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 الفصل االول

 مشكمـة البحـث

اف التطورات التكنموجية الهائمة التي يسػرت صاػا ر ج يػ ة لمتممػيـ وظهػور صتطمحػات و اجػات 
المصػػؿ الج يػػ ة التػػي تػػ عو الػػق اعػػ ا  طائػػات حتػػرية تائػػـ ئػػ راتها اػػكم الصتطمحػػات وال اجػػات كصػػا اف 

حػػػراص  ظهػػور صهػػػاايـ ج يػػػ ة  ػػػي صيػػػ اف الترحيػػػة والتممػػػيـ صاػػػؿ التلطػػػيط والتاػػػصيـ التػػػ ريب الصتػػػ رج وال
الصم لػػػة وتاػػػني  صهنػػػة التممػػػيـ نهسػػػها وصػػػا اػػػا حها صػػػف  رايػػػة وامػػػ ة حلاػػػائ  ال ػػػائصيف حػػػالتمميـ 

 ونوعية الكهايات والصوائؼ التمميصية الصلتمهة . 

حنػػا ا عصػػا ككػػر لجػػثت الحا اتنػػاف الػػق التحػػار الكهايػػات التمميصيػػة اس ائيػػة لص رسػػي وص رسػػات 
 حيؿ . الص ارس الاانوية  ي صركز ص ا ظة ار 

سف اػػكم الكهايػػات تاكػػ  الػػرحط حػػيف ا ا  عمػػو ايئػػة التػػ ريس والنتػػائ  التمميصيػػة التػػي ت اػػؿ 
 ل ى الطمحة صف تممـ وصهارة صمينة او ا ا  صميف . 

كصػػا اف التمػػرؼ عمػػػق صسػػتوى الكهايػػات التمميصيػػػة اس اتيػػة لمص رسػػيف تهيػػػ   ػػي تلطػػيط حػػػراص  
وتطػػويراـ لارت ػػا  حػػاس ا  التمميصػػي لمص رسػػيف والواػػوؿ حػػ  الػػق اعػػ ا  وتػػ ريب الص رسػػيف والص رسػػات 

 صستويات صت  صة .

 

 اىمية البحث والحاجة اليو : 

تمػػ  صسػػثلة التنصيػػة صسػػثلة حالةػػة اساصيػػة وصػػا يتممػػؽ صنهػػا حتنصيػػة الصػػوار  الحتػػرية كػػاف وصػػا زاؿ 
 ق    سوا  . صف ال مايا التي تناؿ ااتصاصا كحيرا صف اسئتاا ييف والترحوييف عم

وتحرز عصميتا الترحية والتمميـ حواهها ص   تػيف لمتنصيػة الحتػرية وصػوجهتيف اساسػا الػق المناػر 
 ( 04  0980) ال حيب             .  الحتري 
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وي ظػػػق التممػػػيـ حصػػػا يصتػػػاز حػػػ  صػػػف تػػػصولية حثاصيػػػة اسػػػتانائية ساػػػرم الحػػػال   ػػػي تنصيػػػة الصػػػوار  
( الػق ااصيػة التممػيـ حاعتحػارم  Alfred marshal 1930الحتػرية   وتثكيػ ا لػكلؾ اتػار الهػر  صارتػاؿ ) 

صػػػػاف ) نوعػػػا صػػػػف اسسػػػػتاصار ال ػػػػوصي   واكػػػػ  عمػػػػق مػػػرورت  لمصميػػػػات التنصيػػػػة   واعتحػػػػرم ان رسػػػػوف وحو 
Anderson   & Buman 1971 عصمية استاصار لتنصية ئ رات الحتر ) . 

 ( 74  0980 : ) اسصاـ

اف لمتمميـ  ورا كحيرا  ي ت  يؽ مػصانات  ياتيػة ا مػؿ لمصجتصػ  ولمػوطف حتػكؿ لػا  وحنػا  
اعمػػا  عمػق كلػؾ  ػاف الترحيػػة ت تػاج الػق ومػ  ااتصػػاـ اكحػر لمصميػة التممػيـ ولم ػػائصيف حهػا والصتصامػيف ح

 ايئة الت ريس صف لاؿ حراص  التثايؿ واسع ا  والتطوير . 

ويمتحػر تطػوير الصػاؾ الت ريسػػي واعػ ا م والحػراص  الت ريحيػة الصلتمهػػة ا ػ  الصرتكػزات اسساسػػية 
لتطػوير التممػيـ   وس حػ  اف تتػه  الصر مػة ال ا صػة طهػرة  ػي اعػ ا  الصػاؾ الت ريسػي   صػف  يػث المػ   

اػػػػات   وومػػػ  الحػػػػراص  والصنػػػاا  التطويريػػػػة   وصػػػف لػػػػاؿ التهػػػرغ الممصػػػػي والػػػػ ورات والنػػػوع والتلا
 ( 052-039  :0988 ) جريو:.           الت ريحية والصاتصرات والن وات 

وصػػػف انػػػػا ااتصػػػػت اامػػػب الصجتصمػػػػات عمػػػػق الػػػػتاؼ  مسػػػهاتها وااػػػػ ا ها ونظصهػػػػا اسجتصاعيػػػػة 
ؼ التاااػػاتهـ كصػػا عنيػػت حتطػػوير صلتمػػؼ الصاسسػػات واسئتاػػا ية حمصميػػة اعػػ ا  الت ريسػػييف حصلتمػػ

 .  ال ائصة حاسع ا  لةرض     كها تها التمميصية لصواجهة ال اجات الج ي ة لمصجتص  

 ( 03:    0983لت ميرية )المجنة ا

اف صكونػػات المصميػػة التمميصيػػة  ػػي الترحيػػة اػػي : عمػػو ايئػػة التػػ ريس   والطمحػػة   وصومػػوع 
اؿ الرأسػي واس  ػي   وتنتػػث عػف اػػكم الصكونػات صجصوعػة صػػف المائػات الصم ػػ ة الصػا ة   وعصميػة استاػػ

 ( 072-069  0983-) ئامي.          تسته ؼ حالنتيجة  اوؿ التمميـ ل ى الطمحة 

اف ا   صظاار التطور  ي اكم اسياـ  ي ال وؿ الصت  صة والناصية عمق    سوا  او اساتصاـ 
 ( 033-049:   39حية والتمميـ والت ريب الجاصمي. )حاسااح الصستصر لصناا  التر 
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 competencies based educationويمػ  استجػػام الترحػػوي ال ػػائـ عمػػق اسػػاس الكهايػػات 
صػػػف احػػػرز استجااػػػات السػػػائ ة  اليػػػا  ػػػي حػػػراص  اعػػػ ا  وتػػػ ريب الصممصػػػيف  ػػػي الػػػ وؿ الصت  صػػػة ترحويػػػا 

  ة ائراػػا عاصػػؿ اسلتػػزاـ حالصسػػاولية حت  يػػؽ اساػػ اؼ وتمميصيػػا   واػػكا استجػػام يمػػ  ااػػ ا ا ترحويػػة ص ػػ
 وتثكي  صائصة الحراص  التمميصية ل اجات الطمحة الصتممصيف . 

  ػ  ظهػػرت  ركػػة اعػػ ا  الصممصػيف ال ائصػػة عمػػق الكهايػػات صنػك ح ايػػة السػػحمينات كطري ػػة ج يػػ ة 
ات   والسػموؾ الصطمػوب ا اام  ي التمميـ وت ػوـ عمػق اسػاس اعػ ا  حػراص  ت ػ    يهػا الصمػارؼ واستجااػ

 .صف ال ائـ حمصمية الت ريس 

واف الصر مػػة والصسػػت حمية تتطمػػب اسرت ػػا  حصسػػتوى اس ا  واػػكا ي تػػاج الػػق اسلػػك حهػػكا استجػػام 
 .الج ي  الكي ي عو الق اسرت ا  حاس ا  التمميصي  الؿ الاؼ ولارج  

هػػا التممػػيـ الصاػػةر والػػتممـ عػػف حمػػ  ل ػػ  ظهػػرت صػػالرا اتجااػػات ج يػػ ة صتمػػ  ة  ػػي التممػػيـ صن
والػتممـ الصحػرص    والصجصمػػات التمميصيػة اس انػػ  صػف الصا ػظ اف اتجػػام ترحيػة الصممصػػيف واعػ ا اـ ال ػػائـ 

 .عمق اساس الكهايات ئ  الك ااصية اكحر واستل ـ  ي الصاسسات الترحوية حتكؿ اوس 

 ( 03      0987الهتاوي    )

(  0052( عمػػق )  0970ثايػػؿ الصممصػػيف اسصريكيػػة  راسػػة عػػاـ )   ػػ  اجػػرت جصميػػة كميػػات ت
% ( صػنهـ كػاف يمتػـز  مػا  07( صمهػ  وصاسسػة أي )  005صمه ا وصاسسة تمميصية   وئ  تحيف اف ) 

% ( اػػػي  ػػػي صر مػػػة  09( صمهػػػ ا وصاسسػػػة أي )  446حػػػالحراص  ال ائصػػػة عمػػػق صحػػػ أ الكهايػػػات واف ) 
 الصح أ ال ائـ عمق الكهايات .  كاالت مير والتلطيط سستل اـ ا

 ( 04ػ06     0978جرا ات   )

(  راسػػة تحػػيف  Sulivan 1971وتثكيػػ ا لػػ ور اػػكا استجػػام  ػػي التممػػيـ   ػػ  اجػػرى سػػوليهاف ) 
ئػوف  ػػي و  يهػا اف ) الطمحػة ػ الصممصػيف ( الصتػ رحيف عمػػق و ػؽ الحرنػاص  ال ػائـ عمػق اسػاس الكهايػات يته
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مػػق ) الطمحػػة ػ الصممصػػيف ( الصتػػ رحيف عمػػق و ػػؽ الحرنػػاص  اسعتيػػا ي و ػػي حمػػض الكهايػػات الت ريسػػية ع
( لتمػػػرؼ الهػػػروؽ حػػػيف اػػػكم الحػػػراص  ال ائصػػػة عمػػػق الكهايػػػات   Johnson 1975 راسػػػة جونسػػػوف ) 

والحراص  الت مي ية التي تم  الصممصيف لصهنػة التممػيـ تحػيف اف ا ػ  الصمػايير اسساسػية الواجػب توا راػا  ػي 
الصممػـ مػصف اطػار الحػراص  الت مي يػة اػو ص ػ ار صػػا يمر ػ  صػف صمموصػات  ػوؿ الصومػوع الصػرا  ت ريسػػ  

لحػػراص  ال ائصػػة عمػق الكهايػػات يكػػوف الصميػػار اػػو الصممػـ الكػػؼ  وال ػػا ر عمػػق صسػػاع ة حينصػا  ػػي اطػػار ا
 .الصتممصيف عمق اكتساب صا يرجوف تممص  

( وئسػػـ  يهػػا الصممصػػيف عمػػق   Martin Liven 1972و ػػي  راسػػة اجرااػػا صػػارتف ليهػػي ) 
لكهايػػات التمميصيػػة صجصػػوعتيف : صجصوعػػة تجريحيػػة وصجصوعػػة مػػاحطة   وئػػ   رحػػت اسولػػق و ػػؽ صحػػ أ ا

اسلػػػرى و ػػػؽ الطري ػػػة اسعتيا يػػػة  ػػػي التممػػػيـ   وئػػػ  وحمػػػ  اف الطري ػػػة ال ائصػػػة عمػػػق اسػػػاس الكهايػػػات 
 .تهوئت عمق الما ية  ي تسجيؿ نتائ  تممـ ا مؿ ل ى ا را  المينة 

 ( 09ػ  08     0977اللطيب    )

 اف ااـ صا يصتاز ح  التمميـ الصحني عمق اساس الكهايات او : 

. التركيػػز عمػػق اساػػػ اؼ : اساػػ اؼ التمميصيػػة ص ػػػ  ة سػػمها وحتػػكؿ وامػػػ، وصمر ػػة حمةػػة السػػػموؾ   0
 وتستل ـ اساسا لت ويـ اسا اؼ التمميصية . 

 . ت ويؿ صساولية التممـ صف الصممـ الق الصتممـ نهس  . 0

 ال ا مية . وااارة  . استل اـ التةكية الراجمة  4

  احميات وال اجات واساتصاصات حيف الصتممصيف . . اساتصاـ حالهروؽ  ي ال3

 . ارتحاط  ركة الترحية الصحنية عمق الكهايات حالصحا ئ ال يص راطية  ي الترحية . 5

 . تكاصؿ الصجاليف النظري والتطحي ي  ي صجاؿ التمميـ . 6

 . تثكي  صحا ئ تهري  التمميـ والتممـ الكاتي . 7
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 ت الترحوية  ي عصميات اع ا  الطمحة . . اسعتصا  الواس  عمق الت نيا8

 . التمميـ يتـ عمق اساس سرعة الصتممـ نهس  . 9

. الت ػػويـ يػػتـ ل يػػا ة تممػػـ الصػػتممـ وت سػػين  ولػػيس ساػػ ار ا كػػاـ تتممػػؽ حالنجػػاح او الهتػػؿ ويركػػز 02
 عمق الت ويـ التكويني اكار صف الت ويـ اللتاصي . 

سػػحة لمصػػتممـ وصتػػاركة الطػػاب انهسػػهـ  ػػي عصميػػة اتلػػاك ئػػرارات . توسػػي  ئاعػػ ة اتلػػاك ال ػػرارات حالن00
 صتمم ة حتممصهـ . 

 . التركيز عمق نتائ  عصمية التممـ وليس عمق المصمية نهسها . 00

 . التممـ الصستصر ) التكرار ( ست اف اس ا  . 04

 التمميصية . ر الصممـ  ي الصوائؼ. الكهايات الصطموحة لمتممـ والت رب عميها صتت ة صف  و 03

. ومػ  صمػايير ل يػػاس كهايػات الصػتممـ وتكػػوف وامػ ة  ػػي ت  يػ اا   صحنيػة وصنسػػجصة صػ  كهايػػات 05
ص   ة  ي الحرناص  . وتواؼ الحػراص  ال ائصػة عمػق اسػاس الكهايػات التمميصيػة عمػق انهػا صجصوعػة 

 صف اسا اؼ واللحرات الصتنوعة . 

صممػػـ ئػػا ر عمػػػق تممػػيـ طمحتػػ  حكهػػا ة ح يػػػث اف الهػػ ؼ الػػرئيس صػػف اػػكم الحػػػراص  اػػو تلػػري  
  ت سػػيف وتطػػوير المصميػػة التمميصيػػة ي اػػؿ عمػػق صهػػارات   وصمػػارؼ   واتجااػػات   وئػػيـ   تسػػهـ  ػػي

 كصا تزو م حاس ا ات الصطموحة لممصمية التمميصية . 

وتسػػمق  ركػػة الترحيػػة ال ائصػػة عمػػق اسػػاس الكهايػػات الػػق اعػػ ا  الصممصػػيف و ػػؽ ا ػػ ث نظريػػات 
ممـ والتممػػيـ   وياكػػ  اػػكا استجػػام اف احػػرز لاياػػة لمصممػػـ الكهػػت اػػي ئ رتػػ  عمػػق ات ػػاف كهايػػات الػػت

 تمميصية ترتحط ح ورم  ي الصوئؼ التمميصي . 

ل   اتت ت اكم ال ركة صهاايصها صػف النظريػة السػموكية والتػي ترتكػز عمػق اسػتل اـ نصػاكج صػف 
ة التمميصيػة   وتسػتن  حػاسل  الػق ) نظريػة استػراط اس اس ا  او الكهايات الصطموحة صػف ال ػائـ حالمصميػ
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جرائػي ( الص تػػرف حالتةكيػػة الراجمػة الصسػػتصرة لمسػػموؾ او اس ا ات التػي يا يهػػا ال ػػائـ حمصميػة التممػػيـ  ػػي 
 الصوئؼ التمميصي . 

ويمتحر صههوـ اس ا   ي اع ا  وت ريب اعما  ايئة الت ريس صف الصهاايـ الصهصػة   واػو ي ػوـ 
ق اسػػػاس ر ػػػض الهكػػػرة ال ائمػػػة : حػػػثف اصػػػ ا  عمػػػو ايئػػػة التػػػ ريس ئحػػػؿ الل صػػػة ح ػػػ ر صػػػف الصمر ػػػة عمػػػ

الصتنوعة واكساح  نوعا صف اللحرة  ػي التممػيـ يجممػ  ئػا را عمػق ا ا  صسػاوليات  التمميصيػة   ويحػ أ حطػرح 
وحػػة صػػػف صجصوعػػػة اس ا ات الصطم 2صجصوعػػة صػػف اس ا ات الصطموحػػػة ح يػػث يطمػػػؽ عمػػق اػػػكا التممػػيـ 

 الت ريسي او الكهايات التمميصية اس ائية . 

(Teaching performance competencies) 

وتثكيػػ ا ساصيػػة اسػػتل اـ الصهػػاايـ الترحويػػة والتمميصيػػة الج يػػ ة  ػػي الػػنظـ التمميصيػػة   كاستجػػام 
ر الترحيػة المرحيػة التمميصي الصمتص  عمق اساس الكهايات التمميصيػة اس ائيػة     ػ  ائػرت اسػتراتيجية تطػوي

وحراص  ت ريحهـ ح يث تػا ى الػق اسرت ػا  حكهايػاتهـ الصهنيػة  والص رسيف صيفاع ا  الصمم) مرورة تج ي  
   حصا يمصؿ عمق اسرت ا  حاسنظصة التمميصية وزيا ة ج وااا ولهض كمهتها . 

. مػػػػرورة ا لػػػػاؿ  0985وئػػػػ  ائػػػػرت النػػػػ وة الهكريػػػػة الاانيػػػػة لراسػػػػا  وصػػػػ يري الجاصمػػػػات ػ 
الت ريسييف مصف حراص  تثايمية صف لاؿ التمميـ الصستصر   وا لػاؿ اعمػا  ايئػة التػ ريس  ػي  ورات 

 .صستصرة  ي جوانب الصستل اات الترحوية والتمميصية والجوانب الترحوية والنهسية اسلرى 

 (  089     0980الصنظصة المرحية   ) 

ئحػػػؿ الل صػػػة و ػػػي  الص رسػػػيفوتتحمػػػور صتػػػكمة الح ػػػث ايمػػػا  ػػػي ا ت ػػػار حػػػراص  اعػػػ ا  وتػػػ ريب 
 ػػػي اانػػػا  ا ائػػػ  لمصميػػػة  الص رسػػػيفاانائهػػػا الػػػق الكهايػػػات التمميصيػػػة اس ائيػػػة التػػػي يهتػػػرض اف ي ػػػوـ حهػػػا 

ر   واف عػ ـ تػوا ر الكهايػات التمميصيػة المػرورية  ي تزايػ  صسػتص الص رسيفالتمميـ   وس سيصا اف اع ا  
 .   كا ةلهـ  ي اسع ا    ل  صر و ات سمحية عمق صستوى التمميـ 
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 أىداف البحث

 يه ؼ الح ث ال الي الق :

التمػػػرؼ عمػػػق صسػػػتوى الكهايػػػات التمميصيػػػة اس ائيػػػة لػػػ ى ص رسػػػي وص رسػػػات الصػػػ راس الاانويػػػة  ػػػي  -0
 ظر الصتر يف اسلتااايف . صركز ص ا ظة ارحيؿ صف وجهة ن

التمػػػرؼ عمػػػق  سلػػػة الهػػػرؽ حػػػيف صجػػػاست الكهايػػػات التمميصيػػػة اس ائيػػػة عػػػف وجهػػػة نظػػػر الصتػػػر يف  -0
 اسلتاا  .

 

 حدود البحث

 ت تار   و  الح ث ال الي عمق :

 الصتر يف اسلتااايف حالصوا  الممصية الكيف يصارسوف استراؼ اسلتاااي .  -0

 . 0202/  0229الاانوية  ي ص ا ظة ارحيؿ لمماـ ال راسي عمق الص ارس  -0

 

 تحديد المصطمحات

 :(  competency) الكفاية أوال. 

. الكهايػػة لةويػػا : كهايػػة التػػت اػػي صػػا يكهػػي ويةنػػق عػػف ايػػرم كهػػق يكهػػي كهايػػة التػػت :  اػػؿ حػػ  0
 (   690ػ  692   0286) الصنج  :      اسستةنا  عف سوام . 

حثنهػػا  الػػة اصػػتاؾ الصمموصػػات واستجااػػات والصهػػارات او ال ػػ رة  webester 0970. عر هػػا ويسػػتر 0
 (    webosrer. 1971. 4 & 3)           عمق ا ا  واجب صميف او عصؿ صميف . 
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  ػػ  عر هػا حانهػػا ال ػ رة عمػػق ناػنيؼ الصحػػا ئ والت نيػات الجواريػػة لصػا ة  ػػي   Good 1973. كػو  4
 (   goods 1973 p 115)             ؿ صميف  ي الصوائؼ التمميصية . 

حثنهػا ال ػ رة عمػق عصػؿ تػت او ا ػ اث  How sam  Houston1976. عر هػا ااوسػاـ واوسػتوف 3
 (   Hasom Houston 1976 pon)           نتاج صتوئ  . 

حثنها ال  رة عمق صصارسة اسعصاؿ التػي تتطمػب وظيهػة صػف الوظػائؼ  0979. وعر ها زي اف   وا ص  5
 (   0979) زي اف وا ص                 .  

حثنهػػا ئػػ رة الصممػػـ عمػػق السػػموؾ حطري ػػة صمينػػة  الػػؿ صوئػػؼ اجتصػػاعي لكػػي  0982. عر هػػا ال امػػي 6
 (   0982ص  ااس  الكيف يمصموف  ي الحيئة.   ) ال امي : ينت  تثايرا عمصيًا حطري ة صمصوسة يتهؽ 

 

 :(  teachingالتعميم ) ثانيا. 

اطػػػاع او صسػػػاع ة الهػػػر  عمػػػق تممػػػيـ كيهيػػػة ا ا   Garmezy  &kimble. عر ػػػ  كصيػػػؿ واػػػارصزي 0
عصػػؿ او تػػت صػػا او اػػو تزويػػ  تػػل  صػػا حاسرتػػا ات والتوجيهػػات ل راسػػة تػػت صػػا ح يػػث ت مػػي الػػق 

 (   kimble & eramezy 1963)            صمر ة او  هـ . 

ئػػ رة عمػػق حثنػػ  صهػػارة ولحػػرة صسػػتصرة النصػػو والتطػػور وطري هػػا وصمر ػػة و هػػـ و  0976. عر ػػ  التػػحمي 0
تحػػػا ؿ اس كػػػػار واسرا  واللحػػػرات وئاحميػػػػة  ػػػػي التػػػثاير الرو ػػػػي والنهسػػػػي وئاحميػػػة الصا ظػػػػة واسيمػػػػاح 

 (   42:   0976) التحمي :         وال كـ . 

حثنػ  المصميػة التػي صػف لالهػا تتنػاوؿ عينػة الهػر  عػف ئاػ  لتصكنػ  صػػف  0977. عر ػ  جػاحر وظػاار 4
 صمينة او اسنةصاس  يها  ي ظؿ ظرؼ . اف يتممـ اا ار عناار سموكية

 (  98   0977) جاحر وطاار 

 ( 440   0980) ايوز :      ( المصؿ الصا ي الق التممـ .   0980عر   ايوز ) -3



-- - 9 - 

 

 ثالثا. االداء :

 ػػي ئانونػػ  اػػو الجهػػ  الػػكي ي ػػوـ حػػ  الهػػر  سنجػػاز عصػػؿ صػػا حالهمػػؿ ح سػػب  Good 0974. عر ػػ  0
 (   Good ; 1973 . p 44)           ئ رت  واستطاعت  . 

. عر ػػػ  اػػػال، حانػػػ  صجصوعػػػة اسسػػػتجاحات التػػػي يػػػثتي حهػػػا الهػػػر   ػػػي صوئػػػؼ صمػػػيف وتكػػػوف ئاحميتػػػ  0
 (   02ػ9) اال، ب ت              لمصا ظة او ال ياس . 

مػػة حثنػ  المصػػؿ الهممػي او صػػا ينجػػز  مػا واػػو يلتمػؼ عػػف ال ػ رة وال احميػػة الكاص 0982. عر ػ  النجػػار 4
 (   080     0982)النجار          ل ى الصر  . 

) الكهايػػات التمميصيػػة الػػق انػػ  الصصارسػػات وانصػػاط السػػموؾ التػػي يهتػػرض اف  0989. وعر ػػ  تػػصموف 3
 ( 08   0989) تصموف       يا يها عمو ايئة الت ريس  ي الصوائؼ التمميصية . 

ات وانصػاط السػموؾ التػي سػتظهر صػف لػاؿ وعر ت  الحا اتاف اجرائيًا : )حان  صجصوعػة الصصارسػ
 اجاحات الصستجيحيف عف اسستحياف وي اس حال رجة التي ي اؿ الصستجيب(
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 الفصل الثاني

 ةـات السابقـالدراس

يتناوؿ الح ث  ي اكا الهاؿ صا اصكف ال اوؿ الي  صف  راسػات كات اػمة حصومػوع الح ػث 
: 

 :اوال : الدراسات العربية 

 : 0980 راسة صرعي  -0

 راسػػة لت  يػػ  الكهايػػات التمميصيػػة اس ائيػػة اسساسػػية لػػ ى صممػػـ الص رسػػة اسحت ائيػػة  ػػي اسر ف 
 ا  ت ال راسة الق اسجاحة عف السااؿ الااني 

 صا الكهايات التمميصية اس ائية اسساسية عن  صممـ الص رسة اسحت ائية  ي اسر ف .

لل صػة و ػػي اانائهػا والجػنس عػػف كػؿ صػف الكهػػا ات وصػا ااػر صتةيػػرات صػف نػوع اسعػػ ا  ) ئحػؿ ا
( صممػػـ صػػػف عػػػ   صػػػف صػػػ ف  052التمميصيػػة اس ائيػػػة اسساسػػػية وئػػػ  اجريػػت ال راسػػػة عمػػػق عينػػػة صػػػف ) 

اسر ف وئػػػ  تػػػـ توزيػػػ  اسػػػتحياف سرا  الصممصػػػيف  ػػػي الكهايػػػات اس ائيػػػة اسساسػػػية التػػػي ي تاجونهػػػا  ػػػي 
صسػة كهايػات تمميصيػة ا ائيػة اتػراا الصممصػوف عمػق انهػا تصاػؿ صصارسة صهنة التمميـ وئ  وج  اف اناؾ ل

ااػـ الكهايػات حالنسػحة لػ يهـ وصنهػا ) التلطػيط لمتممػيـ ػ الت ػويـ ػ ااػارة ال ا ميػة ػ المائػات اسنسػانية ػ 
ا ارة الاػػؼ ( وئػػ  وجػػ  اف كػػا الجنسػػيف اته ػػوا عمػػق اػػكم الكهايػػات كونهػػا صػػف اسساسػػيات  ػػي اعػػ ا  

 لل صة و ي اانائها ( .الصممـ ئحؿ ا

 

 : 0989 راسة تصموف  -0
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الكهايات التمميصية اس ائيػة سعمػا  الهيئػة الت ريسػية  ػي جاصمػة الصواػؿ اػ  ت ال راسػة الػق 
ت  ي  الكهايات التمميصية اس ائيػة التػي ي تػاج اليهػا اعمػا  ايئػة التػ ريس  ػي جاصمػة الصواػؿ وايجػا  

 الهروؽ اسنسانية والتمميصية وككلؾ الهروؽ لنيؿ صناب الم ب الممصي . 

 6عمػػػو ايئػػة ت ريسػػية  ػػي كميػػػات جاصمػػة الصواػػؿ التػػي تح ػػػق  429الح ػػث وسػػجمت عينػػة 
  ػػػرة لمكميػػػات  63كميػػػات انسػػػانية .واسػػػتل ـ الحا ػػػث اسػػػتحياف صػػػا حػػػيف  3كميػػػات عمصيػػػة حاسمػػػا ة الػػػق 

  رة لمكميات الممصية وتواػمت ال راسػة الػق عػ ـ وجػو   ػروؽ كات  سلػة ا اػائية حػيف  53اسنسانية و
التػػػ ريس  ػػػي الكميػػػات الممصيػػػة واسنسػػػانية  ػػػي اله ػػػرات الصتػػػتركة  ػػػي اسسػػػتحياف  اجاحػػػات اعمػػػا  ايئػػػة

وكانػت الهػروؽ حػيف اسل ػػاب الممصيػة لاػال، اسسػػتاك الصسػاع  ولااػة  ػي اله ػػرة يراعػي نظريػات الػػتممـ 
 ويراعي الهروؽ الهر ية حيف الممصية .

 : Gunderson 40 miller 2000 راسة كن رسوف وصيمر  -4

كهاية التمميصية الصهنية واارم  ي اعما  ايئػة التػ ريس  ػي التممػيـ التجػاري والاػناعي عاصؿ ال
. 

اسػػػػته  ت ت  يػػػػ  الكهايػػػػات التمميصيػػػػة  Oregonاجريػػػػت اػػػػكم ال راسػػػػة  ػػػػي جاصمػػػػة اوريكػػػػوف 
كهايػػة تمميصيػػة صهنتػػ  ت ػػ ير  99المػرورية التػػي ي تػػاج اليهػػا الت ريسػػييوف واسػػتل ـ اسػػتحياف صكػػوف صػػف 

 ػػ رة التػػي ي تػػاجوف اليهػػا س ا  كػػؿ كهايػػة   كصػػا اسػػتل ـ ص ياسػػا صتػػ رجا تػػراوح حػػيف )ليسػػت صسػػتوى ال
تػػػ ريس تجػػػاري  062وكهايػػػة كاصمػػػة( حاعتصػػػا  ص يػػػاس ليكػػػورت اللصاسػػػي تكونػػػت المينػػػة صػػػف  -كهايػػػة 

 جاصمة  ي ارح  وسيات اي كالهورنيا وكولورا و واريكوف وواتنطف .  32واناعي  ي 

لػػػػػق وجػػػػػو  عتػػػػػرة صتوسػػػػػطات عاليػػػػػة صػػػػػف حينهػػػػػا تسػػػػػمة صرتحػػػػػة مػػػػػصف صجصوعػػػػػة تواػػػػػمت ال راسػػػػػة ا
اسسػػػػتراتيجيات الت ريسػػػػية واف الجاصمػػػػات صت نػػػػة  ػػػػي اسػػػػتجاحاتها واف الصتوسػػػػطات الماليػػػػة جػػػػ ا كانػػػػت 

 لمكهايات الصتمم ة لصجاؿ استراتيجيات الت ريس . 
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 ( :  pigge & green 2004 راسة حيجي وكريف ) -3

 اجػػة اليهػػا وال ػػ رة عمػػق ا ائهػػا وايػػف يصكػػف تطويراػػا   اجريػػت  ػػي جاصمػػػة كهايػػة الص رسػػة وال
 ا  ت ال راسة الق :  Bow ling Greenوسية حالنؾ كريف 

ت  ي  الكهايات المػرورية لمتممػيـ وت  يػ   اجػات الص رسػيف لمكهايػات لصسػاع تهـ عمػق تطػور 
كهايػػػة ت ريسػػػية و   ػػػت اعتصػػػا ا  06ح ػػػق كهػػػايتهـ واسػػػتل ـ اسسػػػتحياف ا اة لهػػػكم ال راسػػػة الجػػػز  اسوؿ ت

  رة تصاؿ الكهايػات التمميصيػة التػي تسػتو ي  40عمق اا اؼ الصوا  ال راسية اصا الجز  الااني  تكوف صف 
ص رسػػة صتلػػرج صػػف جاصمػػة  0322صوامػػي  عمصيػػة صمينػػة  ػػي اعػػ ا  الص رسػػيف وتػػصمت عينػػة الح ػػث 

تصاػؿ كهايػػات ت ريسػية واػهت اعتصػػا  عمػق ااػػ اؼ   ػػرة  06الوسيػة كصػا وجػػ  اسػتحياف الػػر يتكػوف صػف 
(   ػػرة تصاػػؿ الكهايػػات التمميصيػػة  40الصػػوا  ال راسػػية اصػػا الجػػز  الاػػاني صػػف اسسػػتحياف   ػػ  تكػػوف صػػف ) 

 التي تستو ي صوامي  عمصية صمينة  ي اع ا  الص رسيف .

 ػػي ئاعػػة  تواػػمت ال راسػػة الػػق اظهػػر الص رسػػوف ال اجػػة الػػق الكهايػػات ال هػػاظ عمػػق النظػػاـ
ال رس وكهاية تهريػ  التممػيـ وكهايػة ال ػ رة عمػق اسػتل اـ الوسػائؿ السػصمية والحاػرية   كصػا وجػ  عائػة 

 ئوية حيف  اجة الص رسيف لمكهاية وص  راتهـ الهممية  ي ا ا  الكهاية .
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 مناقشة الدراسات السابقة

 سيتـ صنائتة ال راسات الساح ة صف  يث :

. الهػ ؼ : اته ػػت ال راسػػات السػػاح ة  ػػي ااػػ ا ها  ػػي ت  يػػ  الكهايػػات التمميصيػػة اس ائيػػة اسساسػػية اصػػا 0
 (  0980لػػػػػ ى الصممصػػػػػيف او الص رسػػػػػيف او الهيئػػػػػة الت ريسػػػػػية  ػػػػػي الجاصمػػػػػة صاػػػػػؿ  راسػػػػػة ) صرعػػػػػي   

التمميصيػة ( ) و راسػة حيجػي وكػريف ( واػ ؼ الح ػث ال ػالي ت  يػ  الكهايػات  0989)  راسة تصموف   
 اس ائية لص رسيف الص ارس الاانوية  ي ص ا ظة ارحيؿ صف وجهة نظر الصتر يف الترحوييف. 

. المينة : التمهت عينات ال راسات الساح ة  سب الصجتصمػات التػي الػكت صنهػا وئػ  تراو ػت عينػات 0
 ( و ػػػػػػي اػػػػػػكم ال راسػػػػػػة سػػػػػػيكوف عػػػػػػ   ا ػػػػػػرا  عينػػػػػػة الح ػػػػػػث  429ػ  022ال راسػػػػػػات صػػػػػػا حػػػػػػيف ) 

 ( صتر ا ترحويا .  48 )

. ا اة الح ػػػث : اعتصػػػ ت جصيػػػ  ال راسػػػات السػػػاح ة عمػػػق حنػػػا  اسسػػػتحيانات الصهتو ػػػة والصةم ػػػة لجصػػػ  4
الصمموصات  وؿ الكهايات التمميصية وست وـ الحا اتاف  ي اكم ال راسة ححنا  اسػتحياف صهتػوح والػر صةمػؽ 

 لجص  الصمموصات . 

ت تمميصيػة صهصػة واساسػية  ػي اعػ ا  الص رسػيف والصممصػيف وسػيتـ . توامت ال راسات الق وجو  كهايػا3
 صنائتة اكم النتائ  ص  صا ستتواؿ الي  ال راسة ال الية لمنتائ  .  
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 الفصل الثالث

 منيجية البحث

 حمػػػػ  عػػػػ   الصتػػػػر يف الترحػػػػوييف اسلتاااػػػػيف  ػػػػي ص يريػػػػة ترحيػػػػة ص ا ظػػػػة ارحيػػػػؿ مجتمــــب البحــــث : 
 ( صترؼ . 48) 

 :   عينة البحث

( اصانيػػػػة صتػػػػرؼ اسلتاااػػػػييف  ػػػػي صجػػػػاؿ ) الريامػػػػيات  8المينػػػة اسسػػػػتطاعية حمػػػػ  عػػػػ  اا )  -أ
والحايولوجي والهيزيا  ( والةرض صف اكم المينة اػو ال اػوؿ عمػق اله ػرات  ػي اسلتحػار اسسػتطاعي 

. 

 عينة الح ث اسساسية :  -ب

 ( صتر ا التااايف  42وحم  ع   ا را اا ) 

 اداة البحث :

يهػ ؼ الح ػػث ت  يػػ  الكهايػات التمميصيػػة اس اتيػػة سعمػا  ايئػػة التػػ ريس  ػي صػػ راس ص ا ظػػة 
ارحيػػػؿ لػػػكا وجػػػ ت الحا اتػػػاف اف انسػػػب ا اة اػػػو اسسػػػتحياف لصجصػػػ  الصمموصػػػات الازصػػػة لت  يػػػؽ ااػػػ اؼ 

 اػػ  الح ػػث سنػػ  يمػػ  الوسػػيمة الو يػػ ة الصيسػػرة لتمػػريض الصسػػتجيب لصتةيػػرات صلتػػارة وصرتحػػة حمنايػػة ح
(   ػػػ  اعتصػػػ ت الحا اتػػػاف عمػػػق عػػػ ة صاػػػا ر سعػػػ ا   499   0977جصػػػ  الحيانػػػات )  ػػػاف  الػػػيف 

 اسستحياف صنها :

اسسػػتحياف اسسػػتطاعي الصهتػػوح الصوجػػ  لمصتػػر يف اسلتاااػػييف واػػو يتمػػصف السػػااؿ ) صػػا اػػي  -0
وؿ عمػػػق اسجاحػػػات تػػػـ الكهايػػػات التمميصيػػػة واس ائيػػػة الازصػػػة سعمػػػا  ايئػػػة التػػػ ريس (   وحمػػػ  ال اػػػ

 ايااتها حتكؿ   رات .

 اطاع الحا اتاف عمق حمض اس حيات التي اصكف ال اوؿ عميها والصتامة حصوموع الح ث .  -0
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  ػرة تصاػؿ الكهايػات التمميصيػة  55اطاع الحا اتاف عمق ال راسات الساح ة تـ ال اوؿ صح ئيا عمق  -4
 اس ائية .

 :صدق االستبيان 

 وف اػػػا ئة اكا كػػػاف حص ػػػ وراا اف ت ػػػيس  مػػػا التػػػت الػػػكي ومػػػمت سجػػػؿ ئياسػػػ  اف اس اة تكػػػ
( وئػػ  اعتصػػ  الاػػ ؽ الظػػااري اك عػرض اسسػػتحياف حاػػيةة اسوليػػة صم ػػؽ  49   0980) الزوحمػي 

(  ػي الترحيػة وعمػـ الػنهس لحيػاف صػ ى اػا ية  0( عمق صجصوعة اللحرا  الصتلاايف صم ػؽ )  0) 
يػػػػػات التمميصيػػػػػة اس ائيػػػػػة سعمػػػػػا  الهيئػػػػػة الت ريسػػػػػية ولتوزيػػػػػ  اله ػػػػػرات عمػػػػػق اس اة لمتمحيػػػػػر عػػػػػف الكها

 ( تـ ت  ي  الصجاست استية لمكهايات : 0الصجاست و ي مو  ارا  اللحرا  ) صم ؽ 

 صجاؿ التلطيط لمتمميـ  .0
 صجاؿ الصصارسات التمميصية  .0

 صجاؿ استتارة ال ا مية  .4

 صجاؿ النظاـ والمائات اسنسانية  .3

  ويـ صجاؿ الت .5

( عمػػق صجػػاست اس اة حالػػك  4وئػػ  تػػـ توزيػػ    ػػرات اسسػػتحياف  ػػي اػػورت  النهائيػػة ) صم ػػؽ 
 ( . 0ارا  اللحرا  وتـ توزي  اله رات عمق و ؽ الايةة استية كصا  ي ج وؿ رئـ ) 

 ( 1جدول ) 

 توزيب فقرات االستبيان عمى المجاالت

 كهاية التلطيط والتمميـ   رة 51 الصجاؿ اسوؿ
 كهاية الصصارسات التمميصية   رة 51 الصجاؿ الااني
 استاارة ال ا مية   رات 8 الصجاؿ الاالث
 النظاـ والمائات اسنسانية   رات 7 الصجاؿ الراح 

 الت ويـ   رة 51 الصجاؿ اللاصس
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 :ثبات االستبيان 

ولةػػػػرض لكػػػػي يصكػػػػف اسعتصػػػػا  عمػػػػق ا اة الح ػػػػث والركػػػػوف اليهػػػػا يجػػػػب اف تتاػػػػؼ حالاحػػػػات 
اسػػتل اـ الاحػػات تػػـ تاػػنيؼ اسسػػتحياف عمػػق عػػ   صػػف الصتػػر يف وتػػـ تاػػ ي، اسسػػتحياف وحمػػ  صػػرور 
اسحوعيف تـ اعا ة تطحؽ اسستحياف و ساب صماصؿ اسرتحػاط حػيف صرتػ ي التطحيػؽ ووجػ  انػ  تػراج، صػا 

 ( . 0كصا  ي الج وؿ )  2878ػ  2883حيف 

 ( 2جدول ) 

 معامالت الثبات لممجاالت

 اللاصس الراح  الاالث الااني اسوؿ اؿالصج
 6780 6709 6780 6700 6770 صماصؿ اسرتحاط

 وىذه المعامالت تعتبر معامالت ثبات جيدة .

 

 :االستبيان بصيغتو النيائية 

 حمػػػػ  اسنتهػػػػا  صػػػػف توزيػػػػ  اله ػػػػرات عػػػػف الصجػػػػاست اللصسػػػػة الرئيسػػػػية تػػػػـ ومػػػػ  اسلتحػػػػارات 
 (   0) اوا ؽ ػ اوا ؽ الق    صا ػ س اوا ؽ ( ) صم ؽ 

( سعطػا   راػػة لمصسػتجيحيف سلتحػار اسجاحػػة  0ػ  4اصػاـ كػؿ   ػرة واعطيػػت الػ رجات صػف ) 
 الا ي ة . 

 

 تصحيح االستبيان : 
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( لمحػػ ليؿ ) اوا ػػؽ الػػق  ػػ  صػػا ( و رجػػة  0( لمحػػ يؿ ) اوا ػػؽ ( وال رجػػة )  4تمطػػي ال رجػػة ) 
 ؿ ) س اوا ؽ ( .وا  ة لمح ي

(  55وال رجػػػة الػػػ نيا )  065  ػػػرة  ال رجػػػة المميػػػا عػػػف اس اة اػػػي  55وحصػػػا اف عػػػ   اله ػػػرات 
 رجػػػة .اصػػػا حالنسػػػحة لمصجػػػاست   ػػػ  تػػػـ ت  يػػػ  ال رجػػػة المميػػػا والػػػ نيا والوسػػػط  002حوسػػط  رمػػػي ئػػػ رم 

 (   4الهرمي لكؿ صجاؿ صف الصجاست كصا  ي ج وؿ ) 
 

 ( 3جدول ) 

 ة العميا والدنيا والوسط الفرضي لكل من مجال من المجاالتيوضح الدرج

 الوسط الهرمي ال نيا ال رجة المميا الصجاؿ
 06 51 71 اسوؿ
 06 51 71 الااني
 50 8 02 الاالث
 52 7 05 الراح 

 06 56 06 اللاصس
 

 : الوسائل االحصائية

  . صماصؿ ارتحاط حيرسوف0

 اسولق. ت ميؿ التحايف صف ال رجة 0

 لمص ارنات الصتم  ة  . صماصؿ تهي 4

 ة اس اائية لكا لـ تكتب ال وانيف اس اائية اف الحا اتاف ئ  استل صتا ال  يح عمصا
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 الفصل الرابب

 عرض النتائج ومناقشتيا

 . نتائج اليدف االول : 1

س والػػكي يػػػن  عمػػػق صػػػا صسػػػتوى الكهايػػػات التمميصيػػػة اس ائيػػػة لػػػ ى ص رسػػػي وص رسػػػات الصػػػ ار 
 الاانوية  ي صركز ص ا ظة ارحيؿ صف وجهة نظر الصتر يف اسلتاااييف . 

 حم  تطحيؽ اسستحيانات حالاورة النهائية و ساب ال رجات وج  اف : 

كوسػػػط  سػػػػاحي حػػػان راؼ صميػػػػاري (  052)جصيػػػ  ا ػػػرا  المينػػػػة صػػػف الصتػػػر يف  اػػػػموا عمػػػق 
سػػػاوي وجػػػ  اف ال يصػػػة التائيػػػة الص سػػػوحة ت(  002عنػػػ  ص ارنتهػػػا حالوسػػػط الهرمػػػي الحػػػال  )  (088975)
صسػػػتوى  سلػػػػة ( و  08( عنػػػػ   رجػػػات  ريػػػػة )  08238)صػػػف الج وليػػػػة الحالةػػػة  ( واػػػي اكحػػػػر 08084)
كصػا ا لػق حهػا الصتػر يف  الهرمػي ( واكا يمني اف ا ا  الص رسيف  ي صسػتوى اعمػق صػف الوسػط 2825)

 ( . 3كصا  ي ج وؿ ) الترحوييف 

 ( 4جدول ) 

 مة التائية المحسوبة والجدولية الفراد العينةيوضح القي

القيمة التائية  الوسط الفرضي االنحراف المعياري الوسط الحسابي
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة

516 587971 556 07580 07628 1 % 
 

   (.5) ج وؿكصا وج  اف جصي  اسوساط ال ساحية لمصجاست كانت  الة ا اائيا اف كصا  ي 

 ( 5جدول ) 

 يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية لممجاالت الخمسة
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الوسط  العدد المجاالت
 الفرضي

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

 الداللة الجدولة

  الة 07628 07650 9750085 1077007 06 06 التلطيط والتمميـ
  الة  0767 871620 177000 06 06 الصصارسات التمميصي

  الة  0787 079880 5070007 50 06 استاارة ال ا مية
  الة  0752 27608 5777007 52 06 النظاـ والمائات اسنسانية

  الة  0792  007800 06 06 الت ويـ
لمكهايػات اس ائيػة اك اكػ  عميهػا جصيػ  لصسػة ااصيػة كػؿ صجػاؿ صػف الصجػاست ال مػقواكا ي ؿ ع

 صته ػػػػة صػػػػ   راسػػػػة كػػػػؿ صػػػػفالنتيجػػػػة وجػػػػا ت اػػػػكم   الصتػػػػر يف  وف التثكيػػػػ  عمػػػػق صجػػػػاؿ  وف اسلػػػػر 
الػكي اكػ  ااصيػة اػكم الكهايػات اس ائيػة حالنسػحة س ا  الصممػـ او  ( 0980( )صرعي   0989)تصموف   

 الص رس  ي المصمية التمميصية . 

 

 لثاني :. نتائج اليدف ا2

لةػػرض اللصسػة لمكهايػػات اس ائيػة ( والػكي يػػن  عمػق ) التمػػرؼ عمػق الهػػروؽ حػيف الصجػػاست 
التمػػرؼ عمػػق الهػػروؽ حػػػيف صجػػاست الكهايػػات اس ائيػػػة تػػـ اسػػتل اـ ت ميػػؿ التحػػػايف صػػف ال رجػػة اسولػػػق 

( عنػ   .0.3( واػي اكحػر صػف الج وليػة الحالةػة ) 4048304ووج  اف ال يصة الهائية الص سوحة تساوي )
( واػكا يمنػي اف الهػروؽ حػيف الصجػاست كات  سلػة  035   3( و رجات  ريػة )  2825صستوى  سلة )

 (. 6) ا اائية كصا  ي الج وؿ 

 ( 6جدول ) 

 تحميل التباين لمتعرف عمى الفروق بين المجاالت

القيمة التائية  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التبياين
 المحسوبة

 الجدولية

 0776 0007200 506067826 2 28020700 حيف الصجصوعات
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   077095 521 12677000  الؿ الصجصوعات
    529 100167190 الكمي

 (  45،  4( ودرجات حرية )  0.5.عند مستوى داللة ) 

 

لمص ارنػػات الحم يػػة الصتمػػ  ة   ولصمر ػػة صوئػػ  الهػػروؽ حػػيف الصجػػاست تػػـ اسػػتل اـ التحػػار تػػيهي
 :وظهرت النتائ  التالية 

واػي (  58056) تسػاوي تػيهي  . عن  ص ارنػة الصجػاؿ اسوؿ صػ  الصجػاؿ الاػاني وجػ  اف ئيصػة صماصػؿ 0
( لػػػػكا  ػػػالهروؽ ليسػػػت كات  سلػػػػة  2825( عنػػػ  صسػػػتوى )  9838ااػػػةر صػػػف الج وليػػػة الحالةػػػػة ) 

ا اائية حػيف الصجػاؿ اسوؿ ) التلطػيط لمتممػيـ ( والصجػاؿ الاػاني ) الصصارسػات التمميصيػة ( ويرجػ  
 .سحب كلؾ الق اف ا  ااصا جز  صف الاانية لكا جا ت حنهس اساصية 

واػػي  6008864تسػػاوي  تػيهي اسوؿ صػ  الصجػػاؿ الاالػػث وجػ  اف ئيصػػة صماصػػؿ  . عنػ  ص ارنػػة الصجػػاؿ0
( واػػػػكا يمنػػػػػي اف الهػػػػروؽ  الػػػػػة  2825عنػػػػ  صسػػػػػتوى ) 9838اكحػػػػر صػػػػف ال يصػػػػػة الج وليػػػػة الحالةػػػػػة 

 تممـ.ا اائية حيف الصجاؿ اسوؿ ) التلطيط لمتمميـ ( و) استتارة ال ا مية ( لاال، التلطيط لم

(  5668900تسػػػاوي )  تػػيهي اسوؿ صػػ  الصجػػػاؿ الراحػػ  وجػػػ  اف ئيصػػة صماصػػػؿ . عنػػ  ص ارنػػة الصجػػػاؿ 4
( واػػكا يمنػي اف الهػػروؽ كات  سلػػة  2825عنػػ  صسػتوى )  9838واػي اكحػػر صػف الصج وليػػة الحالةػة 

 اسنسانية .ا اائية لاال، الصجاؿ اسوؿ أي صا حيف التلطيط لمتمميـ وكهاية النظاـ والمائات 

 تػيهي اؿ اسوؿ ) التلطيط لمتممـ ( والصجاؿ اللاصس الت ػويـ وجػ  اف ئيصػة صماصػؿ . عن  ص ارنة الصج3
(  2825( عنػػػ  صسػػػتوى  سلػػػة ) 9838الةػػػة ) ( واػػػي اكحػػػر صػػػف الج وليػػػة الح 4908934تسػػػاوي ) 
 .لاال، ) التلطيط لمتممـ ( الهروؽ وكانت 

ات التمميصيػة ( وجػ  اف ئيصػة صماصػؿ . عن  ص ارنة الصجاؿ الاالػث ) استتػارة ال ا ميػة ( صػ  ) الصصارسػ5
لاػال، )  2825عنػ  صسػتوى  9838واػي اكحػر صػف الج وليػة الحالةػة (  7428537) يسػاوي  تػيهي 

 .صصارسات التمميصية ( 
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. عن  ص ارنة ) استتارة ال ا مية حالنظاـ والمائػات اسنسػاحية ) الصجػاؿ الراحػ  ( وجػ  اف ئيصػة صماصػؿ 6
( عنػػػ  صسػػػتوى  سلػػػة )  9838واػػػي اكحػػػر صػػػف الج وليػػػة الحالةػػػة )  ( 6808452) تسػػػاوي  تػػػيهي 
 .( لاال، ) الصصارسات التمميصية (  2825

) تسػاوي  تػيهي . وعن  ص ارنة استتارة ال ا مية ص  الصجاؿ اللاصس ) الت ويـ ( وجػ  اف ئيصػة صماصػؿ 7
 .رة ال ا مية ( والهروؽ لاال، استتا 9838واي اكحر صف الج ولية الحالةة ) (  3878980

. عن  ص ارنة الصجاؿ الاالث ص  الصجاؿ الراحػ  استتػارة ال ا ميػة والنظػاـ والمائػات اسنسػانية وجػ  اف 8
( لػػكا  ػػالهروؽ  9838( واػػي ااػػةر صػػف الج وليػػة الحالةػػة )  28857تسػػاوي )  تػػيهي ئيصػػة صماصػػؿ 

 .ليست كات  سلة ا اائية 

( واػػي اكحػػر  068299تسػػاوي )  تػػيهي وجػػ  اف ئيصػة صماصػػؿ . وعنػ  ص ارنػػة الصجػػاؿ الراحػػ  واللػػاصس 9
 .( وكاف الهرؽ لاال، صجاؿ كهايات الت ويـ  2825عن  صستوى )  9838صف الج ولية الحالةة 
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 اتـات والمقترحـالتوصي

 

  ي مو  النتائ  التي توامت إليها الحا اتاف تـ ت  يـ التوايات التالية : 

الكهايػات التمميصيػػة ائ ائيػة التػي تواػػمت إليهػا ال راسػة  ػػي تاػصيـ حػػراص  يصكػف اس ػا ة صػػف ئائصػة  -0
 اع ا  الص رسيف و ي تلطيط حراص  ت ريحهـ اانا  الل صة .

ااػ ار كػػراس يتمػصف الكهايػػات التمميصيػة اس ائيػػة التػي تواػػؿ لهػا الح ػػث لكػي يسػػتهي  صنػ  طمحػػة  -0
 ال راسات المميا .

 

 كصا ائتر ت الحا اتاف : 

اجرا   راسة لت  ي  الكهايات التمميصية اس ائية ئعما  ايئػة التػ ريس  ػي صمااػ  ال طػر الصلتمهػة  -0
. 

 اجرا   راسة لت  ي  الكهايات التمميصية اس ائية لصر مة رياض اسطهاؿ والصر مة اسحت ائية . -0
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 المصادر

  حةػػ ا   0طػػر المرائػػي   ط ور التممػػيـ  ػػي التنصيػة اسئتاػػا ية لم  0980اسصػاـ   اصػػاؿ ص صػػو   -0
 .الصكتحة الا ا ية لن احة الصممصيف 

عحػػػػ  ال صيػػػ  وطػػػػاار ص صػػػ  عحػػػػ  الػػػرزاؽ   اسػػػػموب التمريػػػؼ الػػػػتممـ حػػػيف التممػػػػيـ  0977جػػػاحر  -0
 .والصتممـ   ال اارة    ار النهمة المرحية 

اسر ف     عػػػزت   التثايػػػؿ الترحػػػوي و ػػػؽ صحػػػ أ الكهايػػػات صجمػػػة رسػػػالة الصممػػػػـ  0978جػػػرا ات  -4
 متروف   تتريف اوؿ ػ كانوف اوؿ .الم   الراح    السنة ال ا ية وال

   الػؿ  سػف   التممػيـ المػالي  ػي الػوطف المرحػي   نظػرة صسػت حمية صجمػة ات ػا   0988جريػر    -3
 .الجاصمات المرحية   عصاف   الم   الاالث والمتريف   كانوف الااني 

 .التنصية اسئتاا ية   حة ا     ار الرتي  لمنتر : صا ؽ جصيؿ   التمميـ و  0980ال حيب  -5
تػ ريب الصممصػيف الصانػق عػف اسػاس الكهايػات الصهػارة     ا ص  ور اح اللطيػب  0977اللطيب  -6

 .واس ارية   ال م ة الاانية ػ صجمة رسالة الصممـ الم   الراح  ػ السنة المتريف 
عمػـ الػنهس ػ ال ػاارة ػ صكتحػػة زيػ اف : ص صػ  صاػطهق وا صػ  ص صػ  عصػػر صمجػـ الصاػطم ات  -7

 . اسنجمو الصارية
: احػػػراايـ صهػػػ ي وراوؼ عحػػػ  الػػػرزاؽ المػػػاني ت ػػػويـ المصميػػػة التمميصيػػػة حةػػػ ا     0976التػػػحمي    -8

 صطحمة الصمارؼ . 
الكهايات التمميصيػة اس ائيػة سعمػا  الهيئػة الت ريسػية  ػي جاصمػة  0989كحرو : ئيس تصموف    -9

 اير صنتورة . الصواؿ ػ رسالة صاجستير 

اال، ؼ ت   ا ص  زكي   التممـ ػ اسسػ  وصنااجػ  ونظرياتػ    ال ػاارة  صكتحػة النهمػة المرحيػة  -02
 .) ح وف سنة طح  ( 

ترجصػػة ص صػػ  نحيػػؿ تو ػػؿ  4 يحولػػ  صنػػاا  الح ػػث  ػػي الترحيػػة وعمػػـ الػػنهس ط 0977 ف ػػاف  الػػي -00
 .والروف ال اارة ػ صكتحة النهمة المرحية 

يمة ص سػػػف   الكهػػػا ات الت ريسػػػية الازصػػػة لص رسػػػي التػػػاري   ػػػي الصر مػػػة : سػػػه 0980اوي هػػػتال -00
 .الاانوية ػ رسالة صاجستير اير صنتورة جاصمة حة ا    كمية الترحية 

سػػية هوصهػػاايـ ترحويػػة ون اتجااػاتيوسػػؼ صاػػطهق وص صػ  صاػػطهق زيػػ اف    0982  ال امػي  -04
 .  ياة  ار التروؽ 

 .مايا جاصمية السمو ية  ار اسااح : اح ي عح  ال هيظ   ئ 0983ئامي    -03
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 راسػػػة لوائػػػ  اعػػػ ا  الصممػػػـ  0983المجنػػػة الت مػػػيرية لنػػػ وة اعػػػ ا  الصممػػػـ حػػػ وؿ اللمػػػي  المرحػػػي  -05
 .   9ػ7ح وؿ اللمي    جاصمة ئطر   ال و ة صف 

 .تو يؽ الكهايات التمميصية  ي مو  النظـ اسر ف  ار الهرئاف  0980صرعي  -06
 .حيروت  ار الترؽ  00 ي الم حة ط ئاصوس الصنج  0986الصنج   -07
 ريػػ  جحرائيػػؿ   والػػروف   ئػػاصوس الترحيػػة وعمػػـ الػػنهس الترحػػوي   حيػػروت    ائػػرة  0962النجػػار  -08

 الترحية  ي الجاصمة اسصريكية . 
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 ( 1ممحق )

 راءـاء الخبـاسم

 الكمية والجامعة المقب العممي اسم الخبير
جاصمػػػة اػػػاح الػػػ يف ػ كميػػػة  استاك صساع  ا راح ياسيف

 الترحية لممموـ اسنسانية
جاصمػػػة اػػػاح الػػػ يف ػ كميػػػة  استاك صساع   . عصر احراايـ عزيز

 الترحية لممموـ اسنسانية
جاصمػػػة اػػػاح الػػػ يف ػ كميػػػة  استاك صساع   . ص ص  ص ي ال يف ال حاري

 الترحية لممموـ اسنسانية
جاصمػػػة اػػػاح الػػػ يف ػ كميػػػة  استاك صساع   صة . يوسؼ 

 لممموـ اسنسانيةالترحية 
جاصمػػػة اػػػاح الػػػ يف ػ كميػػػة  استاك صساع  ص ص  سكو .  

 الترحية لممموـ اسنسانية
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