسدداداددمدهددل درامغيددتريد متددلديتتددطه دادد دل رئدل  رةهدد دراتمعدد   د
دأاءفدصعة داتتطا. 

 دافددل ئد اتت ددليدو  دد  ديتتدد دلند غيددتدامددل جدرافيددعثدادد درامتميدداد يادد دراددط  د اددلد معصددفدتايدد داددد-
ا دراتفل ئدراتمعلة ديايهلدا داي رندرامتمياداعو ديلمد  عاي درا فلةداعو دخلل؛د ا دث ددر نيت د

اتدد دراءددت ة داتعادد درا فددلةدرإلاتددلمداهددل دراتعددلة د راطتت ددليدراة  دد  دايسددم ي دادد د  ةي هددلدادد د
د عاي د  عا درا فلة.

دد  ددع تداددتراجد عاددي درا فددلد- اددلامد طفغدد دلند عر ددبد  ددع تدل داتاددلاجددلةدراتعوهدداداا فددلةد لإددمتترةد ا  
 عايتدد د دد ة بدراتعاتددي دراددل  د عبددفدتادديه د دد ة  دهددلردراةتاددلاجداا فددلةدادد دخدداللد  ددع ته دياددعد

افد بي يداد  دع  د،د بي ياد  ع  د عا درا رةإي ،د  عفيطد  طعاعويلدرامعاي دا دهلر،د ي يادرام ة  
تاددعدراتعضددعيليدرامدد دييمع هددلدراةتاددلاجد رامدد دادد د  ددعندو  دد  د لاطسددفاددا دد .د لإلضددلاراةتاددلاجدذر

دااتعا دا س .
  ةي ليدرامعاي درإلا مت ا د هعد  ةيادراعا داد دوتيدمدوعرادبدراعتايدادرامعايتيداداد دت دلةداطتدعا دد-

يتيدادراتتودع د  ي يدادرتهد ر درامعا،دحدفدراتشدتاليداد دراعتايدادرامعايتيداداد ام لافد تدلديسدلي د
 أاءدددفدصدددعة داتتطددداد مأادددفد  ا دددا.د هدددلرد م ادددبد ددد ة بداعاتددد درا فدددلةد لإدددمتترةديادددعدبي يددداد

و  دد دادد داةددللد  طعاعويددلدرامعاددي دادد ديتايمدد  د عاددي د  عادد درا فددلةد تددلددعادد دبددفداددلدهدددرالإددم ل  
ديسلي دياعد ي يادرته ر درامعايتياداةتراجد عاي درا فلةد صعة دوي  .
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 راسيلإيادا دراتةمتم دا دراتعدت  دلند عادي درا فدلةد دت فادد رالامصل يا  درالومتلعياد غيتدراتتدد-
اهدعد هد  دا ةودادبةيدت دتادعد طتيدادرا د ةريد،د ر ادرامطتيداداد دراتةمتدمد ةعراةهدلدراترما دادللإلإ د

عاد دراترما ادتاتر دراتةمتمدايتتطه دا دراتشلةبادرا علاادا د طتياداةمتعل ه ؛د ادلرديةدبديادعدا
 راسيلإدددديادادددد دراتةمتددددمدد رالامصددددل يارا فددددلةدلنديتددددعندياددددعد يدددد د ددددلمد ددددلاتت  درالومتلعيدددداد

يسددم ي دد؛درتاددتدراددل  بددفدهددلرد مغيددتدادد دامددت دتاددعدلخددت د،د اشددتاليدهددلردراتةمتددمد ام افل دد 
دتي ر د  ةريد  ة ةياداتعات درا فلةدامفصيته داهل درامغيتري.

ادد دو  دد  دادد داةددللدتيدد ر دراتعادد د   ة فدد ددلادد  ةهلداتضددلدلهدد را ددايددعداةدد لدراتيلإددةيا درامدد درال ةددل د-
 ر مسددل د،در مسددل دراتعددلة د  عتيدادراددعي دراتهطدد ،دلثطدلئدرار ادداداطهددلد  ددع تداهدلةريدرامدد ة  

ضدت ة د اةيداد،د ر مسل داهلةريدرام ع  درالر  د راتسدمتت،داهلةريدو    دا د   داسمه اادا داةف
را فلةد اعروهادرا صعةدا درت رئدرام ة س داتعاد درا فدلةداطهدلدضدععدرالحميلوليدراتهطياداتعا د

 يد مدرا د ة ديادعدرادمعا درادلر  د راعةد د،درإمر رمدرتإلايبدراعاتيادا د  د  تدرحميلودليدرا رةإدي 
ا داعروهاداشتاليدرا رةإي درا فدلةد إ ةرمدادلد  تضد درا دت  درا ت يدادايدطه داد دتودترئريديةدبد

درام ة  .لثطلئدا داتريل هلد
ايعدرتخلد ت هعمدرامتميادراتسمتت د رامعا درالر  دبلإمتر يةياد تمع ادر ردل هلدراع  د داد ددرال ةل   ر  دد-

 هددلرديسددم ي دتيدد ر د،د  لدراعددلا داميةددادام ر دد دراتعددلة د   ددعةدرا  ليددليدراال اددادااتهدد دراترما ددا
خدددلدهدددل دراددد  ةريد دددلامعا درادددلر  د ضدددت ة دلند أ،د  ةريد  ة ةيدددادامعددد   د امطعيددداداتعاتددد درا فدددلة

 ,.Omer et alد;دAkinci, and Acar, 2019 د لإمتر يةياد عايتيادامط يلدلغابدهدل دراد  ةري

د(د2005،د؛دراته   2014،درات يت د ؛دGardiner et a et al., 2015؛د2017

ند رامدرايللداد دراديت دبتدلد شديتداإ،دبد   ع تداهلةريداعات درا فلةياعدراتغ دا دلهتياد  ة 
 دادد درا ةرإددليدلنداعادد درا فددلةداد دييصددفدياددعدح دد دادد درامد ة بد رام ددع تدراتهطدد دلإددع د تعاتدد د دع را

 رادددط ئداددد ددخلصدددا،د رايري دددادلنديددد مد ددد ة بدراتعاتدددي ديعدددع دتادددعديددد مد ودددع داي رايدددا،درامعادددي دراعدددلم
لثطددلئدراعتددفدادد داددتراجد عاددي درا فددلةداميةددادادد د يدد مدرإددم ترةدراتعاتددي د،دياددعدرامدد ة برا ددعر ةدرا ددل ة د

 ادد دخدداللدرال ددالعدياددعد عدديد،د ااددادرادد ةوليدراعفي يددادراتملحددا،درار ددل درتوددعةد  ددأختدصددتاهل
درا ةرإددددليدراطتت دددداداعراددددمداددددتراجد عاددددي درا فددددلةد   ع تهددددلد اطهددددلدتيدددد ر دراتعادددد دراتطلإددددبد ادددد دلات هددددل

 Kasem,2015; Muhi Aldeen,2011 ؛د2011،د؛درا ريدد د2013،د؛دراهةددع 2014،د رايددل (،د
ا شدعدادندلنا دامدل جدرا ةرإدادراتي رايدادرامد دادلمداهدلدرافلحدل را الا د،د(2008،درارلات د ؛ 2008،دايت 

ادددعديددد  داددد دتخاصدددلدرافلحنددداد،داددد دراةلاعدددليدرايتطيدددايددد داععادددليدرام دددع تدراتهطددد داتعاددد درا فدددلةد
د ديأ  ات هلدالدلليدرالإمطملو
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ددد- ادد دراعددلا دراعتمدد د صدد اديلادداد رادديت ددللندراتمأاددفداعراددمدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةد خصعص 
الد عود دالإسدليد تمع دادامرصصداداد دتيد ر د  د ة بداعاد درا فدلةد لا د ةددية دَلاَّ ُداعو دخللد

د   دا دراتععاليداطهل  عرو دراعدَلاَّ ُدراتتلثفدا دالإسليداعات درامعاي درتإلإ دبتلد
دلندهطلمدا ة دا داتراجدتي ر د   ة بداعا درا فلة.دد-
لنداددتراجدريدد ر داعاتدد درا فددلةد ل ضدددليه دراتهطيددادادد دراتيدد رند  ددعمديادددعدوهددع د  ععيددادادد داةدددفدد-

درانلاع ادا دراغلاب.دامرتو 
داددلدي ددلة  رتوددلددياددعدراددتغ دادد دتاشددلئداتاددلاجد عاددي درا فددلةدادد دولاعددادت د يدد  درادد اعليدرامدد د-

ديتل دييمءتدرايعمدالام لة دا نيتدا دراتم افلي.دَاِإاِ  ُد اعاد ياعدراتغ دا در ةلهليد  ع ت د(د21 
ضدددععداليايدددادراعفي دددادرانلاندددادااةلاعدددادراتمتناددداد غيدددل داتر ددد درامددد ة بدراتسدددمتتد مدددتراجدرار ادددادد-

دا دراةلاعليدرايتطياد خلصادا دهلردراتةلل.دخت دراتةمتعيادرت
ي مد ودع دلاسدلمد رصدئد عادي درا فدلةد تايدليدرامتميداد تدفدراةلاعدليدرايتطيدادإليد ر د  د ة بداعاد دد-

حيتدد؛ لإلضلاادتاعداصعةدبايليدرامتميادا د  ع تدرته ر درامتمع ادإلي ر داعا درا فلة،درا فلة
 تي دبتلد طفغ .ي دغيل درإلي ر دراتهط دااتعاداءال د،د هم د لاطعرح دراطتت ادل نتدا درام ةيريا

دراةلاعلي؛داتلدييتمدبايل هلدا د عاتدرارةت دراال اا.ا دااادراتمرصصي دا دايعدرتاياد  عاي درا فلةدد-
 ليمفددلةدلاهدد د،دغلاةيددادراعددلااي دادد داةددللدايددعدرتايدداد  عاددي درا فددلةدادد داعاتدد دراتتحاددادرالام ر يدداد-

دااريلمدامامدراتهتا.دل رتات داهطي ددررت نتدرامشلة د
 يدد مد ةر ددمه درا لتيدداد  ددت د لإددلايبد عاددي درا فددلةد،ديدد مد  ددتلداعاتدد درا فددلةدااعتددفدادد دهددلردراتةددللد-

د لإلضلاادالام لةه دااتهلة دراتطهةيادرام د ستحداه د تعلاةادراتشتاليدراتي رايادرام د عروهه .،د اتت ل  
  عاددي درا فددلةد صدد اد،دصدد اديلادداغيددل درا ددعراي د رامشددت عليدرامدد د ةعددفدراطتددعدراتهطدد دادد درامعاددي د د-

دخلصادا دشت طدرالإمتترةدا دراتهطا.
راليمتل ديادعد دت د  اي يداد عمتد داد داعتتهدلديادعدراما دي د راتيلضدتريد  ندرإلادل  داد د  ةي دليدد-

درام طعاعويلدراي  نا.د
تد راتاد دادلامر يادود ئدالد مةد لداد ديتايدادرام دع ،دغيل درامر يادرا ليدفداةدتراجدرام دع تدراتهطد د-

د أ  رةد ل رئدراتعا .
غيددل د  ةدرارةددترئد لصدديل درا  ددلئريدادد داددتراجدرام ددع تدراتهطدد دبأإددل ل دراةلاعددليد راترمصددي دد-

د تةللد عاي درا فلة.
د.ل اعطع  ددلهتلاه دال ي دتدي مدةغفادبنيتدا دراتعاتي دا ديتايادرام ع تدراتهط د سةبدد-
يدددعدرتايددداد  عادددي درا فدددلةداعضدددعيليدشدددتاياد معيددد  ديددد دايمدددع دادددتراجدرامددد ة بد رام دددع تداتعاددد داد-

 عاهلد متندفداد د  دع تداهدلةريداعاد درا فدلةدتيتدلدد؛رامة   درامتمع د الد م ادامدام افليدراعصت
راةددتراجدرامدد د ع دد داتعاتدد درا فددلةد رامدد د  ددعنددَلنَّدبتددلد،د معادداد تهددلةريدرامدد ة  دراتمعددلة ديايهددل
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ااي داهلدخ ادإطع اد سيتديايهلد اد د،دعر ياد غيتداطتتاياعدشتفد ةعديتفد ع  د صعة ديش
د مصعة داطمتتا.دل ع  دإطع  د

رادد  ةريدرام ة ةيددادرات  اددادااتعاتددي دغيددتدبلتيددادإل سددل دراتعادد دراتهددلةريدراتهطيدداد رام ة سدديادراال اددادد-
يددد دلند عددديدراتعاتدددي دراعدددلااي داددد دهدددلردراتةدددللداددد دييصددداعرديادددعدل د  ةريدداءدددال د،داا فدددلة

د ة ةياداةفدراعتف. 
دي مد وع د سهياليدامط يلدهل دراةتراجدخلصادالد معااد لتوه  دراال ااداتعضعيليدرام ة ب.د-
دا د عيدراةعرابدراعتايا.دلاصعةدبايليدرامتميادا دتي ر دراتعا دخصعص دد-
  د دهدلردرا صدعةدتادعدضدععداد د يدر عد د د،داصعةد عيداتراجدرامد ة بدراتط دل دامد ة بداعاد درا فدلةد-

دل داءععدتي ر دهل دراةتراجد  ط يلهل.،درايلوليدرام ة ةيادااتعاتي 
داي   ياداتلدرام ع تدراتهط داتعات درا فلةدا دراةلاعليدرايتطيا.د-
لندلإلايبدرام ة بد رام ع تدراتهط دااتعا د صد اديلاداد اعاتد درا فدلةدخلصداديغادبديايهدلدرا دل مدد-

دم دا دشأاهلد  ع تدرت رئدراتهط داتعا درا فلة.امدااادرإمر رمدرتإلايبدرا،دراطتت د
الد سدددده د إيدددد ر د  دددد ة بداعادددد د،دبايددددليدرامتميددددادل دغيتهددددلدادددد دبايددددليدراةلاعددددليدرايتطيددددادرتخددددت دد-

إدعرئداد داعاتدد د،دادفداعاتدي دامطدعي دراتصدل ةد رامرصدئ،دامرصدئداد د عادي درا فدلةد عيطد 
  ندلنديتدددعندهطدددلمدشدددعبد،د  ةريد  ة ةيددداداهددد ادددمدرال م دددلئد ع ددد د،دراتتحادددادرالام ر يددداد رانلاع دددا

 تايليدرامتميدادإليد ر د  د ة بداعاد دامرصدئداد داةدللد عادي درا فدلةدبتدلدهدعدرايدللداد دراد  لد
دراتم  اادبلاعاليليدراتمي  درتات تياد ة إيلد غيتهلدا درا  لدراتم  اا.د

 اةد دهدلرد،دلثطددلئدرار ادداداد دتعاد اي دتي ر د   ة بدراتعا داةفدرار اداد  د ة بد  أهيدفدرادرالا صللد-
ايطتدددلدرإليدددد ر د،د رالا صدددللداددد دلندرإليدددد ر داةدددفدرار ادددداد مدددعال دبايدددليدرامتميدددداد اعلهددد دراتعاتددددي

د رامعاي .درامتميادلثطلئدرار ااد معال دت رةريد  ح ريدرامد ة بد رامأهيدفداد د  رة ا د رام ة بد
 راليمتدددل درادددت ي ديادددعدراتم دددعيي داددد د،د عادددي درا فدددلةداتمرتوددد اددد ة دراددد ةوليدراعفي يدددادراتملحدددادد-

درتو درانلاع اداامعاي دا داتر  دايعدرتايا.ام

راددتغ دادد درامعرصددفدرا ددل  داددي دوهددل دايددعدرتايدداد  عاددي درا فددلةد بايددليددياددعدِتاَّدد ُد  تتدد درا ددعلد
رامر ياد رامطسديادراةيد داد ددِاِإنَّدرامتميادا دراةلاعليدتيتلد معااد لام ة بد ملام ع تدراتهط دااتعاتي د

دل دشف داع  م.دل رلدضعي  د  صتي دايمع دهل دراةتراجدالد

ددد- ادد دفددفدراتددت  دراترهطددادراتمددأثت د،د  ددلي دبايددليدرامتميدداديدد دل رئد  ةهددلدادد دراعاددلدرايددلا دلليء 
ادد د ي يددادراطتددعدل درام ددع تدراتهطدد دادد دخدداللد  عيددفداددتراجدرامدد ة بد،د ددلايت درادد ر ت دادد درادديت 

د  م  دتاعدرآلايادراال اادإلاةلحد امدراتهتا.دَلاََّهلبتلد،داترما ار
دددل هطدددلمددد-  اددد د تندددفدراتصددد ةد،داععادددليدلخدددت دغيدددتدافلشدددت د عروددد درامعادددي دراةدددلاع داددد دراددديت دليء 

دشد   دراءدغاديادعد تدلداهدلداد د  ة لاععرافدراسيلإدياد  متنفد،درات ي داتهعةدراتععاليدراسل  ا
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ديطدد الد  ددعندراةيلددادراسيلإدديادادد دحلاددا  دد  ر درتاددتدإددعلد،دصددادراةلاعددليارماددعدراتلإسددليد خل
 ا د د،دتشتاادرامعاي دا درايت داشدتاادا اطداا درالض تر د رام هعةدبتلدهعدرايللدا درايت .دا

 ثدددلةدرايدددت د اددد د  مصدددتديادددعددحيدددتد عإدددعل،درايدددت داددد درادددةال د  دددلا  ءددلي لد ثلةهدددلد سدددةبد
حريريددادالاتددادادد دهددل دداأإددل هطددلمدبددلند إند،د راط سدد داصددي راةلاددبدرالامصددل  دل دراةلاددبدر

دشده هل دالد د رلدتالدلندراةلابدرامعايت دبلندرتش د أثت ردياعد علدإطعريدرايت درامد ،دراةعراب
،درامعايتياديد دراصدترعدلإسلي عتفدياعد ييي دراتدا أ تر دراط رعدا درايت دحمعدرايعم.دادرايت 
تادددعدرامشدددلةدراصدددتريليدراسيلإدددياد راي ميدددادادددي دراطددد رعدراسيلإددد دل دددتر ددادددي دمةدددلذ راد ا ددد دل 

  طددددلا دراءددددغعطدراسيلإدددديادياددددعدصددددطلعدرا ددددترةدادددد دهددددل د،دراعددددلااي دادددد دراتلإسددددليدرامعايتيددددا
،دل  دتاعد عادعدراع  د داطهدلد  د هعةداسدمع درت رئدايهدل؛د هعدالدراةلاعلي خلصاد،دراتلإسلي

رالامصل يادرامد درتاطياد د ادراصترعد سةبدرت ضلعدتاعدلال  دااطل حي دا داطلد عءهلد  يعل
دراتعاتي د را افادياعدح دإعرئ.دياعلثتيد شتفدبةيتد د،داتضمهلدرايت 

ادد درام ددع تددهددلاددلدراتععاددليدرامدد د يددعلد  ندنيددلمدراةلاعددليدرايتطيدداد تتلةإدداد  ةد  ددطئدياددع د"
 اد  ت د اتر د د،دتهط داتعات درا فلةدا درايت دا د وهاداتتدليءلئدهيلدادرامد ة  د تايدليدرامتميدارا

د". عاي درا فلة؟

ا ددفدا ددت دادد د رالايددتر دراتعيددلة د،دحسددل دراتمعإدد ليدرايسددلايااصول دداديدد دهددلردراسددلرلد دد د د
اديايهددلدايتتددعدرالإددمفلااد  دد دراليمتددل دادد درايتدد درا ةودداداالإددمةل ادياددعداعيددلةدر  دد،دا دتريدرالإددمفلاا

درآل   دد2) راة  لددبتلدهعداعضٌحدا امي   د ةوادرإليلااد  ت يبدراعفلةريد
 ( درجة الحكم على معوقات قيام الجامعات بالتطوير المهني لمعلمي الكبار.2جدول)

 3-2.26من  2.25 -1.51من  1.50 - 0.76من  0.75 .- 0من  درجة اإلعاقة

 قوية متوسطة ضعيفة منعدمة مدى المتوسطات

د(د3 تيتلد ا ديت دتول ادراسلرلدرت لدبتلدا دراة  ل 
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 ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة3جدول)

 علمي الكبار في اليمن.حول المعوقات التي تحول دون قيام الجامعات اليمينة بممارسة دورها في التطوير المهني لم

 الرتبة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

التكرار  درجة الموافقة

والنسبة 

 المئوية

 الرقم المعوقات
 منعدمة

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قوية

3 0.42 2.81 
قلةةةةةة اات ااةةةةةال ااتاا ةةةةةة ا اةةةةةت    ك 326 68 4 0

اابةةةةةاامد اا ةرلب ةةةةةة ال يةةةةة لا اات  ةةةةة  

 1 لت  ااكبار.اتع
0 1 17.1 81.9 % 

8 0.48 2.73 
فةةة  ضةةةعل اا  ابةةةك يةةة ن رل ةةةال اا اي ةةةة  ك 298 94 6 0

ااجامعال وج از مح  األم ةة وععلة   ااكبةار 

 التبادرة ف  اا  ي ط ا ي لا ااتعلت ن.
2 

0 1.5 23.6 74.9 % 

7 0.45 2.74 
لةة   غ ةةاا اااةة او ن واا اةةالعال اا ةة  ع ك 295 101 2 0

 ي ي لا معلت  ااكبار أث اء اا ةمة.
3 

0 0.5 25.4 74.1 % 

17 0.68 2.48 
ي ةةاء ااةةةورال اا ةرلب ةةة دو  األ ةة  فةة   ك 230 132 33 3

 االع بار حاجال معلت  ااكبار اافعل ة.
4 

0.8 8.2 33.2 57.8 % 

17 0.75 2.48 
عةةة وع معلتةةة  ااكبةةةار عةةةن االا حةةةا   ك 243 110 37 8

 امد اا ةرلب أث اء اا ةمة.يبا
5 

2 9.3 27.6 61.1 % 

6 0.50 2.75 
واةةةل ااكةةة ادر اات  ااةةةة فةةة  عاةةةةل   ك 313 72 13 0

 ااباامد اا ةرلب ة اتعلت  ااكبار
6 

0 3.3 18.1 78.6 % 

14 0.67 2.52 
 ك 246 116 34 2

 7 وةرة اا ةرلب ااتس تا اتعلت  ااكبار.
0.5 8.5 29.1 61.9 % 

13 0.61 2.55 
قا ر ياامد اا ةرلب عن ع ولة ااتعل   ك 243 130 25 0

 يت ارة اا عل  اا اع .
8 

0 6.3 32.6 61.1 % 

12 0.59 2.58 
قلةةةة االا تةةةا  يااجاوةةةب اا يب اةةة  ع ةةةة  ك 252 125 21 0

 عةرلب معلت  ااكبار.
9 

0 5.3 31.4 63.3 % 

11 0.57 2.65 
ق اةةةار علةةةب أللةةةاا ب اا ال ةلةةةة فةةة  اال ك 275 110 10 3

 عةرلب معلت  ااكبار.
10 

0.8 2.5 27.6 69.1 % 

15 0.72 2.50 
وةرة عةرلب معلت  ااكبار علةب ألةاا ب  ك 240 132 12 14

 عا ل  م عةدة.
11 

3.5 3 33.2 60.3 % 

15 0.66 2.50 
ضعل اات ايعة اعائة اا ةرلب ف  مجةا   ك 227 153 8 10

 ااكبار. ععل  
12 

2.5 2 38.5 57 % 

10 0.56 2.66 
ضةةةةةةةةعل ععا ةةةةةةةةك ااتعلتةةةةةةةة ن غ ةةةةةةةةا  ك 279 101 18 0

 اات  اا ن ف  ععل   ااكبار.
13 

0 4.5 25.4 70.1 % 

18 0.64 2.47 
ضةةةةعل ااحةةةة اف  ااتاةمةةةةة الاةةةةائت ن علةةةةب  ك 219 151 26 2

 ع ي ط ااباامد اا ةرلب ة اتعلت  ااكبار.
14 

0.6 6.5 37.9 55 % 

9 0.65 2.68 
غ ةاا اا  سة م مةةج ااج ةال واات  تةةال  ك 304 69 17 8

 ااةوا ة اا   عع   ي عل   ااكبار ودعته.
15 

2 4.3 17.3 76.4 % 

4 0.49 2.77 
اا ةةةاوع غ ةةةا ااتسةةة ااة فةةة  ااةةة تن عع ةةةم  ك 319 66 13 0

ااجامعةةةال عةةةن ااا ةةةا  يةةةةوراا فةةة  عيةةة لا 

 م ارال معلت  ااكبار.
16 

0 3.2 16.6 80.2 % 

5 0.48 2.76 
وةرة ف  األقسا  اات  ااةة فة  اعةةاد  ك 312 77 9 0

 معلت  ااكبار ف  ااجامعال اا ت  ة.
17 

0 2.3 19.3 78.4 % 

16 0.62 2.49 
قلةةة ع ف ةةل اا ا  ةةال ااحةلتةةة فةة  عاةةةل   ك 221 150 27 0

 ااةورال اا ةرلب ة اتعلت  ااكبار.
18 

0 6.8 37.7 55.5 % 

19 0.62 2.43 
قلةةةة فةةة  األمةةةارن اا ةةة  عاةةةة  اابةةةاامد  ك 197 178 21 2

 اا ةرلب ة اتعلت  ااكبار.
19 

0.5 5.3 44.7 49.5 % 

7 0.51 2.74 
عة  عة فا قاعةةة ي اوةال لةل تة حة   ق ةالا  ك 308 76 14 0

 مح  األم ة وععل   ااكبار ف  اا تن.
20 

0 3.5 19.1 77.4 % 

2 0.52 2.83 
االع تةةاد ااكب ةةا فةة  محةة  األم ةةة علةةب  ك 351 30 13 4

 ااتاو لة. م  اج اات ي ع ن من 
21 

1 3.3 7.5 88.2 % 

1 0.36 2.85 
 ات  اجة عة  ع فا ااةرجال اا ف ف ةة  ك 340 57 1 0

 ععل   ااكبار.
22 

0 0.3 14.3 85.4 % 

  المتوسط الحسابي العام 2.64 0.59 -
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لندا ددتريدراتععاددليدرامدد د يدد دادد دنيددلمدراةلاعددليدرايتطيدداد ددلام ع تدد(3 راةدد  لدةادد ادد دد مءددح
-2.43 د تر حددلدراتمعإدد ليدرايسددلاياداهددلداددي ،د(دا ددت 22راتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت د مءددت د 

تاعد  ةوادرام د شيتدد هل دراتمعإ ليد  مدا درا لادراتر عادا دالليدراتريلسدراتم ة دراتملي (د2..2
اع ا(د  شيتدراطميةادراسل  ادتادعد  دلة درإدمةل ليدلادتر دييطدادرا ةرإدادحدعلدراتععادليدرامد د يدعلد  ند

دنيلمدراةلاعليدرايتطيادام ع تداعات درا فلةدا درايت .

 هددلرد د لدياددعد،د(9.20 د ددلايتر داعيدلة د،د(4..2 داادغدراتمعإدادرايسددلا دراعدلمداةتيددمدرا  دتري
 دلاتر دييطادرا ةرإادياعدراتععاليدرام د عيادراةلاعليدرايتطيادا درام ع تدراتهط دلندهطلمداعرا اداي

 عادددي دداتمرتوددد  يددد مد دددعاتدراددد ةوليدراعفي يدددادداددد دلادددت د ادددمدراتععادددلي ،داتعاتددد درا فدددلةداددد دراددديت 
د لإلضدلاادتادع،درتود درانلاع داام بدلامدراليمتدل درا ةيدتداد دايدعدرتايداديادعدراتم دعيي داد د،درا فلة

ذادمدتادعدديعد ر اد د،دااادراترصصليدراتلايدادامصدتي دراةدتراجدرام ة ةيداداام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلة(
ادمد ودع دراع  د داد دراتععادليدرامد د،دلندبايليدرامتمياد  م تدتادعدبنيدتداد درإلاتلادليدراتل يداد رافشدت ا

فددفدراتددت  درالإددمنطل ياد خلصددادادد د،دنيددلمدراةلاعددليدادد  ةهلدادد د دد ة بداعادد درا فددلةدادد دل ددلثتدإدداف د
 ضددععد أهيددفدايلددادرامدد ة بد،د  متنددفدادد دضددععدرإلاتلاددليدراتتصددع  ،درايلايددادرامدد ديتددتداهددلدرادديت 

،داميةددادضددععدادد درادد ي دراتددل  د رافشددت دادد داةددللد دد ة بدراتعاتددي ،د يدد مد ددعاتدرتوهدد  د راتعدد ري
  د ا دراد  ةدرادل د   اد د،دا فدلة ضععد وع دراتمرصصي دا دتي ر دراةتراجدرام ة ةيدادراهل اداداتعاد در

د اي    م .د،د ايليدرامتميا

لندادد درا  ددتريدرامدد دحصددالدياددعدلياددعدامعإددادحسددلا دد(3راةدد  لدةادد د ادد دل ضدديلدراطمددل جد
ااتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليدرايتطياد لام ع تدراتهط داتعات درا فلةد متنفدا درا  تريدةاد د

ددددلات فددداد طل اي ددد،د(2،د29،د3د،د.،دد11،د.1د،د1،د21،د22   ذادددمديادددعد،دااتمعإدددادرايسدددلا داهدددلدل ا  
دراطيعدرآل   د

 عادي درا فدلة"د لاتت فدادرت ادعدادي دداتمرتود  هد  د"دااداد دعاتدراد ةوليدراعفي يداد(د22ولئيدرا  ت  -1
 رايددتر د،د(2..2 د تمعإددادحسددلا ،دا ددتريداععاددليدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت 

(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع اداي دلاتر دييطادرا ةرإداديادعدلندااداد14.3 داعيلة د
ادد د،د عاددي درا فددلةدا لةادداد غيددته دادد دارتوددليدرامعاددي دراعددلمداتمرتودد رايصددعلدياددعدراعفددل عد

اتدلديسدةبد،دراةلاعدليد تسدل ايل هلداد درام دع تد رامد ة بدراتهطد د يعلد  ندنيدلمراتععاليدرام د
هدل دراطميةدادتادعدراطتدت دد عد ر اد د،دا دراتعاتي دراتمرصصي دااعتفدا داتر  د عاي درا فدلةدرية  د

رتاددتدد؛ اتعاتدد درا فددلةدا لةادداد أ ضددلعدراتعاتددي درآلخددت  ،دراتةمتعيدداداتلإسددليد عاددي درا فددلة
درال د ل  دتاعد  ايفدحصئدرامعفيطداتعا درا فلة.

دامرتوددد تداددد دايدددعدرتايددداديادددعدراتم دددعيي داددد د"راليمتدددل درا ةيدددد(د هددد 21ةاددد د ودددلئيدرا  دددت د-2
 تمعإداد،درانلاع ا."د لاتت فادرانلاياداي دا دتريداععادليدرام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلةداد دراديت 
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 هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع اداي دلاتر د،د(9.22  رايتر داعيلة د،د(3..2 دحسلا 
ااعتددفداد داتر دد د،درانلاع ددادراعلادادامرتود يي دادد دياددعدراتم دعددراليمتدل ييطدادرا ةرإدادياددعدلند

ايدددعدرتايددداد  عادددي درا فدددلةداددد دراتععادددليدرامددد د يدددعلد  ندنيدددلمدراةلاعدددليد تتلةإددداد  ةهدددلداددد د
 هددلرد مطددلاعداددمداددلدل صددلد دد د عدديدراتددل تتريدرا  ايدداد،درامدد ة بد رامطتيددادراتهطيدداداتعادد درا فددلة

 أهتيددادرايلوددادتاددعد دد ة بد،دم1012ايل ددلنديددلمد اطهددلدراتددل تتدرانلاددتدراددل دي دد دادد د عبيددعد ل
بتددلدل دد دلنداعاتدد درا فددلةدييمددلوعند  ةيعددادرايددللدتاددعدرامدد   د لاتهددلةريدراتعمددل  د،دراتم ددعيي 

 لإلضددلاادتاددعداددل تتد،د إيدد ر درادد ة سد راةددتراجد رإددمر رمدراعإددل فدراال اددادامسددهيفدياتيددادراددمعا 
  يسدددي د،دل ددد ديادددعدلهتيددداد ددد ة بداعاددد درا فدددلةدرادددل دم2990اادددي درادددل دي ددد داددد دراةتر  دددفديدددلمد

،د رإليدددد ر دراتهطدددد دااتعاتددددي دادددد داةددددللد عاددددي درا فلة راةددددلا ،د مطددددلئدرا دددد ةري،داسددددمع درامدددد ة ب
د(.29144439

 هددد د"داادددادراترصصدددليدراتلايدددادامصدددتي دراةدددتراجدرام ة ةيددداداام دددع تدراتهطددد دد(1ودددلئيدرا  دددت دةاددد  -3
،داددي دا ددتريداععاددليدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت اتعاتدد درا فددلة"د لاتت فددادرانلاندداد

(؛د هدلرد د لديادعدلندهطددلمداعرا دادا ةوداداع دداد9.42  رايدتر داعيددلة د،د(1..2  تمعإدادحسدلا 
اي دلاتر دييطادرا ةرإاداد دلنداادادراترصصدليدراتلايدادامصدتي دراةدتراجدرام ة ةيدادام دع تداعاتد د

د عد ر د،دندنيدلمدراةلاعدليداد ة هلداد د صدتي دراةدتراجدرام ة ةيدارا فلةداد دراتععادليدرامد د يدعلد  د
هددل دراطميةددادتاددعديدد مدرهمتددلمد  رة دراتلايددادامرصدديئداي رايددادبلتيددادااةلاعدداد سددم يمدادد دخالاهددلد
داطلئدرا  ةريدرام ة ةياد  صتي داتراجدا دشأاهلد طتياداهلةريداعات درا فلةدا دهلردرامرصئ.د

"راتت  دغيتدراتسم ت دا درايت د عيادراةلاعليديد دراريدلمداد  ةهلداد دد(د ه .1ولئيدرا  ت دةا  -4
  ددع تداهددلةريداعاتدد درا فددلة"د لاتت فددادراتر عدداداددي دا ددتريدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةداددد د

(؛د هدددلرد ددد لديادددعدلندهطدددلمداعرا ددداد9.40  رايدددتر داعيدددلة د،د(2.11  تمعإدددادحسدددلا ،دراددديت 
ا ةرإددداديادددعدلندراتدددت  درامددد د تدددتداهدددلدراددديت داددد دحدددت  د يددد مدا ةوددداداع دددادادددي دلادددتر دييطدددادر

،د د ة بد   دع تداعاتد درا فدلةي دراريدلمداد  ةهلداد درإم ترةدا دراتععاليدرام د عيادراةلاعليد
هددل دراطميةددادتاددعدرإددمتترةدرايددت  د رت ضددلعدرامدد داددتيد الد دد رلد تددتداهددلدرادديت دحمددعدد عدد ر ادد د
ديدرامعايتياد اطهلدراةلاعليدي دل رئديتاهل.طمجديط د عاعدارماعدراتلإسلارآلند

 هد د"داد ة داد درتاسددلمدراتمرصصداداد دتيد ر داعاتد درا فدلةداد دراةلاعددليدد(11ودلئيدرا  دت دةاد  -2
 تمعإداد،درايتطيا."د لاتت فادرارلاساداي دا تريداععاليدرام ع تدراتهط داتعات درا فلةدا دراديت 

 هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع اداي دلاتر د(؛د.9.4  رايتر داعيلة د،د(.2.1 دحسلا 
ييطدددادرا ةرإددداديادددعدلنداددد ة درتاسدددلمدراتمرصصددداداددد دتيددد ر داعاتددد درا فدددلةداددد دراةلاعدددليداددد د

هددلردد عدد ر ادد د،دراتععاددليدرامدد د يددعلد  ندرالهمتددلمد ددلام ع تدراتهطدد د  يسددي داهددلةر ه دراتهطيددا
ةدلاهلدراةلاعدليدرايتطيداداد داةدللدتيد ر د  د ة بدراطميةادتاعدلا د غيدراطتدتديد دراةهدع درامد د 
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خلصددادلند،دغيددتدبلتيددادادد داةددللد عاددي درا فددلةدالد دد رلهددل دراةهددع دداددإن،دراتعاتددي د شددتفديددلم
امعاي درا فلةدداس دولاعادت ده دراةلاعادراعحي  دياعداسمع دراةتهعة ادرايتطيادرام د معاتدايهل

داتعاتي دااعتفدا داتر  د عاي درا فلة. رامعاي دراتسمتتدا داهلا د أهيفد   ة بدر
د(د هدد د"ا ددئدرا ددعر ةدراتمرصصددادادد د  دد ي دراةددتراجدرام ة ةيدداداتعاتدد درا فددلة.وددلئيدرا  ددت دةادد  -.

،د(2.12  تمعإدادحسدلا ،د" لاتت فادراسل إاداي دا تريدرام ع تدراتهط داتعات درا فلةداد دراديت 
عرا ادا ةواداع اداي دلاتر دييطادرا ةرإادياعد(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمدا9.29  رايتر داعيلة د

لندا ددددئدرا ددددعر ةدراتمرصصددددادادددد د دددد ة بداعاتدددد درا فددددلةدادددد دراتععاددددليدرامدددد د يدددد دادددد دنيددددلمد
هددلردراطميةددادتاددعدلندراةلاعددليدد عدد ر ادد د،دراةلاعددليد ددلام ع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت 

رتاتدرال دامجديط داي   يادد؛ا د عاي درا فلةرايتطياد  م تدتاعدرا عر ةدرافشت ادرا لتياد راتلهااد
دهدل دراطميةدادتادعد ودع دا دئدد عد ربتدلد،داتلداطدلئد   د ي دادتراجدرام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلة

اددلديسددم ي دضددت ة د طتددي د؛د هددعد ةيددتدادد دراتمرصصددي دادد داةددللدايددعدرتايدداد  عاددي درا فددلة
دا داةللد عاي درا فلة.داتراجدإلي ر ه د   ع ته د      ه د تفدراتسمة ريد

"ي مد عاتدالي  دايلاليدإايتادحعلداءليلدايدعدرتايداد  عادي ددتل(دد ه29،د3 دندةا لولئيدرا  ت -1
،دلثطدلئدرار ادااد دغيل درا عراي د رامشت عليدرام د ا مدام دع تداعاتد درا فدلةد"،د"را فلةدا درايت 

 تمعإددداد،د داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت راتت فددادراسددل عاداددي دا ددتريداععاددليدرام دددع تدراتهطددادد د"د
؛د هددلرد دد لديادعدلندهطددلمداعرا ددادا ةودداداع دداد(9.21،د9.42 د رايددتر داعيددلة د،د(2.14 حسدلا 

ادي دلادتر دييطددادرا ةرإداديادعدلنديدد مد دعاتداليد  دايلاددليدإدايتادحدعلداءددليلدايدعدرتايداد  عاددي د
،دلثطدلئدرار ادااد د تداعاتد درا فدلةدغيدل درا دعراي د رامشدت عليدرامد د اد مدام دعد،درا فلةدا دراديت 

هددل دد عدد ر ادد د،دادد دراتععاددليدرامدد د يددعلد  ندنيددلمدراةلاعددليد ددلام ع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلة
دلراطميةادتاعدلا دياعدراتغ دا درته ر دراتطشع  درام د ضعلداتيعدرتايداد ايل ادادرا  اداد ا  د

هطددلمداصددعةدادد د ددعايتداليدد  دايلاددليدداددإن،دإلاتلايل هددلدراتاددمدادد داسددمعر دايي دداد اددمدرتهدد ر 
 ي مدرالهمتلمدام ة بد   ع تد،دالإمتترةدرة  لعداسفادرتايادل هلرديتعندإةف د،د رئدهلردراتةلل

د(..24،د2994،داعا درا فلةدذريدرالخمصللداةتراجدايعدرتاياد رالي لا 
 وهددل دايددعدرتايدداددراةلاعددلياد د هدد "دضدععدرامعرصددفداددي دبايددليدرامتميددادد(2ودلئيدرا  ددت دةادد د -.

  عاي درا فلةدااتفل ة دا درامر يادام ع تدراتعاتي "د لاتت فادرانلاطاداي دا تريداععادليدرام دع تد
(؛د هدلرد د لد.9.4 د رايتر داعيلة د،د(2.13 د تمعإادحسلا ،دراتهط داتعات درا فلةدا درايت 

ععدرامعرصددفداددي دبايددليدياددعدرندهطددلمداعرا ددادا ةودداداع دداداددي دلاددتر دييطددادرا ةرإددادياددعدلندضدد
رامتميددداد وهدددل دايدددعدرتايددداد  عادددي درا فدددلةداددد دراتععادددليدرامددد د يددد داددد دنيدددلمدراةلاعدددليد عتايددداد

هددل دراطميةددادتاددعدرامسددلهفدادد داةددفدراتسددل اي د ةهددل دد عدد ر ادد د،درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلة
مدرهمتدددلمدراريدددل ريديددد ديددد داءدددال د،دايدددعدرتايددداد  عادددي درا فدددلةداددد درامعرصدددفدادددمدبايدددليدرامتميدددا
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 خلصدددادتيتدددلد معاددداد،د ل يتيددداد ليءدددلئدهيلدددادرامددد ة  د دددلال العديادددعدام افدددليد عادددي درا فدددلةرت
 لامر يادااةتراجدرام ة ةيادرام دا دشأاهلد  ع تدراتعا دا داةللد عاي درا فلةد رالهمتلمدام ة ةه د

ويدداداام ددع تدراتهطدد داددمدهددل دراطميةددادتاددعدضددععدتاشددلئدشددتر ليدالد عدد ربتددلد،دلثطددلئدرار ادداادد د
دراةلاعليد رات رةسدرام د شلةمدا د  ة بدراتعاتي د   ع تداهلةر ه .

 ددلام ع تدراةلاعددليدرايتطيددادد يدد دادد دنيددلمرامدد ددا ددتريدراتععاددليلند3)  ةادد د مءددحدادد دراةدد  لد
،د(2.43د تر حددلدراتمعإدد ليدرايسددلاياداهددلداددي ،دا ددت (د22 مءددت د اتعاتدد درا فددلةدادد درادديت ددراتهطدد 
 ةواد تاعدرام د شيتدد هل دراتمعإ ليد  مدا درا لادراتر عادا دالليدراتريلسدراتم ة دراتملي د2.85)

 يدعلد  ندرامد ددراتععادلي(د  شيتدراطميةادراسل  ادتادعد  دلة درإدمةل ليدلادتر دييطدادرا ةرإدادحدعلداع ا
 ا درايت .دام ع تداعات درا فلةرايتطياددنيلمدراةلاعلي

(د مءحدلندلادفدرا  دتريدرامد دحصدالديادعدل ادعدراتمعإد ليدرايسدلاياد3لدةا   ا دامل جدراة  د
،د7د،. ةاد د تنالد دلا  تريد،دراتهط داتعات درا فلةااتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليد لام ع تد

دااتمعإادرايسلا داهلد ذامدياعدراطيعدرآل   ددل ا  ددل طل اي ددلات ف دد(19،د14،د5،د4 ،د18،د12،د11

 هدد د"اصددعةداددتراجدرامدد ة بديدد د    دد دراتعادد د تهددلة دراددمعا دراددلر  "د لاتت فددادد(. ةادد دلئيدرا  ددت دودد-1
 تمعإدددددداد،درانلاندددددداديشددددددتداددددددي دا ددددددتريداععاددددددليدرام ددددددع تدراتهطدددددد داتعاتدددددد درا فددددددلةدادددددد درادددددديت 

(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع دادادي دلادتر د1..9  رايتر داعيلة د،د(2.22 حسلا 
ا ةرإددادياددعدلنداصددعةدراةددتراجدرامدد د دد   دراتعاتددي د تهددلةريدراددمعا دراددلر  دادد دراتععاددليدييطددادر

هددل دراطميةددادتاددعدلندد عدد ر ادد د،درامدد د يدد دادد دنيددلمدراةلاعددليدادد درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلة
د،اعا درا فلةد طمتتدتيالندت رة دوهل دايعدرتاياد  عاي درا فلةدل دراةلاعليدي دادتراجدرامد ة ب

 لايصدددعلديادددعدراتعاعادددليددل اهطي ددددليددد دراتفدددل ة دامطتيدددادذر ددد د رصصدددي ددر هدددلردادددلديةعاددد دا يددد  د
اددلديةعددفداعادد درا فددلةدغيددتداددل ةدياددعدراشددععةد لان دداد ددلاط  د را دد ة ديدد درامدد ة بدد؛د هددع أا سدده 

يادددعدبلادددادلادددعرعدراتعتاددداداددد داصدددل ةهلداددد  ندايدددع د ةعاددد ددرال دددالع رادددمعا درادددلر  داددد دخددداللد
د تعاعاليد عيطهل.دايصعة

راتت فادراتر عاديشتداي دا تريدا د ه د"دا ة درام ة بدراتسمتتداتعات درا فل"دد(1 دولئيدرا  ت دةا -2
 رايددتر داعيددلة د،د(2.22  تمعإددادحسددلا ،داععاددليدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت 

را ةرإادياعدلندا ة درام ة بدد(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع اداي دلاتر دييطا1..9 
راتسمتتداتعاتد درا فدلةداد دراتععادليدرامد د يدعلد  ندنيدلمدراةلاعدليد دلام ع تدراتهطد داتعاتد د

هل دراطميةدادتادعدرام دلةد ادمدراةلاعدليدتادعدرإلاتلادليدراتل يداد رافشدت ادرامد داد دد ع ر ا د،درا فلة
اادداداددتراجدرامدد ة بد،درا فددلةدادد درادديت لثطددلئدرار ادداداتعاتدد دادد دشددأاهلدضددتلندرامدد ة بدراتسددمتتد

دراتسمتتدااتعاتي دا دراتتحاادرالام ر يادا درايت .
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ضععد"،د"(د ه د"ا ة د  ة بداعات درا فلةدياعدلإلايبد  ع  دامع   12،د11 دةا د لنولئيدرا  تد-3
يدراتت فددادرارلاسدداديشددتداددي دا ددتريداععاددلادد دراتمل عدداداعل دد درامدد ة بدادد داةددللد عاددي درا فددلة"د

(؛د9.12 د رايددتر داعيددلة د،د(2.29  تمعإددادحسددلا ،درام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت 
 هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةواداع اداي دلاتر دييطادرا ةرإداديادعدلنداد ة د د ة بد،د(...9 

،دلة ضععدراتمل عاداعل  درام ة بدا داةللد عاي درا فد،داعات درا فلةدياعدلإلايبد  ع  دامطعيا
ادلديعطد دلنداعاتد د،دا دراتععاليدرام د ي دا دنيلمدراةلاعليد دلام ع تدراتهطد داتعاتد درا فدلة

را فلةد يلواداايادتاعد طتياداهلةر ه دا داةللدرإمر رمدرإدمتر يةيليدرام دع  دراتطلإدفاداا رةإدي د
هددل دد عدد ربددلامد،دلة رإددمتر يةيليدرامدد ة  د رام ددع  دراي  نددادراتطلإددفادامعاددي درا فدد،د ددلام ع  دراددلر  

  م دددتداالهمتدددلمد راتمل عددداداتعتاددداداددد  د،دراطميةدددادتادددعدلندراددد  ةريدرام ة ةيدددادرامددد د  ددد مدااتعاتدددي 
 هلرداالدشمد ل  دتاعداصعةدا دراتمل عاداعل  درام ة بدا د عاي د،درالإم ل  داطهلدا  دراتعاتي 

درا فلة.
 نددداداددد د  ددد ي دراددد  ةريدرام ة ةيددداداتعاتددد د(د هددد د"ااددداد عفيدددطدرام طيدددليدراي .1 دودددلئيدرا  دددت دةاددد -4

،دراتت فادراسل إاديشتدادي دا دتريداععادليدرام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلةداد دراديت ا درا فلة"د
(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةوداداع داد2..9 د رايتر داعيلة د،د(2.40 د تمعإادحسلا 

،دراي  ناداد د  د ي دراد  ةريدرام ة ةيداداتعاتد داي دلاتر دييطادرا ةرإادياعدلنداااد عفيطدرام طيلي
د عدد ر  تتدد دلند،دادد دراتععاددليدرامدد د يددعلد  ندنيددلمدراةلاعددليد ددلام ع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلة

هدددل دراطميةدددادتادددعدضدددععدراةطيدددادراميميدددادرام طيددداداددد دراةلاعدددليد اتر ددد د عادددي درا فدددلةداددد دراددديت د
 د سه د شتفدبةيتدا د  ع تدراتعاتي د رالإم ل  دا د رام لةهلدتاعدراعإل فد رام طيليدراي  نادرام

درام طعاعويلدراي  نادا درايصعلدياعدراتعاعاليدرام د طت داهلةر ه دا درام ة  .د
 هدد د"اطددلئدرادد  ةريدرام ة ةيدداد  ندرتخددلدادد دراليمفددلةدحلوددليداعاتدد دد(2،د4ةادد  د ددلنوددلئيدرا  تد-2

لثطددلئدرار اددا"د لاتت فددادادد دميددل داةددتراجدرامدد ة بديدد   داعاتدد درا فددلةديدد درالا"،د"را فددلةدرا عايددا
د تمعإددادحسددلا ،دراسددل عاديشددتداددي دا ددتريداععاددليدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت 

(؛د هددلرد دد لدياددعدلندهطددلمداعرا ددادا ةودداداع دداداددي د...9 ،د(9.12 د رايددتر داعيددلة د،د(.2.4 
اد  ندرتخدلداد دراليمفدلةدحلودليداعاتد درا فدلةدلاتر دييطادرا ةرإادياعدلنداطلئدرا  ةريدرام ة ةي

هل دد ع ر ا د،دا دراتععاليدرام د ي دا دنيلمدراةلاعليد لام ع تدراتهط داتعات درا فلة،درا عايا
اعدد   ددلراطميةددادتاددعدلندلاددتر دييطددادرا ةرإدداد ددت ندلنديدد مداتريددل درحميلوددليدراتعاتددي ديعدد دإددةف د

اددلد  ددعند عيدد  ديدد ددلغلاف دد،دادد  ةريدرام ة ةيددادتند ودد يتضددلاادتاددعدلندر،دراتعاتددي ديدد درامدد ة ب
اددلد ددل  دتاددعديدد  اه ديدد درالاميددل داماددمدد،د هددعرا فددلةدعرايلوددليدرا عايددادرامدد دييملوهددلداعاتدد

دراةتراجدل درا  ةري.
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(د ه د"ضععدرايعرا درات  ااداا ل تي ديادعد ر ديادراةدتراجدرام ة ةيداداتعاتد د14ولئيدرا  ت دةا  -.
،داتت فددادرانلاطدداديشددتداددي دا ددتريداععاددليدرام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدادد درادديت رادد درا فددلة"د

(؛د هلرد  لدياعدلندهطلمداعرا ادا ةوداداع داد4..9  رايتر داعيلة د،د(2.41 د تمعإادحسلا 
اددي دلاددتر دييطددادرا ةرإددادياددعدلندضددععدرايددعرا درات  ادداداا ددل تي دياددعد ر دديادراةددتراجدرام ة ةيدداد

لةدا دراتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليد لام ع تدراتهطد داتعاتد درا فدلةداد داتعات درا ف
هل دراطميةادتاعدلندلغابدلاتر دييطادرا ةرإادا ةبعندلهتياد   ي درايعرا داا ل تي دد ع ر ا د،درايت 

د را  ةدرال ديةبدلند  عمد  دراةلاعلي.،دياعد ر يادراةتراجدرام ة ةيادااتعاتي 
راتت فداداد د(د ه د"ااادا درتادل  درامد د  د مدراةدتراجدرام ة ةيداداتعاتد درا فدلة"د10 ت دةا  ولئيدرا -1

،د(2.43 د تمعإدادحسدلا ،درتخيت داي دا تريداععاليدرام ع تدراتهط داتعاتد درا فدلةداد دراديت 
د(؛د هدلرد د لديادعدلندلادتر دييطدادرا ةرإداد دت ندلنداسدأااد دعايتدرتادل  2..9  رايتر داعيلة د

هدل دد عد ر  تتد دلند،دإليلادادراةلاعدليداد درام دع تدراتهطد داتعاتد درا فدلةدربةيدت ددلالد شتفداععا د
 لاتددلد ددعاتيد،دراطميةددادتاددعدلادد د لإلاتددلند ط يددلدراةددتراجدل د  دد ي درادد  ةريدرام ة ةيددادادد دل داتددلن
 دد ة بدراتعاتددي ددرارةددت د راتعتادداد رامر ددياد رإلاتلايددليدراتل يددادام دد ي دراةددتراجدرام ة ةيددا؛د  تتدد 

دي د ع د ا دالديسم ي درايللد عايتدرتال  دراترصصا.

هددفد عودد داددت  دذريد الاددادتحصددل ياداددي د وهدداداتددتدلإددل ل دراةلاعددليد تايددليدرامتميدداد ادد  ت د
  ةهدلداد درام دع تدد اشتا داتر  د عاي درا فلةدايعدراتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليد تتلةإدا

دإطعريدرارةت ؟،داتمغيتدراعفي ادلراتهط داتعات درا فلةد فع د

(دANOVA One Way درتحدل  رخمفدلةد يايدفدرامفدل  دداصول اديد دهدلردراسدلرلد د درإدمر رم د
اتمغيدتدراعفي داد إدطعريدرارةدت د ودلئيدراطمدل جدبتدلد امعضيحد الاادرا ت  دادي دلادتر دييطدادرا ةرإداد فعدلد 

دراة ر لدرآل يا ديٌادا ه داعض
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أفراد عينة متوسطات استجابات بين  للفروق (One Way ANOVA)( نتائج تحليل التباين األحادي 4جدول )

المعوقات التي تحول دون قيام الجامعات اليمنية في التطوير المهني لمعلمي الكبار باختالف متغير  الدراسة حول

 الوظيفة

 مصدر التباين المعوقات
مجموع 

 ربعاتم

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

نوع 

 الداللة

 

 48.61 16.99 2.00 33.97 ي ن ااتجت عال

 

0.00 

 0.35 8753.00 3058.92 دا ك ااتجت عال دااة 

   - 8755.00 3092.90 ااتجت ع

د(داأاددفα=د0.05 دمع دذريد الاددادتحصددل ياديطدد داسدددل(دلندهطددلمدات ا دد4 مءددحدادد دراةدد  لدةادد  
اي دامعإ ليدرإمةل ليدلاتر دراعيطادحدعلدراتععادليدرامد د يدعلد  ندنيدلمدراةلاعدليدرايتطيداد دلام ع تد

 اتعتادادر ةدل درا دت  د اصدلاحدل دالداداد دد، لخمال دامغيتدراعفي دا،دراتهط داتعات درا فلةدا درايت 
دبتلد مءحدا دخاللدراة  لدرآل   دLSD) دالليدامغيتدراعفي اد  درإمر رمدرخمفلةدلافدات داعطع د

 المعوقات

 االنحراف المتوسط العدد الوظيفة

 2.64b 0.59 261 ع   ا ئة عةرلس

 2.51c 0.70 62 مةلا

 2.73a 0.48 75 مااع

 فأقل *األحرف المختلفة يوجد فروق. (α= 0.05)مستوى  عند * دالة

 لةادليدرافع يداداتمعإد ليدرإدمةل ليدلادتر د مءدحداد دخداللدراةد  لدراسدلاادرادل د ةدي دامدل جدرات

ييطددادرا ةرإددادايددعدرا ةوددادرا ايدداداتععاددليدراةلاعددليدرايتطيدداداام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدلندهطددلمد

 اددد دودددلئيدراطمدددل جداصدددلاحدلادددتر دييطدددادرا ةرإددداداددد دد(α=د0.05 يطددد داسدددمع د دلي دتحصدددل  راددداددلات ا ددد

طميةددادراسدددل  ادتاددعدلندلادددتر دييطددادرا ةرإدددادادد دراتشدددتاي د  شددديتدرا،د((2.73راتشددتاي د تمعإدددادحسددلا 

 عرا عندا ةوادل ةتدياعدراتععاليدرام د يعلد  ندنيلمدراةلاعليدا  ةهلداد درام دع تدراتهطد داتعاتد د

هل دراطميةاداتال اادراتشتاي دااتعاتي د م دل ه داعهد داعادلدل دعلداد دراتد  ت  د ليءدلئدد ع ر د،درا فلة

  عددد  درا ةرإددداد،د االحتددداداامغييدددتد رام دددع تدت رئدراتعاددد دليةعاهددد دل ندددتداتم ددددادددل؛د هدددعدهيلدددادرامددد ة  

رايلايادهل دراطميةادتاعدلندةي ادرامي يليدا د وهداداتدتدراتشدتاي د تتر د دايدعدرتايداد  عادي درا فدلةد

لداد دعاه درا د؛ راتد  ت  د ةهدل دايدعدرتايداد  عادي درا فدلة،دل ةتداد د وهداداتدتدليءدلئدهيلدادرامد ة  

تاهلدالد متممد أ دصدالحيليداامر دياد،دا طهلدرا لادرتضعع،دياعدل رئداعات درا فلةدلرت نتدر الي د

،دل دحمعداعضمدخ عطديلااد طفغ دلنديتعندياي درام ة بدااتعا دا دبايليدرامتميا،داام ع تدراتهط  د

درار اادا دراتي رن.لثطلئدا د لإلضلاادتاعدي مدرامطسيادا د أهيفد   ة بدراتعاتي دراتعوع   د
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 أفراد عينة متوسطات استجابات بين  للفروق  (One Way ANOVA)( نتائج تحليل التباين األحادي5جدول )

 المعوقات التي تحول دون قيام الجامعات اليمنية في التطوير المهني لمعلمي الكبار باختالف متغير سنوات الخبرة الدراسة حول

 المعوقات

 مصدر التباين
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

نوع 

 الداللة

 29.00 10.18 2.00 20.36 ي ن ااتجت عال

 

0.00 

 0.35 8753.00 3072.54 دا ك ااتجت عال دااة 

   - 8755.00 3092.90 ااتجت ع

د(داأاددفα=د0.05 سددمع داذريد الاددادتحصددل ياديطدد ددل(دلندهطددلمدات ا دد5 مءددحدادد دراةدد  لدةادد  
اي دامعإ ليدرإمةل ليدلاتر دراعيطادحدعلدراتععادليدرامد د يدعلد  ندنيدلمدراةلاعدليدرايتطيداد دلام ع تد

 لخمال دامغيتدإطعريدرارةت .د اتعتاادر ةل درا ت  د اصلاحدل دالاد،دراتهط داتعات درا فلةدا درايت 
بتددلد مءددحدادد دخدداللددLSD) اعطددع دت دادد دالددليدامغيددتدإددطعريدرارةددت د دد درإددمر رمدرخمفددلةدلاددفدادد

دراة  لدرآل   

 المعوقات

 االنحراف المتوسط العدد سنوات الخبرة

 2.52c 0.71 56 ل  ال 5أقك من 

 2.63b 0.56 146 ل  ال10إاب أقك من  5من 

 2.67a 0.58 196 ل  ال فعرتا10

 األحرف المختلفة يوجد فروق.( *α= 0.05)مستوى  عند *دالة

خداللدراةد  لدراسدلاادرادل د ةدي دامدل جدرات لةادليدرافع يداداتمعإد ليدرإدمةل ليدلادتر دد مءدحداد 
ييطددادرا ةرإددادايددعدرا ةوددادرا ايدداداتععاددليدراةلاعددليدرايتطيدداداام ددع تدراتهطدد داتعاتدد درا فددلةدلندهطددلمد

إدطعريدد ا دولئيدراطمل جداصدلاحدلادتر دييطدادرا ةرإداداد د(α=د0.05يط داسمع د دلي دتحصل  رااددلات ا د
  شيتدراطميةادراسدل  ادتادعدلندلادتر دييطدادرا ةرإداد،د(2.67(دإطعريداأ نتد تمعإادحسلا  10خةت ه د 

رال  دخةت ه ديشتدإدطعريدادأ نتد عرا دعندا ةودادل ةدتديادعدراتععادليدرامد د يدعلد  ندنيدلمدراةلاعدليد
،داد  ديءدعدهيلدادرامد ة  د  تتد د  سديتدذادمد أاد دباتدلد ر يدرارةدت ،د لام ع تدراتهط داتعات درا فدلة

دبلندتص رةدرايت دل نتداص رنيادياعدراتععاليدا دي اهل.،د رات  تد راتشت 

د رآل يايتت د   ي درامعصيليد،درا ةرإادرايلايادتايهلاطلئدياعدراطمل جدرام د عصالد

ةلاعدليداد د  دع تدرالإم ل  دا دامل جدرا ةرإادرايلاياداامرائداد دراتععادليدرامد د يد داد د  ةدرا-1
داهلةريدراتعاتي د صعة دبلتيا.

لثطددلئدرار اددادياددعدلندادد د ددعايتدراترصصددليدراتلايددادراتطلإددفاداع دد د  ةريد  ة ةيدداداتعاتدد درا فددلةد-2
د مءت دايمع درا  ةريدراتفل ئد راطتت ليدرارلصادامعاي درا فلة.

درالحميلوليدرا عاياداتعات درا فلة.تي ر داتراجد  ة ةياداتعات درا فلةدا دضعئدراتهلةريدراال ااد د-3
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  ل  درالهمتلمد لامعرصفداي دبايليدرامتمياد وهل دايعدرتاياد  عاي درا فلةداهد  درامطسديادام دع تد-4
حيتدبش لدراطمل جدلندضععدرامعرصفداي دبايليدرامتمياد وهل دايعدرتايادا دد؛اعات درا فلة

د درام ع تدراتهط دااتعاتي .راتععاليدرام د ي دا دنيلمدراةلاعليدا  ةهلدا
  دد ي درايددعرا دااتعاتددي د اعدد  دراةددتراجد رادد  ةريدرام ة ةيددا،داتددلديشددةمدياددعدرالإددمتترةدادد دراعتددفد-2

د   عيفداتراجدرام ع تدراتهط .د
رالإدددم ل  داددد درام طيدددليدراي  نددداد   طعاعويدددلدرامعادددي داعإدددل  هلدراتمعددد   داددد د ددد ة بد  طتيددداداهدددلةريد-.

داعات درا فلة.

اهدددل دد رإدددم تلال د،داددد دضدددعئدامدددل جدرا ةرإدددادرامددد د ددد درامعصدددفدتايهدددلد رامعصددديليدرامددد د ددد د تحهدددلد
ياددعدلاددفدلند سدده دادد دتثددترئدهددلردراتعضددععدادد دايدد رند عاددي د،ديتتدد د  دد ي د عدديدرات متحددلي،درا ةرإددا

درا فلةد اطهل 

راةلاعليدرايتطيادا دضعئدرارةدتريدتوترئد ةرإاد مطل لداععاليدرام ع تدراتهط داتعات درا فلةدا دد1.
د رامةلة دراعلاتيا.د

توترئد ةرإاداتلثااداا ةرإادرايلاياداامعت دياعداععاليد  ةدراةلاعليدرايتطيادا درام ع تدراتهطد د2. 
دي ن(.،دراي    ،د ع  ااتعاتي دا دايلاتليديتطيادلخت دانفد

لثطدلئداد د راتععادليدرامد د دعروهه د،درا فدلةوترئد ةرإليداا شعدي درالحميلوليدرام ة ةياداتعاتد دتد3.
درار اادا داتر  د عاي درا فلة.

توددترئد ةرإدداداشددلاهاداهددل درا ةرإدداد   ةي هددلدياددعداععاددليد عرودد د  رة درامتميدداد رامعاددي دادد درام ددع تدد4.
دراتهط داتعات درامعاي دراعلمد رتإلإ د راتمعإاد رانلاع (دا درايت .
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1

درا لهت  دراتةتعيادراعتمياداام ة ب.،درام ة بدالحمتر (.د  ة بدرات ةمي د ت  مد2016 ايت .دد ية دراا،دلإع  -
(.درام ع تدراتهط دااتعاتي درا اس يطيي دايعدرإدمر رمدراتسدمي ثليدرام طعاعويداد2017 خايف.در طلسداعإعد،دلاعاة  -

د.131-164،د(1 2،دم اللداأل يلثولاعادرالإاةااد،دا دضعئدخةتريد عيدرا  ل
اد دضدعئدام افدليدراةدع  "د صدعةدا مدتح"ددل(.دتي ر داعاتليدايعدرتاياد  طتيمه داهطي د2011 لحت .دهلااد،دتاتر ي  -

داصت.د،دولاعادرا لهت ،دغيتداطشعة د بمعةر دةإلااد
لةداد دراتتا دادراعتميدادراسدعع ياد(.درامطتيدادراتهطيداداتعاتد د عادي درا فد2018  حسطي دايتد .دد هلا دية دراا،دراةاع د -

د.175-139،د(197 ،داةاادرا ترئ د راتعتاا،دا دضعئد ةلة د عيدرا  ل
راسدددعة ادداطشدددعةريدراهيلدددادراعلادددا،دايتدددع ،داتروعدددادراسدددي ،د(.د عادددي درا فدددلةد رامعادددي دااةتيدددم2014 غدددل  .د،دراةدددلا  -

د اشا د  رة دران لاا.د،داا مل 
راتهددلةريديددادايدداداتاددلاجد دد ة ة دا مددتحداددل  دياددعدرإددمر رمد  طيددليدرامعاددي دادد د طتاليد(.2016 ايتدد .دإددلاياد،دحلادد  -

بايددادرا ةرإددليد،د.دةإددلااد بمددعةر دغيددتداطشددعة رام ة سدياداتعاتدد درات لضدديليدادد داتحاددادرتإددلسد لاسددع رن
د رام طعاعويل.ولاعادراسع رندااعاعمد،دراعايل

اتعات دايعدرتاياد ةتهعة اداصتدراعتمياداد دضدعئداعدل يتدد(.درالحميلوليدرام ة ةيا2009 راسي .دةضلد،دحةل  د -
د.د131-55،د(8اتب د عاي درا فلةد ةلاعاديي دشت د ،داةااد ال دو    دا د عاي درا فلة،دوع  درت رئ

ةإددلاادالوسددميت.د،د(.د صددعةدا مددتحدامدد ة بداعاتدد دراتتحاددادرانلاع دداداعاليددادرارت ددعم2018 اددل   درا يددب.د،درايسددي  -
د ةالندرإلإالايا دراسع رن.دولاعادلم

(.دةي اداسم ةايادام دع تدادتراجد عادي درا فدلةداد دراةتهعة دادرايتطيداداد دضدعئدام افدليد2013 إعي .دايت د،درايل  -
 عطددعرن د"رالة  ددلئدامعاددي درا فددلةدادد دراددع  د،دراتددل تتدرايددل  ديشددتداتتبدد د عاددي درا فددلة،داةمتددمدراتعتاددا
درا لهت .د،دولاعاديي دشت ،داتب د عاي درا فلةدتاعداةمتمدراتعتاا"دراعتم د صعال د

(.درإددمتر يةيادا متحددادام ددع تداددتراجد عادي درا فددلةدادد درادديت دادد دضددعئد عدديدرامةددلة د2014 ايتدد دإددعي .د،درايدل  -
 عطددعرن د"  دع  د ةددلة د عاددي درا فددلةد،دراتددل تتدراسدطع درانددلا ديشددتداتتبدد د عادي درا فددلة،دراعتميداد راعلاتيددا
درا لهت .د،دولاعاديي دشت ،د "داتب د عاي درا فلةا دراع  دراعتم

د را لهت .،دت متمداا فلياد راطشتد رامع  م،د(.داتلمدرامعاي د إيلإم 2012 رايتي .دية د،دحتي  -
 يددتدا دد مدتاددعد،د(.د صددعةدا مددتحدإليدد ر داعادد د عاددي درا فددلةدادد دراةتهعة ددادرايتطيددا2008 ايتدد دإددعي .د،درايددل د -

  دع تدادتراجد اطدلهجد عادي درا فدلةداد د اتتب د عاي درا فلةد ةلاعداديدي دشدت دراتل تتدراسطع دراسل سد
درا لهت .د،د2008،درات ف،دضعئدراةع  (

(.د صدعةدا مدتحدام دع تداتادلاجدتيد ر داعاد درا فدلةد تايدادرامتميدادولاعدادت داد دضددعئد2012 ايتد .د دلهتد،دحةدت -
درايتطيا.دةإلاادالوسميت.دولاعادت  دراةتهعة ا،درامعوهليدراعلاتيا

.د ةرإداد  ع تيدادت رئدرإل رةريدراعلاداداتيدعدرتايداد  عادي درا فدلةداد دراةتهعة دادرايتطيدا(.د2008 ايتد .د،درارلات د -
دولاعاديي دشت .،دبايادرامتميا،دةإلااد بمعةر دغيتداطشعة 

 يالامد د تهدلة دت رة دد(.دالياياداتالاجدرام ع تدراتهط دراتسمتتدرا ل  ديادعدرات ةإدا2017 ايت دايتع .د،درارت ة  -
دبايددا،دالوسددميتراعاددلدادد  داعاتدد دراتتحاددادرالام ر يددادادد دادد رةسد بلاددادراغددعثد تيلاتددادغدد  .دةإددلااد

دراةلاعادرإلإالايا دااس ي .،درامتميا
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(.د ةوادرام رمداعاتليدرايلإع دا دايلاتادرات ت د تعل يتدراطتعدراتهط دا دضعئد2018 ةهلمديل ع.د،درارعرا   -
دولاعاد لدراةيل درتة ن.د،دبايادراعاعمدرامتمع ا،دالوسميتدغيتداطشعة دايدراتعلصت .دةإلارال ةلهل

(.د صدددعةدا مدددتحدامددد ة بداعاتددد د عادددي درا فدددلةديادددعدرإدددمر رمدلإددداع درامعادددي د2014 ايتددد ديةددد درادددتحت .د،دراددد خيف -
د.دد166-149،د(98 25،د ةلاعاداطهل،درإلا مت ا دا دراتتا ادراعتميادراسعع يا.داةاادبايادرامتميا

(.د  ةدراةددتراجدرام ة ةيددادادد د ي يددادرامطتيددادراتهطيدداداتعاتدد درايا ددادرت اددعدادد د2009 رحتدد .دد يةدد دراادد،دراددلي لا د -
د.1751-1035،د ي  دخلل(3،درامعاي درتإلإ دا دراةتهعة ادرايتطيا.داةاادراعاعمدرامتمع ا

(.د  عيددفدرامطتيددادراتهطيدداداتعادد درا فددلةد تصددتدياددعد2016 لحتدد دتاددتر ي .د،داليسددا؛داددعرل،دإدديت؛دحايتدد ،دإددايتلند -
اةادادرافيدتدراعاتد د،دراةطليداآل ر د راعاعمد رامتميداد ايا-شت ضعئدخةتريد عيدرا  ل.دولاعاديي د

د.د237-278،د(17 2،دا درامتمياد ةلاعاديي دشت 
ادرا ت عايدداداتعاتدد دايددعد(.دا مددتحداةتاددلاجد دد ة ة داصددغتدادد دتيدد ر دح ل ددبد عايتيدد2013 ايتدد .دلحتدد د،دراسدد ل  -

د.د52-42،د(4 ،د2،درتاياد  عاي درا فلةدا دحءتاعي.دراتةاادراعتميادرا  ايادااتعاعال يا
داصت.،د رةدراعا د رإليتلندااطشت،د رامطتيادراتهطيادراتسم رااد(.درام ة ب2012 عفلسدحات .د،دايت ؛دراةتفلإلااد،دإي  -
ديادراتهطيادراتسم راا.د إع  د رةدراعا د راليتلندااطشت.(.درام ة بد رامطت2014 لإلاادايت .د،دإي  -
اةادددادبايددداد،د(.درالحميلوددليدرام ة ةيددداداتعاتددد درا فدددلةد ايددعدرتايددداداددد د  ايددادرا ع دددل2011 اسدددا .دإدددعل د،دراشددةع -

د.23-86،د(5 ،د21،درامتمياد لإلإتط ة ا
 رةد،دةلهدددليدراعلاتيددداد يددد يليد  تدددعح(.درامطتيدددادراتهطيدددادااتعاتدددي داددد دضدددعئدرال 2010 ةشدددي  دراسدددي .د،درا دددلهت -

دراةلاعادراة     درإلإتط ة ا
درا لهت .،د(.درامطتيادراتهطيادااتعاتي "دا خفدو   دايعدرصالحدرامعاي ".د رةدرا  تدراعتم 2009 ايعا دايت .د،دضيل  د -
دايت ي.د،دا  ت رةدر،د(.دتي ر د  أهيفدراتعاتي  درتإ درامتمع اد راط سيا2009 تإتلييف.د بت لد،دراءفعلن -
(.دام افدليد  دع  داعاد درا فدلةداد داصدتداد دضدعئد يد يليدراعصدتدراتاتد .داةادادبايداد2018 لحتد .ديد  د،ديا  -

د.512-469،د(10 ،د34،د ةلاعادلإيعط،درامتميا
د7،داةادددادرافيدددتدراعاتددد داددد درامتميدددا،د(.دلإدددلايبدرامطتيدددادراتهطيددداد اععادددليد ط يدددلهل2017 ادددلام.داهددد  د،ديسددديت د -

د .168-151،د(19 
(.د9ط (.درافيدددتدراعاتددد دا هعاددد د ل  ر ددد د لإدددلايف .د2011 يةددد درادددتحت .د،دسذ ادددلن؛د يةددد درايدددا؛ديددد ،ديةيددد ريد -

د د رةدرا  ت.نيتل
(.د ةرإاد  ع تيادا  ةدراةلاعليدرايتطياداد داةدللدخ ادادراتةمتدمداد دضدعئدرارةدتريد2006 اتت .ديل   د،دراعتم   -

داصت.،دولاعادرا لهت ،ديتداطشعة .دبايادرامتمياراعلاتيادراتعلصت .دةإلااد بمعةر دغ
بايددليدرامتميدداد لاةلاعددليدراايةيددا دةي ددادداتمرتودد (.درامطتيددادراتهطيددادراتسددم ةاياد2017 ايتدد .د،دامددعح؛د حتدد  ،داهددي  -

د.28-1،د(33 33،د تمع ادو    دا ديلا دامغيت.داةاادراعاعمد را ةرإليدرإلاسلايا
اليد  ةيادراةع  داد دادتراجدرامد ة بدلثطدلئدرار اداداتعاتد درا فدلة.داةاداد عادي د(.داععد2015 ايتع .دلإلااد،داتر  -

د.د101-89،د(61 ،د41،دراةتلهيت
اةاددداد،د(.د  دددع  د رادددمدراةهدددع دراتةل اددداداتعروهدددادرتايددداداددد دراددديت د ام افدددليد  ع تهدددل2011 يةددد دراسدددالم.د،درا ريددد  -

د.200-170،د(25 ،دت  ةلاعاد،درافلحتدراةلاع 
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(.داليايدداداتاددلاجدرا مت ادد داامطتيددادراتهطيدداداتعادد درااغددادراعتميدداد لاتتحاددادرالام ر يددادادد د2012  داددل  .درت اةدد دإددع -
ضددعئدحلول دد د لثددت دياددعدراميصدديفد راتهددلةريد رال ةددل دايددعدرامطتيددادراتهطيدداد لاتتا ددادراعتميددادراسددعع يا.د

دولاعادرا لهت  داصت،دةإلااد بمعةر دغيتداطشعة 
راتدددل تتد،د(.د  عيدددفد  ةداعاددد د عادددي درا فدددلةداددد د ي يدددادرامطتيدددادراتهطيدددادراتسدددم راا2016 اددد .دراانيطددداديةددد د،دبشدددمد -

ولاعاديي د،دراسطع دراتر مديشت دا د عاي درا فلةدتاعدرامعا دا  دراييل دااةتيمدا دلوفد طتياداسم راا
د.491-475،دشت  درا لهت 

ي يادرامطتيادراتهطيادراتسم رااداتعات درا فلةدا دا  طداد(.د  ةدراةتراجدرام ة ةيادا د 2015 تيصفداتح.د،درات يت د -
د.921-892،د(159 ،د1،داةاادرامتميا،درات ل 

 راددمداددتراجدايددعدرالايدداد  عاددي درا فددلةدادد درادديت د إددةفد  ع تهددلدادد د وهدداداتددتد(.د2008 إددلا .دلاددعد تددتد،دايتدد  -
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