حتت شعار املؤمتر
"طلبة الدراسات العليا ..حبوث علمية خلدمة جمتمعية

مؤتمر طمبة الدراسات العميا – جامعة حضرموت
 11-11مارس 2022م

المستخمصات العممية
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أ

تقديم

تسعى جامعة حضرموت  -انطبل ًقا مف رؤيتيا لمتميز في التعميـ
والبحث العممي وخدمة المجتمع -إلى تعميق منيجيَّة الب ػحث العممي،
وتنمية العمل البحثي في طمبة الدراس ػات العميا ،وفتح المجاؿ أم ػاميـ
لبلطبلع عمى النتاج البحثي والعممي في الجامعات المختمفة.

ير
وت ػعد البػحوث العممية الػتي ينجزىا طػ ػبلب الػ ػدراس ػات العميا مظػ ًا
يما مف مظاىر التطور العممي الذؼ تشيده الجامعة ،وتعزيز ثقافة
م ًّ

البحث العممي واإلبداع لدػ طبلب الدراسات العميا.

األوؿ لبحوث
اكا مف جامعة حضرموت لذلؾ؛ تقيـ في ىذا العاـ المؤتمر العممي َّ
وادر ً
متفردا ،وخطوة رائدة ِّ
متممة لمخطوات التي سبقتيا
منج ًاز ِّ ً
ً
ً
طبلب الدراسات العميا ،الذؼ ي َعد َ
َّ
ممثم ًة بالمؤتمرات العمميَّة لبحوث خريجي البكالوريوس.
ويرتكز ىذا المؤتمر العممي عمى محاور ثبلثة :محور العموـ اإلنسانية ،ومحور العموـ

عممي ًة تدور
األساسية والتطبيقية ،ومحور العموـ الصحية ،ويضـ كل محور بحوثًا ودراسات
َّ
في فمكو ،وىذا الكتاب يجمع َّ
ممخصات لتمؾ البحوث والدراسات.

ىاديا ليـ في درب
ًا
مفيدا ألبنائنا طبلب الدراسات العميا،
نأمل أف يكوف ىذا العمل ً
ومنار ً
البحث بمراحمو المختمفة ،لتمضي بحوثيـ عمى نيج قويـ ،وتخرج في حَّمة قشيبة.
أ .د /دمحم سعيد خنبش
رئيس الجامعة
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ب

كممة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي
في إطار اىتماـ رئاسة جامعة حضرموت بصورة خاصة ،وو ازرة التعميـ

العالػ ػي والب ػحث العمػ ػمي والتعميـ الفنػ ػ ػي والتدريب المي ػني بص ػورة عامة ِّ
بحل
المشكبلت التي فرضت نفسي ػا في المج ػاالت المختمفة ،ومنيا مج ػاالت العموـ الصحيػة

يمانا مف نيابة الدراس ػات العميا والبحث
والعم ػوـ األساسية والعموـ اإلنس ػانية ،وا ً
العممي بجامعة حضرموت بضرورة تطوير المعرفة العممية ،وتوظيف التقنيات الحديثة في خططيا،

مف خبلؿ الدراسات والبحوث العممية؛ قامت بتنظيـ مؤتمرىا العممي األوؿ تحت عنواف "طمبة
الدراسات العميا  ..بحوث عممية لخدمة مجتمعية" ،في المدة مف  16إلى  17مارس 2022ـ ،وذلؾ
بيدؼ تعريف المجتمع المحمي والمحيط العالمي بالبحث العممي الذؼ يدخل في إطار الرسائل
الجامعية ،وتعميق منيجية البحث العممي ،وتنمية العمل البحثي في طمبة الدراسات العميا ،وكذلؾ
تبادؿ المعارؼ والخبرات بيف طمبة الدراسات العميا وأعضاء الييئة التدريسية والتدريسية المساعدة

والباحثيف ،واإلسياـ في تطوير الفكر البحثي لمباحثيف.
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ج

مؤمتر طلبة الدراسات العليا – جامعة حضرموت
 17-16مارس 2022م
حتت شعار املؤمتر

"طمبة الدراسات العميا ..بحوث عممية لخدمة مجتمعية"
أىداف المؤتمر:

 -1تعريف المجتمع المحمي والعالمي بالبحث العممي الذؼ يدخل في إطار الرسائل الجامعية.
 -2تعميق منيجية البحث العممي ،وتنمية العمل البحثي في طمبة الدراسات العميا.

 -3إيجاد فرص لنشر نتائج أبحاث طمبة الدراسات العميا والوصوؿ بيا إلى مستويات عالمية.

 -4فتح المجاؿ أماـ طمبة الدراسات العميا لئلطبلع عمى نتائج البحث العممي عمى مستوػ الدراسات
العميا في الجامعات المختمفة.
 -5فتح قنوات اتصاؿ بيف خريجي الدراسات العميا في الجامعات المختمفة لتبادؿ الخبرات البحثية.

 -6إيجاد فرص لطمبة الدراسات العميا لتقديـ مقترحاتيـ وتوصياتيـ المستخمصة مف أبحاثيـ لدعـ
خدمة المجتمع وتنميتو.

 -7العمل عمى توطيد التعاوف العممي عمى نطاؽ الدراسات العميا مع مختمف الجيات والمؤسسات.
 -8التأكيد عمى دور الجامعة في كونيا مصد اًر لنمو وتطور المعرفة وابراز دورىا في خدمة
المجتمع.

محاور المؤتمر:

 -1المحور األول :العموم الصحية:
 -طب األسرة و الصحة العامة

 األمراض المزمنة و األوبئة المستجدة -2المحور الثاني :العموم األساسية والتطبيقية:
 -الفيزياء وتطبيقاتيا الحديثة

 الكيمياء وتطبيقاتيا الحديثة األحياء وتطبيقاتيا الحديثة -العموـ البيئية وتطبيقاتيا الحديثة
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د

 -3المحور الثالث :العموم االنسانية:

 -العموـ التربوية وتطبيقاتيا الحديثة (المناىج وطرائق التدريس ،اإلدارة التربوية ،عموـ الرياضة ،عمـ

النفس التربوؼ ،رياض األطفاؿ).
 -العموـ االدارية وتطبيقاتيا الحديثة (ادارة أعماؿ ،المالية والمصرفية).

 العموـ االجتماعية وتطبيقاتيا الحديثة (عمـ االجتماع ،الفمسفة ،المغة العربية ،المغة االنجميزية،الدراسات االسبلمية ،الجغرافيا ،التاريخ).
شروط المشاركة والفعاليات المصاحبة لممؤتمر

 -1أف تتفق جميع المشاركات مع المبادغ والقيـ واألحكاـ اإلسبلمية واألنظمة والتقاليد.
 -2أف ال يتعارض محتوػ المشاركة مع أىداؼ المؤتمر.

 -3أف يكوف موضوع المشاركة المقدمة ضمف محاور المؤتمر.

 -4التقييد بالشروط والضوابط الخاصة بكل محور وبكل فعالية مف الفعاليات المصاحبة.

 -5أف تكوف المشاركة مف فكرة وعمل الطالب أو الطالبة مع مراعاة عدـ إنتياؾ الحقوؽ الفكرية
لؤلخريف.

 -6أف ال يكوف البحث قد نشر مف قبل أو قدـ لمنشر إلى أؼ جية أخرػ.

 -7أولوية المشاركة تكوف لمطمبة المقيديف و الخريجيف (ما بعد العاـ الجامعي/2016ـ (2017مف
جامعة حضرموت ،والجامعات التي لدييا إتفاقيات مع الجامعة.

 -8تعبئة إستمارة المشاركة في المؤتمر يدوياً أو الكترونياً وارساليا إلى البريد اإللكتروني لممؤتمر

.gsc2022@hu.edu.ye
مواعيد ميمة:

 موعد انعقاد المؤتمر2022/3/17 – 16 :ـ. -آخر موعد إلرساؿ الممخصات لمتحكيـ2021/12/18 :ـ.

 آخر موعد إلشعار المشاركيف بقبوؿ ممخصاتيـ2022/1/4 :ـ. آخر موعد إلستبلـ ممف البوربوينت لشرائح العرض2022/2/18 :ـ. آخر موعد إلستبلـ البحث كامل 2022/3/ 8ـ.شروط ممخصات األبحاث في المؤتمر

 -1أف يوافق عنواف الممخص أحد المحاور المقررة لممؤتمر.
 -2يتـ تدويف عنواف الممخص ،اسـ الباحث ،المؤسسة التابع ليا ،والبريد اإللكتروني واسـ الدولة،
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ه

والكممات المفتاحية (ال تزيد عمى خمس كممات) أعمى الممخص.
 -3يكتب الممخص بالمغتيف العربية واالنجميزية ،متضمناً :ىدؼ ومنيجية الدراسة ،أىـ النتائج ،وأىـ
التوصيات.
 -4ال يزيد عدد كممات الممخص الواحد عف  250كممة مكتوبة ببرنامج وورد ،خط الكتابة
 Simplified Arabicوحجمو ( ،)11وتكوف المسافة بيف األسطر مسافة مفردة .Single space

 -5عدـ كتابة مراجع أومعادالت في الممخص.

 -6تػقدـ ممخصات األبحاث عبر البريد اإللكتروني الخاص بالمؤتمر gsc2022@hu.edu.ye.
 -7يحق لمباحث المشاركة في المؤتمر بأكثر مف بحث.
 -8تخضع جميع الممخصات لمتحكيـ العممي.
مسابقة الدراسات العميا

سيتـ مسابقة بيف األبحاث لممشاركة في المؤتمر واختيار أفضل بحث لكل محور.
شروط عرض البحث

 -1تنسق شرائح العرض وفق النموذج  templateالخاص بالمؤتمر.
 -2فترة العرض ال تتجاوز  20دقيقة ( 15دقيقة عرض و  5دقائق أسئمة).
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و

اسماء اعضاء المجان التحكيمية في مؤتمر العممي األول لطمبة الدراسات العميا
أعضاء لجنة المؤتمر

1

أ .د .ىادؼ سالـ الصباف

رئيس المجنة

3

د .صالح عمر البطاطي

عضواً

د .عبدهللا دمحم بف ثعمب

عضواً

2
4
5
6

د .سالـ فرج بامسعود

د .سامي عمي حميد
زكي عمي بحاح

محور العموم األساسية:

1

أ .د .جميل أحمد باغفار

3

د .سالـ فرج بامسعود

2
4
5
6
7
8
9

أ .د .عموؼ أحمد مكنوف
أ .د .سالـ ربيع بازار

عضواً
عضواً
عضوا

رئيس الجمسة
عضواً
عضواً

رئيس الجمسة

أ .د .عبدهللا أحمد باصميدؼ

عضواً
عضواً

أ .د .عبدهللا أحمد باصميدؼ

عضواً
عضواً

أ .د .سالـ دمحم بف سمماف
أ.د .سالـ ربيع بازار

أ .د .عبدهللا سالـ باوزير

 10أحمد عمي بمقدؼ

 11د .منير سعيد عبد

 12د .حسف بيار حسف
محور العموم اإلنسانية:

رئيس الجمسة

عضواً
عضواً
عضواً

1

أ .د .فتحية دمحم باحشواف

رئيس الجمسة

3

د .عبدالحكيـ دمحم بف بريؾ

عضواً

أ .د .زبف عزيز العسافي

عضواً

2
4
5
6
7
8

د .صالح كرامة قمزاوؼ

أ .د .سالـ عبدهللا باصريح
أ .د .فاضل رضواف ويس
أ .د .نجاة أحمد بوسبعة

أ .د .ماىر سعيد بف دىرؼ
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عضواً

رئيس الجمسة
عضواً
رئيس الجمسة
عضواً

ز

9

د .سعيد أحمد البطاطي

 10د .عمي صالح الحسيني

عضواً
عضواً

 11أ .د .ليبيا عبود باحويرث

رئيس الجمسة

 13د .خالد دمحم الكمدؼ

عضواً
رئيس الجمسة

 12د.صبلح عمر بمخير

 14أ .د .دمحم حسف مقيبل

 15أ .د دمحم حسف العيدروس
 16د .انتصار عمي باصرة
 17أ .د .دمحم حسف مقيبل

 18أ.د دمحم حسف العيدروس
 19د .انتصار عمي باصرة
محور العموم الصحية:

1

أ .د .عبدهللا سالـ بف غوث

3

د .عبير دمحم بف ثعمب

2

أ .د .عبدالرحمف عمي باحناف
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عضواً

عضواً

عضواً
رئيس الجمسة
عضواً
عضواً

رئيس الجمسة
عضواً
عضواً

ح

المحتوى
-

كممة رئيس الجامعة  ..........................................................................................................ب

 كممة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي  ...............................................ج أىداف المؤتمر  ...................................................................................................................د -اسماء اعضاء المجان التحكيمية في مؤتمر العممي األول لطمبة الدراسات العميا  ....................................و

 -البحوث المشاركة في المؤتمر . ..........................................................................................ط  -ن

البحوث المشاركة في المؤتمر
المحور

الصفحة

عنوان البحث
تأثير تغطية التربة بالبولي ايثيميف األسود والرش بالكبريت عمى نمو وانتاج
الثوـ Allium sativum.L

تقييـ وتحميل كثافة طاقة الرياح وتحوؿ الطاقة في منطقة األدواس رأس حويرة
– حضرموت  -اليمف

الكشف عف االجساـ المضادة لعدوػ فيروس حمى الضنؾ بيف المتبرعيف بالدـ

المؤىميف في ساحل حضرموت
محور العموم األساسية

تحديد مناطق اخطار السيوؿ في مدينة المكبل باستخداـ تقنيات نظـ المعمومات
الجغرافية

5
6
7
8

تحضير -2،4ثنائي نيتروأنيميف و -2،4،6ثبلثي نيتروأنيميف مف األنيميف

9

التكاثر الطبيعي وسموؾ التزاوج والخصوبة ألسماؾ البمطي النيمي

10

إصطناع وتشخيص معقدات جديدة لكل مف

) Zn(IIو(Ni(II

Co(II), Cu(II), Sn(II),

مركبات جديدة لجزيئات كبيرة مف الفانميف
تأثير حامض الجبرليف( GA3) Glycyrrhiza glabrعمى إنبات نبات بذور
ونمو نبات المموخية  Corchorous olitoriusتحت ظروؼ االجياد المائي

اثر استراتيجية الصف المقموب في تنمية المفاىيـ اليندسية والتعمـ المنظـ ذاتيا
لدػ طمبة قسـ الرياضيات في كمية العموـ بالمكبل
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11
12
13
14

ط

النيج القائـ عمى خوارزمية سرب الطيور لتصنيف السرطاف المعتمد عمى
التصوير المقطعي

15

تحضير أورثو -ساليسالدييايد مف الفينوؿ

16

دراسة تأثير نسب مختمفة مف الزيت النباتي إلى الماء وسطاً لمتعبئة عمى جودة
أسماؾ التونة ( )Thunnus albacaresالمعمبة

17

دراسة االطوار اليرقية لمسرطانات قصيرات الذنب مف عائمة القرابسيدا (رتبة

عشرية األقداـ) مف ساحل مدينة الشحر -حضرموت – الي

تأثير الرش بمستَخَمص أوراؽ نبات المورينجا Moringa oleifera Lam
عمى نمو شتبلت نبات المورينجا

إصطناع  -Nكمورو أسيتيل سالسمويل -N-أنتي بايريف بنزأميد مف -4أمينو

أنتي بايريف

دراسة مقارنة المتزاز الصبغات الكاتيونية واآلزو مف المحاليل المائية بالمواد

المعالجة المنخفضة التكمفة باالعتماد عمى الثرمودينامكية والحركية واالتزاف

التأثير التثبيطي والقاتل لممطيرات الشائعة االستخداـ في مستشفيات مدينة

المكبل ضد المسببات الممرضة لعدوػ المستشفيات

تقييـ اشتراطات السبلمة والصحة المينية في المختبرات العممية وعبلقتيا
بتحسيف كفاءة العامميف

تأثير المستخمص المائي لنبات الشجرة الصفراء  Flaveria trinerviaفي
إنبات ونمو بذور الباذنجاف ( (Solanum melongera . L

18
19
20
21
22
23
24

دراسة مقارنة لبعض الصفات المظيرية والطبيعية ألوراؽ وثمار ثبلثة اصناؼ

مف نخيل التمرdactylifera L
– اليمف

.Phoenxi

نامية في ساحل حضرموت

دراسة ثيرموديناميكية وحركية المتزاز أخضر المالكميت عمى الفحـ الفعاؿ
المحضر مف النفايات المينغوسيمموزية لمصناعة الزراعية

تقيـ تأثير مياه الصرؼ الصحي عمى البيئة الساحمية لمدينة الشحر  -محافظو
حضرموت  /اليمف
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25

26
27

ي

أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدػ مديرؼ مدارس التعميـ األساسي بوادؼ
وصحراء حضرموت

مدػ توافر الميارات الحياتية في كتب التربية الوطنية بمرحمة التعميـ األساسي
في اليمف ومدػ اكتساب الطمبة ليا مف وجية نظر المعمميف والمعممات

األنماط الصرفية لمفعل في الميجة الحضرمية العربية الساحمية :دراسة تحميمية

باستخداـ النظرية األمثمية

الفروؽ بيف الجنسيف في استخداـ المغة الممنوعة :المواقف والسموكيات (دراسة
حالة في اليمف)

متطمبات إستخداـ التعميـ االلكتروني في تدريس المغة اإلنجميزية
المرحمة الثانوية بمدينة المكبل

بمدارس

درجة إسياـ اإلدارة المدرسية في تعزيز العمل التطوعي في المدارس الثانوية

بحضرموت
محور العموم اإلنسانية

تقويـ الميارات التدريسية البلزمة لدػ الطمبة المعمميف في أقساـ المغة
اإلنجميزية بكميات التربية جامعة حضرموت

دور المشرؼ التربوؼ في تطوير أداء معممات رياض األطفاؿ مف وجية نظر

معممات رياض األطفاؿ في مدينة المكبل

مف ىو الحضرمي؟ تحميل رواية المكبل لباعامر باستخداـ مفاىيـ اليوية
لستيوارت ىوؿ

المبادغ األساسية لمعدالة الجنائية التصالحية في الشريعة اإلسبلمية
أثر أنظمة ذكاء األعماؿ في اليندسة المالية في البنوؾ اإلسبلمية اليمنية
دراسة عمى عينة مف موظفي البنوؾ اإلسبلمية اليمنية العاممة في مدينة المكبل

ـ /حضرموت

تنظيـ وحدة المعادالت والمتراجحات الجبرية في ضوء المدخل المنظومي وأثره
في تنمية التفكير المنظومي والتفكير فوؽ المعرفي لدػ طبلب المرحمة الثانوية

أثر برنامج إرشادؼ في خفض درجة إدماف اإلنترنت لدػ طالبات مرحمة التعميـ

الثانوؼ في مدينة المكبل

فاعمية البرامج الرياضية والغذائية في تخفيف الوزف لدػ النساء بمركز المياقة

العامة والرشاقة وتخفيف الوزف في كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئوف
المشكبلت النفسية لدػ الطمبة النازحيف في اليمف (محافظة حضرموت انموذج)
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أثر استخداـ المختبر االفتراضي في التحصيل واالحتفاظ بالتعمـ في الكيمياء
لدػ طبلب الصف الثاني الثانوؼ

أثر وسائل التواصل اإللكتروني في التوظيف اإللكتروني
العدالة التنظيمية لدػ القيادات االكاديمية بجامعة حضرموت وعبلقتيا باألداء

السياقي ألعضاء ىيئة التدريس

االستعارة التمثيمية بيف البنية والداللة
صعوبات تطبيق استراتيجية االكتشاؼ في مرحمة رياض األطفاؿ مف وجية

نظر المعممات في مدينة المكبل

تقويـ برنامج الدكتوراه فمسفة ( )PhDبجامعة حضرموت في ضوء معايير
االعتماد االكاديمي

أثر استراتيجية التدريس المصغر عمى تنمية األداء التدريسي في التربية العممية
لدػ طمبة كمية التربية بجامعة حضرموت

التعميـ اإللكتروني في اليمف وآفاقو المستقبمية – دراسة نظرية تحميمية –
تكرار الكممة القرآنية وبناء السياؽ النصي – دراسة نظرية مقارنة تطبيقية في
ضوء عمـ النص –

المشكبلت السموكية لدػ أطفاؿ الروضة مف وجية نظر مربيات رياض

األطفاؿ في مدينة المكبل

مستوػ أداء القيادة النسوية لمياميف اإلدارية في كميات البنات في محافظة
حضرموت

فاعمية البرامج الرياضية والغذائية في تخفيف الوزف لدػ النساء بمركز المياقة

العامة والرشاقة وتخفيف الوزف في كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئوف
استخداـ النظرية األمثمية في دراسة األلفاظ اليندية في الميجة الحضرمية

مؤشرات صعوبات التعمـ لدػ االطفاؿ في مرحمو الروضو ومستوػ وعي

مربيات الروضو بيا

دور اإلدارة المدرسية في تفعيل المختبرات المدرسية في الثانويات الحكومية مف
وجية نظر معممي العموـ وأمناء المختبرات بمدينة المكبل

تأثير برنامج تدريبي مقترح عمى بعض المتغيرات البدنية والوظيفية في رياضة
الجمباز لدػ طبلب قسـ التربية البدنية والرياضية بجامعة حضرموت
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46
47
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50
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اثر تركيز المحفظة االقراضية لمبنوؾ عمى الربحية (دراسة تطبيقية عمى البنوؾ
التجارية اليمنية لمفترة )2017 – 2007

أثر التعمـ النقاؿ( )M-Learningعمى تحصيل طالبات الصف األوؿ الثانوؼ

بمحافظة حضرموت  -الساحل في مادة الرياضيات واتجاىيف نحوه

مستوػ الوعي الغذائي لدػ أولياء أمور أطفاؿ الروضة في مدينة المكبل
وعبلقتو بالسموؾ الغذائي ألطفاليـ

واقع المصادر العممية في رسائل الماجستير بجامعة حضرموت ومدػ اعتماد

نظاـ جمعية عمـ النفس األمريكية ( )APAفي توثيقيا

ضياع وفقد المتعة المؤلمة لشخصيات رواية (يسمعوف حسيسيا) لمكاتب أيمف

العتوـ :دراسة نفسية تحميمية الكانية

سعت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ تناوؿ كتب الجغرافيا بالمرحمة الثانوية
لقضايا الكوارث واستخدـ الباحث أداة تحميل المحتوػ لمعرفة مدػ توافر قضايا

الكوارث فييا

االحتراؽ الوظيفي لدػ إدارة مدرسة الفقيد المبلحي (بنيف) األسباب واألبعاد

والعبلج ( دراسة حالة

فاعمية برنامج تدريبي لعبلج صعوبات تعمـ القراءة والكتابة لتبلميذ التعميـ

األساسي في مدينة المكبل

جودة مياه الشرب المعبأة ومطابقتيا بالمواصفات المكتوبة والتزاميا بالمواصفات

القياسية اليمنية

60
61
62
63
64

65

66
67
68

القواسـ المشتركة بيف خصوـ الرسل

69

العقل اإلنساني إبداع الخالق لفيـ الطبيعة :قراءة تحميمية

70

تدريس الرياضيات في عصر ما بعد الحداثة ،دراسة تحميمية لواقع التعميـ في
البيئة التعميمية اليمنية المشكبلت والتحديات ثـ الحموؿ والمقترحات

71

التسرب العقدؼ لمصوفية إلى اليمف

72

القواعد الفقيية الحاكمة عمى األلعاب االلكترونية

73

خصاص ومقومات ومستويات اإلبداع اإلدارػ وأساليبو ومعوقاتو وكيفية التغمب

عمييا " تصور مقترح

االحتراؽ الوظيفي لدػ إدارة مدرسة الفقيد المبلحي (بنيف) األسباب واألبعاد

والعبلج ( دراسة حالة)
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74
75

م

إعادة توظيف المباني التاريخية في حضرموت وأىميتو في عمميات التنمية المستدامة

76

التحديات التي تواجو التعميـ العالي في المنطقة العربية

77

مباحث اإليماف بالنبوات في الجزء التاسع والعشريف

78

مدػ انتشار سوء التغذية والعوامل المؤدية لو لدػ النساء الحوامل في مديرية
المكبل ،اليمف

االنتشار المصمي والعوامل المرتبطة بعدوػ التياب الكبد الفيروسي البائي
والسي بيف النساء الحوامل في وادؼ العيف محافظة حضرموت  -اليمف

العنف ضد العامميف الصحييف في المستشفيات الحكومية لمديريات ساحل
محور العموم الصحية

حضرموت ،اليمف

مدػ انتشار سرطاف الثدؼ ونوعية الحياة بيف النساء المصابات بو في مديريات
ساحل حضرموت ،اليمف

مدػ إدراؾ األميات بمؤشرات الخطورة لممواليد وكيفية طمبيف لمرعاية الصحية
في مديرية المكبلػ اليمف

تقييـ العبلقة بيف الطبيب والمرضى المتردديف عمى المراكز الصحية االوليو
بمديرية المكبل

التزاـ العامميف الصحييف بالسياسة العبلجية الوطنية لؤلدوية المضادة لممبلريا
في الحديدة  ،اليمف
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محور العموم األساسية
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ش

تأثير تغطية التربة بالبولي ايثيمين األسود والرش بالكبريت عمى نمو وانتاج
الثوم Allium sativum.L
أبوبكر صالح عبدهللا بن عفيف ،محروس عبدهللا باحويرث
الم َّ
مخص
ُ
أجريت تجرية عاممية لمعرفة مدػ تأثير الرش بالكبريت بتركيز  2 ،1 ،0جـ  /لتر والتغطية بالممش وعدـ التغطية
عمى نمو وانتاجية نبات الثوـ .نفذت التجربة بمديرية شباـ بوادؼ حضرموت بمساحة  6متر مربع .رشت النباتات شيريا
حيث بدء عممية الرش لمكبريت بعد مرور شير مف االنبات .واخذ قراءات أولية لطوؿ النبات وعدد األوراؽ قبل كل رشة
بيوميف .وبعد مرور  6أشير مف زراعة المحصوؿ تـ الجني وأخذت القياسات لمصفات المدروسة و بمعدؿ  12نبات لكل
معاممة .وىذه الصفات ارتفاع النبات ،عدد األوراؽ ،طوؿ األوراؽ ،وزف الرأس ،قطر الرأس ،ارتفاع الرأس ،محتوػ األوراؽ

مف الكموروفيل (أ ،ب ،الكمي) حممت النتائج حسب تصميـ القطاعات العشوائي الكامل ( )RCBDبمقارنة متوسطات

المعامبلت عند مستوػ احتماؿ خطأ  % 5واستخداـ برنامج.Genstate 5 release3.2

وقد اظيرت نتائج الدراسة تفوؽ الرش بالكبريت بالتركيز  1جـ  /لتر وزف وارتفاع وقطر الراس وطوؿ األوراؽ

واالنتاجية وكمورفيل ب والكمي وأعطى التركيز  2جـ  /لتر اعمى كمورفيل أ كما تفوقت معاممة التغطية بالممش في

صفات ارتفاع ال ار س والكمورفيل الكمي بينما بدوف التغطية تفوقت معنويا في قطر الراس وغير معنوؼ في بقية الصفات.

واستنتج مف الدراسة اف الرش بالتركيز المنخفض مف الكبريت يعطي نتائج إيجابية .كما اف التغطية بالممش تعطية
أفضل النتائج في مراحل النمو األولى مف االنبات بينما تنخقض النتائج مقارنة بمعاممة بدو تغطية في مراحل النمو
المتقدمة واإلنتاج.
وتوصي الدراسة الرش بتراكيز منخفضة مف الكبريت ،وكذا إزالة التغطية بالممش في مراحل النمو المتقدمة لتجنب
حصوؿ أؼ نتائج عكسية كما ظيرت في ىذه الدراسة وخصوصا عند ارتفاع درجة الح اررة.

الكممات المفتاحية :الممش ،الكبريت ،الكمورفيل ،اإلنتاجية ،الثوـ.
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تقييم وتحميل كثافة طاقة الرياح وتحول الطاقة في منطقة األدواس
رأس حويرة – حضرموت  -اليمن
ايمان عبدهللا سالم باراس
الممخص
جرت ىذه الدراسة لتقييـ موارد طاقة الرياح في منطقة

االدواس  -رأس الحويرة مف خبلؿ استخداـ النموذج

اإلحصائي ونموذج ويبل و  ، SPSSوتحميل إمكانات موارد طاقة الرياح في االدواس  -رأس حويرة  ،وتحويل طاقة
الرياح ،وكفاءة التوربينات في االدواس - .رأس حويرة:

في ىذه الدراسة تـ استخداـ الطرؽ اإلحصائية لتحميل بيانات سرعة الرياح في االدواس  -رأس الحويرة .تتـ دراسة
بناء عمى نموذج  .Weibullأوضحت النتائج أف كفاءة الموقع وعامل السعة وكفاءة
إمكانات طاقة الرياح في الموقع ً
الطاقة تزداد عندما تنخفض السرعة االبتدائية لمتوربيف  ،مما يعطي أعمى قدرة خرج .تعتبر سرعة الرياح أىـ عامل في
تصميـ ودراسة أنظمة تحويل طاقة الرياح .تـ الحصوؿ عمى بيانات سرعة الرياح مف وكالة ناسا عمى مدػ عشر
سنوات ( )2019-2010وعمى االرتفاعات التالية  100-50-10ـ .في ىذه الدراسة تـ تحميل الطاقة الكامنة لرياح
استنادا إلى البيانات المقاسة لسرعة الرياح عمى مدػ عشر سنوات .يتـ اشتقاؽ التوزيعات االحتمالية
إحصائيا
الموقع.
ً
ً
مف بيانات الرياح ويت ـ تحديد معممات التوزيع الخاصة بيا .يتـ تركيب دالة احتمالية الكثافة عمى التوزيعات االحتمالية

المقاسة عمى أساس سنوؼ  .واظيرت النتائج اف متوسط سرعة الرياح األكثر تك ار ار مف 3الى  5ـ/ث عند االرتفاع
50ـ  .واف أشير الصيف مف يونيو الى أغسطس ىي األشير األكثر احتمالية لسرعة الرياح  .تيب الرياح في االتجاه
الجنوبي الشرقي بسرعة 5-3ـ/ث ،وتمييا في االتجاه الجنوبي الغربي بسرعة مف 7-6ـ/ث  .واف اعمى طاقة رياح
كانت في السنوات مف 2017الى . 2018واظيرت النتائج اف سرعة الرياح وطاقة الرياح تزداد كمما ارتفعنا عف سط
أيضا الطاقة الناتجة مف التوربينات المستخدمو ( BONUS 330KW - BONUS
األرض  .ظيرت نتيجة الدراسة ً
 . )600KW- BONUS 1MW- BONUS 1.3MW- BONUS 2MWواف التوربيف BONUS 2MW
أعطى اعمى طاقة منتجة مقارنة بالتوربينات األخرػ.
بناء عمى نتائج ىذه الدراسة  ،نوصي بأف تتبنى الحكومة في حضرموت وتستفيد مف استخداـ الموارد
لذلؾ ً ،
الطبيعية والمتجددة .عمى وجو التحديد  ،نوصي باستخداـ طاقة الرياح ألنيا متوفرة في مناطق واسعة خاصة تمؾ
المناطق في حضرموت التي تغطييا الدراسة .تقع معظـ المناطق المدروسة في منطقة خطوط عرض مفتوحة وعالية
مما يمنحيا ميزة السماح بتوليد طاقة عالية إلى حد كبير.
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الكشف عن االجسام المضادة لعدوى فيروس حمى الضنك
بين المتبرعين بالدم المؤىمين في ساحل حضرموت
تياني عيدروس العفيفي
الممخص
حمى الضنؾ مرض استوائي وشبو استوائي يعد أحد أكثر األمراض الفيروسية شيوعاً في العالـ التي تنتقل عف

طريق البعوض مف جنس اآليديس .يشكل ظيور فيروس حمى الضنؾ حالياً المنقوؿ عف طريق الدـ تيديداً عالمياً ،وتـ
طنة
التعرؼ بشكل متزايد عمى خطورة نقل فيروس حمى الضنؾ عبر الدـ .قد يكوف المتبرعيف بالدـ في منطقة مستَو َ
بحمى الضنؾ مثل ساحل حضرموت بمثابة وسيمة محتممة لنقل عدوػ الفيروس .لذلؾ ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد
مدػ االنتشار المصمي لعدوػ فيروس حمى الضنؾ بدوف أعراض والكشف عف األجساـ المضادة بيف المتبرعيف بالدـ

المؤىميف في مناطق ساحل حضرموت/اليمف.

في ىذه الدراسة المقطعية تـ جمع عينات مصل الدـ مف  229متبرًعا بالدـ الذيف يقيموف في ساحل حضرموت خبلؿ
الفترة مف نوفمبر  2018إلى مارس  .2019تـ فحص جميع العينات لمكشف عف األجساـ المضادة  IgMو IgG
باستخداـ مجموعة الفحص المناعي المرتبط باإلنزيـ (االليزا).
أشارت نتائج الدراسة إلى أف  )٪10( 23و  )٪32( 73كانت لدييـ نتيجة إيجابية المصل لؤلجساـ المضادة IgM

و  IgGعمى التوالي  ،في حيف .كانت الفئة العمرية  39-30سنة األكثر انتشا اًر لعدوػ فيروس حمى الضنؾ تمييا الفئة
العمرية  29-20سنة ،كما وجد أيضاً انتشا اًر أكثر لعدوػ الفيروس في المناطق الحضرية ،باإلضافة إلى أف كل
المناطق الجغرافية لمنطقة الدراسة لوحع فييا انتشار لعدوػ فيروس حمى الضنؾ .كما أوضحت الدراسة عدـ وجود

عبلقات ارتباط إحصائية ذات داللة معنوية بيف نتائج صورة فحص الدـ الشامل والنتائج اإليجابية والسالبة لعدوػ
فيروس حمى الضنؾ بيف المتبرعيف بالدـ.

يستنتج مف ىذا البحث ارتفاع معدؿ انتشار عدوػ فيروس حمى الضنؾ بدوف أعراض وظيور األجساـ المضادة لو

بيف المتبرعيف بالدـ مما يزيد مف أىمية إنشاء فحص الدـ لمرض حمى الضنؾ في مختمف بنوؾ التبرع بالدـ في مناطق
ساحل حضرموت لتحسيف ضماف نقل الدـ والسيطرة عمى انتشار فيروس حمى الضنؾ .وتعكس إيجابية الجسـ المضاد

 IgMبيف المتبرعيف الذيف تـ اختبارىـ مرحمة العدوػ الفيروسية المستمرة بدوف ظيور أعراض مع وجود فيروس حمى

الضنؾ خبلؿ وقت التبرع بالدـ ،في حيف أف االنتشار المصمي العالي لمجسـ المضاد  IgGيعكس انتشار فيروس حمى
الضنؾ في شكل وباء في منطقة حضرموت الساحل.
الكممات المفتاحية :فيروس الضنؾ ،االنتشار المصمي ،بدوف أعراض ،المؤىميف لنقل الدـ ،ساحل حضرموت.
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تحديد مناطق اخطار السيول في مدينة المكال باستخدام
تقنيات نظم المعمومات الجغرافية
حنان عمر بن حمدون  ،خالد صالح باواحدي
الممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد األماكف األكثر عرضة لكوارث السيوؿ التي تجتاح مدينة المكبل باستخداـ تقنيات

االستشعار عف بعد ونظـ المعمومات الجغرافية و إبراز دور ىذه التقنيات في دعـ متخذؼ القرار فيما يتعمق بدرِّء أخطار

السيوؿ عف المناطق المأىولة بالسكاف ،ورسـ خرائط مختمفة لممناطق األكثر عرض ًة ألضرار السيوؿ باستخداـ تقنيات
مختمفة تقدميا برامج نظـ المعمومات الجغرافية .أىـ ما يميز ىذا البحث ىو استخدامو لتقنيات نظـ المعمومات الجغرافية
في اإلدارة الفعَّالة لمكوارث ،والتي است ِّ
تـ تحديد
خد َم ْت بنجاح في كثير مف الدوؿ العربية المجاورة .وفي ىذه الدراسة َّ
المعرضة لخطر السيوؿ والفيضانات في مدينة المكبل ،عاصمة محافظة حضرموت باليمف مف خبلؿ
مجارؼ األودية
َّ
التحميل المكاني وذلؾ باستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية ( )GISوأدوات التحميل الييدرولوجي بيدؼ بناء قاعدة

معمومات مكانية ،ونتج عف ىذه الدراسة التعرؼ عمى خصائص األودية المطمة عمى مدينة المكبل ،إضاف ًة إلى تحديد
األماكف المعرَّضة لخطر السيوؿ والتي تشمل التجمعات السكانية المجاورة ليا .وأظيرت الدراسة أف بعض أحياء مدينة
المكبل تعد أكثر عرض ًة لخطر السيوؿ؛ وذلؾ لوجود عدة أودية رئيسية تصب فييا وتشكل خطورًة كبيرة عمى السكاف
نتيجة لشدة التصريف المائي ،ومرورىا داخل التجمعات السكانية.
الكممات المفتاحية :نظـ المعمومات الجغرافية ،الكوارث ،السيوؿ ،نموذج االرتفاعات الرقمية.
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تحضير -2،4ثنائي نيتروأنيلين و -2،4،6ثالثي نيتروأنيلين هن األنيلين
خلىد هحفىظ يسر  ،إلهام عبذالرحين بن سلن
ودمحم هادي الذوح
الولخص
ىاما كوسائط كيميائية ومذيبات
تعتبر مركبات النيترو أحد أىـ تصنيفات اإلصطناع العضوؼ ،فيي تمعب ًا
دور ً
وتطبيقات صناعية أخرػ .في ىذا العمل ،تـ إستخداـ التفاعبلت األروماتية اإللكتروفيمية لتحضير مركبات النيتروأنيميف،
حيث تـ تحضير مركب األسيتانيميد أوالً مف تفاعل األسيمة لؤلنيميف ،ثـ إجراء تفاعبلت النيترة عف طريق تفاعل

األسيتانيميد مع مزيج حامضي الكبريتيؾ والنتريؾ ،لمحصوؿ عمى -4،2ثنائي نيتروأسيتانيميد (درجة االنصيار -139.2
o140ـ ،محصمة  ،)%61عبلوة عمى ذلؾ ،تـ إنتاج  -6،4،2ثبلثي نيتروأسيتانيميد (درجة االنصيار  o120ـ،
محصمة  )%43بإعادة نيترة -4،2ثنائي نيتروأسيتانيميد مع المزيج الحمضي .وقد أعطت تفاعبلت التحمل المائي لكل
مف -4،2ثنائي نيتروأسيتانيميد و -6،4،2ثبلثي نيتروأسيتانيميد المركبات -4،2ثنائي نيتروأنيميف (درجة االنصيار 110
oـ ،محصمة  )%85و -4،2،6ثبلثي نيتروأنيميف (درجة االنصيار  o104ـ ،محصمة  ،)%77عمى التوالي .وبما أف
جميع المركبات المحضرة معروفة ،فقد تـ تأكيد ىياكميا بمقارنة بياناتيا التحميمية مع البيانات المنشورة مثل نقطة

االنصيار ،FTIR ،والتقنيات الطيفية لؤلشعة ما فوؽ البنفسجية والمرئيةUV–Vis.

الكممات المفتاحية :األنيميف-4،2 ،ثنائي نيتروأسيتانيميد-6،4،2 ،ثبلثي نيتروأسيتانيميد-4،2 ،ثنائي نيتروأنيميف،
-6،4،2ثبلثي نيتروأنيميف ،طيف األشعة ما تحت الحمراء ، FTIRطيف األشعة ما فوؽ البنفسجية والمرئيةUV–Vis.
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التكاثر الطبيعي وسموك التزاوج والخصوبة ألسماك البمطي النيمي
داليا عبدهللا أحمد باكرمان
الممخص
أجريت ىذه الدراسة لوصف التكاثر الطبيعي وسموؾ التزاوج وسموؾ اليرقات بعد الفقس والخصوبة ألسماؾ البمطي
النيمي ( .)Oreochromis niloticusأجريت التجربة األولى في 3أحواض خرسانية عف التكاثر الطبيعي وسموؾ
التزاوج والخصوبة ،حيث وضع في كل حوض  6إناث ناضجة جنسياً متوسط وزنيا ( )g6.6±186.7و 2ذكور

ناضجة جنسياً متوسط وزنيا  ))g4.9±249بنسبة  1:3لمدة  13يوـ .أجريت التجربة الثانية في  2أحواض زجاجية
عف سموؾ اليرقات بعد التفريخ الطبيعي ،حيث وضع في كل حوض  20يرقة متوسط وزنيا ( )g 0.01لمدة  21يوـ.

أظيرت النتائج عدـ وجود فرؽ معنوؼ( )P ˃ 0.05في الخصوبة في األحواض الخرسانية .بينما كاف ىناؾ داللة
أحصائية لوجود فرؽ معنوؼ()P<0.05

بالنسبة لعدد اليرقات الناتجة مف التزاوج .حيث كاف متوسط الخصوبة

 37±605.5بيضة  /تكاثر .ومتوسط عدد اليراقات  78±659يرقة  /تكاثر .كانت نسبة اإلناث التي باضت % 72

والتي لـ تبيض  % 28خبلؿ فترة التكاثر الطبيعي .باإلضافة إلى ذلؾ ،أظيرت النتائج وجود ارتباط معنوؼ سالب بيف
الخصوبة واألكسجيف .ايضاً ،في األحواض الزجاجية كاف متوسط اإلفتراس بيف اليرقات بعد الفقس  .%62.5ظير
خبلؿ فترة التزاوج تغير ألواف األناث والذكور والعراؾ الشرس بيف الذكور وحضف البيض في فـ اإلناث بعد التمقيح حتى

الفقس .يمكف أف يستنتج مف النتائج أف التكاثر الطبيعي يمكف أف يحدث بسيولة في األحواض الخرسانية .باإلضافة

الى ذلؾ ،فإف سموؾ التكاثر ألسماؾ البمطي ممتع ومذىل (يكوف لوف االناث أصفر والذكور فضي مع ذيل محمر،
العراؾ الشرس بيف الذكور و حركات الغزؿ).
الكممات المفتاحية :التكاثر ،السموؾ  ،الخصوبة ،البمطي النيمي
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إصطناع وتشخيص معقدات جديدة لكل من  )Co(II), Cu(II), Sn(II), Zn(IIو)Ni(II
ذىاب سالم النوحي ،إليام عبدالرحيم بن سمم
دمحم ىادي الدوح
الممخص
في ىذا العمل ،تـ إصطناع وتشخيص عشرة معقدات  .27-22 ،20 ،18 ،16 ،14سابًقا ،تـ إصطناع إثنيف مف

ليقاندات قواعد شيف رباعية التسنف  8و .9تـ تفاعل تمؾ الميقاندات مع خمسة مف المعادف Co(II), Cu(II), Sn(II),
 )Zn(IIو .)Ni(IIتـ تشخيص النتائج المتحصل عمييا بإستخداـ تحديد درجة االنصيار ،تحميل العناصر  ،CHNطيف
االشعة ما تحت الحمراء  ،FTIRوطيف األشعة ما فوؽ البنفسجية والمرئية  .UV-Visكما تـ إجراء طيف الكتمة إلثنيف
مف الميقاندات المحضرة .أعطت النتائج أف المعقدات الناتجة ليا الصيغة العامة  ،MLوأف التناسق فييا يتـ عبر ذرات
كبلً مف النيتروجيف لمجموعتي اإليميف  ،-CH=N-واألوكسجيف لمجموعتي الميثوكسي  OCH3-في الميقاندات.
الكممات المفتاحية :إصطناع ،قواعد شيف ،معقدات رباعية التسنف ،طيف األشعة ما تحت الحمراء  ،FTIRطيف

األشعة ما فوؽ البنفسجية والمرئية  ،UV–Visطيف الكتمة .
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مركبات جديدة لجزيئات كبيرة من الفانمين
سامية مبروك بن محرم ،إليام عبدالرحيم بن سمم
دمحم ىادي الدوح
الممخص
يتضمف ھذا البحث إصطناع ثبلث مركبات جديدة  B ،Aو .Cالمركباف ( Aدرجة اإلنصيار o153.4ـ ،محصمة
 )%7و( Bدرجة إنصيار o 191ـ ،محصمة  )%27نتجا مف تفاعل اإلزدواج لممح الديازونيوـ مع ممحي المونيمر 1

و ،2منفصميف وعمى التوالي .كما تـ تحضير المركب ( Cدرجة اإلنصيار o150ـ ،محصمة  )%22ذا الوزف الجزئي
الكبير بطريقتيف مختمفتيف مف تفاعل  Aو Bمع ممحي المونيمر  1و 2عمى التوالي .عينت درجات إنصيار لجميع

المركبات المحضرة ،وشخصت بأطياؼ األشعة ما تحت الحمراء وأطياؼ األشعة المرئية وما فوؽ البنفسجية ،باإلضافة

لمطياؼ الكتمة وتحميل العناصر CHNلممركب  . Cكما تـ دراسة النشاط الميكروبيولوجي لممركبات المحضرة ضد
الميكروبات الممرضة وىي  Escherichia coliو( Proteus mirabilisبكتيريا سالبة لصبغة جراـ) و
( Staphylococcus aureusبكتيريا موجبة لصبغة جراـ) .أعطى المركباف  Aو Bنتيجة ايجابية ضد البكتيريا
 Proteus mirabilisعند أغمب التراكيز المدروسة ،في حيف أف المركب  Cلـ تظير أؼ نتائج في جميع التراكيز
المدروسة ضد بكتيريا .P. mirabilis

الكممات المفتاحية :إصطناع ،ممح المونيمر ،فانميف ،مركب ذؼ وزف جزئي كبير ،مضادات الميكروبات ،أطياؼ

األشعة المرئية وما فوؽ البنفسجية ،األشعة ما تحت الحمراء ،طيف الكتمة.
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تأثير حامض الجبرلين( GA3) Glycyrrhiza glabrعمى إنبات نبات بذور ونمو نبات
المموخية  Corchorous olitoriusتحت ظروف االجياد المائي
سوزان عوض أحمد العوبثاني  ،سالم دمحم بن سممان
ذكرى عبدهللا مقرم
الممخص
أجريت الدراسة في أحدػ المزارع الخاصة في منطقة فوه بمديرية المكبل باستخداـ االصص الببلستيكية سوداء الموف
بطوؿ ( (35سـ وعرض ( )29.8سـ وقاعدتيا ( )21سـ خبلؿ الفترة مف  2018 /3/27ـ إلي  2018/5/30ـ ،
صممت بتجربة عامميو بقطاعات عشوائية كاممة بثبلث مكررات ،حيث تضمنت الدراسة الرش لبذور المموخية بمنشطات

اإلنبات وىو حامض الجبرليف  GA3بالتراكيز(  50 ،0جزء في المميوف  100 ،جزء في المميوف) وتأثير مدد الرؼ(،5

 15 ،10يوـ) في إنبات بذور المموخية ونموه  ،باإلضافة الي معاممة المقارنة بعد االسبوع الثاني مف اإلنبات وكانت
عدد الوحدات التجريبية  81وحدة تجريبية  .وبينت نتائج الدراسة أف الرش بحامض الجبرليف بتركيز  50جزء في

المميوف و  100جزء في المميوف الي زيادة معنوية في جميع صفات النمو الخضرؼ المدروسة مقارنة بمعاممة المقارنة
إذ اعطت النباتات المعاممة بيذا التراكيز أعمى ارتفاع لمنبات ( 20.1 ، 17.4سـ /نبات) و أعمى عدد أوراؽ ( 7.8
ورقة  /نبات ) وأعمى مساحة ورقية ( 1.09سـ 1.28 ،2سـ )2وأعمى مادة جافة (  0.2جـ  /لتر  0.4 .جـ  /لت).

إما بالنسبة لتداخل أدػ الي زيادة معنوية في ارتفاع النبات ( 21.4سـ ) عند مدد الرؼ  15يوـ وعند مدد الرؼ ،5

/نبات) عند مدد الرؼ  5110يوماً وعند  15يوـ بمغ
ً
10يوماً بمغ (18.2 ،20.6سـ) وعدد االوراؽ ( 7.2 ، 7.4ورقو
معدؿ الزيادة (،8.9ورقو  /نبات) .

الكممات المفتاحية :حامض الجبرليف  ،GA3مدد الرؼ  ،المموخية  ،أنبات .
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اثر استراتيجية الصف المقموب في تنمية المفاىيم اليندسية والتعمم المنظم ذاتيا
لدى طمبة قسم الرياضيات في كمية العموم بالمكال
عبير دمحم ىادي الحداد
الممخص
استيدفت ىذه الدراسة تعرؼ أثر استراتيجية الصف المقموب في تنمية المفاىيـ اليندسية والتعمـ المنظـ ذاتيا لدػ
طمبة قسـ الرياضيات في كمية العموـ بالمكبل .واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذا التصميـ شبو التجريبي القائـ عمى

مجموعتيف مع قياس قبمي/بعدؼ ،وتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة قسـ الرياضيات في كمية العموـ بجامعة حضرموت،

والبالغ عددىـ ( )154طالباً وطالبة في الفصل الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي 2021/2020ـ في مدينة المكبل،
واختيرت العينة بطريقة قصدية ،وتكونت مف طمبة المستوػ األوؿ بقسـ الرياضيات البالغ عددىـ ( )29طالباً وطالبة ،تـ

تقسيميـ عشوائياً الى مجموعتيف مثمت إحداىما المجموعة التجريبية بواقع ( )15طالباً وطالبة ،تـ تدريسيـ باستخداـ
استراتيجية الصف المقموب ،بينما مثمت المجموعة األخرػ المجموعة الضابطة بواقع ( )14طالباً وطالبة ،تـ تدريسيـ

بالطريقة االعتيادية ،وأعدت الباحثة أدوات الدراسة متمثم ًة في :أداة تحميل المحتوػ ،اختبار المفاىيـ اليندسية ،ومقياس
التعمـ المنظـ ذاتيا .وقد أسفرت نتائج الدراسة عف :وجود فروؽ دالة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α= 0.05بيف

متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية وطمبة المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ اليندسية لمصمحة المجموعة

التجريبية ،كذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α= 0.05بيف متوسطي درجات طمبة المجموعة
التجريبية و المجموعة الضابطة في مقياس التعمـ المنظـ ذاتياً لمصمحة المجموعة التجريبية ،كما أظيرت النتائج :وجود
عبلقة ارتباطية طردية ضعيفة بيف تنمية التعمـ المنظـ ذاتيا و تنمية المفاىيـ اليندسية لدػ طمبة المجموعة التجريبية.

وبناء عميو أوصت الباحثة بضرورة تبني استراتيجية الصف المقموب في تدريس مقررات الرياضيات ،وعقد دو ارت وورش
ً
عمل ألعضاء ىيئة التدريس في قسـ الرياضيات لتشجيعيـ عمى توظيف استراتيجيات التعمـ اإللكتروني الحديثة التي
تدعـ التعمـ المنظـ ذاتيا و لمساعدتيـ عمى إعداد مقرراتيـ الكتروني ًا.
الكممات المفتاحية ( :الصف المقموب  ،المفاىيـ  ،التعمـ المنظـ ذاتيا  ،قسـ الرياضيات)
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النيج القائم عمى خوارزمية سرب الطيور لتصنيف السرطان
المعتمد عمى التصوير المقطعي
عبير صالح حمدي بن غودل
الممخص
تتمتع خوارزميات التحسيف الذكي بمزايا في التعامل مع المشكبلت غير الخطية المعقدة المصحوبة بمرونة جيدة وقدرة
عمى التكيف .واحد مف أىـ تطبيقاتيا ىو التصنيف .التصنيف ىو ميمة تعييف الكائنات لواحد أو أكثر مف الفئات

استنادا إلى عمميات المسح الطبوغرافي
المحددة مسبًقا .عمى سبيل المثاؿ ،يصنفوف الخبليا عمى أنيا خبيثة أو حميدة
ً
( )CTأو التصوير بالرنيف المغناطيسي ( .)MRIتجزئة األوراـ ىي ميمة ،ميمة في معالجة الصور الطبية .يمعب
ميما في تحسيف إمكانيات العبلج ويزيد مف معدؿ بقاء المرضى .وفًقا لتوقعات منظمة
التشخيص المبكر لؤلوراـ ًا
دور ً
الصحة العالمية ،ىناؾ  14مميوف شخص مصاب بالسرطاف في جميع أنحاء العالـ في عاـ  .2017وبحموؿ عاـ
 ،2030سيرتفع ىذا العدد إلى أكثر مف  21مميوف.
في ىذه الورقة ،تقترح ىذه التقنية استخداـ خوارزمية تحسيف جسيمات سرب ( )PSOلمكشف عف الورـ باستخداـ تقنيات
معالجة الصور .تستند ىذه الخوارزمية المقترحة إلى ثبلث خطوات .أوالً ،يقوـ بتحديد المنطقة المتأثرة ،ثانياً ،يعمل عمى

تحسيف الصورة ،وأخي اًر ،فإنو يؤدؼ إلى تجزئة واستخراج خصائص المنطقة المتأثرة .يأخذ النيج المقترح أؼ صورة طبية

لمفحص المقطعي المحوسب باألشعة المقطعية ،ويوفر مؤشرات التخاذ الق اررات مف جانب األطباء لبناء خطط عبلجية

بأدنى قدر مف األخطاء التشخيصية ووصف أكثر دقة لخطة العبلج ب أقل تكمفة .تـ تنفيذ النيج المقترح واختباره
باستخداـ بيانات مف مركز األوراـ (المركز الوطني لعبلج األوراـ ،حضرموت الوادؼ ،اليمف) وأظيرت نتائج واعدة
لمغاية.
الكممات الدالة  :التصوير المقطعي المحوسب  ،خوارزمية تحسيف سرب الجسيمات ( ، )PSOمعالجة الصور  ،تصنيف
ال صور  ،السرطاف  ،الذكاء االصطناعي  ،استخراج الميزات  ،مؤشر تحسيف التبايف (.)CII
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تحضير أورثو -ساليسالدييايد من الفينول
عدنان دمحم بن دغار ،إليام عبدالرحيم بن سمم
دمحم ىادي الدوح
الممخص

يعتبر مركب أورثو -ساليسالدىيد واحد مف أىـ المتشابيات ،حيث يدخل في كثير مف التطبيقات المختمفة منيا المركبات

المخمبية وصناعة العقاقير الطبية واألدوية .حيث توجد طرؽ مختمفة لتحضير مركب األورثو-ساليسالدىايد .في ىذا
إبتداء مف الفينوؿ ،حيث تـ مفاعمتو مع حمض
العمل ،تـ تحضيره مف الفينوؿ عبر تفاعل إستبداؿ إليكتروفيمي.
ً
الكبريتيؾ المركز لمحصوؿ عمى حمض با ار ىيدروكسي بنزيف سمفونيؾ.
وعند تفاعل حمض با ار ىيدروكسي بنزيف سمفونيؾ مع ىيدوركسيد الصوديوـ ،أعطى با ار سمفونيؾ ساليسالدىايد .وأخير
يتـ إزالة مجموعة السمفونيؾ مف المركب لمحصوؿ عمى أورثوا ساليسالدىايد.
الكممات المفتاحية :الفينوؿ ،أورثو-ساليسالدييايد ،تفاعل ريمير  -تيماف ،عممية السمفنة.
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دراسة تأثير نسب مختمفة من الزيت النباتي إلى الماء وسطا لمتعبئة عمى جودة أسماك
التونة ) (Thunnus albacaresالمعمبة
عالء عبود جمعان مسيمار
الممخص
يعد الزيت النباتي والماء (المحموؿ الممحي) أىـ األوساط التي تستخدـ في التعميب التجارؼ ألسماؾ التونة ،وتختمف
نسبة كل منيما بحسب عوامل مختمفة ،مف أىميا تأثيرىا عمى جودة المنتج وتقبل المستيمؾ وكمفة اإلنتاج .أجريت ىذه
الدراسة لمتعرؼ عمى تأثير نسب مختمفة مف الزيت النباتي إلى المحموؿ الممحي كوسط لمتعبئة عمى جودة أسماؾ التونة
المعمبة  (Thunnus albacares).حضرت خمس معامبلت تجريبية ،وىي كاالتي )%100( :ماء )%75( ،ماء +
( )%25زيت )%50( ،ماء  )%50( +زيت )%25( ،ماء  )%75( +زيت و ( )%100زيت ،ثـ عمِّبت جميعيا
بطريقة التعميب التجارؼ .تركت العينات المعمبة لمدة ستة أشير حتى تكتسب النكية المميزة لمتونة ،ولتسمح بظيور
التغيرات المحتممة المرتبطة بالمعامبلت التجريبية ،ثـ خضعت لمجموعة مف التحميبلت لتقييـ تأثير ىذه المعامبلت عمى
جودة المنتج.
اضحا لممعامبلت التجريبية عمى مؤشرات جودة المنتج .تأثر التركيب الكيميائي في لحـ
ًا
أظيرت النتائج
تأثير و ً
العينات لمتونة المعمبة بالمعامبلت التجريبية بدرجات متفاوتة ،وكاف التأثير أشد عمى محتوػ الدىف والرطوبة .سجل

محتوػ الرطوبة عبلقة طردية مع زيادة نسبة الماء (نقصاف نسبة الزيت) في وسط التعبئة ،بينما كانت العبلقة عكسية
مع محتوػ الدىف والبروتيف والرماد .سجل محتوػ المحـ مف الممح ،وكذلؾ قيـ مؤشرات الجودة األخرػ (األحماض

الدىنية الحرة ،وقيمة البيروكسيد ،والقواعد النيتروجينية الطيارة ) (TVBNورقـ الحموضة) ، (pHزيادة ممحوظة مع زيادة
نسبة الزيت في وسط التعبئة .أظيرت نتائج التقييـ الحسي تقبل المستيمكيف لمتونة المعمبة مف جميع المعامبلت
المدروسة ،لكف بدرجات تفضيل أكبر لممعامبلت التي لـ تتجاوز نسبة الماء في وسط تعبئتيا ألػ 50%.
بالنظر إلى نتائج ىذه الدراسة ،يمكف القوؿ بإمكاف إحبلؿ الزيت النباتي بالماء بنسب ال تزيد عف  50%في وسط

سمبا عمى جودة المنتج وقبوؿ المستيمؾ لو ،مع تخفيض معتبر في كمفة
التعبئة لمتونة المعمبة ،دوف أف يؤثر ذلؾ ً
اإلنتاج.
الكلوات الوفتاحية:التونتالمعلبت،إحاللالسيتبالماء،جودةالمنتج،التقيينالحسي،العائدالمادي 

.
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دراسة االطوار اليرقية لمسرطانات قصيرات الذنب من عائمة القرابسيدا
( رتبة عشرية األقدام ) من ساحل مدينة الشحر -حضرموت  -الي.
عموي حسين مكنون
الممخص
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة الوصف اليرقي لؤلنواع مف عائمة اؿ  . Grapsidaeتـ الحصوؿ عمى اليرقات

باستخداـ شباؾ جمع العوالق رقـ  352ميكروف  ،تـ الجمع لمدة ثبلثة أشير خبلؿ الفترة مف ديسمبر  2018ـ وحتى
فبراير  2019ـ مف ثبلث محطات في ساحل مدينة الشحر بمحافظة حضرموت  ،تـ الحصوؿ عمى يرقات  5أنواع مف

عائمة اؿ  ، Grapsidaeتـ الوصف ألربعة أطوار يرقية لمنوع  Grapsus albolineatusو ثبلثة أطوار يرقية لمنوع
 ، thukuhar Metopograpsusوالطور اليرقي األوؿ لؤلنواع  Metopograpsus messorو Geograpsus
 crinipusو  . Grapsus tenuicrustatusتعتبر ىذه الدراسة ىي اوؿ د ارسػة لموصػف اليرقي لمسرطانات في خميج
عدف حيث أف الوصف اليرقي لمسرطانات قصيرات الذنب عمى الرغـ مف أىميتو إال أنو لـ يحع بأؼ دراسة في خميج
عدف  ،في ىذه الدراسة تـ الحصوؿ عمى الوصف اليرقي ألوؿ مػرة عالميا لمنوعيف  Metopograpsus thukuharو
 ، Grapsus albolineatusيوصي الباحث باستكماؿ الد ارسػة حػوؿ يرقات السرطانات قصيرة الذنب عمومػا و األنػواع

األخرػ ليذه العائمة والمراحل اليرقية التابعة ليا .

كممات مفتاحية  :وصف  ،يرقات Grapsidae ،
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ستخَمص أوراق نبات المورينجا  Moringa oleifera Lamعمى نمو
بم َ
تأثير الرش ُ
شتالت نبات المورينجا

عمى احمد عبد  ،محروس عبدهللا باحويرث
الم َّ
مخص
ُ
أجريت ىذه الدراسة لمعرفة مدػ تأثير الرش بمستخمص أوراؽ نبات المورينجا بتركيز  500 ،100 ،0جزءا في

المميوف ( )ppmعمى نمو شتبلت نبات المورينجا ،ولذلؾ نفذت تجربة اصص في الحوش التابع لمصنع التميمي لمثمج
المجروش والقوالب ،بمنطقة خمف -المكبل -بمحافظة حضرموت ،خبلؿ الموسـ 2021 -2020ـ ،واستخدمت اكياس

ببلستيكية طوليا ( )35سػـ ،وعرضيا ( )29.8سػـ ،وقاعدتيا ( )21سـ ،ومميت بواقع ( )4كيموجرامات ترب ًة ِّ
لكل كيس،
واست ِّ
ِّ
النتائج إحصائيًّا عف
خد َـ التصميـ كامل العشوائية (  Completely Randomized Design (C.R.Dوحممت
وتـ اختبار المعنوية بيف ِّ
متوسطات المعامبلت باستخداـ اختبار أقل فرؽ معنوؼ ( Least
طريق برنامج (َّ ،)Genstat 5
 significant difference (LSDعند مستوػ احتماؿ (.)5%

وقد اظيرت نتائج الدراسة تفوؽ التركيز  500جزءا في المميوف في صفتي طوؿ وقطر الساؽ بينما أعطى مستَخَمص
مقدار زيادة في بقية الصفات المدروسة وكاف
أوراؽ نبات المورينجا بتركيز ( )100جزء في المميوف(  )ppmأعمى
َ
ِّ
ِّ
وطوؿ ِّ
الج ِّ
ذر ووزِّن ِّو الجاؼ.
صفات الوزِّف الطرِّؼ لمساؽ والجذر واألوراؽ،
معنويًّا في

ِّ
ط ِّر بيف ِّ
واستنتج مف الدراسة اف االختبلؼ في مقدار الزيادة في ِّ
كل قراءتَ ِّ
اختبلؼ مػ َّػد ِّة
يف ظير بسبب
طوؿ الساؽ والق ْ
الرش والتركيز .وتوصي الدراسة باالختيار المناسب لمػ َّػدة الرش ومرحمة النمو لتجنب حصوؿ أؼ نتائج عكسية واستخداـ
مستخمص أوراؽ المورينجا عمى نباتات اخرػ إلسراع نموىا مثمما أظيرت ىذه الدراسة.

الكممات المفتاحية :مستخمص أوراؽ نبات المورينجا ، ،الرش الورقي ،شتبلت  ،التراكيز .
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إصطناع -Nكمورو أسيتيل سالسمويل -N-أنتي بايرين بنزأميد من  -4أمينو أنتي بايرين
فاتن عبدالعزيز بن حويل ،إليام عبدالرحيم بن سمم
دمحم ىادي الدوح
الممخص
تتضمف ىذه الدراسة تحضير قاعدة شيف N-بنزيميديف أنتي بايريف أميف A N-Benzylidene antipyrine amine
المحمض بحمض الخميؾ الثمجي مع البنزالدىيد ومحموؿ -4أمينو أنتي بايريف
التي حضرت بتفاعل محموؿ اإليثانوؿ
َ
مذابا في اإليثانوؿ .كما تـ تحضير األسبريف أسيتيل حمض السالسميؾ بتفاعل حمض السالسيمؾ مع حمض الخميؾ
ً
البلمائي ،الذؼ إستخدـ لمحصوؿ عمى -Oأسيتيل سالسمويل كموريد  B O-Acetyl salicyloyl chloride.تـ تكاثف

المركبيف  Aو Bفي وجود البنزيف كمذيب ،لمحصوؿ عمى N-كمورو أسيتيل سالسمويل-N-أنتي بايريف بنزأميدC N-
 Chloroacetylsalicyloyl-N-antipyrine benzamide.تـ تشخيص جميع المركبات المحضرة بتحميل العناصر
CHNوبأطياؼ  FTIRوأطياؼ  UV-Visوأطياؼ  ،HNMR1وذلؾ بمقارنتيا بالبيانات المنشورة لممركبات المعروفة
منيا .ستتـ الحًقا دراسة كل مف فعالية المركبات ضد الميكروبات الممرضة وكمضادات لؤلكسدة إف شاء هللا.
الكممات المفتاحية :إصطناعN- ،كمورو أسيتيل سالسمويل-N-أنتي بايريف بنزأميد N- ،بنزيميديف أنتي بايريف أميف-4 ،
أمينو أنتي بايريف ،أسيتيل حمض السالسميؾ ،طيف األشعة ما تحت الحمراء ، FTIRطيف األشعة ما فوؽ البنفسجية

والمرئية  ،UV–Visطيف الرنيف النووؼ المغناطيسي.
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دراسة مقارنة المتزاز الصبغات الكاتيونية واآلزو من المحاليل المائية بالمواد المعالجة
المنخفضة التكمفة باالعتماد عمى الثرمودينامكية والحركية واالتزان
مـحـمـد احمد الحيقي  ،عبدالرحمن يوسف وحود
الممخص
درس امتزاز صبغات ازرؽ الميتميف وااليروكروـ ببلؾ-ت مف المحاليل المائية عمى سطح الكربوف الفعاؿ المحضر

مف قشور جوز اليند ونوػ التمر بالتنشيط الكيميائي بييدروكسيد البوتاسيوـ .تـ دراسة مواصفاتو الفيزيائية واالمت اززية
مثل السعة االمت اززية و دراسة اطياؼ االشعة ت حت االحمر .وجد اف ايزوثيرمات االمتزاز تتبع معادلة النجمير اال
ايزوثيرـ امتزاز االيروكروـ ببلؾ  -ت عمى قشور جوز اليند فيتبع معادلة فريندلش وأف سعة االمتزاز العظمى بالنسبة

الزرؽ الميتميف تساوؼ  mg/g 909عمى قشور جوز اليند و  mg/g 526عمى نوػ التمر و لبليروكروـ ببلؾ-ت

تساوؼ  mg/g262عمى قشور جوز اليند و  mg/g 500عمى نوػ التمر .وجد اف الحركية تتبع الرتبة الثانية لكل مف

امتزاز الصبغتيف عمى قشور جوز اليند ونوػ التمر .تـ تحديد مختمف العوامل الثرموديناميكية مثل االنثالبي والطاقة
الحرة  .كانت قيمة االنثالبي 𝐻°Δلبلمت زاز بالنسبة لمصبغتيف سالبة مما يعني اف عممية االمتزاز عممية طاردة لمح اررة.
كانت قيمة الطاقة الحرة 𝐺 °Δسالبة بالنسبة المتزاز صبغة ازرؽ الميثميف عمى قشور جوز مما يعني اف االمتزاز تمقائي

عند كل درجات الح اررة وكانت قيمتيا موجبة بالنسبة المتزاز صبغة االيروكروـ مما يعني اف االمتزاز غير تمقائي عند

كل درجات الح اررة .بينما تدؿ 𝐺 °Δبالنسبة المتزاز صبغة ازرؽ الميثميف عمى نوػ التمر اف االمتزاز تمقائي فقط عند

درجات الح اررة المنخفضة وبالنسبة المتزاز صبغة االيروكروـ تمقائي عند كل درجات الح اررة .تدؿ نتائج الدراسة عمى أف

قشور جوز اليند مادة واعدة إلنتاج الفحوـ الفعالة ذات السعات االمت اززية العالية .كما الكربوف الفعاؿ الناتج بكمفة
منخفضة يحقق البدائل لحل المشاكل البيئية.
الكممات المفتاحية :كربوف فعاؿ ،أزرؽ الميتميف ،ايروكروـ ببلؾ -ت ،قشور جوزاليند ،نوػ التمر.
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التأثير التثبيطي والقاتل لممطيرات الشائعة االستخدام في مستشفيات مدينة
المكال ضد المسببات الممرضة لعدوى المستشفيات
منال عمي سعيد بن دحمان
الممخص
الخمفية.

تعتبر العدوػ المكتسبة مف المستشفيات ( )HAIsمشكمة عالمية ومف بيف أىـ أسباب المراضة والوفيات البشرية في
جميع أنحاء العالـ والتي يمكف السيطرة عمييا عف طريق التطبيق الفعاؿ لممطير المناسب في المستشفيات و مرافق
الرعاية الصحية.
اليدؼ.
اليدؼ الرئيسي مف ىذه الدراسة ىو تحديد فعالية المطيرات الشائعة في المستشفيات ضد مسببات األمراض المسببة

لعدوػ المستشفيات.
منيجية الدراسة.

في ىذه الدراسة  ،تـ اختبار كفاءة ثبلثة أنواع مف المطيرات التجارية المستخدمة بشكل روتيني (إيثانوؿ ، )٪70

سافموف (كموروىيكسيديف جموكونات  + ٪0.5سيتريميد  ، )٪5وكموروكس (ىيبوكموريت الصوديوـ  )٪5.25ضد خمسة
أنواع مختمفة مف البكتيريا:

االيشريكية القولونية

،Escherichia coli

الزائفة الزنجارية

 ،aeruginosaالمكورات العنقودية الذىبية ،Staphylococcus arueus

Pseudomonas

الرئوية الكمبسيمة

Klebsiella

 pneumoniaو المتقمبة الرائعة  ،Proteus mirabilisثـ تقييـ تأثير ىذه المطيرات المضادة لمبكتيريا بواسطة
طريقة التخفيف باألنابيب لتحديد أدنى تركيز مثبط ( )MICوأدنى تركيز مبيد ( )MBCلمجراثيـ.
النتائج.

أظيرت المطيرات المتضمنة في ىذه الدراسة كفاءة مختمفة ضد السبلالت البكتيرية المختبرة حيث أظير السافموف أفضل
كفاءة ضد البكتيريا يميو الكموروكس  ،بينما كاف االيثانوؿ أقميا كفاءة.
االستنتاجات والتوصيات:

المطيرات ميمة لمسيطرة عمى انتشار العدوػ الميكروبية وانتقاؿ المرض ولكنيا قد تكشف عف فاعمية مختمفة ضد

السبلالت البكتيرية المختمفة .يجب تقييـ فعاليتيا قبل تطبيقيا في المستشفيات وبشكل دورؼ.

الكممات المفتاحية :العدوػ المرتبطة بالرعاية الصحية  ،المسببات الممرضة لعدوػ المستشفيات  ،المطيرات ،أدنى

تركيز مثبط ( ، )MICأدنى تركيز مبيد (. )MBC
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تقييم اشتراطات السالمة والصحة المينية في المختبرات العممية
وعالقتيا بتحسين كفاءة العاممين
نادية احمد دمحم بن لسود
مخص
الم ّ
ُ
ىدفت ىذه الدراسة الى تقييـ اشتراطات السبلمة والصحة المينية في المختبرات العممية والتعرؼ عمى الواقع الذؼ
تعيشو المختبرات مف حيث تطبيق األنظمة والموائح الخاصة بالسبلمة المينية داخل المختبرات إضافة الى التعرؼ عمى
متطمبات السبلمة والصحة المينية الخاصة بالمختبرات وعبلقة تطبيق اشتراطات السبلمة والصحة المينية بتحسيف

كفاءة العامميف فييا .وقد تكوف مجتمع الدراسة مف العامميف بالمختبرات العممية في جامعة حضرموت والمراكز التابعة

ليا إضافة الى العامميف في مختبرات الصحة المركزية (فرع المكبل) اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذؼ
يعتمد عمى تصميـ االستبانة التي تخدـ طبيعة الدراسة وأىدافيا ،والتي تكونت مف ( )5محاور و( )54فقرة وزعت عمى
ىذه المحاور ،وتـ تحميل بيانات الدراسة واختبار فرضياتيا باستخداـ برنػامج الحزمػة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية
والمعروفة اختصا ار (.)SPSS
وقد توصمت الدراسة الى عدة نتائج اىميا انعداـ وجود أنظمة السبلمة والصحة المينية في المختبرات الواقعة تحت
الدراسة ،وما يتعمق بيا مف وسائل وارشادات وتوجييات وخدمات صحية في محيط العمل مف وجية نظر المبحوثيف،
إضافة الى اف ىناؾ عبلقة بيف تحسيف أداء العامميف وتفعيل أنظمة ولوائح السبلمة والصحو المينية في محيط العمل.
وقد خرجت الدراسة بالعديد مف التوصيات أىميا ،ضرورة تعميق الوعي حوؿ أىمية تطبيق إجراءات السبلمة والصحة

المينية في أؼ مؤسسة وخاصة تمؾ التي تحتوؼ عمى المختبرات ألنيـ أكثر عرضة لممخاطر واالصابة باألمراض

المينية ،تقييـ أداء العامميف باستمرار لتحديد اثر ظروؼ العمل المحيطة بيـ بيدؼ تحسينيا وبالتالي تحسيف مستوػ
ادائيـ ،يجب تصميـ وبناء المختبرات بما يتبلئـ مع معايير السبلمة المطموبة.
الكممات المفتاحية :السبلمة والصحة المينية ،أداء العامميف 
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تأثير المستخمص المائي لنبات الشجرة الصفراء  Flaveria trinerviaفي إنبات ونمو
بذور الباذنجان ( (Solanum melongera . L
ياسر سعيد باىرمز  ،محروس عبدهللا باحويرث
الممخص
نفدت تجربة مختبرية لمعرفة تأثير مستخمص المجموع الخضرؼ ومستخمص المجموع الجذرؼ لحشيشة الشجرة
الصفراء Flaveria trinervia ،وأربعة مستويات مف التراكيز ( 20 ،10 ،0و )% 30في إنبات ونمو بذور نبات
الباذنجاف حيث وضعت عشرة بذور في طبق بترؼ ،وأضيف ليا  5مل مف المستخمص ،بواقع أربعة مكررات لكل
معاممة .وبعد أسبوعيف أخذت القياسات عمى الصفات المدروسة (نسبة وسرعة اإلنبات ،وطوؿ الريشة والجذير ،والوزف

الطرؼ والجاؼ لمريشة والجذير) وبينت النتائج التأثير التثبيطي لمستخمص حشيشة الشجرة الصفراء حيث اثر معنوياً
مستخمص المجموع الخضرؼ لحشيشة الشجرة الصفراء عمى طوؿ الجذير لباذرات الباذنجاف .وأثر مستخمص المجموع

الجذرؼ عمى الوزف الطرؼ لمريشة .وأثر التركيز  %30معنوياً عمى طوؿ الريشة والجذير لباذرات الباذنجاف .وأثر
التفاعل بيف التركيز  %30مع المجموع الخضرؼ عمى طوؿ الجذير والوزف الطرؼ لمجذير ،واثر التفاعل بيف التركيز
 %0مع المجموع الجذرؼ عمى الوزف الجاؼ لمريشة.

الكممات المفتاحية :المستخمص المائي ،حشيشة الشجرة الصفراء ،الباذنجاف.
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دراسة مقارنة لبعض الصفات المظيرية والطبيعية ألوراق وثمار ثالثة اصناف من نخيل
التمر  Phoenxi dactylifera L.نامية في ساحل حضرموت – اليمن
ياسر سعيد باىرمز  ،محروس عبدهللا باحويرث
الممخص
اجريت ىذه الدراسة عمى ثبلثة اصناؼ مف نخيل التمر (جزاز وسقطراؼ وبرحي) نامية في ساحل حضرموت في
الموسـ الزراعي  2020ـ وذلؾ بيدؼ مقارنة بعض الصفات المظيرية والفيزيائية لؤلوراؽ والثمار فيما بينيا ،وذلؾ مف
خبلؿ دراسة بعض الصفات المظيرية لؤلوراؽ ،وبعض الصفات الطبيعية لمثمار ،وحممت النتائج باستخداـ تصميـ
القطاعات كاممة العشوائية واظيرت النتائج المتحصل عمييا اف لعامل الصنف تأثي ًار في كل الصفات المدروسة بالنسبة
لمصفات المظيرية لؤلوراؽ ،وطوؿ وحجـ الثمرة بالنسبة لمصفات الطبيعية لمثمار .حيث تفوؽ صنف جزاز معنوياً في
طوؿ الشوكة وطوؿ الخوصة ،وتفوؽ صنف سقطراؼ معنوي ًا في عدد السعف ،بينما صنف برحي تفوؽ معنويا في طوؿ
السعفة وعدد الشوؾ وعرض الخوصة وعدد الخوص .اما بالنسبة لمصفات الطبيعية لمثمار فقد تفوؽ صنف جزاز
معنوياً في طوؿ وحجـ الثمرة.

الكممات المفتاحية :السعف ،الخوص ،طوؿ الثمرة ،قطر الثمرة ،وزف الثمرة ،حجـ الثمرة.
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دراسة ثيرموديناميكية وحركية المتزاز أخضر المالكميت عمى الفحم الفعال المحضر من
النفايات المينغوسيمموزية لمصناعة الزراعية
يونس عمي بازىير ،عبدالرحمن يوسف وحود
الممخص
اف االستخدامات الواسعة لمفحـ الفعاؿ تكوف محدودة أحيانا بسبب ارتفاع التكاليف .اوجدت محاوالت لتطوير مازات
رخيصة الثمف مف العديد مف مواد مخمفات الصناعة الزراعية والمدنية .درس امتزاز صبغة أخضر المالكميت مف

المحاليل المائية عمى سطح الكربوف الفعاؿ المحضر مف المواد والنفايات المينغوسيمموزية بالتنشيط الكيميائي بييدروكسيد
البوتاسيوـ .تـ دراسة مواصفات الكربوف الفعاؿ الناتج الفيزيائية والكيميائية مثل الكثافة الكتمية والسعة االمت اززية والرقـ

اليودؼ .وجد اف ايزوثيرمات االمتزاز تتبع معادلة النجمير و اف حركية االمتزاز تتبع الرتبة الثانية وكانت السعة

االمت اززية العظمى لمكربوف الفعاؿ الناتج تساوؼ  .mg/g 588تـ تحديد مختمف العوامل الثرموديناميكية مثل تغير طاقة
جيبس الحرة 𝐺 °Δواالنثالبي 𝐻 °Δواالنتروبية  °ΔSالمتزاز صبغة أخضر المالكميت عمى الكربوف الفعاؿ الناتج .تدؿ

قيمة 𝐺 °Δالسالبة اف االمتزاز تمقائي ومفضل ترمودينامكياً عند كل درجات الح اررة .بينما تدؿ قيمة 𝐻 °Δالسالبة عمى
اف عممية االمتزاز عممية طاردة لمح اررة .كانت قيمة  °ΔSسالبة مما يعني تناقص في العشوائية عند الطبقة الفاصمة

لسطح الكربوف مع المحموؿ خبلؿ عممية االمتزاز .تدؿ نتائج الدراسة عمى أف الكربوف الفعاؿ الناتج مادة واعدة ذات
سعة امت اززيو مرتفعة .كما أف الكربوف الفعاؿ الناتج ذو كمفة منخفضة ويؤمف البدائل لحل المشاكل البيئية.

الكممات المفتاحية :كربوف فعاؿ ،أخضر المالكميت ،النفايات المينغوسيمموزية.
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تقيم تأثير مياه الصرف الصحي عمى البيئة الساحمية لمدينة
الشحر  -محافظو حضرموت  /اليمن
مجدي معوضو  ،حسن بيار وخالد باواحدي
الممخص
المقدمو :يصنف تموث المياه بانو عبارة عف أؼ تغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية المياه سواء بطريقو مباشر أو غير
مباشر مما يؤثر سمباً عمى الكائنات الحية يجعل المياه غير صالحة لبلستخدامات المطموبة .ويؤثر تموث الماء تأثي اًر
كبي اًر في حياة الفرد واألسرة والمجتمع .تيدؼ ىذة الدراسو الى تقيـ تأثير مياه الصرؼ الصحي عمى البيئة الساحمية

لمدينة الشحر -محافظو حضرموت /اليمف وعبلقتيا باالنساف .منيجثو البحث :تقع مدينة الشحر في السيل الساحمي
مف بحر العرب في محافظة حضرموت بيف خطي عرض  15-14.5درجة شماؿ خط االستواء و خطي طوؿ -49

 50شرؽ غرينتش .تـ عمل دراسو مسحيو (استبياف) لعدد  142شخص مف سكاف مديريو الشحر حوؿ تأثير مياه
الصرؼ الصحي عمى البيئة الساحمية حيث بمغ عدد الذكور  98شخص وعدد االنات  44شخص .النتائج :اظيرت

الدراسو اف عدد  87مف الذكور ( )%61يستشعروف بمشكمة مياه الصرؼ الصحي لمدينة الشحر بينما  11شخص

( )%8اليدركوف ىذه المشكمو .اما بالنسبو لبلنات فاظيرت الدراسو اف  )%27( 39يستشعروف ىذه المشكمو بينما 5

اناث ( )%4ليس ليا أؼ درايو بيذة المشكمو .اظيرت الدراسو ايضاَ اف  %83مف اجمالي المشموليف بالدراسو اوضحوا
اف مياه الصرؼ الصحي تصب في البيئو الساحميو لمدينو الشحر بدوف اف تتـ معالجتيا .الخبلصو :خمصت الدراسو اف
 %92اوضحوا اف مياه الصرؼ الصحي التقضي عمى األسماؾ و الشعاب المرجانية فقط وانما تؤثر عمى صحو
االنساف .وقد تضمنت التوصيات إنشاء محطة معالجة مياه الصرؼ الصحي لحمايو البيئو الساحميو لمدينو الشحر
وكذلؾ االستفادة مف ىذه المياه بعد معالجتيا.
الكممات المفتاحيو :البيئة الساحمية ،تموث المياه ،حضرموت ،مدينو الشحر ،معالجو المياه
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محور العموم اإلنسانية
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أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري مدارس التعميم األساسي
بوادي وصحراء حضرموت
أبوبكر عموي أحمد العيدروس
الممخص
ىدفت الدراسة  :إلى التعرؼ إلى أساليب إدارة الصراع التنظيمي (أسموب المجاممة ،أسموب التسوية ،أسموب التجنب،

أسموب التعاوف ،أسموب المنافسة ،وأسموب المجوء إلى إدارة التربية والتعميـ)السائدة لدػ مديرؼ مدارس التعميـ األساسي
الحكومية بوادؼ وصحراء حضرموت  ،وكذلؾ التعرؼ عمى ما إذا ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً عند مستوػ داللة ≤(α
)0.05في تقديرات عينة الدراسة ألساليب إدارة الصراع التنظيمي تعزػ لمتغيرات ( الجنس،المؤىل العممي ،سنوات

الخبرة) .واستخداـ الباحث المنيج الوصفي المسحي في إجراء دراستو ،كما تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع بيانات
الدراسة وىي مكونة مف ( )58فقرة موزعة عمى ( )6مجاالت ،وتـ التأكد مف صدؽ األداة وثباتيا ،بعد ذلؾ طبق الباحث
أداة دراستو عمى عينة تكونت مف( )205معمماً ومعممة  ،ولئلجابة عف أسئمة الدراسة وتحميل بياناتيا فقد تـ استخداـ
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامل ارتباط سيبرماف ومعادلة ألفا كرونباخ.
توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا :

 -أف تقديرات عينة الدراسة ألساليب إدارة الصراع التنظيمي السائدة لدػ مديرؼ مدارس التعميـ األساسي بوادؼ

وصحراء حضرموت جاء ت بدرجة عالية بمتوسط حسابي ( )3.53وبوزف نسبي بمغ( %).70.6

 -أف تقديرات عينة الدراسة ألساليب إدارة الصراع التنظيمي السائدة لدػ مديرؼ مدارس التعميـ األساسي بوادؼ

وصحراء حضرموت جاء ت مرتبة تنازلياً(أسموب التعاوف ،أسموب المجاممة ،أسموب التسوية ،أسموب التجنب ،أسموب
المنافسة ،وأسموب المجوء إلى إدارة التربية والتعميـ).

 -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة(  ≥ α ) 0.05في تقديرات عينة الدراسة ألساليب إدارة

الصراع التنظيمي السائدة لدػ مديرؼ مدارس التعميـ األساسي بوادؼ وصحراء حضرموت بحسب األبعاد (أسموب

المجاممة ،أسموب التسوية ،أسموب التجنب ،أسموب التعاوف ،أسموب المنافسة ،وأسموب المجوء إلى إدارة التربية والتعميـ)

تعزػ لمتغير الجنس والمؤىل العممي وسنوات الخدمة.

وأوصت الدراسة :بضرورة التخفيف مف استخداـ أساليب التجنب والمنافسة والمجوء إلى إدارة التربية والتعميـ عند إدارة

الصراع التنظيمي داخل مدارس التعميـ األساسي  .وتعزيز العمل التعاوني وذلؾ بتشجيع استخداـ أسموب التعاوف بشكل
أوسع وأشمل.
كممات مفتاحية :األساليب ،الصراع التنظيمي ،إدارة الصراع التنظيمي ،مدير المدرسة ،مرحمة التعميـ األساسي .
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مدى توافر الميارات الحياتية في كتب التربية الوطنية بمرحمة التعميم األساسي في اليمن
ومدى اكتساب الطمبة ليا من وجية نظر المعممين والمعممات
آالء شيخان السقاف
الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ توافر الميارات الحياتية في كتب التربية الوطنية بمرحمة التعميـ األساسي في
اليمف  ،ومعرفة مدػ اكتساب الطمبة ليا مف وجية نظر المعمميف والمعممات ،و اتبعت الباحثة المنيج الوصفي
التحميمي ،وأعدت قائمة بالميارات الحياتية لتحميل كتب التربية الوطنية لمصف (السابع والثامف والتاسع ) ضمف تسعو
محاور ىي ( :ميارات االتصاؿ والتواصل – ميارات حل المشكبلت -ميارات إدارة الوقت – ميارات اتخاذ القرار-
ميارات التفكير الناقد – ميارات االنتماء -ميارات األمف والسبلمة -الميارات االجتماعية – الميارات الشخصية ) ،ثـ
أعدت استبانة لمعرفة مدػ اكتساب طمبة المرحمة األساسية لمميارات الحياتية المتوافرة في كتب التربية الوطنية مف وجية
نظر المعمميف والمعممات  .وتـ الػتأكد مف صدؽ األدوات وثباتيا  ،وتكونت عينة الدراسة مف كتب التربية الوطنية
لمصفوؼ (السابع والثامف والتاسع ) و جميع معممي ومعممات االجتماعيات لممرحمة األساسية في مدينة المكبل البالغ
عددىـ ( ) 193معمـ ومعممة  .وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية  :تدني اىتماـ كتب التربية الوطنية لممرحمة األساسية
لمصفوؼ السابع والثامف والتاسع بالميارات الحياتية  ،تدني نسبة اكتساب طمبة المرحمة األساسية لمميارات الحياتية
المتوافرة في كتب التربية الوطنية مف وجية نظر المعمميف والمعممات حيث بمغت  ، ) )%56.2حيث احتل مجاؿ
الميارات الشخصية المرتبة األولى مف وجية نظر المعمميف والمعممات بنسبة ( )%64.8وجاء مجاؿ ميارات التفكير
الناقد في ذيل قائمة الميارات الحياتية بنسبة ( .)% 51.13وأوصت الباحثة في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة
بتبني موضوع الميارات الحياتية عند التخطيط لممناىج الدراسية  ،ودعوة معممي ومعممات االجتماعيات إلى ضرورة
التركيز عمى الميارات الحياتية بمحاورىا المختمفة في أثناء التعميـ.
الكممات المفتاحية  :الميارات الحياتية – كتب التربية الوطنية
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األنماط الصرفية لمفعل في الميجة الحضرمية العربية الساحمية:
دراسة تحميمية باستخدام النظرية األمثمية
أمل عمي سالم بمسود
الممخص
تمقي ىذه الدراسة الضوء عمى التحميل الصرفي ألنماط الفعل الشائعة في الميجة الحضرمية العربية الساحمية ،وىي
ليجة عربية يتحدث بيا الحضر في المنطقة الساحمية في محافظة حضرموت وخاصة في أىـ مدف ساحل حضرموت:
الشحر والمكبل .تيدؼ ىذه الدراسة إلى توثيق أنماط األفعاؿ المتنوعة في الميجة الحضرمية الساحمية تحت مظمة
النظرية األمثمية ،التي اقترحيا برنس وسمولنسكي( .)1993تتفاعل مجموعة مف القيود المتعمقة بالوالء والفروع لتعييف
التكوينات المفظية لميجة الحضرمية الساحمية ،كقيود بنية المقطع وقيود المحاذاة .يظير التحميل أف جميع جذور المغة
العربية تقر ًيبا تستخدـ في ىذه الميجة باستثناء الجذر الرابع .ويكشف تحميل جذور األفعاؿ الغير المشتقة أف ىذه
األشكاؿ تخضع لعممية حذؼ ،مما يشير إلى انخفاض حالة القيد  MAX-IOوفي بعض الحاالت يحدث االقحاـ
المنتيؾ لمقيد ذؼ التصنيف المنخفض  DEPIO .ومف ناحية أخرػ  ،يعتمد تحميل الجذور المشتقة في الغالب عمى
قيود المحاذاة التي تعدؿ البنية النظمية لمفعل إما بتغيير النمط الصوتي أو بااللصاؽ.
الكممات المفتاحية :الميجة العربية الحضرمية الساحمية ،النظرية األمثمية ،قيود بنية المقطع ،قيود المحاذاة ،جذور األفعاؿ
العربية.
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الفروق بين الجنسين في استخدام المغة الممنوعة :المواقف
والسموكيات (دراسة حالة في اليمن)
أيناس عمي حميد
الممخص
في ىذه الدراسة قامت الباحثة بالتحقيق في الفروؽ بيف الجنسيف في استخداـ المغة المحرمة او الممنوعة في
المجتمع اليمني .كما تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات وسموكيات الشباب اليمني مف الذكور واإلناث تجاه

استخداـ التعبيرات والكممات الممنوعة  .نفذت الدراسة في المكبل ،واستخدمت الباحثة االستبانة التي تحتوؼ عمى عشريف

فقرة لجمع البيانات .تـ توزيع االستبياف عمى مائة مشارؾ :خمسوف ذك اًر وخمسيف أنثى مف مختمف األعمار وباالخص
مف سف  30 - 12سنة .ووجدت الباحثة أف ىناؾ فروؽ بيف الجنسيف في استخداـ المغة بشكل عاـ والمغة المحرمة
بشكل خاص كما أثبتت عدة دراسات سابقة .ووجد أف كبل مف الرجاؿ والنساء يستخدموف الكممات المحرمة في المجتمع
اليمني ولكف استخداـ الرجاؿ ليذه المغة أكثر مف استخداـ النساء .باإلضافة إلى ذلؾ  ،يظير كل مف الرجاؿ والنساء أف
لدييـ اتجاىات الستخداـ الكممات المحظورة ولكف في حاالت معينة وفي ظل بعض القيود التي تحكـ المجتمع المحافع

الذؼ يعيشوف فيو.

الكممات المفتاحية :الفروؽ بيف الجنسيف ،المغة الممنوعة أو المحرمة ،االتجاىات ،السموكيات.
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متطمبات إستخدام التعميم االلكتروني في تدريس المغة اإلنجميزية
بمدارس المرحمة الثانوية بمدينة المكال
بسام عمي أحمد باحشوان  ،سعيد دمحم باوزير
الممخص

ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى متطمبات استخداـ التعميـ االلكتروني في تدريس المغة اإلنجميزية بمدارس

المرحمة الثانوية بمدينة المكبل مف وجية نظر معممييا .كما ييدؼ الى التعرؼ عمى الفروؽ بيف استجابات عينة البحث
حوؿ متطمبات استخداـ التعميـ اإللكتروني تبع ًا لمتغيرات البحث(:الجنس  ،سنوات الخبرة).

استخدمت االستبانة كأداة لمبحث والتي شممت أربع محاور تضمنت المتطمبات البلزـ توافرىا في المنيج والمعمـ

والمتعمـ والبيئة التعميمية.
شممت عينة البحث ( )55معمماً ومعممة مف معممي المغة اإلنجميزية في العاـ الدراسي 2020/2019ـ بمدارس

المرحمة الثانوية بمدينة المكبل بمحافظة حضرموت بالجميورية اليمنية .
 -توصل البحث إلى جممة مف النتائج أىميا:

 -1جميع المتطمبات البلزـ توفرىا في منيج المغة االنجميزية وفي المعمـ والمتعمـ وفي البيئة التعميمية التي وردت في
أداة ىذا البحث تعد متطمبات ىامة الستخداـ التعميـ اإللكتروني في تدريس المغة االنجميزية بمدارس المرحمة الثانوية ،إذ
كانت إجابات أفراد العينة عمى جميع فقرات المجاالت األربع بدرجة عالية.

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة ( ≤  ) α 0.05تعزػ إلى متغير الجنس في مجاؿ المنيج ،
وفي المقابل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في بقية مجاالت األداة لصالح اإلناث.

 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة ( ≤  ) α 0.05تعزػ إلى متغير سنوات الخبرة في جميع
مجاالت أداة االبحث.
 أوصى البحث بوصايا منيا: -1استفادة القائميف عمى إعداد وتطوير المناىج بو ازرة التربية والتعميـ مف نتائج ىذا البحث في تطوير منيج المغة

اإلنجميزية لممرحمة الثانوية  ،والمناىج األخرػ بشكل عاـ.

 -2العمل عمى تطوير قدرات وميارات معممي ومعممات المغة اإلنجميزية لتمكينيـ مف استخداـ التعميـ اإللكتروني.
 -3توفير بيئة تعميمية مبلئمة ومحفزة مف أجيزة حديثة وشبكة انترنت وغيرىا.
 قدـ البحث عددا مف المقترحات منيا: -1القياـ بدراسة مماثمة حوؿ متطمبات استخداـ التعميـ االلكتروني في تدريس المغة اإلنجميزية في مرحمة التعميـ
األساسي ومرحمة التعميـ الجامعي.
 -2القياـ بدراسة مماثمة عمى متطمبات استخداـ التعميـ االلكتروني بالمرحمة الثانوية في تدريس المقررات الدراسية
األخرػ.
الكممات المفتاحية :التعميـ االلكتروني  -تدريس المغة اإلنجميزية  -المرحمة الثانوية بمدينة المكبل
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درجة إسيام اإلدارة المدرسية في تعزيز العمل التطوعي
في المدارس الثانوية بحضرموت
جمال عبدهللا بامخرمة
الممخص
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة إسياـ اإلدارة المدرسية في تعزيز العمل التطوعي في المدارس الثانوية

بحضرموت في مجالي المجتمع المحمي واألنشطة الطبلبية لدػ طبلبيا  ،والكشػف عف الفػػروؽ ذات الداللة اإلحصائية

بيف استجابات أفراد العينة ،تعزػ لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة والوظيفة .حيث سمكت منيج ًا وصػػفي ًا تحميمػػياً ،لعينة

بل  ،مستخدمة االستبانة كأداة ليا.
قصدية مكونة مف 108مدي ػ اًر ووكيػ ػ ً

وقد توصمت أىـ النتائج إلىَّ :
أف درجػة إسياـ اإلدارة المدرسية في تعزيز العمل التطوعػػي في المدارس الثانوية

بحضرموت مف وجية نظر مديرييا ووكبلئيا فيما يخص محػػور خدمة المجتمػػع المحمػي جاءت بدرجة متوسطة .و فيما
يخص األنشطة الطبلبية لدػ طبلبيا جاءت بدرجة متوسطة أيضاً.

كما ال توجد ف ػػروؽ ذات داللة إحصائيػػة عنػػد مستػ ػػوػ داللة بيف متوسطػات إجابات أفػ ػ ػ ػراد العينػ ػػة فيػػما يخ ػػص درجػ ػػة
إس ػػياـ اإلدارة المدرسيػ ػػة في تع ػ ػزيز الع ػ ػػمل التطوعي في المدارس سالفة الذكر مف وجيػػة نظ ػػر مديرييا ووكبلئيا فيما

يخص خدمة المجتمع المحمي تعزػ لمتغير ( الجنس) و(سن ػوات الخبرة) وكذلؾ ال توجد فروؽ بالنسبة لؤلنشطة الطبلبية
لدػ طبلبيا تعزػ لمتغير( الجنس).

وال توجد فػ ػػروؽ ذات دالل ػػة إحصائية عند مستػ ػػوػ داللة بيف متوسطػات إجابات أفػ ػ ػ ػراد العينػ ػػة في ػػما يخص درج ػ ػػة

إسي ػ ػ ػاـ اإلدارة المدرسيػ ػػة في تعػ ػ ػزيز العػػمل التطوعي تعزػ لمتغير(الوظيفة) في جميع محاور االستبانة.

وأوصت الدراسة بأف تبػ ػػذؿ اإلدارة المدرسيػ ػػة مزيداً مف إسيػ ػػاماتيا في مجاؿ تعزيز العمل التطوعي بمدارسيـ مف خبلؿ

األنشطة الطبلبية وبشكل متنوع .وأف تربط اإلدارة المدرسيػ ػػة المػ ػػدرسة بالمجتمػ ػػع المحم ػ ػػي مف خػ ػ ػػبلؿ إس ػ ػػياماتيا فػ ػػي
العػ ػػمل التطوعي .وتفعي ػػل التوعيػ ػػة بأىمي ػػة وقدسػػية الع ػػمل التط ػػوعي ومردوداتو االيجابػ ػػية لكػل مف المتطوعيف
ومجتمعيـ بيف طمبة الثانوية.
الكممات المفتاحية :اإلدارة المدرسية ،التعزيز ،العمل التطوعي
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تقويم الميارات التدريسية الالزمة لدى الطمبة المعممين في أقسام المغة اإلنجميزية
بكميات التربية جامعة حضرموت
حسن صالح الجريري
الممخص
ىدفت الدراسة إلى تقويـ أداء الطمبة المعمميف لميارات تدريس المغة اإلنجميزية في كميات التربية بجامعة حضرموت

مف خبلؿ  :التعرؼ عمى ميارات المغة اإلنجميزية  ،إعداد قائمة بيذه الميارات  ،تحديد مستوػ أداء الطمبة المعمميف

ليذه الميارات وعبلقة ذلؾ بمتغيرات الجنس والمعدؿ التراكمي  .وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي  .شممت

عينة الدراسة ( )31طالباً وطالبة منيـ ( )11طالباً معمم ًا ،و ( )20طالبة معممة مف طمبة المستوػ الرابع الممارسيف

لمتدريب الميداني  .وقد قاـ الباحث بتصميـ بطاقة مبلحظة لمبلحظة أداء الطمبة المعمميف لمميارات التدريسية مكونة مف

( )40ميارة موزعة عمى خمسة مجا الت ،ىي  :التخطيط واإلعداد  ،تقديـ الدرس  ،استخداـ الوسائل التعميمية  ،إدارة
الصف  ،والتقويـ  .ولئلجابة عف أسئمة الدراسة استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ،واختبار
)(t-testوتحميل التبايف األحادؼ  (one way a nova) .وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

 -1كاف أداء الطمبة المعمميف لمميارات التدريسية بشكل عاـ في المستوػ المتوسط .

 -2عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط أداء الطمبة المعمميف تعزػ لمتغير الجنس

 -3وجود فروؽ دالة إحصائياً في متوسط أداء الطمبة المعمميف تبعاً لمتغير المعدؿ التراكمي لصالح ذوؼ المعدالت

التراكمية العالية .

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بعدد مف التوصيات الداعية إلى تطوير برنامج إعداد معممي المغة اإلنجميزية في
ضوء الميارات البلزمة ليـ.
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دور المشرف التربوي في تطوير أداء معممات رياض األطفال من وجية
نظر معممات رياض األطفال في مدينة المكال
رحاب سالم البطاطي
الممخص
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى دور المشرؼ التربوؼ في تطوير أداء معممات رياض األطفاؿ مف وجية نظرىف
في مدينة المكبل ،حيث تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )81معممة موزعات عمى
رياض األطفاؿ الحكومية  ،ولتحقيق ىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة مكونة مف ( )50فقرة موزعة عمى ستو مجاالت:
التخطيط  ،تنفيذ التدريس ،إدارة الصف ،التقويـ ،العبلقات اإلنسانية ،النمو الميني .
وأظيرت النتائج أف :
-1

درجة تقدير معممات رياض أطفاؿ مدينة المكبل لدور المشرؼ التربوؼ في تطوير أدائيف ،كانت كبيرة بمغت

(  )% 79194مف إجمالي تقدير عينة الدراسة .

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة ( )a=0,05بيف متوسطات تقدير معممات رياض األطفاؿ

في مدينة المكبل تجاه دور المشرؼ التربوؼ في تطوير أدائيف يعزػ لمتغيرات المؤىل العممي ،التخصص ،سنوات
الخبرة.
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة ب :

• ضرورة المحافظة عمى ىذا الدور اإليجابي لممشرؼ التربوؼ عمى رياض األطفاؿ مع مواكبة التطور الحادث في ىذا
المجاؿ .
• االىتماـ بعقد دورات تدريبية لمشرفي رياض األطفاؿ في مجاؿ األبحاث التربوية لتفعيل أدوارىـ في الجانب البحثي .

• عمى المشرؼ التربوؼ إثارة اىتماـ المعممات إلى القراءة واالطبلع عمى الجديد لمتطوير مف أساليبيف وممارستيف
التعميمية .
الكممات المفتاحية  :المشرؼ التربوؼ – تطوير األداء  -معممات رياض األطفاؿ  .
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من ىو الحضرمي؟
تحميل رواية المكال لباعامر باستخدام مفاىيم اليوية لستيوارت ىول
رشا سعيد باظريس
الممخص
مف المبلحع أنو لـ يتـ تناوؿ اليوية الحضرمية مف خبلؿ دراسات أكاديمية متعمقة ،وعميو فقد ىدفت ىذه الدراسة
الستكشاؼ خصائص اليوية الحضرمية مف خبلؿ تحميل رواية المكبل لصالح باعامر باستخداـ مفاىيـ اليوية لستيوارت

ىوؿ .وقد تـ مسبقاً تحميل األبعاد اإليديولوجية والمكانية لمرواية بدوف التركيز عمى بعد اليوية كما تبحث ىذه الدراسة.
وىنا تـ تتبع الخطوط الرئيسة لسالـ (بطل الرواية) وشخوص أخرػ في الرواية مف خبلؿ مفاىيـ ىوؿ :التنويرية،
واإلجتماعية (والتي أضعيا تحت مسمى اليوية الجوىرية) ،والحداثية .وتتحدد ىذه الدراسة باليوية الحضرمية في مدينة
المكبل كما تجسد الرواية وفي الفترة الزمنية الممتدة في آخر أربعة عقود مف القرف العشريف .تعكس رواية المكبل بتمقائية

الجوانب المتعددة لميوية الحضرمية والتي تبدأ تنتيي باالرتباط الوثيق بالمكبل ،لكف عندما تضطرب الظروؼ المحيطة:
كاإليديولوجيات المتناقضة والفقر والتمدد القاتل لمكتل اإلسمنتية عمى حساب مصادر الجماؿ والرزؽ يضطرب األفراد

تباعاً .ومع ذلؾ فإف ارتباط الحضرمي بمركز ثابت يتمثل في األرض (و) الحبيبة،أؼ بالمكبل بكل ما تجسده معنوياً
ومادياً يضمف استق ار اًر ميما كانت التحديات .وعميو قد يكوف الحضرمي سمبي ًا وخنوعاً وقد تشتتو ظروؼ خارجية لكف
عنصر الثبات في ىويتو أصيل  .وأخي اًر البد مف أجراء دراسات مستفيضة أخرػ عف اليوية الحضرمية في مجاالت
أدبية وغير أدبية لتوثيق خصائصيا واثراء إجابة لمسؤاؿ "مف ىو الحضرمي؟"
كممات مفتاحية :المكبل ،اليوية الحضرمية ،صالح باعامر ،ستيوارت ىوؿ
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المبادئ األساسية لمعدالة الجنائية التصالحية في الشريعة اإلسالمية
رقوان عموي عبدالقادر السقاف
الممخص
يتناوؿ ىذا البحث موضوع العدالة التصالحية باعتباره أحد التوجيات الحديثة نحو تجاوز اآلثار السمبية التي أنتجيا
التشدد في تطبيق مبدأ العقوبة ،بعد أف أظيرت الوقائع عجز نظاـ العدالة الجنائية بالمفيوـ التقميدؼ عف خفض معدالت
الجريمة ،وزيادة األعباء المادية لممؤسسا ت العقابية .ويتبع البحث المنيج االستقرائي مف خبلؿ التعريف بيذا المصطمح،
ودراسة المبادغ والقواعد الفقيية التي يتأسس عمييا في الشريعة اإلسبلمية .وقد توصل إلى عدة نتائج أىميا :أف نظاـ
العدالة التصالحية الجنائية يتأسس شرًعا عمى مبادغ العدؿ واإلحساف ،وىو يسعى لتحقيق مصالح مشروعة ،مع مراعاة
وضوحا؛ فالعدالة التصالحية في
حقوؽ جميع األطراؼ المتضررة مف الجريمة ،كما أف الرؤية الفقيية ليذا النظاـ أكثر
ً
المفيوـ اإلسبلمي ليست حركة إصبلحية مجتمعية ،وانما مجموعة قواعد تستمد أحكاميا مف المصادر الرئيسة لمشريعة

اإلسبلمية.
الكممات المفتاحية :العدالة – التصالحية – الجنائية – الشريعة اإلسبلمية.
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أثر أنظمة ذكاء األعمال في اليندسة المالية في البنوك اإلسالمية اليمنية
دراسة عمى عينة من موظفي البنوك اإلسالمية اليمنية
العاممة في مدينة المكال م /حضرموت
سالم عبدالمجيد عمر البيض
الممخص
تستيدؼ ىذه الدراسة معرفة أثر أنظمة ذكاء األعماؿ في اليندسة المالية في البنوؾ اإلسبلمية اليمنية ،واستخدمت
الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدمت االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وقد تكونت عينة الدراسة مف
( )17مبحوثاً مف العامميف في البنوؾ اإلسبلمية اليمنية العاممة في مدينة المكبل بمحافظة حضرموت.

وتوصمت الدراسة إلى أف معدؿ استخداـ أنظمة ذكاء األعماؿ في البنوؾ اإلسبلمية بمحافظة حضرموت كاف مرتفعاً،
حيث بمغ المتوسط العاـ ( )4.12مف ( ،)5واف مستوػ عممية اليندسة المالية بشكل عاـ في البنوؾ اإلسبلمية بمحافظة

حضرموت كاف مرتفعاً ،حيث بمغ المتوسط العاـ ( )4.18مف ( ،)5كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود أثر ذؼ داللة
إحصائية الستخداـ أنظمة ذكاء األعماؿ في اليندسة المالية في البنوؾ اإلسبلمية اليمنية بمحافظة حضرموت مف حيث

(اإلبداع ،االبتكار) ،وأوصت الدراسة بزيادة كفاءة مستوػ استخداـ أنظمة ذكاء األعماؿ في اليندسة المالية في البنوؾ
اإلسبلمية.
الكممات المفتاحية :ذكاء األعماؿ ،اليندسة المالية ،اإلبداع ،االبتكار ،البنوؾ اإلسبلمية.
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تنظيم وحدة المعادالت والمتراجحات الجبرية في ضوء المدخل المنظومي وأثره في تنمية
التفكير المنظومي والتفكير فوق المعرفي لدى طالب المرحمة الثانوية
سماح دمحم عبدهللا المنصوري
الممخص
ىدفت الدراسة إلى تنظيـ وحدة المعادالت والمتراجحات الجبرية في ضوء المدخل المنظومي وأثره في تنمية التفكير

المنظومي والتفكير فوؽ المعرفي لدػ طبلب المرحمة الثانوية .استخدمت الباحثة المنيج الوصفي وشبو التجريبي،
وتكونت عينة الدراسة مف ( )86طالبة مف طالبات الصف األوؿ ثانوؼ افي ثانويتي (بيت عياض لمبنات) و(عمر بف

عبدالعزيز لمبنات) لمديرية تبف محافظة لحج لمفصل الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي (2017 – 2016ـ) .وتوزعت
العينة إلى مجموعتيف تجريبية وعددىا ( )43طالبة درست بالمدخل المنظومي وضابطة ( )43طالبة درست بالطريقة

التقميدية  ،واعدت الباحثة اختبارؼ قياس لكل مف التفكير المنظومي والتفكير فوؽ المعرفي واستخداـ الباحثة برنامج

 SPSSوخمصت الدراسة لنتائج عدة أىميا عدـ وجود أثر في تنمية ميارات التفكير المنظومي (تحميل المنظومة – ردـ
الفجوات في المنظومة – إدراؾ العبلقات في المنظومة – تصميـ المنظومة) بيف مجموعتي الدراسة يعزػ الستخداـ

المدخل المنظومي ،كذلؾ ال يوجد أثر في تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي (التخطيط – المراقبة والتحكـ – التقويـ)
وفي االختبار ككل بيف مجموعتي الدراسة يعزػ الستخداـ المدخل المنظومي ،توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً عند
مستوػ ( ) α = 0.05بيف درجات طالبات المجموعة التجريبية في كل مف اختبار التفكير المنظومي وميارات التفكير

فوؽ المعرفي تعزػ الستخداـ المدخل المنظومي .

كما اوصت واقترحت الدراسة بإعداد دراسات اخرػ لتقصي أثر المدخل المنظومي في التفكير ومتغيرات اخرػ متفرقة

(كالتحصيل واالتجاه) في مرحمتي التعميـ االساسي والثانوؼ وفي ظروؼ افضل مف ظروؼ دراستنا الحالية ،تنظيـ
وحدات دراسية اخرػ لتدريس الرياضيات في ضوء المدخل المنظومي ،دعـ كتب الرياضيات المدرسية وأدلة المعمميف
بنظاـ المدخل المنظومي لمدفع بالعممية التعميمية التعممية إلى دور التطور في مناىجنا .
الكممات المفتاحية :المدخل المنظومي – التفكير المنظومي – التفكير ما وراء المعرفي
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أثر برنامج إرشادي في خفض درجة إدمان اإلنترنت لدى طالبات
مرحمة التعميم الثانوي في مدينة المكال
سوزان سعيد سالم باغوطة
الم َّ
مخص
ُ
ؼ إلى نسبة انتشار إدماف اإلنترنت بيف طالبات التعميـ الثانوؼ ،والتعر ِّ
ىدَفت الدراسة إلى التعر ِّ
ؼ إلى أثر البرنامج
ََ
اإلرشادؼ في خفض درجة إدماف اإلنترنت لدػ طالبات المرحمة الثانوية مف خبلؿ إجابتيا عف أسئمة الدراسة .وقد
يبي لمتعر ِّ
ؼ إلى
الوصفي لقياس نسبة انتشار إدماف اإلنترنت بيف الطالبات ،و
نيج
المنيج ِّش ْب َو التجر ِّ
َّ
َ
استخدمت الباحثة الم َ
تكوَنت ِّ
عينة الدراسة مف ( )704طالب ًة لقياس نسبة انتشار
أثر البرنامج اإلرشادؼ في خفض درجة إدماف اإلنترنت .وقد َّ
إدماف اإلنترنت ،اختارت الباحثة مني َّف ( )60طالب ًة ِّم َّم ْف َحصْم َف عمى درجات مرتفعة في إدماف اإلنترنتِّ ،
كعينة لمعرفة
َ
ِّ
عميي َّف
كونة مف ( )30طالبة ،طِّب َق
أثر البرنامج اإلرشادؼ .وقد ق ِّس َمت الطالبات عمى مجموعتيف :األولى تجريبيَّة م َّ
َّق ِّ
البرنامج اإلرشادؼ ،والمجموعة الثانية ِّ
عميي َّف البرنامج اإلرشادؼ .وقد قامت
ضابطة م َّ
كونة مف ( )30طالبة ،لـ يطب ْ
الباحثة ِّ
مجموعتَي الدراسة (التجريبية
ببناء مقياس درجة إدماف اإلنترنت ،طِّب َق قبل وبعد االنتياء مف البرنامج عمى
َ
والضابطة) .وكذا قامت الباحثة ببناء برنامج إرشادؼ مستَِّند إلى النظرية المعرفية السموكية .وقد أشارت النتائج إلى َّ
أف

عي ِّ
ِّ
نسبة إدماف اإلنترنت لدػ ِّ
النتائج إلى أف نسبة الطالبات الآلتي
نة الطالبات بمغت ( ،)%20.61وكذا أشارت

يوميا بمغت ( ،)%54.10وأشارت كذلؾ إلى نجاح البرنامج في خفض
يستخدمف اإلنترنت أكثر مف خمس ساعات ً
صت الدراسة إلى َع َدد مف التوصيات منيا :ضرورة
درجة إدماف اإلنترنت لدػ طالبات مرحمة التعميـ الثانوؼَ .
وخَم َ
االىتماـ بإعداد البرامج اإلرشادية لمتعامل مع اآلثار السمبية لئلنترنت ،والتأكيد عمى الدور التثقيفي والتوعوؼ بأىمية
اإلنترنت وتأثيرِّات ِّو السمبية المتبلحقة مف خبلؿ النشرات الدورية داخل المدرسة.
الكممات ِّ
المفتاحية :برنامج إرشادؼ  -إدماف اإلنترنت  -المرحمة الثانوية
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فاعمية البرامج الرياضية والغذائية في تخفيف الوزن لدى النساء بمركز المياقة العامة
والرشاقة وتخفيف الوزن في كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئون
صالح أحمد بكران باشامخة
الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية البرامج الرياضية والغذائية في تخفيف الوزف لدػ النساء بمركز المياقة

العامة والرشاقة وتخفيف الوزف في كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئوف ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي
لمبلءمة طبيعة وأىداؼ الدراسة ،وتكونت عينة البحث مف ( )45متدربة ،واستخدـ الباحث بعض القياسات

االنثروبومترية ( الوزف  -محيط الخصر – محيط الفخذ – محيط المعصـ – محيط الورؾ – محيط الساعد) في جمع
المعمومات وتحميميا احصائياً ،وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي
والبعدؼ ،ولصالح القياس البعدؼ في فاعمية البرامج الرياضية والغذائية في تخفيف الوزف لدػ المتدربات خبلؿ الثبلثة

األشير األولى مف العاـ  2021ـ ،وكانت درجة اإلقباؿ عمى المركز عالية إذ بمغ عدد المسجبلت ( )115متدربة .أما
درجة االستم اررية كانت أقل مف المتوسط إذ بمغ عدد المتدربات المستمرات في المركز ألكثر مف ثبلثة أشير ()45
متدربة ،ويوصي الباحث بضرورة االستمرار عمى البرامج الرياضية والغذائية بالمركز مع االستفادة مف البرامج الحديثة
لتحقيق نتائج أكثر إيجابية ،وزيادة عدد اآلالت الرياضية بالمركز ،وتوفير خدمة مواصبلت لنقل المتدربات ،كما يوصي

الباحث بضرورة عمل بحوث ودراسات أخرػ لمتعرؼ عمى أسباب عدـ استمرار بعض المتدربات في المركز .
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المشكالت النفسية لدى الطمبة النازحين في اليمن
)محافظة حضرموت انموذج(
صالح أحمد باشامخة  ،نجيبة عبد هللا معياد
عمر عبيد باسعد
الممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة مستوػ المشكبلت النفسية لدػ الطمبة النازحيف في محافظة حضرموت تبعاً
لمتغيرات ،الجنس ،العمر ،فترة النزوح ،المستوػ االقتصادؼ ،حجـ األسرة ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )50طالبا
وطالبة ،مف النازحيف الممتحقيف بالمدارس والثانويات والجامعات في اطار مديريات حضرموت في الوادؼ والصحراء في

الفصل الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2020/2019ـ ،وقاـ الباحثوف ببناء استبانة المشكبلت النفسية مف إعداد

الباحثيف ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى اف مستوػ المشكبلت النفسية لدػ الطمبة النازحيف مرتفعة ،كما أنو ال توجد

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة النازحيف وفقا لمتغير الجنس ،كما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية في

المشكبلت النفسية لدػ الطمبة النازحيف يعزػ لمتغير المرحمة التعميمية ولصالح المرحمة األساسية ،كما وجدت فروؽ
ذات داللة إحصائية في مستوػ المشكبلت النفسية لدػ الطمبة النازحيف يعزػ لمتغير فترة النزوح ولصالح الطمبة

النازحيف أكثر مف ( )3سنوات ،ولـ التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ المشكبلت النفسية لدػ الطمبة

النازحيف يعزػ لمتغير المستوػ اإلقتصادؼ وحجـ األسرة.

ووفقاً لنتائج الدراسة ،وبناء عمى ذلؾ يوصي الباحثوف بإجراء المزيد مف الدراسات لمواجية المشكبلت والحد منيا.
الكممات المفتاحية :المشكبلت النفسية ،الطبة النازحيف ،محافظة حضرموت.

لطمبة الدراسات العميا

2022

المؤتمر العممي األوؿ

32

أثر استخدام المختبر االفتراضي في التحصيل واالحتفاظ بالتعمم
في الكيمياء لدى طالب الصف الثاني الثانوي

صبري سعيد عبيد بن دحمان ،سعيد دمحم عتعوت باوزير
الممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ المختبر االفتراضي في التحصيل واالحتفاظ بالتعمـ في
الكيمياء لدػ طبلب الصف الثاني الثانوؼ ،ومف أجل تحقيق ىذا اليدؼ اعتمد الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى
تصميـ مجموعتيف متكافئتيف ذا القياس القبمي والبعدؼ األوؿ والثاني ،وقاـ بإعداد اختبار تحصيمي كأداة لمدراسة ،وبعد

التأكد مف صدؽ وثبات األداة تـ تطبيقيا عمى عينة قصدية مف طبلب الصف الثاني الثانوؼ القسـ العممي بثانوية

المبلح باطايع بمدينة الحامي ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )42طالباً )21( ،طالباً يمثموف المجموعة التجريبية التي
درست باستخداـ المختبر االفتراضي ،و( )21طالباً يمثموف المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية ،وبعد
معالجة البيانات إحصائياً أظيرت النتائج ما يأتي:

 -1بمغ متوسط التحصيل لممجموعة التجريبية ( )31.00مف أصل ( )40درجة ،بينما بمغ متوسط المجموعة الضابطة
(.)20.28
 -2بمغ متوسط االحتفاظ بالمعمومات لممجموعة التجريبية ( ،)30.85بينما بمغ متوسط المجموعة الضابطة (.)15.57
وبتطبيق مربع إيتا بمغ حجـ تأثير التدريس باستخداـ المختبر االفتراضي ( )0.674في التحصيل كما بمغ مقداره في

االحتفاظ ( )0.698بيذا يكوف استخداـ المختبر االفتراضي قد حقق أث اًر كبي اًر في التحصيل واالحتفاظ بالتعمـ لمادة
الكيمياء ،وفي ضوء ىذه النتائج قدـ الباحث جممة مف التوصيات أىميا:

 -1اعتماد استخداـ المختبرات االفتراضية في تدريس مادة الكيمياء مف قبل و ازرة التربية والتعميـ وتوفيرىا في جميع
مدارس المرحمة الثانوية لكي تساىـ مع المختبرات المدرسية في رفع مستوػ التحصيل الدراسي لدػ الطبلب.

 -2تكويف فريق عمل مف قبل و ازرة التربية والتعميـ إلنتاج برامج المختبرات االفتراضية والتي تتوافق مع مناىجنا لجميع
المراحل الدراسية وخاصة المرحمة الثانوية.
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أثر وسائل التواصل اإللكتروني في التوظيف اإللكتروني
طيبة دمحم كرامة الحداد
الممخص
تيدؼ الدراسة إلى اختبار أثر استخداـ وسائل التواصل اإللكتروني في التوظيف اإللكتروني وأبعاده (االستقطاب

أداة لجمع البيانات ،ووِّزعت ()150
اإللكتروني ،واالختيار اإللكتروني ،والتعييف اإللكتروني) .وقد استخدمت االستبانة ً
استبانة عمى عينة الدراسة ،واسترجعت منيا ( )144استبانة صالحة لمتحميل اإلحصائي ،وقد تـ تحميل البيانات باستخداـ
برنامج الرزمة اإلحصائية (.)SPSS

توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا :أف مستوػ استخداـ وسائل التواصل اإللكتروني بوجو عاـ في الشركة العربية

اليمنية لئلسمنت المحدودة متوسطاً ،كما بينت الدراسة أف مستوػ استخداـ وسائل التواصل اإللكتروني في كل مف

االستقطاب واالختيار اإللكتروني كاف متوسط ًا ،وقوياً في التعييف اإللكتروني ،إضافة إلى ذلؾ وجدت الدراسة أف أكثر
وسائل التواصل اإللكتروني استخداماً في التوظيف اإللكتروني بوجو عاـ تتركز في الموقع اإللكتروني ،في حيف أف

استخداـ الشركة لوسائل التواصل اإللكتروني كالبريد اإللكتروني والفيسبوؾ والواتسآب كاف متوسطاً .كما أشارت النتائج
أيضاً إلى وجود أثر ذؼ داللة إحصائية ضعيفة لمستوػ استخداـ وسائل التواصل اإللكتروني في التوظيف اإللكتروني،
عبلوة عمى ذلؾ أشارت نتائج الدراسة إلى أف درجة تأثير استخداـ وسائل التواصل اإللكتروني في أبعاد التوظيف
اإللكتروني كانت متفاوتة .وقد قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات العممية التي مف شأنيا تعزيز تطبيق استراتيجية
التوظيف اإللكتروني في الشركة العربية اليمنية لئلسمنت المحدودة.
الكممات الدال ة :وسائل التواصل اإللكتروني ،التوظيف اإللكتروني ،االستقطاب اإللكتروني ،االختيار اإللكتروني،
والتعييف اإللكتروني.
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العدالة التنظيمية لدى القيادات االكاديمية بجامعة حضرموت
وعالقتيا باألداء السياقي ألعضاء ىيئة التدريس
عبد هللا احمد منصور باثنية
الممخص
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة مستوػ العدالة التنظيمية لدػ القيادات االكاديمية بجامعة حضرموت ومستوػ االداء

السياقي ألعضاء ىيئة التدريس ،التدريس والتعرؼ عمى ماذا كانت ىناؾ عبلقة ارتباط ذات داللة احصائية بيف مستوػ
العدالة التنظيمية واالداء السياقي .

استخدـ الباحث المنيج الوصفي االرتباطي  ،وكانت االستبانة ىي اداة الدراسة ،تـ اختيار عينة عشوائية طبقية مكونة
مف ( )124عضو ىيئة تدريس مف بيف مجتمع الدراسة البالغ عددىـ ( )354عضو ،
اىـ النتائج

 -مستوػ العدالة التنظيمية لدػ القيادات االكاديمية بجامعة حضرموت مف وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس جاء

متوسطا بينما اظيرت النتائج مستوػ االداء السياقي مرتفعا .

 -ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تقديرات اعضاء ىيئة التدريس لمستوػ العدالة التنظيمية ومستوػ

أدائيـ السياثي تعزػ لمتغيراتيـ الشخصية ( الجنس  ،المقب العممي  ،سنوات الخبرة ) .

 توجد عبلقة ارتباط موجبة وذات داللة احصائية بيف العدالة التنظيمية لدػ لقيادات االكاديمية واالداء السياقيألعضاء ىيئة التدريس .
التوصيات
ضرورة التركيز مف قبل القيادات االكاديمية عمى االداء السياقي وعدـ اقتصار اىتماميـ عمى اداء الميمة فقط .
ضرورة االىتماـ بمفيوـ العقد النفسي والذؼ يحدد العبلقة االجتماعية بيف اعضاء ىيئة التدريس وجامعتيـ ،وليس فقط
االىتماـ بالعقد الرسمي الذؼ يحدد العبلقة االقتصادية المادية بيف اعضاء ىيئة التدريس وجامعتيـ .
الكممات المفتاحية  :العدالة التنظيمية ،االداء السياقي ،االلتزاـ التنظيمي ،سموؾ المواطنة التنظيمية ،جامعة حضرموت.
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االستعارة التمثيمية بين البنية والداللة
عبد هللا رجب باصديق
الممخص
ييدؼ ىذا البحث لبياف البينة التركيبة لبلستعارة التمثيمية ،والداللة مف المعنى الذؼ تولده ،مبيًنا ما تنتجو البنية مف

معتمدا عمى المنيج األسموبي في مستوييو التركيبي
العبلقة؛ كما ييدؼ لبياف إمكاف وجود ىذه البنية في القرآف الكريـ؛
ً
والداللي؛ ليذا يقوـ البحث عمى:

المقدمة :وفييامشكمة البحث وأىدافو وحدوده ومنيجو ودراساتو السابقة.

التمييد :وفييا الجممة التركيبية التي تجرؼ مجرػ المثل والتي يصح أف تجرؼ مجرػ المثل ،وناقش ورودىما في القرآف

الكريـ ،كما تطرؽ إلى العبلقة فييا.

المبحث األوؿ :البنية التركيبية ،وفيو مطالباف:
األوؿ :البنية القائمة عمى عبلقة المماثمة:

وفيو البنية التركيبة لممثل العارؼ عف مورد ،فت قوـ بنيتو عمى مستعار (مضرب المثل) ،ومستعار لو (المثل) ،فيغيب
األوؿ عف النص ،مع بقائيا في الذىف ،ويظير عمى السطح المغوؼ الثاني ،عمى سبيل االستعارة التصريحية التي تحققيا
عبلقة المماثمة بيف المستعار والمستعار لو .الثاني :البنية القائمة عمى عبلقة المماىاة:
وفي و البنية التركيبة لممثل الذؼ لو مورد ،حيث تقوـ بنيتو عمى مستعار لو (مضرب المثل) ،ومستعار منو (مورد المثل)،
والمستعار (المثل)  ،فيغيب المستعار منو عف مقولة النص ،عمى سبيل االستعارة المكنية التي تحققيا عبلقة المماىاة بيف
المستعار لو والمستعار.
المبحث الثاني :داللة االستعارة التمثيمية :وفيو ثبلثة مطالب:
األوؿ :بياف الحاؿ.
الثاني :التقويـ.
الثالث :القوؿ البميغ.

الخاتمة :وفييا أىـ ما توصل لو البحث مف النتائج ،في أف االستعارة التمثيمية تركيب تجرؼ عمى األلسنة ،والقرآف الكريـ
فريد في تركيبو ،لـ يقتبس مف غيره ،و التوصيات دراسة البنى التركيبية بعمق ،عمى منيج مف المناىج الحديثة.
الكممات االفتتاحية (االستعارة -التمثيمية -البنية -الداللة -العبلقة
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صعوبات تطبيق استراتيجية االكتشاف في مرحمة رياض األطفال من وجية
نظر المعممات في مدينة المكال
عبير دمحم العماري
الممخص
ييدؼ البحث الى معرفة صعوبات تطبيق استراتيجية االكتشاؼ في مرحمة رياض األطفاؿ مف ( )7-5سنوات مف
وجة نظر معممات الروضة بمدينة المكبل في المجاالت الفنية واالدارية  ،والمعممة والطفل والمنيج ،واستخدمت الباحثة
المنيج الوصفي باستخداـ االستبانة ،إذ طبقت أداة البحث عمى عينة مف معممات رياض األطفاؿ في مدينة المكبل البالغ
عددىف ( )70معممة .وأظيرت نتائج الدراسة أف أكثر الصعوبات التي تواجو تطبيق استراتيجية االكتشاؼ تتمثل في
المجاؿ الثالث ،حيث أخذ ىذا المجاؿ المرتبة االولى والذؼ يضـ الصعوبات المتعمقة بالطفل حيث بمغ المتوسط
الحسابي ( ، )37135أما المرتبة الثانية فقد كانت لممجاؿ األوؿ الذؼ يضـ الصعوبات الفنية واإلدارية بمتوسط حسابي
بمغ ( ،) 34.00والمرتبة الثالثة كانت لممجاؿ الرابع الذؼ يضـ الصعوبات الخاصة بالمنياج (الخبرات) بمتوسط حسابي
بمغ (، )32.76أما المرتبة الراب عة واالخيرة فقد كانت لممجاؿ الثاني الذؼ يضـ الصعوبات المتعمقة بالمعممة بمتوسط
حسابي بمغ ( ،) 32.74وقد أوصت الباحثة بضرورة التدريب المستمر لمعممات رياض األطفاؿ ،وتنظيـ وتجييز البيئة
التعميمية التي تتكامل مع أدوار المعممة وتوفر متطمبات ىذه االستراتيجية ،وأوصت أيض ًا بضرورة توجيو المشرفيف عمى

رياض األطفاؿ بأىمية االستراتيجيات التعميمية الحديثة في التدريس خاصة في مرحمة رياض األطفاؿ واالطبلع عمى كل

ما ىو جديد بمرحمة الروضة.
الكممات المفتاحية :استراتيجية االكتشاؼ – أطفاؿ الرياض -معممات الرياض .
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تقويم برنامج الدكتوراه فمسفة ) (PhDبجامعة حضرموت في
ضوء معايير االعتماد االكاديمي
عمي دمحم حسن الكاف  ،احمد دمحم عبدالاله السقاف
الممخص
يواجو التعميـ العالي في اليمف تحديات خارجية وداخمية ،فعمى المستوػ الداخمي يواجو التعميـ العالي تزايد الطمب
االجتماعي لمتعميـ في ظل محدودية الطاقة االستيعابية ،ومحدودية ىياكل التعميـ العالي ،فضبلً عف ضعف الكفاءة

الداخمية  ،والتطور المحدود لمدراسات العميا التي يعوؿ عمييا في إنتاج المعرفة العممية وتطويعيا في حل المشكبلت

والقضايا المتنوعة التي تواجو التنمية في الببل د  .في الوقت الذؼ مازالت فيو برامج الدراسات العميا في الجامعات اليمنية
عموماً ،والناشئة عمى وجو الخصوص ،لـ تكتمل عوامل نضجيا بعد ،كما أف مؤسسات التعميـ العالي وبرامجيا

االكاديمية تعاني مف ضعف ثقافة الجودة وتطبيق معايير االعتماد االكاديمي التي تعد مدخبلً أساسياً لمتطوير النوعي
ولتطوير القدرات البشرية لتمؾ البرامج .

بدأت جامعة حضرموت في العاـ2016\2015بفتح برنامج "دكتوراه فمسفة ( " ) PhDبكمية التربية بالمكبل  ،وبعد
مضي نحو خمس سنة مف بدء البرنامج  ،وما رافقو مف انجازات أو صعوبات عايشيا الباحثاف  ،فأنو لـ يتـ تقويـ
البرنامج تقييماً عممياً حتى اآلف .

لذا تأتي ىذه الورقة بيدؼ تقويـ برنامج الدكتوراه في كمية التربية ػ المكبل وىو برنامج الدكتوراه الوحيد حتى اآلف

بجامعة حضرموت  ،وبمنيجية وصفية تحميمية تسعى الورقة الى الوقوؼ عمى واقع البرنامج في جوانبو االكاديمية ،
والتنظيمية  ،والخدمية في ضوء معايير االعتماد األكاديمي التي اعتمدىا مجمس االعتماد االكاديمي وضماف الجودة
بالجميورية اليمنية  .ومف أجل الوصوؿ الى نتائج الدراسة يسعى الباحثاف الى بناء أداة لمدراسة وفقا لمعايير االعتماد
االكاديمي  ،وبعد التحقق مف خصائصيا السيكومترية بيدؼ الوقوؼ عمى وجية نظر مجتمع الدراسة المتمثل في
العناصر البشرية المرتبطة بالبرنامج ،سيتـ التوصل الى عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا وتقديـ التوصيات الرئيسة في
ضوء تمؾ النتائج بيدؼ تطوير البرنامج وتحسيف مخرجاتو  .
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أثر استراتيجية التدريس المصغر عمى تنمية األداء التدريسي في التربية العممية
لدى طمبة كمية التربية  -الميرة بجامعة حضرموت
عمي عبدالعزيز عمي باعشن
الممخص
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية التدريس المصغر عمى تنمية األداء التدريسي في التربية العممية لدػ
الطمبة المعمميف في فرع كمية التربية في محافظة الميرة التابع لجامعة حضرموت ،وقد استخدـ الباحث المنيج شبو

التجريبي ذو تصميـ المجموعة الواحدة  .وتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة المستوػ الثالث في الكمية ،واختيرت عينة
مكونة مف ( )25طالب وطالبة بطريقة قصدية .وتكونت أداة الدراسة مف بطاقة مبلحظة لقياس األداء التدريسي مف
( ) 30فقرة بطريقة ليكرت لمتقديرات المتجمعة وفق خمسة بدائل ،وقد تـ استيفاء الخصائص السيكومترية لبطاقة
المبلحظة .

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة نتائج كاف أبرزىا وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوػ داللة ( )α = 0.05بيف

المتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطبلب المعمميف في القياسيف القبمي والبعدؼ لؤلداء التدريسي لمصمحة القياس

البعدؼ وأف حجـ التأثير لمتدريس المصغر كاف متوسطا في تنمية ميارات التدريس ،كما أظيرت وجود فروؽ دالة

إحصائيا عند مستوػ داللة ( )α = 0.05بيف المتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطبلب المعمميف في القياس البعدؼ
لؤلداء التدريسي يعزػ لمتغير الجنس ولمصمحة اإلناث .

وعميو أوصى بتطبيق استراتيجية التدريس المصغر في برامج اإلعداد قبل الخدمة لطمبة كميات التربية ،فضبل عف توفير
االمكانات البلزمة لمعامل التدريس المصغر والقاعات التدريسية المناسبة ألىميتيا في إنجاح برامج التربية العممية .
الكممات المفتاحية  :التدريس المصغر ،األداء التدريسي ،التربية العممية  ،الطالب المعمـ .
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التعميم اإللكتروني في اليمن وآفاقو المستقبمية – دراسة نظرية تحميمية –
عمي بن كرامو بن سالم بامقيشم ،وآخرون
الممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع التعميـ اإللكتروني في المؤسسات التعميمية اليمنية ومتطمبات نجاحو فييا

وكذا التعرؼ عمى تجارب بعض البمداف العربية واألجنبية في التعميـ االلكتروني .وقد قاـ الباحثوف باستخداـ المنيج
الوصفي التحميمي معتمديف عمى وصف المجاؿ أو الظاىرة موضوع البحث كما ىي ،بيدؼ الوصوؿ إلى تحقيق أىداؼ
الدراسة .وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج؛ مف أىميا ضعف توفر أدوات ومتطمبات التعميـ االلكتروني في
المؤسسات التعميمية في الجميورية اليمنية مف بنية تحتية ؛ بيئة تعميمية ،موارد بشرية ومالية  ...الخ ،مما يعني ضعف
قدرتيا عمى مواكبة التطورات العالمية في التعميـ والتحوؿ مف التعميـ التقميدؼ إلى التعميـ اإللكتروني ،كما توصمت
الدراسة إلى أف التعميـ اإللكتروني وبيئة التعميـ االفتراضية يتطمباف مجموعة مقومات ومتطمبات البنية التحتية الخاصة
بيا لضماف نجاحيا وتطويرىا واستم ارريتيا ،وقد أوصى الباحثوف بضرورة ترسيخ واعتماد نظاـ التعميـ اإللكتروني والتعميـ
عف بعد لمواكبة التطورات الكبيرة والمتسارعة في المجاؿ التقني والرقمي واالستفادة مف ذلؾ في العممية التعميمية.
الكممات المفتاحية :التعميـ ،التعميـ االلكتروني ،آفاؽ ،مستقبل .
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تكرار الكممة القرآنية وبناء السياق الّنصي – دراسة نظرية مقارنة
ّ
ص–
ّ
تطبيقية في ضوء عمم الّن ّ
عمر سالم عمر بن ىشالن
الممخص
يعالج ىذا البحث فكرة البناء النصي لسياؽ السورة القرآنية مف خبلؿ تكرار كممة تمتد مف أوؿ السياؽ إلى آخره،
مركز نصيًّا يدور حوليا النص كمو ،ويمكف النظر إليو مف خبلليا وتحميمو في ضوئيا تحميبلً نصيا
ًا
فتشكل تمؾ الكممة
يتجاوز الجزئية والخصوص إلى الكمية والشموؿ بكشف الصبلت التي تربط أجزاء النص كميا؛ وإلبراز ما سبق جاء ىذا
البحث دراسة نظرية بكشف أىمية التكرار في البناء النصي في كتب التراث العربي القديمة ،وكتب عمماء نحو النص

المحدثيف ،وبرز الجانب المقارف بالمقارنة بيف جيود عمماء العربية األوائل في دراسة التكرار ،وأثره النصي ،وجيود
عمماء نحو النص المعاصر؛ إذ كشف البحث عف عمق الدراسات العربية القديمة في دراسة التكرار؛ بعده وسيمة مف
وحبكا ،في حيف تتجو الدراسات النصية الحديثة إلى جعمو وسيمة مف وسائل
سبكا
وسائل انبناء النص ظاى ار
ً
وباطناً ،
ً
بناء النص في الظاىر مف دوف الباطف ،أؼ وسيمة مف وسائل سبؾ النص مف دوف حبكو ،وبرز الجانب التطبيقي فيو
مف خبلؿ تكرار كممة (الرحمف) في سورة مريـ حيث سعى البحث إلى تحميل السورة وبناء سياقيا النصي مف خبلؿ تمؾ
أيضا في سياقيا؛ ألنيما مشتقتاف مف
الكممة التي تكررت في سياقيا ( )17مرة ،ولـ يغفل البحث تكرار كممة (الرحمة) ً
أصل واحد ،فكانت كممتا (الرحمف ،والرحمة) خطيف اتصل بيما سياؽ السورة اتصاال جي ًدا ،وكانت أحداث السورة

ومقاطعيا تفيض بالرحمة مف أوليا إلى آخرىا ،وييدؼ البحث إلى كشف أىمية التكرار وأثره في بناء السياؽ النصي،

كاشفا عف جممة مف النتائج
وابراز الجيود النصية لعمماء العربية األوائل ،متخذا االستقراء والمقارنة والتحميل منيجا،
ً
موصيا بدراسة أنماط التكرار األخرػ.
أىميا ال يوجد فصل بيف السبؾ والحبؾ في دراسة النصية،
ً
الكممات المفتاحية :تكرار ،الكممة القرآنية ،السياؽ ،النصي.
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المشكالت السموكية لدى أطفال الروضة من وجية نظر
مربيات رياض األطفال في مدينة المكال
لينا جعفر أبوبكر بونمي
الممخص
استيدفت الدراسة تعرؼ المشكبلت السموكية لدػ أطفاؿ الروضة مف وجية نظر مربيات رياض األطفاؿ ،وذلؾ
مف خبلؿ اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس ،ما المشكبلت السموكية لدػ أطفاؿ الروضة مف وجية نظر مربيات رياض

األطفاؿ في مدينة المكبل ؟ وفيما إذا كاف ىناؾ فروؽ في وجيات نظر المربيات نحو المشكبلت السموكية تعزػ لمتغير

التخصص والمؤىل الخبرة وجنس الطفل ؟، ،وتـ اختيار مجتمع الدراسة مف جميع مربيات رياض األطفاؿ الحكومية
البالغ عددىف (  ) 88مربية  ،اعدت الباحثة أداة الدراسة وىي عبارة عف استبانة تكونت مف ( )60فقرة موزعة عمى
اربعة محاور بطريقة ليكرت لمتقديرات وفق خمسة بدائل (المشكبلت االنفعالية ( )15فقرة– المشكبلت االجتماعية )15
فقرة – المشكبلت النظامية ( )18فقرة – المشكبلت التعميمية ( )12فقرة ،وتـ التأكد مف ثبات األداة بطريقة التجزئة
النصفية لمعامل كرونباخ الفا والذؼ بمغ ( . ) 0.975وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف المشكبلت توجد لدػ أطفاؿ
الروضة بدرجة متوسطة بمغت ( )% 41في حيف ظيرت المشكبلت التعميمية بنسبة ( )% 45.2المشكبلت االنفعالية
بنسبة ( )% 42.2ثـ المشكبلت النظامية بنسبة ( )% 39.4والمشكبلت االجتماعية بنسبة ( ، )%38.2كما أنو ال

توجد فروؽ تعزػ لمتغيرات التخصص والمؤىل والخبرة ،وتوجد فروؽ تعزػ لمتغير جنس الطفل في المشكبلت
االجتماعية والتعميمية والنظامية لصالح الذكور بينما توجد فروؽ لممشكبلت االنفعالية لصالح اإلناث  .واوصت الدراسة

بعقد دورات تدريبية لمربيات الروضة إلثراء خبراتيف بما ىو جديد في الطفولة وكذلؾ إثراء بيئة الروضة بالوسائل
وألنشطة التعميمية لجذب انتباه الطفل لمتعمـ.
الكممات المفتاحية /المشكبلت السموكية – طفل الروضة – المربيات 
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مستوى أداء القيادة النسوية لميامين اإلدارية في
كميات البنات في محافظة حضرموت
مارينا عوض الجوىي
الممخص
ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى مستوػ أداء القيادات النسوية لمياميف اإلدارية في كميات البنات في محافظة حضرموت
 ،واعتمدت الباحثة في بحثيا عمى المنيج الوصفي المسحي لمبلءمتو لموضوع البحث ،وكاف االستبياف ىو األداة

المستخدمة ،وتكوف مجتمع البحث مف جميع منتسبي كميات البنات في محافظة حضرموت والبالغ عددىـ ( )109حسب
إحصائيات العاـ الدراسي  2016/)2015ـ) .وىـ مف طبق عمييـ البحث حيث تـ استرجاع ما نسبتو ( )%75.23أؼ
عدد ( )82استبياف.
وتوصل البحث لمنتائج التالية :

 -1مستوػ أداء القيادات النسوية لمياميف اإلدارية عاؿ بمتوسط حسابي ( )3.49وبوزف مئوؼ ( )69.8وانحراؼ

معيارؼ (. )628590.

 -2أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ(  )0.05بيف متوسطات استجابات أفراد العينة
في تقديرىـ لمستوػ أداء القيادات النسوية في كميات البنات في محافظة حضرموت تعزػ لنوع الجنس والمؤىل العممي
وسنوات الخدمة.

 -3أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ ( )0.05بيف متوسطات استجابات أفراد العينة في
تقديرىـ لمستوػ أداء القيادات النسوية في كميات البنات في محافظة حضرموت تعزػ لممسمى الوظيفي لمصمحة

أكاديمي إدارؼ.
التوصيات :
 -1التأكيد عمى أىمية توفير الفرص المتكافئة لممرأة العاممة مع الرجل في حالة توفر المؤىبلت المطموبة والخبرة والكفاءة
ألخذ المواقع اإلدارية القيادية.
 -2رفع حصة المرأة مف المناصب القيادية تدريجياً لبلستفادة مف الكفاءات النسائية في كميات البنات ،في المواقع

القيادية كافة.

 -3عقد برامج تدريبية لتنمية وتطوير الميارات اإلدارية والقيادية لممرأة ،بيدؼ رفع كفاءتيا العممية والمينية التي تؤىميا
لشغل مواقع قيادية.
الكممات المفتاحية  :األداء – القيادة – كميات البنات 
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فاعمية البرامج الرياضية والغذائية في تخفيف الوزن لدى النساء بمركز المياقة العامة
والرشاقة وتخفيف الوزن في كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئون
مجدي سميمان مطران بن طميب
الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية البرامج الرياضية والغذائية في تخفيف الوزف لدػ النساء بمركز المياقة
العامة والرشاقة وتخفيف الوزف في كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئوف ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي
لمبلءمة طبيعة وأىداؼ الدراسة ،وتكونت عينة البحث مف ( )45متدربة ،واستخدـ الباحث بعض القياسات
االنثروبومترية ( الوزف  -محيط الخصر – محيط الفخذ – محيط المعصـ – محيط الورؾ – محيط الساعد) في جمع
المعمومات وتحميميا احصائياً ،وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي
والبعدؼ ،ولصالح القياس البعدؼ في فاعمية البرامج الرياضية والغذائية في تخفيف الوزف لدػ المتدربات خبلؿ الثبلثة
األشير األولى مف العاـ  2021ـ ،وكانت درجة اإلقباؿ عمى المركز عالية إذ بمغ عدد المسجبلت ( )115متدربة .أما
درجة االستم اررية كانت أقل مف المتوسط إذ بمغ عدد المتدربات المستمرات في المركز ألكثر مف ثبلثة أشير ()45
متدربة ،ويوصي الباحث بضرورة االستمرار عمى البرامج الرياضية والغذائية بالمركز مع االستفادة مف البرامج الحديثة
لتحقيق نتائج أكثر إيجابية ،وزي ادة عدد اآلالت الرياضية بالمركز ،وتوفير خدمة مواصبلت لنقل المتدربات ،كما يوصي
الباحث بضرورة عمل بحوث ودراسات أخرػ لمتعرؼ عمى أسباب عدـ استمرار بعض المتدربات في المركز.
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استخدام النظرية األمثمية في دراسة األلفاظ اليندية
في الميجة الحضرمية
دمحم صالح عبدالقادر لحمدي
الم َّ
مخص
ُ
تيدؼ ىذه الدراسة لبحث الكممات اليندية الدخيمة عمى الميجة الحضرمية ،وىي ليجة عربية يتحدث بيا الحضارـ في
محافظة حضرموت ساحبلً ووادياً .ويسعى الباحث لتحقيق ما يأتي:

أوالً :التعرؼ عمى األشكاؿ الصوتية لؤللفاظ اليندية في الميجة الحضرمية العربية.

ثانياً :توظيف النظرية األمثمية بتراكيبيا ،التي نظر ليا في منتصف التسعينات مف القرف الماضي الميبلدية عف طريق
آالف برنس وبوؿ سمولينسكي عاـ  ،1993وىي نظرية تعنى بتحميل النظاـ المغوؼ كافة ،فيي نظرية القيود المنتيكة،
لتحميل ىذه األشكاؿ الصوتية لؤللفاظ اليندية في الميجة الحضرمية العربية .أستخدـ تصميـ البحث اإلثنوقرافي النوعي
حيث أختير إحدػ عشر شخصا ضمف معايير محددة بطريقة العينات بالحكـ ،إضافة لذلؾ  ،أستخدـ طريقتيف إلستنباط
البينات وىي مبلحظة المشاركييف والمقاببلت شبة رسمية .تعددت التحميبلت الصوتية أوالً بإستخداـ العمميات الصوتية؛

مثل تبادؿ األصوات ،التضعيف ،القمب المكاني الصوتي ،التفخيـ ،إلتقاء الساكنيف ،زيادة ىاء السكت ،وكذلؾ التغييرات

الصائتة كالتبادؿ الصائتي ،تطويل الصائت أو تقصيره ،إقحاـ الصائت أو حذفو .تفاعمت القيود بنوعييا الوالء أو

خرجات متماثمة مع المخرجات ،وكذلؾ الوسـ ،وىي التي تفترض متطمبات في
الوفاء،وىي التي تتطمب أف تكوف الم َ
التشكيل البنيوؼ الصحيح لممخرج ،في صراع ليتـ إنتاج الصوت الحضرمي المثالي وىذه القيود مقيدة بالعمميات الصوتية

إبتداء مف المقطع البسيط وانتياء بالمقطع المعقد المكوف مف اكثر مف ساكنيف .توصل الباحث إلى :أوالً :أف األلفاظ
ً
اليندية قد خضعت لمنظاـ الصوتي لميجة الحضرمية العربية وأف بعض األصوات اليندية التي ال توجد في الميجة تنطق
باألصوات الشبيية ليا ،ثانياً :المقطع الصوتي لميجة الحضرمية العربية يييمف عمى المقطع الصوتي اليندؼ وخصوصاً
قيود الوسـ التي تييمف عمى القيود الوالء لؤللفاظ اليندية في الميجة الحضرمية العربية .
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مؤشرات صعوبات التعمم لدى االطفال في مرحمو الروضو
ومستوى وعي مربيات الروضو بيا
ميسون دمحم سعيد دحي
الممخص
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى نسبة انتشار مؤشرات صعوبات التعمـ ألطفاؿ الروضة وكذلؾ التعرؼ عمى مستوػ
وعي مربيات الروضة بتمؾ المؤشرات في رياض األطفاؿ بمدينة المكبل  -محافظة حضرموت ،ودراسة االختبلؼ بيف
األطفاؿ عمى أبعاد مقياس مؤشرات صعوبات التعمـ تبعا لمتغيرات  :الجنس ،العمر ،نوع التعميـ (حكومي/أىمي) .ودراسة

االختبلؼ في مستوػ الوعي تبعا لمتغيرات :التخصص ،سنوات الخبرة ،نوع التعميـ ،وتـ اختيار عينة عشوائية مؤلفة مف

( )207مف أطفاؿ الفئة الكبرػ و ( )77مربية المقيديف في السجبلت الرسمية لمعاـ الدراسي 2015/2014ـ ،وتـ
اس تخداـ بطارية لبعض الميارات قبل األكاديمية كمؤشرات لصعوبات التعمـ لقياس مؤشرات صعوبات التعمـ ألطفاؿ
الروضة ،وأداة لمدراسة تتكوف مف ( )50فقرة بطريقة ليكرت لقياس مستوػ الوعي  ،وأظيرت النتائج أف نسبة انتشار

مؤشرات صعوبات التعمـ لدػ عينة الدراسة بمغت( )%11157وأ ف أكثر مؤشرات صعوبات التعمـ انتشا ار ىي القصور

في الوعي الفونولوجي وانو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ ( )0105عمى أداة قياس مؤشرات صعوبات
التعمـ تبعا لمتغير الجنس و نوع التعميـ ،بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ ( )0105عمى أداة قياس
مؤشرات صعوبات التعمـ تبعا لمتغير العمر ولصالح األطفاؿ الذيف تبمغ أعمارىـ ( )7سنوات وأف مستوػ وعي مربيات
الروضة بمؤشرات صعوبات التعمـ كاف متوسطا بنسبة (، )%63187وانو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوػ( ) 0105عمى أداة قياس وعي المربيات تبعا لمتغير التخصص و سنوات الخبرة وأربعة مكونات فرعية تبعا لمتغير

نوع التعميـ ،بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ ()0105عمى مجاؿ التعرؼ عمى الحروؼ اليجائية تبعا
لمتغير نوع التعميـ ولصالح الحكومي .وفي ضوء نتائج الدراسة خمصت الباحثة إلى مجموعة مف التوصيات والمقترحات
.
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دور اإلدارة المدرسية في تفعيل المختبرات المدرسية في الثانويات الحكومية من وجية
نظر معممي العموم وأمناء المختبرات بمدينة المكال
ناصر أحمد الحامد بن الشيخ أبوبكر
الممخص
ىدؼ البحث .
 -1التعرؼ عمى دور اإلدارة المدرسية في تفعيل المختبرات المدرسية في الثانويات الحكومية مف وجية نظر معممي
العموـ وأمناء المختبرات بمدينة المكبل .

 -2الكشف عف داللة الفروؽ اإلحصائية بيف متوسطات تقديرات معممي العموـ و أمناء المختبرات لمستوػ دور اإلدارة
المدرسية في تفعيل المختبرات المدرسية وفقا لمتغيرات الدراسة (الجنس ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ) .
المنيج  :الوصفي التحميمي  ،وتـ بناء استبانة مكونة مف ( )58فقرة لتحقيق ىدؼ الدراسة .
تكونت مجموعة الدراسة :مف جميع معممي العموـ و أمناء المختبرات وعددىـ (. )87
وقد استخدـ الباحث اإلحصاء الوصفي المتمثل ( )T-testوتحميل التبايف األحادؼ ( )One Way ANOVAو اختبار

بيرسوف

النتائج  :إف مستوػ تقدير مجموعة الدراسة و معممي العموـ لدور اإلدارة المدرسية في تفعيل المختبرات المدرسية كاف
بدرجة متوسطة بينما أمناء المختبرات كاف بدرجة عالية

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة (  ) α =0.05في تقدير مجموعة الدراسة لدور اإلدارة المدرسية
لتفعيل المختبرات المدرسية تعزػ لمتغير الجنس لصالح الذكور.

 -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة (  ) α =0.05في تقدير مجموعة الدراسة لدور اإلدارة

المدرسية لتفعيل المختبرات المدرسية تعزػ لمتغير والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة .
 -التوصيات .

 -1السعي الحثيث لممطالبة بتزويد المدارس الثانوية بمدينة المكبل باألجيزة المختبرية الحديثة و االدوات المختبرية.
 -1إعطاء اىتماـ أكبر بجوانب السبلمة في المختبر
-2

بث روح المنافسة بيف الطبلب لممشاركة في األنشطة العممية .

الكممات المفتاحية  :اإلدارة المدرسية  ،الثانويات الحكومية  ،أمناء المختبرات
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تأثير برنامج تدريبي مقترح عمى بعض المتغيرات البدنية والوظيفية في رياضة الجمباز
لدى طالب قسم التربية البدنية والرياضية بجامعة حضرموت
نائف سالم عمر باوزير
الممخص
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى تأثير برنامج تدريبي مقترح عمى بعض المتغيرات البدنية والوظيفية في رياضة
الجمباز لدػ طبلب قسـ التربية البدنية والرياضية بجامعة حضرموت ،ولتحقيق ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قصدية
قواميا( )10طبلب ،حيث وزعت عشوائياً إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،حيث خضعت المجموعة التجريبية لمبرنامج

التدريبي المقترح الذؼ وضعو الباحث ،بينما خضعت المجموعة الضابطة لمبرنامج التقميدؼ (االعتيادؼ) ،وقد طبق

البرنامج التدريبي المقترح لمدة( )8أسابيع ،بواقع ثبلث وحدات تدريبية باألسبوع ،زمف الوحدة( )60-50دقيقة ،واستخدـ
الباحث المنيج التجريبي لمبلئمتو لطبيعة الدراسة.
وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية البلزمة توصمت الدراسة إلى أف البرنامج التدريبي المقترح أثر عمى جميع
المتغيرات قيد الدراسة وبداللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ ولصالح القياس البعدؼ ،وكانت النسبة المئوية
لمتحسف عمى النحو اآلتي :القدرة لمرجميف ( ،)%32118القدرة لميديف ( ،)%44150المرونة ( ،)%76112الرشاقة

( ،)%12128التوازف الثابت ( ،)%62150التوافق العضمي العصبي ( ،)%41196ضغط الدـ االنقباضي (،)%7106
ضغط الدـ االنبساطي ( ،)%7107ضربات القمب (.)%7119

كما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع متغيرات الدراسة ما بيف المجموعة التجريبية

والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية باستثناء متغير التوافق العضمي العصبي ،وأوصى الباحث بعدة توصيات مف
أىميا :استخداـ البرنامج التدريبي المقترح في تنمية المتغيرات البدنية والوظيفية عمى كميات وأقساـ التربية البدنية
والرياضية لما لو مف تأثيرات إيجابية عمى المتغيرات البدنية والوظيفية.
الكممات المفتاحية :البرنامج تدريبي ،المتغيرات البدنية ،المتغيرات الوظيفية ،الجمباز.
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اثر تركيز المحفظة االقراضية لمبنوك عمى الربحية
(دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية اليمنية لمفترة )2011 – 2001
نديم احمد باجبير
الممخص
ىدفت الدراسة إلى معرفة اثر تركيز المحفظة االقراضية لمبنوؾ مف حيث (نوع القرض الممنوح ،الفترات الممنوحة،
القطاعات االقتصادية الممولة) كمتغيرات مستقمة عمى الربحية ،مع اضافة بعض المتغيرات الضابطة

Control

 Variablesلمنموذج المتبنى كحجـ البنؾ ونسبة تكمفة العامميف إلى اجمالي األصوؿ ،واستخدمت الدراسة المنيج
الوصفي التحميمي كما اعتمدت في الجانب التطبيقي عمى البيانات المالية التاريخية الواردة في التقارير السنوية لعينة
مكونة مف  5بنوؾ تجارية يمنية لمفترة  ،2017 – 2007كما استخدمت الدراسة أسموب تحميل بيانات السبلسل الزمنية
المقطعية ( )Panel Dataمف خبلؿ البرنامج االحصائي  Stataلتقدير قيـ معامبلت النموذج ،حيث يعطي استخداـ
ىذا األسموب نتائج اكثر دقة ألنو يأخذ بعيف االعتبار المعمومات ذات البعد الزمني في السمسمة الزمنية والبعد المقطعي
في الوحدات المختمفة .
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف اىميا اف ىناؾ اثر إيجابي ضعيف وعبلقة طردية بيف درجة التركيز في
المحفظة االقراضية مف حيث نوع القرض الممنوح وربحية البنوؾ ،وتوصمت ايضاً إلى اف تركيز البنوؾ التجارية اليمنية

في محافظيا االقراضية مف حيث فترات االئتماف الممنوحة عمى القروض القصيرة االجل والتي التتعدػ فترتيا السنة

الواحدة يؤثر سمباً وبشكل كبير عمى الربحية ،كما خمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا اف تقوـ البنوؾ

التجارية اليمنية بالتركيز عمى نوع القرض األكثر ربحية والموازنة بيف المخاطرة والعائد في مثل ىذا النوع مف

التسييبل ت ،كما اوصت الدراسة البنوؾ التجارية اليمنية بتقييـ استراتيجية التركيز في المحفظة االقراضية بشكل مستمر

بيف فترة وأخرػ لتتناسب والوضع العاـ والظروؼ االقتصادية السائدة في البمد لتجنب اثارىا السمبية عمى الربحية ولتقميل
المخاطرة .
كممات مفتاحية  :المحفظة االق ارضية  ،تركيز المحفظة االقراضية  ،البنوؾ التجارية  ،الربحية 
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النقال )(M-Learningعمى تحصيل طالبات الصف األول الثانوي بمحافظة
أثر التعّمم ّ
حضرموت  -الساحل في مادة الرياضيات واتجاىين نحوه
نوال سالم عبد هللا سرور النوبي
الممخص
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعمـ النقاؿ عمى التحصيل الدراسي في مقرر مادة الرياضيات لدػ طالبات الصف

األوؿ الثانوؼ بالمدارس الثانوية ،وكذلؾ اتجاىاتيف نحو التعمـ النقاؿ بعد تطبيق التجربة ،وقد استخدمت الباحثة المنيج

شبو التجريبي ،ومجتمع الدراسة ىو طالبات الصف األوؿ الثانوؼ بمحافظة حضرموت – الساحل ،تـ اختيار عينة
الدراسة بطريقة قصدية فتكونت مف( )60طالبة مف طالبات الصف األوؿ الثانوؼ بثانوية الخنساء لمبنات بمدينة الشحر

وتـ توزيعيا عشوائياً ،مجموعة تجريبية( )30طالبة درست بطريقة التعمـ النقاؿ ،ومجموعة ضابطة( )30طالبة درست

بالطريقة التقميدية ،وتـ استخداـ أداتيف ،األولى االختبار التحصيمي(القبمي والبعدؼ) ،والثانية أداة قياس االتجاه نحو التعمـ

النقاؿ ،تـ التحقق مف صدؽ وثبات االداتيف حيث بمغ معامل ثبات أداة قياس االتجاه ( )0.98وثبات االختبار
التحصيمي ( ،)0.70وبعد تطبيق التجربة تـ معالجة البيانات باستخداـ برنامج التحميل االحصائي ( ،)spss20وقد
توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة (<= )α0.05في متوسط تحصيل الطالبات في مقرر مادةالرياضيات بيف المجموعتيف التجريبية ،والضابطة في االختبار التحصيمي البعدؼ لصالح المجموعة التجريبية.

وجود اتجاىات إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة (<= )α0.05نحو التعمـ النقاؿ لدػ طالباتالمجموعة التجريبية بعد تطبيق التجربة.
وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الباحثة بعدد مف التوصيات منيا العمل عمى توفير بيئة تعميمية مطورة ومتكاممة وحديثة،
عقد دورات لتوعية الطالبات واألىالي لتقبل ىذا النوع مف التعمـ واالقباؿ عميو ،االىتماـ بتوظيف التعمـ النقاؿ وتطبيقاتو
المختمفة في العممية التعميمية .وقد اقترحت الدراسة إجراء دراسات مشابية لمدراسة الحالية الستقصاء أثر التعمـ النقاؿ في
مراحل دراسية أخرػ ومواد أخرػ ومتغيرات تابعة أخرػ.
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مستوى الوعي الغذائي لدى أولياء أمور أطفال الروضة في
مدينة المكال وعالقتو بالسموك الغذائي ألطفاليم
نوال محفوظ عوض باني
الممخص
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوػ الوعي الغذائي لدػ أولياء أمور أطفاؿ الروضة وعبلقتو بالسموؾ الغذائي
ألطفاليـ في الرياض الحكومية واألىمية بمدينة المكبل بمحافظة حضرموت ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي  ،و لتحقيق
أىداؼ الدراسة تـ إعداد استبانة مكونة مف (  )66فقرة ،كما وأعد اختبار لمسموكيات الغذائية ألطفاؿ الروضة مكوف مف

( ) 22سؤاؿ مف نوع االختيار مف متعدد .و تـ اختيار عينة عشوائية مؤلفة مف(  ) 244مف أطفاؿ الروضة مع أولياء
أمورىـ  ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية  :أف مستوػ الوعي الغذائي

لدػ عينة الدراسة متوسط .كما توجد عبلقة

ارتباطيو طردية دالة إحصائي ًا بيف مستوػ الوعي الغذائي ألولياء األمور والسموؾ الغذائي ألطفاليـ  ، .انخفاض مستوػ
السموؾ الغذائي لدػ أطفاؿ الرياض الحكومية واألىمية بفارؽ ذؼ داللة إحصائية مقارنة مع المستوػ المقبوؿ تربوياً ،

كما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار السموؾ الغذائي بيف الرياض الحكومية واألىمية  ،وفي ضوء تمؾ
النتائج أوصت الدراسة بعدد مف التوصيات أىميا  :اعتماد مقرر تدريسي مستقل في التربية الغذائية في جميع مستويات
التعميـ

بوصفو اإلجراء األمثل في تنمية الوعي

والسموؾ الغذائي لدػ المتعمميف  .توعية أولياء األمور بأىمية

السموكيات الغذائية في حياتنا وكيفية إكساب أطفاليـ سموكيات غذائية سميمة مف خبلؿ تنظيـ حمبلت توعية وارشاد
لؤلسرة والمجتمع  .تفعيل دور الصحة المدرسية بما تقدمو مف خدمات صحية وغذائية  ،واعادة النظر في إعطاء
الوجبات الغذائية في رياض األطفاؿ ومراحل التعميـ المختمفة  .واكماالً لمدراسة الحالية تقترح الباحثة إعداد برنامج في

التربية الغذائية لتنمية السموؾ الغذائي ألطفاؿ الروضة في مدينة المكبل .
الكممات المفتاحية  :الوعي الغذائي  ،أطفاؿ الروضة  ،السموؾ الغذائي
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واقع المصادر العممية في رسائل الماجستير بجامعة حضرموت ومدى اعتماد نظام
جمعية عمم النفس األمريكية ) (APAفي توثيقيا
نو ار صالح دمحم الناخبي
الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع المصادر العممية في رسائل الماجستير بجامعة حضرموت ،ومدػ اعتماد نظاـ
جمعية عمـ النفس األمريكية )(APAفي توثيقيا .وبشكل محدد حاولت الدراسة اإلجابة عف السؤاليف الرئيسيف اآلتييف:
ال :ما مدػ تنوع المصادر العممية في رسائل الماجستير لطمبة قسـ العموـ التربوية بكمية التربية /المكبل بجامعة حضرموت؟
أو ً

ثانيًا :ما مدػ التزاـ طمبة الماجستير بكمية التربية/المكبل بالتوثيق وفقًا لنظاـ جمعية عمـ النفس األمريكية ) (APA؟

وقد تكونت عينة البحث مف ( )20رسالة ماجستير موجودة بقسـ العموـ التربوية بكمية التربية (المكبل) بجامعة حضرموت

لؤلعواـ ( ،)2016 – 2010حيث تمثل نسبة أكثر مف ( )%40مف مجتمع الد ارسة.

ولتحقيق أىداؼ الدراسة تـ إعداد أداة تحميل محتوػ تكونت مف ثبلثة مجاالت ىي :

المجاؿ األوؿ :التوثيق في المتف وعدد فقراتو ( )10فقرات .
المجاؿ الثاني :التوثيق في قائمة المراجع وعدد فقراتو ( )26فقرة .
المجاؿ الثالث :ترتيب المراجع في قائمة المراجع وعدد فقراتو ( )7فقرات .
وقد تـ التحقق مف صدؽ أداة الدراسة مف خبلؿ عرضيما عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ التربية وعمـ
النفس ،كما تـ قياس ثبات أداة الدراسة بطريقة كرونباخ ألفا حيث كاف معامل الثبات ( )0.79ألداة الدراسة.

وتـ احتساب النتائج باستخداـ كل مف التك اررات والنسب المئوية ،المتوسط الموزوف وقد كشفت الدراسة عف عدد مف النتائج

أىميا ما يأتي:
 -1أكثر المصادر العممية استخداماً في رسائل الماجستير ىي ( كتب لمؤلف واحد ،ورسائل الماجستير والدكتوراه ،والمجبلت

العممية ،كتب لمؤلفيف اثنيف).

 -2نسبة تنوع المصادر العممية في رسائل الماجستير( %). 57
 -3نسبة التزاـ طبلب الماجستير بالتوثيق في المتف وفقAPA (86.3%).
 -4نسبة التزاـ طبلب الماجستير بالتوثيق في قائمة المراجع وفق)APA (88%
 -5نسبة التزاـ طبلب الماجستير بترتيب المراجع وفقAPA (85%).
وفي ضوء تمؾ النتائج أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا توجيو طبلب الدراسات العميا لمتنوع في المصادر العممية،
وحثيـ عمى البحث في المواقع المتخصصة عمى شبكة األنترنت ،وتدريبيـ عمى التوثيق وفق نظاـ جمعية عمـ النفس األمريكية
(APA).
الكممات المفتاحية :المصادر العممية ،التوثيق ،جمعية عمـ النفس االمريكية(APA).
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ضياع وفقد المتعة المؤلمة لشخصيات رواية (يسمعون حسيسيا) لمكاتب أيمن العتوم:
دراسة نفسية تحميمية الكانية
ىبة عمي عمر باحسين
الممخص
تتناوؿ ىذه األطروحة الصراعات النفسية التي يعاني منيا إياد أسعد ،بطل رواية يسمعوف حسيسيا لمكاتب أيمف
العتوـ .حيث امتدت ىذه الصراعات عمى مرحمتيف مف حياتو ،مرحمة ما قبل السجف ،ومف ثـ فترة حبسو في سجف تدمر
الذؼ امتدت لسبعة عشر عاما.
نشأت صراعات داخمية بيف إياد وتكوينو الداخمي لممشاعر واألفكار ،وصراعات خارجية ظيرت نتيجة اتصالو
بمجتمع السجف .تـ تحميل ىذه الصراعات عف طريق تطبيق نظريتيف مف نظريات العالـ الفرنسي جاؾ الكاف .نظرية
التطور السايكولوجي لمطفل ونظرية المتعة المؤلمة .اختارت ىذه الدراسة استخداـ منيج التحميل النفسي لتحقيق أىداؼ

الدراسة .يتناوؿ الفصل األوؿ مف الدراسة مقدمة وخمفية نظرية حوؿ أدب السجوف ومدرسة النقد التحميمي النفسي
البلكاني .بينما يقدـ الفصل الثاني وصفاً مفصبلً لنظرية التطور النفسي لمطفل ونظرية المتعة المؤلمة .أما الفصل

الثالث والذؼ كاف بعنواف المتعة المؤلمة الضائعة ،فقد ألقى الضوء عمى األسباب التي أدت إلى تكويف اليوية الوىمية

إل ياد بالمرور عبر المرحمة التخيمية ،بينما عرض الفصل الرابع محاوالت استعادة المتعة المؤلمة الضائعة عبر البحث
عف الغرض الضائع .واختتـ البحث بالفصل الخامس الذؼ قدـ استنتاج ًا شامبلً عف العوامل التي أدت إلى فقد ونقص
المتعة المؤلمة لدػ إياد ،وكيف تـ تعويض ذلؾ الفقد ،وأخي اًر آثاره المترتبة عميو.

الكممات المفتاحية :المتعة المؤلمة  ،المرحمة التخيمية ،المرحمة التعبيرية ،الغرض الضائع ،اسـ األب
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سعت الدراسة إلى التعرف عمى مدى تناول كتب الجغرافيا بالمرحمة الثانوية لقضايا
الكوارث واستخدم الباحث أداة تحميل المحتوى لمعرفة
مدى توافر قضايا الكوارث فييا
وسيم جمعان عاشور حيمد سعد
الممخص
سعت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدػ تناوؿ كتب الجغرافيا بالمرحمة الثانوية لقضايا الكوارث ،واستخدـ الباحث أداة

تحميل المحتوػ لمعرفة مدػ توافر قضايا الكوارث فييا ،وتـ تحديد أسئمة الدراسة في اآلتي:

 -1ما قضايا الكوارث التي ينبغي أف يتناوليا محتوػ كتب الجغرافيا لممرحمة الثانوية في الجميورية اليمنية؟

 -2ما مدػ تناوؿ محتوػ كتب الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في الجميورية اليمنية لقضايا الكوارث؟ ويتفرع إلى األسئمة
اآلتية:

أ -ما مدػ تناوؿ محتوػ كتاب (جغرافية اإلنساف والبيئة) لمصف األوؿ مف المرحمة الثانوية في الجميورية اليمنية
لقضايا الكوارث؟

ب -ما مدػ تناوؿ محتوػ كتاب (جغرافية اليمف والوطف العربي) لمصف الثاني مف المرحمة الثانوية في الجميورية
اليمنية لقضايا الكوارث؟

ج -ما مدػ تناوؿ محتوػ كتاب (جغرافية العالـ المعاصر) لمصف الثالث مف المرحمة الثانوية في الجميورية اليمنية
لقضايا الكوارث؟

ولئلجابة قاـ الباحث بتحميل محتوػ كتب الجغرافيا لممرحمة الثانوية وفق قائمة قضايا الكوارث التي تضمنت ()62

قضية ،وتـ التأ كد مف صدقيا مف خبلؿ عرضيا عمى المحكميف ،وثباتيا فبمغت نسبة الثبات ( )97.53%وىي نسبة
عالية جداً .وتوصمت الدراسة إلى :

 -1قائمة قضايا الكوارث تكونت مف مجاالت رئيسية (الطبيعية ،والبشرية ،والمندمجة).
 -2القائمة النيائية اشتممت عمى ( )62قضية ،واشتمل كتاب الصف األوؿ عمى ( )29قضية كارثية بنسبة (،)47%
واشتمل كتاب الصف الثاني عمى ( )31قضية كارثية بنسبة ( ،)50%أما كتاب الصف الثالث عمى ( )23قضية كارثية

بنسبة ( )37%وىي قميمة لما يحوؼ محتوػ كتب الجغرافيا لممرحمة الثانوية.
وتوصي الدراسة إلى اآلتي :

 -1إعادة النظر في محتوػ كتب الجغرافيا لممرحمة الثانوية وضرورة التأكد مف مدػ تناوليا لقضايا الكوارث بأنواعيا.
الكممات المفتاحية :كتب الجغرافيا ،المرحمة الثانوية ،قضايا الكوارث .
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االحتراق الوظيفي لدى إدارة مدرسة الفقيد المالحي (بنين)
األسباب واألبعاد والعالج ( دراسة حالة(
يسمم دمحم باضريس
الممخص
ىدفت الدراسة الى معرفة مستوػ االحتراؽ الوظيفي لدػ إدارة مدرسة الفقيد المبلحي(بنيف) بغيل باوزير والكشف عف
اىـ األسباب التي تؤدؼ الى ىذه الظاىرة والتعرؼ عمى أبعادىا وأبرز الحموؿ لعبلجيا  .ولتحقيق ىدؼ الدراسة تـ

تصميـ استبانة لقياس مستوػ االحتراؽ ،كما استخدـ الباحث المقابمة لمعرفة األسباب وأبرز الحموؿ لمعبلج ،واستخدـ
المنيج الوصفي  ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع إداريي المدرسة ،وقد خمصت الدراسة الى أف أىـ أسباب االحتراؽ

الوظيفي لدػ إدارة المدرسة ىي :صعوبة القياـ باألدوار والمياـ الموكمة لئلدارؼ ،و تعارضيا مع الواقع ،كثرة المياـ
والمسؤوليات ،ضعف الدعـ المجتمعي .وفي جانب معرفة أبعاد االحتراؽ الوظيفي تبيف أف إجمالي مستوػ تكرار

االحتراؽ الوظيفي في بعد اإلنياؾ العاطفي كاف متوسطاً ،وفي بعد سوء التعامل مع اآلخريف :أظيرت النتائج أف
إجمالي مستوػ االحتراؽ الوظيفي في بعد سوء التعامل مع اآلخريف جاء متدنياً .وفي بعد الشعور بتدني االنجاز :
أظيرت النتائج إف إجمالي مستوػ االحتراؽ الوظيفي في بعد الشعور بتدني االنجاز كاف متدنياً .وفي ختاـ الدراسة

قدمت عدد مف الحموؿ والمعالجات لتجاوز ىذه المشكمة ومنيا :عدـ المبالغة في التوقعات الوظيفية  ،وجود وصف

تفصيمي لممياـ المطموب أداؤىا مف قبل اإلدارؼ ،تحديد فترة مف الوقت لبث الشكوػ والتناقش بشأنيا مع زمبلء العمل،
المساندة المالية لممؤسسات االجتماعية بالمجتمع .
الكممات المفتاحية :االحتراؽ الوظيفي ،أدارة مدرسة المبلحي ،حضرموت ،غيل باوزير.
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فاعمية برنامج تدريبي لعالج صعوبات تعمم القراءة والكتابة لتالميذ التعميم
األساسي في مدينة المكال
فاطمة عبدهللا أحمد بن نبيان
الممخص
ِّ
ؼ إلى فاعمية برنامج تدريبي ِّ
ىدَفت الدراسة إلى التعر ِّ
صعوبات تعمـ القراءة والكتابة لتبلميذ التعميـ األساسي
بلج
لع ِّ
ََ
في مدينة المكبل .اعتمدت الباحثة عمى منيجيف ،المنيج الوصفي التحميمي في معرفة نسبة انتشار صعوبات تعمـ القراءة
والكتابة لدػ تبلميذ التعميـ األساسي في مدينة المكبل ،والمنيج شبو التجريبي قبمي/بعدؼ ذؼ المجموعة الواحدة في
تـ
تطبيق البرنامج التدريبي لعبلج صعوبات تعمـ القراءة والكتابة .تكونت عينة الدراسة مف( )21128تممي ًذا وتمميذةَّ ،

تـ
اختيار ( )40تممي ًذا وتمميذة وتقسيميـ إلى ( )20مف الذكور ،و( )20مف اإلناث مف الصف الرابع االبتدائي ،وقد َّ
العي ِّ
اختيار ىذه ِّ
نة بطريقة قصدية ،وجميعيـ لدييـ صعوبات تعمـ القراءة والكتابة مف مدرسة ابف خمدوف لمتعميـ
األساسي ،استخدمت الباحثة ثبلث أدوات ىي :األداة األولى :المقياس التشخيصي لصعوبات التعمـ لصعوبات القراءة
والكتابة (إعداد الزيات فتحي ،) 2007 ،لمكشف عف نسبة انتشار صعوبات تعمـ القراءة والكتابة تـ اختيار عشر مدارس
عشوائيا مف مدارس التعميـ األساسي في مدينة المكبل .األداة الثانية :قامت الباحثة بإعداد اختبار تشخيصي لميارتي
لعي ِّ
ِّ
القراءة والكتابة ِّ
تبلميذ صعوبات التعمـ في الدراسة .األداة الثالثة :البرنامج التدريبي لعبلج صعوبات تعمـ القراءة
نة

لعي ِّ
ِّ
والكتابة ِّ
تبلميذ صعوبات التعمـ في الدراسة .وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتية :
نة

 َّإف ىناؾ فاعمية واضحة لمبرنامج المنفذ في عبلج صعوبات تعمـ القراءة والكتابة لدػ تبلميذ التعميـ األساسي في
الب ْعدؼ .
مدينة المكبل ،لصالح االختبار التشخيصي َ
 يوجد انتشار لصعوبات تعمـ القراءة لطمبة التعميـ األساسي بمدينة المكبل ،بمغت نسبتو ( ،)%72في حيف بمغت نسبةانتشار صعوبات الكتابة( %). 66

 -توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة(  ≥ α) 0. 05بيف متوسطي درجات عينة البحث في االختبار

التشخيصي لمقراءة والكتابة تعزػ لمتغير الجنس ،لصالح اإلناث .

وفي ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث انبثقت التوصيات اآلتية :
ِّ
أساتذة عمـ النفس
 -1التشخيص المبكر لذوؼ صعوبات التعمـ مف قبل المعمِّميف المختصيف ذوؼ الخبرة ،بالتنسيق مع
في الجامعة ،وأولياء األمور ،مف خبلؿ األدوات ذات الكفاءة العالية؛ مف أجل ضبط نقاط القوة والضعف .
 -2االستفادة مف نتائج الدراسة الحالية ،والعمل عمى تنظيـ البرامج التدريبية لتنمية معرفة معمِّمي الصفوؼ االبتدائية
العادية عام ًة بصعوبات القراءة والكتابة .
الكممات المفتاحية :برنامج تدريبي ،صعوبات تعمـ القراءة ،صعوبات تعمـ الكتابة ،تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي .
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جودة مياه الشرب المعبأة ومطابقتيا بالمواصفات المكتوبة
والتزاميا بالمواصفات القياسية اليمنية
السعد عوض عيسى الجابري
الممخص
تـ فحص  22عينة مف مياه الشرب المعبأة المحمية والمستوردة المباعة والمتداولة في مدينة المكبل محافظة
حضرموت بالجميورية اليمنية ،ومقارنتيا بالمواصفات القياسية اليمنية ،ومقارنتيا كذلؾ بالمواصفات المكتوبة عمى شريط
المعمومات ليذه العينات .شمل التقييـ بعض اختبارات الخصائص الفيزيائية والكيميائية لممكونات اآلتية :الكالسيوـ،
المغنيسيوـ ،الكبريتات ،الكموريد ،الصوديوـ ،البوتاسيوـ ،الرقـ الييدروجيني واألمبلح الذائبة الكمية .بيَّنت القياسات أف
مستوػ معايير جودة العينات لممكونات المذكورة في الحدود المسموح بيا بالنسبة لممواصفات القياسية اليمنية .إال إف
النتائج أظيرت وجود عدـ تطابق لكثير مف القيـ المكتوبة عمى أشرط ة العينات مع نتائج الفحوصات ،مع وجود بعض
العينات القميمة (مثاؿ العينة رقـ  )12التي بينت اختبلفات بسيطة بيف ماىو مكتوب عمى األشرطة البلصقة ونتائج

الفحوصات ،حيث قد يعزػ السبب في ذلؾ لعممية القياس أو الخطأ المسموح بو لؤلجيزة .وجدت الدراسة أف قيـ الرقـ

الييدروجيني لمعينات رقـ  19 ،15 ،13 ،12 ،11مطابقة بما كتب عمى أشرطة ىذه العينات .كذلؾ وجدت الدراسة
وجود تطابق  %100لمبوتاسيوـ ( 1.5ممجـ/لتر) في العينة رقـ  11والصوديوـ ( 4.0ممجـ/لتر) لمعينة رقـ .22
وضعت الدراسة بعض التوصيات لمجيات المعنية لتحسيف الجودة والمصداقية .
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القواسم المشتركة بين خصوم الرسل
فائزة أحمد السوادي
الممخص
فقد اشتمل البحث عمى مقدمة وتمييد وثبلثة فصوؿ وكاف ىدؼ البحث ىو الدفاع عف العقيدة اإلسبلمية وبياف حقيقة

أعداء اإلسبلـ وكشف أوجو الزيف والمكر التي يتستروف بيا لمحاربة اإلسبلـ ،وذلؾ مف خبلؿ جمع مقاالت الخصوـ
وفرزىا مف آيات القرآف الكريـ ثـ كشف مدػ التوافق بيف ىذه المقاالت في الماضي والحاضر وبياف حرصيـ وتواصييـ
فيما بينيـ لنيل مف الديف وأىمو ،وبياف ردود القرآف عمييـ .المنيجية التي اعتمد عمييا البحث ىي جمع األقواؿ الخاصة
ب الخصوـ وىذا تطمب اعتماد المنيج االستقرائي لتتبع المادة العممية والمنيج الوصفي وذلؾ لتصنيف المادة ووضعيا في
مضانيا مف فصوؿ البحث وكذلؾ المنيج التحميمي والمنيج المقارف وذلؾ لتحميل المقالة وبياف مدػ موافقة المعاصريف
ليا ومف ثـ مقارنتيا مع مقاالتيـ والرد عمييـ.
وقد خمصت ىذه الدراسة لنتائج وتوصيات كاف مف أىميا:
 -1توافق خصوـ الرسل في اإلتباع لبعضيـ البعض ،ىذا اإلتباع كاف عمى وجييف:
أ -تقاسـ خصوـ الرسل في اإلتباع األخبلقي وىو يتمثل في االقتداء بالمتبوعيف في انغماسيـ في الممذات.

ب -تقاسـ الخصوـ في اإلتباع الفكرؼ وذلؾ مف خبلؿ إلغاء عقوليـ وأفكارىـ ،والتمقي عف ساداتيـ وكبرائيـ.
-2

كل مقولة لمخصوـ كاف أصميا ومنشأىا بعد  -إبميس  -الييود إما صراحة أو تحريض ًا ،أو تأثي اًر وىو أمر

مستمر منيـ حتى اآلف ،وعميو أوصي كل غيور عمى دينو بالحذر مف ىذه المقاالت وعدـ االنخداع بيا وببريقيا بل بياف
عوارىا  .
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العقل اإلنساني إبداع الخالق لفيم الطبيعة :قراءة تحميمية
توفيق عبد هللا الكامل
الممخص
ستيدؼ ىذه الدراسة إلى تقديـ تصور مبسط وواضح لموضوع العقل اإلنساني وعبلقتو بالطبيعة ،وكيف يطور أنماط
لفيـ بيئتو والطبيعة التي سخرىا هللا ليذا اإلنساف ،ويعتبر ىذا الموضوع غير معطى وال جاىز إنما يتـ بناؤه بعد البحث،
كونو يبحث في مفيوميف واسعيف ،تتناوليما المراجع بانفصاؿ واضح ،إذ ينتمي المفيوـ األوؿ(العقل) إلى عالـ
البيولوجيا ،وينتمي المفيوـ الثاني عالـ الطبيعة ،لذلؾ ناد ار إف لـ يكف منعدماً وجود دراسة تعطي توصيف لكيفية فيـ
الدماغ لمطبيعة التي سخرىا هللا ليذا اإلنساف واألنماط التي يتبعيا لفيـ بيئتو أو الطبيعة .
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تدريس الرياضيات في عصر ما بعد الحداثة ،دراسة تحميمية لواقع التعميم في البيئة
التعميمية اليمنية المشكالت والتحديات ثم الحمول والمقترحات
توفيق عبد هللا الكامل
الممخص
ستيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة ممارسة معممي الرياضيات ألساليب التعمـ في القرف الواحد والعشريف ،سيتبع الباحث
المنيج الوصفي التحميمي ،وسيستخدـ معو أداة استبياف لتحقيق غرض الدراسة ،وسيتـ في ىذه الدراسة عرض أىـ
توجيات التدريس ،ثـ تحميل واقع التدريس داخل الحجرات الدراسية اليمنية ،وابراز مشكبلتو وتحدياتو ثـ الحموؿ
والمقترحات.
الكممات المفتاحية :أساليب التعمـ في عصر ما بعد الحداثة.
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التسرب العقدي لمصوفية إلى اليمن
منى سعيد سالم بادويحة
الممخص
ىدؼ الدراسة:
 -1ييدؼ ىذا البحث إلى جمع كممة المسمميف ولفت نظرىـ إلى مواقع الخبلؼ فيما بينيـ ليبتعدوا عف ما وقع فيو مف
سبق ىذه األمة فإف الرجوع إلى الحق أولى مف التمادؼ في الباطل.

 -2إف عدـ دراسة ىذه الفرؽ فيو إفساح المجاؿ لمفرؽ المبتدعة أف تفعل ما تريد وأف تدعوا إلى كل ما تريد مف بدع
وخرافات دوف أف تجد مف يتصدػ ليا بالدراسة والنقد كما ىو الواقع وكما ىو سابقاً مف التياوف في قمعيا مبك اًر.

منيجية البحث:
ِّ
ِّ
سأسمؾ ِّ
المنيج الوصفي والتحميمي؛ وسيكوف منيجي في التوثيق عمى النحو اآلتي:
بعوف هللا تعالى في إعداد ىذا البحث
َ
 -1سأعزو اآليات القرآنية إلى سورىا ،بعد نسخيا مف المصحف العثماني.
 -2سأجعل األحاديث النبوية واآلثار بيف قوسيف ،بعد ضبطيا بالشكل ،وسوؼ أخرج األحاديث النبوية واآلثار الواردة
ِّ
مضانيا األصيمة.
عف الصحابة مف
 -3سأسند األقواؿ إلى قائمييا فيما ورد عنيـ مف أقواؿ.
 -4سأكتفي بذكر اسـ الكتاب والصفحة في ىامش البحث.
النتائج:
 -1إف حضرموت كانت ىي رائدة في جمب واستيراد التصوؼ ،إذ أف أوؿ مف جمب التصوؼ إلى اليمف وعرؼ بو ىو
عبد هللا بف أحمد بف عيسى المياجر إلى هللا.

 -2إف معظـ ديار شافعية اليمف قد عميا التصوؼ في ىذا القرف.

 -3أف ىناؾ طرؽ متعددة لمصوفية التي عرفتيا اليمف((وافدة ومحمية)).
التوصيات:

 -1أوصي الباحثيف إلى إتماـ دراسة بقية الفرؽ العقدية التي تسربت إلى اليمف كالخوارج والمعتزلة واألشاعرة والشيعة.
 -2أوصي الجامعة بتشجيع الدراسات التي تربط بيف الواقع وعموـ العقيدة المختمفة.
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القواعد الفقيية الحاكمة عمى األلعاب االلكترونية
شوقي أحمد طاىر
الممخص
تناوؿ البحث مف حيث الموضوع جانبيف وىما :القواعد الفقيية مف جية تعريفيا ،ونشأتيا ،ومراحل تكوينيا ،ثـ أبرز
مف كتب فييا ،في تدرج تاريخي ألىـ مراحميا ،مف البعثة إلى العصر الحاضر ،وابراز ما حدث مف تطور في تمؾ
العصور ،وذكر بعض العمماء الذيف ساىموا في ذلؾ ،مع ذكر بعض المؤلفات التي خدموا بيا القواعد الفقيية ،ليتضح

لمقارغ أصالة القواعد الفقيية ،وأنيا تتمتع بالمرونة وليا القدرة عمى معالجة المسائل في كل زماف ،باعتبار المصادر،
واألصوؿ التي تعتمد عمييا.

والجانب الثاني ىو األلعاب اإللكترونية ،بالنظر إلييا مف خبلؿ تعريفي ا ،ثـ ذكر نشأتيا ،ومراحل تطورىا ،وما ط أر عمييا
مف تجديد وتعدد في المشغبلت ،وتنوعيا حسب لغات البرمجة والتحديث الذؼ تتعرض لو باستمرار ،وذلؾ كمو لو نتائج

واضحة عند ممارستيا عمى البلعبيف ،حيث أف أنواعيا تتعدد وفقاً لما يضعو المبرمج مف أفكار ،يكوف ليا التأثير

ا لمباشر عمى السموؾ ،واألخبلؽ ،وما تحممو في طياتيا ،مف تأثيرىا عمى الكميات الخمس ،وعمى المجتمع جميعا ،لذلؾ
اعتمدت عمى القواعد الفقيية وآثارىا كحاكمة عمى األلعاب اإللكترونية ،لما ليا مف األثر البارز الذؼ يظير مف خبلؿ
التطبيقات عمى بعض األلعاب ،ولكي يتبف مدػ إعماؿ القواعد الفقيية في األلعاب اإللكترونية وترشيدىا ،وسمكت في
ذلؾ المنيج الوصفي اإلستقرائي وذلؾ بتتبع القواعد الفقيية ودراستيا وتحميميا مف خبلؿ الرجوع إلى مصادرىا األصيمة
ال لتطبقاتيا ثـ إسقاطيا عمى المسألة المتعمقة باأللعاب اإللكترونية ،وكل ذلؾ يسعى لتحقيق اليدؼ
مع إثبات أدلتيا ومثا ً
الرئيس مف البحث وىو اإلسياـ في صناعة رؤية شرعية تحفع الثوابت وتؤمف المخاطر وترشد السير المجتمعي ،

ويتكوف البحث مف ثبلثة فصوؿ في كل فصل مبحثاف في كل مبحث ثبلثة مطالب ثـ الخاتمة.
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خصاص ومقومات ومستويات اإلبداع اإلدارى وأساليبو ومعوقاتو
وكيفية التغمب عمييا " تصور مقترح
طارق عبدالرؤف
الممخص
خصاص ومقومات ومستويات اإلبداع اإلدارػ وأساليبو ومعوقاتو وكيفية التغمب عمييا " تصور مقترح "

يعد اإلبداع اإلدارؼ مف أىـ ركائز تقدـ الدوؿ وتطورىا فى شتى المجاالت :اإلقتصادية ،واإلجتماعية  ،والتربوية؛ ألنو
يساعد فى حل المشكبلت وتحسيف أساليب العمل بطرؽ مبتكرة واف اإلبداع اإلدارػ فى التعميـ فمسفة حديثة تقوـ عمى
استثمار قدرات ومواىب العامميف وموارد المدرسة البشرية والمادية.
 مشكمة الدراسة:تصاغ مشكمة الدراسة فى التساؤالت التالية-:
س -1ماىى خصائص وشروط اإلبداع اإلدارػ؟
س -2ماىى مقومات وعناصر اإلبداع اإلدارػ؟
س -3ماىى أساليب تنمية اإلبداع اإلدراػ؟
س -4ماىى العوامل التى تساعد عمى تحقيق اإلبداع اإلدارػ؟
س -5ماىى معوقات اإلبداع اإلدارػ؟
س -6ما التصور المقترح لمتغمب عمى معوقات اإلبداع اإلدارػ؟
 ىدؼ الدراسة:تيدؼ الدراسة الحالية التعرؼ عمى:
 خصائص وشروط اإلبداع اإلدارػ. مقومات وعناصر اإلبداع اإلدارػ. أساليب تنمية اإلبداع اإلدارػ. العوامل التى تساعد عمى تحقيق اإلبداع اإلدارػ. معقوقات اإلبداع اإلدارػ. -بناء تصور مقترح لمتغمب عمى معوقات اإلبداع اإلدارػ.

وينتاوؿ البحث مفيوـ اإلبداع اإلدارػ وأىمية اإلبداع اإلدارػ خصائص اإلبداع ومقومات وعناصر اإلبداع اإلدارػ وأىمية

اإلبداع اإلدارػ اإلبداع اإلدارػ ومراحل اإلبداع اإلدرػ وأبعاد السموؾ اإلبداعى وأساليب اإلبداع اإلدارػ ومستويات اإلبداع
اإلدارػ وأسباب اإلىتماـ باإلبداع اإلدارػ ومعوقات اإلبداع اإلدارػ وبناء تصور مقترح لمتغمب عمى معوقات اإلبداع

اإلدارػ.

الكممات المفتاحية  :اإلبداع  -اإلدارة – اإلبداع اإلدارؼ  -خصائص  -عناصر – أساليب – مستويات  -تصور

مقترح

لطمبة الدراسات العميا

2022

المؤتمر العممي األوؿ

63

االحتراق الوظيفي لدى إدارة مدرسة الفقيد المالحي (بنين)
األسباب واألبعاد والعالج ( دراسة حالة)
يسمم دمحم باضريس
الممخص
ىدفت الدراسة الى معرفة مستوػ االحتراؽ الوظيفي لدػ إدارة مدرسة الفقيد المبلحي(بنيف) بغيل باوزير والكشف عف
اىـ األسباب التي تؤدؼ الى ىذه الظاىرة والتعرؼ عمى أبعادىا وأبرز الحموؿ لعبلجيا  .ولتحقيق ىدؼ الدراسة تـ

تصميـ استبانة لقياس مستوػ االحتراؽ ،كما استخدـ الباحث المقابمة لمعرفة األسباب وأبرز الحموؿ لمعبلج ،واستخدـ

المنيج الوصفي  ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع إداريي المدرسة ،وقد خمصت الدراسة الى أف أىـ أسباب االحتراؽ
الوظيفي لدػ إدارة المدرسة ىي :صعوبة القياـ باألدوار والمياـ الموكمة لئلدارؼ ،وتعارضيا مع الواقع ،كثرة المياـ

والمسؤوليات ،ضعف الدعـ المجتمعي .وفي جانب معرفة أبعاد االحتراؽ الوظيفي تبيف أف إجمالي مستوػ تكرار

االحتراؽ الوظيفي في بعد اإلنياؾ العاطفي كاف متوسطاً ،وفي بعد سوء التعامل مع اآلخريف :أظيرت النتائج أف
إجمالي مستوػ االحتراؽ الوظيفي في بعد سوء التعامل مع اآلخريف جاء متدنياً .وفي بعد الشعور بتدني االنجاز :
أظيرت النتائج إف إجمالي مستوػ االحتراؽ الوظيفي في بعد الشعور بتدني االنجاز كاف متدنياً .وفي ختاـ الدراسة

قدمت عدد مف الحموؿ والمعالجات لتجاوز ىذه المشكمة ومنيا :عدـ المبالغة في التوقعات الوظيفية  ،وجود وصف

تفصيمي لممياـ المطموب أداؤىا مف قبل اإلدارؼ ،تحديد فترة مف الوقت لبث الشكوػ والتناقش بشأنيا مع زمبلء العمل،
المساندة المالية لممؤسسات االجتماعية بالمجتمع .
الكممات المفتاحية :االحتراؽ الوظيفي ،أدارة مدرسة المبلحي ،حضرموت ،غيل باوزير.
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إعادة توظيف المباني التاريخية في حضرموت وأىميتو
في عمميات التنمية المستدامة
عمي بن سالم بن عمي باىادي
الممخص
تعد األبنية التاريخية إحدػ الشواىد الحية عمى عظمة الحضارات السابقة  ،وليا أىمية في التدويف التاريخي فيي
مصادر ال تكذب و يستشف منيا الباحث عبر استنطاقيا الكثير مف المعمومات عف سموؾ وطقوس مف عاشوا فييا .
وتنتشر عمى امتداد حضرموت العديد مف المباني التاريخية ،التي تعود لحقب زمنية مختمفة  ،وتمتمؾ تمؾ المباني
الطينية أنماط معمارية فريدة  ،وتتنوع وظائفيا بيف األبنية الدينية واالجتماعية والتعميمية والعسكرية  ،وتعد حضرموت
إحدػ أىـ المناطق العالمية التي ال تزاؿ تحتفع بالبناء الطيني التقميدؼ  ،الذؼ تـ توارثو وتطويره ،فقد وجدت تقنيات

البناء الطيني في حضرموت لعصور ما قبل الميبلد ،وتجمت جمالياتيا في القرف الماضي .

البحث يدرس تمؾ المباني التاريخية بحضرموت ،ويتتبع التوظيف الذؼ طاؿ بعضيا ونوع ذلؾ االستخداـ (الجيد أو
السمبي)  ،وأىمية ذلؾ في الحفاظ عمى المبنى التاريخي ،وفي عممية التنمية المستدامة لممجتمع المحمي  ،ويستعرض
ذلؾ النموذج مف رد االعتبار لتمؾ األبنية الطينية العتيقة ،التي استطاعت الحياة أف تعود الى عدد منيا ،كما يخمص
البحث إلى عدد مف النتائج واالقتراحات حوؿ عمميات إعادة التوظيف ،وستشكل ىذه الدراسة رافدا لمسمطات المحمية ،
والجيات العاممة في الشأف التاريخي والثقافي بحضرموت .
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التحديات التي تواجو التعميم العالي في المنطقة العربية
عبد هللا احمد منصور باثنية
الممخص
تيدؼ ىذه الورقة البحثية الى معرفة اىـ التحديات التي يواجيا التعميـ العالي في المنطقة العربية ،وقد استخدـ
الباحث المنيج المسحي فييا و خمصت ىذه الدراسة الى اف اىـ التحديات التي تواجو التعميـ الجامعي في الوطف العربي
واف اختمفت ىذه التحديات مف بمد الى اخر والتي تمثل مظاىر االزمة ىي  :العولمة بأشكاليا المختمفة  ،االنفجار
المعرفي ،االنفجار السكاني ،ازمة الفصل بيف العمل والتعميـ او قمة فرص العمل لمخريجيف ،ازمة المناىج والبرامج
الجامعية ،ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،ازمة التمويل ،اإلدارة الجامعية واستقبلليتيا ،وأخي ار ىجرة العقوؿ،
وفي ضوء ما سبق تـ تقديـ مجموعة مف التوصيات مف أىميا  :منح استقبللية اكبر لمجامعات وزيادة االنفاؽ والتمويل

واعادة النظر في المناىج والبرامج لمواكبة متطمبات سوؽ العمل ،االستفادة مف ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
وتوظيفيا الستحداث أنماط جديدة مف التعميـ والتعمـ لمواجية الطمب المتزايد عمى التعميـ العالي الناجـ عف االنفجار
السكاني وتوفير بيئة جاذبة لمعقوؿ والكفاءات وبما يؤدؼ الى ضماف جودة المخرجات والقدرة عمى المنافسة .
الكممات المفتاحية  :التحديات ،التعميـ العالي ،المنطقة العربية 
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مباحث اإليمان بالنبوات في الجزء التاسع والعشرين
وليد حسين الحامدي
َّ
الممخص

الحمد هلل وكفى  ،والصبلة والسبلـ عمى عباده الذيف اصطفى  ،وعمى نبيو المجتبى  ،ومف تبع أثره إلى يوـ الديف واقتفى
 ...أما بعد  :فيذا ممخص ما تناولتو في رسالتي ىذه  ،أقدمو بيف يدؼ القارغ الكريـ َّ ،
عمو أف يعطي صورة واضحة
عما في ثناياىا  ،وبادغ ذؼ بدء فقد تناولت في رسالتي ىذه مباحث اإليماف بالنبوات في الجزء التاسع والعشريف ،
َّ
مستنبطاً منو عدة مباحث تناولت مسائل النبوة  ،وكنت أىدؼ مف خبلؿ رسالتي ىذه إلى أمور أىميا :

حصر جميع مسائل النبوات في الجزء التاسع والعشريف مع ذكر بعض الشواىد ليا مف بقية سور القرآف الكريـ ،ثـ تحميل

و دراسة تمؾ المسائل بإيراد أقواؿ أىل العمـ فييا ومناقشتيا  ،وترتيبيا في فصوؿ ومباحث  ،ثـ بياف و تأكيد ِّرفعة قدر

األنبياء – عمييـ السبلـ – مف خبلؿ ذكر ما كابدوه إليصاؿ دعوة هللا – عز وجل – إلينا  ،معتمداً في ذلؾ بإي ارد أقواؿ
أىل التفسير الموضوعي فقط في مضاف وشواىد الرسالة الستيفاء المعنى المراد مف اآليات المذكورة .
وقد توصمت مف خبلؿ بحثي في مسائل النبوة في القرآف الكريـ إلى عدة نتائج  ،أىميا :
عظيـ رحمة هللا عز وجل باإلنساف وعدـ تركو فريسة لمشيطاف وذلؾ بإرساؿ الرسل واألنبياء صموات ربي وسبلمو عمييـ

 ،وأىمية اإليماف باألنبياء والرسل لمبشر وذلؾ لعظيـ األثر – الدنيوؼ واألخروؼ– المترتب عمى تصديقيـ مف عدمو  ،و

ضرورة استمياـ مسائل العقيدة مف نصوص قطعية الثبوت وقطعية الداللة كالكتاب والسنة ،إذ ال مجاؿ إلعماؿ العقل
في جميع المس ائل الغيبية  ،بقاء الصراع بيف الحق و الباطل سنة كونية باقية إلى قياـ الساعة  -واف كاف مف يمثل

الحق رجاؿ ىـ في أعمى مراتب اليرـ البشرؼ كاألنبياء – فكيف بمف ىـ دونيـ ؟؟؟.

ثـ أىمية مخاطبة الناس بما يفقيوف ويظير لنا ىذا جميا في تنوع معجزات األنبياء حسب ما اشتير بو أقواميـ  ،وتنوع

أساليب دعوتيـ  ،وأخي اًر حاجة اإلنساف لعوف هللا – عز وجل – وتوفيقو وتوجييو حاجة ممحة ميما بمغ ذروة الكماؿ
البشرؼ  -إف صح التعبير . -
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هحىر العلىم الصحية
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مدى انتشار سوء التغذية والعوامل المؤدية لو لدى النساء
الحوامل في مديرية المكال ،اليمن
أمل دمحم عوض محروس
الممخص
اليدؼ  :تقييـ الحالة الصحية لمنساء الحوامل وأطفاليف لفيـ المعوقات التي تؤدؼ إلى زيادة معدؿ وفيات األميات و
األطفاؿ في اليمف .
طريقة الدراسة  :أجريت دراسة تحميمية مستعرضة في مراكز الرعاية الصحية األولية في مديرية المكبل ،اليمف .تمت
مقابمة ما مجموعو  346امرأة حامل و ذلؾ بيف يناير ومارس  2019ـ باستخداـ استبياف سبق اختياره ،و تـ قياس
محيط منتصف أعمى الذراع  MUACلمنساء الحوامل .استخدم ت طريقة المرحمتيف ألخذ العينات العشوائية الختيار
المشاركات بالدراسة .استخدـ اختبار مربع كاؼ واالنحدار الموجيستي الثنائي و المتعدد لتحديد العبلقة بيف سوء التغذية
لدػ النساء الحوامل و بياناتيف السكانية و العوامل المتعمقة بالوالدة و العوامل المتعمقة باألـ و معرفتيف بالتغذية اثناء
الحمل  .و اعتبرت قيمة  Pأقل مف  0105ذات داللة إحصائية .
النتائج  :وجد أف  % 27.2مف النساء الحوامل يعانيف مف سوء التغذية و ذلؾ باستخداـ محيط منتصف أعمى الذراع
 MUACأقل مف  23سـ .حوالي  %78.7مف النساء الحوامل البلتي يعانيف مف سوء التغذية لدييف ثبلث زيارات أو
أقل لمراكز رعاية الحوامل ،و  %76.6منيف لـ يستخدمف الحديد وحمض الفوليؾ خبلؿ الحمل الحالي .معظـ العوامل
التي تعمل عمى زيادة خطورة اإلصابة بسوء التغذية عند األميات ىي النساء الحوامل األصغر سن ًا ( نسبة األرجحية

المعدلة =  111246و قيمة  ، ) P = 0,005ودخل األسرة الشيرؼ غير الكافي (نسبة األرجحية المعدلة =  21123و
قيمة ( . ) P = 0,009

التوصيات  :ىناؾ حاجة لبرامج التدخل أثناء الحمل كالتغذية التكميمية و المشورة الغذائية التي ترمي إلى تعزيز و دعـ
تغذية النساء أثناء الحمل .
الكممات المفتاحية  :النساء الحوامل  ،سوء التغذية  ،MUAC ،اليمف  .
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االنتشار المصمي والعوامل المرتبطة بعدوى التياب الكبد الفيروسي البائي والسي بين
النساء الحوامل في وادي العين محافظة حضرموت -اليمن
أحمد عبدهللا نصيب بن بركات
ممخص

اىداؼ الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد االنتشار المصمي الحالي والعوامل المصاحبة لعدوػ االلتياب الكبدؼ الفيروسي  BوC

بيف النساء الحوامل المترددات عمى عيادات النساء والوالدة في مستشفى صالح بابكر الخيرؼ وادؼ العيف بمحافظة
حضرموت.

طرؽ البحث:
أجريت دراسة وصفية مستعرضة بيف النساء الحوامل المواتي يراجعف عيادة النساء والوالدة مف اجل الحصوؿ عمى

رعاية االـ الحامل في مستشفى صالح بابكرالخيرؼ لمرعاية الصحية بوادؼ العيف ،محافظة حضرموت اليمف .ولتحديد

االنتشار المصمي لمعدوػ التياب الكبد  Bو ،Cتكونت عينة الدراسة مف  300امرأة يمنية شاركت في ىذه الدراسة .تـ
تنفيذ ىذه الدراسة خبلؿ الفترة مف مارس الى يونيو 2019ـ .حيث تـ دراسة المترددات مف اجل الحصوؿ عمى رعاية
المراءة الحامل خبلؿ الفترة المذكورة.
النتائج:
أظيرت الدراسة اف اجمالي االنتشار المصمي لفيروس الكبد  Bو Cوسط النساء الحوامل المشاركات في الدراسة كاف
 ))%3و ))% 0.7عمى التوالي .كاف متوسط اعمار النساء الحوامل المشاركات بالسنوات ىو ( Mean ± SD,
 .)29.37± 6.572أظيرت الدراسة أيضا أف حوالي ( )% 70مف المشاركات ساكنات في المناطق شبة الحضرية،

( )% 94متزوجات )%51( ،مف المشاركات كاف لدييف مستوػ تعميـ اساسي )%83( ،مف النساء الحوامل يعممف
ربات بيوت ،كما اف ( )%72كنف متعددات الحمل كاف النسبة العامة لمنساء الحوامل المواتي لـ يمقحف ضد العدوػ

لفيروس التياب الكبد  Bولـ يجرػ ليف فحص التحرؼ لخموىف مف الفيروس  Bو .)C (100%في حيف أف حوالي
( )%12منيـ فقط لدييـ تاريخ في نقل الدـ وحوالي ( )%17لدييف عمميات جراحية وأكثر مف نصفيـ ( )%6313لدييف
تاريخ في عبلج األسناف و( )%2لدييف تاريخ في امراض الكبد ))%2

قمف بعمل حجامة (( %100يوجد لدييف

اخشاؼ في اذانيف.
أظيرت النتائج اف االنتشار اإليجابي لػ  HBsAgكاف ( )%29.4في النساء الحوامل التي كانت اعمارىف  37سنة
وأكثر .حوالي ( )% 313مف النساء الحوامل مف شبو الحضر ،و( )%5.3كاف مستواىف التعميمي ثانوؼ ))%5.9،كنف
منفصبلت و ( )%3.2كنف ربات بيوت ومتعددات الحمل.
أظيرت النتائج اف االنتشار اإليجابي لػ  Anti HCVكاف ( )%2في النساء الحوامل التي كانت اعمارىف مف37 -26
سنة .وحوالي ( ))% 1.1مف النساء الحوامل مف المناطق الحضرية وغير متعممات وذات حمل اولي ،وكاف ()%0.7
كنف متزوجات )%0.8( ،كنف ربات بيوت.
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واظيرت الدراسة اف االنتشار العاـ لفيروسي الكبد بنوعية البائي والسيني كانت كالتالي
( )%3و ( )%0.7موزعة عمى عوامل االختطار:
( )%8.3و((%2.8كاف لدييف تاريخ في نقل الدـ و( )%66.7و((%0.7كاف لدييف تاريخ في امراض الكبد
و( )%3.9و(( %2سويف عمميات جراحية و( )%3.2و(( %1.1ليف تاريخ في عيادة االسناف ( )%3و((%0.7لدييف
اخشاؼ في اذانيف.
التوصيات:
بناً عمى نتائج ىذه الدراسة نوصي:

إدخاؿ الفحص الروتيني لفيروس التياب الكبد  Bو Cلكل النساء الحوامل المترددات عمى عيادات رعاية االـ الحامل،

استعماؿ إجراءات معيارية لمكافحة العدوػ لكل عوامل االختطار مثل نقل الدـ والتدخبلت السنية والجراحية وتثقيب

االذاف والتي في حالة اىماليا تزيد مف انتشار العدوػ بفيروس الكبد  Bو  .Cالتحصيف بالمقاح الخاص بالتياب الكبد

الفيروسي  Bبعد الوالدة مباشرة لؤلطفاؿ الولودوف مف اميات لدييف  HBsAgإيجابي اثناء الحمل واعطاء المواليد جرعة

hepatitis B Immunoglobulinبعد الولدة لمنع انتقاؿ العدوػ بيذا الفيروس في كل األحواؿ نحتاج الى معمومات
أكثر عف االنتشار لفيروس التياب الكبد  Bو Cوىذا يتطمب تنفيذ دراسات أكبر مف اجل دعـ نتائج ىذه الدراسة

بتوصياتيا وتحويميا الى سياسة صحية .
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العنف ضد العاممين الصحيين في المستشفيات الحكومية لمديريات
ساحل حضرموت ،اليمن
رانيا سعيد أحمد بن ثعمب
الممخص
اليدؼ  :تيدؼ ىذه الدراسة لتحديد مدػ انتشار العنف وأنواعو في مكاف العمل ومرتكبيو  ،والعوامل المؤثرة عميو بيف
العامميف في مجاؿ الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية في ساحل حضرموت
منيجية البحث :أجريت دراسة تحميمية مستعرضة بيف عماؿ الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية في ساحل
حضرموت بيف نوفمبر  2018إلى أكتوبر  .2019تـ جمع البيانات خبلؿ الفترة مف يناير وختى نياية مارس 2019
باستخداـ استبياف موحد ذاتي ا تـ اختباره مسبقا .تـ استخداـ طريقة أخذ العينات عمى مرحمتيف الختيار المشاركيف .تـ
استخداـ االنحدار الموجستي متعدد المتغيرات لدراسة العوامل المرتبطة بالتعرض لمعنف في مكاف العمل .واعتبرت قيمة
P <0.05ذات داللة إحصائية.
النتائج :شارؾ مجموعو  426مف العامميف ف ي مجاؿ الرعاية الصحية في ىذه الدراسة .أفاد معظميـ ( )٪70.9أنيـ
تعرضوا عمى األقل لشكل واحد مف أشكاؿ العنف سواء كاف جسديا او غير جسدؼ في مكاف عمميـ .كانت اإلساءة
شيوعا ( )٪ 64.4في مكاف العمل .كاف أقارب المرضى ىـ الجناة الرئيسييف لجميع أشكاؿ
المفظية أكثر أشكاؿ العنف
ً
العنف .وذكرت أقمية اف العامميف في مجاؿ الرعاية الصحية ىـ الجناة عمييـ .أظيرت النتائج وجود عبلقة ذات داللة
إحصائية بيف العنف وجنس العامميف في مجاؿ الرعاية الصحية  ،الحالة الزوجية  ،العمر  ،سنة الخبرة وقسـ العمل.

كاف العامموف في الرعاية الصحية مف الذ كور والمتزوجيف أكثر عرضة لمعنف البدني عند القيمة ( 0.032و )0.043

عمى التوالي .في حيف أف العامميف في مجاؿ الرعاية الصحية األصغر سنا (أقل مف  40سنة)  ،وكانوا أقل خبرة (≤

 10سنوات) يعمموف في أقساـ الطب الباطني وقسـ أمراض النساء والتوليد أكثر عرضة بشكل كبير لمعنف الغير جسدؼ
بقيمة ( 0.026 ،0.000 ،0.000و  )0.039عمى التوالي.
تفعا .ىناؾ حاجة
االستنتاج :كاف معدؿ انتشار العنف في مكاف العمل بيف العامميف في مجاؿ الرعاية الصحية مر ً
أمانا فى مكاف العمل بالمستشفيات الحكومية.
لمتدخل لحماية العامميف الصحييف وتوفير بيئة أكثر ً
التوصيات:
عمى مستوػ مكتب الصحة والسكاف:

•

تقديـ سياسات واستراتيجيات لمنع وادارة العنف.

•

تعزيز اإلببلغ عف الحوادث ومتابعة األحداث المبمغ عنيا.

•

التشجيع عمى إجراء المزيد مف األبحاث حوؿ العنف لتحديد العوامل المسببة التي تؤثر عمى العنف وتحديد نقاط

عمى مستوػ مستوصف كمية الطب

الضعف في نظاـ اإلببلغ بالمستشفيات.
عمى مستوػ المستشفى
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•

وضع إجراءات موثوقة إلعداد التقارير ليشعر الموظفوف بالراحة عند استخداميا.

•

معالجة الضوابط اإلدارية وبرامج التدريب  /التعميـ لمموظفيف.

•

تقديـ الدعـ الجسدؼ والنفسي المناسب لضحايا العنف.

•

توفير بيئة آمنة لمعامميف في الرعاية الصحية (عمى سبيل المثاؿ  ،إزالة العناصر التي يمكف استخداميا كأسمحة ،

واإلضاءة المناسبة  ،والكاميرات األمنية  ،وأزرار اإلنذار  ،وما إلى ذلؾ).
عمى مستوػ العامميف الصحييف

•

برامج التدريب التربوؼ لجعل العامم يف في مجاؿ الرعاية الصحية أكثر قدرة عمى تحديد أنواع العنف المختمفة

واالستجابة ليا.
•

برامج تدريبية عبلجية لتشجيع المواقف والسموؾ الصحي بعد العنف.

الكممات المفتاحية :العنف في مكاف العمل ،االنتشار ،المستشفيات الحكومية ،عماؿ الرعاية الصحية ،ساحل حضرموت
 ،اليمف 
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مدى انتشار سرطان الثدي ونوعية الحياة بين النساء المصابات بو
في مديريات ساحل حضرموت ،اليمن
زينب فيصل أحمد باصرة
الممخص
المقدمة :سرطاف الثدؼ ىو السرطاف األكثر شيوعا بيف النساء في جميع أنحاء العالـ.
اليدؼ :تقييـ مدػ انتشار سرطاف الثدؼ ولتحديد نوعية الحياة لمريضات سرطاف الثدؼ في مديريات حضرموت
الساحل
منيجية البحث : :اجريت دراسة تحميمية مقطعية في الفترة مف 1يناير الى  31مارس  2019في مديريات حضرموت

الساحل .تتكوف الدراسة مف جزأيف .في الجزء األوؿ  ،كانت عينة الدراسة تتكوف مف  727حالة مف سرطاف

الثدؼ)المرضى القدامى والجدد( واآلتي تبث تشخيصيف بالتشريح النسيجي واالتي تبث تسجيميف مسبقا ،وذلؾ باستخداـ
طريقة التقاط استعادة  .تـ التحميل باستخداـ برنامج . CARE-1

أجرؼ الجزء الثاني مف الدراسة ؼ مركز حضرموت الوطف لؤلوراـ ؼ منطقة المكبل وتـ جمع
البينات باستخداـ النسخة العربية مف استبياف التقييـ الوظيفي لمعبلج مف سرطاف الثدؼ اإلصدار .4كانت عينة الدراسة
 122امرأة مصابة بسرطاف الثدؼ واآلتي تبث تشخيصيف بالتشريح النسيجي ، .وتـ إجراء التحميل باستخداـ SPSS
لنظاـ التشغيل وويندوز اإلصدار  .20وتـ تنفيذ إحصائيات وصفية وتحميل احادؼ المتغير لبلختبلؼ وتحميل تبايف
متعدد لمقارنة المتغيرات االجتماعية والديموغرافية والمتغيرات السريرية المتعمقة بجودة الحياة واالنحدار الخطي المتعدد
 ،باستخداـ التحميل الخمفي لمحصوؿ عمى النموذج النيائي لجميع المجاالت .
ا لنتائج :يقدر معدؿ اإلصابة بسرطاف الثدؼ بطريقة االلتقاط استعادة في ىذه الدراسة بمعدؿ  100000/355.6امرأه
في المناطق الساحمية بحضرموت بينما يقابمو انتشار الخاـ لسرطاف الثدؼ  164.35لكل .100000

ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف نوعية الحياة والعمل والدخل الشيرؼ والعبلج االشعاعي حيث اف في تحميل
االنحدار الخطي المتعدد ،ارتبط غير العاممة و ذو الدخل الشيرؼ المنخفض والعبلج االشعاعي بشكل كبير مع نوعية
الحياة الكمية لمرضى السرطاف (  )0.006 =( ، )0.002( ، )0.000عمى التوالي.

االستنتاج :باستخداـ طريقة التقاط استعادة ،كاف عدد سكاف سرطاف الثدؼ التقديرؼ أعمى مف الحاالت المحددة المسجمة

ؼ ثبلثة مصادر  .العوامل المرتبطة بنوعية حياة كمية افضل لمريضات سرطاف الثدؼ النساء الغير عامبلت و الدخل
الشيرؼ المنخفض لمعائمة و المريضات االتي خضعف لمعبلج اإلشعاعي.
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مدى إدراك األميات بمؤشرات الخطورة لممواليد وكيفية طمبين
لمرعاية الصحية في مديرية المكالـ اليمن
سارة عارف عبدالجميل المقطري
الممخص
اليدؼ :ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ وعي األميات وادراكيف بمؤشرات الخطورة الميددة لحياة حديثي الوالدة والمعترؼ
بيا مف قبل منظمة الصحة العالمية وكذلؾ تقييـ سموكيف في طمب الرعاية الصحية األولية في مراكز الرعاية الصحية
األولية في مديرية المكبل.
الطريقة :تـ تنفيذ دراسة مقطعية عرضية لؤلميات البلتي أصغر أطفاليف تقل أعمارىـ عف السنة ويترددف عمى مراكز
الرعاية الصحية األولية خبلؿ الفترة مف نوفمبر ٨١٠٢ـ وحتى أكتوبر ٨١٠٢ـ وتـ اختيار  ٤٢٣أـ بواسطة أخذ العينات
العشوائية متعددة المراحل باستخداـ النسخة العربية مف موجو المقابمة .وقد است ِّ
خدـ اإلحصاء الوصفي ،واختبار تي
واالنحدار الموجستي الثنائي لدراسة العبلقة بيف المتغيرات ،وقد عرضت النتائج في نصوص وجداوؿ وأشكاؿ توضيحية .
النتائج:
 -٠أظيرت النتائج أف  %٠.٣٠مف األميات فقط لدييف وعي كافي.
 -٨مؤشرات الخطورة الميددة لحياة حديثي الوالدة االكثر شيوعا والمعترؼ بيا مف قبل منظمة الصحة العالمية كانت
ىي الحمى  %٣.٢٣وصعوبة التنفس  %٣٣والتنفس السريع %.٢.٤٣
 % ١.٣٠ -٤مف األميات فقط أدركف مؤشرات الخطورة الميددة لحياة أطفاليف عندما كانت أعمارىـ ٨٢يوما أو اقل .
 % ٢.٢٨ -٣مف األميات عندما عانى أطفاليف في شيرىـ األوؿ مف مؤشرات خطورة ميددة لحياتيـ ،طمبف الرعاية
الطبية حيث أف %٢.٢١منيـ طمبوىا خبلؿ  ٨٣ساعة.
-٥إف الوعي بمؤشرات الخطورة الميددة لحياة حديثي الوالدة والمعترؼ بيا مف قبل منظمة الصحة العالمية ارتبطت
إيجابيا باالستعداد لموالدة وتقديـ المشورة بعد الوالدة حوؿ ىذه المؤشرات ،بينما ارتبطت سمبيا بمكاف الوالدة.
 -١إدراؾ األميات بمؤشرات الخطورة الميددة لحياة أطفاليف في الشير األوؿ مف حياتيـ ارتبط بشكل ايجابي بالدخل

الشيرؼ الكافي لؤلسرة وبزيارة عيادة رعاية الحوامل ألربع مرات أو أكثر.
التوصيات:
•

تعزيز استراتيجيات رعاية األطفاؿ حديثي الوالدة مف أجل مزيد مف التحسف في وعي األـ تجاه مؤشرات الخطورة

الميددة لحياة حديثي الوالدة.
•

تقديـ االستشارات الشاممة لجميع األميات الحوامل.

•

إعطاء نسخة مطبوعة حوؿ مؤشرات الخطورة الميددة لحياة حديثي الوالدة لكل امرأة بعد الوالدة.

•

القياـ بتثقيف إعبلمي حوؿ مؤشرات الخطورة الميددة لحياة حديثي الوالدة.

الكممات الداللية لمبحث :الوعي ،مؤشرات الخطورة الميدد ة لحياة حديثي الوالدة ،طمب الرعاية الصحية ،مراكز الرعاية
الصحية األولية ،اليمف.
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تقييم العالقة بين الطبيب والمرضى المترددين عمى
المراكز الصحية االوليو بمديرية المكال
سميحة دمحم بن الشيبة
الممخص
اليدؼ :تقييـ العبلقة بيف الطبيب والمرضى البالغيف المتردديف عمى مراكز الرعاية الصحية األولية في مديرية المكبل.
الطريقة :تـ تنفيذ دراسة مقطعية عرضية لممرضى البالغيف ،وترددوا عمى مراكز الرعاية الصحية األولية مف يناير وحتى
مارس٨١٠٢ـ وتـ اختيار  ٨٢٢مريض بواسطة أخذ العينات العشوائية متعددة المراحل باستخداـ النسخة العربية مف
استبياف تمت المصادقة عميو .وقد است ِّ
خدـ اإلحصاء الوصفي ،واختبار تي واالنحدار الموجستي الثنائي ،وقد عرضت
النتائج في نصوص وجداوؿ وأشكاؿ توضيحية.
النتائج:

 % ١.١٢مف المرضى يمتمكوف عبلقة جيدة بشكل كامل مع أطبائيـ (حصموا عمى مجموع نقاط أكبر مف المتوسط)

 % ٥١.٤مف المرضى فقط يتفقوف بشكل كامل مع أطبائيـ حوؿ مشكمتيـ الطبية (حصموا عمى مجموع نقاط أكبر مف
المتوسط).

 % ٤.١١مف المرضى يثقوف ثقة جزئية بأطبائيـ (حصموا عمى مجموع نقاط يساوؼ او اقل مف المتوسط).

 % ٤.٥٨مف المرضى يتبعوف النصائح الطبية بشكل فعمي ((حصموا عمى مجموع نقاط أكبر مف المتوسط(.
كبل مف التوافق والثقة المتبادلة بيف الطبيب والمريض وكذلؾ اتباع النصائح بشكل فعمي بعد االستشارة الطبية ارتبطت
إيجابيا مع طمب العبلج أو المتابعة في مركز جامعة حضرموت لطب األسرة ،بينما ارتبطت سمبيا مع طمب العبلج او
المتابعة في مركز حي السبلـ الصحي وارتبطت سمبا ايضا مع إقامة المريض في المدينة.
إف التوافق الجيد بيف الطبيب والمريض حوؿ المشكمة الصحية يعد مؤثر إيجابي لتقوية الثقة المتبادلة بيف الطبيب
والمريض وضماف اتباع المريض لمنصائح بشكل فعمي بعد االستشارة الطبية ،كما أف الثقة القوية المتبادلة بيف الطبيب
والمريض يعد مؤثر إيجابي لضماف اتباع المريض لمنصائح بشكل فعمي بعد االستشارة الطبية.
التوصيات :منح العبلقة بيف الطبيب والمريض حرية أكبر في اتخاذ الق اررات واالىتماـ بمتطمبات المرضى وشكواىـ.
الكممات الداللية لمبحث :العبلقة المتبادلة بيف الطبيب والمريض والتوافق والثقة واتباع النصائح الطبية بشكل فعمي
ومراكز الرعاية الصحية األولية واليمف.
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التزام العاممين الصحيين بالسياسة العالجية الوطنية لألدوية
المضادة لممالريا في الحديدة  ،اليمن
عادل دمحم احمد جبران
الممخص
المقدمة:
المبلريا ىي أكبر المشاكل الصحية في اليمف وىو مرض مستوطف في تيامة وفي مناطق مختمفة مف الحديدة.
السياسة الحالية لعبلج المبلريا في اليمف تعتمد عمى الدليل الوطني لمعالجة المبلريا في اليمف المستخرج مف دليل
معالجة المبلريا الخاص بمنظمة الصحة العالمية.
األىداؼ :تيدؼ الدراسة إلى تقييـ تطبيق ووصف الدليل الوطني لعبلج المبلريا مف  NMCPفي المرافق الصحية
المختمفة في محافظة الحديدة ،اليمف

الطرؽ :بناء عمى دراسة مقطعية .تـ اختيار  25منشأة صحية ليذه الدراسة وفًقا لممنطقة الموبوءة في محافظة الحديدة.
وتـ تقييـ المرافق الصحية في ىذه المنطقة مف خبلؿ تطبيق  NMCPمف قبل األطباء في المنشآت الصحية عف طريق

االستبيانات

باإلضافة الى  318ممف طبي لمرضى رقود في ىيئة مستشفى الثورة بالحديدة – اليمف لممصادقة عمى

مدػ إلتزاـ العاممييف الصحييف بالدليل الوطني لمعالجة المبلريا.

النتائج :تبيف بالنتائج توفر  % 90مف مركب المومفانتريف واالرتيميثر أقراص في الصيدليات والسوؽ الدوائي في

محافظة الحديدة.
تبيف مف النتائج أيضا عف مدػ التزاـ العاممييف الصحييف باف  %60وصفوا ارتيميثر أمبوؿ و  %53133وصفوا مركب
المومفانتريف مع االرتيميثير أقراص باإلضافة الى نفس النسبة وصفوا مركب االرتيسونات والسمفادوكسيف والبيريميتريف
أقراص وذلؾ لمعالجة المبلريا الغير معقدة.
باإلضافة الى  %66166ارتيميثير و  %40كينيف سجمت لمحوامل بينما  %76166كينيف و  %36166مركب
االرتيسونات و السمفادوكسيف والبيريميتريف أقراص و  %30مركب المومفانتريف مع االرتيميثير أقراص وصفت في
حاالت المبلريا الشديدة .أيضا  %53133ارتيميثير وصفت لؤلطفاؿ.

ومف جية أخرػ  %83مف العاممييف الصحييف يعرفوف الدليل الوطني لمعالجة المبلريا و  %59مف العاممييف الصحييف
تدربوا عمى دليل معالجة المبلريا.
النتائج المصادقة عمى  318ممف طبي وصفت فيو االدوية المضادة لممبلريا في أكبر مستشفى مرجعي في الحديدة
وىو ىيئة مستشفى الثورة العاـ بالحديدة  %50116حالة مبلريا إيجابية و سجمت حاالت سمبية في  %37112والحاالت
التي لـ تكف لدييا فحوصات مخبرية  %73189 . %13165مف الحاالت وصف ليا ارتيسونات فياؿ والكينيف وصف ؿ
 %22189مف الحاالت.
االستنتاج  :ىذه الدراسة توجد العبلقة بيف قرار المعالجة مف قبل الكادر الصحي مع النظاـ الصحي و العوامل المؤثرة

عمى الكادر التي تكوف بقوة قابمة لمتعديل .باإلضافة الى وجود تطور في الكادر الصحي في األرياؼ الذؼ يمتزـ بالدليل
الوطني لممعالجة مع وجود نتائج مختمطة.
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