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ت الخهىُت  نؿم الٌهغباء, حامػت الؿلُماُه

 

 ملخص البحث

تهضف الضعاؾت ئلى الخػغف غلى وانؼ غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي في اإلاػهض الخهجي يالع الخابؼ لجامػت الؿلُماهُت الخهىُت مً 

وحهت هظغ الؼلبت في طىء بػع اإلاخؿيراث.اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصكي الخدلُلي, واؾدباهه يأصاة الضعاؾت والتي جٍىهذ مً 

 وػالبت مً ػلبت اإلاغخلت الثاهُت بجمُؼ لانؿام الػلمُت في اإلاػهض الخهجي يالع, 414, وػبهذ غلى غُىت نىامها)( ؾإلاا 14)
ا
( ػالبا

 اؾخسضم الباخث عػمت الخدلُل ؤلاخصائي للػلىم لاحخماغُت
ا
, وجىصلذ الضعاؾت ئلى ان الخسصصاث (SPSS)وإلاػالجتها ئخصائُا

ي والخسصصاث الخٌىىلىحُت غلى اصوى مخىؾؽ خؿابي غلى لاصاة يٍل, و وحض قغم الؼبُت خصلذ غلى اغلى مخىؾؽ خؿاب

بين الخسصصاث الػلمُت غلى لاصاة يٍل ولصالح الخسصصاث الؼبُت  (α =0.05طاث صاللت اخصائُت غىض مؿخىي الضاللت )

اإلاكغف الػملي( غلى اغلى  ولاصاٍعت مهابل الخسصصاث الؼعاغُت والخٌىىلىحُت.ويظلَ خصلذ الكهغة )ما مضي عطاى غً

غي الؼلبت بان )الخػامل مؼ مىظكين  مخىؾؽ خؿابي, والكهغة  )ما مضي عطاى غً ونذ الخضٍعب ( غلى اصوى مخىؾؽ خؿابي, ٍو

الجضص وجهضًغهم لىا( مً اهم لاقُاء اإلامخػت, بِىما )ونذ الخضٍعب ؾير مىاؾب( مً اهم لاقُاء ؾير اإلامخػت مً وحهت هظغ ػلبت 

ًازىاء الضوام الغؾمياإلاخ  .)ضعبين, وانترح اؾلب الؼلبت غلى حؿُير قترة الخضٍعب الى ونذ ازغ ) 

 . وفي طىء الىخائج جىصلذ الضعاؾت الى غضص مً الخىصُاث واإلاهترخاث طاث الصلت

 .الٍلماث اإلاكخاخُت:  الخضٍعب الػملي الصُكي, حامػت الؿلُماهُت الخهىُت

 

 :مشكلت الدراست

اإلاػاهض الخهىُت هي الؿبُل ئلى أغضاص ًىاصع قىُت مخسصصت جهؼ غلى غاجهها الجهظت الصىاغُت,ولػل مً أبغػ الهظاًا جلَ بما ان 

غ مػلىماتهم, ومهاعاتهم في مجاُ جسصصاتهم, ويظلَ الضوع  اإلاخػلهت بمضي ئؾهام الخضٍعب الػملي في جىمُت مػاعف اإلاخضعبين وجؼٍى

ب الػملي في اصة الخبراث واإلاهاعاث الػملُت  الظي ًإصًه الخضٍع ؿهم في ٍػ مىذ الؼلبت الثهت بالىكـ وجىمُت عوح الخػاون ولالكت, َو

 .والػلمُت إلاىايبت الخؿيراث والخدىالث لاحخماغُت ولانخصاصًت اإلاؿخمغة في اإلاجخمؼ وجىمُت الهضعة غلى خل اإلاكٌالث لضحهم

قغوػه واهضاقه واإلاهام التي ًهىم بها ًل ًم الؼلبت واإلاكغف, لظا ًجب ومً احل الخسؼُؽ لبرهامج الخضٍعب الصُكي وجدضًض 

صعاؾخه إلاػغقت مىاػً الهىة والظػل, واؾخهصاء مضي قاغلُخه وقو مٍىهاجه اإلاسخلكت)اإلادخىي, الؼالب, اإلاكغف, واإلاىنؼ(, 

الصُكي في اإلاػهض الخهجي يالع/ حامػت  ومً هىا قان هظه الضعاؾت جخدضص في مداولتها الخػغف غلى وانؼ بغهامج الخضٍعب الػملي

 في اإلاإؾؿاث الخهىُت الهه ٌػخبر مً اولى الضعاؾاث
ا
 حضًضا

ا
-الؿلُماهُت الخهىُت مً وحهت هظغ الؼلبت اإلاخضعبين وان جظُل قِئا

  .التي جىاولذ هظا اإلاىطىع غلى مؿخىي الجامػاث الخهىُت في  ئنلُم ًىعصؾخان الػغام -غلى خض غلم الباخث

 :لت الضعاؾت: جداوُ الضعاؾت الخالُت لاحابه غً لاؾئلت لاجُتأؾئ

 ما آعاء ػلبت اإلاغخلت الثاهُت في اإلاػهض الخهجي يالع بػملُت الخضٍعب الػملي الصُكي ؟ .1

 إلاخؿير  (α =0.05هل جىحض قغوم طاث صاللت ئخصائُت غىض مؿخىي الضاللت ) .2
ا
بين آعاء أقغاص غُىت الضعاؾت جبػا

 الػلمي(؟ )الخسصص
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 ما هى  الص يء اإلامخؼ والؿير اإلامخؼ في غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي مً وحهت هظغ الؼلبت اإلاخضعبين؟ .3

غ غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي؟ .4  ما هي أهم مهترخاث الؼلبت اإلاخضعبين لخؼٍى

 

  :أهداف الدراست

م قاغلُت الخضٍعب الػملي الصُكي, مً  وحهت هظغ الؼلبت اإلاخضعبين لىطؼ جصىع مهترح لخكػُله, وبالخالي تهضف الضعاؾت ئلى جهٍى

 :حؿعى الضعاؾت ئلى جدهُو لاهضاف الخالُت

 .الخػغف غلى وانؼ غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي لؼلبت اإلاػهض الخهجي يالع .1

 الزخالف الخػغف غلى وحىص قغوم طاث صاللت ئخصائُت في صعاؾت جهُُم غملُت جضٍعب الؼلبت في اإلاػ .2
ا
هض الخهجي يالع وقها

 .الخسصص الػلمي

غها والغقؼ مً قأجها .3  .الٌكل غً الصػىباث أو اإلاػىناث التي جىاحه غملُت جضٍعب الؼلبت في اإلاػهض الخهجي يالع وجؼٍى

 .جهضًم الخىصُاث التي ًمًٌ أن حؿاهم في لاعجهاء بمؿخىي غملُت جضٍعب الؼلبت في اإلاػهض الخهجي يالع .4

 

 :مُت الضعاؾت: جٌمً أهمُت الضعاؾت في الجىاهب لاجُتأه

مً اإلاخىنؼ أن حؿهم في جهُُم غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي لؼلبت اإلاػهض الخهجي يالع, وما حػىُه مً صػىباث  .1

 .ومكاًل, والىنىف غلى مضي مالئمت هظه الػملُت الخخُاحاث الؼلبت وعقؼ مؿخىي أصائهم الػملي واإلانهي

صىعة وانػُت لخاحاث الؼلبت مً زالُ وحهت هظغهم لٍىجهم الكئت اإلاؿتهضقت للخضٍعب وقو الظغوف واإلاإؾؿاث  عؾم .2

 .الخٍىمُت في انلُم ًىعصؾخان الػغام

غ هظه الػملُت, بما ًدىاؾب مؼ مخؼلباث ومؿخجضاث  .3 ئمٍاهُت اؾخسضام هخائج جهُُم جضٍعب الؼلبت في جدؿين وجؼٍى

 .اإلادؿاععالػصغ الخٌىىلىجي 

اػالع اإلاؿإولين في اإلاػهض الخهجي يالع وحامػت الؿلُماهُت الخهىُت غً وانؼ الػملُت وجؼوٍضهم باخخُاحاث الؼلبت  .4

غها وقو ما جهخظُه مخؼلباث الػصغ وؾىم  اإلاؼبهين الالػمت إلاجاالث الخضٍعب اإلاهبلت, إلجساط لاحغاءاث مً أحل جدؿُجها وجؼٍى

 . جامػتالػمل وجدهُو أهضاف ال

 

 :مصطلحاث الدراست وتعريفاتها الاجرائيت

الخضٍعب الػملي الصُكي: مجمىغت ًم اإلاىانل واإلاػاعف التي ًهصض بها ايؿاب الكغص أو لاقغاص مجمىغت مً اإلاهاعاث زالُ غملُت 

 .(1987مىظمت التي حؿاغضهم غلى غمل مػين لبلىؽ أهضاف مدضصة)وهُب, 

 :
ا
ػغقه الباخث ئحغائُا ب في الضوائغ واإلاإؾؿاث َو الػملُت التي ًهىم بها ػلبت اإلاغخلت الثاهُت في مػهض الخهجي يالع بػملُت الخضٍع

ًاث في الهؼاع الخاص طاث الػالنت بخسصصاتهم وإلاضة قهٍغً, وجبضاء مً ) ( 30/7/2015( وجيخهي في)1/6/2015الخٍىمُت أوالكغ

الخبراث واججاهاث حضًضة جمٌجهم مً أصاء غملهم وجدهُو لاهضاف اإلاغحىة وحهضف الى ئيدؿاب الؼلبت إلاجمىغت مً اإلاهاعاث و 

 .وجدذ اقغاف اؾاجظتهم

الجامػت الؿلُماهُت الخهىُت: ئخضي مإؾؿاث وػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي في ئنلُم ًىعصؾخان/الػغام والتي جخٍىن مً 

ًاصًمُت, وجظم جلَ اإلاإؾؿاث الخسصصاث12) ا  ( مإؾؿت غلمُت أ )الؼبُت, الخٌىىلىحُت, الؼعاغُت, لاصاٍعت, وجٌىلىحُ

 )اإلاػلىماث

في نظاء يالع ومضة الضعاؾت قحها  1995اإلاػهض الخهجي يالع: أخضي اإلاػاهض الخهىُت الخابػت لجامػت الؿلُماهُت الخهىُت اقخخدذ غام 

وهي)الؼبُت ولاصاٍعت والؼعاغُت  ؾيخان بػض لاغضاصًت وجخٍىن مً غكغة انؿام غلمُت مىػغت غلى اعبػت  جسصصاث

 . )والخٌىىلىحُت
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 :حدود الدراست

ب الػملي الصُكي لؼلبت اإلاغخلت الثاهُت في اإلاػهض الخهجي يالع في الضوائغ واإلاإؾؿاث الخٍىمُت   أنخصغث الضعاؾت غلى وانؼ الخضٍع

  )2016-2015وؾير الخٍىمُت بػض لامخداهاث الجهائُت)الضوع لاوُ( في الػام الضعاس ي )

 

 :الاطار النظري والدراساث السابقت

 :لاػاع الىظغي 

 للثىعة اإلاػلىماجُت. يما ٌكهض 
ا
ٌكهض الػالم في الهغن الخاصي والػكٍغً جؼىعاث وجدىالث  هائلت في قتى اإلاُاصًً, ئط اصبذ غصغا

 في الخٌىىلىحُا وهظم
ا
 في الخهىُاث الخضًثت, ويظلَ جؼىعا

ا
 مدؿاعغا

ا
الخػلم غلى الصػُض لانخصاصي ولاحخماعي  هظا الهغن ؾبانا

والؿُاس ي. وان مىايبت الخهضم الػلمي والخٌىىلىجي الخؼبُهي, هى أمغ ػبُعي ألهه ٌػض اإلاضزل الخهُهي للخىمُت, وصىاغت مؿخهبل 

 والبدث غً الخلىُ للمكاًل التي حػىم زؼؽ الخىمُت,
ا
 وجأزغا

ا
واؾدثماع ػاناتها  ألامت, غً ػٍغو مػاٌكت أقغاصها للػصغ جأزيرا

 .(2003ونضعاتها البكٍغت)الكغا, 

ػض الخػلُم الخهجي هى الجهت اإلاؿإولت ًغ جسٍغج الهىي البكٍغت اإلاضعبت التي حؿهم في جدهُو الخىمُت وصقؼ عجلتها الى لامام,  َو

في قتى حىاهب الخُاة, وهى يأي وهى مؿإوله غً ؾض اخخُاحاث اإلاجخمؼ مً ألاقغاص الهاصٍعً غلى الهُام بمىايبت الخهضم الػلمي 

 ألهمُخه قالبض أن 
ا
هىع مً الخػلُم له مضزالجه وغملُاجه ومسغحاجه, وللىصُى الى مسغحاث مغطُت جلبي ػمىخاث اإلاجخمؼ هظغا

ت (, وبما اهه أخضي مؿاعاث الخػلُم الػالي, قاهه ٌػض ًم أيثر أهظمت الخػلُم خاح3: 2000ًدظى بػىاًت واهخمام قائهين )خمض, 

ب ًم أحل جسٍغج ًىاصع مإهلت ومضعبت حؿهم في جلبُت مخؼلباث الخىمُت)خمضان,   غلى 2001الى الخضٍع
ا
(, والحل اغضاص الكغص ناصعا

 غلى جىكُظ أهضاف وقلؿكت الخػلُم في اإلاػاهض والٍلُاث 
ا
مىاحهت جلَ الخدضًاث قالبض مً جؼوٍضه بالخبراث الػملُت لٍُىن ناصعا

ت الخػلُمُت الخػلمُت, قهى الخهىُت, لظا ًدخل ال ػخبر أخض اليكاػاث التربٍى ب في اإلاإؾؿاث الخػلُمُت الخهىُت مٍاهت باعػة, َو خضٍع

لحهما ٌؿتهضقان جىقير الهىي الػاملت اإلاؼوصة باإلاهاعاث الالػمت  ً اإلاهاعاث وجىمُتها ًو الؿبُل الظي حؿخؼُؼ به جلَ اإلاإؾؿاث لخٍٍى

 .(354: 1999في اإلاجخمؼ الػغاقي)الهُتي,  لخلبُت اخخُاحاث الخىمُت الكاملت

ب اإلاىظم الهائم غلى اؾـ غلمُت قغغ طغوعي لٍل ػالب وػالبت في اإلاإؾؿاث الخهىُت, لغقؼ مؿخىي اجهاجهم للمهاعة  وان الخضٍع

مًٌ ان جظهغ او ان جىمى وجؼصهغ لا بالخضٍعب" )ا ًاملت اًل (, ونض 1991لؼبُضي, أو اإلاهىت" الن ما لضي الىاؽ مً اؾخػضاصاث قؼٍغت 

اؾهمذ الجامػت الؿلُماهُت الخهىُت في ججهيز اإلاػاهض والٍلُاث الخهىُت بالىؾائل ولاحهؼة واإلاػضاث الخػلُمُت مً احل 

ب الػملي للؼلبت, ولخٍىن وؾائل مؿاغضة في حػلم الؼالب وايدؿابهم اإلاهاعاث  اؾخسضامها في اإلاسخبراث والىعف في غملُت الخضٍع

ت اإلاؼلىبتالػملُت ال   .ُضٍو

ؿخسلص مً طلَ بان غملُت الخضٍعب تهضف الى  :َو

اصة نضعاتهم لاصائُت أو الىظائل التي ؾىف ًإهلىن  .1 ئيؿاب لاقغاص اإلاػلىماث واإلاهاعاث الىظُكُت الالػمت لدؿاهم في ٍػ

 .لها

 .بالػمل والػاملينئخضار حؿيراث ئًجابُت إلقغاص هدى لاقظل في ؾلىيهم واججاهاتهم وغالناتهم  .2

اصة قاغلُت لاقغاص لغقؼ يكاًتهم الىىغُت .3  .ٍػ

 .ئيؿاب لاقغاص مػاعف حضًضة, وجىمُت نضعاتهم وصهل مهاعاتهم, والخأزير في اججاهاتهم وحػضًل اقٍاعهم وؾلىيُاتهم .4

ظيغ)غبضاإلالَ,  ًاالحي1993ٍو  :( مجمىغت مً الكغوغ لاؾاؾُت إلهجاح غملُت الخضٍعب وهي 

 .وطىح أهضاف البرهامج الخضٍعبي وجدضًضها .1

 .اغخماص ئػاع أو همىطج هظغي للخضٍعب, وجلبُت خاحاث اإلاخضعبين .2

 .اإلاغوهت وحػضص لازخُاعاث في البرهامج الخضٍعبي .3

بي الخؼابو والخىاقو مابين لاقٍاع الىظٍغت واإلاهاعاث الػملُت .4  .ًدهو البرهامج الخضٍع
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هىاى أهماغ غضًضة مً الخضٍعب جدباًً في أهضاقها وبغامجها, قمجهما ًدىاوُ الػمل اإلاسخبري لخدهُو أهضاقها اؾالُب الخضٍعب: 

ب اغخمض غلى الخػلُم  وأزغي جلجأ ئلى اإلاداطغاث إًلظاح اإلاػلىماث واإلاهاعاث طاث الصلت باألهضاف, أما ألاهماغ ألازغي للخضٍع

ًا بي أو الخػامل مؼ ايثر ًم همؽ لخدهُو اإلابرمج أو أؾلىب خل اإلاكٌالث أو اإلادا مًٌ جىظُل أي مجها في البرهامج الخضٍع ة ٍو

  .(1988أهضاف بغهامج الخضٍعب الػملي)خؿان, 

 

بُت بأقغاف اإلاضعب واإلاكغف الػملي في مىنؼ  بُت ًغيؼ غلى جهضًم قػالُاث واوكؼت جضٍع بي: البرامج الخضٍع غىاصغ البرهامج الخضٍع

ػاوهت, وبكٍل غام ًخٍىن البرهامج الخضٍعبي مً الػىاصغ: لاهضاف, اإلادخىي)اإلاػلىماث واإلاهاعاث الػمل واإلاإؾؿت اإلاخ

م والخؿظًت الغاحػت إلاسغحاث)الخؼُب,  ؛ 1999ولاججاهاث(, وللخبراث الخػلُمُت والخضٍعبُت)قغوغ جدهُو لاهضاف(, والخهٍى

  :( ًىضح جلَ البرهامج1(. والكٍل)2004الؿػضي, 

 

 
 

 غىاصغ البرهامج الخضٍعبي) 1الكٍل)

 

 :(197: 2005لاوكؼت والكػالُاث التي ًهىم بها الؼالب اإلاخضعب زالُ غملُت الخضٍعب )اإلاكهضاوي, 

 .ًخػغف الؼالب اإلاخضعب غلى ػبُػت الػمل ومماعؾت مهاعاث الخضٍعب يما في الىانؼ .1

  ًخػغف الؼالب اإلاخضعب نبل اؾخسضام وؾائل الخضٍعب والهُام باؾخسضامها غىض الخضٍعب .2

 . ًؼبو اإلاكاهُم والخهائو التي حػلمها في الٍلُت أو اإلاػهض يما في الىانؼ .3

خدمل مؿإولُت الػمل اإلاٍلل به .4  .ًثو بىكؿه ٍو

دترم الػمل الظي ًهىم به .5 دب ٍو  .ًلتزم بالضوام ٍو

 .الى البدث ولاؾخهصاء ولاؾخكؿاع غً لاؾباب زالُ قترة الخضٍعبًمُل  .6

ب ولاوكؼت والكػالُاث ومضي لاؾخكاصة مً الػملُت اإلاُضاهُت ويظلَ  .7  مكصال غً وانؼ الخضٍع
ا
غا ًٌخب الؼالب جهٍغ

 .اإلاهترخاث واإلاػُهاث التي واحهتهم ازىاء قترة الخضٍعب

 

 :(199: 2005اإلاضعب)اإلاكغف( لبرهامج الخضٍعب )الصُكي( الػملي)اإلاكهضاوي, لاوكؼت والكػالُاث التي ًهىم بها 

  .جىػَؼ لاوكؼت غلى الؼلبت اإلاخضعبين وجهؿُمهم الى مجامُؼ في بضاًت البرهامج .1

 .اجىحُه واعقاص اإلاخضعبين زالُ قترة الخضٍعب ولاحابت غلى حؿاؤالتهم واؾخكؿاعاتهم قُما ًسص لاوكؼت اإلاٍلكين به .2

اعاث مُضاهُت للؼلبت أزىاء قترة الخضٍعب الػملي الصُكي الى مىانؼ الػمل مً أحل جىححههم ومخابػتهم .3  .الهُام بٍؼ

  .تهُئت أطهان الؼلبت وخثهم غلى الػمل الؾخسضام الىؾائل اإلاخاخت في مىانؼ الػمل وعبؼها مؼ الجاهب الىظغي  .4

ات الخبر
 التعليمية

 الهدافا

 المحتوى

 

 المتدربون
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 :ٍعب الػملي الصُكي في اإلاإؾؿاث الخهىُتاإلاكاًل واإلاػىناث التي جىاحه بغهامج الخض

ًاالحي إزغ غلُه وهي  بُت في اإلاىانؼ الػمل ٍو  :هىاى مجمىغت مً اإلاػُهاث التي عبما جىاحه البرامج الخضٍع

 .نلت مىانؼ اإلاغايؼ واإلاإؾؿاث اإلاإهلت لػملُت جضٍعب الؼلبت, ويثرة غضص الؼلبت اإلاخضعبين •

 .ئت الخضَعـ بأقغاف الؼلبت في مىانؼ الػملغضم الغؾبت مً نبل بػع أغظاء هُ •

ت للمضعبين واإلاكغقين)الػملي والىظغي( زالُ غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي ًدضر  • اوػضام الخىاقؼ اإلااصًت واإلاػىٍى

 .زلل يبير في البرهامج

ُو قػاُ وحُض بين لانؿام الػلمُت والكػبت اإلاكغقت غلى الخضٍعب مً حهت وبي • ن اإلاكغف الػلمي)مً غضم وحىص جيؿ

  .اإلاػهض او الٍلُت( واإلاكغف الػملي)مً اإلاإؾؿت أو مٍان الػمل( مً حهت أزغي 

  .غضم التزام بػع الؼلبت واإلاكغقين)الػلمي والػملي( ببػع الخػلُماث وبىىص غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي •

 

 :الدراساث السابقت

ب اإلاُضاوي مً وحهت هظغ ػلبت صائغة الخضمت  (: هضقذ الضعاؾت ئلى جهىٍم2014صعاؾت خؿىين) .1 قاغلُت بغهامج الخضٍع

لاحخماغُت في حامػت الهضؽ, ومػغقت مٍىهاث الخضٍعب)ألاهضاف, اإلادخىي, الؼالب, اإلاإؾؿت, اإلاكغف(, قاعى في 

صىُ مدىع ألاهضاف ( قهغة. أقاعث هخائج الضعاؾت ئلى خ46( ػالب وػالبت, اؾخسضم الباخث اؾدباهت مٍىهت ًم )182الضعاؾت)

, ومدىع اإلاإؾؿت اإلاضعبت خصل غلى صعحت قاغلُت مخىؾؼت, وخصلذ بهُت اإلاداوع غلى صعحت 
ا
غلى صعحت قاغلُت مغجكػت حض ا

قاغلُت مغجكػت. يما واظهغث الىخائج غضم وحىص قغوم بين قئاث اإلاخؿيراث الصخصُت والخػلُمُت غلى مداوع الضعاؾت) خؿىين, 

2014: ). 

(: هضقذ الضعاؾت الى الخػغف غلى وانؼ الخضٍعب الػملي بىىغُه)الضازلي و اإلاُضاوي( في 2011احغ وزظغ)صعاؾت ؾ .2

ب في الٍلُت, وجم ئحغاء الضعاؾت غلى غُىت نىامها) ( جضَعس ي ومضعب قجي 20الٍلُت الخهىُت بؿضاص, مً احل لاعجهاء بمؿخىي الخضٍع

ب الػملي و) ًاقت لانؿام ( 46طوي الػالنت اإلاباقغة بالخضٍع ػالب وػالبت اإلاغخلت الغابػت جم ازخُاعهم بصىعة غكىائُت مً 

الػلمُت في الٍلُت, اؾخسضم الباخثان ألاؾدباهت لهُاؽ مجاال ث الخضٍعب الػملي. يككذ هخائج البدث غً اعاء غُىت البدث والتي 

ب الػملي الى اجباع نىاغض  اث غالُت مثل) الخؼغم في الخضٍع ا خصلذ غلى مؿخٍى الؿالمت اإلاهىُت, مكاَعؼ جسغج الؼلبت جمىذ قغصا

ًاقُت ومىاؾبت زالُ الػؼلت  ب في مىانؼ الػمل   ؾير مىكصل, ومضة الخضٍع
ا
ب في مىانؼ الػمل مخصال أقظل للخضٍعب , ًٍىن الخضٍع

اث مخىؾؼت )ؾاحغ وزظغ,   .( :2011الصُكُت(, يما يككذ الىخائج غً اعاء الؼلبت وحضث اجها طاث مؿخٍى

(: هضقذ الضعاؾت الى الخػغف غلى الػالنت الجضلُت للمخؿيراث الثالر) الؼالب, 2010صعاؾت الجبىعي وغبضاإلاؼلب) .3

ىهذ مً) ( ػالب 100اإلاػهض, اإلاىنؼ الخضٍعبي(غلى قاغلُت الخضٍعب الصُكي في اإلاػهض ؤلاصاعة الخهجي/بؿضاص وػبهذ غلى غُىت ٍج

م قاغلُت الخضٍعب الصُكي وم ضي جؼابو عؾبت الؼالب في الخػلم مً زالُ مسخلل الخسصصاث, واؾخسضام الباخث وػالبت لخهٍى

ًاصاة الضعاؾت , ونض اظهغ هخائج البدث بان هىاى ئصعاى نلُل ومدضوص للؼالب في اإلاػهض إلاػغقت أهمُت ازخُاع اإلاىنؼ  لاؾدباهت 

ا ًسص مخؿير عؾبت الؼالب مؼ لازخصاص الػلمي. ئما الخضٍعبي لػضم مػغقتهم بجضوي وأهمُت الضعاؾت في الخػلُم الخهجي, هظا م

مخؿير جؼابو اإلاىهج مؼ الضعاؾت الىظٍغت قهض أظهغث الضعاؾت بان هىالَ جؼابو)حُض )بُجهما لخكاغل لاصاعة مؼ. اما اإلاخؿير 

ُين )جضَعس ي اإلاػهض( او الثالث)لاقغاف الػلمي والػملي( قهض أظهغث الضعاؾت ان هىاى مخابػت حُضة للؼالب مً اإلاكغقين الػلم

بُت( وجيؿُو حُض في الػمل بُجهما مً زالُ الػمل واإلاخابػت لاؾبىغُت وجىزُو اإلاخابػت في  اإلاكغقين الػملُين )في اإلاىانؼ الخضٍع

 .( :2010اؾخماعاث زاصت )الجبىعي وغبضاإلاؼلب,

الػاملين بالٍلُاث الخهىُت في مداقظاث  (: هضقذ هظه الضعاؾت ئلي جهُُم غملُت جضٍعب2008صعاؾت اإلاضهىن وؾػضًت) .4

ا إلاخؿير: الجيـ,  بُت للػاملين, والخػغف ئلى الكغوم وقها ؾؼة ًم وحهت هظغ اإلاخضعبين, ومداولت الٌكل غً لاخخُاحاث الخضٍع

ىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ الػاملين في ؾذ ًلُاث ج هىُت, للػام واإلاإهل الػلمي, ومجُا الػمل, وؾىىاث الخبرة, والٍلُت. وٍج
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ًاهذ أصاة الضعاؾت غباعة  2004/ 2005الضعاس ي).) ونض اؾخسضم الباخثان اإلاىهج الىصكي الخدلُلي للىصىُ ئلى هخائج الضعاؾت, و

ا. وأظهغث الىخائج: وحىص نصىع واضح في جدضًض 186غً اؾدباهت ػبهذ غلى غُىت غكىائُت ػبهُت جٍىهذ ًم ) ( مىظكا

بُت, قال ً خم مغاغاة الىصل الىظُكي للمىظل, وهخائج جهُُم أصائه, وئمٍاهُت جغنُخه أو ههله لىظُكت حضًضة, لاخخُاحاث الخضٍع

بُت, ئط ال ًخىاقغ لضحها زؼت جهُُم مىخظمت, ال جدبؼ ئصاعة  ا في جهُُم الػملُت الخضٍع ا طػُكا جبضي ئصاعة الٍلُاث الخهىُت اهخماما

بُت )اإلاضهىن وؾػضًت, الٍلُاث الخهىُت ؾُاؾاث حصجُػُت وجدكيًزت للمك  .( :2008اعيت في الػملُت الخضٍع

(: هضقذ الضعاؾت الى الخػغف غلى وانؼ بغهامج الخضٍعب الصُكي للمضاعؽ اإلاهىُت في مداقظت 2005صعاؾت اإلاكهضاوي) .5

غه واإلاهترخاث والخلىُ اإلاىاؾبت إلهجاخه. ولخدهُو أهضاف الضعاؾت أغض  صًالى مً زالُ الخػٍغل بمػىناجه ومكاًله ويُكُت جؼٍى

هت مً ) ( مضعب ومضعبت)الؼلبت(. وجىصلذ 980( مخضعب و)250( قهغة , ػبهذ غلى غُىت بلـ غضصها)13الباخث اؾدباهه مٍىَّ

 إلاىاحهت الخؼىعاث الػلمُت 
ا
 وغملُا

ا
الضعاؾت الى: أن البدث بّين اهمُت بغهامج الخضٍعب الصُكي لبىاء شخصُت الؼالب اإلانهي هكؿُا

ؿاهم بكٍل والخٌىىل ب الصُكي وجىقير حمُؼ ؤلامٍاهُاث ٌػؼػ َو ىحُت الخاصلت في اإلاجخمؼ, وان ألاغضاص اإلاؿبو لبرهامج الخضٍع

قػاُ في ئهجاح البرهامج, وأن للمإؾؿاث ؤلاهخاحُت والخضمُت ومػامل الهؼاع الخاص بمسخلل ازخصاصاتها لها صوع قػاُ في 

 .( :2005الػمل )اإلاكهضاوي,اإلاؿاهمت بخضٍعب واقغاى الؼلبت في مىانؼ 

(: هضقذ الى جهُُم غملُت الخضٍعب للػاملين بالٍلُاث الخهىُت في مداقظاث ؾؼة مً وحهت هظغ 2005صعاؾت ؾػضًت) .6

بُت للػاملين, واؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصكي الخدلُلي, وجىصلذ الضعاؾت ئلى  اإلاخضعبين, وخاولذ الٌكل غً لاخخُاحاث الخضٍع

بُت للػاملين, وأوصذ بظغوعة الػمل غلى ئوكاء ئصاعة زاصت هخائج أهمه ا أن هىاى نصىعأ واضخأ في جدضًض لاخخُاحاث الخضٍع

غ الػاملين بالٍلُاث الخهىُت وجدؿين مؿخىي أصائهم باؾخمغاع )ؾػضًت,   .( :2005حػجي بالخضٍعب والخىمُت البكٍغت, لخؼٍى

ش) .7 الخػغف غلى غملُت الخضٍعب الػملي في الٍلُاث الخهىُت في قلؿؼين, وجٍىهذ (: هضقذ الى 2004صعاؾت الػبض والكٍى

( و)53غُىت الضعاؾت مً)
ا
ب الػملي حؿهم في  104مضعبا ( مً أعبؼ ًلُاث جهىُت, وأظهغث هخائج الضعاؾت أن أؾالُب الخضٍع

ا
ػالبا

ىظٍغت في الخؼت الضعاؾُت حؿلب غلى حجم الجاهب ئغضاص ًىاصع جهىُت ناصعة غلى ؤلابضاع ولابخٍاع, وأن وؿبت حجم اإلاػلىماث ال

الػملي الخؼبُهي, ويظلَ أوضخذ الضعاؾت غضم يكاًت الخضٍعب الػملي في مىانؼ الػمل بدُث ًخسغج الؼالب بمهاعاث أؾاؾُت 

ش,   ( :2004مخىاطػت)الػبض والكٍى

 

  :التعليق على الدراساث السابقت

ًخضح أن مىطىع  وانؼ الخضٍعب الصُكي في الجامػاث الخهىُت في انلُم  مً زالُ اؾخػغاض غضص مً الضعاؾاث الؿابهت

ًاصًمُت, يما أظهغث الضعاؾاث الؿابهت أن  ًىعصؾخان الػغام لم ًدظى باهخمام يثير مً الباخثين في مسخلل ألاوؾاغ ألا

بػع  هظه الضعاؾاث  مؼ    الباخثين غلى ازخالقهم نض صعؾىا هظه لاججاهاث مً زالُ مىاهج غلمُت وػغم مسخلكت, وجخكو

الضعاؾت الخالُت في أن مىطىع  الضعاؾت وهى  الخػغف  غلى  وانؼ  الخضٍعب الصُكي, ولم  ٌػثر الباخث  غلى صعاؾت ؾابهت ًخؼغم 

 الى  وانؼ الخضٍعب الصُكي في الجامػاث الخهىُت في انلُم ًىعصؾخان الػغام , ونض اؾخكاص الباخث مً اؾخػغاض هظه  الضعاؾاث

الؿابهت والتي جدباًً في أهضاقها  ومىهجُتها  ومىاػو  جؼبُهها, وحػٌـ عؤي مخىىغت خُى مىطىغها, وطلَ في جدضًض مكٍلت 

ًان لهظه الضعاؾاث أزغ ػُب في جدضًض يثير مً الجىاهب اإلاهمت طاث الػالنت باإلػاع  الضعاؾت وازخُاع اإلاىهجُت اإلاىاؾبت لها. يما 

حاهب  لاؾخكاصة  مً أصواتها  اإلاؿخسضمت في جصمُم  أصاة  حمؼ  اإلاػلىماث  وأؾالُب جدلُلها, وبالخالي   الىظغي للضعاؾت, هظا ئلى

 .صغم  هخائج  الضعاؾت  الخالُت  وجكؿيرها
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 منهج الدراست: 

بُاهاتها وبُان الػالناث اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصكي الخدلُلي "الظي مً زالله ًمًٌ وصل الظاهغة مىطىع الضعاؾت وجدلُل 

 (.105: 2010بين مٍىهاتها وآلاعاء الي جؼغح خىلها والػملُاث التي جخظمجها وآلازاع التي جدضثها" )أبى خؼب وصاصم, 

  مجتمع وعينت الدراست:

( 828ُت والبالؿت)جٍىهذ مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ ػلبت اإلاغخلت الثاهُت في اإلاػهض الخهجي يالع الخابػت لجامػت الؿلُماهُت الخهى

ب الػملي الصُكي وبمؿاغضة الكػبت  ػالب وػالبت, ونام الباخث بخىػَؼ لاؾدباهت غلى حمُؼ الؼلبت اإلاكاعيين في غملُت الخضٍع

ؿترحؼ,  الػلمُت ولانؿام الػلمُت في اإلاػهض الخهجي يالع, وبػض حمؼ لاؾدباهاث, واؾدبػاص ؾير الصالح مجها)ؾير اإلاٌخمل( ومالم ٌُ

, 12ام الباخث بخدلُل هصل الػضص لؼلبت اإلاكاعيين)اإلاجخمؼ( في الػملُت وطلَ الن يثير ًم الؼلبت لم ًجاوبىا غلى لاؾئلت)قه

 إلاخؿيراتها مً زالُ لاؾدباهاث اإلاٌخملت:1( مً لاؾدباهه, والجضوُ )14, 13
ا
 ( ًىضح جىػَؼ مجخمؼ وغُىت الضعاؾت جبػا

 للخسصص الػلميًىضح جىػَؼ غُىت الضع  (1الجضوُ )
ا
 اؾت مً الؼلبت جبػا

 مجخمؼ الضعاؾت الكئاث اإلاخؿيراث
غُىت الضعاؾت الخاطػت 

 لخدلُل

ت للػُىت واإلاجخمؼ  اليؿبت اإلائٍى

 الى الػضص الٌلي

 

 الخسصصاث

ـت   الػـلـمُـ

 %15.9 66 131 الؼعاعي

 %17.7 73 147 الخٌىىلىجي

 % 19.6 81 162 الؼبي

 %46.8 194 388 لاصاعي 

 %100 414 828 اعبؼ جسصصاث اإلاجمىع

 

 أداة الدراست:

 خُث مً هظه الضعاؾت لؼبُػت ومالءمتها اإلاػلىماث لجمؼ أقظل الىؾائل مً وحػض الضعاؾت, لهظه يأصاة لاؾدباهه اؾخسضام جم

ظيغ غبُضان) مسخلكت, أمايً في الضعاؾت مجخمؼ أقغاص واهدكاع وؤلامٍاهاث الجهض  اإلاالءمت ألاصواث مً لاؾدباهه ( "أن2003ٍو

 ُ ُ  مػين بىانؼ مغجبؼت وخهائو وبُاهاث غلى مػلىماث للخصى   بالكػل, الهائمت وألاؾالُب الظغوف غً خهائو غلى وللخصى
ا
 قظال

 ."  (145, 2003الالػمت)غبُضاث  البُاهاث لجمؼ مِؿغة وؾُلت أجها غً

غ اإلاىاهج في حامػت  اإلاهُاؽ جؼبُو أهضاقها, جم وجدهُو الضعاؾت أؾئلت ولإلحابت ًغ الظي جم حػمُمه مً نبل مضًٍغت جؼٍى

( وجٍىهذ لاصاة ًم حؼائين لاُو جٍىهذ ًم مػلىماث شخصُت والثاوي 12/5/2016( في)3579الؿلُماهُت الخهىُت بٌخابهم اإلاغنم)

جبؼت باؾئلت الضعاؾت يما جظمىذ ( قهغة غلى قٍل اؾئلت خؿب ؾلم لٌُغث الغباعي جهِـ الجىاهب اإلاسخلكت اإلاغ 11جٍىهذ مً)

ب  لاؾدباهه زالر أؾئلت مكخىخت؛ الؿإالين لاُو والثاوي لبُان عأي الؼلبت غً اهم الص يء اإلامخؼ وؾير اإلامخؼ في غملُت الخضٍع

غ غملُت الخضٍعب لؿىىاث الهاصمت.  الػملي الصُكي, اما الؿإاُ الثالث إلاػغقت مهترخاث وجىصُاث الؼلبت لخؼٍى

 

  اث الاداة:صدق وثب

 غىـه, وجٍىن أصاة
ا
 آزغ مسخلكا

ا
 وال جهِـ قِئا

ا
هصـض بالصضم  أن جهِـ لاؾدباهه ـما أغضث لهُاؾه قػاـل  ًان ئطا صاصنت البدث وٍُ

 ما وطػذ أن بمهضوعها
ا
كير)غبُضاث,  لهُاؾه, جهِـ قػال  أحله مً وطػذ إلاا مالءمت ألاصاة أن غلى الخبراء واقو ئطا ( "أهه2003َو

(. ونام الباخث باؾخسضام لاؾدباهت 150, 2003اإلادٌمين")غبُضاث,  بصضم ٌػغف ما وهظا خٌمهم, غلى لاغخماص ًمًٌ قاهه

واإلاػضة ًم نبل الجامػت الؿلُماهُت الخهىُت لهظا الؿغض وًم اإلاكغوض ان ًخصل بالصضم والثباث وإلاػغقت صضم اإلاهُاؽ 

ت والىكؿُ ( لبُان مالخظاتهم خىُ قهغاجه ونام الباخث بخػضًل بػع الكهغاث -1-ت)ملخوغغض غلى اإلاسخصين في الػلىم التربٍى

في طىء جلَ اإلاالخظاث. وإلاػغقت زباث  اإلاهُاؽ, جم اؾخسضام ػٍغهت اغاصة الخؼبُو غلى هكـ الػُىت لاؾخؼالغُت اإلاٍىهت مً 

. وخؿب مػامل الثباث بين هخائج الخؼبُهين ( Adames, 1964: 85( ػالبا بػض مغوع اؾبىغين غلى الخؼبُو لاُو للمهُاؽ )50)
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الكا قٍاهذ نُمخه -(. يما جم خؿاب زباث اإلاهُاؽ بأؾخسضام مػاصلت يغوهبار0.8بأؾخسضام مػامل اعجباغ بيرؾىن قٍاهذ نُمخه )

(0.84 .) 

(غلى -2-ُت يما في )ملخو وغلُه ٌػخبر اإلاهُاؽ مؿخىقُا لكغوغ الثباث وحاهؼا للخؼبُو غلى غُىت البدث, وجٍىهذ بصُؿتها الجهائ

 ُ أغؼي لٍل قهغة ًم قهغاث اإلاهُاؽ صعحت مػُىت أو مدضصة خؿب  ( قهغة,14شخصُت, والثاوي جٍىهذ مً) بُاهاث حؼئين: ألاو

 ؾلم لٌُغث الغباعي.

 

  الاحصائيت: الوسائل

ل صعحت لاجكام مؼ الكهغة في الؿلم لٌُغث ا )الؾغاض اإلاػالجت لاخصائُت نام الباخث بخدٍى
ا
ًالخالي: يثيرا  4لغباعي الى اعنام 

)3صعحاث(, مداًض)
ا
)صعحت واخضة(. يما نام بخدضًض صعحت الهىة أو الظػل إلحاباث اإلابدىزين غلى 2صعحاث(, نلُال

ا
صعحاث(, ابضا

 قهغاث أصاة الضعاؾت وقو اإلاػاصلت آلاجُت: 

وجمذ ئطاقت ػُى  0.75= 4(/1-4ت الىاخضة ٌؿاوي)أنل وػن(/ غضص الخُاعاث, وغلُت ًٍىن ػُى الكئ-ػُى الكئت = )اغلى وػن

ا  الكئت الى نُم الخض ألاصوى واغخمضث للضعحت )الؾخجابت( الظػُكت زم أطُل ػىُ الكئت لٍل صعحت لخدضًض الضعحت التي جلحه

ًاالحي: مً  , مً  1.75-1بالهىة و
ا
, مً  2.5- 1.76ابضا

ا
  4 - 3.26مخىؾؼت)مداًض(, مً  3.25-2.51نلُال

ا
را , بػض طلَ جم جدلُل يثي

الىخائج باغخماص ألاؾالُب ؤلاخصائُت والتي حؿاغض في وصل البُاهاث اإلاجمػت, ومً هظه ألاؾالُب: اإلاخىؾؼاث الخؿابُت 

 لاخاصي, وازخباع قكُت لخدضًض اججاه الكغوم. ولاهدغاقاث اإلاػُاٍعت, وازخباع جدلُل جباًً

 

  :هتائج الدراست ومناقشتها

الى الخػغف غلى وانؼ غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي في اإلاػهض الخهجي يالع لجامػت الؿلُماهُت الخهىُت, وجم هضقذ  الضعاؾت 

 الخىصل ئلى هخائج الضعاؾت وطلَ مً زالُ ؤلاحابت غلى حؿاؤالث الضعاؾت :

 لػملي الصُكي ؟الؿإاُ لاوُ: " ما آعاء الؼلبت اإلاغخلت الثاهُت في اإلاػهض الخهجي يالع بالػملُت الخضٍعب ا

ت لٍل قهغة  مً قهغاث لاؾدباهت خؿب الخسصصاث الػلمُت   نام الباخث باؾخسغاج اإلاخىؾؼاث الخؿابُت ولاهدغاقاث اإلاػُاٍع

 (  ًىضح طلَ.2وطلَ لخدضًض آعاء الؼلبت في اإلاػهض الخهجي يالع لخػغف غلى وانؼ غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي, والجضوُ )

 

 ًىضح آعاء الؼلبت اإلاغخلت الثاهُت غلى قهغاث لاصاة بالػملُت الخضٍعب الػملي الصُكي  (2الجضوُ )

 لاؾئلت الخسصص الػلمي الػضص اإلاخىؾؽ الخؿابي لاهدغاف اإلاػُاعي 

  لاصاعي  194 3.72 0.47

 الكهغة 

 

 لاولى

  

 الخٌىىلىجي 73 3.61 0.59

 الؼبي 81 3.60 0.58

 الؼعاعي 66 3.53 0.61

 الٌلي 414 3.65 0.54

 لاصاعي  194 3.11 0.81

 الكهغة 

 

 الثاهُت

 الؼبي 81 3.05 0.82

 الؼعاعي 66 2.75 1.09

 الخٌىىلىجي 73 2.66 0.96

 الٌلي 414 2.96 0.91

  لاصاعي  194 3.30 0.73

 الؼبي 81 3.12 0.73 الكهغة
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  الخٌىىلىجي 73 3.08 0.64

 الؼعاعي 66 2.98 0.81 الثالثت

 الٌلي 414 3.17 0.74

 لاصاعي  194 3.40 0.63

 الكهغة

 

 الغابػت

 الؼبي 81 3.36 0.51

 الؼعاعي 66 3.23 0.78

 الخٌىىلىجي 73 3.08 0.68

 الٌلي 414 3.31 0.65

 الخٌىىلىجي 73 3.81 0.46

 الكهغة

 

 الخامؿت

 لاصاعي  194 3.81 0.50

 الؼعاعي 66 3.74 0.56

 الؼبي 81 3.57 0.71

 الٌلي 414 3.75 0.56

 الؼبي 81 3.62 0.56

 الكهغة 

 

 الؿاصؾت

 الخٌىىلىجي 73 3.59 0.74

 لاصاعي  194 3.58 0.76

 الؼعاعي 66 3.10 1.06

 الٌلي 414 3.51 0.80

 الؼبي 81 3.33 0.74

 الكهغة

 

 الؿابػت

 الؼعاعي 66 3.00 0.93

 لاصاعي  194 2.97 0.77

 الخٌىىلىجي 73 2.75 1.01

 الٌلي 414 3.01 0.86

 الؼبي 81 3.58 0.57
 الكهغة

 

 الثامىت

 

 لاصاعي  194 3.39 0.61

 الؼعاعي 66 3.35 0.71

 الخٌىىلىجي 73 3.25 0.72

 الٌلي 414 3.40 0.65

  الؼبي 81 3.40 0.65

 الكهغة

 

 الخاؾػت

 

 الؼعاعي 66 3.35 0.67

 لاصاعي  194 3.31 0.72

 الخٌىىلىجي 73 3.22 0.63

 الٌلي 414 3.32 0.68

 الكهغة الؼبي 81 3.51 0.57

 

 الػاقغة

 لاصاعي  194 3.28 0.65

 الؼعاعي 66 3.17 0.71
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 الخٌىىلىجي 73 3.11 0.49

 الٌلي 414 3.28 0.63

 الؼبي 81 3.73 0.50

 الكهغة

 الخاصي

 غكغ

 لاصاعي  194 3.40 0.78

 الؼعاعي 66 3.33 0.92

 الخٌىىلىجي 73 3.29 0.81

 الٌلي 414 3.43 0.78

 

, خُث خضص أقغاص الػُىت احاباتهم غلى ًل قهغة مً 2في طىء الىخائج التي أوضخها حضوُ ) ( ًمًٌ ؤلاحابت غلى الؿإاُ لاُو

 إلاخىؾؼاتها الخؿابُت وخؿب 
ا
 وقها

ا
الخسصصاث الػلمُت, ونام الباخث بمىانكت قهغاث اؾدباهت الضاعؾت, وجم جغجُبها جىاػلُا

 الخسصص الظي خاػ غلى الغجبت لاولى ولازيرة لٍل قهغة مً قهغاث اؾدباهت الضاعؾت:

ب( خصل الخسصص لاصاعي غلى اغلى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي  الكهغة لاولى: والتي جىص غلى)ما مضي عطاى غً مىنؼ الخضٍع

 والخسصص الؼعاعي غلى اصوى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي %)93قهت غلحها بيؿبت )( صعحاث أقاصث اإلاىا4( مً)3.72نضعه)
ا
وبضعحت يثيرا

بُت للؼلبت لاصاٍعين أقظل مً مىانؼ %88( أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )3.53نضعه ) , وهظا ٌػجي بان اإلاىانؼ الخضٍع
ا
( وبضعحت يثيرا

 الؼلبت الؼعاغُين مً وحهت هظغهم  .

م الضعاس ي( خصل الخسصص لاصاعي غلى اغلى عجبت الكهغة الثاهُت: وال تي جىص غلى)ما مضي عطاى غً ونذ الخضٍعب طمً الخهٍى

( وبضعحت مخىؾؼت والخسصص الخٌىىلىجي غلى %78( صعحاث أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )4( مً)3.11بمخىؾؽ الخؿابي نضعه)

( وبضعحت مخىؾؽ مخضوي, وهظا ٌػجي بان ونذ %64ا بيؿبت )( أقاصث اإلاىاقهت غلحه2.56اصوى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي نضعه )

الخضٍعب ًىاؾب الخسصصاث لاصاٍعت ايثر مً الخسصصاث الخٌىىلىحُت ونض ٌػؼي الباخث الؿبب الى ان ػلبت الخسصصاث 

ب صازل اإلاباوي واإلاإؾؿاث مٌُكُت, اما الخسصصاث الخٌ ىىلىحُت قلضحهم لاصاٍعت ًهىمىن بػملُاث لاصاٍعت أزىاء قترة الخضٍع

اعاث اإلاُضاهُت يثيرة)زاصت نؿم اإلاؿاخت(, وجهل لاغمُا لاوكائُت  في طلَ الىنذ وطلَ لىنىغها في قهغ عمظان واعجكاع صعحت  ٍػ

 الخغاعة في جلَ الكترة.

ب( خصل الخسصص لاصاعي غلى اغلى عجبت بمخىؾؽ ا لخؿابي الكهغة الثالثت: والتي جىص غلى)ما مضي عطاى غً قترة الخضٍع

 والخسصص الؼعاعي غلى اصوى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي %82( صعحاث أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )4( مً)3.30نضعه)
ا
( وبضعحت يثيرا

ر %74(أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )2.98نضعه ) ت ايث ( وبضعحت مخىؾؼت, وهظا ٌػجي بان قترة الخضٍعب ًىاؾب الخسصصاث لاصاٍع

 .مً الخسصصاث الؼعغُت

الكهغة الغابػت: والتي جىص غلى)ما مضي عطاى غً غملُت الخضٍعب بكٍل غام( خصل الخسصص لاصاعي غلى اغلى عجبت بمخىؾؽ 

 والخسصص الخٌىىلىجي غلى اصوى عجبت %85( صعحاث أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )4( مً)3.40الخؿابي نضعه)
ا
( وبضعحت يثيرا

ت %77إلاىاقهت غلحها بيؿبت )( أقاصث ا3.08بمخىؾؽ الخؿابي نضعه ) ( وبضعحت مخىؾؼت, وهظا ٌػجي بان ػلبت الخسصصاث لاصاٍع

 عاطين بكٍل غام ايثر مً ػلبت الخسصصاث الخٌىىلىحُت.

الكهغة الخامؿت: والتي جىص غلى)ما مضي عطاى ًغ اإلاكغف الػملي( خصل الخسصص الخٌىىلىجي غلى اغلى عجبت بمخىؾؽ 

 والخسصص الؼبي غلى اصوى عجبت بمخىؾؽ %95صعحاث أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )( 4( مً)3.81الخؿابي نضعه)
ا
( وبضعحت يثيرا

, وهظا ٌػجي بان ػلبت الخسصصاث الخٌىىلىحُت عاطين %89( أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )3.57الخؿابي نضعه )
ا
( وبضعحت يثيرا

ان اإلاكغقين الػملُين لخسصصاث الخٌىىلىحُت في مىانؼ  ايثر مً ػلبت الخسصصاث الؼبُت ونض ٌػؼي الباخث الؿبب الى

 الخضٍعب عبما ًبظلىن حهض اقظل إلاخابػت وحػلُم الؼلبت.

الكهغة الؿاصؾت: والتي جىص غلى)ما مضي عطاى ًغ اإلاكغف الػلمي( خصل الخسصص الؼبي غلى اغلى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي 

 والخسصص الؼعاعي غلى اصوى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي %90بت )( صعحاث أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿ4( مً)3.62نضعه)
ا
( وبضعحت يثيرا
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( وبضعحت مخىؾؼت, وهظا ٌػجي بان ػلبت الخسصصاث الؼبُت عاطين ايثر مً %75( أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )3.01نضعه )

ُت في مىانؼ الخضٍعب عبما ًبظلىن ػلبت الخسصصاث الؼعاغُت ونض ٌػؼي الباخث الؿبب الى ان مكغقين الػلمين لخسصصاث الؼب

 حهض اقظل إلاخابػت وحػلُم ػلبتهم.

الكهغة الؿابػت: والتي جىص غلى)ما مضي وحىص الػالنت بين الضعوؽ الىظٍغت وغملُت الخضٍعب( خصل الخسصص الؼبي غلى اغلى 

 والخسصص الخٌىىلىجي غلى ( وبضع %83( صعحاث أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )4( مً )3.33عجبت بمخىؾؽ الخؿابي نضعه)
ا
حت يثيرا

 ( وبضعحت مخىؾؼت.%69( أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )2.75اصوى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي نضعه )

الكهغة الثامىت: والتي جىص غلى)ما مضي اؾخكاصجَ مً غملُت الخضٍعب( خصل الخسصص الؼبي غلى اغلى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي 

 والخسصص الخٌىىلىجي غلى اصوى عجبت بمخىؾؽ %89أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )( صعحاث 4( مً )3.58نضعه )
ا
( وبضعحت يثيرا

 ( وبضعحت مخىؾؼت.%81( أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )3.25الخؿابي نضعه )

أنل مً وهظا ٌػجي بان ػلبت الخسصصاث الؼبُت اؾخكاصوا ايثر مً ػلبت الخسصصاث لازغي بِىما الخسصصاث الخٌىىلىحُت 

ت للخسصصاث الؼبُت ايثر  حمُؼ الخسصصاث. ونض ٌػؼي الباخث الؿبب الى ان الخهاعب ولاوسجام بين اإلاىاهج الػملُت والىظٍغ

 مً حمُؼ الخسصصاث  لازغي.

الكهغة الخاؾػت: والتي جىص غلى) ما مضي ايدؿاَب )خصىلَ(غلى مػلىماث حضًضة أزىاء قترة الخضٍعب( خصل الخسصص الؼبي 

 والخسصص %85( صعحاث أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )4( مً)3.40اغلى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي نضعه) غلى
ا
( وبضعحت يثيرا

( وبضعحت مخىؾؼت, وهظا ٌػجي بان %80( أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )3.22الخٌىىلىجي غلى اصوى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي نضعه )

حضًضة ايثر مً الخسصصاث لازغي بِىما الخسصصاث الخٌىىلىحُت أنل مً  ػلبت الخسصصاث الؼبُت خصلىا غلى مػلىماث

حمُؼ الخسصصاث, وطلَ لىحىص الخهاعب ولاوسجام بين اإلاىاهج الػملُت والىظٍغت لخسصصاث الؼبُت ايثر مً حمُؼ 

 الخسصصاث لازغي.

لُت أزىاء قترة الخضٍعب (خصل الخسصص الكهغة الػاقغة: والتي جىص غلى)ما مضي ايدؿابَ )خصىلَ(غلى زبراث ومػلىماث غم

 والخسصص %88( صعحاث أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )4( مً)3.51الؼبي غلى اغلى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي نضعه)
ا
( وبضعحت يثيرا

ي بان ( وبضعحت مخىؾؼت, وهظا ٌػج%78( أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )3.11الخٌىىلىجي غلى اصوى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي نضعه )

ػلبت الخسصصاث الؼبُت خصلىا غلى مػلىماث غملُت ايثر مً الخسصصاث لازغي بِىما الخسصصاث الخٌىىلىحُت أنل مً 

.
ا
 حمُؼ الخسصصاث, ونض ًغحؼ الؿبب الى ما طيغ ؾابها

غلى اغلى الكهغة الخاصي الػكغ: والتي جىص غلى)ما مضي قػىعى بالظغوعة غملُت الخضٍعب إلاؿخهبلَ( خصل الخسصص الؼبي 

 والخسصص الخٌىىلىجي غلى %93( صعحاث أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )4( مً )3.73عجبت بمخىؾؽ الخؿابي نضعه)
ا
( وبضعحت يثيرا

. وهظا ٌػجي بان ػلبت الخسصصاث %82(أقاصث اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )3.29اصوى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي نضعه )
ا
( وبضعحت يثيرا

الخضٍعب طغوٍعت ومكُضة إلاؿخهبلهم ايثر ًم ػلبت الخسصصاث لازغي بِىما الخسصصاث الخٌىىلىحُت  الؼبُت ًغون بأن غملُت

 ٌكػغون بضعحت أنل مً حمُؼ الخسصصاث لازغي. 

ت وجغجُبها,  وإلاػغقت آعاء الؼلبت لالصاة يٍل وخؿب الخسصصاث الػلمُت, جم خؿاب اإلاخىؾؼاث الخؿابُت ولاهدغاقاث اإلاػُاٍع

 ًىضح طلَ .( 3والجضوُ)

 اإلاخىؾؼاث الخؿابُت ولاهدغاقاث اإلاػُاٍعت لالصاة يٍل خؿب الخسصصاث الػلمُت (3الجضوُ  )

 الخسصص الػلمي الػضص اإلاخىؾؽ الخؿابي لاهدغاف اإلاػُاعي 

 الؼبي 81 3.45 0.26

 لاصاعي  194 3.39 0.35

 الؼعاعي 66 3.23 0.47

 الخٌىىلىجي 73 3.22 0.34

0.36 3.34 414  
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( صعحاث أقاصث 4( مً)3.44( ًغي بان الخسصصاث الؼبُت خاػث غلى اغلى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي نضعه)3مً زالُ الجضوُ)

 والخسصصاث الخٌىىلىحُت غلى اصوى عجبت بمخىؾؽ الخؿابي نضعه )%86اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )
ا
( أقاصث 3.22( وبضعحت يثيرا

, وهظا ٌػجي بان ػلبت الخسصصاث الؼبُت بكٍل غام عاطين ايثر ًم حمُؼ ػلبت ( وبضعحت مخىؾؼت%80اإلاىاقهت غلحها بيؿبت )

الخسصصاث لازغي بِىما ػلبت الخسصصاث الخٌىىلىحُت صعحت عطاهم انل ًم حمُؼ الخسصصاث لازغي, ونض ٌػؼي الؿبب 

ت في الخسصصاث الؼبُت ايثر مً الخسصصاث لا  زغي, ويظلَ مىانػهم الى وحىص جهاعب بين اإلاىاهج الػملُت والىظٍغ

بُت)اإلاؿدككُاث( اقظل مً حمُؼ الخسصصاث لازغي إلاؼوالت مهىتهم وايدؿاب مهاعاث غملُت لظلَ  جكاغلىا واؾخجابىا  الخضٍع

 ايثر مً حمُؼ الخسصصاث لازغي.

, والجضُو اما باليؿبت اإلاخىؾؼاث الخؿابُت لكهغاث لاصاة غلى مؿخىي لاؾدباهه ولجمُؼ الخسصصاث نام الباخث 
ا
بترجُبها جىاػلُا

 ( ًىضح طلَ.4)

 اإلاخىؾؼاث الخؿابُت ولاهدغاقاث اإلاػُاٍعت لٍل قهغة مً قهغاث لاؾدباهت (4الجضوُ)

 قهغة الكهغاث

5 

 قهغة 1قهغة 

6 

قهغة

11 

 قهغة

8 

 قهغة

9 

 قهغة

4 

قهغة

10 

 قهغة

3 

 قهغة

7 

 قهغة

2 

 الٌلي

 3.34 2.96 3.05 3.17 3.28 3.31 3.32 3.40 3.43 3.51 3.65 3.75 اإلاخىؾؼاث

 0.36 0.91 0.86 0.74 0.63 0.65 0.68 0.65 0.78 0.80 0.54 0.65 لاهدغاقاث

 

 ( والتي جىص غلى)ما مضي عطاى غً اإلاكغف الػملي( خاػث غلى اغلى مخىؾؽ خؿابي5( ًغي بان الكهغة )4مً الجضوُ)

ػؼي (, وهظا ٌػجي بان حمُؼ الخسصصاث %94( وبيؿبت )3.75نضعه)  َو
ا
بكٍل غام عاطين مً اإلاكغف الػملي وبضعحت يثيرا

( والتي جىص غلى)ما 2الباخث الؿبب الى ان اإلاكغقين الػملين عبما اشخاص ًم طوي الخبرة والٌكائت ولازالص, بِىما الكهغة)

صوى مخىؾؽ خؿابي نضعه ) ب( خاػث غلى ا كهغاث, وهظا ٌػجي (مً بين حمُؼ ال%74(  وبيؿبت )2.96مضي عطاى غً ونذ الخضٍع

ب في قهغ عمظان  بان حمُؼ  الؼلبت صعحت عطاهم انل ماًمًٌ وبضعحت مخىؾؼت, ونض ٌػؼي الباخث الؿبب الى ونىع قترة الخضٍع

اعاتهم اإلاُضاهُت, ويظلَ جىنل   غىض ٍػ
ا
و اعجكاع صعحت الخغاعة في  طلَ الىنذ ونض اصي الى مخاغب يثيرة باليؿبت لؼلبت وزصىصا

. بػع اإلاكاَع
ا
 ؼ الؼعاغُت ولاوكائُت في طلَ الىنذ مما أزغ غلى نلت مكاهضاث الػلمُت ومماعؾت مهىتهم غملُا

 إلاخؿير α= 0.05الؿإاُ الثاوي: " هل جىحض قغوم طاث صاللت ئخصائُت غىض مؿخىي الضاللت )
ا
( بين آعاء أقغاص غُىت الضعاؾت جبػا

 )الخسصص الػلمي(؟

 ( ًىضح جلَ الىخائج.5خث بازخباع جدلُل الخباًً لاخاصي, والجضوُ)لالحابت غلى هظا الؿإاُ نام البا

 

 إلاخؿير الخسصص غلمي غلى مؿخىي لاصاة (5الجضوُ)
ا
 الخدلُل الخباًً لاخاصي جبػا

 الضاللت لاخصائُت نُمت)ف( مخىؾؽ اإلاغبػاث صعحاث الخٍغت مجمىع اإلاغبػاث اإلاصضع

 0.00 8.242 1.03 3 3.094 بين اإلاجمىغاث

   0.13 410 51.299 صازل مجمىغاث

    413 54.393 الٌلي

 

( ( بين الخسصصاث الػلمُت وإلاػغقت اججاه α= 0.05( ًغي بىحىص قغم طاث صاللت اخصائُت غىض مؿخىي الضاللت )5مً الجضُو

 ( ًىضح جلَ الىخائج. 6(والجضوُ)LSDالكغوم نام الباخث بازخباع)
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  ( لخدضًض اججاه الكغوم بين الخسصصاث الػلمُت الصاة الضعاؾتLCDالبػضًت )(هخائج اإلاهاعهاث 6الجضوُ)

J(  ازخالف اإلاخىؾؽ الخؿابي (I-J) الضاللت لاخصائُت الخسصص)   )I الخسصص)   

 لاصاعي  0555. 236.

 الؼعاعي (*)21404. 000. الؼبي

 الخٌىىلىجي (*)21948. 000.

 الؼبي 05552.- 236.

 الؼعاعي (*)15852. 002. لاصاعي 

 الخٌىىلىجي (*)16396. 001.

 الؼبي (*)21404.- 000.

 لاصاعي  (*)15852.- 002. الؼعاعي

 الخٌىىلىجي 00544. 928.

 الؼبي (*)21948.- 000.

 لاصاعي  (*)16396.- 001. الخٌىىلىجي

 الؼعاعي 00544.- 928.

 (.α= 0.05الضاللت)وحىص قغوم طاث صاللت أخصائُت غىض مؿخىي  (*)

( ( بىحىص قغم بين الخسصصاث الػلمُت ولصالح الخسصصاث الؼبُت ولاصاٍعت مهابل الخسصصاث الؼعاغُت 6ًالخظ مً الجضُو

والخٌىىلىحُت. وهظا ٌػجي بان ػلبت الخسصصاث الؼبُت ولاصٍعت عبما عاطين ايثر مً الخسصصاث لازغي او ان ػلبت 

 حُت ًخؼلػىن الى ايثر مً طلَ.الخسصصاث الؼعاغُت والخٌىىلى 

 الؿإاُ الثالث: ما أهم الص ئ اإلامخؼ والؿير ممخؼ في غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي؟ 

لإلحابت غً هظا الؿإاُ نام الباخث بخدلُل ئحاباث لاؾئلت اإلاكخىخت في لاؾدباهه والتي جٌغع وعصها لضي أيثر مً أقغاص غُىت 

 طلَ. ( ًىضخان8و 7الضعاؾت, والجضولين)

 ًىطـذ اهم لاقُاء اإلامخػت أزىاء غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي مً وحهت هظغ الؼلبت  (7الجضوُ )

 لاقُاء  اإلامخػت  في غملُت الخضٍعب

 الػملي الصُكي

 الٌلي وؿبت وعوصها خؿب الخسصص الػلمي

 الؼعاعي لاصاعي  الخٌىىلىجي الؼبي 

 % 33.5 %41 %46 %27 %20 لىاالخػامل مؼ اإلاىظكين الجضص وجهضًغهم 

 %26 %6 %35 %36 %27 مؼاولت اإلاهىت بكٍل قػلي

 %11.5 %8 %8 %7 %23 خصىُ غلى اإلاػلىماث غملُت غلمُت حضًضة

 %8 %3 %11 %8 %10 ًلها ممخؼ

اعاث اإلاُضاهُت إلاىانؼ الػمل   %13.75 %40 0 %15 0 الٍؼ

 %3.25 0 0 0 %13 الخػامل مؼ اإلاغاحػين

 %2.75 0 0 %4 %7 بالخضمت اإلاجخمؼقػىع 

 %0.75 0 0 %3 0 مػغقت اؾـ لاهظباغ والضوام ًاإلاىظل

 %0.5 %2 0 0 0 جباصُ اإلاىانؼ ازىاء الخضٍعب

 100% 100% 100% 100% %100 مجمىع
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( ًغي بان )مؼاولت اإلاهىت بكٍل قػلي زم الخػامل مؼ مىظكين الجضص وجهضًغهم لىا( حػضان ًم اهم لاقُاء اإلامخػت 7مً الجضوُ)

اعاث اإلاُضاهُت إلاىانؼ الػمل زم الخػامل مؼ مىظكين الجضص  مً وحهت هظغ الؼلبت في الخسصصاث الؼبُت والخٌىىلىحُت, اما )الٍؼ

اهم لاقُاء اإلامخػت في الخسصصاث الؼعاغُت, في خين )الخػامل مؼ مىظكين الجضص وجهضًغهم لىا زم  وجهضًغهم لىا( حػخبران مً

 مؼاولت اإلاهىت بكٍل قػلي(  حػخبران مً لاقُاء اإلامخػت في الخسصصاث لاصاٍعت. 

ا اؾخمخػىا بها بضعحت يبيرة, هظه الىخائج ًبن لىا بان ػلبت الخسصصاث الؼبُت والخٌىىلىحُت عبما ماعؾىا مهىتهم بكٍل غملي لظ

اعاث اإلاُضاهُت للخصىُ غلى مػلىماث غلمُت وغملُت, اما  ويظلَ الؼلبت الخسصصاث الؼعاغُت اؾخمخػىا بالغخالث والٍؼ

الخسصصاث لاصاٍعت قان الخػامل مؼ مىظكين الجضص حػخبر مً اهم لاقُاء اإلامخػت مً وحهت هظغهم, ونض ٌػؼي الباخث الؿبب 

 مهىتهم بكٍل قػلي واجهم اشخاص احخماغُين.الى اجهم ل
ا
 م ًماعؾىا يثيرا

 ًىطـذ اهم لاقُاء الؿير ممخػت في غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي مً وحهت هظغ الؼلبت ( 8الجضوُ )

 الٌلي وؿبت وعوص ها خؿب الخسصص الػلمي لاقُاء الؿير ممخػت في غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي

 الؼعاعي لاصاعي  الخٌىىلىجي الؼبي

 %23.5 25% %21 34% 14% ونذ الخضٍعب ؾير مىاؾب

 %23.3 20% 23% 28% 22% ونىع قترة الخضٍعب في قهغ عمظان

 %13 6% 11% 10% 25% الش ئ في الخضٍعب

 %7.3 9% %5 %10% 5% اعجكاع صعحت الخغاعة ازىاء قترة الخضٍعب

 %6 7% 15% 2% 0 ػىُ مضة)قترة( الخضٍعب

 %5.3 %6 %7  %8 الخضٍعبجهاًت 

اعاث اإلاُضاهُت وجىنل الػمل بكٍل حؼئي)اإلاكاَعؼ(  نلت الٍؼ

 ازىاء قترة الخضٍعب

0 12% 0 12% 6% 

 %4    %16 ؾىء مػاملت مً نبل اإلاغاحػين وهظغتهم الؿلبُت الُىا

 %3.8 13% 0 0 %2 نلت قترة )مضة( الخضٍعب

 %2.5  %2  %8 يثرة غضص الؼلبت في مىانؼ الخضٍعب

اعاتهم لىا  %1.5 2% 4% 0 0 اهخظاع اإلاكغقين الػلمين ونلت ٍػ

 %1.3 0 5% 3% 0 يثرة ؾاغاث الضوام

 %1 0 3% 1% 0 الجلىؽ بضون غمل

 
ا
 %1 0 4% 0 0 الظهاب الى الضوام بايغا

 100% 100% 100% 100% %100 مجمىع

 

قترة الخضٍعب في قهغ عمظان حػضان مً اهم لاقُاء الؿير  ( ًغي بان الىنذ الخضٍعب ؾير مىاؾب زم ونىع8مً زالُ الجضوُ)

ممخػت مً وحهت هظغ الؼلبت في الخسصصاث الخٌىىلىحُت والؼعاغُت, اما ونىع قترة الخضٍعب في قهغ عمظان زم ونذ الخضٍعب ؾير 

ت, في خين الش ئ في الخ ضٍعب زم ونىع قترة الخضٍعب في مىاؾب مً لاقُاء ؾير اإلامخػت مً وحهت هظغ الؼلبت في الخسصصاث لاصاٍع

 قهغ عمظان مً لاقُاء ؾير ممخػت مً وحهت هظغ الؼلبت في الخسصصاث الؼبُت.

ىاؾبهم قترة الخضٍعب وباالزص الخسصصاث الؼعاغُت والخٌىىلىحُت ونض  هظه الىخائج جبين لىا بان ػلبت حمُؼ الخسصصاث اًل

ب-لؿابؼٌػؼي الباخث الؿبب الى اهه في الكهٍغً )الؿاصؽ وا ُؼ وهظا ًجػل مؼاولت -قترة الخضٍع ( جغجكؼ صعحت الخغاعة بكٍل قظ

اإلاهىت ومماعؾتها ش ئ مغهو ومخػب, ويظلَ نلت وحىص اإلاغاحػين في اإلاؿدككُاث واإلاإؾؿاث الخٍىمُت وبظلَ ًجػل الػمل نلُلت 

 ت الؼلبت إلاهىتهم أو غملهم.في طلَ الىنذ, ونلت وحىص الخهىُ الؼعاغُت في طلَ الىنذ  مما ًإصي الى نلت مماعؾ
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غ غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي مً وحهت هظغهم؟  الؿإاُ الغابؼ " ما أهم انتراخاث الؼلبت لخؼٍى

لإلحابت غً الؿإاُ الغابؼ نام الباخث بخدلُل ئحاباث لاؾئلت اإلاكخىخت في لاؾدباهه والتي جٌغع وعوصها لضي أيثر مً أقغاص غُىت  

 (ًىضح طلَ.9الضعاؾت, والجضوُ )

غ غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي (9الجضوُ )  ًىطـذ اإلاهـترخـاث الؼـلبت لخؼٍى

 الٌلي وؿبت وعوص اإلاهترخاث لٍل الخسصص الػلمي لانتراخاث

 الؼعاعي لاصاعي  الخٌىىلىجي الؼبي

 %47.5 42% 54% %54 %40 حؿُير قترة الخضٍعب الى ونذ الضوام لاغخُاصي

 %14 20% 20% %11 %4 الخضٍعبجهلُل مضة 

 %6 6% 8% %10 0 جؼابو ازخصاص اإلاكغقين الػلمين مؼ  جسصص ػلبتهم 

اعة اإلاكغقين الػلمين   %6 2% 7% %6 %10 يثرة ٍػ

اصة مضة الخضٍعب  %10.5 0 0 %4 %38 ٍػ

 %4 0 5% %9 0 ازخُاع مىنؼ الخضٍعب طاث الػالنت مؼ  جسصص الؼلبت

 %3 8% 4% 0 0 الؼلبت الى مىانؼ الػملجىقير وؾائل اهخهاُ 

اعاث الى مىانؼ الػمل  %6 22% 0 0 0 يثرة الٍؼ

 %3 0 %2 %2 %8 جهلُل اغضاص الؼلبت في اإلاىنؼ الىاخض

اعث الهبلُت الػالع الؼلبت غلى اهمُت اإلاىنؼ  %1   %4  غمل الٍؼ

 100% 100% %100 100% %100 مجمىع

 

غ غملُت الخضٍعب الػملي الصُكي ًمًٌ جلخُصه في الىهاغ اإلاظًىعة اغاله وأنَّ 9ًخضح مً الجضوُ ) ( أنَّ اإلاهترخاث الؼلبت لخؼٍى

ب, في خين أنَّ أنل هظه اإلاهترخاث أهمُت هي  ب الى ونذ الضوام لاغخُاصي زم جهلُل مضة الخضٍع أهم مهترخاتهم هي حؿُير قترة الخضٍع

اعث الهبلُت نبل قترة الخضٍعب إلاػغقت اهمُت اإلاىنؼ. جهلُل اغضاص الؼ  لبت زم غمل ٍػ

 

 التوصياث:

 
ا
 -ًىص ي الباخث بماًلي: البدث هخائج غلى اغخماصا

 ( الى لاقهغ لازيرة مً الكصل الضعاس ي.7و 6الػمل غلى حؿُير قترة الخضٍعب مً الكهٍغً)  .1

.جهلُل مضة الخضٍعب الػملي الصُكي لبػع الخسصصاث  .2
ا
 ًاالصاٍعت مثال

اعاث اإلاكغقين الػلمين الى مىانؼ الخضٍعب بصىعة صوعٍت إلاخابػت ػلبتهم  .3  يثرة ٍػ

ؼاولىن مهىتهم  .4 الػمل غلى ازخُاع مىانؼ الخضٍعب طاث الػالنت مؼ جسصص الؼلبت بدُث ًماعؾىن ماصعؾىا في اإلاػهض ٍو

 بكٍل قػلي. 

اع  الخضٍعب لبرهامج اإلاؿبو ؤلاغضاص .5 ب إلاػغقت الصُكي وغمل ٍػ ث الهبلُت لؼلبت مً نبل لانؿام الػلمُت نبل قترة الخضٍع

 اهمُت مىنؼ الخضٍعب. 

غ نابلت زؼت وطؼ .6  للخؼىعاث جىكُظه اإلاغاص الصُكي الخضٍعب بغهامج مكغصاث للخؼٍى
ا
 والخٌىىلىحُت. الػلمُت وقها

اعاث اإلاُضاهُت الى مىانؼ الػمل.  .7  جىقير وؾائل ههل الؼلبت الى مىانؼ الػمل بكٍل ًمٌجهم مً غمل ٍػ

 والؼلبت. للمكغقين)الػلمي والػملي( ماصًت خىاقؼ مىذ .8
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  املقترحاث:

 الخالُت: الضعاؾاث أحغاء الباخث ًهترح

ُ  صعاؾاث احغاء .1 ب خى ُت  الخابػت الخهىُت اإلاإؾؿاث في الػملي الصُكي الخضٍع لجامػت الؿلُماهُت الخهىُت وحامػاث الخهى

 واإلاهاعهت قُما بُجهم.  لازغي 

ًالجيـ ومىنؼ الخضٍعب. احغاء .2  صعاؾت ممازلت في طىء اإلاخؿيراث لازغي 

3.  ُ  الػملي الصُكي واإلاهاعهت قُما بُجهما. الخضٍعب احغاء صعاؾت ممازلت في اإلاػاهض لازغي خى

  

 املراجع:
ُ.)أبى خؼب, قإاص  ت ولاحخماغُت)غ(. 2010وصاصم, أما . الهاهغة: (3مىاهج البدث وػغم الخدلُل ؤلاخصائي في الػلىم الىكؿُت والتربٍى

ت.  مٌخبت ألاهجلى اإلاصٍغ

لانخصاصًت مجلت ًلُت بؿضاص للػلىم (. الخضٍعب الصُكي في مػهض لاصاعة الخهجي بين الىانؼ والؼمىح. 2010الجبىعي, عغض و هضي, غبضاإلاؼلب.)

 .194-177: 24 الجامػت,

ت(. 1998خؿان, قكُو.)  . مإؾؿت الكباب الجامػت. أصاعة وظائل لاقغاص وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

م قاغلُت بغهامج الخضٍعب اإلاُضاوي مً وحهت هظغ ػلبت لاحخماغُت في حامػت الهضؽ. 2014خؿىين, ؾهُل.) مجلت حامػت الىجاح (. جهٍى

 .546-517(: 3)28وؿاهُت(, لالبدار)الػلىم لا

 .ؤلاؾالمُت, ؾؼة الجامػت ميكىعة, ماحؿخير ؾير . عؾالتؾؼة مداقظاث في الخهجي للخػلُم الخاعحُت الٌكاءة (.2000مغوان.) خمض,

 .83: 21قلؿؼين, لالؾخػالماث, الػامت الهُئت عؤٍت, مجلتالخىمُت.  جدهُو في وصوعة قلؿؼين في الخهجي الخػلُم (.2001غبضالغخُم.) خمضان,

ت: الٍغاض.1999الخؼُب, أخمض. )  (. اججاهاث خضًثت في الخضٍعب. مؼابؼ الكغػصم الخجاٍع

 . صاع الخٌمت للؼباغت واليكغ, بؿضاص.غلم الىكـ الصىاعي(. 1991الؼبُضي, ئبغاهُم.)

 . 66-54: 9 (24جي, هُئت الخػلُم الخهجي بؿضاص, )مجلت الخه(.الخضٍعب الػملي في الٍلُت الخهىُت بؿضاص. 2011ؾاحغ, يٍغم وزظغ, غبضالىهاب.)

 غّمان: مإؾؿت الىاعم. الخضَعـ والخضٍعب غلحها, هماطج جضٍعبُت غلى اإلاهاعاث)مغاحػت ص.ؾػضون الؿامىى(.(. مهاعاث 2004الؿػضي, نىبر)

ب غملُت جهُُم (.2005مىصىع.) ؾػضًت,  ماحؿخير ؾير عؾالتاإلاخضعبين.  هظغ وحهت ؾؼة مً مداقظاث في الخهىُت بالٍلُاث للػاملين الخضٍع

 .ؤلاؾالمُت, ؾؼة الجامػت ميكىعة,

ش, غاػل.) مجلت الجامػت لاؾالمُت)ؾلؿلت صعاؾاث (.الخضٍعب الػملي في ًلُاث الخهىُت في قلؿؼين. 2004الػبض, غبضالغخمً والكٍى

 .103-77(: 1)12لاوؿاهُت(, 

(.ُ اإلاجلت الػغبُت للخػلُم الخهجي, لاماهت الػامت لالجداص الػغبي للخػلُم (. أؾلىب جصمُم غىاصغوهخائج الخضٍعب اإلانهي. 1993غبضاإلالَ, غاص

 (.2)10الخهجي, 

 الكٌغ, غمان. صاع (.1وأؾالُبت)غ وأصواجه مكهىمه الػلمي البدث(. 2003) طونان. غبُضاث,

غه. قلؿؼين: وانػت قي والخهجي اإلانهي وؤلاعقاص هالخىحُ(. 2003قاعوم.) الكغا, ُ  الػمل لىعقت مهضمت غمل وعنت واججاهاث جؼٍى  الخهجي الخػلُم خى

 البلح. صًغ  الخهىُت قلؿؼين ًلُت )الىانؼ والؼمىح( قلؿؼين في

ُُم غملُت الخضٍعب للػاملين بالٍلُاث الخهىُت في مداقظاث مً وحهت هظغ اإلاخضعبين. 2008اإلاضهىن, مدمض وؾػضًت, مىصىع.) مجلت (. جه

 .840-795(: 1) 16الجامػت لاؾالمُت)ؾلؿلت صعاؾاث لاوؿاهُت(, 

 .212-193: 23 مجلت الكخذ, حامػت صًالى,الؼمىح. (.صعاؾت بغهامج الخضٍعب الصُكي للمضاعؽ اإلاهىُت الىانؼ و 2005اإلاكهضاوي, مدمض.)

 غمان. والخىػَؼ, لليكغ الخامض مٌخبت صاع .البكٍغت اإلاىاعص اصاعة (.1999الهُتي, زالض.)

 . مإؾؿت اإلاػاهض الكىُت, بؿضاص.اصاعة لاقغاص. وػاعة الخػلُم الػالي(. 1987وهُب, عطا.)

Adames, Q.S.(1964).Measurement and Evaluation in Psychology and Guidance, U.S.A, New York, Holt. 
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ـــق ـ  املالحـ

 (1ملحق رقم ) 

 أسماء املحكمين

 

 الغجبت الػلمُت اؾماء اإلادٌمين ث

 أؾخاط مؿاغض ص.مىاطل غباؽ 1

 مضعؽ ص. قىان قغج ؾػُض 2

 مضعؽ ص.اًاص قائو قهاب 3

 أؾخاط مؿاغض خُضع مدمض صالح 4

 مضعؽ  عقُضاؾماغُل مدمض  5

 

 (2امللحق رقم)

 امام اإلاغبؼ الظي ًىؼبو غلَُ(.  √الجؼء لاوُ :مػلىماث غامت )طؼ غالمت 

 )زصائص الصخصُت(:

 طيغ                    اهثى   الجيـ :              

 الؼعاعي               لاصاعي            الؼبي           الخٌىىلىجي               الخسصص الػلمي:

 لاولى                  الثاهُت                                          اإلاغخلت:     

 

 فقراث الاستباهت

  الكهغاث ث
ا
  مخىؾؽ يثيرا

ا
 الش ي نلُال

     ما مضي عطاى غً مىنؼ الخضٍعب 1

م الضعاس ي 2      ما مضي عطاى غً ونذ الخضٍعب طمً الخهٍى

     ما مضي عطاى غً قترة الخضٍعب)قهٍغً( 3

     ما مضي عطاى غً غملُت الخضٍعب بكٍل غام 4

     ما مضي عطاى غً اإلاكغف الػملي 5

     ما مضي عطاى غً اإلاكغف الػلمي 6

     الى اي مضي جىحض الػالنت بين الضعوؽ الىظٍغت وغملُت الخضٍعب 7

     الخضٍعب ما مضي اؾخكاصجَ مً غملُت 8

     ما مضي ايدؿابَ )خصىلَ(غلى مػلىماث حضًضة  أزىاء قترة الخضٍعب 9

ما مضي ايدؿابَ )خصىلَ(غلى زبراث ومػلىماث غملُت أزىاء قترة  10

 الخضٍعب

    

     ما مضي قػىعى بالظغوعة غملُت الخضٍعب إلاؿخهبلَ 11

     ماهى الص ئ لايثر ممخؼ في غملُت الخضٍعب  12

     ماهى الص ئ الؿير ممخؼ في غملُت الخضٍعب 13

 

 


