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 املستخلص :

ٓددز اهبخد إىل حتزٙددز رصجدد ٞراصعددً ٞعوٌدد ٛاهرتبٚدد ٞاهبزُٚدد ٞآددٍ اهلماٙددا اهتعوٌٚٚددٞ
مبزاصؼ اهتعود ٍٚاهعداَ ق اعداحل اذت داط بتعود ٍٚبٚؾدٗ . ٞادز اداَ اهباحد بتعبٚدا را ٝاهبخد عودٛ
عِٚدد ٞعؾدد٘اً ٞٚ٢ددّ ًعوٌدد ٛاهرتبٚدد ٞاهبزُٚددٗ ٞعددزرٍٓ ً )20عوٌددا ًددّ زتتٌددا اهزصاعدد ٞااصددوٗ ٛ
هتخقٚا ٓزا اهبخ ٗحتوٚى اهبٚاُا اهيت مت جتٌٚعٔدا ققدز مت اعدتدزاَ اهعزٙدز ًدّ ااعداهٚ
اإلحصا ٞٚ٢املِاعدب ٞباعدتدزاَ اذتدظَ اإلحصدا ٞٚ٢هوعودَ٘ اعجتٌاعٚدStatistical Package ٞ
ٗ for Social Sciencesاهديت ٙضًدظ دا اختصداصال بداهضًظ ٗ .)SPSSادز ت٘صدى اهبخد آدٍ
هعزُ ٝتا٢ج ٌٓٔدا  :بود املت٘عد اذتغداب ٛاهعداَ رد٘ص راصعدً ٞعوٌد ٛاهرتبٚد ٞاهبزُٚد ٞق تعودٍٚ
بؾب ٞهولماٙا اهتعوً ٌٞٚٚدّ ٗجٔد ُ ٞدض املعوٌد ٓٗ )2.26د٘ ًت٘عد ٙقدا ق اهم٣د ٞاهةاُٚدً ٞدّ
 1.67إىل  ٛٓٗ ) 2.33اهم ٞ٣اهديت تؾدري إىل خٚاصاملٌاصعد ٞبزصجدً ٞت٘عدعٗ.ٞعزَ ٗجد٘ر قدضٗق سا
رعه ٞإحصا ٞٚ٢ق اعتدزاَ اهلماٙا اهتعو ٌٞٚٚتعظ ٠ملتغري املؤٓى اهعوٌٗ.ٛعزَ ٗج٘ر قدضٗق سا
رعه ٞإحصا ٞٚ٢ق اعتدزاَ اهلماٙا اهتعو ٌٞٚٚتعظ ٠ملتغري عِ٘ا اهعٌى.
اهلوٌا املمتاحً : ٞٚعوٌ ٛاهرتب ٞٚاهبزُ – ٞٚاهلماٙا اهتعو. ٌٞٚٚ
The Degree of Physical Education Teachers Practice to
Educational Competencies From Their Point of View
Ali Saad Misfer Al-Shamrani
Abstract
The research aimed to determine the degree of physical education
teachers practicing the most important educational competencies in
public education schools in the Hijaz sector in Bisha education. The
researcher has practiced the educational tools randomly by selecting
twenty physical education teachers in the field of study. ln order to achieve
the objective of study. Therefore, the researcher used SPSS The standard
deviation used to measure the extent of deviation of sample responses.
Test (T) used to measure the variations of statistical significance. The
arithmetic average according to the teachers point view was (2.26) as the
second category from (1.67 to 2. that pointed to the medium practice. No
self discrepancies in the use of educational competencies according to
qualifications, No self discrepancies in the use of educational
competencies according to experiences
Keywords ; Physical Education Teachers - Educational Competencies.

 املقدمة:

تعتٌددز وددضٗ ٝااًددٍ اهٚددَ٘ عوددً ٟاثولددٕ ًددّ اهةددضٗ ٝاهبؾددضٗ ٞٙهددٚػ كٌددا
كاُت ق ٟاملاض ٟعو ٟازص ًا ثولٕ ًّ وضٗا ٗ ً٘اصر طبٚع .ٞٚهدشا صدبخت
اهعٌو ٞٚاهتعو ٌٞٚٚاملع٘ص ٍٓ ًّ ٝضضٗصا تٌِ ٞٚاهةضٗ ٝاهبؾدض ٞٙقد ٟاه٘ادت
اهضآّ ُ ضال ملا تتطٌِٕ ًّ بعار تتصى باهقٗ ٍٚاعجتآا ٗ مندا اهغدو٘ن
ٗإعدددزار اهقددد٘ ٠اهبؾدددض ٞٙاهيطًددد ٞهتخقٚدددا اهتٌِٚددد ٞاهؾددداًو ٞبٔدددا ١اهدددزّٙ
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ً.)2003ددّ ِٓددا ظت د تغددٚري قلدداص املعوٌ د ٗعددو٘كٚاتٍٔ ٗخ د اتٍٔ ٗطضٙقددٞ
إعددزارٍٓ هلددٙ ٟصددبخْ٘ ًددؤٓو هتخٌددى ًٔدداَ ًٗغدد٘٣هٚا جزٙددز ٝتتمددا ًددا
صٗح اهعصض ًٗتعوبا املضحو ٞاهقارً ٞق ٟحٚا ٝااٗطاْ.
ٗعتتدددى املعودددٍ اهٚدددَ٘ ًضكدددظا صٚ٢غددددا ق  ُ ٜددداَ تعوٌٚددد ٛب٘صدددمٕ حدددز
اهعِاصض اهماعوٗ ٞاملؤوض ٝق حتقٚا ٓزا سهم اهِ داَ ٗح دض اهظاٗٙد ٞق ٜ
ًؾضٗحل إلصيح ٗ تع٘ٙض ق .ٕٚقٌٌٔا بوغدت كمدا ٝ١اهعِاصدضااخض ٠هوعٌوٚدٞ
اهتعوٌٚٚدد ٞقإُٔددا تبقدد ٟستددزٗر ٝاهتددريوري إسا ي ٘ٙجددز املعوددٍ اهلددأ ١اهددش ٜعددز
إعدزارا تضب٘ٙدددا ٗختصـصٚدددا جٚددزا باإلضداق ٞإىل ثتعددٕ بقددزصا خيادد ٞثلِددٕ
ًدددّ اهتلٚدددأ ًدددا املغدددتخزوا اهرتب٘ٙدددٗ ٞتٌِٚددد ٞساتدددٕ ٗحتدددزً ٙعوً٘اتدددٕ
باعتٌضاصً .ع٘ض .)1982
ٗتغاعز عٌو ٞٚتقد٘ ٍٙرا ١املعودٍ املؤعغدا اهتعوٌٚٚد ٞق حتقٚدا زتٌ٘عدٞ
ًددّ اآددزا ًّ بِٔٚددا اٚدداؼ ًددز ٠تقزًددٕ ٗ تددريخضٖ ق عٌوددٕ ٗقددا ًعددداٙري
ً٘ضدد٘عٗ ٞٚاذتلددٍ عودد ٟامل٘اً١دد ٞب د ًتعوبددا ًِٔدد ٞاهتددزصٙػ ًٗددؤٓي
املعوٌ ٗخصا٢صٍٔ اهِمغٗ ٞٚاملعضقٗ ٞٚاعجتٌاع ٞٚباإلضداق ٞإىل اهلؾدأ
عددّ ج٘اُ د اهقدد٘ٗ ٝاهطددعأ ق را ١املعوددٍ رددا لددّ املؤعغدد ٞاهتعوٌٚٚددً ٞددّ
اختاس اإلجضا١ا اهيت تلمى تعد٘ٙض ًغدت٘ ٠را٢دٕ ٗتعظٙدظٖ ٗقد ٟتدى اهتعد٘صا
اهضآِددد ٞاُتقودددت ًِٔددد ٞاملعودددٍ ُقودددُ٘ ٞعٚددد ٞق املعضقٞاهعوٌٚدددٗ ٞاهتلِ٘ه٘جٚدددا
ٗاآددزا اهرتب٘ٙدد ٞاملعو٘بدد ٞحتدد ٟصددبب اإلٓتٌدداَ بدداهتعوٗ ٍٚمنددٖ٘ ٗتقزًددٕ
ٗاهما٢ددز ٝاهعا٢ددزًِ ٝددٕ عودد ٛتقددزَ ا تٌ دا ٗاهمددضر ًددّ حددز املعدداٙري اهدديت ثٚددظ
ا تٌعددا املتقزًدد ٞعددّ ٗاهِاًٚددٗ ٞاملتدومددٗ ٞباهتدداه ٛبددضط ًضتبدد ٞاملعوددٍ ق
ًِ ً٘ ٞاهتعو ٍٚهلُٕ٘ حز اهدزعا ٍ٢املٌٔد ٞهتعد٘ٙض ٗتقدزَ اهتعود ٍٚق اهدزٗي
ٗطار اإلٓتٌدداَ بعٌوٚددا اختٚدداص املعوددٍ ٗإعددزارٖ عوٌٚددا ٗتضب٘ٙددا هوقٚدداَ بددريرٗاصٖ
ٗٗتا٢مٕ املعو٘ب ًِٕ ٞق اهعٌو ٞٚاهتعوٌٚٚد ٞااًض اهدشٙ ٜؤكدز ضدضٗص ٝتد٘قض
اهعزٙددز ًددّ اهلماٙددا اإلراصٙددٗ ٞاهمِٚددٗ ٞاعجتٌاعٚدد ٞاملدتومددٗ ٞاهدديت تغدداعزٖ
هوقٚاَ بٔشا اهزٗصاملعو٘ب .اهِ اص .)1997
ٗتتعو د عٌوٚددا اعختٚدداص ٗاإلعددزار هوٌعوٌ د تدد٘اقض اهعزٙددز ًددّ املعدداٙري
اهؾدصددٗ ٞٚاملِٔ ٚددٗ ٞاهةقاقٚددٗ ٞاعجتٌاعٚدد ٞهددز ٜاملعوٌدد ًددّ اجددى اهقٚدداَ
بددزٗصٍٓ اهرتبدد٘ٗ ٜاهعوٌدد ٛاملعودد٘ب ٗ .تعددز اهلماٙددا اهتعوٌٚٚدد ٞحددز املعدداٙري
اهضٚ٢غ ٞهتق٘ ٍٙاارا ١املٔين هوٌعوٍ ٗٓ ٟسا طبٚعدٗ ٞعدا٢و ٞٚتتطدٌّ طدضق
ٗ عدداهٗ ٚراصعددا تغددآٍ قدد ٟاه٘صدد٘ي إىل حتقٚددا اهمعماهٚدد ٞقدد ٟاهعٌوٚددٞ
اهرتب٘ٓٗ ٞٙشا ٓ٘ ً٘ض٘حل سهم اهبخ .
 املشكلة البحجية:

تبددشي املؤعغددا اهتعوٌٚٚدد ٞباملٌولدد ٞاهغددع٘ر ٞٙجٔدد٘رلا بدداصط ٝإلعددزار ًعوٌددٟ
املضحو ٞاهتعو ٌٞٚٚااعاع ٞٚاعبتزاًٗ )ٞٚ٢دّ بٚدٍِٔ ًعوٌد ٟاهرتبٚد ٞاهبزٚ٢دٞ
ٗسهم ًّ جدى ختدضٙج جٚدى ًتٌٚدظ ًدّ اهعديب إع ْ املٌاصعدا عود ٟصض
اه٘ااددا باهِغددب ٞملعوٌدد ٟاهرتبٚدد ٞاهبزٚ٢دد ٞتؾددٔز ًغددتً٘ ٠ددِدمض إىل حددز ًددا
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ااًددض اهددش ٠جعددى اهباح د ٙعددضح اهتغدداعي اهبخةدد ٟاهعدداَ ً :ددا رصجدد ٞراصعددٞ
ًعوٌددد ٟاهرتبٚددد ٞاهبزُٚددد ٞهولماٙدددا اهتعوٌٚٚددد ٞاهيطًددد ٞهدددزعٍ اارا ١اهرتبدددٜ٘
اهبزُ ٛمبزاصؼ اعاحل اذت اط ستاق  ٞبٚؾٗ ًّ ٞجٔ ُ ٞضٍٓ؟
 الفروض البحجية:

اهمضض ااٗي٘ٙ :جز تبدا ّٙقد ٟراصعدً ٞعوٌد ٛاهرتبٚد ٞاهبزُٚد ٞق اعداحل
اذت ددداط ستاق ددد ٞبٚؾددد )ٞابعاراهلماٙدددا اهتعوٌٚٚدددً ٞدددّ ٗجٔددد ُ ٞدددض
املعوٌ .
اهمدددضض اهةاُ:ٟت٘جدددز قدددضٗق سا رعهددد ٞإحصدددا ٞٚ٢ق اعدددتدزاَ اهلماٙدددا
اهتعو ٌٞٚٚتضجا ملتغري املؤٓى اهعوٌ.ٛ
اهمددضض اهةاه د  :ت٘جددز قددضٗق سا رعهدد ٞإحصددا ٞٚ٢ق اعددتدزاَ اهلما ٙدا
اهتعو ٌٞٚٚتضجا ملتغري عزر عِ٘ا اهعٌى.
 متغريات البحح:

 املتغري املستقل:

ٙتٌةددى قدد ٟراصعدد ٞاهلماٙددا اهتعوٌٚٚددً ٞددّ ابددى ًعوٌدد ٟاهرتبٚدد ٞاهبزُٚددٞ
باراق ً٘ ٞضا اهبخ

 املتغري التابع:

ٙتٌةى قً ٟغت٘ ٠راً ١عوٌ ٟاهرتب ٞٚاهبزُ ٞٚباراق ً٘ ٞضا اهبخ .

 أهداف البحح:

ٓز اهبخ إىل:
حتزٙددددز رصجدددد ٞراصعددددً ٞعوٌدددد ٟاهرتبٚدددد ٞاهبزُٚدددد ٞهولماٙددددا اهتعوٌٚٚددددٞ
ااعاع ٞٚق ستاق  ٞبٚؾً ٞزاصؼ اعاحل اذت اط).
 اهتعددض عودد ٟوددض كددى ًددّ اهتدصددرب ٗعددِ٘ا ارت د ٗ ٝعددزر اهددزٗصا
اهتزصٙبٚدد ٞاهدديت حصددى عؤٚددا املعوددٍ قدد ٟراصعدد ٞاهلماٙددا اهتعوٌٚٚدد ٞهددز٠
ًعوٌ ٟاهرتب ٞٚاهبزُ.ٞٚ
 أهنية البحح:

اتطخت ٌٓ ٞٚاهبخ قٌٚا ٙو: ٛ
ٌٚٓ دددد ٞاملضحودددد ٞاهتعوٌٚٚدددد ٞق تؾددددلٚى ًددددّ خدددديي حتزٙددددز منددددا ٓددددشٖ
اهؾدصًٗ ٞٚغاعزتٕ عو ٟاهٌِ٘ اهعوٌ.ٟ
 ٌٞٚٓ اهلماٙا اهتعوٌٚٚد ٞملعوٌد ٟاهرتبٚد ٞاهبزُٚد ٞإس عٚلؾدأ ٓدشا اهبخد
ًزٓ ٌٞٚٓ ٠شٖ اهلماٙا هزًٗ ٍٔٙز ٠راصعتٍٔ شٖ اهلماٙا .
 حتقٚددا اعددتمار ٝاملدتص د بِتددا٢ج ٓددشا اهبخ د ق إعددزار ٗتريٓٚددى ًعوٌددٟ
اهرتب ٞٚاهبزُٗ ٞٚكشاإعزار اه اًج اهتزصٙب ٞٚاهيطًد ٞهيصتقدا ١مبغدت٘٠
را.ٍٔ٢
 ت ط اهزٗص اهلدبري هوٌعوٌد ق تعد٘ٙض اهعٌوٚد ٞاهتعوٌٚٚدً ٞدّ خديي تد٘قض
اهعزٙز ًّ ارتصا٢رب اهؾدصٗ ٞٚاملِٔٗ ٞٚاهقٚارٗ ٞٙاهديت تقدَ٘ ادتاًعدا
بإكغابٔا هوعوب ٞاملعوٌ .
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 ميهجية البحح:

 امليهج البحح:

اعتٌددز اهبخد ًددّ حٚد املددِٔج اهعدداَ عودد ٟاملددِٔج اه٘صددم ٟاهتخوٚودد ٟاهددش٠
ٙغع ٟهتخوٚى ٗتؾدٚرب املؾلوً٘ ٞض٘حل اهبخ ٗاارتاح عاه ٚاهعيج ٗغوا
اهم ٘ا  .ح ٚاعتٌز اهباح عو ٟااعو٘ب اهتاه: ٚ
ااعددو٘ب امللتبددٙٗ :ٟتٌةددى ًضاجعدد ٞااربٚددا ٗاهزصاعددا اهعوٌٚدد ٞاملضتبعددٞ
مب٘ض٘حل اهبخ بؾلى ًباؽض ٗغري ًباؽض هوخص٘ي عود ٟاهبٚاُدا اهةاُ٘ٙدٞ
هوبخ .
ااعددو٘ب املٚددزاُٙٗ :ٟتٌةددى قدد ٟتصددٌٗ ٍٚاعددتٚما ١اعددتٌاص ٝاعتقصددا ١عوددٟ
عً ِٞٚبخ٘وً ًّ ٞعوٌ ٟاهرتب ٞٚاهبزُ ٞٚبقعاحل اذت اط ستاق  ٞبٚؾد)ٞ
ٗسهم بٔز اذتص٘ي عو ٟاهبٚاُا ااٗه ٞٚهوبخ .
 حدود البحح:

اذتز امللاُ : ٛاملزاصؼ اعبتزا ٞٚ٢ق اعاحل اذت اط مبخاق  ٞبٚؾ.) ٞ
 اذتز اهظًين :اهعاَ اهزصاع ٛاهمصى اهزصاع ٛاهةداُ ٛهوعداَ اهزصاعد- 1434 ٛ
ٓ1435د .
حددزٗر امل٘ضدد٘حل ٙ :قتصددض ٓددشا اهبخ د عودد ٟتِدداٗي رصجدد ٞراصعددً ٞعوٌددٛ
اهرتب ٞٚاهبزُ ٞٚهولماٙا اهتعوٗ ًّ ٌٞٚٚجٔ ُ ٞض املعوٌ .
 مصطلحات البحح:

عض اهباح ًصعوخا اهبخ إجضاٚ٢ا كٌا ٙو: ٛ
 رصج ٞاملٌاصعً ٛٓ :ٞغت٘ ٠اهقٚاَ باهلما ٞٙاهتعو ٌٞٚٚاملعو٘ب ٞاهيت حزرٓا
اهبخ .
اهلماٙددٓٗ :ٞدد ٟقددٓ ٟددشا اهبخد عبدداص ٝعددّ رصجدد ٞراصعددً ٞعوٌدد ٟاهرتبٚددٞ
اهبزُٚدد ٞملٔددأًٍ اهرتب٘ٙددٗٗ ٞتددا٢مٍٔ اهتعوٌٚٚدد ٞعودد ٟكٌددى ٗجددٕ ٗبرياددى
ٗات ٗجٔز ًّ جى حتقٚا اآزا املضج٘ ٝهوٌضحو.ٞ
اهلماٙدددا اهتعوٌٚٚددد ٛٓ:ٞزتٌ٘عددد ٞاهقدددزصا ٗاملٔددداصا ٗاعجتآدددا اهددديت
تولٔا ًعوٌ ٟاهرتب ٞٚاهبزُ ٗ ٞٚاصعُ٘ٔا ًا اهتيًٚش ق وِدا ١تعاًودٍٔ
ًعٍٔ ق امل٘اادأ اهتعوٌٚٚد ٞاملدتومد ٞهتخقٚدا اآدزا اهرتب٘ٙد ٞاملِؾد٘رٝ
ٗثةدددى باملٌاصعدددا اهتعوٌٚٚددد ٞاملدتومددد ٗ ٞمندددا اهغدددو٘ن اهددديت تطدددٌِتٔا
ققضا را ٝاهزصاع ٞاملغتدزً ٞهتخقٚا ٓزا ٓشا اهبخ .
 اإلطار اليظري للبحح:

ثةددى اهلماٙددا اهتعوٌٚٚدد ٞزتٌ٘عددً ٞددّ اهقددزصا ٗاملٔدداصا اهدديت تولٔددا
املددزصؼ ٗ اصعددٔا ق امل٘اددأ اهتعوٌٚدد ٛهتٌلِددٕ ًددّ اهقٚدداَ مبٔاًددٕ اهتعوٌٚٚددٞ
بماعوٚدددٗ ٞإتقددداْ اهقدددزص ٝعوددد ٟتِمٚدددش اهِؾدددا اهتعوٌٚددد ٛاهدددشٙ ٜغدددتِز إىل
زتٌ٘عدددً ٞدددّ اذتقدددا٢ا ٗاملمدددآٗ ٍٚاملبدددارال اهددديت تتطدددب ًدددّ خددديي اهغدددو٘ن
اهتعو ٌٛٚاهشٙ ٜصدى إىل رصجد ٞاملٔداصٗ .ٝعد٘ ٙتِداٗي اهباحد قدٓ ٟدشا ادتدظ١
اهِ ضً ٠ا ٙو: ٟ
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ُ ض آٌ ٞٚاهلماٙدا اهتعوٌٚٚد ٞق إعدزار املعوٌد ققدز تعدضق اهلدةري ًدّ
اهباحة اهرتب٘ ٙهتعضٙمٔا ًّٗ ٓشٖ اهتعضٙما :
عضقٔدددا اهوقددداُٗ ٛادتٌدددى " )1996برئُدددا زتٌ٘عدددً ٞدددّ املعددداص ٗاملمدددآٍٚ
ٗاملٔدداصا ٗاإلجتآددا اهدديت ٙلتغددبٔا املعوددٍ ُت ٚدد ٞإعددزارٖ ًددّ خدديي بددضاًج
تعوً ٌٞٚٚع ِٞٚت٘جٕ عو٘كٕ ٗتضا ٟق را ٕ٢إىل ًغت٘ ٠لِدٕ ًدّ راصعدٞ
ًِٔتددٕ بغددٔ٘هٙٗ ٞغددضٗ .عضقٔددا اهِ دداص " )1997برئُددا عبدداصا عددو٘ك ٞٚتصددأ
زتٌ٘عدددً ٞدددّ املعددداص ٗاملٔددداصا ٗاعجتآدددا اهددديت ظتدد ْ تولٔدددا املعودددٍ
ٗٙقزص عو ٟراصعتٔا ق امل٘اأ اهتعوٗ ٌٛٚحتقٚا تعو ٍٚقعاي".
ٗعضقتٔا ارتعٚد  " ) 2000برئُدا تِمٚدش اهعٌدى بريادى ٗادت ٗجٔدز ٗتلومدً ٞدا
اهزا."ٞ
كٌاعضقٔدا اذتٚودد " )2002 ٞبرئُددا اددزص ٝاملعودٍ ٗثلِددٕ ًددّ را ١عددو٘ن ًعد
ٙضتب مبٔإً اهتعو ٌٞٚٚق اهتزصٙػ ٗتتلْ٘ ًّ ًعاص ًٗٔاصا ٗاجتآدا
ع ًباؽددضلا باهتددزصٙػ ٗٙعد عِٔددا ق ا٘اهددٕ ٗ قعاهددٕ
ٗاددً ٍٚعِٚدد ٞتتصددى اتصددا ل
ٗتؤر ٠بزصجدًِ ٞاعدبً ٞدّ اإلتقداْ مبدا ٙطدٌّ حتقٚدا اآدزا املِؾد٘رً ٝدّ
ٓشا اهتزصٙػ".
ًدا اهعٌدض )2005 ٜققدز عضقٔدا " برئُدا اددزص ٝاملعودٍ عود ٟاهقٚداَ بدريرا ١عٌددى ٗ
عو٘ن ٗ تصض ًع ق امل٘ادأ اهتعوٌٚد ٛعد٘ا ١كداْ ٓدشا اهعٌدى ٗ اهغدو٘ن
ٗ اهتصض ًعضقٚال ٗ ٗجزاُٚال ٗ راٚ٢ال ٗبزصجًِ ٞاعب ًّ ٞاإلتقاْ ٗسهدم ًدّ
جى اه٘صى إىل اهِتا٢ج املضغ٘ب قٔٚا ٗظٔز اى".
ٗٙعضقٔا عبدددز احل اذتددداصو )2004 ٛبرئُدددا " زتٌ٘عدددً ٞد دّ املعددداص ٗاملٔددداصا
ٗاهقزصا ٗاإلجتآا اهيت ِٙبغ ْ ٛتولٔا املعودٍ ٗٙلدْ٘ ادارصال عود ٟتعبٚقٔدا
بماعوٗ ٞٚإتقأُا وِا ١اهتزصٙػ ٗٙتٍ اكتغابٔا ًّ خديي بدضاًج اإلعدزار ابدى
ارتزًٗ ٞاهتزصٗ ٙاهت٘ج ٕٚوِا ١ارتزً." ٞ
ٗٙعضقٔا عبز احل آي اصد٘ر  )1999برئُدا " ٓدزا عدو٘ك ٞٚإجضاٚ٢دٙ ٞؤرٔٙدا
املعوٌددْ٘ بزصجدد ٞعاهٚددً ٞددّ اإلتقدداْ ٗاملٔدداص ٝق ا دداع اهرتب٘ٙددٗ ٞاهتعوٌٚٚددٞ
املدتومدد ٞهتخقٚددا تعودددٍ قطددى ٗهتصددبب اهعٌوٚددد ٞاهتعوٌٚٚددٗ ٞاهرتب٘ٙددد ٞسا
ا ٌٞٚتعو ٌٞٚٚعاه." ٞٚ
ٗ خدريال ٙعضقٔدا ٙغدض ٠اهغدٚز  )2000برئُددا" زتٌ٘عدً ٞدّ املعداص ٗاملمددآٍٚ
ٗاملٔاصا ٗاعجتآا اهيت ت٘جدٕ عدو٘ن اهتدزصٙػ هدز ٠املعودٍ ٗتغداعزٖ ق را١
عٌوددٕ راخددى ح ددض ٝاهزصاعددٗ ٞخاصجٔددا مبغددتً٘ ٠ع د ًددّ اهددتٌلّ ٗ لددّ
اٚاعٔا مبعاٙري خاصً ٞـتما عؤٚا .
ٗٙض ٠اهباح ُٕ لّ تعضٙأ اهلماٙا اهتعو ٌٞٚٚاهرتب٘ ٞٙإجضاٚ٢لا برئُدا
عبددداص ٝعدددّ ٓدددزا عدددو٘ك ٞٚإجضاٚ٢ددد ٞستدددزر ٝحتزٙدددزلا راٚقددال ٙؤرٔٙدددا املعودددٍ
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بزصجدد ٞعاهٚددً ٞددّ اإلتقدداْ ٗاملٔدداصُ ٝاجتدد ٞعددّ ًعدداص ٗخ د ا عددابق ٞارا١
ج٘اُددد د رٗاصٖ املدتومددددد ٞاهرتب٘ٙدددددٗ ٞاهتعوٌٚٚدددددٗ ٞاإلراصٙدددددٗ ٞاعجتٌاعٚدددددٞ
ٗاإلُغاُ ) ٞٚاملعو٘ب ًِٕ ٞهتخقٚا ج٘ر ٝعاه ٞٚملدضجا اهعٌو ٞٚاهتعو.ٌٞٚٚ
 2ـ أبعاد الكفايات التعلينية

ٙض ٠بعض اهباحة ْ هولماٙا اهتعو ٌٞٚٚبعار صبعد ٞعبدز ْ تتد٘اقض ق
املعوٍ اهلأٗ ١اهمعاي ٗٓ ٛكاآلت:ٛ
اهبعز ااخيا :ٛاهشٔٙ ٜتٍ بريخياٚا املِٔ ٞاهعامل.ٞٚ
 اهبعز ااكار ٙٗ :ٛطٍ اهلماٙدا املعضقٚد ٞاهيطًد ٞهتٌلِٚدٕ ًدّ راصعدٞ
اهتزصٙػ بماعوٗ ٞٚااتزاص.
 اهبعز اهرتب٘ٙٗ :ٜقدرتْ باملقدزص ٝعود ٟاعدتدزاَ املمدآٗ ٍٚاإلجتآدا ٗ ُد٘احل
اهغو٘ن اارا ٛ٢ق اهتزصٙػ بغٔ٘هٙٗ ٞغض ٗإتقاْ هتخقٚا اآزا .
اهبعددز اهغددو٘ك ٛاملٔدداصٙٗ :ٜتمددا ًع ددٍ املٔددتٌ با دداي اهرتبدد٘ ٜعوددْ ٟ
املعوٍ اهلأ ٘ٓ ١اهدش ٜعتدزا اهدتغريا املعو٘بد ٞق إطداص اآدزا اهرتب٘ٙدٞ
ق عددو٘ن املددتعوٌ ًٗددّ وددٍ قإُددٕ ع تتخقددا اهلمددا ٝ١هوٌعوددٍ إع بقددزص ًددا
عتددزا ًددّ تغددريا ق عددو٘ن طيبددٕ ٗٓددشا ع ٙتددريت ٟإع ًددّ خدديي ثتعددٕ
مب ٌ٘عددً ٞددّ املٔدداصا ٗاارا ١اهتزصٙغدد ٛادتٚددز اهددشٙ ٜعِٚددٕ عودد ٟاهقٚدداَ
بريرٗاصٖ املِٔ ٞٚارت٘ه.)2001 ٛ
 3ـ جواىب الكفايات التعلينية.

لّ اهق٘ي بريْ هولماٙا اهتعو ٌٞٚٚجاُب ٌٓا:
جاُ تآض ٘ٓٗ :اهغو٘ن امليحظ هوٌعوٍ وِا ١راٗ ١تٚمتٕ.
جاُ كاًّ ٘ٓٗ :اهقزص ٝاهِاجت ٞعدّ ارتد ٗ ٝاملعضقدٗ ٞاعجتداٖ ٗ .اهقدزصٝ
اهلاًِٗ ٞحزٓا ع تؾدلى كماٙدٗ ٞكدشهم اهغدو٘ن اه دآض اآلهد ٛع ٙؾدلى
كماٗ ٞٙحدزٖ ٙطدلا اهلماٙد ٞبدى ع بدز ًدّ تد٘اقض ادتداُب ًعدلا را ١تدآض
ًددبين عودد ٟاددزص ٝكاًِددٗ ٞظتد ع ٙعغدد ٟحددز ادتدداُب عودد ٟاآلخددض قددإسا
طغ ٟادتاُ اهغو٘ك ٛاه آض قاهلما ٞٙراٗ ٞٚ٢إسا طغ ٟادتاُد اهلداًّ
املعد عددّ اهقددزص ٝقاهلماٙدد ٞعقوٚددٗ.ٞق ٟاإلطداص بدٚفّ قضٙددزصٙم ًلزُٗاهددز
 ْ "Mcdonald Fredrickكى را ٗ ١كما ٞٙتتؾلى ًدّ ًلدُ٘ صٚ٢غد
ٌٓددا :امللددْ٘ املعددضق ٗامللددْ٘ اهغددو٘ك ٛقددامللْ٘ املعددضق ٙتددريهأ ًددّ زتٌدد٘حل
اإلرصاكا ٗاملمآٗ ٍٚاعجتٔارا ٗاهقضاصا امللتغب ٞاهيت تتصى باهلماٙدٞ
ًددا امللد٘فْ اهغددو٘ك ٛقٚتددريهأ ًددّ زتٌدد٘حل ااعٌ داي اهدديت ددّ ًيح تٔددا
ٗٙعز إتقاْ ٓش ّٙامللُ٘ ٗاملٔاص ٝق ت٘تٚمٌٔا عاعال إلُتداج املعودٍ اهلمد١ٛ
اهمعاي .
ٗٙض ٠اهباح ضضٗص ٝصبد اهلماٙدا بدريرٗاص املعودٍ اْ حتزٙدز اارٗاص اهديت
عددٚقَ٘ بٔددا املعوددٍ ٙددؤر ٜإىل حتزٙددز رق هولماٙدد ٞح ٚد ٙعتٌددز حتزٙددز ادد٘اٍ٢
اهلماٙا عوً ٟا عبا حتزٙزٖ ًّ اارٗاص را ٙؤر ٜبدزٗصٖ ٙطدال عود ٟتصدِٚأ
ٗتِ دددٓ ٍٚدددشٖ اارٗاص .إْ صتددداح املعودددٍ ق رٗاصٖ ٙعتٌدددز عودددً ٟدددا تولدددٕ ًدددّ
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كماٙا ٗ .حُِ ٚا ُعدٚؿ ق عصدض عدضٙا اهدتغري ٗاهتعد٘ص ًٗدّ ودٍ اُعلداؼ
ٓشٖ اهتغريا ٗاهتع٘صا عو ٟرٗص املعوٍ اهيت تتغري بدتغري اه دضٗ هدشا ٗجد
عوٙ ْ ٕٚغع ٟباعتٌضاص عًتين كماٙدا ًت دزرٙ ٝغدتعٚا ًدّ خي دا را١
رٗصٖ املت زر.
 4ـ الدراسات السابقة:

ِٓددان اهعزٙددز ًددّ اهزصاعددا املضجعٚدد ٞاهتدد ٟتددضتب مب٘ضدد٘حل اهبخ د عدد٘ا١
بؾلى ًباؽض ٗ غري ًباؽض ًِٗٔا ٙشكض اهباح ًِٔا ًا ٙو:ٛ
رصاع ٞستٌز عٌدض ددز ًدزخو )2018 ٟتِاٗهدت اهلمدا ٝ١اهزاخوٚد ٞهوتعودٍٚ
اهعدداىل باملٌولدد ٞاهغددع٘ر ٞٙعودد ٟشتتوددأ اعصددعزٗ ٝاهعضحددت آهٚدد ٞهتٌِٚددٞ
ٗتع٘ٙض اهعااا اععتٚعاب ٞٚق ٟض٘ ١اهع ظ اذتداىل ملؤعغدا اهتعود ٍٚعدّ
اعدتٚعاب ااعددزار ا ا٢ودٗ ٞاهعٌ٘حددا املضتمعدد ٞمل٘اصدو ٞاهزصاعددا تِااهعوٚددا
ادتاًع.ٞٚ
رصاعددد ٞحزٙدددز ٘ٙعدددأ  )2016تعضضدددت اهزصاعددد ٞهلمدددا ٝ١اهِ ددداَ اهتعوٌٚدددٟ
كٌمَٔ٘ ااتصار ٠تضب٘ٗ ٠اعدتٔزقت اهتعدض عود ٟشتتودأ ُد٘احل اهلمداٝ١
ٗطضق اٚاعٔا ٗسهم ًّ خيي رصاع ٞوض تآضت ٟاهضعد٘ب ٗاهتغدضب عودٟ
اهلما ٝ١اهزاخو ٞٚهوِ اَ اهتعوٗ.ٌٟٚت٘صوت اهزصاع ٞه٘جد٘ر عياد ٞاصتبدا
ب ٓش ّٙاملتغريٗ ّٙكما ٝ١اهِ اَ اهتعو.ٌٟٚ
رصاع ٞخاهز ًعٔض اهعزٗاُ )2016 ٟح ٚتِاٗهت اهلماٙا ااعاع ٞٚهوٌعوٍ
ٗت٘صدددوت آدددٍ اهلمدددا١ا ااعاعددد ٞٚاهتاهٚددد :ٞاهلماٙدددا اهعاًددد :ٞاعهتدددظاَ
ااخيادد ٟدددد اع دداْ بقٌٚدد ٞاه٘تٚمدد ٞدددد اهت٘جٔددا اإلظتابٚدد ٞضتدد٘ اهدد٘طّ دددد
اعهتددظاَ اهقٌٚدد ٟد اعُطددبا اهؾدصدد ٟدددد اهتطدداًّ ًددا اآلخددض ّٙدددد تٌِٚددٞ
اددزصا اهتيًٚددش  .كماٙددا اهتدعدد : ٚتلاًددى املقددضص اهتعوٌٚدد .ٟكماٙددا
اهتددددزصٙػ .كماٙددددا إراص ٝاهصددددأ .كماٙددددا اهتقدددد٘ .ٍٙكماٙددددا إتقدددداْ
اهتدصرب.
رصاع Dinand,2012 ٞتِاٗهت بعار اٚاؼ اهلما ٝ١اهتعو ٌٞٚٚق ٟضد٘ ١بعدز٠
اهتلومٗ ٞاهعا٢ز كٌا كز اهزصاعٙ ٞطلا عوٗ ٟج٘ر عيا ٞاصتبدا ا٘ٙدٞ
ب اهلما ٝ١املعو٘بٗ ٞاهغٚاع ٞاهتعو.ٌٞٚٚ
رصاعد Perel man et al , 2007 ٞاعدتٔزقت بٚداْ اعختيقدا املوخ٘تد ٞقدٟ
را ١طدددديب املددددزاصؼ اذتلً٘ٚددددٗ ٞارتاصدددد ٞاععددددباًُ ٞٚددددّ خدددديي اهِ ددددض
هوٌزصع ٞك٘حز ٝااتصدار ٞٙدا ًدزخي ٗعٌوٚدا ٗشتضجدا ٗت٘صدوت
اهزصاعدددد ٞإىل ْ اهتبددددا ّٙقدددد ٟرا ١اهعدددديب ٙضجددددا إىل خومٚدددد ٞاهتيًٚددددش
ٗا ٌ٘عدد ٞاملِدداتضٗ ٝخصددا٢رب املزصعددٗ ٞاه ددضٗ اهؾدصددٗ ٞٚاه ددضٗ
املضتبع ٞمبدضجا اهعٌو ٞٚاهتعو.ٌٞٚٚ
رصاعد ٞاملعدض  )2004حد٘ي اهلماٙدا املِٔٚد ٞملعوٌد ٛاهرتبٚد ٞاهبزُٚد ٞارتاصدٞ
ًٗددز ٠ت٘اقضٓددا هددز "ٍٔٙق اهغددع٘رٓ .ٞٙددزقت إىل حتزٙددز اهلماٙددا املِٔٚددٞ
اهطددضٗص ٞٙملعوٌدد ٛاهرتبٚدد ٞاهبزُٚدد ٞارتاصددٗ ٞرصجدد ٞت٘اقضٓددا هددزٗ ٍٔٙاددز
خوصت اهزصاع ٞإىل ْ ًعوٌ ٛاهرتب ٞٚاهبزُ ٞٚارتاصدٙ ٞعتقدزْٗ بريٌٓٚدٞ
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مجٚا اهلماٙا املِٔ ٞٚاهيت تطٌِٔا املقٚاؼ بزصجد ٞعاهٚدٓٗ ٞدشا ٙؾدري إىل
ُددٕ ِٙبغدد ٛتطددٌ ٓددشٖ اهلماٙددا املِٔٚدد ٞق بددضاًج إعددزار ًعوٌدد ٛاهرتبٚددٞ
اهبزُ ٞٚارتاص.ٞ
رصاع ٞستٌز بّ عبزاحل ستٌز عغدري )2001 ٜحد٘ي ًدزٌٚٓ ٠د ٞاهلماٙدا
اهتعوٌٚٚددد ٞاهيطًددد ٞملعودددٍ اهرتبٚددد ٞاهبزُٚددد ٞق املضحوددد ٞاملت٘عدددع ٞمبزِٙدددٞ
اهضٙددداض" ٓدددزقت ٓدددشٖ اهزصاعددد ٞإىل اهتعدددض عودددً ٟدددزٌٚٓ ٠ددد ٞاهلماٙدددا
اهتعوٌٚٚدد ٞاهيطًدد ٞملعوددٍ اهرتبٚدد ٞاهبزُٚدد ٞق املضحودد ٞاملت٘عددعً ٞددّ ٗجٔددٞ
ُ دددض عطدددا٣ٚٓ ١ددد ٞتدددزصٙػ ًٗؾدددضق ًٗعوٌددد ٛاهرتبٚددد ٞاهبزُٚددد ٞمبزِٙدددٞ
اهضٙاضٗ .ت٘صوت اهزصاع ٞإىل عزَ ٗج٘ر قضٗق سا رعه ٞإحصا ٞٚ٢هدز٠
قضار ع ِٞٚاهزصاعٗ ٞققال ملتغري اه٘تٚمد ٞق ستداٗص اهلماٙدا اهتعوٌٚٚدً ٞدا
عزا ست٘ص اهلماٙا املتعوق ٞبإعزار اهزصؼ.
رصاعددد ٞقددداٙظ ٝاعدددلِزص  ) 2000اعدددتٔزقت حتزٙدددز ًغدددت٘ ٠طددديب ًعوٌدددٛ
املددددضحوت اععزاٙددددٗ ٞاهةاُ٘ٙدددد ٞهولماٙددددا اهتزصٙغدددد ٞٚاهيطًدددد ٞهتددددزصٙػ
اهضٙاضٚا حت ٟلّ اه٘ا٘ عوً ٟز ٠اعتعزار ٓؤع ١اهعديب إلعدزارٍٓ
ملِٔ ٞاهتزصٙػ ٗاز تلُ٘ت ع ِٞٚاهزصاع 35 ًّ ٞطاهبا ٗطاهب ًّ ٞاهمضاٞ
اهضابعددد ٞبلوٚددد ٞاهرتبٚددد ٞجاًعددد ٞعدددٗ ٘ٚادددز مت ًيح ددد ٞاهعِٚددد ٞوِدددا١
اهتدددزص ٙاملٚدددزاُ ٛعدددّ طضٙدددا بعاادددا ًيح ددد ٞحتتددد٘ ٜعوددد ٟاهلماٙدددا
اهتزصٙغ ٞٚاهيطً ٞهتزصٙػ اهضٙاضدٚا حٚد مت حتزٙدز ٓدشٖ اهلماٙدا ق
ااٌ٢د ٞمت عضضدٔا عود ٟارلٌد ٗمت تعبٚقٔددا عود ٟاهزصاعدٗ ٞكاُدت ٓددٍ
اهِتا٢ج تزًُ ٛغت٘ٙا را ١اهعيب املعوٌ هولماٙا اهتزصٙغ ٞٚااعاعدٞٚ
ستى اهزصاع. ٞ
رصاع ٞعبزاهضدّ عبزاهغيَ جاًى  ٗ ) 2000تٔز إىل بِدا ١بضُداًج اداٍ٢
عو ٟاهلماٙا اهتزصٙغ ٞٚهتع٘ٙض ًقضص طضا٢ا اهتزصٙػ اهعاًدٗ ٞارتاصدٞ
هعيب اهزصاعا اعجتٌاع ٞٚبلو ٞٚاهرتب ٞٚجاًع ٞصِعاٗ ١از ااَ اهباحد
بإعددزار ااٌ٢دد ٞباهلماٙددا اهتزصٙغدد ٞٚااعاعدد ٞٚملقددضص ٜطضا٢ددا اهتددزصٙػ
اهعاًٗ ٞارتاص ٞهوعاه ٗاملعوٍ ق كوٚا اهرتبٗ ٞٚاز احتد٘ اهقاٌ٢د ٞق
ؽلؤا اهِٔا ٛ٢عود 34 ٟكماٙدً٘ ٞطعد ٞعود ٟوديا ستداٗص صٚ٢غد ٞٚودٍ اداَ
اهباح بتصٌ ٍٚاه ُاًج اهتعو ٌٛٚاهقا ٍ٢عو ٟاهلماٙا ٗٗضعٕ ق ص٘صتٕ
اهِٔاٚ٢دددٗ ٞادددز ٗصدددت اهزصاعددد ٞباعدددتدزاَ اه ُددداًج املقدددرتح اهقدددا ٍ٢عودددٟ
اهلماٙا بعز جتض ٙاه ُاًج ٗتق٘ ٍٙقاعوٚتٕ .
ٗق رصاع ٞحوٌ ٛب٘ اهمت٘ح عٌداص  ) 1999اعدتٔزقت اهتعدض عودً ٟغدت٘٠
اهلماٙددا اهتزصٙغددًٗ ٞٚددز ٠قاعوٚدد ٞاملٌاصعدد ٞاملِٔٚدد ٞعودد ٟتٌِٚدد ٞاهلماٙددا
اهتزصٙغدد ٞٚهددز ٠اهعدديب ٗاملعوٌد ٗاددز اددزًت اهزصاعدد ٞااٌ٢دد ٞباهلماٙددا
اهتزصٙغ ٞٚاهيطً ٞهوعيب املعوٌ مت عضضٔا عود ٟارلٌد ٗٗضدعٔا ق
ص٘صتٔا اهِٔاٗ ٞٚ٢از تلُ٘ت ع ِٞٚاهبخ ًّ  18طاهبدا ًعوٌدا ؽدعب ٞاهدتعوٍ
اهصِاع ٛجاًع ٞاهبخضٗ ّٙكاُدت ٓدٍ اهِتدا٢ج تدزًُ ٛغدت٘ ٠را ١اهعديب
املعوٌ هولماٙا اهتزصٙغٗ ٞٚعزَ حص٘ ٍ عو ٟاملغت٘ ٠املعو٘ب .
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رصاعددد ٞستٌدددز صدددقض  ) 1996اعدددتٔزقت ًعضقدددً ٞدددز ٠اكتغددداب ًعودددٍ
اهمٚظٙا ١باملضحو ٞاهةاُ٘ ٞٙباهلماٙا اهتعو ٌٞٚٚاهيطً ٞملِٔ ٞاهتزصٙػ ٗاز
اددداَ اهباحدد بتخزٙدددز اهلماٙدددا اهيطًددد ٞملعودددٍ اهعودددَ٘ باملضحوددد ٞاهةاُ٘ٙددد. ٞ
ٗكاُت ٍٓ ُتا٢ج اهزصاعٗ ٞج٘ر اص٘ص هز ٠بعض املعوٌد ق اهعزٙدز ًدّ
اهلماٙددا ًِٔددا صددٚاغ ٞاآددزا اهغددو٘ك ٞٚاه٘جزاُٚدد ٞكٌددا تددب ٗجدد٘ر
اصدد٘ص ق اعددتدزاَ املعوددٍ هو٘عددا٢ى اهتعوٌٚٚدد ٗ ٞعدداه ٚاهتقدد٘ ٍٙاملدتومددٞ
ٗحتوٚى ُتا٢ج اعختبداصا هو٘اد٘ عودً ٟدز ٠تقدزَ اهعاهد ًٗتابعد ٞمندٖ٘
اهعوٌ. ٛ
رصاعددد ٞعوددد ٛعبدددز ا ٚدددز ٗ )1996اعدددتٔزقت حتزٙدددز اهلماٙدددا اإلؽدددضاقٞٚ
ملدد٘جٔ ٛاهرتبٚدد ٞاهعٌوٚددً ٞددّ ٗااددا اهتددزص ٙاملٚددزاُ ٛق ضدد٘ ١اعجتآددا
املعاصددضٗ ٝاهدديت جضٙددت عودد ٟعِٚدد ٞا٘أًددا ً 50ددّ عطددا٣ٚٓ ١دد ٞاهتددزصٙػ
ًٗدد٘جٔ ٛاهرتبٚدد ٞاهعٌوٚدد ٞت٘صددوت إىل ْ ِٓددان اصدد٘ص ق بعددض اهلماٙددا
اإلؽددضاق ٞٚاملتعوقدد ٞبريٓددزا اهت٘جٚددٕ ٗاصدد٘ص ق بعددض اهلماٙددا املتعوقددٞ
مبٔدداَ ٗٗاجبددا امل٘جددٕ اهمِٚدد ٞق ت٘ضددٚب اهعددضق املتبعدد ٞهتٌِٚدد ٞاهصددما
اهبزُ ٞٚخيي اهزصؼ .
رصاعدد )Cooze1991) ٞتِاٗهددت حتوٚددى ًغددت٘ ٠اهلمددا ٝ١اهتعوٌٚٚدد ٞقدد ٟإطدداص
تلوم ٞاهعاه اه٘احز باعتدزاَ املتغري:ّٙح ٍ اهمصى ًقابى رصج ٞإصتداط
اهعاهدد  .ح دددٍ املزصعدددً ٞقابدددى اهتلومدددٗ .ٞت٘صدددوت اهزاصعددد ٞإىل صدددع٘بٞ
اهضب ب ًزخي ٗشتضجا املزصع.ٞ
 التعقيب على الدراسات السابقة :

بعددز ًغددب ٗاعددتعضاض اهزصاعددا اهغددابق ٞسا اهعيادد ٞمب٘ضدد٘حل اهبخ د
لّ اعتديص ًاٙو: ٛ
اتمقددت اهزصاعددا اهغددابق ٞاهدديت مت عضضددٔا ًددا اهزاصعدد ٞاذتاهٚدد ٞق تِدداٗي
رصج ٞراصع ٞاهلماٙا اهتعوٗ ٌٞٚٚاهزٗص اهماعى اهيت تقَ٘ بدٕ ق تعد٘ٙض
راً ١عوٌ ٛاهرتب ٞٚاهبزُٗ ٞٚصتاح اهعٌو ٞٚاهتعوٌٚٚدٗ ٞاهرتب٘ٙدٗ ٞعياتٔدا
اه٘وٚقدد ٞباهلمدداٗ ٝ١اارا ١اهمعدداي هوٌعوددٍ ٗتٌِٚددًٔ ٞدداصا ًعوٌدد ٛاهرتبٚددٞ
اهبزُٞٚ
 اتمقددت بعددض ٓددزا اهزصاعددا اهغددابقً ٞددا بعددض اآددزا اهدديت تغددعٟ
اهزصاع ٞاذتاه ٞٚإىل حتقٚقٔا .
اختومددت اهزصاعددا اهغددابق ٞاهدديت عضضددت عددّ اهزصاعدد ٞاذتاهٚددً ٞددّ ح ٚد
اهظاٗٙدددد ٞاهدددديت تِاٗهددددت ً٘ضدددد٘حل رصجدددد ٞراصعدددد ٞاهلماٙددددا اهتعوٌٚٚددددٗ ٞ
اهتزصٙغ. ٞٚ
 اختومت اآدزا اهديت عدعت إهٔٚدا كدى رصاعدً ٞدّ اهزصاعدا اهغدابق ٞعدّ
اآدددزا اهددديت تغدددع ٟإهٔٚدددا اهزصاعددد ٞاذتاهٚددد ٞعخدددتي امل٘ضددد٘عا اهددديت
تِاٗهتٔددا اهزصاعددا اهغددابق ٞاملعضٗضدد ٞعددّ امل٘ضدد٘حل اهددش ٜتِاٗهتددٕ اهزصاعددٞ
اذتاه. ٞٚ
اختومت بعض اهم٣ا املغتٔزق ٞباهزصاعد ٞق اهزصاعدا اهغدابقً ٞدا اهم٣دٞ
املغتٔزق ٞق اهزصاع ٞاذتاه.ٞٚ
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 جضٙددددت اهزاصعددددا اهغددددابق ٞق ًدددداكّ ٗاعاعددددا ٗرٗي شتتومدددد ٞعددددّ
اهزصاع ٞاذتاه. ٞٚ
اعددتمار اهباح د ًددّ اهزصاعددا اهغددابق ٞق بودد٘ص ٝاهملددض ٝاهبخةٚدد ٞهزصاعددتٕ
ٗصددٚاغً ٞؾدددلوتٔا ٗ ٓدددزاقٔا ٗتغددداععتٔا ٗإودددضا ١اإلطددداص اهِ دددضٗ ٜتعظٙدددظ
ادتاُ املٔتٍ باهتزص ٙعًٌ٘ا ٗبِا ١را ٝاهزصاع ٞاإلعتباُ.)ٞ
 ثاىياً :الدراسة امليداىية

 جمتنع وعيية البحح
 جمتنع البحح :

ضددٍ زتتٌددا اهزصاعددً ٞعوٌدد ٛاهرتبٚدد ٞاهبزُٚدد ٞهوٌضحودد ٞاعبتزاٚ٢دد ٞق
اعاحل اذت اط مبخاق  ٞبٚؾٗ ٞاهباه عزرٍٓ ً )60عوٌال.

 عيية البحح:

مت اختٚاص ع ِٞٚعؾ٘ا ًّ ٞٚ٢ا تٌا ااصدو ٛهوزصاعد ٞا٘أًدا ً )20عوٌدال
هورتب ٞٚاهبزُ ٞٚق اهقعاحل املشك٘ص .
جزٗي ٘ٙ :) 1ضب املؤٓى اهعوٌ ٛهع ِٞٚاهزصاعٞ
اهتلضاص

اهِغبٞ

بلاه٘ص٘ٙؼ
بلاه٘ص٘ٙؼ  +ربوَ٘ تضبٜ٘
ا ٌ٘حل

70
30
بكالوريوس  +دبلوم تربوي

بكالوريوس

ٙتددددب ًددددّ ادتددددزٗي عدددديٖ ْ غاهبٚدددد ٞقددددضار اهزصاعددددً ٞؤٓوددددٍٔ اهعوٌددددٛ
بلاه٘ص٘ٙؼ ٗسهم بِغب ٞبوغت  )%70.0بٌِٚا بوغت ُغب ٞاهشً ّٙؤٓؤٍ اهعوٌدٛ
بلاه٘ص٘ٙؼ  +ربوَ٘ تضب٘)%30.0 ٜ
جزٗي ٘ٙ :) 2ضب املؤٓى اهعوٌ ٛعزر عِ٘ا اهعٌى هع ِٞٚاهزصاعٞ
اهتلضاص
اى ًّ  5عِ٘ا
ًّ  50إىل  10عِ٘ا
ا ٌ٘حل
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50

50
من  50إلى  10سنوات

أقل من  5سنوات

ٙتب ًّ ادتزٗي عيٖ ْ ُغب ٞاهش ّٙخدزًتٍٔ ادى ًدّ  5عدِ٘ا ٗاهدشّٙ
خزًتٍٔ ًّ  5إىل  10عِ٘ا كاُت ًتغاٗ ٞٙح ٚبوغت .)%50.0
 أداة الدراسة:
-1بياء أداة الدراسة :

ق اهبددز ١ادداَ اهباح د بتصددٌ ٍٚاعددتبٚاْ دتٌددا اهبٚاُددا ٗاددز مت سهددم بعددز
إطيحل اهباح عو ٟاهزصاعدا اهغدابق ٞاملتعوقد ٞمب٘ضد٘حل اهزصاعد ٞإضداق ٞإىل
ًعضقتٕ ظ٘اُ املؾلوٗ ٞاطيعٕ عؤٚا.

 -2صدق أداة الدراسة:

صدزق را ٝاهزصاعددٙ ٞعددين اهتريكددز ًددّ ُٔدا عدد٘ تقددٚػ ًددا عددز هقٚاعددٕ
ٙقصز باهصزق ٙطلا " مشد٘ي اععدتباُ ٞهلدى اهعِاصدض اهديت ظتد ْ تدزخى
ق اهتخوٚى ٗٗض٘ح ققضاتٔا ًٗمضراتٔاٗ .از ااَ اهباح باهتريكز ًّ صدزق
را ٝاهزصاع ًّ ٞخيي:
صزق اعتغاق اهزاخو ٛهألرا: ٝ
بعدز ْ ادداَ اهباحد باهتريكددز ًدّ اهصددزق اه دآض ٜارا ٝاهزصاعدد ٞحتققددت
ًددّ صددزق املقٚدداؼ ٗسهددم ًددّ خدديي تعبٚقددٕ عودد ٟاهعِٚدد ٞاععددتعيعٞٚ
ٗبعددز سهددم مت حغدداب صددزق اعتغدداق اهددزاخوً ٛددّ خدديي ًعدداًي اصتبددا
اهبِد٘ر باهزصجد ٞاهلوٚد ٞارا ٝاهزصاعدٗ ٞكاُدت رصجد ٞاعصتبدا هلدى عبدداصٝ
باهزصج ٞاهلو ٞٚراه ٞإحصاٚ٢ال عِز ًغت٘ ٠رعه )0005 ٞقرياى ٗادتدزٗي )3
٘ٙضب سهم:
-3ثبات األداة:

هقٚداؼ ًددز ٠وبددا را ٝاهزصاعد ٞاعددتدزَ اهباحد ًعارهد ٞهمددا كضُٗبدداذ)
) )Cronbach's Alpha (αهوتريكددز ًددّ وبددا را ٝاهزصاعدد ٗ ٞبو د ًعاًددى
اهةبا اهعاَ ٓٗ )0.84شا ٙزي عو ْ ٟاععتباُ ٞتتٌتا بزصج ٞعاه ًّ ٞٚاهةبا
لّ اععتٌار عؤٚا.

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

هتخقٚدددا ٓدددزا اهزصاعدددٗ ٞحتوٚدددى اهبٚاُدددا اهددديت مت جتٌٚعٔدددا ققدددز مت
اعددددتدزاَ اهعزٙددددز ًددددّ ااعدددداه ٚاإلحصددددا ٞٚ٢املِاعددددب ٞباعددددتدزاَ اذتددددظَ
اإلحصدا ٞٚ٢هوعودَ٘ اعجتٌاعٚدStatistical Package for Social Sciences ٞ
ٗاهيت ٙضًظ ا اختصاصلا باهضًظ .)SPSS
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جزٗي ً :)3عاًي اصتبا بريعْ٘ هوعباصا باهزصج ٞاهلوٞٚ
اهعباصٝ
غضؼ اهق ٍٚاهضٙاض ٞٚاهعوٚا ق ُم٘ؼ اهتيًٚش
تٌِ ٞٚا ٘اٙا اهضٙاضٗ ٞٚإؽباحل امل٘ٚي ٗاهضغبا
اختٚاص اآزا املِاعب ٞملقضص اهرتب ٞٚاهبزُٞٚ
حتزٙز اإلجضا١ا اهتعو ٌٞٚٚاملِاعب ٞملقضص اهرتب ٞٚاهبزُٞٚ
ًضاعا ٝاهقزصا اهمضر ٞٙب اهتيًٚش
حتزٙز اه٘عا٢ى ٗااجٔظٗ ٝاارٗا املتِ٘ع ٞاملِاعب ٞهوزصؼ
اهتٌلّ ًّ ًٔاصا اهرتب ٞٚاهبزُٞٚ
ت٘قري ُؾع ٞتعو ٌٞٚٚق ض٘ ١اإلًلاُا املت٘قض ٝق املزصعٞ
اعتدزاَ اه٘عا٢ى اهتعو ٌٞٚٚاهغٌعٗ ٞٚاهبصض ٞٙامليٌٞ٢
اإلؽضا عو ٟااُؾع ٞاهزاخو ٞٚق املزصعٞ
اعتدزاَ اهعضا٢ا اذتزٙة ٞق تعو ٍٚاملٔاصا اهضٙاضٞٚ
اعتدزاَ اهعضا٢ا اهيت تغاعز عو ٟإواص ٝاهزاقع ٞٚهز ٠اهتيًٚش
حط٘ص رٗصا تزصٙب ٞٚهتع٘ٙض ًغت٘ ٠املعوٍ
اٚار ٝاهعاب٘ص اهصباح ٛبلماٝ١
اذتمات عوٗ ًّ ٟعيً ٞاهتيًٚش
إؽضان اهتيًٚش ق ُؾع ٞخاصج املزصع ٞعوً ٟغت٘ ٠إراص ٝاهتعوٍٚ
اعتدزاَ اهتق٘ ٍٙاهِ ضٜ
اعتدزاَ اهتق٘ ًّ ٍٙخيي ااعو٘ب اهعٌوٛ
ًضاعا ٝاععتٌضاص ٞٙق تق٘ ٍٙاهتيًٚش
اعتدزاَ اهتق٘ ٍٙارتتاً ٛاهش ٜظتض ٜق ُٔا ٞٙكى ً٘اأ تعوٌٛٚ

ًعاًى اعصتبا

ٗسهم بعز ْ مت تضًٚظ ٗإرخاي اهبٚاُا إىل اذتاع اآلهٗ ٛهتخزٙدز طد٘ي
خيٙا املقٚاؼ اهةيو ٛاذتزٗر اهزُٚا ٗاهعوٚدا ) املغدتدزَ ق ستداٗص اهزصاعدٞ
مت حغاب املز )2=1-3 ٠وٍ تقغ ٌٕٚعود ٟعدزر خيٙدا املقٚداؼ هوخصد٘ي عودٟ
ط٘ي ارتو ٞٚاهصخٚب  )0.66 =3/2 ٜبعز سهم مت إضاقٓ ٞشٖ اهق ٌٞٚإىل اى
ا ٌٞٚق املقٚاؼ ٗ بزا ٞٙاملقٚاؼ ٗٓ ٛاه٘احز اهصخٚب) ٗسهم هتخزٙز اذتز
ااعو ٟشٖ ارتوٓٗ ٞٚلشا صبب ط٘ي ارتيٙا كٌا ٙريت: ٛ
 1 ًّإىل  1.66ةى اوٚو )ٞضت٘ كى عباص.ٝ
ٗ 1.67 ًّحت 2.33 ٟةى ًت٘عع )ٞضت٘ كى عباص.ٝ
ٗ 2.34 ًّحت 3.00 ٟةى كبري )ٝضت٘ كى عباص.ٝ
حٚد مت حغدداب اهتلددضاصا ٗاهِغد املٙ٘٣دد ٞهتخزٙددز اعددت ابا قددضار عِٚددٞ
اهزصاع ٞجتاٖ عباصا اراٗص اهضٚ٢غ ٞاهيت تتطٌِٔا
 أداة الدراسة.

ٗبعز سهم مت حغاب اهق ٍٚاإلحصا ٞٚ٢اهتاه: ٞٚ
ًعاًى اعصتبا بريعْ٘ ذتغاب صزق اعتغاق اهزاخو. ٛ
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ًعاًى هما كضُٗباذ هقٚاؼ وبا اععتباُ. ٞ
املت٘ع اذتغاب ٛامل٘طْٗ املضجب) " ٗ " Weighted Meanسهم ملعضقدً ٞدز٠
اصتماحل ٗ اطتماض اعت ابا قضار ع ِٞٚاهزصاع ٞعو ٟكى عباص ٝاهزصاعٞ
ًا اهعوٍ بريُٕ ٙمٚز ق تضت ٚاهعباصا حغ عوً ٟت٘ع حغابً٘ ٛطْٗ.
املت٘عدد د اذتغددددابٗ " Mean " ٛسهددددم ملعضقددددً ٞددددز ٠اصتمدددداحل ٗ اطتمدددداض
اعت ابا قضار ع ِٞٚاهزصاع ٞعّ ار٘ص بص٘ص ٝعاًً ٞت٘ع ًت٘ععا
اهعباصا ).
مت اعتدزاَ اعضتضا املعٚاص "Standard Deviation" ٜهوتعض عودً ٟدز٠
اضتددضا اعددت ابا قددضار عِٚدد ٞاهزصاعدد ٞهلددى عبدداصً ٝددّ عبدداصا اهزصاعدد.ٞ
ٗٙيحددظ ْ اعضتددضا املعٚدداص٘ٙ ٜضددب اهتؾددتت ق اعددت ابا قددضار عِٚددٞ
اهزصاع ٞهلى عباص ًّ ٝعباصا ًتغريا اهزصاع ٞقلوٌدا اارتبدت اٌٚتدٕ ًدّ
اهصمض تضكظ اععت ابا ٗاطتمض تؾتتٔا ب املقٚاؼ.
 مت اعتدزاَ اختباص ) ملعضق ٞاهمضٗق سا اهزعه ٞاإلحصدا ٞٚ٢اهديت تعدظ٠
هوبٚاُا ااٗه.ٞٚ
 ىتائج اختبار الفروض البحجية

 الفرض األول :يوجد تبـايً ىـى درجـة ممارسـة معلنـي الرتبيـة البدىيـة
تعليه بيشة ألبعاد الكفايات التعلينية مً وجهة ىظر املعلنني

ٙتددب ًددّ ادتددزٗي  ْ )4املعوٌ د ٙددضْٗ ْ اهلماٙددا ًددّ 1إىل  )8حغ د
تضتٚبٔدددا ق ادتدددزٗي تضتٚد د اهعبددداص )ٝثددداصؼ بزصجددد ٞكدددبري ٝحٚد د تدددضاٗح
ًت٘ععٔا اذتغدابً ٛدا بد  2.40إىل ٓٗ )2.55د٘ ًت٘عد ٙقدا ق اهم٣د ٞاهةاهةدٞ
ًددّ  2.34إىل ٓٗ )3.00دد ٛاهم٣دد ٞاهدديت تؾددري إىل خٚدداص املٌاصعدد ٞبزصجدد ٞكددبريٝ
ٗقٌٚا ٙو ٛعضض هولماٙا ًٗت٘ععٔا اذتغاب ٛاهدتٌلّ ًدّ ًٔداصا اهرتبٚدٞ
اهبزُٚدد "2.55" ٞتدد٘قري ُؾددع ٞتعوٌٚٚدد ٞق ضدد٘ ١اإلًلاُددا املتدد٘قض ٝق املزصعددٞ
" "2.50تٌِ ٞٚا ٘اٙا اهضٙاضٗ ٞٚإؽباحل امل٘ٚي ٗاهضغبا " "2.45اختٚداص اآدزا
املِاعدب ٞملقددضص اهرتبٚدد ٞاهبزُٚد "2.45" ٞغددضؼ اهقدد ٍٚاهضٙاضد ٞٚاهعوٚددا ق ُمدد٘ؼ
اهتيًٚددش " "2.40حتزٙددز اإلجددضا١ا اهتعوٌٚٚدد ٞاملِاعددب ٞملقددضص اهرتبٚدد ٞاهبزُٚددٞ
"ً "2.40ضاعا ٝاهقزصا اهمضرٙد ٞبد اهتيًٚدش " "2.40حتزٙدز اه٘عدا٢ى ٗااجٔدظٝ
ٗاارٗا املتِ٘عدد ٞاملِاعددب ٞهوددزصؼ " .)"2.40بٌِٚددا ٙددضْٗ ْ اهلماٙددا ًددّ 9إىل
 )20حغ تضتٚبٔا ق ادتزٗي عيٖ تضت ٚاهعبداص )ٝثداصؼ بزصجدً ٞت٘عدعٞ
حٚد تددضاٗح ًت٘عددعٔا اذتغددابً ٛددا ب د  1.95إىل ٓٗ )2.30دد٘ ًت٘ع د ٙقددا ق
اهم٣دد ٞاهةاُٚددً ٞددّ  1.67إىل ٓٗ )2.33دد ٛاهم٣دد ٞاهدديت تؾددري إىل خٚدداص املٌاصعددٞ
بزصجً ٞت٘ععٗ ٞقٌٚا ٙو ٛعضض هولماٙدا ًٗت٘عدعٔا اذتغداب ٛاعدتدزاَ
اه٘عا٢ى اهتعو ٌٞٚٚاهغٌعٗ ٞٚاهبصض ٞٙاملي "2.30" ٌٞ٢اٚار ٝاهعاب٘ص اهصباحٛ
بلمددا "2.25" ٝ١اإلؽددضا عودد ٟااُؾددع ٞاهزاخوٚدد ٞق املزصعدد "2.20" ٞاعددتدزاَ
اهعضا٢ددا اهدديت تغدداعز عودد ٟإودداص ٝاهزاقعٚدد ٞهددز ٠اهتيًٚددش " "2.20حطدد٘ص رٗصا
تزصٙبٚدد ٞهتعدد٘ٙض ًغددت٘ ٠املعوددٍ " "2.20اذتمددات عوددً ٟددّ ٗعدديً ٞاهتيًٚددش
" "2.20اعددتدزاَ اهعضا٢ددا اذتزٙةدد ٞق تعودد ٍٚاملٔدداصا اهضٙاضدد "2.10" ٞٚإؽددضان
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اهتيًٚش ق ُؾدع ٞخداصج املزصعد ٞعودً ٟغدت٘ ٠إراص ٝاهتعود "2.10" ٍٚاعدتدزاَ
اهتقددً٘ ٍٙددّ خدديي ااعددو٘ب اهعٌودد "2.10" ٛاعددتدزاَ اهتقدد٘ ٍٙاهِ ددض"2.05" ٜ
ًضاعا ٝاععتٌضاص ٞٙق تق٘ ٍٙاهتيًٚش " "2.05اعتدزاَ اهتق٘ ٍٙارتتاً ٛاهدشٜ
ظتض ٜق ُٔا ٞٙكى ً٘اأ تعو.)"1.95" ٌٛٚ
جزٗي ٘ٙ :) 4ضب رصج ٞراصعً ٞعوٌ ٛاهرتب ٞٚاهبزُ ٞٚق تعو ٍٚبٚؾ ٞهولماٙا اهتعوٗ ًّ ٌٞٚٚجٔٞ
ُ ض املعوٌ
كبريٝ
.1
.2
.3
.4

غضؼ اهق ٍٚاهضٙاض ٞٚاهعوٚدا ق ُمد٘ؼ
اهتيًٚش
تٌِ ٞٚا ٘اٙا اهضٙاضٗ ٞٚإؽباحل امل٘ٚي
ٗاهضغبا
اختٚاص اآدزا املِاعدب ٞملقدضص اهرتبٚدٞ
اهبزُٞٚ
حتزٙددز اإلجددضا١ا اهتعوٌٚٚدد ٞاملِاعددبٞ
ملقضص اهرتب ٞٚاهبزُٞٚ

.5

ًضاعا ٝاهقزصا اهمضر ٞٙب اهتيًٚش

.6

حتزٙددددز اه٘عددددا٢ى ٗااجٔددددظٗ ٝاارٗا
املتِ٘ع ٞاملِاعب ٞهوزصؼ

.7

اهتٌلّ ًّ ًٔاصا اهرتب ٞٚاهبزُٞٚ

.8

ت٘قري ُؾع ٞتعو ٌٞٚٚق ض٘ ١اإلًلاُا
املت٘قض ٝق املزصعٞ

.9

اعتدزاَ اه٘عدا٢ى اهتعوٌٚٚد ٞاهغدٌعٞٚ
ٗاهبصض ٞٙامليٌٞ٢

.10

اإلؽدددضا عوددد ٟااُؾدددع ٞاهزاخوٚددد ٞق
املزصعٞ

.11

اعددتدزاَ اهعضا٢ددا اذتزٙةدد ٞق تعوددٍٚ
املٔاصا اهضٙاضٞٚ
اعتدزاَ اهعضا٢ا اهيت تغاعز عو ٟإواصٝ
اهزاقع ٞٚهز ٠اهتيًٚش
حط٘ص رٗصا تزصٙب ٞٚهتع٘ٙض ًغت٘٠
املعوٍ

.12
.13
.14

اٚار ٝاهعاب٘ص اهصباح ٛبلماٝ١

.15

اذتمات عوٗ ًّ ٟعيً ٞاهتيًٚش

.16

إؽددددضان اهتيًٚدددددش ق ُؾدددددع ٞخددددداصج
املزصع ٞعوً ٟغت٘ ٠إراص ٝاهتعوٍٚ

.17

اعتدزاَ اهتق٘ ٍٙاهِ ضٜ

.18

اعددتدزاَ اهتقددً٘ ٍٙددّ خدديي ااعددو٘ب
اهعٌوٛ

.19

ًضاعا ٝاععتٌضاص ٞٙق تق٘ ٍٙاهتيًٚش

.20

اعتدزاَ اهتق٘ ٍٙارتتاً ٛاهش ٜظتضٜ
ق ُٔا ٞٙكى ً٘اأ تعوٌٛٚ

ًت٘ععٞ

اوٚوٞ

املت٘ع
اذتغابٛ

اعضتضا
املعٚاصٜ

ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
ن
%
2.26

املت٘ع اهعاَ
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بو د املت٘عدد اذتغدداب ٛاهعدداَ ردد٘ص راصعددً ٞعوٌدد ٛاهرتبٚدد ٞاهبزُٚدد ٞق
تعو ٍٚبؾب ٞهولماٙا اهتعوً ٌٞٚٚدّ ٗجٔد ُ ٞدض املعوٌد ٓٗ )2.26د٘ ًت٘عد
ٙقدددا ق اهم٣ددد ٞاهةاُٚدددً ٞدددّ  1.67إىل ٓٗ )2.33ددد ٛاهم٣ددد ٞاهددديت تؾدددري إىل خٚددداص
املٌاصع ٞبزصجً ٞت٘عع.ٞ
 الفرض الجاىي  :توجد ىروق ذات داللة إحصائية
التعلينية ترجع ملتغري املؤهل العلني .

استخداو الكفايـات

جزٗي ٘ٙ :) 5ضب ٓى ت٘جز قضٗق سا رعه ٞإحصا ٞٚ٢ق اعتدزاَ اهلماٙا اهتعو ٌٞٚٚتعظ ٠ملتغري
املؤٓى اهعوٌٛ
اهعزر

املؤٓى

املت٘ع اذتغابٛ

اعضتضا املعٚاصٜ

اهزعه ٞاإلحصاٞٚ٢

اٌٞٚ

بلاه٘ص٘ٙؼ
بلاه٘ص٘ٙؼ  +ربوَ٘
تضبٜ٘

ٙتب ًّ ادتزٗي عيٖ عزَ ٗج٘ر قضٗق سا رعه ٞإحصا ٞٚ٢ق اعدتدزاَ
اهلماٙا اهتعو ٌٞٚٚتعظ ٠ملتغري املؤٓى اهعوٌٛ
 الفرض الجالح  :توجد ىروق ذات داللة إحصـائية
التعلينية ترجع ملتغري عدد سيوات العنل.

اسـتخداو الكفايـات

جزٗي ٘ٙ :) 6ضب ٓى ت٘جز قضٗق سا رعه ٞإحصا ٞٚ٢ق اعتدزاَ اهلماٙا اهتعو ٌٞٚٚتعظ ٠ملتغري
عِ٘ا اهعٌى

عزر عِ٘ا اهعٌى

اهعزر

املت٘ع اذتغابٛ

اعضتضا املعٚاصٜ

اٌٞٚ

اهزعه ٞاإلحصاٞٚ٢

اى ًّ  5عِ٘ا
ًّ  50إىل  10عِ٘ا

ٙتب ًّ ادتزٗي عيٖ عزَ ٗج٘ر قضٗق سا رعه ٞإحصا ٞٚ٢ق اعدتدزاَ
اهلماٙا اهتعو ٌٞٚٚتعظ ٠ملتغري عِ٘ا اهعٌى
 ملخص اليتائج :

غاهبٚدد ٞقددضار اهزصاعدددً ٞؤٓوددٍٔ اهعوٌددد ٛبلدداه٘ص٘ٙؼ ٗسهدددم بِغددب ٞبوغدددت
 )%70.0بٌِٚا بوغت ُغب ٞاهشً ّٙؤٓؤٍ اهعوٌد ٛبلداه٘ص٘ٙؼ  +ربودَ٘ تضبدٜ٘
.)%30.0
ُغب ٞاهش ّٙخزًتٍٔ اى ًّ  5عِ٘ا ٗاهش ّٙخدزًتٍٔ ًدّ  5إىل  10عدِ٘ا
كاُت ًتغاٗ ٞٙح ٚبوغت .)%50.0
ٙض ٠املعوٌ ٙضْٗ ْ اهلماٙا اهتاه ٞٚثاصؼ بزصج ٞكدبري ٝحٚد تدضاٗح
ًت٘عدددعٔا اذتغدددابً ٛدددا بد د  2.40إىل ٓٗ )2.55ددد٘ ًت٘عد د ٙقدددا ق اهم٣دددٞ
اهةاهة 2.34 ًّ ٞإىل  ٛٓٗ )3.00اهم ٞ٣اهديت تؾدري إىل خٚداص املٌاصعد ٞبزصجدٞ
كبري: ٝ
اهتٌلّ ًّ ًٔاصا اهرتب ٞٚاهبزُ."2.55" ٞٚ
ت٘قري ُؾع ٞتعو ٌٞٚٚق ض٘ ١اإلًلاُا املت٘قض ٝق املزصع."2.50" ٞ
 تٌِ ٞٚا ٘اٙا اهضٙاضٗ ٞٚإؽباحل امل٘ٚي ٗاهضغبا "."2.45
اختٚاص اآزا املِاعب ٞملقضص اهرتب ٞٚاهبزُ."2.45" ٞٚ
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غضؼ اهق ٍٚاهضٙاض ٞٚاهعوٚا ق ُم٘ؼ اهتيًٚش "."2.40
حتزٙز اإلجضا١ا اهتعو ٌٞٚٚاملِاعب ٞملقضص اهرتب ٞٚاهبزُ."2.40" ٞٚ
ًضاعا ٝاهقزصا اهمضر ٞٙب اهتيًٚش "."2.40
حتزٙز اه٘عا٢ى ٗااجٔظٗ ٝاارٗا املتِ٘ع ٞاملِاعب ٞهوزصؼ "."2.40
بٌِٚا ٙضْٗ ْ اهلماٙا ًّ 9إىل  )20ثاصؼ بزصجً ٞت٘عع ٞحٚد تدضاٗح
ًت٘عدددعٔا اذتغدددابً ٛدددا بد د  1.95إىل ٓٗ )2.30ددد٘ ًت٘عد د ٙقدددا ق اهم٣دددٞ
اهةاُ 1.67 ًّ ٞٚإىل  ٛٓٗ )2.33اهم ٞ٣اهيت تؾري إىل خٚاص املٌاصعد ٞبزصجدٞ
ًت٘عع ٗ ٞاهلماٙا ٓ: ٛ
اعتدزاَ اه٘عا٢ى اهتعو ٌٞٚٚاهغٌعٗ ٞٚاهبصض ٞٙاملي."2.30" ٌٞ٢
اٚار ٝاهعاب٘ص اهصباح ٛبلما."2.25" ٝ١
 اإلؽضا عو ٟااُؾع ٞاهزاخو ٞٚق املزصع."2.20" ٞ
 اعتدزاَ اهعضا٢ا اهيت تغاعز عو ٟإواص ٝاهزاقع ٞٚهز ٠اهتيًٚش "."2.20
حط٘ص رٗصا تزصٙب ٞٚهتع٘ٙض ًغت٘ ٠املعوٍ "."2.20
اذتمات عوٗ ًّ ٟعيً ٞاهتيًٚش "."2.20
اعتدزاَ اهعضا٢ا اذتزٙة ٞق تعو ٍٚاملٔاصا اهضٙاض."2.10" ٞٚ
 إؽضان اهتيًٚش ق ُؾع ٞخاصج املزصع ٞعوً ٟغت٘ ٠إراص ٝاهتعو."2.10" ٍٚ
اعتدزاَ اهتق٘ ًّ ٍٙخيي ااعو٘ب اهعٌو."2.10" ٛ
اعددتدزاَ اهتقدد٘ ٍٙاهِ ددضً "2.05" ٜضاعددا ٝاععددتٌضاص ٞٙق تقدد٘ ٍٙاهتيًٚددش
"."2.05
اعتدزاَ اهتق٘ ٍٙارتتاً ٛاهش ٜظتض ٜق ُٔا ٞٙكى ً٘اأ تعو."1.95" ٌٛٚ
 بو د املت٘عدد اذتغدداب ٛاهعدداَ ردد٘ص راصعددً ٞعوٌدد ٛاهرتبٚدد ٞاهبزُٚدد ٞق
تعوددد ٍٚبؾدددب ٞهولماٙدددا اهتعوٌٚٚدددً ٞدددّ ٗجٔددد ُ ٞدددض املعوٌد د ٓٗ )2.26ددد٘
ًت٘ع ٙقا ق اهم ٞ٣اهةاُ 1.67 ًّ ٞٚإىل  ٛٓٗ )2.33اهم ٞ٣اهديت تؾدري إىل
خٚاص املٌاصع ٞبزصجً ٞت٘عع.ٞ
 عددزَ ٗجدد٘ر قددضٗق سا رعهدد ٞإحصددا ٞٚ٢ق اعددتدزاَ اهلماٙددا اهتعوٌٚٚددٞ
تعظ ٠ملتغري املؤٓى اهعوٌ.ٛ
 عددزَ ٗجدد٘ر قددضٗق سا رعهدد ٞإحصددا ٞٚ٢ق اعددتدزاَ اهلماٙددا اهتعوٌٚٚددٞ
تعظ ٠ملتغري عِ٘ا اهعٌى
 التوصيات :

ًددّ خدديي اهِتددا٢ج اهدديت مت اهت٘صددى إهٔٚددا ًددّ ابددى اهباحد ٘ٙصدد ٟاهباحد
باآلت:ٛ
ظتد ْ ضتددزر بزادد ٞطضٙقدد ٞاارا ١املةودد ٟهولماٙددا اهتعوٌٚٚدد ٞهوٌعوددٍ قددٟ
املقدداَ ااٗيٗ .تضتلددظ توددم اهعضٙقدد ٞعودد ٟامللُ٘ددا اهددةيا ادت٘ٓضٙدد ٞامللْ٘
املعضق ٟد امللْ٘ اه٘جزاُ ٟد امللْ٘ اهغو٘ك)ٟ
ظت إعزار رهٚى إجضا٘ٙ ٛ٢طحل عوً ٟعوٌ ٟاهرتب ٞٚاهبزُ ٞٚهإلهتظاَ بٕ عِدز
تِمٚش ًٔأًٍ اه٘تٚم.ٞٚ
بعددز حتزٙددز طضٙقدد ٞاارا ١املةودد ٟهولماٙددا ٗإعددزار اهددزهٚى اهتِمٚددش ٜظتد
تصددٌ ٍٚحظًددً ٞددّ اه د اًج اهتزصٙبٚددٙ ٞتٍ تددزص ٙاملعوٌ د عؤٚددا بصددمٞ
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رٗصٙددٙٗ ٞددتٍ تع٘ٙضٓددا باعددتٌضاص هوتغددا ًددا اهغددريا ٗاهتعدد٘صا اذتزٙةددٞ
ارٚع ٞباهعٌو ٞٚاهتعو.ٌٞٚٚ
ٗضددا ُ دداَ ستددزر ٗعدداري هتقٚدد ٍٚراً ١عوددٍ اهرتبٚدد ٞاهبزُٚددٙ ٞقدد ٍٚخدديي
ًغدددت٘ ٠تعبٚقدددٕ هولماٙدددا اهتعوٌٚٚدددٗ ٞاُعلاعدددٔا عوددد ٟاهتوٌٚدددش ٗاملزصعدددٞ
ٗا تٌا.
 اإلٓتٌددداَ بإعدددزار خضجددد ٛاهرتبٚددد ٞاهبزُٚددد ٞإعدددزارلا جٚدددزا مل٘اجٔددد ٞحتدددزٙا
ٗصع٘با ًِٔ ٞاهتعو.ٍٚ
تبصري املعوٌ باعجتآدا املعاصدض ٝق اهرتبٚد ٞاهبزُٚدٗ ٞعقدز اجتٌاعدا
ُٗزٗا رٗص.ٞٙ
إهظاَ ًعوٌ ٛاهرتب ٞٚاهبزُ ٞٚبإكٌاي تريٓٚؤٍ اهعوٌ. ٛ
 املراجع :

 أوالً :املراجع العربية
 ارتدد٘ه ً ٛد ُدد٘ص  )2001صدد٘ي اهرتبٚدد ٞاهبزُٚددٗ ٞاهضٙاضدد ٞٚاملِٔٚددٗ ٞاإلعددزار املٔددين اهِ دداَاهعوٌ ٛااكار  ٛاهقآض ٝراص اهملض اهعضب.ٛ
 ب٘ اهِ ا دز عظ اهزً )2001 ّٙعوٍ اهرتب ٞٚاهضٙاضً "ٞٚلتب ٞؽ ض ٝاهزص املِص٘ص.ٝ اعددلِزص قدداٙظ ٝاعددلِزص  )2000هولماٙددا اهتزصٙغدد ٞٚاهيطًدد ٞهتددزصٙػ اهضٙاضددٚا ق املددضحوتاععزاٗ ٞٙاهةاًُ٘ .ٞٙلتب ٞؽ ض ٝاهزص املِص٘ص.ٝ
 اهبٚاص ٜقٔز عبز احل س )1988 ٙاهلماٙدا اهتعوٌٚٚد ٞااعاعد ٞٚاهيطًد ٞملعودٍ املضحود ٞاهةاُ٘ٙدٞععددتدزاَ اذتاعدد٘ب كتقِٚدد ٞق اهتددزصٙػ اهصددمًٗ ٛددز ٠ت٘اقضٓددا هددٕ صعدداهً ٞاجغددتري غددري
ًِؾ٘ص ٝادتاًع ٞااصرُ ٞٚااصرْ.
 ارت٘اه ددز ٝستٌ ددز  )1987تص دد٘صا املؾ ددتغو ق إع ددزار املعوٌدد هولماٙددا اهتعوٌٚٚددد ٞاهيطًدددٞملعوٌ ٛاملضحو ٞاإلهظاً ٞٚق ااصرًْ .ضكظ اهبخ ٗاهتع٘ٙض اهرتب٘ ٜجاًع ٞاهريً٘ن إصبز.
 اهؾددٌض ٜعبددز اهددضدّ بددّ ستٚغددّ ا ددزٙضؼ  )1999عدداه ٚتٌِٚدد ٞاهلماٙددا املِٔٚدد ٞملددزٙضًٜزاصؼ اهتعو ٍٚاهعاَ مبز ِٞٙاهضٙاض .صعاهً ٞاجغتري غري ًِؾ٘ص ٝجاًع ٞاملوم عع٘ر .
 اهمددضا قدداصٗق دددز )1999 ٜاجتآددا اهت زٙددز ق ًِددآج اهتعودد ٍٚااعاعدد "ٛاهرتبٚدد ٞادتزٙددز.ٝاهعزر ارتاًػ اهغِ ٞاهضابع ٞعؾض.ٝ
 اهِ دداص حغددّ عبددز احل ستٌددز ً )1997ددز ٠ت دد٘اقض اهلماٙددا اهتقِٚدد ٞاهتعوٌٚٚدد ٞهددزً ٠عوٌدددًٛضحودد ٞاهتعودد ٍٚااعاعدد ٛق ااصرْ ٗرصجدد ٞراصعددتٍٔ ددا ًددّ ٗجٔدد ُ ٞددض املعوٌ د ُمغددٍٔ".
صعاهً ٞاجغتري غري ًِؾ٘ص ٝجاًع ٞاهريً٘ن اعصرْ.
 املددزخو ٛستٌددز عوددٓ1439 ٛدد) اهلمددا ٝ١اهزاخوٚدد ٞهوتعودد ٍٚاهعدداه ٛباملٌولددً٘ ٞاددا جاًعدد ٞاملوددمعبز اهعظٙظ
 املعض ستٌز حغّ املعض  )2004اهلماٙا املِٔ ٞٚملعوٌ ٛاهرتب ٞٚاهبزُٚد ٞارتاصدًٗ ٞدز ٠ت٘اقضٓداهز ٍٔٙق اهغع٘ر" ٞٙصعاهً ٞاجغتري غري ًِؾ٘ص ٝجاًع ٞاملوم عع٘ر.
 اهعزٗاُ ٟخاهز ً ٔض  )2006اهلماٙا املِٔ ٞٚهوٌعوٍ جاًع ٞصِعا ١اه.ٌّٚ بٔا ١اهز ّٙحغ كاًى  )2003قً ٟقرتق اهعضق اهقآض ٝراص املعاص . جاًى عبزاهضدّ عبزاهغيَ جاًى  )2000اهلماٙا اهتزصٙغ ٞٚاهيطً ٞهتعد٘ٙض ًقدضص طضا٢دااهتزصٙػ اهعاًٗ ٞارتاص ٞهعيب اهزصاعا اعجتٌاعٚد ٞبلوٚد ٞاهرتبٚد ٞجاًعد ٞصدِعا .١جاًعدٞ
صِعا ١اه.ٌّٚ
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 جاًى عبزاهضدّ عبزاهغيَ جاًى  )2001اهلماٙا اهتعو ٌٞٚٚق اهقٚاؼ ٗاهتق٘ٗ ٍٙاكتغابٔاباهتعوٍ اهشات ٛعٌاْ ااصرْ راص املِآج .
 صقض ستٌز صقض ً )2001ز ٠اكتغاب ًعوٍ اهمٚظٙدا ١باملضحود ٞاهةاُ٘ٙد ٞباهلماٙدا اهتعوٌٚٚدٞاهيطً ٞملِٔ ٞاهتزصٙػ "صعاهً ٞاجغتري غري ًِؾ٘ص ٝجاًع ٞحا٢ى.
 عبزا  ٚددز عو دد ٛعبزا  ٚددز  ) 1996اهلما ٙددا اإلؽ ددضاق ٞٚمل دد٘جٔ ٛاهرتب ٚدد ٞاهعٌوٚدددً ٞدددّ ٗاادددااهتزص ٙاملٚزاُ ٛق ض٘ ١اعجتآا املعاصدض "ٝصعداهً ٞاجغدتري غدري ًِؾد٘ص ٝجاًعد ٞاَ اهقدض٠
ًل ٞامللضً.ٞ
 عغري ٜستٌز بّ عبزاحل ستٌز ً )2001ز ٌٞٚٓ ٠اهلماٙدا اهتعوٌٚٚد ٞاهيطًد ٞملعودٍ اهرتبٚدٞاهبزُٚدد ٞق املضحودد ٞاملت٘عددع ٞمبزِٙدد ٞاهضٙدداض" صعدداهً ٞاجغددتري غددري ًِؾدد٘ص ٝجاًعدد ٞاملوددم
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