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التكنولوجية الالزمة للمعلمين ودرجة ممارستهم لها  كفاياتال" 
 من وجهة نظر مديري المدارس 

 " والمشرفين التربويين 
 

 د. وفاء محمد حمدان  الحياصات

 وزارة التربية والتعليم

 مديرية التربية والتعليم /لواء الرمثا
 

 الممخص
رػػتا ار  ي ػػيف فتسجػػى   هنفرفجيػػتكار كفايػػات ار تػػفا س تسجػػى هػػت ت ارتسا ػػى إرػػة   س ػػى 

  اس ػػػتلـ رلػػػا   ػػػف فجلػػػى ندػػػس  ػػػتسان ار ػػػتاس  فار يػػػس يف ارتساػػػفييف  ػػػ   تيسيػػػى تسايػػػى رػػػفان 
( 18فعػتتهـ   تسان ار ػتاس  فار يػس يف ارتساػفييف تكفف  جت ع ارتسا ى  ف ج يع  ارس ثا،حيث

( كفايى 03ارنلائيى  ف  يتسا ى. فقت ص  ت ا تاانى تكفنت    صفستلا رفاعتاسفا ج ي ًا عينى 
ارتقنيػػػػات :  جػػػػاؿ تصػػػػ يـ ارتػػػػتسي ، فا ػػػػتساتيجيات ارتػػػػتسي ، فا ػػػػت تاـ   جػػػػا ت  اسا ػػػػى  ػػػػ 
، ف جػاؿ ارتقػػفيـ. فا ػت تفةيػػع ا  ػتاانى فتفسيللػػا فتحيييلػا، تفصػػيت ارتسا ػػى  األجلػةة ارت يي يػػىف 

 إرة عتة نتائج  ف أه لا: 
نى ارتسا ػى رتسجػى تػفا س اركفايػات ارتكنفرفجيػى ايغ ار تف ط ارح اا  رتقتيسات ا سات عي -

( فهػػف يقااػػؿ ارتقػػتيس 3.04(  اػػانحساؼ   يػػاس      0.83ارالة ػػى ري  ي ػػيف عيػػة ا تاة ككػػؿ  
 اتسجى تفا س كايسة .

تػػػػسافح ار تف ػػػػط ارح ػػػػاا  رتقػػػػتيسات عينػػػػى ا ػػػػسات ارتسا ػػػػى رتسجػػػػى   اس ػػػػى اركفايػػػػات  -
(  0.83 – 0.88تصػػ يـ ارتػػتسي  فا ػػتساتيجياته اػػيف    ارتكنفرفجيػػى ارالة ػػى ري  ي ػػيف ر جػػار 
 فيقااؿ ارتقتيس اتسجى   اس ى كايسة .
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تػػػػسافح ار تف ػػػػط ارح ػػػػاا  رتقػػػػتيسات عينػػػػى ا ػػػػسات ارتسا ػػػػى رتسجػػػػى   اس ػػػػى اركفايػػػػات  -
 – 0.41ارتكنفرفجيػػػى ارالة ػػػػى ري  ي ػػػػيف ر جػػػار  ارتقػػػػفيـ فا ػػػػت تاـ ا جلػػػةة فارتقنيػػػػات  اػػػػيف   

ؿ ارتقتيس اتسجى   اس ى  تف طى فقت ايغ ار تف ط ارح اا  رتقتيسات ا سات ار ينى ( فيقاا 0.30
( فيقااػؿ ارتقػتيس اتسجػى   اس ػى 3.44( اػانحساؼ   يػاس   0.43عية تسجى ار  اس ى ككؿ    

  تف طى . 
 ارتكنفرفجيػػى  تػػفا س اركفايػػات تسجػػى  فجػػفت استاػػاط  فجػػب ة  ت رػػى إحصػػائيى اػػيف -          

 ،فتسجى   اس تلـ رلا ر  ي يف ارتا 
 تةتات تسجى   اس تلـ رلا. ار  ي يف فهةا يييس أنه كي ا ةات تفا س اركفايات رتا  

  ارااحثى  تف   ضفن ارنتائج أفص
  يهتكنفرفجاركفايات ارإجسان ار ةيت  ف ارتسا ات حفؿ  فضفع اركفايات ايكؿ عاـ ف    -

 . ار  ي يفعنت ت ييف ايكؿ  اص فا  تفاتة  ف ارقائ ى ار  تة 
 تأهيؿ ار  ي يف عية أ ا    اس ى اركفايات ار لنيى   ي ا ارتكنفرفجيى  نلا . -
تف يػػؿ  تاا ػػى تفديػػؼ اركفايػػات ارتكنفرفجيػػى  ػػ   جػػار  ا ػػت تاـ ا جلػػةي فارتقنيػػات فارتقػػفيـ  -

 رتا   ي   ار تاس  .

عتا - تها ااإل اتة  ف ياكى ا نتسنػت  ػ  ت كيف ار  ي يف رتتسيب طياتلـ عية إجسان اراحفث فا 
 ار  تاسات ار تس يى . 

 
 اركي ات ار فتاحيى :  ارتكنفرفجيا ، اركفايات ، ار يس فف . 
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Technological competencies needed for teachers and their 

practice degree of them as perceived by schools' 

principals and educational supervisors 
 

Dr. Wafa' Heyyassat 

Ministry of Education- Jordan 

 

Abstract 

The objective of the study was to investigate availability 

of technological competencies among schools' teachers and 

their practice level of them as perceived by schools' principals 

and educational supervisors at Al Ramtha Educational 

Directorate. Population of the study consisted of all schools' 

principals and educational supervisors, totaling 87 schools' 

principals and educational supervisors representing the 

sample of the study. To collect data, the researcher developed 

a questionnaire consisting in the final format of 50 

competencies distributing on the following domains: 

instructional design, instructional strategies, using technology 

and instructional multi media and assessment. After data was 

distributed, transcribed and analyzed, results of the study 

indicated: 

- Means for practice degree of technological 

competencies needed for teachers for instructional 

programs design and strategies ranked between (3.70- 

3.71), indicating high practicing degree. 

- Means for practice degree of technological 

competencies needed for teachers for assessment and 

employing devices and media ranked between ( 3. 03- 
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3.48), indicating moderate practice degree, while the 

total means scores for the practice degree totaled 3.46 

( SD= 0.44), indicating moderate practice degree. 

- Significant positive correlation was found between 

availability of technological competencies among 

teachers and their practice degree of these 

technological competencies. 

Based on the results reported in the study, the researcher 

recommends 

- The need for future research investigating teachers' 

competencies in general and technological 

competencies in particular when employing teachers. 

- Qualifying teachers based on their practice of 

technological professional competencies. 

- Follow teachers' use of devices, technologies and   

assessment. 

- Allowing teachers to train their students to conduct 

research via the use of Internet available in schools' 

computer labs. 

 
Key Words: Technology, Competencies, Educational Supervisors   
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 المقدمة
 ػا يتصػؼ انجػاح ار  ييػى ارت يي يػى   يػتـ أ  ا  ػاعتة ار  يػـ  ػار  يـ  أف 

ف ا يت تع اه  ف سغاى ف يؿ ريت ييـ هف ارة  ي ػاعت ارطارػب عيػة  اه  ف كفانات
 ار اسات ارتسافيى ار نا اى . ارت يـ فيليئه  كت اب

ع ييػػػى  ػػػف ع ييػػػى ارػػػت يـ فارت يػػػيـ  ار نصػػػس ارػػػة  يج ػػػؿ ار  يـ   يػػػةاؿ ػػػ 
ار ت يـ عية ارت يـ فارنجاح    تسا ته ف ع  ناجحى ف ا يةاؿ اري ص ارة  ي اعت

ار اضػ  فارحاضػس  ا ػت اف كػاف  هػةا  ػاف تفس ار  يػـ ا تيػؼ ايػكؿ جػفهس  اػيف
ارػػتسف  فهػػف ارػػة   ار  يػػـ هػػف كػػؿ يػػ ن  ػػ  ار  ييػػى ارت يي يػػى هػػف ارػػة  يحضػػس

ا  تاػاسات  ف ارة  ي ت تـ ارف ائؿ ارت يي يى فهف ارة  يضػعييسح ار  يف ات فه
 (8813  اياس ، رتقييـ ار ت ي يف  قت اصاح تفسي يت يؽ اارت طيط فارتنديـ

ار  يػػػـ تليػػػسا جػػػةسيا  ػػف ار صػػػس ارػػػة  كػػػاف ي ت ػػػت عيػػػة  حيػػث تليػػػس تفس
س فارت يػػيـ إرػػة ار صػػس ارػػة  ي ت ػػت عيػػة ارك ايػػفت اركسا ػػى فارقيػػـ كف ػػييى ريػػت يـ

ان كا ػػا رتطػػفس ارتسا ػػات  ػػ   جػػاؿ ارتسايػػى  فيػػاكى ار  يف ػػات فهػػةا ارتليػػس جػػان
ت  ضت عنه  ف نتػائج فتفصػيات  فعيـ ارنف  فعيـ ارنف  ارت يي   ا اصى ف ا

ار  ييػى ارت يي يػى فار حػفس  ، حيث كانت قتي ا ت تاس ار  يـ ار نصس األ ا    ػ 
، فتا ا رةرؾ  قت تحفؿ   حفس األ ا  ارسئي   رلا ، فركنلا اآلف ت تاس ارطارب ار

ارطارػب ارػة  تت حػفس  ا هت اـ  ف ار  يـ ارة  كاف ي تأثس اار  ييى ارت يي يى إرة
فيػسح ا ػ   حفره ار  ييى ارت يي يى فةرؾ عف طسيؽ إيساكه    تحضيس ارتسف 

  ييػػػى ار أجػػػةان ار ػػػاتة ارتسا ػػػيى ، فا ػػػت تاـ ارف ػػػائؿ ارت يي يػػػى فارقيػػػاـ اارتجػػػاسب
 (8813 اياس ،  أيضا فار يتانيى انف ه فارقياـ اارتسا ات ار  تقيى فتقييـ أتائه
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فقػػػت  ػػػس هػػػةا ارتليػػػس ا ػػػتة  ساحػػػؿ  لػػػف ار يقػػػف ارػػػة  يحيػػػف ةهػػػف ارطارػػػب 
اار  يف ػػػات ، ف ػػػا كػػػاف عيػػػة ارطارػػػب  ػػػ  نلايػػػى ا  ػػػس ا  حفدلػػػا صػػػ ا الػػػتؼ 

 ػػس رلػػا  تفقفػػا عنػػت ا ػػتسجاعلا فقػػت ا  تحػػاف  قػػط ، أف اريػػاسح ري  يف ػػات ار ف
ارنقاط ارلا ضى  يلا ، اف ار  ػت تـ ريف ػائؿ ارت يي يػى فكػاف ا ػت تا ا عيػفائيا ، 
فقت ت ت تـ فقت حضفس ار فجػه اف اريجػاف ار تاا ػى ر ػس  تسف  جيػتة ا ػا لـ 
، أف ار جػػس  ريتجػػػاسب ار ي يػػى فقػػػت أ ػػػة ار  يػػـ يفكػػػس  ػػػ  ايػػساؾ ارطارػػػب اػػػاجسان 

 ارتجاسب انف ه .
ار اايسة ارت  تفيتي    ارحياة . فهػةي   ااه ا   ار لاسات ار ي يىالتؼ إك

 ػ  أاحػاث ارتسايػى فعيػـ ارػنف  أيضػا  ا قػت ارتطػفسس ار سحيى ارتطفسيى رتفس ار  يـ 
ار  ييػى ارت يي يػى اػتؿ ار  يػـ  فارت  أ ةت تنات  اضسفسة أف يكػفف ارطارػب  حػفس
ارػػة  يجػػب أف يحقػػؽ  فهػػف إة أنلػػـ أتسكػػفا أف ارطارػػب هػػف ارػػة  يجػػب أف يػػت يـ

ار  يػـ ،  األهػتاؼ ارتسافيػى فهػف ارػة  يجػب أف يكت ػب ار اػسات فار لػاسات فرػي 
يكيػؼ  فاارتار   اف كؿ ي ن    ارايئى ارت يي يى ا ا  يلا ار  يـ فار نلج يجػب أف

، اف تفس  ا ػػت تاتات ارطارػػب فقتساتػػه ف يفرػػه فاتجاهاتػػه فيكفػػؿ رػػه ارػػت يـ ارنػػاجح
 تسا ات .ار يسؼ عية ار

ف ع ت ػادـ ثػفسة ارتكنفرفجيػا فتػساكـ ار  يف ػات ار تااترػى  ػ  ار ػارـ  اػت رنػا 
 ف ا  اتة  ف ا  كانات ارتكنفرفجيى ارلائيػى  ػ  تطػفيس كفػانة ار  يػـ ارقػائـ عيػة 
ار  ييى ارت يي يػى ريصػاح  يػاسكا  ػ  فضػع ار قػسسات فتصػ يـ ا  تاػاسات فطػسؽ 

ا يػػػػساؼ ار ي ػػػػ  فا كػػػػاتي    عاػػػػتارسح ف تف يػػػػؽ ، ارتقيػػػػيـ ار  تيفػػػػى فارتفجيػػػػه ف 
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( فعيػػػة ار  يػػػـ  ػػػ  دػػػؿ هػػػةي ارثػػػفسة اف يكػػػفف قػػػاتسا عيػػػة ارقيػػػاـ  اػػػا تفاس 8338
 ارتاريى :
 Presentational Uses of : فس اريػاسح اا ػت تاـ ارف ػائؿ ارتقنيػىت -8

Technology اارحا ػػػفب  ف يلػػػا ي ػػػس  ار  يػػػـ ريطارػػػب ار حاضػػػسة   ػػػت ينا
فرتفضػيح  ػا  كى ار ار يػى فارف ػائؿ ارتقنيػى ار ػ  يى  نلػا فاراصػسيى   غنائلػافاريا

ارتكنفرفجيػا  جان  يلا  ف نقاط غا ضى ، ثـ يكيؼ ارطياػى ا ػت ةرػؾ اا ػت تاـ هػةي
ك صػػػاتس رياحػػػث فارقيػػػاـ اار يػػػاسيع ار كتايػػػى فهنػػػا عيػػػة ار  يػػػـ اف يليػػػ  ارطارػػػب 

ارتسا ػػى ، فيفضػػح رػػه  ت تا لا  ػػ   ػػت تاـ هػػةي ارف ػػائؿ ، فييػػسح رػػه كيفيػػى ا ػػ
 ا   ارنقاط ارلا ضى ، فيجيب عف ت اؤ ته فا تف اساته كا ى

 ارت ي يػػػػػى  تفس ار يػػػػجع عيػػػػػة ارتفاعػػػػؿ  ػػػػ  ار  ييػػػػػى ارت يي يػػػػى  2    
Interactive Uses of Technology 

 Generative Uses of : تفريػت ار  س ػى فاإلاػتاع تفس ار يػجع عيػة  3  

Technology عيػػة ا ػػت تاـ ارف ػػائؿ ارتقنيػػى  ػػف  لػػا ييػػجع ار  يػػـ ارطارػػبف ي
نيان اراسا ج ارت يي يى  ) ارالة ى رت ي ه كصفحات ارفيب تيقان ةاته فعية ااتكاس فا 

Web Pages )  فارقياـ ااركتااى فاألاحاث  ع ارطياى اآل سيف فأجسان ار ناقيات ،
ارت ػػافف  ػػع ة الئػػه  ارطارػػب عػػف طسيػػؽ اراسيػػت اإلركتسفنػػ  . كػػؿ هػػةا يحتػػاج  ػػف

 ي ػػا اينلػػا ، فهػػ   ف  ي يػػه هػػةي األتفاس ارثالثػػى تقػػع عيػػة  ػػط   ػػت س فتتػػتا ؿ
ار ػسات ت ي لػا ،  تحتاج  ف ار  يـ أف يتيح ريطارب قتسا  ف ارتحكـ اار اتة ارتسا ػيى

احقػػائؽ  فاف يطػػسح أ ػػئيى تت يػػؽ ا فػػاهيـ عا ػػى ففجلػػات ارندػػس أكثػػس   ػػا تت يػػؽ
 ب ارػػة  يػػتحكـ اار ػػاتة ارتػػ  يت ي لػػا يػػت يـ أ ضػػؿ   ػػا رػػفجةئيػػى ، إة أف ارطارػػ
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يػػػسحلا رػػػه ار  يػػػـ ك ػػػا أف ارطارػػػب  ػػػ  هػػػةي ارحارػػػى يتفاعػػػؿ  ػػػع ار  ييػػػى ارت يي يػػػى 
أكثس إيجاايى   ا رف تػسؾ ري  يػـ  سصػى ارتفػست ا  ييػى ارت يػيـ فارػتحكـ. ف ػع  ايكؿ

ا يػتس  إ  ا   ارتضحيات  ف جسان إعطان ارطارػب  سصػى ارػتحكـ ا ػ أف هناؾ
ارطارػػب يػػت يـ اطسيقػػػى صػػحيحى فيكت ػػب  لػػاسة ارػػػت يـ  أف ارػػساح ار ؤكػػت هػػف أف

رػػه  ػػف قاػػؿ ار  يػػـ قػػت ين ػػاها ألنلػػا تت يػػؽ  ارػػةات  ، إة أف ار  يف ػػات ار يػػسفحى
ارتػػ  يػػت يـ الػػا  ػػف تيقػػان نف ػػه ،  ا  س ػػى ندسيػػى ،  ػػ  حػػيف قػػت   ين ػػة ارطسيقػػى

 ( 8333اريجنى ارفطنيى ،  (ارحياة  تا ألنلا تت يؽ ا لاسة تائ ى تدؿ   ه
 نيأت ارحاجى إرة تطػفيس تفس ار  يػـ  ػف  ػةفت اار  يف ػات إرػة ف ف هنا

ا ػتقالريته  اار لاسات ار  ييى فأ اريب اراحث ارةات  ارت  ت ػتي ريحيػاة فتن ػ   ةفت
ارفسصػى  عية نف ه .  ف هنا  قت ا ة تفس ار  يـ يتجية    إتاحػى اتيفتفثؽ اعت 

 يقياـ اا   ارتسا ات ار  تقيى تحت أيساؼ ار  يـ فاتفجيه  نه . ررب ريطا

عػػتاتي  ػػف أجػػؿ تح ػػؿ   ػػ ف اارن ػػاى ري  يػػـ  ػػاف أتفاسي  ؤفريىف  ػػئفرياته فا 
إريلػػا  ػػ  ضػػفن ارتليػػسات ارتػػ  ييػػلتها  ارتفجيػػه  ػػ  هػػةا ارت يػػيـ  اػػت  ػػف ارندػػس

ف تحػتيات ف  ػئفريات يقاايػه  ػ ار جت ع فارت  تف س  ا يأ ة اه  ف اتجاهات ف ػا
األ ػػااب ارسئي ػػػيى  ففجلػػت كثيػػس  ػػػف اراحػػفث اريػػػـف اريػػتيت ري  يػػػـ اصػػفته أحػػػت

ار فائػػػؽ  رألة ػػػى ارتسافيػػػى ، ارتػػػ  ت ػػػانة  نلػػػا   دػػػـ  جت  ػػػات ار ػػػارـ ، فأحػػػت
 األ ا ػػيى أ ػػاـ حسكػػى ارتجتيػػت ارتساػػف  رتيايػػى عصػػس ار  يف ػػات ، فركػػف ارندػػسة

  رب ار يكيى ، فأف  ، يكفف هف  صتس ارحؿ ار نصفى تؤكت أف ار  يـ ي كف أف
ارتجتيػػػػت ارتساػػػػف    ي كػػػػف أف تػػػػنجح تفف أف يكػػػػفف عيػػػػة سأ ػػػػلا ار  يػػػػـ  ثػػػػفسة
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ار  يف ػات   ت نػة ارتقييػؿ  ػف أه يػى ار  يػـ ، أف ا  ػتلنان عنػه ك ػا   تكنفرفجيػا
 (.8888 هايـ ،ت نة    ارحقيقى تفسًا   تيفًا ره ،  يتصفس ارا   اؿ

 نػػ  ارلػػان تفس ار  يػػـ اػػؿ اف تفسة اصػػاح اكثػػس اه يػػى فصػػػ فاى ي فهػػةا  
 لػػف يػػ ص  اػػتع ةف كفػػػانة عاريػػى يػػتيس ار  ييػػى ارت يي يػػػى ااقتػػتاس في  ػػؿ عيػػػة 
تحقيػػؽ ط فحػػات ارتقػػتـ ارتقنيػػى ،   لنتػػه اصػػاحت  ةيجػػا  ػػف  لػػاـ ارقائػػت فار ػػتيس 

ى انتقػػاؿ فارناقػػت فار فجػػه  لػػف ي  ػػؿ عيػػة تحفيػػؿ غس ػػى ارصػػؼ ارػػة  كػػاف يػػتـ  يػػ
ار  يف ػػى ايػػكؿ ثااػػت ف ػػ  اتجػػاة فاحػػت  ػػف ار  يػػـ ارػػة ارطارػػب ، ارػػة ايئػػى ت يػػـ 
تينا يكيػػى تت حػػفس حػػفؿ ارطارػػب فيطػػفس  ل ػػا ع ييػػا رصػػفات ارطياػػى فاحتياجػػاتلـ 
فيتاػػع  لػػاسات تتسيايػػى تساعػػ  ا حتياجػػات فارتفق ػػات ار تااينػػى ري ت ي ػػيف، فيطػػفس 

ي عيػة ارػتفس اري صػ  رػه في  ػؿ اكفػانة ك سيػت  ل ا ع ييا ريتكنفرفجيا  ع تسكيػة 
 ف فجى ري حتفا ارت يي   .

ف  س تػه فعصػس اريػـف ا ػا يح يػه  أتاة ارفصػؿ اػيف عصػس األ ػ  ػار  يـ  
ااإلضػػا ى إرػػة ارػػتفس   ػػف تػػت ؽ   س ػػ  هائػػؿ  ػػ  حجػػـ ار  يف ػػات فتقنياتلػػا هػػةا

ار جت ػع فتقت ػه  ارسيات  ارة  يي اه ار  يـ ،  لف سائت اجت ػاع  ي ػلـ  ػ  تطػفيس
فت يح  عف طسيؽ تسايى األطفاؿ تسايى صحيحى تت ـ احب ارفطف فارحفاد عييه ،

 تال يػةي اطػسؽ ار  ػؿ ارػةات  ارتػػ  ت كػنلـ  ػف  تاا ػى اكت ػاب ار  ػػاسؼ فتكػفيف

ارقػػػتسات فار لػػػاسات فغػػػس  قػػػيـ ار  ػػػؿ ارج ػػػاع   ػػػ  نفف ػػػلـ ، فت فيػػػتهـ عيػػػة 
 .تلـ اريف يىف ارتي قساطيى    حيا   اس ى ارحياة
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فا ا اف ار  يـ هف جفهس ار  ييى ارت يي يى  ال ات ره  ف ا نفتاح عية كؿ  
 حاجػى ارندػاـ ارتساػف  رتحقيػؽ جتيت ا سفنى ت كنه  ف ا اتاع فا اتكاس،رػةا تتاكػت

 ارتفاةف ايف " ار لاسة ارتسافيى فار لاسة ا جت اعيى " 

 يػػـ  ػػف تحقيػػؽ تفق ػػات فةرػػؾ رت كػػيف ار  ري  ي ػػيف  ػػ   حػػيط ار تس ػػى ،
ر  ييػػى ارػػت يـ ، فقػػاتس عيػػة ا ػػت تاـ  ارػػتفس  نػػه كتساػػف   ػػتفلـ رألا ػػات ارتسافيػػى

ارػػػفديف  ا  ػػػت ت األتان ارتساػػػف   ارف ػػػائؿ ارتسافيػػػى ارتػػػ  ت كنػػػه  ػػػف أتان تفسي
ألهػػتاؼ ارندػػاـ ارتساػػف  ،   ار طيفاػػى، فس ػػع  قتستػػه ا جت اعيػػى  ػػف  ػػالؿ تانيػػه

ريات ارجتيػػتة  ػػأف عييػػه : أف يقػػـف اتػػتسيب ؤف ارتحػػتيات فار  ػػ فركػػ  يفاجػػه ار  يػػـ
جػػػب أف يت ػػػافف  ػػػع ار  ي ػػػيف اآل ػػػسيف ، احيػػػث ي  يػػػفف كفسيػػػؽ في ،نف ػػػه انف ػػػه

إتقػاف  -يتااترفف ار اسة  ي ا اينلـ فتت ثؿ أتفاس ار  يػـ  ػ : فاحت  تجان   ت افف
س ارناقت ، فارػت كف  ػف ارةات  ، فا تالؾ ارقتسة عية ارتفكي  لاسات ارتفاصؿ فارت يـ

ار تطفسة فاكت اب  لاسات تطايقلا    ار  ؿ فاإلنتاج ،   لـ عيفـ ار صس فتقنياته
ار ي يػػى ايػكؿ   يػػة ، فاإلتاسة ارصػفيى ارفاعيػػى فتليئػػى  فارقػتسة عيػػة عػس  ار ػػاتة

ا ػػت تاـ ارتقػػفيـ ار  ػػت س فارتلةيػػى ارساج ػػى أثنػػان  ايئػػى صػػفيى جيػػتة ، فارقػػتسة عيػػة
 (8333جااس   ارتتسي 

 ف ػػػػ  األستف أاػػػػتت فةاسة ارتسايػػػػى فارت يػػػػيـ ا هت ػػػػاـ اار نػػػػاهج فتطفيسهػػػػا  ،
فكػػػػةرؾ ا هت ػػػػاـ اأ ػػػػاريب تتسي ػػػػلا فتقفي لػػػػا ا ػػػػا يفاكػػػػب ارتكنفرفجيػػػػا فا نفجػػػػاس 
ار  س   ارة  نيلتي فهةا يتطيب  فاكاى ار  ػتجتات فارتحػتيات ر فاجلػى حاجػات 

 هييلـ عي يًا ف نيًا فتكنفرفجيًا ف يفكيًا.ار ت ي يف ار تةايتة فتتسيالـ فتأ
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ف ت تاس  ل ى تح يف ع ييى ارت ييـ فارت يـ  ف أفرفيات اركثيػس  ػف ارػتفؿ، 
 فان أكانت نا يى أـ  تقت ى، فةرؾ رالعتقػات ار ػائت اػأف هػةي ار  ييػى ت ػلـ ايػكؿ 

 ػف  حقيق     تحقيؽ أهتاؼ هػةي ارػتفؿ فا ارلػا ار  ػتقاييى. في تاػس إعػتات ار  يػـ
أهػػػـ ار فا ػػػؿ ارتػػػ  ت ػػػاعت  ػػػ  تحقيػػػؽ ارنلضػػػى ارتسافيػػػى ار سجػػػفة ارتػػػ  تػػػؤت  إرػػػة 
نلضى ار جت ع    كا ػى ارجفانػب، فار  يػـ اركػؼن هػف ار  يػـ ارقػاتس عيػة تحقيػؽ 

تقاف  ارلةيفات فارسا ا  فارجففت،   (.8338أهتاؼ  جت  ه ارتسافيى افاعييى فا 
ات ارت يي يػى  ػ  تحقيػؽ  ج فعػى ار ؤ       ييى تقفيـ أتان ار  يـ ت اعت 

 ػػػػف األهػػػػتاؼ،  ػػػػف اينلػػػػا قيػػػػا   ػػػػتا تقت ػػػػه أف تػػػػأ سي  ػػػػ  ع يػػػػه ف ػػػػؽ   ػػػػاييس 
 فضفعيى فارحكـ عية ار فان ى ايف  تطياػات  لنػى ارتػتسي  ف ػؤهالت ار  ي ػيف 
ف صائصػػلـ ارنف ػػيى فار  س يػػى فا جت اعيػػى، ااإلضػػا ى إرػػة اركيػػؼ عػػف جفانػػب 

ات اة اإلجػسانات   يـ   ا ي كف ار ؤ  ى ارت يي يى  فارقفة فارض ؼ    أتان ار  
ك اب ار  يـ اركفايى ارالة ى يػؤت  إرػة  ارت  تكفؿ تطفيس   تفا أتائه فت ةيةي، فا 

 تح يف ار  ييى ارت يي يى ارت ي يى    ار تس ى .
 تسايػػى ار  ي ػػيف ارقائ ػػى عيػػة اركفايػػات تلػػتؼ إرػػة ت يػػيـ كػػؿ  ػػست ار  س ػػى 

هػػػػات ارالة ػػػػى رج يػػػػه قػػػػاتسًا عيػػػػة إتقػػػػاف ارػػػػت يـ ف قػػػػًا رينتاجػػػػات فار لػػػػاسات فا تجا
(. فتلتؼ كةرؾ إرة ارتأكيت عية قػتسات ار  يػـ  ػ  8888ار حتتة   اقًا. هايـ، 

أتائػػػػػػػه ر لػػػػػػػاسات فقػػػػػػػػتسات فاتجاهػػػػػػػات ت يي يػػػػػػػػى  ستاطػػػػػػػى اػػػػػػػػتفسها  ػػػػػػػ  ار فقػػػػػػػػؼ 
 يف    (. فه  اةرؾ تتعف إرة ساط اسا ج إعتات ار  ي8333ارت يي  . ار نيت ، 

أهتا لا ف حتفاها ف فاتها ارتتسيايى فأ اريب ارتتسي  فارتقفيـ اار لاـ ار لنيى ريفئػى 
 (.8888ار  تلت ى فا تطياات تيؾ ار لاـ  ف كفايات.   سحاف، 
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( إرػػػػة أف أهػػػػـ اركفايػػػػات ارتػػػػ  يحتػػػػاج إريلػػػػا 8888فقػػػػت أيػػػػاس  ارحػػػػاسث ، 
حيػػػث دػػػسف لـ ف  ػػػتفياتلـ ار  يػػػـ:   س ػػػى أهػػػتاؼ ارتسايػػػى، ف  س ػػػى ارتال يػػػة  ػػػف 

ار ي يى، ف  س ى ار حتفا ار ي   ري نلاج، فارت كف  ف إتاسة ارصؼ ايػكؿ  اعػؿ. 
( إرػػػة ا ػػػ  اركفايػػػات ارتػػػ  يجػػػب أف ي تيكلػػػا 8333فأيػػػاس  أاػػػف جػػػااس فا ػػػاسة، 

ار  يػػـ،  نلػػا عيػػة  ػػايؿ ار ثػػاؿ : ارػػت كف  ػػف ار نلػػاج فأهتا ػػه ف حتػػفاي، فطػػسؽ 
تس  تاسة ارصػػػػؼ ايػػػػكؿ   ػػػػاؿ، ارتػػػػتسي ، فارتقػػػػفيـ، فا  اؾ أه يػػػػى ارت طػػػػيط ارجيػػػػت، فا 

 فارقتسة عية تفديؼ ارف ائؿ ارت يي يى    ار فقؼ ارصف . 
في ت إعتات ار  يـ عية أ ا  اركفايػى ارت يي يػى  ػف ا تجاهػات ار ػائتة  ػ  

ي كػػ  أهػػتا ًا تسافيػػى  حػػتتة  سضػػلا عا ػػؿ  هػػةااػػسا ج إعػػتات ار  ي ػػيف فتػػتسيالـ، ف 
 ػػؤفريى اتحقيػػؽ األهػػتاؼ فتأكيػػت  الئ ػػى اراػػسا ج رحاجػػات ار ت ي ػػيف. ا رتػػةاـ فار 

إعػػػتات ار  يػػػـ عيػػػة أ ػػػا   ،%(  ػػػف كييػػػات ارتسايػػػى33(، فتتانػػػة  8818 ارفػػػسا، 
 (.  8818اركفايى ارت يي يى.  اراةاة، 

فيجػػػب أف تت يػػػة اػػػسا ج إعػػػتات ار  ي ػػػيف  ػػػ  أنلػػػا تنفػػػة اػػػسا ج  نلجيػػػى  ػػػ  
ريتتسيب عييلا، ك ا أنلا ت اعت عية تن يى كفايػات تحتيت اركفايات، ففضع  طط 

ار  يـ   ا ين ك  عية أتائه ار  تقاي ، فيج ػيه أكثس ان جا ا  ع فاجاػات ع ػيه 
 ((Al-ghzewat,2000ار يتان  
ار  ي يف   ي ا اركفايات ارتكنفرفجيه ف فندسًا أله يى فجفت اركفايات رتا  

فايات ارالة ى فضسفسة إتقانلػا فا ػت تا لا. ،   ات  ف   س ى اركضسفسة   اس تلا
 ف ف هنا جان ا هت اـ الةي ارتسا ى. 

 مشكمة الدراسة وأسئمتها: 



 
 
 
 

 
 

 

180 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202 الثالث   ددــالع

 

 ،ه يػػى اركفايػػات فضػػسفستلا ركػػؿ  ػػست  ػػ  ار فقػػؼ ارت يي ػػ   اصػػىً أل ندػػسا 
فأنلػػا تلػػتؼ إرػػة تقػػفيـ ار لػػاسات فار  ػػاسؼ فا تجاهػػات ارالة ػػى رج ػػؿ ار تس ػػيف 

ارت يـ ف قًا رنتاجات  حتتة   اقًا. فقػت أيػاست ا ػ  ارتسا ػات قاتسيف عية إتقاف 
 ػػػ   جػػػاؿ ار اػػػسة  تنقصػػػلـ  ار ػػػتاس  ػػػ   ار  ي ػػػيف إرػػػة فجػػػفت ن ػػػاى كايػػػسة  ػػػف 

 (  8333،ار نيت    ات ارتكنفرفجيى اركفاي
فاػػا طالع عيػػة  ػػا  ػػاؽ يتاػػيف رنػػا أف اركفايػػات ارتكنفرفجيػػى ري  يػػي ف  ػػف 

يى ارت    ات  ف تفا سها رتيى  ،  اف ارااحثى تسا أه يػى اركفايات اارلا ى فارضسفس 
ا ػتالؾ اركفايػات ارتكنفرفجيػػى فاتقانلػا فا ػػت تا لا ا ػلفرى في ػس   ف ػػف هنػا تػػات  

  يكيى ارتسا ى فار حتتة اا  ئيى ارتاريى 
 تيسيػػػى  ػػػ   ري  ي ػػػيف ارالة ػػػى  ارتكنفرفجيػػػى كفايػػػات ار ػػػا تسجػػػى تػػػفا س  -8

 ؟ندس ار تسان فار يس يف ارتسافييففجلى  ف تسايى رفان ارس ثا 

 ػ   تيسيػى   ارالة ػى ارتكنفرفجيػى كفايات   اس ى  ار  ي يف ري ا تسجى  -8
 ؟ن فار يس يف ارتسافييفتسايى رفان ارس ثا  ف فجلى ندس ار تسا

 ري  ي ػيف ارالة ػى ه تكنفرفجيػاركفايػات ارهؿ تفجت عالقى ايف تسجػى تػفا س  -
  ا  ف فجلى ندس ار تسان فار يس يف ارتسافييف ؟فتسجى   اس تلـ رل

 أهمية الدراسة:
ار  يػػـ  ػػف إعػػتات تناػػع أه يػػى هػػةي ارتسا ػػى  ػػف ارػػتفس ار  يػػة ارػػة  يقػػفـ اػػه 

 األجياؿ ري ساحؿ ارتسا يى ار  تيفى 
ي كػػف أف يةيػػت  ػػف  ، هتكنفرفجيػػاركفايػػات ارعيػػة  ار  ي ػػيف ك ػػا أف اطػػالع 

دلاسهػػػػػا ك ػػػػػيفؾ  ػػػػػ  فعػػػػػيلـ ااركفايػػػػػات ارفاجػػػػػب ارتس  كيػػػػػة عييلػػػػػا  ػػػػػ  ارت يػػػػػيـ فا 
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ار  اس ػػات ارتتسي ػػيى،  ضػػاًل عيػػة أف تحتيػػت  ثػػؿ هػػةي اركفايػػات أ ػػس ي ػػاعت  ػػ  
  ار  ي يف في لـ .تحتيت نقاط ارقفة فارض ؼ رتا 

 ػػ  تكػػفيف اتجاهػػات إيجاايػػى نحػػف ا عت ػػات ار لنػػ  ري  يػػـ كسكيػػةة أ ا ػػيى  
 .ىي   تطفيس ار  ييى ارت يي يى ارت يي 

 أهتاؼ ارتسا ى :
 ري  ي ػيف فتسجػى ارالة ػى  ارت سؼ عيػة تسجػى تػفا س اركفايػات ارتكنفرفجيػى

  . رتساف   اس تلـ رلا  ف فجلى ندس  تيس ار تس ى فار يسؼ ا
 التعريفات اإلجرائية:

فاركفايػػات هػػ  قػػتسات  كت ػػاى ت ػػ ح اار ػػيفؾ ف ار  ػػؿ  ػػ   ػػياؽ   ػػيف، 
سات ف قػػػػتسات ف اتجاهػػػػات  نت جػػػػى ايػػػػكؿ فيتكػػػػفف  حتفاهػػػػا  ػػػػف   ػػػػاسؼ ف  لػػػػا

 سكب. ك ا يقفـ ارفست ارة  اكت الا، ااثاستلا ف تجنيتها ف تفديفلا قصت  فاجلػى 
 (.8338 يكيى  ا ف حيلا    فض يى  حتتة  ارتسيج، 

اانلػػا   (Chomsky(2000 ,فت ػػسؼ اركفايػػى  ػػف فجلػػى ندػػس تيف  ػػك  
ف ارتػػػ  تنػػػتدـ عيػػػة يػػػكؿ  ييػػػى( ن ػػػؽ  ػػػف ار  ػػػاسؼ ار فاهي يػػػى ف ار لاسيػػػى  ار  

 طػػػػػػفات إجسائيػػػػػػى ت كننػػػػػػا  ػػػػػػف ارت ػػػػػػسؼ عيػػػػػػة  يػػػػػػكيى ف حيلػػػػػػا اانجػػػػػػاة  أتان( 
Performance .الئـ  

فاركفايػػػى قاايػػػى  رين ػػػف ف ا غتنػػػان ا ػػػا يكت ػػػاه ار ػػػت يـ  ػػػف قػػػتسات   س يػػػى 
ففجتانيػػى ف ح ػػيى ف حسكيػػى ، احيػػث تصػػيس هػػةي ارقػػتسات هػػ  ار لػػة  األ ا ػػ  

 (.8338 تسيج،ريكفايات   ار
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فا كػػػػػػف ت سيػػػػػػؼ اركفايػػػػػػات ارتكنفرفجيػػػػػػى "  ج فعػػػػػػى ار  ػػػػػػاسؼ فار لػػػػػػاسات 
فا تجاهػػػات ارتػػػ  ي تيكلػػػا ار  يػػػـ فت كنػػػه  ػػػف أتان  لا ػػػه ف   ػػػؤفرياته ا  ػػػتفا 
ي كػف  الحدتػػه فتقيي ػػه  ػػ   جػػاؿ ار لػػاسات ارحا ػػفايى،ف جاؿ ا ػػت تاـ ارحا ػػب 

 يى، ف جاؿ ف ائؿ ا تصاؿ.   ار  ييى ارت يي يى، ف جاؿ ارف ائؿ ارت يي 
فاركفايى ه  اراحث    تقفيـ ار لاسات فار  اسؼ فا تجاهات ري  يـ ايػ ن 

إتقػػاف ارػػت يـ فارتقػػفيـ  حكػػ  ار سجػػع، فارػػت يـ ارػػةات ، فتصػػ يـ   ػػف ارتفصػػيؿ ، ف
 (. Hall & Houston, 1981اراسا ج، فار اسات ار لنيى.  

ت فار لػػػاسات فا تجاهػػػات ارتػػػ  : هػػػ   ج فعػػػى ارقػػػتساىتكنفرفجيػػػاركفايػػػات ار
صػػػػ يـ ع ييػػػػى ارت يػػػػيـ فارػػػػت يـ فتنفيػػػػةها تفي اس ػػػػلا  ػػػػ   جػػػػاؿ   ـي تيكلػػػػا ار  يػػػػ

(.  ػ  حػيف عس لػا Houston, 1981كفػانة ف اعييػى.  ات يـ  ارػفتقفي لػا رتحقيػؽ 
كنت  اأنلا  ج فعى ار لاسات فا  ت تاتات ارت  ت كػف ار ػت يـ  ػف ارفصػفؿ إرػة 

 (.Kenndy, 1991ارت ييـ. أ اريب جتيتة    
   اركفايػػػػات ارتكنفرفجيػػػػى: هػػػػ   ج فعػػػػى ارقػػػػتسات ارتػػػػ  يجػػػػب أف ي تيكلػػػػا

ار  ي يف  ف  لاسات فكفايات، ي اس فنلا    أثنان ار  ييى ارت يي يى     جا ت: 
تص يـ ارتتسي  ، ا تساتيجى ارتتسي  ،  جاؿ ا ت تاـ ارتقنيات فا جلةة ارت يي يى 

 ،  جاؿ ارتقفيـ 

رلػةي اركفايػى ارتػ  تقػا  اارتسجػى  ار  يػـ تسجى تفا س اركفايى: تسجػى ا ػتالؾ 
   األتاة ار  تة رلػةا فيقتسها ار تيس فار يسؼ ارتساف    ار  يـارت  يحصؿ عييلا 

 ارلس . 
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ا  اس ػى هػةي اركفايػات  ار  يـ تسجى   اس ى اركفايى: ارتسجى ارت  يقفـ الا 
 ار  يػـ تقا   ف  الؿ ارتسجى ارت  يحصػؿ عييلػا    ار  اس ات ارتتسي يى فارت  
    األتاة ار  تة رلةا ارلس .

        تسجػى ار  اس ػى: هػ    ػتفا ارقيػاـ ااركفايػى ارتكنفرفجيػى ار طيفاػى
 ارت  حتتتلا ارتسا ى.
 محددات الدراسة :

اقتصست هػةي ارتسا ى عية ار  ي يف ار ا ييف     تيسيػى تسايػى ارس ثػا ري ػاـ 
8338/8383 

 ك ا اقتصست  عية اركفايات ار فجفتة    اتاة ارتسا ى .
 الدراسات السابقة : 

( تسا ػػػػى هػػػػت ت إرػػػػة اركيػػػػؼ عػػػػف اركفايػػػػات 8883فقػػػػت أجػػػػسا   سعػػػػ ، 
ارت يي يػػػػى ارت ي يػػػػى ارضػػػػسفسيى ر  يػػػػـ ار تس ػػػػى األ ا ػػػػيى  ػػػػ  األستف،  ػػػػف أجػػػػؿ 

كفايػػات ف ػػتا ارت ػػسؼ عيػػة  ػػتا تقػػتيس ار  ي ػػيف رضػػسفسة كػػؿ كفايػػى  ػػف هػػةي ار
تسجػى   اس ػػتلـ رلػا، ف ػػتا حػاجتلـ إرػػة ار ةيػػت  ػف ارتػػتسيب عيػة اركفايػػى. حيػػث 

ف  ي ى     تينى إسات. فقت طفس ارااحث   (   ي ا438تكفنت عينى ارتسا ى  ف  
( كفايػى،  فةعى عية  تى  جا ت ه  : ار اتة ارتسا يى، 18ا تاانى تكفنت  ف  

فطػػػػػسؽ ارتػػػػػتسي ، فتحقيػػػػػؽ ةات ار  يػػػػػـ. فقػػػػػت  فاألنيػػػػػطى، فارتقػػػػػفيـ، فارت طػػػػػيط،
تفصػيت ارتسا ػػى إرػػة ا ػػ  ارنتػػائج ار ل ػى، حيػػث جػػان تستيػػب األنيػػطى ارت يي يػػى 
فطػػػػسؽ ارتػػػػتسي   ػػػػػ  ار سكػػػػة األفؿ، فتحقيػػػػػؽ ةات ار  يػػػػـ  ػػػػػ  ار ستاػػػػى ارثانيػػػػػى، 

 فارت طيط ريت ييـ    ار سكة األ يس.



 
 
 
 

 
 

 

188 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202 الثالث   ددــالع

 

يي يػػى ارتػػ  يحتػػاج ( تسا ػػى حػػفؿ اركفايػػات ارت 8880ك ػػا أجػػسا  عفػػا ، 
إريلا ار  ي فف    اػسا ج ارتأهيػؿ ارتساػف   ػ  أثنػان ار ت ػى  ػ  األستف، ك ػا يساهػا 

( طاراػا فطاراػى  ػ  888ار يتحقفف الةي اراسا ج. حيث تكفنت عينى ارتسا ػى  ػف  
( كفايػػػى، 43كييػػػى تأهيػػػؿ ار  ي ػػػيف، حيػػػث طػػػفس ارااحػػػث ا ػػػتاانى احتػػػفت عيػػػة  

تاسة ارصػؼ، فارتفجيػه  فةعى عية    ى  جا ت :  ارت طيط ريػتس ، فارتقػفيـ، فا 
فاإلسيات، فقت اينت نتائج ارتسا ى أف كفايى اإلتاسة ارصفيى احتيػت ار ستاػى األفرػة، 
فاحتيت كفايى ارتقفيـ ار ستاى ارثانيى، فاحتيت كفايى تنفية ارتس  ار ستاى ارثارثى، أ ا 

، فكفايػػى ت طػػيط ارػػتس  احتيػػت كفايػػى اإلسيػػات فارتفجيػػه  قػػت احتيػػت ار سكػػة ارسااػػع
ار ستاى ار ا  ى. فكيفت ارنتائج عف عتـ فجفت  سفؽ ةات ت رى إحصائيى ت ةا 

 ري  س أف ار اسة أف ارجن .
( تسا ػػػػى هػػػػت ت إرػػػػة تحتيػػػػت اركفايػػػػات ارالة ػػػػى 8881فأجػػػػسا  ارح ػػػػات ، 

ري  ي يف  ف فجلى ندسهـ، ف ف فجلى ندس ار يس يف عية تفجيللـ، فقت تكفنػت 
(   ي ا ف يس ا   ف ي  يفف اار ػتاس  ارثانفيػى ارحكف يػى 088ى ارتسا ى  ف  عين

( كفايػػى،  فةعػػى عيػػة 88ا تينػػى ارتفحػػى. فقػػت طػػفس ارااحػػث ا ػػتاانى  كفنػػى  ػػف  
األهػػػتاؼ ارت يي يػػػى، فار حتػػػفا، ف صػػػائص ار  يػػػـ، فت طػػػيط ارػػػتس ، فارف ػػػائؿ 

ن ، فارتقػفيـ. فقػت تفصػيت ارت يي يػى، فطػسؽ ارتػتسي ، فاألنيػطى، فارت ا ػؿ اإلن ػا
ارتسا ػػػى إرػػػة ا ػػػ  ارنتػػػائج ار ل ػػػى، إة أف ج يػػػع اركفايػػػات  ل ػػػى ري  ي ػػػيف. فقػػػت 
احتيت كفايى إتاسة ارصؼ ار ستاػى األفرػة، فتالهػا كفايػى ارتقػفيـ، كػةرؾ دلػس عػتـ 
  فجػفت  سفؽ ةات ت رى إحصائيى ت ةا ري ؤهؿ، فكةرؾ  قت فجػتت ارتسا ػى  سفقػا

 يى ت ةا ري اسة، رصارح أصحاب ار اسات ارطفييى. ةات ت رى إحصائ
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( ا نػػػػفاف  تن يػػػػى اركفايػػػػات 8334ف ػػػػ  تسا ػػػػى قػػػػاـ الػػػػا ارحياػػػػ  ف ػػػػال ى  
ارالة ى ألعضان هيئى ارتػتسي   ػ  ضػفن   ػاييس ارجػفتة اريػا يى فندػاـ ا عت ػات 
األكاتي  (،هػت ت إعػتات قائ ػى ااركفايػات ارالة ػى ر ضػف هيئػى ارتػتسي   ػ  ضػػفن 

س ارجػػػػفتة فندػػػػاـ ا عت ػػػػات األكػػػػاتي  ، ف اقتػػػػساح اسنػػػػا ج رتن يػػػػى اركفايػػػػات   ػػػػايي
ارالة ػػػػى ر ضػػػػف هيئػػػػى ارتػػػػتسي ،تكفنت عينػػػػى ارتسا ػػػػى  ػػػػف عينػػػػى عيػػػػفائيى ايلػػػػت 

 ػنفات ااركييػات ار ي يػى  8(  ف أعضان هيئى ارتتسي  ةفات  اسة أقؿ  ف 883 
دلػػػست اسان عينػػػى ، فأ–يػػػطس ارطاراػػػات  -فاألتايػػػى اجا  ػػػى ار يػػػؾ عاػػػت ار ةيػػػة 

تحتيػػػػت ار لػػػػاـ ف ”ارتسا ػػػػى اهت ا ػػػػًا كايػػػػسًا اارن ػػػػاى ري حػػػػافس، ف حصػػػػيت اريػػػػفائح: 
ضػػسفسة أف ت ػػاعت األهػػتاؼ ”األهػػتاؼ:  “ا جػػسانات ارتػػ  تحكػػـ ارنيػػاط ارجػػا   

تػػػف يس ”ار اػػػان  ف ارتجليػػػةات: “عيػػػة تحقيػػػؽ ارتكا ػػػؿ  ػػػع ار طػػػى ار ا ػػػى اارتفرػػػى
إنيػػػان قفاعػػػت   يف ػػػات ”اإلتساة: “ارلػػػسؼ ارتسا ػػػيىار  ػػػتية ات ارت يي يػػػى  ػػػ  كا ػػػى 

أعضان هيئى “حفؿ احتياجات  فؽ ار  ؿ ف حاجات ار جت ع ف ار يكالت ارايئيى
قػػػتسة عضػػػف هيئػػػى ارتػػػتسي  عيػػػة ا ػػػت تاـ ف تفديػػػؼ ف ػػػائؿ ارتقنيػػػى ” ارتػػػتسي : 

 ارحتيثى    ار  ييى ارت يي يى إضا ى إرة قيا ه اارتتسي  ف اراحث ار ي   ف  ت ى
تن يػػػػػػى سفح ار فاطنػػػػػػى ف ارػػػػػػف ن ” ار جت ػػػػػػع اكفػػػػػػانة ف تػػػػػػفاةف ،سعايػػػػػػى ارطػػػػػػالب: 

تػػػػػػػػػػػػػػف يس  ػػػػػػػػػػػػػػفاست  اريػػػػػػػػػػػػػػى ثااتػػػػػػػػػػػػػػى ف كا يػػػػػػػػػػػػػػى ر قاايػػػػػػػػػػػػػػى ” ،ارت فيػػػػػػػػػػػػػػؿ: “ريػػػػػػػػػػػػػػفطف
عيػة “ ت كػف ار ػسيجييف  ػف ت صصػاتلـ اكفػانة عاريػى”،فار سيجيف: “ا حتياجات

 أعية  تف ط.
فس  قتػػػسح ف ػػػف تحييػػػؿ ا ػػػت اسة ع ػػػؿ عضػػػف هيئػػػى ارتػػػتسي  تػػػـ فضػػػع تصػػػ

راسنػػػػا ج تػػػػتسيا  رتن يػػػػى اركفايػػػػات ارالة ػػػػى ر ضػػػػف هيئػػػػى ارتػػػػتسي  ف ارتػػػػ  تيػػػػ ؿ 
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ار جػػػػػػا ت ار لنيػػػػػػى ف اري صػػػػػػيى ف اإلتاسيػػػػػػى ف اراحثيػػػػػػى ف اإلسيػػػػػػاتيى ف  ت ػػػػػػى 
”  لاسات ار س  ارف ػاؿ ” ار جت ع. أ ا اارن اى رتطايؽ اراسنا ج ارتتسيا  ا نفاف 

يا اػيف  تف ػط  تسجػات أ ػسات ار ينػى  ػ  أدلست ارنتػائج فجػفت  ػسفؽ تارػى احصػائ
ارتطايؽ ارقاي  فارا ت  راطاقى ار الحدى رصارح ارتطايؽ ارا ت ،فأدلست ارنتائج 
عػػػتـ فجػػػفت  ػػػسفؽ تارػػػى إحصػػػائيًا اػػػيف  تف ػػػط  تسجػػػات ار ينػػػى ف قػػػا ريت صػػػص 
ار ي   فاألتا ، ف أفصة ارااحثاف اضسفسة ارفقفؼ عية أهتاؼ ارت ييـ ارجا    

رفياتلػػػػػا فاريػػػػػات تحقيقلػػػػػا  ػػػػػ  اطػػػػػاس  ػػػػػف اريػػػػػ فريى فار سفنػػػػػى فارتفجػػػػػه فتحتيػػػػػت أف 
ار  ػػػػػتقاي ،فار ساج ى ار  ػػػػػت سة ر ػػػػػفات فنصػػػػػفص اريػػػػػفائح ارجا  يػػػػػى رتتػػػػػفانـ  ػػػػػع 

 ار تليسات فارتحتيات ار حييى فار ار يى.
( تسا ػػى عػػف اركفايػػات ارتقنيػػى ارت يي يػػى Clay, 1994ك ػػا أجػػسا كػػال   
 ييـ ار سحيى ارثانفيى التؼ ارتأكت إةا كانت اسا ج إعتات رتا ار  ي يف ار اتتئيف رت

ار  ي ػػػيف تلػػػ ن   ي ػػػيف  ػػػتسايف ايػػػكؿ  نا ػػػب عيػػػة ار لػػػاسات ارتقنيػػػى ارت يي يػػػى 
حتة يكفف ا قتفسهـ ا ن جاـ افاعييى  ع ارفاقع ارت يي  . فقت أدلست ارنتائج أف 

ان هيئػى ارتػػتسي  رػتا ار  ي ػيف كفايػات أقػؿ  ػ  تقنيػػات ارت يػيـ  ػف تفق ػات أعضػ
    ارجا  ى    حيف تتنت تفق ات أعضان هيئى ارتتسي  عف ار قايي  ارتفريى. 

( اتسا ػػى هػػت ت إرػػة   س ػػى  ػػتا تػػفا س اركفايػػات 8888ك ػػا قػػاـ ارنجػػاس  
ارتقنيػػى ارت يي يػػى رػػتا   ي ػػ   سحيػػى ارت يػػيـ األ ا ػػ   ػػ  األستف ف  اس ػػتلـ رلػػا 

( كفايػػى تقنيػػى ت يي يػػى اتسجػػى 43ف تػػفا س   ػػف فجلػػى ندػػسهـ. فقػػت ترػػت ارنتػػائج عػػ
( اتسجى  تف طى، فكفايػى فاحػتة اتسجػى ضػ يفى 8( كفايى، ف 83كايسة  ف أصؿ  
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رػػتا   ي ػػ  ارت يػػيـ األ ا ػػ ،  ػػع فجػػفت استاػػاط  فجػػب تاؿ إحصػػائيًا اػػيف تػػفا س 
 اركفايات ارتقنيى ارت يي يى ف  اس تلا عنت أ سات ار ينى. 

( اتسا ػػىه هػػت ت إرػػة إعػػتات 8880اضػػ  ف ح ػفت  ف ػ  هػػةا ار جػػاؿ قػػاـ ارق
قائ ػػػى اكفايػػػات تكنفرفجيػػػا ارت يػػػيـ ارالة ػػػى ر  يػػػـ ارجلسا يػػػا اار سحيػػػى ارثانفيػػػى  ػػػ  
ج لفسيى  صس ار سايى، ف تا أه يتلا اارن اى ره. فأ فست ارنتائج عػف أف ج يػع 

ايػػى  ل ػػى ( كف88كفايػػات تكنفرفجيػػا ارت يػػيـ ار تضػػ نى  ػػ  ارقائ ػػى فاراػػارغ عػػتتها  
اتسجػى عاريػػى ر  يػـ ارجلسا يػػا  ػ  ار سحيػػى ارثانفيػى، ف نا ػػاى اتسجػى عاريػػى رتػػتسي  

  اتة ارجلسا يا    ار سحيى ارثانفيى. 
(  قت قاـ اتسا ى هت ت إرة تقييـ  تا ا ت تاـ تقنيات 8884أ ا ارن ا نى  

األستف،  ارت يػػيـ  ػػ  اػػسا ج تػػتسيب   ي ػػ  اريلػػى اإلنجييةيػػى عيػػة  نػػاهج  اتػػسا(  ػػ 
فقت أثػس هػةا ا  ػت تاـ عيػة كفايػاتلـ ارت يي يػى. فأيػاست ارنتػائج إرػة أف ارتقنيػات 
ارت يي يى ا ت ت ت    اسا ج تتسيب ار  ي يف ان ػبه  تفافتػى، إة فجػت أف أ ػيفب 
ار حاضسة هف األكثس ا ت تا ًا    حيف أف ارحا ب اآلر  فارفيػتيف ار تفاعػؿ ه ػا 

 ةرؾ أف ا ت تاـ ارتقنيات ارت يي يى    األقؿ ا ت تا ًا. ففجت ك
جػػػسانات ار ػػػس   ارتػػػتسيب يػػػؤت  إرػػػة تطػػػفيس  لاستػػػا: ارت طػػػيط ارتسا ػػػ  فا 

 فارتنفية، فا تياس األنيطى ار نا اى فارتقفيـ. 
( تسا ػػػػى حػػػػفؿ اركفايػػػػات ارتقنيػػػػى ارت يي يػػػػى رػػػػتا 8333أجػػػػسا ار ػػػػنيت    

ف قػااف  ف ػتا   اس ػتلـ أعضان هيئى ارتػتسي  اكييػى ارتسايػى  ػ  جا  ػى ار ػيطا
رلا. إة هت ت ارتسا ى إرة   س ى تسجى تفا س هةي اركفايػات فتسجػى   اس ػتلـ رلػا، 
فقػػت ترػػت ارنتػػائج إرػػة أف أهػػـ اركفايػػات ارتػػ  تػػفا ست رػػتا عينػػى ارتسا ػػى فت ػػاس  
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اتسجى عاريى جتًا أف عاريى ه  ارت  تتنافؿ ار ناصػس ارسئي ػى ر  ييػى ارتػتسي   ػف 
تحييػػػؿ ار حتػػػفا ارت يي ػػػ ، فتحتيػػػت ا  ػػػتساتيجيات ارت يي يػػػى. ك ػػػا إعػػػتات  طػػػى، ف 

أدلػػػػست فجػػػػفت استاػػػػاط  فجػػػػب تاؿ إحصػػػػائيًا اػػػػيف تسجػػػػى تػػػػفا س اركفايػػػػات ارتقنيػػػػى 
ارت يي يػػى رػػتا أعضػػان هيئػػػى ارتػػتسي  اكييػػى ارتسايػػى  ػػػ  جا  ػػى ار ػػيطاف قػػػااف  

 (. 3ف88فتسجى   اس تلـ رلا ايغ  
هػت ت إرػة   س ػى  تس ػ  كييػات ار جت ػع ( تسا ى 8884فأجسا ارصااغ  

 ػػػ  األستف ريكفايػػػات ارتكنفرفجيػػػى ارت يي يػػػى ف  اس ػػػتلـ رلػػػا، فا ػػػت ت ت ارتسا ػػػى 
( كفايػػػى  فةعػػػى عيػػػة أسا ػػػى 41ا ػػػتاانى  ػػػف إعػػػتات فتطػػػفيس ارااحػػػث  كفنػػػى  ػػػف  

 جػا ت هػػ : ي صػيى ارطارػػب، فارت طػيط ريت يػػيـ، فتصػ يـ ارت يػػيـ، فارنيػػاطات 
  ت ارتأكت  ف صتؽ األتاة فثااتلا تـ تفةي لا عية فارتقفيـ. فا

( كفايػػػى تكنفرفجيػػػى 04عينػػػى ارتسا ػػػى، فقػػػت اينػػػت نتػػػائج ارتسا ػػػى أف هنػػػاؾ  
( كفايى، ك ا اينت أنه يفجػت 41ت يي يى ي س لا ار تس فف اتسجى عاريى  ف أصؿ  

( كفايػػػى  تف ػػػطى 88( كفايػػػى تكنفرفجيػػػى ت يي يػػػى ضػػػسفسيى جػػػتًا ري تس ػػػيف ف 88 
( 8ارضػػسفسة. ك ػػا أدلػػست ارتسا ػػى أف ار تس ػػيف  ػػ  كييػػات ار جت ػػع ي اس ػػفف  

( كفايى ي اس فنلا تفف   تفا اإلتقاف أ  88كفايات تكنفرفجيى اتسجى عاريى، ف  
اتسجى  تف ػطى. فقػت اينػت ارتسا ػى كػةرؾ عػتـ فجػفت  ػسفؽ  ػ  تسجػى   س ػى هػةي 

ر يػػس ى فاينػػت فجػػفت استاػػاط اركفايػات فتسجػػى   اس ػػتلا ت ػػةا ريجػػن  أف ار ػػيطى ا
  فجب تاؿ إحصائيًا عنت أ سات ار ينى ايف   س ى اركفايات فتسجى   اس تلا.

( تسا ػى هػت ت إرػة تحتيػت أهػـ اركفايػات Yalin, 1993ك ػا أجػسا يػاريف  
ارتقنيػػى ارت يي يػػى ارفاجػػب أف تتضػػ نلا اػػسا ج إعػػتات ار  ي ػػيف  ػػ  كييػػات  قاط ػػى 
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( كفايػػى 48ان ػػيفانيا األ سيكيػػى، يػػ يت ا  ػػتاانى   ( اف يػػىAlleghenyاريجنػػ   
تقنيػػػى ت يي يػػػى  فةعػػػى عيػػػة أسا ػػػى  جػػػا ت هػػػ :  اػػػاتئ تصػػػ يـ ارت يػػػيـ فار ػػػفات 
ارت يي يػػػػى، فتقنيػػػػات إنتػػػػاج ار ػػػػفات، فارف ػػػػائؿ ارت يي يػػػػى ار نا ػػػػاى فا تصػػػػاؿ  ػػػػع 

 يـ ارج لفس. فقت أج ع أعضان هيئى ارتتسي  فار  ي فف عية كفايات  ااتئ تص
ارت يػػػيـ فا تصػػػاؿ  ػػػع ارج لػػػفس كػػػأهـ اركفايػػػات ارتقنيػػػى ارت يي يػػػى ارتػػػ  يجػػػب أف 
تتض نلا اسا ج إعتات ار  ي يف. ك ا اقتسح أعضان هيئى ارتتسي  أف يتس    اؽ 
"  قت ى    ارتقنيػات ارت يي يػى"  ػ  اركييػات كػ  يػتـ تطػفيس كفايػات تقنيػى ت يي يػى 

 رتا ار  ي يف. 
 رتسا ات ار ااقى تايف: ف  الؿ ا ت سا  ا

اهت ػػػاـ   د لػػػا ااركفايػػػات ارت يي يػػػى  ػػػ   جػػػا ت اتاسة ارصػػػؼ،فت طيط -
ارتس  فتنفيةي فتقفي ه فتحييؿ  حتفا ارت يـ ،كتسا ى  سع  فعفػا  فح ػات ،   
حػػيف تنػػافؿ ا ضػػلا اركفايػػات ارتقنيػػى فتسجػػى   اس ػػتلا كتسا ػػى ارقاضػػ  فار ػػنيت  

 فارن ا نى فياريف فارصااغ.
فت استاػػػاط  فجػػػب اػػيف تسجػػػى تػػػفا س اركفايػػى فتسجػػػى   اس ػػػتلا كتسا ػػػى فجػػ-

 ارصااغ فار نيت  فارنجاس.
قيى ارتسا ػات ارتػ  تنافرػت اركفايػات ارتكنفرفجيػى ارالة ػى ري  ي ػيف فتسجػى -

  اس تلـ رلا     سحيت  ارت ييـ ا  ا   فارثانف  ح ب عيـ ارااحثى   ا أضفة 
 اه يى عية هةي ارتسا ى . 

 ريقة واالجراءات :الط
 رتنفية ارتسا ى قا ت ارااحثى ااتااع اآلت :
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 تحتيت  يكيى ارتسا ى فأ ئيتلا. 
انان أتاة ارتسا ػى  ػف  ػالؿ  ساج ػى األتب ارتساػف  فارتسا ػات ار ػااقى ةات 

 ار القى. 

 ارتأكت  ف صتؽ األتاة فثااتلا. 

 تحتيت  جت ع ارتسا ى فعينتلا. 

 سات عينى ارتسا ى فتقتيـ أ  تفضيح رلـ. تفةيع أتاة ارتسا ى عية أ 

ج ع األتاة ا ت ا تجااى أ سات ار ينى عييلا حيث ايغ عتت أ سات ار ينػى ارػةيف 
 ف تيس  تس ى .(  يسؼ 80ا تجاافا  عية األتاة ايكؿ صحيح  

  جت ع ارتسا ى فعينتلا: 
تكػػفف  جت ػػع ارتسا ػػػى  ػػف ج يػػع  ػػػتيس  ف ػػتيسات ، ف يػػس   ف يػػػس ات  
(. 8338/8383ري ػػاـ ارتسا ػػ    ػػ   تيسيػػى تسايػػى رػػفان ارس ثػػا    ارحكف يػػىار ػتاس 

، (  يسؼ ف يس ى تسافيى88تيسة، ف (  تيس ف 38فقت تكفف  جت ع ارتسا ى  ف  
ح ػػب إحصػػائيات  تيسيػػى ارتسايػػى فارت يػػيـ  ػػػ  رػػفان ارس ثػػا، فقا ػػت ارااحثػػى اأ ػػػة 

 يس ف  يسؼ تساف  . (  ت18 جت ع ارتسا ى ك ينى، حيث ي يت هةي ار ينى  
 أداة الدراسة:

تسجػػػى تػػفا س اركفايػػػات ارتكنفرفجيػػى ارالة ػػػى ري  ي ػػػيف الػػتؼ اركيػػػؼ عػػف 
فتسجػػى   اس ػػتلا  ػػ   تيسيػػى تسايػػى رػػفان ارس ثػػا  ػػف فجلػػى ندػػس  ػػتيس  ار ػػتاس  

 ، قا ت ارااحثى اتطفيسفار يس يف ارتسافييف
 إ تاانى ، فةرؾ  ف  الؿ :  
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ث ار ػػػااقى فار قػػػايي  فاألتب ارتساػػػف  ار ت يػػػؽ ارسجػػػفع ريتسا ػػػات فاألاحػػػا -8
 عية ار  تفا ار حي  فار سا  فار ار  .اركفايات ارتكنفرفجيى ا جاؿ 

( كفايػػػى 08صػػػياغى اإل ػػػتاانى اصػػػفستلا األفريػػػى، حيػػػث ايػػػت يت عيػػػة    -8
 تكنفرفجيى ، تتنافؿ ا ت  ارتفا س فار  اس ى.

فار  اس ى  كايسة جتًا، ا ت تاـ  يـ ريكست ار  ا   رتقتيس تسجى ارتفا س  -0
 كايسة،  تف طى، قيييى، قيييى جتًا(.

 - ساعاة ارااحثى    تص يـ  قسات اإل تاانى    صفستلا األفريى  ا يي : -4
 صياغى ارفقسات احيث   تحت ؿ ارفقسة ارفاحتة أكثس  ف   نة. -
 ا ت تاـ اريلى ار يي ى، فارج ؿ ارقصيسة؛ ري لؿ  ل لا. -

،  جػػاؿ تصػػ يـ ارتػػتسي رػػة أساػػع  جػػا ت هػػ :  تق ػػيـ ا  ػػتساتيجيات إ  -8
 جػػػػػػاؿ ف  األجلػػػػػػةة فارتقنيػػػػػػات، جػػػػػػاؿ ، ف  جػػػػػػاؿ ا ػػػػػػتساتيجيات ارتػػػػػػتسي ف 

  (.ارتقفيـ
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 صدق األداة 
ريتحقػػػؽ  ػػػف صػػػتؽ اإل ػػػتاانى ، تػػػـ عسضػػػلا عيػػػة رجنػػػى  ػػػف ار حك ػػػيف  
(  حك ػيف  ػف ةف  ا  تصػاص  ػف أ ػاتةة ارجا  ػات، فطيػب  ػف 83فعتتهـ  

 -سأيه    ارفقسات ارفاستة    ار قيا  ف ؽ ار  اييس ارتاريى:كؿ  حكـ إاتان 
 فضفح ارفقسة  ارصياغى فار  نة(. -
 انت ان ارفقسة ر جارلا  ار قيا  ارفسع (. -
 قيا  ارفقسة ري فلـف ارة  أعتت رقيا ه.  -
  تا  الئ ى تتسج اإلجااى ار  ا  . -
 .اةاألتإجسان أ  ت تيؿ أف حةؼ أف إضا ى ا ا ينا ب  -

حيػػث تػػـ إعػػاتة صػػياغى ا ػػ  ارفقػػسات رلفيػػًا، ك ػػا تػػـ حػػةؼ  قػػستيف، فأصػػاحت 
(  قػػسة، تتػػفةع عيػػة األسا ػػى  جػػا ت 03اإل ػتاانى اصػػفستلا  ارنلائيػػى تتكػػفف  ػػف  

 (8نف لا ، ك ا هف    ار يحؽ سقـ  
 -ة:األداثبات 

 فاألتاةركػؿ  جػاؿ  ػف  جػا ت ارتسا ػى،  األتاةتـ ا ت ساج ت  ت ثاػات  
(  ػػتيس ف ػػتيسة 84 ػػف  ػػالؿ تطايقػػه عيػػة عينػػى ا ػػتطالعيى  كفنػػى  ػػف   ىاركييػػ

ف يسؼ تساػف ،  ػف  جت ػع ارتسا ػى، ف ػف  ػاسج عينتلػا، فتػـ ارتحقػؽ  ػف ارثاػات 
اطسيقى ا ت اؽ ارتا ي  اا ت تاـ إحصائيات ارفقسة، حيػث تسافحػت قػيـ   ػا الت 

 اركي . رألتاة( 3.18ف ( ري جا ت، 3.80–3.83ايف   األتاةارثاات ر جا ت 
عػػاتة ا  تاػػاس   –ك ػػا تػػـ إيجػػات   ا ػػؿ ارثاػػات اطسيقػػى ا  تاػػاس  -testفا 

retest ػػستيف فافػػاسؽ ة نػػ  أ ػػافعيف اػػيف ارتطايقػػيف، فتػػـ  األتاة(. فا ػػت تطايػػؽ 



 
 
 
 

 
 

 

133 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202 الثالث   ددــالع

 

إيجػػػات قي ػػػى   ا ػػػؿ ا ستاػػػاط اػػػيف نتػػػائج ارتطايقػػػيف، حيػػػث تسافحػػػت قػػػيـ   ػػػا الت 
ككؿ. فهةي  رألتاة( 3.18( ري جا ت، ف 3.18–3.88ارثاات الةي ارطسيقى ايف  

 ( يايف ةرؾ.8ارقيـ  قافرى    ضفن ارتسا ات ار ياالى. ارجتفؿ  
 (  1جدول )

 ألفا-معامالت ثبات المقياس بطريقة معامل ارتباط بيرسون وطريقة كرونباخ

قيمة الثبات بطريقة معامل  المجال الرقم
 ارتباط بيرسون

-قيمة الثبات بطريق ألفا
 كرونباخ

 3.14 3.88  جاؿ تص يـ ارتتسي  8
 3.80 3.18  جاؿ ا تساتيجيات ارتتسي  8
 3.13 3.18 فارتقنيات األجلةة جاؿ  0
 3.83 3.88  جاؿ ارتقفيـ 4

 3.18 3.18 ار قيا  اركي 
 

 -:األداةتصحيح 
ارتسا ى، فت لياًل رتف يس ارنتائج، قا ت ارااحثى اتسج ى  يـ  أتاةرتصحيح  

 تسجى تفا س اركفايات ارتكنفرفجيػى ارالة ػى ري  ي ػيف  األتاةاإلجااى ار اص افقسات 
جتًا، كايسة،  تف ػطى، قيييػى، قيييػى جػتًا( فتسجى   اس تلا(  ف تقتيس رفد   كايسة 

( عية ارتستيب، فرتحتيػت تسجػى تقػتيسات أ ػسات ار ينػى 8،8،0،4،8إرة تقتيس ك    
 ، تـ ا ت تاـ ارتتسيج ارتار :  األتاةعية  قسات ف جا ت 

اتسجػػػػى  تػػػػفا س اركفايػػػػات ارتكنفرفجيػػػػى فتسجػػػػى   اس ػػػػتلاتقػػػػتيس  8.48 -  8.33 
 قيييى.
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اتسجػػػػى  تػػػػفا س اركفايػػػػات ارتكنفرفجيػػػػى فتسجػػػػى   اس ػػػػتلاتقػػػػتيس  0.48 -  8.83 
  تف طى.
 .اتسجى كايسة تفا س اركفايات ارتكنفرفجيى فتسجى   اس تلاتقتيس  8.33 -  0.83

  -المعالجات اإلحصائية:

ا ػػػت ت ت ارااحثػػػى األ ػػػاريب اإلحصػػػائيى ارتاريػػػى رتحييػػػؿ ايانػػػات ارتسا ػػػى 
  -فاإلجااى عف أ ئيتلا:

 ت ارح اايى فا نحسا ات ار  ياسيىار تف طا -8

   ا ؿ استااط ايس فف. -8

 ومناقشتها: عرض النتائج
اج ػػػع  ىارااحثػػػ تا ػػػت أف قا ػػػ إريلػػػا،عسضػػػًا رينتػػػائج ارتػػػ  تػػػـ ارتفصػػػؿ  ي ػػػا ييػػػ  

"ا ػػتاانه تسجػػى تػػفا س اركفايػػات ارتكنفرفجيػػى ارالة ػػى ارتسا ػػى  ةارايانػػات افا ػػطى أتا
يػػى تسايػػى رػػفان ارس ثػػا  ػػف فجلػػى ندػػس  ػػتيس  ري  ي ػػيف فتسجػػى   اس ػػتلا  ػػ   تيس 
 ارتسا ى. أل ئيىا سضلا ف قًا  ت افقار تاس  فار يس يف ارتسافييف "،  

 :ومناقشتها األولالنتائج المتعمقة بالسؤال  أواًل:
 ػػا تسجػػى تػػفا س اركفايػػات ارتكنفرفجيػػى ارالة ػػى ري  ي ػػيف  ػػ  " :نػػص ار ػػؤاؿ األفؿ

 فجلى ندس  تيس  ار تاس  فار يس يف ارتسافييف؟" تيسيى تسايى رفان ارس ثا  ف 
تػػـ ح ػػاب ار تف ػػطات ارح ػػاايى فا نحسا ػػات  ،رإلجااػػى عػػف هػػةا ار ػػؤاؿ

تسجػػى تػػفا س اركفايػػات ارتكنفرفجيػػى ارالة ػػى أ ػػسات عينػػى ارتسا ػػى رار  ياسيػػى رتقػػتيسات 
حيػث كانػت ك ػا هػ   فضػحى  ػ  ارجػتفؿ  ،ري  ي يف     تيسيى تسايى رفان ارس ثػا

 (. 8سقـ  
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 ( 2جدول رقم )
أفدراد عيندة الدراسدة لدرجدة تدوافر لتقدديرات  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا

الكفايددات التكنولوجيددة الاللمددة لممعممددين فددر مديريددة تربيددة لددواء الرمثددا عمدد  مجدداالت 
 الدراسة مرتبة تناللياً 

 تالمجاال الرقم
المتوسدددددددددط 
 الحسابر*

االنحدددددددددرا  
 درجة التوافر الدرجة ريالمعيا

 كايسة األفرة 523. 3.77  جاؿ ا تساتيجيات ارتتسي  8
 كايسة ارثانيى 413. 3.71 فارتقنيات األجلةة جاؿ  0

 كايسة ارثارثى 563. 3.68  جاؿ تص يـ ارتتسي  8
 كايسة ارساا ى 603. 3.66  جاؿ ارتقفيـ 4

 كايسة - 343. 3.70 التوافر ككل

 (8 ف  * ارتسجى ار د ة 
قت " ا تساتيجيات ارتتسي ارثان  " جاؿ   جاؿار( أف 8 يايف ارجتفؿ سقـ  

(، فجػان 3.88( فانحػساؼ   يػاس   0.88 احتؿ ار ستاػى األفرػة ا تف ػط ح ػاا  
ا جلػػػةة فارتقنيػػػات"  ػػػ  ار ستاػػػى ارثانيػػػى ا تف ػػػط ح ػػػاا   جػػػاؿ " ارثارػػػث  ار جػػػاؿ

"  ػ  ارتقػفيـر جػاؿ ارسااػع " جػاؿ اين ػا جػان ا (،3.48 ( فانحساؼ   يػاس  0.88 
فقػػػػت ايػػػػغ (. 3.33( فانحػػػػساؼ   يػػػػاس  0.33ار ستاػػػػى األ يػػػػسة ا تف ػػػػط ح ػػػػاا   

( 0.83 تسجػػى ارتػػفا س ككػػؿ عيػػة  أ ػػسات عينػػى ارتسا ػػىار تف ػػط ارح ػػاا  رتقػػتيسات 
 تسجى كايسة.فهف يقااؿ ارتقتيس  ،(3.04اانحساؼ   ياس   

أ ػسات نحسا ػات ار  ياسيػى رتقػتيسات تـ ح اب ار تف طات ارح اايى فا  ك ا
تسجػػػى تػػػفا س اركفايػػػات ارتكنفرفجيػػػى ارالة ػػػى  قػػػسات ار جػػػا ت رعيػػػة  عينػػػى ارتسا ػػػى

 ارتار :حيث كانت عية ارنحف ، ري  ي يف     تيسيى تسايى رفان ارس ثا
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 تصميم التدريس: األول: مجالالمجال  -أ
أ ػػسات ار ينػػى تقػػتيسات كانػػت ار تف ػػطات ارح ػػاايى فا نحسا ػػات ار  ياسيػػى ر

 (. 0ك ا ه   فضحى    جتفؿ سقـ   ، قسات هةا ار جاؿعية 
 ( 3جدول رقم )

الدراسةعم  درجة لتقديرات أفراد عينة  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا
 توافر مجال تصميم التدريس مرتبة تناللياً 

المتوسدددط  نص الفقرة الرقم
 الحسابر

االنحدددددددددرا  
 المعياري

 رجة د
 التوافر

 كايسة 733. 3.82 تحييؿ ار حتفا ارتتسي   8

 كايسة 773. 3.77 تحتيت األهتاؼ ار ا ى ري فضفع ار نف  تص ي ه 0

 كايسة 613. 3.71 تحتيت األهتاؼ ار يفكيى 4

 كايسة 723. 3.70 تنديـ ار حتفا ارتتسي   ف ؽ ت ي ؿ األهتاؼ ار يفكيى 8

 كايسة 833. 3.70 الة ى رياتن    ارت يـ ارجتيتتحتيت ار لاسات ار ااقى ار 3

 كايسة 743. 3.68 تحييؿ  صائص ار ت ي يف 8

تحتيػػػت ا  ػػػتساتيجيات ارت يي يػػػى/ ارت يي ػػػى ار نا ػػػاى رتحقيػػػؽ  8
 كايسة 683. 3.68 األهتاؼ

 
 

ا تيػػاس أنيػػطى  تنفعػػى فاتييػػى ر ساعػػاة ارفػػسفؽ ارفستيػػى اػػيف  1
 كايسة 793. 3.62 ار ت ي يف

فضع  طى رتسا ى ارفحتات ارت  يي يلا ار قسس فتفضػحلا  8
 كايسة 803. 3.59 ري ت ي يف

 كايسة 763. 3.56 تطايؽ  نحة ارندـ    ار فاقؼ ارت يي يى/  ارت ي يى 83

 كايسة 563. 3.68 ككلالمجال 
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   8ارتسجى ار د ة  ف) 
"تحييػػػػؿ  ( فارتػػػػ  نصػػػػت عيػػػػة8 ( أف ارفقػػػػسة سقػػػػـ 0ياػػػػيف ارجػػػػتفؿ سقػػػػـ  

( فانحػػساؼ 0.18ار ستاػػى األفرػػة ا تف ػط ح ػػاا    ت" قػػت احتيػر حتػفا ارتتسي ػػ ا
تحتيػػػت األهػػػتاؼ  ( فارتػػػ  كػػػاف نصػػػلا "0(، فجػػػانت ارفقػػػسة سقػػػـ  3.80  يػػػاس   

( 3.77" اار ستاػػػػى ارثانيػػػػى ا تف ػػػػط ح ػػػػاا   ار ا ػػػػى ري فضػػػػفع ار نػػػػف  تصػػػػ ي ه
 "رتػػػ  نصػػػت عيػػػة ( فا83(، اين ػػػا احتيػػػت ارفقػػػسة سقػػػـ  3.88فانحػػػساؼ   يػػػاس   

" ار ستاػػػى األ يػػػسة ا تف ػػػط تطايػػػؽ  نحػػػة ارػػػندـ  ػػػ  ار فاقػػػؼ ارت يي يػػػى/  ارت ي يػػػى
(، فقػت ايػغ ار تف ػط ارح ػاا  رتقػتيسات 3.83  يػاس    ( فانحػساؼ3.56ح اا   

فهػف يقااػؿ ( 3.83فانحػساؼ   يػاس    (0.31أ سات ار ينى عية هةا ار جاؿ ككؿ  
 اتسجى كايسة.ارتقتيس 

 استراتيجيات التدريس: الثانر: مجالل المجا -ب
أ ػػسات ار ينػػى كانػػت ار تف ػػطات ارح ػػاايى فا نحسا ػػات ار  ياسيػػى رتقػػتيسات 

 (. 4ك ا ه   فضحى    جتفؿ سقـ   ، قسات هةا ار جاؿعية 
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 (4 جدول رقم )
الدراسةعم  درجة لتقديرات أفراد عينة  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا

 مرتبة تناللياً  جال استراتيجيات التدريسمتوافر 

المتوسددط  نص الفقرة الرقم
 الحسابر

االنحددرا  
 المعياري

 درجة 
 التوافر

 كايسة 723. 3.89 ا ت تاـ ارت ةية ار نا ب    ارفقت ار نا ب 80

 كايسة 663. 3.81 ا ت تاـ أ اريب إلثاسة ارتا  يى رتا ار ت ي يف 88

 كايسة 683. 3.77 تحقيؽ األهتاؼ ارت يي يىا ت تاـ أ اريب  نا اى ر 88

84 
إعطان ت يي ات فاضحى ف ت ي يى عف طاي ػى ار لػاـ 

 كايسة 653. 3.73 ار طيفاى  ف ار ت ي يف

83 
تيػػجيع ار ت ي ػػيف عيػػة إاػػتان سأيلػػـ احسيػػى   ػػا ياػػسة 

 كايسة 673. 3.73 قتساتلـ عية ارتفكيس ا اتكاس  

 كايسة 703. 3.71 رتقاسيس فاراحفثتتسيب ار ت ي يف عية إعتات ا 88

 كايسة 523. 3.77 ككلالمجال 

   8ارتسجى ار د ة  ف) 
" تػػػتسيب ( فارتػػػ  نصػػػت عيػػػة80 ( أف ارفقػػػسة سقػػػـ 4 ياػػػيف ارجػػػتفؿ سقػػػـ  

ار ستاػى األفرػة ا تف ػط  ت" قػت احتيػا ت تاـ ارت ةية ار نا ب    ارفقػت ار نا ػب
( فارتػ  كػاف 88ت ارفقػسة سقػـ  (، فجػان3.88( فانحػساؼ   يػاس   0.18ح اا   
" اار ستاػػى ارثانيػػى ا تف ػػط ا ػػت تاـ أ ػػاريب إلثػػاسة ارتا  يػػى رػػتا ار ت ي ػػيفنصػػلا "
( فارتػػ  88(، اين ػػا احتيػػت ارفقػسة سقػػـ  3.33( فانحػػساؼ   يػاس   0.18ح ػاا   

" ار ستاػػػى األ يػػػسة "تػػػتسيب ار ت ي ػػػيف عيػػػة إعػػػتات ارتقػػػاسيس فاراحػػػفثنصػػػت عيػػػة 
(، فقػت ايػغ ار تف ػط ارح ػاا  3.83  يػاس    ( فانحػساؼ0.88 ا تف ط ح اا  
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( 3.88فانحػػساؼ   يػػاس    (0.88رتقػػتيسات أ ػػسات ار ينػػى عيػػة هػػةا ار جػػاؿ ككػػؿ  
 اتسجى كايسة.فهف يقااؿ ارتقتيس 

 األجهلةمجال الثالث: المجال  -ج
 والتقنيات: 

ات ار ينػػى أ ػػس كانػػت ار تف ػػطات ارح ػػاايى فا نحسا ػػات ار  ياسيػػى رتقػػتيسات 
 (.8 ك ا ه   فضحى    جتفؿ سقـ   ، قسات هةا ار جاؿعية 

 ( 5جدول رقم )
درجة توافر   الدراسة عملتقديرات أفراد عينة  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا

 مرتبة تناللياً  والتقنيات األجهلةمجال 
الدددر
 قم

المتوسدددط  نص الفقرة
 الحسابر

االنحددرا  
 المعياري

 درجة 
 لتوافرا

 كايسة 933. 3.93 ا ت تاـ جلاة ارحا فب 84

 كايسة 853. 3.84  ساعاة عنصس األ ف فار ال ى عنت ا تياس ارتقنيات  88

ا تيػػػػػػاس ارتقنيػػػػػػات ارت يي يػػػػػػى ار نا ػػػػػػاى رألهػػػػػػتاؼ فار حتػػػػػػفا  88
 فطسيقى ارتتسي  

 كايسة 663. 3.77

 كايسة 873. 3.77 ا  ت انى ا صاتس ارت يـ ار تاحى    ارايئى  81

 كايسة DATA SHOW ) 3.67 .903ا ت تاـ جلاة عس  ارايانات   88

تفضػيح كيفيػػى ا ػت تاـ األجلػػةة فار ػػفات ارت يي يػى ايػػكؿ   ػػاؿ  83
    ار  اس ات ارتتسي يى

 كايسة 933. 3.64

 كايسة 1.01 3.63 ا ت تاـ جلاة ارفيتيف     فاقؼ ت يي يى  80

 كايسة O,H,P ) 3.60 .893ات ا ت تاـ جلاة عس  اريفا ي 88

ا ػػػػت تاـ يػػػػاكى ار  يف ػػػػات ريحصػػػػفؿ عيػػػػة ايانػػػػات ت يي يػػػػى  88
  ا نتسنت(

 كايسة 913. 3.55

 كايسة 413. 3.71 ككلالمجال 
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   8ارتسجى ار د ة  ف) 
" ا ػػت تاـ ( فارتػػ  نصػػت عيػػة84 ( أف ارفقػػسة سقػػـ 8 ياػػيف ارجػػتفؿ سقػػـ  

( فانحػػػساؼ 0.80ة ا تف ػػػط ح ػػػاا   ار ستاػػػى األفرػػػ ت" قػػػت احتيػػػجلػػػاة ارحا ػػػفب
 ساعػػػاة عنصػػػس  ( فارتػػػ  كػػػاف نصػػػلا "88(، فجػػػانت ارفقػػػسة سقػػػـ  3.80  يػػػاس   

( 3.84" اار ستاػػى ارثانيػػى ا تف ػػط ح ػػاا   األ ػػف فار ػػال ى عنػػت ا تيػػاس ارتقنيػػات
( فارتػػػػ  نصػػػػت عيػػػػة 88(، اين ػػػػا احتيػػػػت ارفقػػػػسة سقػػػػـ  3.18فانحػػػػساؼ   يػػػػاس   

" ار ستاػػػى ت ريحصػػػفؿ عيػػػة ايانػػػات ت يي يػػػى  ا نتسنػػػت("ا ػػػت تاـ يػػػاكى ار  يف ػػػا
(، فقػػت ايػػغ ار تف ػػط 3.88  يػػاس    ( فانحػػساؼ0.88األ يػػسة ا تف ػػط ح ػػاا   

فانحػػساؼ   يػػاس   (3.71ارح ػػاا  رتقػػتيسات أ ػػسات ار ينػػى عيػػة هػػةا ار جػػاؿ ككػػؿ  
 اتسجى كايسة.فهف يقااؿ ارتقتيس ( 3.48 
 :الرابع: مجال التقويمالمجال  -د

أ ػػسات ار ينػػى كانػػت ار تف ػػطات ارح ػػاايى فا نحسا ػػات ار  ياسيػػى رتقػػتيسات 
 (.3 ك ا ه   فضحى    جتفؿ سقـ   ، قسات هةا ار جاؿعية 
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 ( 6جدول رقم )
درجة    الدراسة عملتقديرات أفراد عينة  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا

 توافر مجال التقويم مرتبة تناللياً 
الدددددر
 قم

المتوسدددط  ص الفقرةن
 الحسابر

االنحرا  
 المعياري

 درجة 
 التوافر

تصػػ يـ أنػػفاع  ت ػػتتة  ػػف ا  تيػػاسات ار قاريػػى أف ار فضػػفعيى ارقيػػا   83
 كايسة 893. 3.96   تفا ارت يـ عنت ار ت ي يف 

 كايسة 923. 3.71 فضع   اييس فاضحى ريتقفيـ     طى ار قسس 03

 كايسة 923. 3.63  يسها فا  تفاتة   نلا    تح يف األتانتحييؿ نتائج ا  تااسات فتف 88

 كايسة 1.05 3.60 ا ت تاـ نتائج ا  تااسات فتف يسها فا  تفاتة  نلا    تح يف األتان  81

  تف طى 1.03 3.41 ا ت تاـ ارتقفيـ ارةات     ع ييى ارت يـ 88

 كايسة 603. 3.66 ككلالمجال 

   8ارتسجى ار د ة  ف) 
" تصػػ يـ ( فارتػػ  نصػػت عيػػة83 ( أف ارفقػػسة سقػػـ  3ارجػػتفؿ سقػػـ   ياػػيف

أنػػفاع  ت ػػتتة  ػػف ا  تيػػاسات ار قاريػػى أف ار فضػػفعيى ارقيػػا    ػػتفا ارػػت يـ عنػػت 
( فانحػػساؼ   يػػاس  3.96ار ستاػػى األفرػػة ا تف ػػط ح ػػاا    ت" قػػت احتيػػار ت ي ػػيف

فاضحى ريتقفيـ فضع   اييس ( فارت  كاف نصلا 03(، فجانت ارفقسة سقـ  3.18 
( فانحػػػساؼ   يػػػػاس  3.71" اار ستاػػػى ارثانيػػػػى ا تف ػػػط ح ػػػػاا    ػػػ   طػػػى ار قػػػػسس

ا ت تاـ ارتقفيـ ارةات   "( فارت  نصت عية 88(، اين ا احتيت ارفقسة سقـ  923. 
  يػػػاس   ( فانحػػػساؼ3.41" ار ستاػػػى األ يػػػسة ا تف ػػػط ح ػػػاا     ػػػ  ع ييػػػى ارػػػت يـ

رتقػتيسات أ ػسات ار ينػى عيػة هػةا ار جػاؿ ككػؿ  (، فقت ايغ ار تف ػط ارح ػاا 1.03 
 اتسجى كايسة.فهف يقااؿ ارتقتيس ( 3.33فانحساؼ   ياس    (3.66 
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فت ػػػةف ارااحثػػػى ةرػػػؾ إرػػػة اهت ػػػاـ فسغاػػػى ار  ي ػػػيف  ػػػ  اإلر ػػػاـ ااركفايػػػات 
ارتكنفرفجيػػػى ار تنفعػػػى ، فا جا تلػػػا ار حػػػتتة  ػػػ  األتاة فا ػػػتالكلـ هػػػةي اركفايػػػات 

ارتسايػى فارت يػيـ  ػ   جػا ت ، تحييػؿ  اتفسات  كثفى ، ت قتها فةاسة نتيجى ارتحاقلـ
ار حتػػػػػفا فتصػػػػػ يـ ارتػػػػػتسي  فتصػػػػػ يـ ارف ػػػػػائؿ فا ػػػػػت تا لا فا ػػػػػت تاـ األجلػػػػػةة 

 فارتقنيات ارحتيثى  ف  الؿ اجتياة تفسة ارس صى ارتفريى رقياتة ارحا فب
 ICDL يع ( ك ػػػا فاف ار  يػػػـ يػػػتقف ا تيػػػاس ارف ػػػييى ارت يي يػػػى في ػػػتط

 حف اى  اتته كةرؾ  ف  الؿ  ارتحاقه اتفسة إنتاج فا ت تاـ ارف ائؿ ارت يي يى 
فقت تفا ست كفايػى تصػ يـ ارتػتسي  اتسجػى كايػسة رػتا ار  ي ػيف  ػف  ػالؿ 
تسا ػػتلـ ارجا  يػػى إضػػا ى إرػػة تػػتسيالـ فتػػأهييلـ ارتساػػف  أثنػػان ار ت ػػى عيػػة هػػةي 

ر لنػى ارتػتسي  ، ك ػا ت ػةف ارااحثػى اركفايات فارت  ت ت قاعتة أ ا ػيى ر ػف ينت ػ  
تفا س ا ت تاـ األجلةة فارتقنيات اتسجى كايسة إرة أنلا كفايى  ت  ه ر  ييى تصػ يـ 
ارتتسي  فا تساتيجياته ، فه  كفايات تتكسس اا ت ساس ندسيا فع ييػا أثنػان  سحيتػ  

تسا ػى  ارتسا ى ارجا  يى فار  ػؿ  ػ  ار يػتاف ارتساػف  فتتفػؽ هػةي ارنتيجػى  ػع نتػائج
 ار نيت  ، فارصااغ فياريف ، فارنجاس .

   الثانر ومناقشتها:النتائج المتعمقة بالسؤال  ًا:ثاني
 ػػا تسجػػى   اس ػػى ار  ي ػػيف ريكفايػػات ارتكنفرفجيػػى  " ارثػػان :نػػص ار ػػؤاؿ 

ارالة ػػى ري  ي ػػيف  ػػ   تيسيػػى تسايػػى رػػفان ارس ثػػا  ػػف فجلػػى ندػػس  ػػتيس  ار ػػتاس  
 فار يس يف ارتسافييف؟" 

تػػـ ح ػػاب ار تف ػػطات ارح ػػاايى فا نحسا ػػات  ،رإلجااػػى عػػف هػػةا ار ػػؤاؿ
تسجػى   اس ػى اركفايػات ارتكنفرفجيػى ارالة ػى أ سات عينى ارتسا ػى ار  ياسيى رتقتيسات 
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حيػث كانػت ك ػا هػ   فضػحى  ػ  ارجػتفؿ  ،ري  ي يف     تيسيى تسايى رفان ارس ثػا
 (.8 سقـ  

 ( 7جدول رقم )
أفراد عينة الدراسة لدرجة لتقديرات  النحرافات المعياريةلمتوسطات الحسابية واا

ممارسة الكفايات التكنولوجية الاللمة لممعممين فر مديرية تربية لواء الرمثا عم  
 مجاالت الدراسة مرتبة تناللياً 

المتوسددددددددددددددددددط  تالمجاال الرقم
 الحسابر*

 درجة الممارسة الدرجة رياالنحرا  المعيا

 كايسة األفرة 533. 3.71  جاؿ تص يـ ارتتسي  8
 كايسة ارثانيى 533. 3.70  جاؿ ا تساتيجيات ارتتسي  8

  تف طى ارثارثى 573. 3.48  جاؿ ارتقفيـ 4
  تف طى ارساا ى 493. 3.03 فارتقنيات األجلةة جاؿ  0

  تف طى - 443. 3.46 الممارسة  ككل

 (8* ارتسجى ار د ة  ف  
قػػػت "  تصػػػ يـ ارتػػػتسي األفؿ " جػػػاؿ   جػػػاؿار( أف 8 ياػػػيف ارجػػػتفؿ سقػػػـ  

(، فجػان 3.80( فانحػساؼ   يػاس   3.71 احتؿ ار ستاػى األفرػة ا تف ػط ح ػاا  
" جػػاؿ ا ػػتساتيجيات ارتػػتسي "  ػػ  ار ستاػػى ارثانيػػى ا تف ػػط ح ػػاا  ارثػػان   ار جػػاؿ

 األجلػػػةة اين ػػػا جػػػان ار جػػػاؿ ارثارػػػث " جػػػاؿ (،3.80 ( فانحػػػساؼ   يػػػاس  3.70 
( فانحػػػػػػػػػػػساؼ 3.03ر ستاػػػػػػػػػػػى األ يػػػػػػػػػػػسة ا تف ػػػػػػػػػػػط ح ػػػػػػػػػػػاا   "  ػػػػػػػػػػػ  ا فارتقنيػػػػػػػػػػػات
عيػػػة  أ ػػػسات عينػػػى ارتسا ػػػىفقػػػت ايػػػغ ار تف ػػػط ارح ػػػاا  رتقػػػتيسات (. 3.48  يػػػاس  

تسجى فهف يقااؿ ارتقتيس  ،(3.44( اانحساؼ   ياس   0.43 تسجى ارص فاى ككؿ 
  تف طى.
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ات أ ػس تـ ح اب ار تف طات ارح اايى فا نحسا ػات ار  ياسيػى رتقػتيسات  ك ا
تسجػػى   اس ػػى اركفايػػات ارتكنفرفجيػػى ارالة ػػى  قػػسات ار جػػا ت رعيػػة  عينػى ارتسا ػػى

 ارتار :حيث كانت عية ارنحف ،  ري  ي يف     تيسيى تسايى رفان ارس ثا
 تصميم التدريس: األول: مجالالمجال  -أ

أ ػػسات ار ينػػى كانػػت ار تف ػػطات ارح ػػاايى فا نحسا ػػات ار  ياسيػػى رتقػػتيسات 
 (. 1ك ا ه   فضحى    جتفؿ سقـ   ،ت هةا ار جاؿ قساعية 

 (8 جدول رقم )
الدراسة عم  درجة ممارسة لتقديرات أفراد عينة  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا

 كفايات مجال تصميم التدريس مرتبة تناللياً 

المتوسط  نص الفقرة الرقم
 الحسابر

االنحرا  
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 كايسة 723. 3.96 ت األهتاؼ ار ا ى ري فضفع ار نف  تص ي هتحتي 0

 كايسة 643. 3.95 تحييؿ ار حتفا ارتتسي   8

 كايسة 703. 3.75 تنديـ ار حتفا ارتتسي   ف ؽ ت ي ؿ األهتاؼ ار يفكيى 8

 كايسة 833. 3.67 تحتيت األهتاؼ ار يفكيى 4

 كايسة 823. 3.66 تحييؿ  صائص ار ت ي يف 8

ت ا  تساتيجيات ارت يي يى/ ارت يي ى ار نا اى رتحقيؽ تحتي 8
 كايسة 753. 3.64 األهتاؼ

 كايسة 793. 3.64 تحتيت ار لاسات ار ااقى ارالة ى رياتن    ارت يـ ارجتيت 3

 

ا تياس أنيطى  تنفعى فاتييى ر ساعاة ارفسفؽ ارفستيى ايف  1
 كايسة 663. 3.63 ار ت ي يف

 كايسة 743. 3.59ات ارتػػػػػ  ييػػػػػ يلا ار قػػػػػسس فضػػػػػع  طػػػػػى رتسا ػػػػػى ارفحػػػػػت 8
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 فتفضحلا ري ت ي يف
 كايسة 783. 3.56 تطايؽ  نحة ارندـ    ار فاقؼ ارت يي يى/  ارت ي يى 83

 كايسة 533. 3.71 ككلالمجال 

   8ارتسجى ار د ة  ف) 
"تحتيػػػػت  ( فارتػػػػ  نصػػػػت عيػػػػة0 ( أف ارفقػػػػسة سقػػػػـ  1ياػػػػيف ارجػػػػتفؿ سقػػػػـ  

ار ستاػػػى األفرػػػة ا تف ػػػط  ت" قػػت احتيػػػع ار نػػػف  تصػػػ ي هاألهػػتاؼ ار ا ػػػى ري فضػػػف 
( فارتػػػ  كػػػاف 8(، فجػػػانت ارفقػػػسة سقػػػـ  3.88( فانحػػػساؼ   يػػػاس   3.96ح ػػػاا   
( 3.95" اار ستاػػػػػى ارثانيػػػػػى ا تف ػػػػػط ح ػػػػػاا   تحييػػػػػؿ ار حتػػػػػفا ارتتسي ػػػػػ نصػػػػػلا "

 "( فارتػػػ  نصػػػت عيػػػة 83(، اين ػػػا احتيػػػت ارفقػػػسة سقػػػـ  643.فانحػػػساؼ   يػػػاس   
" ار ستاػػى األ يػػسة ا تف ػػط ىنحػػة ارػػندـ  ػػ  ار فاقػػؼ ارت يي يػػى/  ارت يي يػػتطايػػؽ  
(، فقػت ايػغ ار تف ػط ارح ػاا  رتقػتيسات 3.81  يػاس    ( فانحػساؼ3.56ح اا   

فهػف يقااػؿ ( 3.80فانحػساؼ   يػاس    (3.71أ سات ار ينى عية هةا ار جػاؿ ككػؿ  
 اتسجى كايسة.ارتقتيس 

 تيجيات التدريس:استرا الثانر: مجالالمجال  -ب
أ ػػسات ار ينػػى كانػػت ار تف ػػطات ارح ػػاايى فا نحسا ػػات ار  ياسيػػى رتقػػتيسات 

 (. 8ك ا ه   فضحى    جتفؿ سقـ   ، قسات هةا ار جاؿعية 
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 (9 جدول رقم )
الدراسة عم  درجة ممارسة لتقديرات أفراد عينة  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا

 مرتبة تناللياً  جيات التدريسمجال استراتيكفايات 

المتوسدددددط  نص الفقرة الرقم
 الحسابر

االنحدددددرا  
 المعياري

درجددددددددددددددة 
 الممارسة

تيػػػجيع ار ت ي ػػػيف عيػػػة إاػػػتان سأيلػػػـ احسيػػػى   ػػػا ياػػػسة  83
 كايسة 703. 3.93 قتساتلـ عية ارتفكيس ا اتكاس  

 كايسة 803. 0.83 ا ت تاـ أ اريب  نا اى رتحقيؽ األهتاؼ ارت يي يى 88

اعطان ت يي ػات فاضػحى ف ت ي ػيى عػف طاي ػى ار لػاـ  84
 كايسة 823. 3.89 ار طيفاى  ف ار ت ي يف

 كايسة 703. 3.84 ا ت تاـ أ اريب إلثاسة ارتا  يى رتا ار ت ي يف 88

 كايسة 803. 3.81 ا ت تاـ ارت ةية ار نا ب    ارفقت ار نا ب 80

  تف طى 553. 2.82 احفثتتسيب ار ت ي يف عية إعتات ارتقاسيس فار 88

  تف طى 573. 0.83 ككلالمجال 

   8ارتسجى ار د ة  ف) 

" تيػػػجيع ( فارتػػػ  نصػػت عيػػة83 ( أف ارفقػػسة سقػػـ  8ياػػيف ارجػػتفؿ سقػػػـ  
" قػػت  ار ت ي ػػيف عيػػة إاػػتان سأيلػػـ احسيػػى   ػػا ياػػسة قػػتساتلـ عيػػة ارتفكيػػس ا اتكػػاس 

(، 3.83اؼ   يػػػػػاس   ( فانحػػػػس 0.80ار ستاػػػػى األفرػػػػة ا تف ػػػػػط ح ػػػػاا    تاحتيػػػػ
ا ػػػت تاـ أ ػػػاريب  نا ػػػاى رتحقيػػػؽ  ( فارتػػػ  كػػػاف نصػػػلا "88فجػػػانت ارفقػػػسة سقػػػـ  
( فانحػػساؼ   يػػاس  0.83" اار ستاػػى ارثانيػػى ا تف ػػط ح ػػاا   األهػػتاؼ ارت يي يػػى 

"تػتسيب ار ت ي ػيف عيػة ( فارت  نصت عية 88(، اين ا احتيت ارفقسة سقـ  3.13 
 ( فانحػػػػساؼ8.18ستاػػػػى األ يػػػػسة ا تف ػػػػط ح ػػػػاا   " ار إعػػػػتات ارتقػػػػاسيس فاراحػػػػفث

(، فقػػػت ايػػػغ ار تف ػػػط ارح ػػػاا  رتقػػػتيسات أ ػػػسات ار ينػػػى عيػػػة هػػػةا 3.88  يػػػاس   
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اتسجػػػػػى فهػػػػػف يقااػػػػػؿ ارتقػػػػػتيس ( 3.88فانحػػػػػساؼ   يػػػػػاس    (0.83ار جػػػػػاؿ ككػػػػػؿ  
  تف طى.

 والتقنيات: األجهلةمجال الثالث: المجال  -ج
أ ػػسات ار ينػػى  ػػات ار  ياسيػػى رتقػػتيسات كانػػت ار تف ػػطات ارح ػػاايى فا نحسا

 (.83 ك ا ه   فضحى    جتفؿ سقـ   ، قسات هةا ار جاؿعية 
 ( 11جدول رقم )

الدراسة عم  درجة ممارسة لتقديرات أفراد عينة  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا
 مرتبة تناللياً  والتقنيات األجهلةمجال كفايات 

سددددددددط المتو  نص الفقرة الرقم
 الحسابر

االنحدددرا  
 المعياري

 درجة الممارسة

 كايسة 893. 3.82 ا ت تاـ جلاة ارحا فب 84

تفضػػػيح كيفيػػػى ا ػػػت تاـ األجلػػػةة فار ػػػفات ارت يي يػػػى ايػػػكؿ   ػػػاؿ  ػػػ   83
 ار  اس ات ارتتسي يى

 كايسة 743. 3.70

 كايسة 1.00 3.70  ساعاة عنصس األ ف فار ال ى عنت ا تياس ارتقنيات  88

 تيػػػػػاس ارتقنيػػػػػات ارت يي يػػػػػى ار نا ػػػػػاى رألهػػػػػتاؼ فار حتػػػػػفا فطسيقػػػػػى ا 88
 ارتتسي  

 كايسة 853. 3.59

  تف طى 963. 2.95 ا ت تاـ جلاة ارفيتيف     فاقؼ ت يي يى  80

  تف طى DATA SHOW ) 2.90 .673ا ت تاـ جلاة عس  ارايانات   88

 طى تف  O,H,P ) 2.66 1.03ا ت تاـ جلاة عس  اريفا يات  88

 قيييى 643. 2.11 ا ت تاـ ياكى ار  يف ات ريحصفؿ عية ايانات ت يي يى  ا نتسنت( 88

 قيييى 673. 1.84 ا  ت انى ا صاتس ارت يـ ار تاحى    ارايئى  81

  تف طى 493. 3.03 ككلالمجال 

   8ارتسجى ار د ة  ف) 

 تاـ " ا ػت( فارتػ  نصػت عيػة84 ( أف ارفقسة سقـ 83 يايف ارجتفؿ سقـ  
( فانحػػساؼ 3.82ار ستاػػى األفرػػة ا تف ػػط ح ػػاا    ت" قػػت احتيػػ جلػػاة ارحا ػػفب
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تفضػػػػيح كيفيػػػػى ( فارتػػػػ  كػػػػاف نصػػػػلا "83(، فجػػػػانت ارفقػػػػسة سقػػػػـ  3.18  يػػػػاس   
" اار ستاػى ا ت تاـ األجلةة فار ػفات ارت يي يػى ايػكؿ   ػاؿ  ػ  ار  اس ػات ارتتسي ػيى

(، اين ػػا احتيػػت ارفقػػسة 3.84  ( فانحػػساؼ   يػػاس 3.70ارثانيػػى ا تف ػػط ح ػػاا   
" ار ستاػى "ا  ت انى ا صاتس ارت يـ ار تاحى    ارايئػى( فارت  نصت عية 81سقـ  

(، فقػػت ايػػغ ار تف ػػط 3.38  يػػاس    ( فانحػػساؼ1.84األ يػػسة ا تف ػػط ح ػػاا   
فانحػػساؼ   يػػاس   (0.30ارح ػػاا  رتقػػتيسات أ ػػسات ار ينػػى عيػػة هػػةا ار جػػاؿ ككػػؿ  

 اتسجى  تف طى.ؿ ارتقتيس فهف يقاا( 3.48 
 :الرابع: مجال التقويمالمجال  -د

أ ػػسات ار ينػػى كانػػت ار تف ػػطات ارح ػػاايى فا نحسا ػػات ار  ياسيػػى رتقػػتيسات 
 (.88 ك ا ه   فضحى    جتفؿ سقـ   ، قسات هةا ار جاؿعية 

 ( 11جدول رقم )
دراسة عم  درجة ممارسة اللتقديرات أفراد عينة  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا

 كفايات مجال التقويم مرتبة تناللياً 
المتوسددددط  نص الفقرة الرقم

 الحسابر
االنحدددددددددددرا  

 المعياري
درجددددددددددددددددددددددددة 

 الممارسة
 كايسة 773. 3.64 فضع   اييس فاضحى ريتقفيـ     طى ار قسس 03

تص يـ أنفاع  ت تتة  ف ا  تياسات ار قاريػى أف ار فضػفعيى ارقيػا    ػتفا  83
 كايسة 743. 3.53 يـ عنت ار ت ي يف ارت 

  تف طى 703. 3.49 تحييؿ نتائج ا  تااسات فتف يسها فا  تفاتة   نلا    تح يف األتان 88

  تف طى 703. 3.38 ا ت تاـ نتائج ا  تااسات فتف يسها فا  تفاتة  نلا    تح يف األتان  81

  تف طى 703. 3.37 ا ت تاـ ارتقفيـ ارةات     ع ييى ارت يـ 88

  تف طى 533. 0.41 ككلالمجال 

   8ارتسجى ار د ة  ف) 
"فضػػع  ( فارتػػ  نصػػت عيػػة03 ( أف ارفقػػسة سقػػـ 88 ياػػيف ارجػػتفؿ سقػػـ  

ار ستاػػػى األفرػػػة ا تف ػػػط  ت" قػػػت احتيػػػ  ػػػاييس فاضػػػحى ريتقػػػفيـ  ػػػ   طػػػى ار قػػػسس
ف ( فارتػ  كػا83(، فجػانت ارفقػسة سقػـ  3.88( فانحػساؼ   يػاس   0.34ح اا   
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تصػػػ يـ أنػػػػفاع  ت ػػػتتة  ػػػػف ا  تيػػػاسات ار قاريػػػػى أف ار فضػػػفعيى ارقيػػػػا   نصػػػلا "
( فانحػساؼ 0.80" اار ستاى ارثانيػى ا تف ػط ح ػاا     تفا ارت يـ عنت ار ت ي يف 

"ا ػػػػت تاـ ( فارتػػػػ  نصػػػػت عيػػػػة 88(، اين ػػػػا احتيػػػػت ارفقػػػػسة سقػػػػـ  3.84  يػػػػاس   
 ( فانحساؼ0.08سة ا تف ط ح اا   " ار ستاى األ يارتقفيـ ارةات     ع ييى ارت يـ

(، فقػػػت ايػػػغ ار تف ػػػط ارح ػػػاا  رتقػػػتيسات أ ػػػسات ار ينػػػى عيػػػة هػػػةا 3.83  يػػػاس   
اتسجػػػػػى فهػػػػػف يقااػػػػػؿ ارتقػػػػػتيس ( 3.80فانحػػػػػساؼ   يػػػػػاس    (0.41ار جػػػػػاؿ ككػػػػػؿ  

  تف طى.
فت ةف ارااحثى ةرؾ إرة  سغاى ار  ي يف    تفديؼ  ا ي تيكفف  ف  لاسات 

ع ييا ، فار  ؿ ارجات  ف قػايلـ رتػف يس كا ػى اردػسفؼ فت ػ يس فكفايات فتطايقلا 
ارايئػػػى ار حيطػػػى ا ػػػا  يلػػػا  ػػػف  صػػػاتس ت يػػػـ  تنفعػػػى رتفديػػػؼ   ػػػس تلـ ارندسيػػػى 
ف  اس ػػتلا ع ييػػا  ػػ  ار يػػتاف ، إضػػا ى ر ػػا يحدػػة اػػه ار  يػػـ  ػػف تػػتسيب   ػػت س 

 تيى أثنان  ت ته عية   اس ى  لنى ارت ييـ فتفديؼ اركفايات ار تفا سة ر
اتسجػػى كايػػسة   ػػي ا  ػػ   جػػار  تصػػ يـ ارتػػتسي  فا ػػتساتيجياته ف  اس ػػتلا 

  لنيا ، أ ا ار  اس ى     جاؿ ارتقفيـ  جانت اتسجى  تف طى 
 اف ارااحثى ت ةف ةرؾ إرة اكتفان ارػا   اار  س ػى ارندسيػى ريتقيػيـ ارػةات  ، 

ؿ ا ػػت تاـ ارتقنيػػات أف ر ػتـ تػػفا س اإل كانػات ارالة ػػى رتفديفػه ع ييػػا إ ػا  ػػ   جػا
فا نتسنػػػت  ي ػػػفت ةرػػػؾ إرػػػة قصػػػس فقػػػت ارحصػػػى ارصػػػفيى فر ػػػتـ تػػػفا س   تاػػػسات 
ارحا ػػػفب أف ارقاعػػػات ار  صصػػػى ف ػػػؽ احتياجػػػات ار ااحػػػث ف صفصػػػيتلا  ػػػ  
ا   ار ؤ  ات ارتسافيى ف  ي ا ارصليسة  نلا أف ةات ار اان  ار  تأجسة ،   ػا 

ينالػ  رلػا سغػـ تفا سهػا اتسجػى كايػسة يؤت  إرة ض ؼ   اس ػى هػةي اركفايػات ك ػا 
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رتا ار  يـ ، فقت اتفقت هةي ارنتيجى  ع نتيجى تسا ػى كػؿ  ػف ارنجػاس ، فار ػنيت  
 ، فارن ا نى فارقاض  .

   الثالث:النتائج المتعمقة بالسؤال  لثًا:ثا
هؿ تفجت عالقى استااطيه ايف تسجى تفا س اركفايات  " ارثارث:نص ار ؤاؿ 

ة ى ري  ي يف     تيسيػى تسايػى رػفان ارس ثػا  ػف فجلػى ندػس  ػتيس  ارتكنفرفجيى ارال
 ؟"فتسجى   اس تلـ رلا ار تاس  فار يس يف ارتسافييف

تقتيسات   ا الت استااط ايس فف ايف تـ ح اب  ،رإلجااى عف هةا ار ؤاؿ
فتسجػػػى رتسجػػػى تػػػفا س اركفايػػػات ارتكنفرفجيػػػى ارالة ػػػى ري  ي ػػػيف أ ػػػسات عينػػػى ارتسا ػػػى 

 (. 88حيث كانت ك ا ه   فضحى    ارجتفؿ سقـ   رلا،   اس تلـ
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 (12 جدول رقم )
أفراد عينة الدراسة عم  درجة توافر الكفايات التكنولوجية تقديرات معامالت ارتباط بيرسون بين 

 الاللمة لممعممين ودرجة ممارستهم لها

 درجة التوافر       
 درجة الممارسة

 االحصائر

مجددددددددددددال 
تصدددددددميم 
 التدريس

مجدددددددددددددددددددددددال 
اسددددتراتيجيات 

 التدريس

مجدددددددددددددددال 
االجهدددددددددلة 
 والتقنيات

مجدددددددددال 
 التقويم

االداة 
 الكمية

مجدددددددددددال تصدددددددددددميم 
 التدريس

     6083.   ا ؿ استااط ايس فف
     3*000. ارت رى اإلحصائيى

     73 ار تت

مجدددال اسددددتراتيجيات 
 التدريس

    3.838    ا ؿ استااط ايس فف
    3.308*  ارت رى اإلحصائيى

    73  ر تتا

 األجهددددددددددلةمجددددددددددال 
 والتقنيات

   4773.     ا ؿ استااط ايس فف
   3*000.   ارت رى اإلحصائيى

   73   ار تت

 مجال التقويم

  2173.      ا ؿ استااط ايس فف

    ارت رى اإلحصائيى
.043*

3 
 

  73    ار تت

 الكمية األداة

 6023.       ا ؿ استااط ايس فف
 3*000.     ا حصائيى ارت رى
 73     ار تت

 (  =3.38* ةات ت رى إحصائيى عنت   تفا ارت رى  
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 ه:( أن88يايف ارجتفؿ سقـ  
عنػػت   ػػتفا ارت رػػى  ىرػػى إحصػائي ت تفجػت عالقػػى استااطيػػه ايجاايػى قفيػػى ةات -

اػػػػيف تقػػػػتيسات أ ػػػػسات عينػػػػى ارتسا ػػػػى عيػػػػة تسجػػػػى تػػػػفا س ( =3.38اإلحصػػػػائيى  
ات ارتكنفرفجيى ارالة ى ري  ي يف فتسجى   اس تلـ رلا عنت  جار  تصػ يـ اركفاي

 ارتتسي  فا تساتيجياته .

عنػػػػت  ىرػػػػى إحصػػػػائي ت تفجػػػػت عالقػػػػى استااطيػػػػه ايجاايػػػػى ضػػػػ يفى فركنلػػػػا ةات  -
اػػيف تقػػتيسات أ ػػسات عينػػى ارتسا ػػى عيػػة ( =3.38  ػػتفا ارت رػػى اإلحصػػائيى  

 تسجى تفا س اركفايات 
ى ارالة ى ري  ي يف فتسجى   اس تلـ رلا عنت  جار  ا ت تاـ األجلػةة ارتكنفرفجي

فارتقنيػػػػات فارتقػػػػفيـ ، فت ػػػػةف ارااحثػػػػى ةرػػػػؾ إرػػػػة تيػػػػااه دػػػػسفؼ ت يػػػػـ ار  ي ػػػػيف 
فدسفؼ ت يي لـ رطياتلـ ، فارة تتسيالـ ار  ت س عية ارتطايؽ ار  ي  ري  س ػى 

 رتقنيات ارندسيى ، ف  ي ا     جار  تص يـ ارتتسي  فاألجلةة فا
ف  ػػف  ػػالؿ ارػػتفسات ار اصػػى اػػةرؾ فار تاا ػػى اإليػػسا يى فاإلتاسيػػى ارتػػ  يحدػػة 
الا ار  يـ    ار يتاف ارتساف  إضا ى إرػة ارػتفا ع ارةاتيػى رػتا ار  ي ػيف رتطايػؽ 
ف  اس ػػى  ػػا رػػتيلـ  ػػف  لػػاسات تكنفرفجيػػى  ػػ   ؤ  ػػاتلـ ارت يي يػػى ، ف ػػؽ  ػػا 

ؤ  ػػى ، فتتفػػؽ نتػػائج هػػةي ارتسا ػػى  ػػع ت ييػػى عيػػيلـ دػػسفؼ فا  كانػػات تيػػؾ ار 
 نتائج تسا ى ارصااغ فارنجاس .
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 التوصيات :  
    ضفن  ا تفصيت إريى ارتسا ى  اف ارااحثى تفص  ا ا يي  :

 تأهيؿ ار  ي يف عية أ ا    اس ى اركفايات ار لنيى   ي ا ارتكنفرفجيى  نلا. -
ر  ا ػػػػت تاـ ا جلػػػػةي تف يػػػػؿ  تاا ػػػػى تفديػػػػؼ اركفايػػػػات ارتكنفرفجيػػػػى  ػػػػ   جػػػػا -

 فارتقنيات فارتقفيـ رتا   ي   ار تاس  .

عتاتها ااإل اتة  ف ياكى  - ت كيف ار  ي يف رتتسيب طياتلـ عية إجسان اراحفث فا 
 ا نتسنت    ار  تاسات ار تس يى . 

إجػػػػػسان  ةيػػػػػتا  ػػػػػف ارتسا ػػػػػات  ػػػػػ   جػػػػػاؿ اركفايػػػػػات ار لنيػػػػػى ري  ي ػػػػػيف   ػػػػػي ا  -
 تلا    ار يتاف.ارتكنفرفجيى  نلا ف  اس 
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 المراجع
(. ارتسايػى ار  ييػى ار يتانيػى رطياػى كييػى 8333أاف جااس،  اجت فا اسة، ح ػيف.  -

 ار يـف ارتسافيى. تاس ارضيان،ع اف، األستف.
(.ت طيط ار ناهج فتطفيسها  ف  ندفس فاق ػ .  كتاػى 8888ارحاسث ، إاساهـ.  -

 اريفس ، ارسيا ، ار  فتيى.
( . تن يػػى اركفايػػات 8334 ح ػػفت ف ػػال ى، سيـ عاػػت ارقػػاتس.  ارحياػػ ، إح ػػاف  -

ارالة ػى ألعضػػان هيئػى ارتػػتسي   ػ  ضػػفن   ػاييس ارجػػفتة اريػا يى فندػػاـ 
ا عت ػػػات األكػػػاتي  . تسا ػػػى  قت ػػػى  ػػػ  فسيػػػى ع ػػػؿ طػػػسؽ تف يػػػؿ فثيقػػػى 

ةف  88-88  اآلسان رأل يػػس عاػػت ا  اػػف عاػػت ار ةيػػة حػػفؿ ارت يػػيـ ار ػػار 
 جا  ى ار يؾ عات ار ةية، ار  فتيى.هػ،8488ارحجى 

(.ار لػػاسات ارتتسي ػػيى ارالة ػػى ري  ي ػػيف  ػػف فجلػػػى 8881ارح ػػات ، عاػػت ا .  -
فار فجليف    ار سحيػى ارثانفيػى اتفرػى قطػس". حفريػى كييػى   ندس ار  ي يف

 .830 - 808هػ( ، 8481  08ارتسايى، 
ؿ تأ ي  عي   ري نلاج (. اركفايات    ارت ييـ،  ف أج8338ارتسيج،  ح ت .  -

 ار نت ج. ارتاس ارايضان، ار لسب.
(. " تحييؿ ارقػيـ  ػ  8338ارلةيفات،  ح ت فارسا ا ،   ي  فارجففت، ف ان.  -

 حتفيػػػػات كتػػػػب ارتسايػػػػى ارفطنيػػػػى ري سحيػػػػى اإلعتاتيػػػػى  ػػػػ   ػػػػيطنى ع ػػػػاف 
   هػ(.8488(  8(  48". جيى جا  ى ار يؾ   فت، ار تت  
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نػتفة عػف ار  ػارـ  : ( 8333طسيػى ريتسايػى فارثقا ػى فار يػـف   اريجنػى ارفطنيػى ارق -
 األ ا ػيى ري ؤ  ػى ار تس ػيى  ػ  ارقػسف ارحػات  فار يػسيف، قطػس،  جيػى

 .) 800ارتسايى، ار تت   
فارثػفسة ار ي يػى ارتكنفرفجيػى  ( : تكػفيف ار  يػـ ار ساػ  8813اياسة ، جاسائيؿ    -

 ةيع، ايسفت ار ؤ  ى ارجا  يى رينيس فارتف 
( :  ي ػػػيى ار ساجػػػع  ػػػ  ارتسايػػػى فعيػػػـ  8333جػػػااس عاػػػت ارح يػػػت    جػػػااس ، -

ارحػػات  فار يػسيف ارف ػاؿ "ار لػاسات فارتن يػػى  ( :  ػتس  ارقػسف84ارػنف  
 ار سا  ار لنيى"، ارقاهسة، تاس ارفكس

( . ارتػػػػتسيب عػػػػف ا ػػػػت : تن يػػػػى ار ػػػػفاست ارايػػػػسيى 8338عاػػػػت ارػػػػسح ف تف يػػػػؽ   -
فاإلنتسنػت ، ارقػاهسة :  سكػة ار اػسات ار لنيػى رػإلتاسة  ارك ايػفتس اا ػت تاـ

 . ا يؾ –
( . اركفايػػػػػات ارت يي يػػػػػى ارتػػػػ  يحتػػػػػاج إريلػػػػػا ار  ي ػػػػػفف 8880عفػػػػا ، يحيػػػػػة.  -

فار  ي ات  ػ  اسنػا ج ارتأهيػؿ ارتساػف  ك ػا يساهػا ار يتحقػفف الػةي اراػسا ج 
 .88 -31هػ(،8480(، 8   األستف.ار جيى ار سايى ريتسايى 

( : إعتات ار ػتاس  فارػندـ ار تس ػيى  8338فيثسف ،  سانؾ    & ، هاس   رفنج -
فار يػػػسيف " تفصػػػيات  ػػػؤت س  فنػػػت  يسنػػػفف ارج  يػػػى  ريقػػػسف ارحػػػات 

أ ػؿ  ػال ى اريػا اف ، ارسيػا  ،  األ سيكيػى ر ػتيس  ار ػتاس  " ، تسج ػى
 . كتاى ار ايكاف 

ارتسافيػػػػى. تاس  (.اركفايػػػػات ارت يي يػػػػى  ػػػػ  ضػػػػفن ارػػػػندـ8883 سعػػػػ ، تف يػػػػؽ.  -
 ارفسقاف،ع اف، ا ستف. 
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 (1الممحق )

 نة بشكمها النهائراإلستبا
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

                              الفاضل المشر  .......................المحترم
 الفاضمة المشرفة .......................المحترمة

 الفاضل المدير   .......................المحترم                              
 .......................المحترمة                                    الفاضمة المديرة

     

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته ، وبعد ،،، 
  

اركفايػػػػات ارتكنفرفجيػػػػى ارالة ػػػػى ري  ي ػػػػيف فتسجػػػػى تقػػػػـف ارااحثػػػػى اتسا ػػػػى ا نػػػػفاف " 
لػةا ارلػس  تػـ "، فر  اس تلـ رلا  ػف فجلػى ندػس  ػتسان ار ػتاس  فار يػس يف ارتساػفييف  

 (  قسة.03انان ا تاانه  كفنى  ف  
رػػةا تسجػػف ارااحثػػى قػػسانة ارفقػػسات ارػػفاستة  ػػ  ا  ػػتاانى ا نايػػى فاإلجااػػى عييلػػا اتقػػى 
ف فضػػػفعيى عي ػػػا  أف ج يػػػع اإلجااػػػات  ػػػت ا ؿ اار ػػػسيى ارتا ػػػى ف ت ػػػت تـ  ألغػػػسا  

 اراحث ار ي    قط . 
 نات ارتاريى : تسجف ارااحثى ت ائى ارايا   يف ات عا ى 

  نفات  أكثسO  83     نفات O 8-83         نفات O 8-8  عتت  نفات ار اسة:
 تكتفساي  O          اج تيس    O         تايـف عار  O        ار ؤهؿ ار ي  :

           تيس  تس ى     O          يسؼ تساف   O      ار   ة ارفديف :
 لكم حسن تعاونكم   شاكراً 

 احثةالب
 د. وفاء محمد الحياصات
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 درجة ممارستها درجة توافرها الكفاية الرقم

 قميمة متوسطة كبيرة قميمة متوسطة كبيرة

       تحييؿ  صائص ار ت ي يف 1

       تحييؿ ار حتفا ارتتسي   2

       تحتيت األهتاؼ ار ا ى ري فضفع ار نف  تص ي ه 3

       تحتيت األهتاؼ ار يفكيى 4

تنديـ  ار حتفا ارتتسي   ف ًؽ ت ي ؿ األهتاؼ  5
 ار يفكيى

      

       تحتيت  ار لاسات ار ااقى ارالة ى رياتن    ارت يـ ارجتيت 6

تحتيت ا  تساتيجيات ارت يي يى /  ارت يي ى ار نا اى  7
 رتحقيؽ األهتاؼ

      

ا تياس أنيطى  تنفعى فاتييى ر ساعاة ارفسفؽ ارفستيى  8
 ار ت ي يف ايف

      

فضع  طى رتسا ى ارفحتات ارت  يي يلا ار قسس  9
 فتفضحلا ري ت ي يف

      

       تطايؽ  نحة ارندـ    ار فاقؼ ارت يي يى / ارت ي يى 11

       ا ت تاـ أ اريب   نا اى رتحقيؽ األهتاؼ  ارت يي يى 11

       ا ت تاـ أ اريب إلثاسة ارتا  يى رتا ار ت ي يف 12

       ا ت تاـ ارت ةية ار نا ب    ارفقت ار نا ب 13

اعطان ت يي ات فاضحى ف ت ي يى عف طاي ى ار لاـ  14
 ار طيفاى  ف ار ت ي يف

      

       تتسيب ار ت ي يف عية إعتات ارتقاسيس فاراحفث . 15
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تيجيع ار ت ي يف عية إاتان سأيلـ احسيى   ا ياسة  16
 فكيس ا اتكاس قتساتلـ عية ارت

      

ا تياس ارتقنيات ارت يي يى ار نا اى رألهتاؼ فار حتفا  17
 فطسيقى ارتتسي 

      

       ا  ت انى ا صاتس ارت يـ  ار تاحى    ارايئى 18

        ساعاة  عنصس األ ف فار ال ى عنت ا تياس ارتقنيات 19

يى ايكؿ تفضيح كيفيى ا ت تاـ األجلةة فار فات ارت يي  21
   اؿ    ار  اس ات ارتتسي يى

      

ا ت تاـ  ياكى ار  يف ات ريحصفؿ عية ايانات  21
 ت يي يى  ا نتسنت(

      

       (  O . H . Pا ت تاـ  جلاة عس  اريفا يات    22

       ا ت تاـ جلاة ارفيتيف      فاقؼ ت يي يى 23

       ا ت تاـ جلاة ارحا فب 24

 DATA ) ـ جلاة عس  ارايانات  ا ت تا 25

SHOW ) 

      

تص يـ أنفاع  ت تتة  ف ا  تااسات ار قاريى أف  26
 ار فضفعيى ارقيا    تفا ارت يـ عنت ار ت ي يف

      

       ا ت تاـ ارتقفيـ ارةات     ع ييى ارت يـ 27

       ا ت تاـ ارتقفيـ ارانائ  فار تا   الس  تطفيس ارت ييـ 28

تحييؿ نتائج ا  تااسات فتف يسها فا  تفاتة  نلا     29
 تح يف ا تان

      

       فضع   اييس فاضحى ريتقفيـ     طى ار قسس 31


