
 

 

 

 المقدمة:
تتقدـ األمـ كترتقي بقدر ما تكفر لمتعميـ كالبحث العممي مف إمكانات مادية 
ا مف بيئة صالحة تساعد عمى كشؼ أسرار العمـ كتكظيؼ  كبشرية كبقدر ما تكفره أيضن

 ذلؾ لرفاىية البشرية.
كحيث أف التعمـ ىك إحدل أىـ الدعائـ التي تقكـ عمييا الحضارة لذا فقد أكلت 

اىتمامنا كبيرنا بو كبكافة أنكاعو كتسعى جاىدةن لألخذ بكؿ ما ىك جديد في  الحككمات
 مجاؿ التعميـ تحقيقنا ألقصى إفادة لصالح العممية التعميمية.

 كبقضاياه،كالتعميـ الثانكم التجارم أحد أنكاع ىذا التعميـ الذم يجب أف ُييتـ بو 
مقارنة بنكعي التعميـ الفني كبخاصة أنو يضـ أكبر عدد خريجي التعميـ األساسي بال

 (.3: 2005محمد خميؿ أبك صالحة  )آماؿالزراعي كالصناعي.   
 ما يمي: التجاري إلىويهدف التعميم 

مع  تتالءـػ تكفير ما يحتاج إليو المجتمع مف عناصر ذات كفاءة عالية 1
 سكؽ العمؿ. اتجاىات
التي يحتاجيا سكؽ  ػ ُيعتبر التعميـ التجارم كحدة تشمؿ مجمكعة مف الميارات2

 العمؿ لرفع الناحية االقتصادية لمبالد.
 ػ اإللماـ بأىـ التغيرات كالتعبيرات كالمصطمحات الفنية بالمغة العربية كاألجنبية.3
 ػ إتقاف المراسالت التجارية بكافة أشكاليا.4
 ػ دراسة أىـ كسائؿ تنشيط عمميات الشراء كالتسكيؽ.5
 كالمخزنية كالقانكنية. ػ اإللماـ باألعماؿ المصرفية6
ػػ دراسة جميع األعماؿ الخاصة بقطاعات اإلنتاج المختمفة كالخدمات 7

 كمؤسسات التأميف االجتماعي. فالتأميكالمستثمريف كخاصة شركات 
 
 



 
 

 كينقسـ التعميـ التجارم إلى نكعيف نظاـ الثالث سنكات كنظاـ الخمس سنكات.
 شعب الثالث سنكات تشمؿ ما يمي:

ػ شعبة التسكيؽ 3ػ شعبة تأمينات تجارية.    2شئكف قانكنية.     ػ شعبة 1
 ػ شعبة اإلدارة. 4      كسكؽ الماؿ.

 شعب الخمس سنكات تشمؿ ما يمي:
 أ ػػ شعب النظاـ القديـ:

 ػ شعبة مصارؼ.2ػ شعبة إدارة كسكرتارية. 1
  ب ػػ شعب النظاـ الجديد:

 شعبة إدارة كتسكيؽ كسكؽ ماؿ. ػ2ػ شعبة تأمينات تجارية كشئكف قانكنية.   1
 ػ شعبة اإلدارة.4ػ شعبة إدارة مكاني كخدمات بحرية )لمحافظات السكاحؿ(. 3
ػ شعبة شئكف 7ػ شعبة تأمينات تجارية. 6ػ شعبة التسكيؽ كسكؽ الماؿ. 5

 قانكنية.     
 (.2017/2018التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني: )كزارة
لميمة في الدكؿ المتقدمة اقتصادينا بعد أف أصبحت التسكيؽ مف العمـك ا كُيعتبر

نما مشاكؿ   تسكيقية،المشاكؿ التي تكاجو المنظمات المختمفة ليست مشاكؿ فنية فحسب كا 
كأصبح نجاح ىذه المنظمات يعتمد أساسنا عمى حؿ مشاكؿ التسكيؽ. كترجع أىمية التسكيؽ 

ؽ قاصرنا عمى نشاط البيع كالدعاية بؿ إلى تعقد السكؽ كالقرارات التسكيقية فمـ َيُعد التسكي
أصبح نشاطنا متكامالن يتسـ بالتعقد كيحتاج إلى أصكؿ كمبادئ لكضع اإلستراتيجيات 

 (.9: 2012عمى،فيمصط ككفاءأحمد فيعزت مصط)السميمة. التسكيقية 
كييدؼ مقرر التسكيؽ إلى إكساب الطالب ميارات التسكيؽ السميـ: مف بيع 

 كالبيع،كتحديد أفضؿ فرص الشراء  الثمف،السمعة مف رخص كتقدير جكدة  كشراء،
 التأميف،كما يتصؿ بيما مف أدكار أخرل مثؿ  كالبيع،ككذلؾ تحقيؽ ميارات فف الشراء 

 كالتخزيف.... كغيرىا.



 

 

 

كسكؼ يتناكؿ البحث مقرر التسكيؽ لمصؼ األكؿ الثانكم التجارم الذم يتـ 
اـ الثالث سنكات كنظاـ الخمس سنكات كال تدريسو في المدرسة الثانكية التجارية نظ

 يكجد شعب في الصؼ األكؿ.
 البحث:مشكمة 

تحددت مشكمة البحث في نقص ميارات التسكيؽ لدل طالب الصؼ األكؿ 
 الثانكم التجارم نظاـ الثالث سنكات كنظاـ الخمس سنكات.

 تساؤالت البحث:
 :حاكؿ البحث حؿ ىذه المشكمة باإلجابة عمى التساؤؿ التالي

 ما الميارات التسكيقية الالزمة لطالب المرحمة الثانكية التجارية؟
 البحث:أهداف 

ىدؼ البحث إلى إعداد قائمة خاصة بالميارات التسكيقية المتضمنة بمنيج 
 التسكيؽ

 لمصؼ األكؿ بالمدرسة الثانكية التجارية.
 أهمية البحث:

 قد يفيد البحث الحالي في اآلتي:
 رات التسكيقية الالزمة لطالب المدارس الثانكية التجارية.ػ تقديـ قائمة بالميا1
 ػ إعداد طالب قادر عمى مكاجية متطمبات العمؿ بمجاؿ التسكيؽ. 2
 ػ تدريب الطالب عمى الميارات التسكيقية.3
 ػ مساعدة مخططي المناىج في إعداد المناىج كالمقررات الدراسية.4

 
 
 



 
 

  حدود البحث:
 اقتصر البحث عمى ما يمي: 

بعض الميارات المرتبطة بمادة التسكيؽ لمصؼ األكؿ الثانكم التجارم نظاـ 
 المزيج التركيجي(. الثالث بعنكافالثالث سنكات كنظاـ الخمس سنكات )الباب 

 منهج البحث:
لإلجابة عمى تساؤالت البحث الحالي كفي ضكء أىدافو استخدـ الباحث المنيج 

 مة بالبحث.السابقة ذات الص لدراسة البحكثالكصفي 
 عينة البحث: 

مجمكعة مف المتخصصيف بالمجاؿ التجارم مف معممي المكاد التجارية 
 (.17عددىـ ) كالخبراء كبمغكالمكجييف كأساتذة المناىج 

 مصطمحات البحث:
  المهارة:

عرفيا صابر حسيف بأنيا ىي األداء السيؿ الدقيؽ لمجمكعة مف اإلجراءات 
التدريب لما يتعممو الفرد عقمينا كحركينا مع تكفير الكقت كالخطكات القائمة عمى الفيـ ك 

 كالجيد لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.
كعرفيا حسف شحاتو كزينب النجار: أنيا القياـ بعممية معينة بدرجة مف السرعة 

 (.302: 2003شحاتو كزينب النجار، )حسفكاإلتقاف مع اقتصاد في الجيد المبذكؿ 
كيتسـ ىذا األداء  ما،ـ" أنيا أداء الفرد لعمؿ كعرفيا السيد محمد أبك ىاش
 (.17: 2004محمد أبك ىاشـ،  )السيدبالسرعة كالدقة كاإلتقاف كالفاعمية.    

 التسويق:
ىك مجمكعة األنشطة التي تؤدم إلى انسياب السمع كالخدمات مف المنتج إلى 

 (.8: 2001، كآخركفالديف األزىرم  )محييالمستيمؾ أك المستخدـ. 



 

 

 

  Marketing Skillsهارات التسويقية الم
تعريفات لميارة  عدة” 1027ػ 1026: 2009ذكر " مجدم عزيز إبراىيـ،

 التسكيؽ منيا:
تعرؼ الجمعية األمريكية لمتسكيؽ ميارة التسكيؽ عمى أنيا " عممية إدارية 
تختص بتنظيـ كتكجيو جيكد المنشأة لتقييـ القكل الشرائية لمعميؿ كتحكيميا إلى طمب 
فعمي لسمعة أك خدمة محددة مع إيصاليا إلى المستيمؾ النيائي كبيعيا لو بيدؼ 

 تحقيؽ الربح".
عرؼ شكقي حسيف ميارة التسكيؽ عمى أنيا " القرارات التي يتخذىا المسئكلكف 

كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ  كاقعي،بالمنشأة عمى أف تككف القرارات عمى معرفة تامة كتصكر 
اء العميؿ. كمف ناحية أخرل فإف سالمة ىذا القرار يتكقؼ كفي مقدمتيا إرض المنشأة،

إلى حد كبير عمى مدل التعاكف كالتنسيؽ بيف عدد كحدات المنشأة التي تكثؼ 
 جيكدىا في سبيؿ إشباع احتياجات كرغبات العميؿ".

عرؼ محي الديف األزىرم ميارة التسكيؽ عمى أنيا " مجمكعة الجيكد كاألنشطة 
ة التي تسيؿ كتصاحب انتقاؿ السمع كالخدمات مف مصادر إنتاجيا المستمدة كالمتكامم

إلى مشترييا كبما يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ كالمنافع االقتصادية كاالجتماعية 
لممستيمؾ. كعميو فإف ميارة التسكيؽ ىي النشاط الذم يقكـ عمى تخطيط المزيج 

 .تكزيع(ال كالبيع، كالتركيج، كاألسعار،المنتجات  )تخطيطالمتكامؿ 
كيقصد بالميارة التسكيقية في البحث الحالي أنيا األداء المتقف لمجمكعة مف 
الخطكات المنظمة كالقائمة عمى التدريب تحقيقنا إلقناع العمالء بأىمية المنتجات 

 كالخدمات.
 
 



 
 

 اإلطار النظري لمبحث
 يمكف عرض اإلطار النظرم لمبحث مف خالؿ المحكريف اآلتييف:

 ــ أهدافه ــ أهميته(. ريفه)تع أـ التسويق
العامة لممهارة ــ  ـ الخصائصـ أسس تحقيقها ـ أنواعها  )تعريفهاب ـ المهارة 

 أساليب وخطوات اكتساب المهارة ــ المهارات التسويقية(.
 ــ أهميته ـــ ــ أهدافه ـ طبيعته(. )تعريفهالمحور األول: التسويق 

 ـ مفهوم التسويق:1
 لمتسكيؽ منيا ما يمي:تكجد تعريفات متعددة 

 لممفيـك طبقنا التسكيؽ إلى" 25: 2001، بازرعة صادؽ محمكد“ أشار ●
 نشاطو كأكجو المشركع مكارد كرقابة كتخطيط كتنظيـ تحميؿ أنو أساس عمى الحديث
 كرغبات احتياجات إرضاء بيدؼ الصناعي المشترم أك األخير بالمستيمؾ المتعمقة
أساسي لممنظمة كالذم عف  كيدؼ الصناعي لمشترما أك األخير المستيمؾ كمطالب

 طريقو تتحقؽ أرباح المشركع. 
كيالحظ أف ىذا التعريؼ يكضح العناصر األساسية لممفيكـ الحديث لمتسكيؽ  

رضاء احتياجات كرغبات كمطالب  كىك التكامؿ بيف أكجو النشاط التسكيقية كا 
شركع كالذم عف طريقو المستيمؾ األخير أك المشترم الصناعي كيدؼ أساسي لمم

 تتحقؽ أرباحو.
كييمنا أف نكضح ىنا أف المشركع طبقا لممفيكـ الحديث لمتسكيؽ ال ينتج سمعة 
نما يقكـ المشركع بتسكيؽ المنفعة أك الخدمة الناتجة منيا. فمثالن ال  أك خدمة معينة كا 

نما تقكـ بتسكيؽ المعرفة، كال تقكـ ش ركات إنتاج تقكـ دكر النشر بإنتاج كتب مثالن كا 
 السيارات بإنتاج سيارات بتسكيؽ كسائؿ النقؿ كىكذا.



 

 

 

 أنو عمى التسكيؽ إلى" 8: 2001، كآخركف األزىرم الديف محيي"  أشار ●
 المستيمؾ إلى المنتج مف كالخدمات السمع انسياب إلى تؤدم التي األنشطة مجمكعة

 .المستخدـ أك
 Philip Kotler& Gary أرمستركنج ككتمر كجارم فيميب"  كعرؼ ●  

Armstrong ،2007: 62 " 
التسكيؽ عمى أنو العممية التي تنتج بيا الشركات فيمة لمعمالء، كتبني عالقات 

 عميؿ قكية كي تستخمص قيمة مف العمالء في مقابؿ ذلؾ.
 تقديـ عممية أنو عمى التسكيؽ إلى" 13: 2001مصطفى، سيد أحمد"  أشار ●
 الء.العم إلى إنتاجيا مكاضع مف أفكار أك خدمات أك سمع

عكلمة االستثمارات كالتجارة كاألسكاؽ كتعاظـ حدة  العكلمة،مع تحديات 
لـ يعد التسكيؽ جيدنا ارتجالينا أك ضربات حظ. بؿ كجب أف يدرؾ رجاؿ  المنافسة،

األعماؿ كالمديركف أف لمتسكيؽ أصكالن عممية كعممية كمينية. كأنو ال يمكف استثمار 
عة أك الخدمات دكف ميارات تسكيقية فاعمة. ألف رأس الماؿ األمكاؿ في الصنا

المستثمر لف يتسنى استرداده كتكليد أرباح لالستمرار كالتكسع دكف نجاح تسكيقي. 
فالعيكف التسكيقية ىي التي تمسح كتدرس أحكاؿ السكؽ المستيدفة فتييئ كشافات 

بير لممكارد البشرية تنير طريؽ األداء ألنشطة عمميات اإلنتاج كما يمزميا مف تد
 "13: 2001أم لباقي أنشطة المنظمة. " أحمد سيد مصطفى، كالمالية،كالمادية 
 لمتسكيؽ تعريفات عدة إلى" 16: 2010ىالؿ، حسف الغني عبد محمد" أشار ●
 :منيا

. في المغة ىك طمب السكؽ لمبضائع كالخدمات كاسـ المكاف السُّكؽ التسكيؽ.
ا المكضع كيعني مكضع بيع كشراء البض ائع أم مختمؼ المكاد التجارية كىك أيضن

الذم تباع فيو الحاجات كالسمع كغيره، كأـ الفعؿ " سكَّؽ الِبضاعَة" فمعناىا َصدََّرىا، 
 أم طمب ليا ُسكقنا.



 
 

. عممية تخطيط كمتابعة كتطكير كتسعير كتركيج كتكزيع السمع التسكيؽ.
 كالخدمات.

المستيمكيف كمف ثـ تطكير المنتجات  ىك تحديد احتياجات كرغبات التسكيؽ:
 التي تشبع ىذه الرغبات كاالحتياجات.

 ػ أىمية التسكيؽ:2
 بأنو التسكيؽ أىمية عف" 24 ػ22: 2012 النسكر، الفتاح عبد إياد" تحدث ●
 كيرجع لممنظمة، التنظيمي الييكؿ في بارزنا مكاننا سابقنا بينا كما التسكيؽ إدارة تحتؿ
مقياـ بدراسات السكؽ، كمعرفة ردكد أفعاؿ ل المنظمات اجةح إلى ذلؾ في السبب

الزبائف كالمنافسيف، كيزداد االىتماـ بإدارة التسكيؽ كمما كانت المنظمة كبيرة مف حيث 
الحجـ أك اإلنتاج أك الحصة الجغرافية، كمف الممكف أف تقكـ بعض المنظمات نفسيا 

طي ىذه الميمة إلى مؤسسات باإلشراؼ عمى تنظيـ كمراقبة حجـ المبيعات، أف تع
متخصصة، كيتكقؼ االختيار بيف كال األسمكبيف عمي عدة عكامؿ أىميا: المقدرة 

إبراز أىمية  العمالء كيمكفالمالية كالتنظيمية لممنظمة، كحجـ اإلنتاج كتنكعو، كعدد 
 التسكيؽ في المنظمة مف خالؿ عدة معايير كما يمي:

ـ مف صعكبة تقدير ىذه التكاليؼ بدقة، إال ػ نسبة تكاليؼ التكزيع: فعمى الرغ1
% مف سعر البيع عند 25أف الكثير مف الدراسات قد بينت أنيا ال تقؿ عف 

%، أك أكثر مف سعر البيع عند 100االستيالؾ، كقد تصؿ في بعض الحاالت إلى 
 اإلنتاج.
ف ػ حجـ العمالة: لقد زادت نسبة العامميف في مجاؿ التكزيع بنسبة كبيرة، كتبي2

المعمكمات أف عدد العامميف في مجاؿ اإلنتاج تضاعؼ مرتيف، فيما تضاعؼ العدد 
 كمرة في مجاؿ التكزيع خالؿ نفس الفترة. 12بمعدؿ 



 

 

 

ػ صعكبة تخفيض تكاليؼ التكزيع: لقد أدل التكسع في استخداـ طرؼ اإلنتاج 3
لى الحديثة إلى تخفيض تكاليؼ اإلنتاج بنسبة كبيرة كصمت في بعض األحياف إ

 %، في حيف أف تكاليؼ التكزيع لـ تنخفض بنفس النسبة.50
كمف جانب آخر تبيف الدراسات أف أىمية التسكيؽ في المنظمة، ال تقتصر فقط  

نما تتجاكز ذلؾ إلى  عمى عممية إيصاؿ السمع أك الخدمات إلى المستيمكيف فقط، كا 
 تحقيؽ ما يمي: 

يؽ إبالغ إدارة اإلنتاج أك التصميـ ػ خمؽ المنفعة الشكمية لمسمع المنتجة عف طر 1
برغبات المستيمكيف كآرائيـ بشأف السمع المطمكبة سكاء مف حيث الشكؿ، أك الجكدة، 

 أك االستخدامات، كحتى في أساليب كطرؽ التغميؼ.
ػ خمؽ الكثير مف فرص العمؿ، فكجكد النشاط التسكيقي بالمنظمة يتضمف 2

ال تقتصر فقط عمى تمؾ المجاالت  تعييف قكل عاممة في عدة مجاالت مختمفة
رجاؿ البيع كالدعاية كاإلعالف كالبحكث... )ذاتو المختصة بالقياـ بالنشاط التسكيقي 

 الخ(، بؿ في أماكف أخرل داخؿ إدارات مثؿ التصميـ كاإلنتاج أك األفراد غيره.
ػ خمؽ العديد مف المنافع األخرل مثؿ: المنفعة المكانية عف طريؽ النقؿ، 3
نفعة الزمانية عف طريؽ التخزيف، كمنفعة الحيازة عف طريؽ إيصاؿ السمع كالم

كالخدمات إلى المستيمكيف، كىي تمثؿ نقؿ حيازة السمع مف المصنع لممستيمؾ في 
 مقابؿ معيف.

 ػ غزك األسكاؽ الدكلية مف خالؿ اكتشاؼ الفرص التسكيقية في ىذه األسكاؽ.4
ية أك متعددة الجنسيات داخؿ األسكاؽ ػ مكاجية المنافسة مف الشركات األجنب5
 المحمية.
 التسكيؽ بأف التسكيؽ ألىمية" 27 ػ25: 2000 قحؼ، أبك السالـ عبد" أشار ●
 : في يساىـ أك يساعد



 
 

ػ خمؽ المنفعة الشكمية لمسمع المنتجة كذلؾ عف طريؽ إبالغ إدارة اإلنتاج أك 1
كبة سكاء مف حيث الشكؿ أك التصميـ برغبات المستيمكيف كآرائيـ بشأف السمع المطم

 الجكدة أك االستخدامات كحتى في أساليب كطرؽ التغميؼ.
. حيث إف كجكد نشاط تسكيقي بالمنظمة التكظؼ.ػ خمؽ الكثير مف قرص 2

يتطمب تعييف عمالة في عدة مجاالت مختمفة قد ال تقتصر فقط عمى تمؾ المجاالت 
. كالبحكث.كالدعاية  كاإلعالف، ع،البي )رجاؿالخاصة بإنجاز النشاط التسكيقي ذاتو 

 ، بؿ في أماكف أخرل داخؿ إدارات كالتصميـ كاإلنتاج كاألفراد كغيرىا.الخ(
 ػ خمؽ العديد مف المنافع األخرل مثؿ:3

 المنفعة المكانية عف طريؽ النقؿ.
 المنفعة الزمنية عف طريؽ لتخزيف.

لممستيمؾ أف نقٍؿ  المنفعة الحيازية عف طريؽ تكصيؿ السمع أك تقديـ الخدمات
 حيازة السمع مف المصنع لممستيمؾ في مقابؿ معيف.

ػ غزك األسكاؽ الدكلية مف خالؿ اكتشاؼ الفرص التسكيقية في ىذه األسكاؽ 4
أك عف طريؽ األسمكب  المباشر(األجنبي  )االستثمارسكاء تـ ىذا باألسمكب المباشر 

الؿ التصدير أك تراخيص البيع األجنبي غير المباشر مف خ المباشر )االستثمارغير 
 .مثالن(أك اإلنتاج 

ػ مكاجية المنافسة مف الشركات األجنبية أك متعددة الجنسيات داخؿ األسكاؽ 5
 الكطنية.

ذا أخذنا في االعتبار الحقيقة القائمة بأنو ال يكجد منظمة تقكـ باإلنتاج   )إنتاجكا 
كظائؼ معينة يجب أف لغرض اإلنتاج كلكف بغرض التسكيؽ، فإف  خدمة(سمعة أك 

يتـ ممارستيا حتى يتسنى لمنشاط التسكيؽ االضطالع بميامو ككظائفو كتحقيؽ أىدافو 
 )بحكث( التحميؿ كالتنبؤ 1كجدكاه. كمف بيف ىذه الكظائؼ عمى سبيؿ المثاؿ: )

( التأثير عمى الطمب 3( تنمية كتصميـ المنتجات، باإلضافة إلى )2، ككذلؾ )السكؽ(



 

 

 

( الخدمات المرتبطة 4، كأخيرنا )خ.... الـ كاإلعالف كالتركيج مف خالؿ التصمي
 بالتكزيع كخدمات ما بعد البيع كغيرىا. 

 أىمية إلى السعكدية العربية بالمممكة التسكيؽ أساتذة مف مجمكعة كيشير ●
 كالمنظمات األفراد كرغبات حاجات بتمبية التسكيقي النشاط يقكـ: يمي كما التسكيؽ
التسكيؽ  بأف القكؿ يمكف كبالتالي. المالئمة كاألكقات األماكف كفي عاركاألس بالكميات

 ميـ لألطراؼ التالية:
 أهمية التسويق لممنظمات

يعتبر التسكيؽ ىك نقطة البداية في دراسة كافة المشركعات التي تقكـ بيا 
المنظمات المختمفة. فعند دراسة جدكل أم مشركع مف المشركعات نبدأ أكالن بالدراسة 

فإذا كاف ىناؾ  ال،التسكيقية لنرل ما إذا كاف ىناؾ طمب اقتصادم عمى المنتج أـ 
الدراسة المالية  الجدكل،طمب اقتصادم عمى المنتج نقكـ بالجكانب األخرل لدراسة 

 كالدراسة الفنية.
ا في أنو نشاط أساسي فيما يمي:  كتبدك أىمية التسكيؽ لممنظمات أيضن

 لمنتجات التي تقدـ لمسكؽ.المساىمة في تخطيط كتطكير ا 
  .كضع استراتيجيات التسعير كالتركيج كالتكزيع 
 .القياـ بدراسات كبحكث التسكيؽ 
 أىمية التسكيؽ لممستيمكيف 

 يؤدم التسكيؽ العديد مف المنافع لممستيمكيف كمنيا ما يمي:
المنافع الزمنية: يقكـ التسكيؽ بخمؽ المنفعة الزمنية عف طريؽ كظيفة التخزيف. 

لمستيمككف يقكمكف عادة بشراء السمع كالخدمات في كقت الحاجة إلييا بينما ىي فا
تنتج في كقت أك مكسـ معيف مف العاـ. كذلؾ قد تنتج السمع كالخدمات طكاؿ العاـ 

مثؿ المالبس الصيفية  العاـ،بينما يستخدميا المستيمككف في مكسـ معيف مف 
 كالمالبس الشتكية.



 
 

التسكيؽ بخمؽ المنفعة المكانية عف طريؽ كظيفة النقؿ. المنافع المكانية: يقكـ 
حيث يعمؿ النقؿ عمى تكفير السمع كالخدمات في األماكف المالئمة ليـ. لمثالن تقـك 
شركات المراعي كالصافي كنادؾ بتكفير منتجات األلباف لممستيمكيف في متاجر 

 عف المستيمكيف.التجزئة القريب منيـ بينما ىي تقـك باإلنتاج في أماكف بعيدة 
منافع الممكية: يقكـ التسكيؽ بخمؽ منفعة التممؾ لممشتريف عف طريؽ عممية 
التبادؿ. فعممية التبادؿ تعني انتقاؿ ممكية المنتج إلى المشترم مقابؿ ما يدفع المشترم 

 مف نقكد إلى البائع.
ية المنافع الشكمية: يقـك التسكيؽ بخمؽ المنفعة الشكمية أك المنفعة اإلدراك

لممستيمكيف. كىي تعني ضركرة تكصيؿ معمكمات إلى المستيمؾ تكضح لو المنافع 
 التي تقدميا المنتجات لو ككيفية كأكقات استخداميا.

 أهمية التسويق لممجتمع
 يقدـ التسكيؽ العديد مف الفكائد إلى المجتمع كمنيا ما يمي:

فراد المجتمع تطكير مستكل المعيشة: يساىـ التسكيؽ في رفع مستكل معيشة أ
كذلؾ مف خالؿ البحث عف حاجات كرغبات أفراد المجتمع كالعمؿ عمى تكفير 
المنتجات التي تمبي ىذه الحاجات كالرغبات فمع استخداـ مكاد جديدة لمتعبئة كالتغميؼ 
كاستخداـ الكسائؿ الحديثة في مجاؿ التبريد تمكف المستيمؾ مف الحصكؿ عمى السمع 

قات كاف يتسنى لو الحصكؿ عمييا فييا مف قبؿ. كقد استفاد بشكؿ أكثر نظافة كفي أك 
ىذا المجتمع مف ذلؾ في تحقيؽ رفاىية في الناحية الشكمية )النظافة( كالناحية 

 الجكىرية )الصحية(.
عالج مشكمة البطالة: يساىـ التسكيؼ في عالج مشكمة البطالة مف خالؿ ما 

دارة التسكيؽ يكفره مف كظائؼ ألفراد المجتمع. فنظرنا لكبر  حجـ النشاط التسكيقي كا 
في المنشآت المختمفة فقد أدل ذلؾ إلى تكفير كظائؼ لألفراد لمعمؿ في منشآت 



 

 

 

الجممة كمنشآت التجزئة كككاالت البيع كالتكزيع كلدل إدارات التخزيف كبحكث التسكيؽ 
 . إلخ.كاإلعالف.كالتكزيع المادم كالمنشآت المتخصصة في مجاؿ التركيج 

التخصص: أدل التخصص في مجاؿ اإلنتاج إلى قياـ التسكيؽ بتدعيـ  تدعيـ
التخصص في المجاالت التسكيقية المختمفة. فظير التخصص في منشآت البيع 

 التكزيع،)منشآت البيع بالجممة كمنشآت البيع بالتجزئة( كككاالت البيع كككاالت 
 (5ػ  4كمنشآت التركيج كاإلعالف كغيرىا. )مبادئ تسكيؽ ص ص

 التسويق:ـ أهداف 3
" لألىداؼ العامة لمادة التسكيؽ 2017/2018قي أحمددسك  شكقي" أشار ●
 :باآلتي
ػػ اإللماـ بتعريؼ السكؽ كالسكؽ اإللكتركني كبمفيكـ التسكيؽ كالتسكيؽ 1

 اإللكتركني كتسكيؽ الخدمات.
ي ػػ التعرؼ عمى الطمب السياحي كأىميتو في الدراسة التسكيقية لممشركع السياح2

 كخصائص المنتج السياحي.
ػػ اإللماـ بمفيكـ المزيج التسكيقي اإللكتركني كمككناتو ككذا مفيكـ المزيج 3

 التسكيقي لمخدمات كتخطيط الخدمات.
ػػ التعريؼ بتسعير الخدمات كطرؽ تسعير الغرؼ في الفنادؽ كطرؽ تسعير 4

 الكجبات في المطاعـ.
كالدعاية كاإلعالف كالعالقات  ػػ تعريؼ الطالب بمفيـك التركيج كخصائصو5

 العامة كالبيع االقتراحي كتنشيط المبيعات.
ػػ اإللماـ باتجاىات التسكيؽ المعاصرة مثؿ التسكيؽ البيئي كالمباشر كغير 6

 المباشر كالداخمي كعبر المحمكؿ.
ػػ التعرؼ عمى التكزيع كقنكات التكزيع اإللكتركني في الفنادؽ كالمطاعـ 7

 كمعاييره.



 
 

 :بأنو التسكيؽ ألىداؼ" 25ػ24: 2000 قحؼ، أبك السالـ عبد" رأشا ●
تتعد أىداؼ التسكيؽ كتتبايف ليس فقط بتعدُّد كاختالؼ المنظمات مف حيث 
النشاط كالحجـ كالمكقع الجغرافي كالمستكل التكنكلكجي.. كغيرىا، كلكف باختالؼ دكر 

ناحية كعمى  عمى مستكم االقتصاد مف Business Life cycleحياة األعماؿ 
 . ()ألخرل مستكم المنظمة مف فترة 

كعمى الرغـ مف التعدد كالتنكع في أىداؼ التسكيؽ لألسباب المذككرة سمفنا إال أف 
أىدافنا معينة بذاتيا يسعى التسكيؽ إلى تحقيقيا بصفة عامة في أم منظمة مف 

الباحثكف المنظمات بؿ كيتفؽ عمييا الممارسكف في مجاؿ النشاط التسكيقي ككذلؾ 
 كالكتَّاب. كمف بيف ىذا األىداؼ ما يمي:

 تعظيـ حصة المنظمة في السكؽ أك مف مبيعات الصناعة. 
تحقيؽ رقـ معيف مف األرباح مف عممية البيع. فرجؿ التسكيؽ يعتبر ميندسنا  

 ميمتو األساسية تكليد المكاسب كاألرباح مف المبيعات.
القياـ باألنشطة الالزمة لتحقيؽ أك التنبؤ برغبات كحاجات أفراد المجتمع ك  

 إشباع ىذه الحاجات سكاء كانت مرتبطة بسمعة أك خدمة معينة.
 تحقيؽ مستكل عاؿ مف رضا المستيمكيف أك العمالء. 
 المحافظة عمى تنمية المركز التنافسي لممنظمة. 
" إلى أف األىداؼ الرئيسة لكظيفة 15: 2001أشار " أحمد سيد مصطفى، ●

 مثؿ في:التسكيؽ تت
يناسب حاجات كرغبات  أكثر( جيدة )أكتقديـ منتج كسمعة أك خدمة أك فكرة  

 كتكقعات العمالء.
 اإلسياـ في تعزيز القدرة التنافسية لممنظمة. 
زيادة حجـ كقيمة المبيعات كالنصيب السكقي لكؿ منتج في سكؽ أك أسكاؽ  

 محددة مستيدفة.



 

 

 

 )مثالالمنظمة في أذىاف جماىيرىا تحسيف الصكرة الذىنية لممنظمة أم صكرة  
العمالء الحالييف كالمرتقبيف، ككسائؿ اإلعالـ، كالبنكؾ كشركات التأميف، كالمنظمات 

 الحككمية ذات العالقة..(.
" مجمكعة األىداؼ التي يسعى  26: 2012 النسكر، الفتاح عبد إياد" كحدد ●

 النشاط التسكيقي في المنظمة لتحقيقيا فيما يمي:
نبؤ برغبات كحاجات أفراد المجتمع كالقياـ باألنشطة الالزمة لتحقيؽ أك ػ الت1

 إشباع ىذه الحاجات سكاء كانت مرتبطة بسمعة أك خدمة معينة.
ػ تحقيؽ مستكل عالي مف درجة رضا أك إشباع المستيمكيف أك الزبائف بيدؼ 2

 المحافظة عمى المكقع التنافسي لممنظمة كمحاكلة تنميتو بشكؿ أكثر.
يقكـ التسكيؽ بميمة ضماف استمرار تحقيؽ معدالت مرتفعة مف النمك  ػ3

االقتصادم عمى مستكل الدكلة ككؿ، كمحاكلة زيادة المستكل المعيشي ألفراد المجتمع 
مف خالؿ تقديـ السمع كالخدمات ذات القيمة التي تشبع حاجاتيـ كرغباتيـ، كما أنيا 

 بنكع مف الكفاءة. تحاكؿ استخداـ المكارد المتاحة في المجتمع
مناؿ عبد العاؿ مبارز عبد  التسكيؽ دراسةتناكلت أىداؼ  التيكمف الدراسات 

حيث تناكلت الدراسة أىداؼ التعميـ الفني التجارم كخصائص طالبو  2000العاؿ 
ثـ فكائد كاستخدامات الكمبيكتر. اختيرت عينة مف طالب  التسكيؽ،كأىمية كأىداؼ 

كما  كمبيكتر،رس الثانكية التجارية بالجيزة كالتي بيا معمؿ الصؼ الثاني بإحدل المدا
بجانب برنامج لمكمبيكتر كاختبار  مقررىـ،استخدمت بعض المفاىيـ التسكيقية مف 

 تحصيمي.
تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسط درجات طالبات 

متكسط درجات المجمكعة  المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة. كجدت فركقنا بيف
التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ. إف برنامج الكمبيكتر لو تأثيرنا 

 فعاالن في تحصيؿ الطالبات لممفاىيـ التسكيقية.



 
 

 كأكصت الباحثة بما يمي:
ػ بتصميـ ببرامج تعميمية تقكـ عمى التعمـ الذاتي باستخداـ الكمبيكتر لممكاد 1
 .التجارية
ػػ االىتماـ باألنشطة التعميمية المتصمة بمادة التسكيؽ لما ليذه األنشطة مف 2

 أىمية في تحسيف عمميات التعميـ كالتعمـ.
كاألخذ باألساليب التكنكلكجية  التجارية،ػػ تطكير أساليب التعميـ في المدارس 3

 الحديثة كخاصة استخداـ الكمبيكتر في المكاد الدراسية المختمفة.
 حت الباحثة ما يمي:كاقتر 
ػ دراسة فاعمية استخداـ الكسائط المتعددة باستخداـ الكمبيكتر عمى تحصيؿ 1

 المكاد التجارية المختمفة.
ػ دراسة فاعمية برنامج مقترح في تدريس الميارات التسكيقية الالزمة لطالب 2

 التعميـ الثانكم التجارم في ضكء متطمبات سكؽ العمؿ.
 التسويق:ـ طبيعة 4

 فيما التسكيقي النشاط طبيعة"32 ػ 27: قحؼ، بدكف أبك السالـ عبد حدد ●
 :يمي

 Marketing is Excitementػ النشاط التسكيقي نشاط مثير1
إف النشاط التسكيقي نشاطنا مثيرنا ألنو يمثؿ مجاالن عممينا معاصرنا يتعامؿ مع 

فة. بالكثير مف جكانب مشكالتنا اليكمية كالتي تتعمؽ بعممية إشباعنا لحاجاتنا المختم
 النشاط التسكيقي تعد جكانبنا مثيرة.

 Marketing is Complexػ التسكيؽ يتككف مف أنشطة مركَّبة 2
يعتقد البعض أف ما يتناكلو مكضكع التسكيؽ ليس إلى تمؾ المكضكعات العامة 
ف كالبدييية كالتي يعرؼ عنيا الجميع دكف دراستيا. كالكاقع أف ذلؾ االنطباع يأتي م

ككف أف األفراد عادةن ما ينظركف إلى النشاط التسكيقي عمى أنو يتضمف تمؾ الجكانب 



 

 

 

كطرؽ العرض بالمحالت... إلخ. كيمكننا أك نؤكد  الشخصي،المرئية كاإلعالف كالبيع 
أف ذلؾ االعتقاد خاطئ. فالنشاط التسكيقي ليس مف البديييات التي يعرؼ عنيا عامة 

 الناس.
 Marketing Pervasiveكؿ جكانب حياتنا  ػ التسكيؽ يتخمَّؿ3

إف التسكيؽ نشاط يتخمؿ كؿ حياتنا اليكمية فيك يكجد في كؿ المنتجات 
 كالخدمات التي تقـك باستيالكيا.

كذلؾ يكجد التسكيؽ في حياتنا االجتماعية فنحف قد نشاىد اإلعالنات الخاصة 
مؾ التي تيدؼ إلى تنظيـ بمحاربة التدخيف أك تمؾ التي تدافع عف جماؿ الطبيعة أك ت

 األسرة.
كالنشاط التسكيقي يكجد في كؿ المنظمات بصرؼ النظر عف نكع نشاطيا أك 

 ممكيتيا.
 Marketing is usefulػ النشاط التسكيقي نشاط نافع 4

أك لممنظمة أك لممجتمع ككؿ.  لمفرد،إف نشاط التسكيؽ ُيَعد نشاطنا نافعنا سكاء 
كيساعده عمى معرفة كيفية إشباع  رشيدنا،مستيمكنا  فيك يساعد الفرد عمى أف يصبح

حاجاتو المتعددة. كما يسيِّؿ حياة الفرد مف خالؿ السمع كالخدمات الجديدة التي تكفر 
جيده ككقتو كباختصار شديد يمكف القكؿ بأف التسكيؽ يؤدم إلى زيادة جكدة الحياة 

ظمات عمى تحقيؽ أىدافيا. كالتسكيؽ يساعد المن .Quality of Lifeالفرد  يحيياالتي 
فيك يساعدىا عمى تحقيؽ معدؿ عائد أفضؿ عمى رأس الماؿ المستثمر كذلؾ مف 

 كاألرباح.خالؿ زيادة المبيعات 
كأخيرنا فإف التسكيؽ يعد نشاطنا نافعنا عمى مستكل المجتمع بالتسكيؽ يساعد 

افعة لألفراد في كتقديـ كؿ المنتجات الجديدة كالن التطكر،المجتمع عمى المحاؽ بركب 
ىذا المجتمع بؿ إف التسكيؽ الُدكلي يمكف أف يساىـ في حؿ مشكمة بالدنا مف خالؿ 

أك مف خالؿ زيادة عدد  األجنبية،زيادة الصادرات كالحصكؿ عمى مزيد مف العمالت 



 
 

كما أنو يمكف أف يرشد مف االستيالؾ لمسمع التي تحتاج في صنعيا أك  السائحيف،
 ت أجنبية تتسـ بالندرة.استيرادىا إلى عمال

 Marketing is Changingػ النشاط التسكيقي نشاط متغيِّر 5
ا أنو  يتسـ النشاط التسكيقي بالديناميكية كالتطكر. فكؿ المنظمات تمـ كتدرؾ تمامن

في األسكاؽ إذا لـ تعدؿ مف نشاطيا التسكيؽ كفقنا لمتغيرات  راالستثماال يمكنيا 
في البيئة التسكيقية كرجؿ التسكيؽ الناجح ىك الذم  تحدث يكالدائمة التالسريعة 

يحاكؿ البحث دائمنا عف طرؽ جديدة إلشباع حاجات المستيمكيف أك تقديـ منتجات أك 
خدمات جديدة إلشباع الحاجات المستجدة لدل أفراد المجتمع. كتزيد حالة المنافسة مف 

 االىتماـ بالتركيز عمى أف النشاط التسكيقي نشاط متغير. 
إف ما نريد أف نؤكِّده ىنا ىك أف طبيعة النشاط التسكيقي يتسـ بالتغير 

 جديدة،كالديناميكية فكؿ جكانب النشاط التسكيقي بدءنا مف تقديـ منتجات أك خدمات 
أك كضع أسعار لمسمع أك  اإلعالني،أك تقييـ النشاط  إعالنية،أك تصميـ حمالت 
يع المنتجات أك الخدمات.. كغيرىا تعبِّر أك خمؽ منافذ تكز  مستيمؾ،الخدمات المقدمة 

 دائمنا عف حقيقة كاحدة كىي أف النشاط التسكيقي نشاط متغير.
ـ أسس تحقيقها ـ أنواعها ـ الخصائص  )تعريفهاالمحور الثاني: المهارة 

العامة لممهارة ــ عناصر ومكونات المهارة ــ األساليب والمراحل والخطوات 
ـ أهمية تعمم المهارة ـ أساليب تقويم المهارة ــ  اإلجرائية لتعمم أي مهارة

 المهارات التسويقية(.
 ـ مفهوم المهارة: 1

الميارة لغةن: الِحْذُؽ في الشيء. كالماِىُر: الحاذؽ بكؿ عمؿ، كأكثر ما يكصؼ 
ِصرت  أمبو السابح المجيد، كالجمع ميرة. كيقاؿ: ميرت بيذا األمر أمير بو ميارة، 

 بو حاذقنا.



 

 

 

 .كِمياَرةن ف سيده: كقد َمَيَر الشيء كفيو كبو يمير ميرنا كميكرنا كَمَيارةن قاؿ اب
 (4287ػ  4286: 1882اهلل عمي الكبير كآخركف، )عبد

رة بأنيا تعتبر أحد جكانب الميا" 25 ػ18: 2004إبراىيـ، عزيز مجدم"  ذكر ●
 الخبرة المتنكعة كفيما يمي عرض لبعض ىذه التعريفات:

ؿ إلى درجة اإلتقاف التي تيسر عمى صاحبو أداءه في أقؿ ما ػػ الكصكؿ بالعم
 يمكف مف الكقت كبأقؿ ما يمكف مف الجيد.

ػػ السرعة كالدقة في أداء عمؿ معيف مف األعماؿ مع االقتصاد في الجيد المبذكؿ 
 كقد يككف بسيطنا أك مركبنا.

كتحقيؽ  ػػ القدرة عمى أداء عمؿ معيف بإتقاف مع االقتصاد في الجيد كالكقت
 األماف.

 الفيـ.  عف طريؽػػ القدرة عمى أداء العمؿ عمى مستكل عاؿ مف اإلتقاف 
ػػ القدرة عمى القياـ بعممية معينة بدرجة مف السرعة كاإلتقاف مع االقتصاد في 

 الجيد المبذكؿ.
ػػ ذلؾ الشيء الذم تعمـ الفرد أف يؤديو عف فيـ كيسر كدقة كقد يؤدم بصكرة 

 عقمية أك بدنية.
ػػ نشاط معقد يتطمب فترة مف التدريب المقصكد كالممارسة المنظمة كالخبرة 

 المضبكطة بحيث يؤدل بطريقة مالئمة. 
الذم يقـك بو الفرد في سيكلة كدقة سكاء كاف ىذا األداء جسمينا أك  ػػ األداء

 عقمينا.
أداء ميمة ما أك  بأنيا ىي: الميارة" الخيكاني رضا محمد ىند" تعرؼ ●   

• اط معيف بصكرة مقنعة كباألساليب كاإلجراءات المالئمة كبطريقة صحيحة. نش
التمكف مف إنجاز ميمة معينة بكيفية محددة، كبدقة متناىية كسرعة في  ىي:الميارة 
 التنفيذ.



 
 

 :لمميارة منيا تعريفات عدة” 1020: 2009إبراىيـ، عزيز مجدم"  ذكر ●
" السرعة كالدقة في أداء عمؿ مف  ػ تعني الميارة في مجاؿ عمـ النفس بأنيا:

يدكينا  مركبنا،كقد يككف ىذا العمؿ بسيطنا أك  المبذكؿ،األعماؿ مع االقتصاد في الكقت 
أك ذىنينا. كتعرؼ في كتابات المناىج بأنو: قدرة التمميذ عمى استخداـ المبادئ كالقكاعد 

 مباشرة،قات سيمة كالنظريات كاإلجراءات التعميمية ابتداءن مف استخداميا في تطبي
 كانتياءن باستخداميا في عمميات تقكيميا لما قد تعممو.

 كتركز التعريفات السابقة لمميارة عمى اآلتي:
 القدرة عمى األداء. 
نشاط يتطمب فترة مف الممارسة المنظمة كالخبرة المضبكطة لمكصكؿ بالعمؿ  

 لدرجة مف اإلتقاف.
 ت كالجيد.السرعة كالدقة في األداء مع تكفير الكق 
 التركيز عمى ثالث جكانب ىي: 

أػ الجانب المعرفي: إذ تتطمب الميارة إلماـ الفرد بجميع الجكانب المعرفية 
كىك  الميارة،كبذلؾ يمثؿ اإلدراؾ أكلى مستكيات تعميـ  بدقة،المتصمة بيا حتى يؤدييا 
ا فحسب بؿ كبالتالي فإف الميارة ال تمثؿ نشاطنا حركين  العقمية،يدخؿ ضمف العمميات 

 ليا جانب معرفي.
كلو  أداؤىا،ب ػ الجانب األدائي: كيتمثؿ في االنجاز الفعمي لمميارة المطمكب 

 مستكيات متعددة يمر بيا الفرد في مراحؿ عمره المتتابعة.
القيـ كالتقديرات  كاالتجاىات، الميكؿ،ج ػ الجانب الكجداني لمميارة: كيتمثؿ في 

 السمكؾ اإلنساني. كىك مف أىـ مكجيات كالتذكؽ،
كيعتمد إتقاف الميارة كالتمكف منيا عمى مدل الترابط كالتآلؼ بيف الجكانب 

 المعرفية كاألدائية كالكجدانية ليا.



 

 

 

 القدرة أنيا الميارة" 150: 2010 إبراىيـ، المعبكد عبد إبراىيـ رضا" كتعرؼ ●
مة معينة بدرجة عماؿ بشكؿ متناسؽ في المقابؿ القياـ بمياأل مف مجمكعة أداء عمى

 مف السرعة كالدقة كاإلتقاف مع تكفير الجيد المبذكؿ كتالفي األضرار كاألخطاء.
 ـ أسس تحقيق المهارة: 2

 الميارة عمييا تقكـ اتي األسس" 348: 2006 خضر، رشيد فخرم“لخص  ● 
 :التالية النقاط في

تكفير األدكات ك  أدائو،كاكتساب الميارة في  المراد،ػ الممارسة المنتظمة لمعمؿ 1
 الالزمة لذلؾ العمؿ.

ا تامنا.2  ػ فيـ المتعمـ لمميارة فيمن
 ػ العناية بالميارة باعتبارىا كحدةن كميةن متكاممةن.3
 ػ الكعي بأىمية الميارة في الحياة العممية.4
 ػ التغذية الراجعة البنَّاءة.5
 :منيا الميارة تحقيؽ أسس” 1021: 2009إبراىيـ، عزيز مجدم"  ذكر ●
 ػ اتجاىات إيجابية نحك مكضكع الميارة.1
 ػ فيـ تحميمي كتركيبي لممعارؼ كالمعمكمات المرتبطة بالميارة.2
 ػ أداءات عممية صحيحة حسب متطمبات الميارة.3
 ػ إدراؾ كاِع بأىمية اكتساب مقكمات تنفيذ الميارة بدقة.4
ػ  )المبادأةة ػ اكتساب السمككيات كالعادات السميمة المرتبطة بتحقيؽ الميار 5

 إصدار األحكاـ ػ الضبط االنفعالي ػ تكزيع الجيد..(.
 الخاصة بمكضكع الميارة. كالمكتكبة،ػ فيـ التعميمات الشفيية 6
 ػ أنكاع الميارة:3
تمييز بف أنكاع ال يمكف أنو” 27 ػ18: 2004إبراىيـ، عزيز مجدم"  ذكر ●

 الميارات التالية:



 
 

لميارات في تعمـ الفرد كيفية التعامؿ مف ميارات نفس حركية: كتتمثؿ ىذه ا 
 اآلالت الحديثة المعقدة تكنكلكجينا.

ميارات عقمية أك فكرية: كتتمثؿ ىذه الميارات في العمميات المتصمة  
بالمعمكمات كالبيانات كالمعارؼ ككيفية استخداميا في حؿ المشكالت، كيمكف قياسيا 

 باختبارات الذكاء المستمر.
كيطمؽ عمييا الميارات االجتماعية كىي تتصؿ بالقدرة عمى  ميارات االتصاؿ: 

التعبير عف الذات، كفيـ ما يعبر عنو اآلخركف مف معاٍف سكاء أكاف ىذا التعبير 
 بالكممة المكتكبة، أـ المسمكعة أـ المنطكقة: أـ تعبير حركينا غير لفظي.

 ثةثال إلى الميارات" 35 ػ34: 2014عامر، الرؤكؼ عبد طارؽ"  صنؼ ●
 :كالتالي ىي أصناؼ
ػ الميارات المعرفية: كىي التي يغمب عمييا األداء العقمي فعندما يكاجو الفرد 1

يصؿ إلى الحؿ المناسب  حتىالمشكمة كيفكر في حمكؿ ليا كيجرب ىذه الحمكؿ 
لممشكمة فيك يمارس عددنا مف الميارات المعرفية التي يغمب عمييا طابع األداء العقمي 

حؿ المشكمة كيطمؽ عمى ىذه الميارات: ميارات حؿ المشكمة كىي التي كصمتو ل
 إحدل أنكاع الميارات المعرفية. 

 األخرل:كمف أنكاع الميارات المعرفية 
 .العممي( )البحثأػ ميارات االستقصاء  
 القرار. اتخاذب ػ ميارات  
 ج ػ ميارات التحدث كاالستماع كالقراءة كالتأليؼ. 
 د ػ ميارات التخطيط. 
كمف أمثمة ىذه  )العضمي(ػ الميارات الحركية: كتغمب عمييا األداء الحركي 2

 الميارات:
 



 

 

 

 أػ ميارات الكتابة بخط اليد.
 ب ػ ميارات التعبير بمغة الجسد. 
 ج ػ ميارات التمثيؿ الصامت. 
 د ػ ميارات الطباعة كالنسخ عمى اآللة الكاتبة. 
يا األداء االجتماعي كتندرج تحت ػ الميارات االجتماعية: كىي التي يغمب عمي3

 ىذا النكع العديد مف الميارات الفرعية كمف أمثمتيا:
 أػ الميارات االجتماعية الشخصية كمنيا الميارات التالية: 
 ػ ميارات التعبير عف كجية النظر بصكرة مالئمة.1  
 ػ التحدث بصكرة تالئـ المكقؼ.2  
 ػ التعبير بصكرة غير عدكانية.3  
 ارات المبادرة التفاعمية كمنيا الميارات التالية:ب ػ مي 
 ػ ميارات إلقاء التحية عمى اآلخريف.1  
 ػ ميارات التعريؼ بالنفس.2  
 ػ ميارات المبادرة بالحديث إلى اآلخريف.3  
 ج ػ ميارات االستجابة التفاعمية كمنيا الميارات التالية: 
 خريف.ػ ميارات التعبير باالبتسامة عند مقابمة اآل1  
 ػ ميارات اإلصغاء بعناية لمفرد المتحدٍث.2  
 أفكار اآلخريف ميما بمغت درجة االختالؼ. احتراـػ ميارات 3  

 ـ الخصائص العامة لممهارة4
 تتميز الميارة أف إلى" 661: 1996 صادؽ، كآماؿ حطب أبك فؤاد"  أشار ●

 :اآلتية اليامة بالتغيرات
 المحاكالت األكلى في العادة. ػ نقص التكتر العضمي الذم يصاحب1



 
 

ػ حذؼ الحركات الزائدة عف الحاجة كزيادة جكدة األداء كما تتمثؿ في نقص 2
 األخطاء كزيادة الدقة.

كما يتمثؿ في سيكلة الحركات كيسرىا كتآزرىا  ػ زيادة التكافؽ لظركؼ األداء3
 كتكقيتيا الجيد.

ائج نتيجة التأىب لمظركؼ أك ػ زيادة المركنة في األداء كالقدرة عمى تكقع النت4
 الشركط أك المكاقؼ المتغيرة كنقص الشعكر بالمفاجأة أثناء األداء.

 ػ زيادة الثقة بالنفس كنقص مشاعر التردد.5
 ػ زيادة الشعكر بتحسف الجيد كنمك اتجاه الرضا عف العمؿ كاإلقباؿ عميو.6
دراؾ العالقات بيف أجزائو كزي7 ادة التفيـ لمعناه ػ زيادة االستبصار بالعمؿ كا 

عمى  يطرأكمغزاه مما يساعد عمى إدراؾ المتعمـ لألسباب الحقيقية ألم اضطراب 
 األداء دكف حدكث خمؿ ظاىر فيو.

ػ االنتظاـ في األداء بحيث يعطي انطباعنا بعدـ التسرع بينما يككف المعدؿ 8
 العضمي لألداء عمى درجة كبيرة مف السرعة بالفعؿ.

 لمهارة:ـ عناصر ومكونات ا5
 الميارة مككنات" 664 ػػ662: 1996 صادؽ، كآماؿ حطب أبك فؤاد“حدد  ●
 :يمي فيما

 ػ المككف الحسي لمميارة.1
 ػ المككف اإلدراكي لمميارة.2
 ػ دكر عمميات الذاكرة في الميارة.3
   ػ المككف الحركي )التنفيذم لمميارة(.4
 :التاليك الميارة عناصر" 347: 2006 خضر، رشيد فخرم“حدد  ●
 ػ الزمف الذم يستغرقو الفرد في أداء عمؿ ما.1
 ػ الدقة كاإلتقاف في األداء.2



 

 

 

 ػ المجيكد المبذكؿ في األداء.3
 ػ الكقت المطمكب.4
 ػ تحقيؽ األماف كتالفي األضرار.5
 الميارة مككنات" 348 ػ347: 2006 خضر، رشيد فخرم“ذكر  كما ●  
 :كالتالي
دراكو ألىميتيا  كيتمثؿ المعرفي،ػ المككِّف 1  كقائدتيا،في كعي الطالب لمميارة كا 

لى المعمكمات كالحقائؽ المرتبطة بتعمميا.  كا 
ف 2 نة لمميارة في نسؽ منتظـ ييسر التنسيقي،ػ المككِّ  حيث ترتب الخطكات المككِّ

 عممية تعمـ الميارة في ضكء الصكرة العقمية التي يككنيا المتعمـ ليذا النسؽ.
 األعصاب،كضبط  التركيز،كيتمثؿ في قدرة الطالب عمى  داني،الكجػ المككِّف 3

 كالثقة بالنفس.
ف األدائي: كيمثؿ في إنجاز الميارة بإتقاف.4  ػ المككِّ

 ـ األساليب والمراحل والخطوات اإلجرائية لتعمم أي مهارة: 6
 لمتعمـ األساسية المراحؿ" 350 ػ 351: 2006 خضر، رشيد فخرم"  حدد ●
 :كىي الميارم
 الخطكات اإلجرائية لتعمـ أية ميارة كالتالي: 
كالتعرؼ إلى خصائصيا  الحركية،كتشير إلى فيـ الميمة  المعرفية،ػ المرحمة 1

 كشركط أدائيا.
كتشير إلى ارتباط االستجابات الجزئية الضركرية فيما  االرتباطية،ػ المرحمة 2
ىماؿ االستجابات غير الضركرية. بينيا،  كا 
كتشير إلى التمكف مف أداء الميارة عمى نحك متقف دكف  تقاللية،االسػ المرحمة 3

 الخضكع لعمميات الضبط المعرفي كاإلدراكي.
 إف تعمـ ميارة ما يمكف أف يتحقؽ مف خالؿ إحدل طريقتيف ىما:



 
 

 ػ ذاتينا مف غير معمـ أك مدرب.1
 ػ بمساعدة المعمـ أك المدرب.2

ميارة كالغرض منيا حتى تتكلد لديو كيجب بداية أف يفيـ المتعمـ أكالن معنى ال
الدافعية لتعمميا. يككف المتعمـ في مراحؿ تعمـ الميارة األكلى تحت اإلشراؼ المباشر 
لممعمـ حتى يتككف لديو السمكؾ الصحيح منذ البداية. كيحتاج المتعمـ بعد ذلؾ إلى 

تعرؼ إلى لي الفكرية،فرص عديدة لممارسة الميارة بشكؿ متكرر مع التغذية الراجعة 
 كنقاط قكتو. ضعفو،نقاط 
ت اإلجرائية لتعمـ أية الخطكا" 350: 2006 خضر، رشيد فخرم“حدد  كما ●  

 ميارة كالتالي:
 كمككناتيا،مع بياف أىميتيا  الدراسة،ػ تعريؼ المتعمـ بمككنات الميارة مكضكع 1

 كتزكيده بالمعمكمات النظرية ذات الصمة بالميارة المستيدفة.
كالسياؽ  عناصرىا،لميارة ذىنينا برسـ صكرة عقمية كاضحة ليا تبيف ػ تمثيؿ ا2

 المنطقي لتتابع تمؾ الخطكات.
 ػ تحديد الخطكات المنطقية لتأدية الميارة.3
ػ تقديـ نمكذج لمطالب عف الميارة المستيدفة مع كصؼ لطريقة إنجاز الميارة 4

 بشكؿ دقيؽ.
 ع الدراسة.ػ القياـ بإجراء مراجعة قصيرة لمميارة مكضك 5
 ػ إتاحة الفرصة أماـ الطالب لمقياـ بالميارة بشكؿ مستقؿ دكف مساعدة المعمـ.6
 كتزكيد المتعمـ المتدرب بالتغذية الراجعة البناءة. المقبكؿ،ػ تحديد درجة األداء 7
ػ ممارسة الميارة حتى يتمكف الطالب منيا كيستدخمكىا في البنية العقمية 8

 مف مخزكف خبرتيـ. كيجعمكىا جزءنا ال يتجزأ
 ػ تقكيـ األداء بناءن عمى المعيار المحدد سمفنا.9



 

 

 

كمف الصعكبات المحتممة في تعمـ ميارة ما عجز الطالب عف إدراؾ المثير      
أك الفشؿ في تذكر كاسترجاع المتطمبات  لديو،بسبب ضعؼ في حدة اإلدراؾ 

أف مجرد تكرار أداء الميارة ال  األساسية السابقة الالزمة لتعمـ الميارة أك أدائيا. عمى
 يؤدم بالضركرة إلى مستكل أعمى مف اإلتقاف.

 ـ أهمية تعمم المهارة: 7
 يرل الباحث أىمية تعمـ الميارة في النقاط التالية:

 ػ إعطاء الطالب الثقة بالنفس.1
 ػ تعطي الطالب معنى لما يتعممو.2
 الحياة.ػ تزيد مف دافعية الطالب لإلنجاز في جميع مجاالت 3
 ػ ربط المعمكمات النظرية بالكاقع العممي.4
ػ إكساب الطالب األساليب المختمفة لمتفكير كحؿ المشكالت كانتقاؿ أثر التعمـ 5

 في المكاقؼ المشابية كالمختمفة.
 ـ أساليب تقويم المهارة:8

ُيعد استخداـ المالحظة المنتظمة كأسمكب مف أساليب تقكيـ اكتساب الميارة يتـ 
 ػىما: الؿ نكعيف مف المكاقؼ مف خ
 ػ مكاقؼ طبيعية: كيتـ فييا مالحظة المتعمـ دكف أف يدرؾ أنو تحت المالحظة.1
ػ مكاقؼ اختبارية: يتـ فييا مالحظة المتعمـ مف خالؿ إعداد كترتيب مسبؽ 2

 ليذه المكاقؼ كيككف المتعمـ فييا عمى يقيف بأنو تحت المالحظة.
 ؿ ثالث أبعاد ىي:كيمكف قياس الميارة مف خال  
ػ الجانب المعرفي: كيتـ قياسو تحريرُيا عف طريؽ اختبار الحقائؽ العممية 1

 المتعمقة بالميارة.
 ػ الجانب األدائي: كفيو يقاس أداء الطالب السميـ الميارة.2



 
 

ػ ناتج األداء: كفيو يقدر الناتج النيائي ألداء الميارة مف خالؿ صحتيا كالزمف 3
 لب في الكصكؿ إليو.الذم استغرقو الطا

كما حدد عادؿ عمى صادؽ كشفيؽ كيصا أساليب التقكيـ في مجاؿ األعماؿ   
 المكتبية عمى النحك التالي:

ػ االختبارات الشفكية: كىي تمثؿ األسئمة التي يكجييا المعمـ لمطالب إذ ىي 1
 تقيس جكانب التذكر المتعمقة بالميارة المكتبية.

ىي تمثؿ االختبارات الشائعة التي تقيـ الجكانب ػ االختبارات التحريرية: ك 2
 التحصيمية المتعمقة بالميارة المكتبية.

األداء العممي: مثؿ اختبار الطالب العممي لميارة معينة كاستخداـ  اختباراتػ 3
كيتـ تقييـ أداء الطالب مف خالؿ مالحظة المعمـ أثناء أداء الطالب عمى  مكتبية،آلة 
كمف العيكب التي  المالحظة،ميارة إلى حد كبير عمى نتيجة ىذه كيبني تعمـ ال اآللة،

 تكاجو تعميمنا لمميارات المكتبية عدـ تكافر اختبارات األداء العممي.
 ــ المهارات التسويقية:9

كاالنترنت كتبادؿ المعمكمات انعكاساتو عمى جميع  التكنكلكجيكاف لمتقدـ 
 كالذمتقدمو كانتشاره  فيما ساىـ المجاالت كمف ىذه المجاالت مجاؿ التسكيؽ م

إلى  التقميدمجميع مجاالت الحياة كاتسعت دائرة التسكيؽ مف التسكيؽ  فييدخؿ 
 كبدكره تغير شكؿ الدعاية كاإلعالف. اإللكتركنيالتسكيؽ 
" أف التسكيؽ ىك المفتاح لتحقيؽ 4ػػ3، 1بدكف تاريخ: السقا،كيذكر "السيد • 

حتياجات كالرغبات لمسكؽ المستيدفة كالحصكؿ أىداؼ المؤسسة كيشمؿ تحديد اال
ذا أضيفت صفة  المنافسيف،عمى الرضا المرغكب بفعالية ككفاءة أكثر مف  كا 

لمتسكيؽ فنحف نتحدث إذف عف بيئة كأدكات يجمع بينيا فضاء اإلنترنت  اإللكتركني
أـ غيره  سكاء أكاف بريدنا إلكتركنينا البشر،بكؿ ما أتاحتو مف تكنكلكجيا لمتكاصؿ بيف 

 مف األدكات اإللكتركنية.



 

 

 

 :اإللكتركنيكمف ميارات كظيفة التسكيؽ 
يتطمب معظميا مؤىالت محددة ال  اإللكتركنيقطاع التسكيؽ  فيىذه الكظائؼ 

 كمنيا: عنيا،غنى 
 ػ اإللماـ بميارات التعامؿ مع األدكات التكنكلكجية المختمفة لإلنترنت.1
 ػ كيفية تصميـ المكاقع.2
تتسع معيا دائرة التعامؿ مع السكؽ الخارجي  التيالمغة اإلنجميزية  ػ إتقاف3

 خاصةن الغربي.
بما يمكف العامميف فييا مف متابعة ما يحدث  السريعة،ػ القدرة عمى ردة الفعؿ 4

 االىتماماتدائرة  فيالمكاقع اإللكتركنية كالجيات الداخمة  فيمف تطكرات متالحقة 
 بشكؿ كبير.

 فيخاصة أف المنافسة تككف أقرب إلى الشراسة  سريع،بشكؿ  ػ ميارة التطكير5
عالـ اإلنترنت لمحصكؿ عمى زائر أك مستيمؾ جديد يضاؼ إلى قائمة المكجكديف 

تتسع أمامو دائرة  جديد،الذيف بككف الحفاظ عمييـ أكثر صعكبة مف جذب عنصر 
 االختيارات.

إقناعو  فيينجح  لكية معو ػ فيـ احتياجات المستيمؾ أك زائر المكقع كبناء الثق6
 يقدميا لو أك أفكاره. التيبمنتجو أك الخدمة 

خاصة أف الشبكة منتشرة عالمينا  اإلنترنت،ػػ إدراؾ دالالت البيع كالتسكيؽ عمى 7
أف يككف  اإللكتركنيكيمكف الكصكؿ إلييا عمى مدار الساعْة؛ فعمى العامؿ بالتسكيؽ 

 د عمى مستكل العالـ.فر  أمجاىزنا لمرد عمى أم استفسار مف 
مثؿ مشاكؿ العممة  الدكلي، اإللكتركنيػػ تكافر الدراية بمشاكؿ التسكيؽ 8

 العالـ. فيكاختالفات المغة كالثقافات  اإللكتركني،كطريقة الدفع  األجنبية،
 كالثمف كطريقة الدفع.  كمزاياىا،جيدنا بالمنتج أك الخدمة  ػ التعريؼ9



 
 

اإللكتركني  السياحيمية ميارات التسكيؽ اىتمت بتن التيكمف الدراسات  
 حيث ىدفت الدراسة إلى ما يمي:2016دراسة جيياف محمد عفيفي أحمد 

ػ تصميـ برنامج لتنمية ميارات التسكيؽ السياحي اإللكتركني الالزمة لطالب 1
المدرسة الفنية لمشئكف الفندقية كالخدمات السياحية )نظاـ الخمس سنكات( في ضكء 

 ط.التعمـ النش
ػ تعرؼ أثر البرنامج المقترح لتنمية ميارات التسكيؽ السياحي اإللكتركني 2

الالزمة لطالب المدرسة الفنية لمشئكف الفندقية كالخدمات السياحية )نظاـ الخمس 
سنكات( في ضكء التعمـ النشط عمى تنمية التحصيؿ الدراسي )في الجانب المعرفي 

 لميارات التسكيؽ السياحي اإللكتركني(.
ػ تعرؼ أثر البرنامج المقترح لتنمية ميارات التسكيؽ السياحي اإللكتركني 3

الالزمة لطالب المدرسة الفنية لمشئكف الفندقية كالخدمات السياحية )نظاـ الخمس 
سنكات( في ضكء التعمـ النشط عمى تنمية قدرة الطالب عمى ميارات التسكيؽ 

 السياحي اإللكتركني.
ض ميارات التسكيؽ السياحي اإللكتركني )البريد كقد اقتصر البحث عمى بع

ػػ المكقع اإللكتركني ػػ المدكنة  Gmail.. Facebook. Twitterاإللكتركني 
اإللكتركنية ػػ اإلعالف اإللكتركني( كتمثؿ مجتمع البحث في طالب الصؼ الخامس 
بة لممدارس الفنية لمشئكف الفندقية كالخدمات السياحية )نظاـ الخمس سنكات( شع

خدمات سياحية بمحافظة القاىرة الكبرل، كتـ اختيار عينة البحث بطريقة عشكائية مف 
مدرسة حمكاف الفنية لمشئكف الفندقية كالخدمات السياحية )نظاـ الخمس سنكات( شعبة 

طالبنا كطالبة كيتـ تقديـ  30خدمات سياحية كتمثمت في المجمكعة التجريبية؛ كتضـ 
برنامج المقترح. كقد قامت الباحثة بإعداد قائمة لمميارات الميارات ليا مف خالؿ ال

قبمي/ بعدم لمفاىيـ التسكيؽ السياحي اإللكتركني المتضمنة في  تحصيميكاختبار 



 

 

 

البرنامج كبطاقة المالحظة المتعمقة بتقييـ أداء الطالب لميارات التسكيؽ السياحي 
 اإللكتركني المتضمنة في البرنامج.

 إلى ما يمي: وتوصمت نتائج البحث
ػ حجـ تأثير البرنامج المقترح عمى تنمية التحصيؿ الدراسي )في الجانب 1

المعرفي لميارات التسكيؽ السياحي اإللكتركني( لدل طالب التعميـ الثانكم الفندقي 
 نظاـ السنكات الخمس متكسط.

ػ حجـ تأثير البرنامج المقترح عمى تنمية قدرة الطالب عمى أداء ميارات 2
 يؽ السياحي اإللكتركني كبير.التسك 

في العممية  Active learningبتكظيؼ التعمـ النشط  باالىتماـكأكصت 
 التعميمية في التعمـ الفني بصفة عامة كالتعميـ الفندقي بصفة خاصة. 

 باإلمكانياتكذلؾ أكصت بتجييز معامؿ الكمبيكتر المكجكدة بالمدارس 
ت الكافية؛ الستخداميا في التعميـ الفردم القائـ كالتجييزات كالمكاد التعميمية كالمساحا

 بصفة خاصة. Active learningعمى الكمبيكتر بصفة عامة كالتعمـ النشط 
كاقترحت دراسة تجريبية قائمة عمى التعمـ التفاعمي كاندماج الطالب في تصميـ 

 .Active learningالمكاد التعميمية القائمة عمى التعمـ النشط 
 بدكف تاريخ "بعض ميارات التسكيؽ منيا: ىماـ:كيذكر" أبك • 
 سيسكؽ كذلؾ عف طريؽ: الذمػػ القدرة عمى تشكيؿ المنتج 1

 ككضع منشكرات كعركض كممفات خاصة بيا. الفكرة،أػػ كتابة 
مف حيث نفسيا كمف حيث فائدتيا  األخرل،ب ػػ تمييز الفكرة عف األفكار 

 كعائدىا.
 تقدميا لمف ستسكقيا لو. التيكرة كالخدمات ج ػ حشد كتجميع فكائد كعكائد الف

دػ التسعير: ماذا سيدفع أك سيعطى مف سيستفيد مف الفكرة أك سيشترييا أك 
 منتجاتيا أك سيتعامؿ معيا.



 
 

كما  ذلؾ،يقدميا العميؿ: قد تككف ماالن أك جاىنا أك عمالن أك غير  التيق ػ القيمة 
ا حسينا أك خدمة ككمما زدنا قيمة ما  كجاىة،أك دعاءن أك  سيأخذه العميؿ قد يككف منتجن

يقدميا العميؿ مقنعة  التيككمما جعمنا القيمة  منتجنا،نعطى لمعميؿ رخصة قيمة 
 جكىر عممية التسكيؽ. ىي التيبالنسبة لو سيمت عممية التبادؿ 

فزيادة منافذ  فكرتؾ،كنعنى بو أيف ستكزع كتعرؼ كتبيع مشركعؾ أك  كالتكزيع:
 العرض يزيد مف قدرتؾ التسكيقية. التكزيع مع حسف

 فيأحد أبرز عمميات المزيج التسكيقي كىك يحتاج إلى ميارات  التركيج:زػػ 
 التعامؿ مع:
 : كيعتمد عمى اإلقناع.الشخصيػػ البيع 

 كسائؿ اإلعالـ المختمفة المقركءة كالمرئية كالمسمكعة كغيرىا. فيػػ اإلعالف: 
 لمعمالء لتشجيعيـ عمى عممية التبادؿ.ستقدـ  التيػػ اليدايا كالنماذج: 
 تركج لمنتجؾ. التيػػ العالقات العامة: 

حناف  التسكيقية دراسةكمف الدراسات التي ىدفت إلى إعداد قائمة بالميارات 
حيث ىدفت إلى إعداد قائمة بالميارات  2003محمد ربيع محمكد عبد الخالؽ

كبناء برنامج تعميمي  التجارية،ية التسكيقية التي يمـز تكافرىا لدل المدارس الثانك 
عداد محتكل لشريط فيديك يستخدـ ضمف البرنامج التعميمي لتنمية الميارات  متكامؿ، كا 

باإلضافة إلى معرفة مدل فاعمية  التجارية،التسكيقية لدل طالب المدارس الثانكية 
 البرنامج المستخدـ في تنمية الميارات التسكيقية لدييـ. 

لتجريبي، كاختيرت عينة البحث بطريقة عشكائية عنقكدية مف استخدـ المنيج ا
طالب الصؼ الثاني الثانكم التجارم حيث تدرس العينة الضابطة بالطريقة التقميدية 
المتبعة حالينا في المدارس الثانكية التجارية، بينما تدرس العينة التجريبية لمبرنامج 

ستعيف باستبياف كزع عمى رؤساء المعد مف قبؿ الباحثة كالمتضمف شريط فيديك، كا
األعماؿ لتحديد قائمة بالميارات التسكيقية التي يفضؿ أف تتكافر لدل مندكبي 



 

 

 

التسكيؽ، كقائمة بالميارات التسكيقية، كأخرل بالمعايير الفنية كالتربكية إلعداد شرائط 
ار الفيديك التعميمية، اختبار مدخالت سمككية، كاختبار تحصيمي قبمي/ بعدم، اختب

مكاقؼ أدائية، بطاقة مالحظة خاصمة باستخداـ الطالبات لممعينات البصرية كالكسائط 
 المتعددة في تنفيذ العرض التسكيقي.

ػػ أسفرت الدراسة عف كضع قائمة بالميارات التسكيقية التي يطمب أصحاب  
 األعماؿ تكافرىا لدل طالب المدارس الثانكية التجارية.

التربكية كالفنية إلنتاج شرائط الفيديك التعميمية التي تـ في ػػ كضع قائمة بالمعايير 
 ضكئيا إعداد شريط الفيديك المتضمف في البرنامج التعميمي الخاص بالدراسة.

ػػ كجكد فركؽ داؿ إحصائينا بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية 
 بيؽ البعدم. في التطبيؽ القبمي كالبعدم في االختبار التحصيمي لصالح التط

ػػ كجكد فركؽ داؿ إحصائينا بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية 
 في التطبيؽ القبمي كالبعدم في اختبار المكاقؼ األدائية لصالح التطبيؽ البعدم.

اىتمت بتنمية بعض ميارات التسكيؽ دراسة آماؿ محمد  التيكذلؾ مف الدراسات 
إلى التعرؼ عمى فعالية استخداـ استراتيجيتي  حيث ىدفت 2005خميؿ أبك صالحة 

حؿ المشكالت كتمثيؿ األدكار في تنمية بعض ميارات التسكيؽ لدل طالب المدرسة 
الثانكية التجارية. تناكؿ البحث كيفية تدريس مادة التسكيؽ المقررة عمى طالب الصؼ 

درات كالميارات الثاني الثانكم التجارم كالتي تتمثؿ في إكساب الطالب المعارؼ كالق
كدراسة حالة األسكاؽ. كاختيرت  المختمفة،التي ترتبط بتسكيؽ السمع كالخدمات 

كتـ  الميارات،استراتيجيتي حؿ المشكالت كتمثيؿ األدكار في التدريس لتنمية تمؾ 
كما تـ إعداد اختبار  االستراتيجيتيف،صياغة كحدة التسعير كالتكزيع كفؽ ىاتيف 

كطبقت أدكات البحث عمى عينة الدراسة. أسفرت  أدائية،تحصيؿ كاختبار مكاقؼ 
 في التدريس. األدكاركتمثيؿ  المشكالتالنتائج عف فعالية استراتيجيتي حؿ 



 
 

استراتيجية تدريسية لتنمية ميارات منيج التسكيؽ  اقترحت التيكمف الدراسات 
ية حيث ىدفت إلى قياس أثر استراتيج2012دراسة سيير عبد السميع السيد عمي 

تدريسية مقترحة لتنمية ميارات منيج التسكيؽ لدل طالب الصؼ الثاني التجارم 
بالمدرسة الثانكية التجارية نظاـ )الثالث سنكات(. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تحميؿ 
عداد قائمة بالميارات  محتكل منيج التسكيؽ لمصؼ الثاني الثانكم التجارم كا 

( ميارة 68ميارة رئيسية يتفرع منيا ) (11القائمة عمى ) كاشتممت بو،المتضمنة 
 فرعية.

كاختيار كحدة "خدمات ما بعد البيع"  لمتدريس،كتـ بناء االستراتيجية المقترحة 
عداد كتاب لمطالب  الكحدة،بو في تدريس  لالسترشادككذلؾ إعداد دليؿ لممعمـ  كا 

عداد  الكحدة،بو في دراسة  لالستعانة لمعرفي تحصيمي لقياس المستكل ا اختباركا 
مكاقؼ أدائية لقياس مستكل أداء الطالبات لمميارات المتضمنة  كاختبارلمطالبات 

)ت( لتحميؿ البيانات كتفسيرىا كتـ اختباربالكحدة كقد استخدـ في البحث الحالي 
( طالبة بالمدرسة الثانكية التجارية بمحافظة بني 32تطبيؽ الكحدة عمى عينة شممت )

دكات ابحث عمى عينة البحث أسفرت النتائج عف فاعمية سكيؼ. كبعد تطبيؽ مكاد كأ
المقترحة في تنمية ميارات منيج التسكيؽ مما أدل إلى كجكد فرؽ ذك  اإلستراتيجية

قبؿ  االختباريفداللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات مجمكعة البحث في 
 كبعد التدريس باإلستراتيجية المقترحة لصالح األداء البعدم.

 التسكيؽ،البحث بضركرة استخداـ طرؽ تدريس تتناسب كطبيعة منيج كيكصي 
تاحة الفرصة لمطالب لممشاركة اإليجابية في العممية التعميمية.  كا 

مجاؿ ميارات التسكيؽ السياحي كانت دراسة عبد اهلل حسيف العادلي عمى فيك 
طالب  عالج التدني القائـ في ميارات التسكيؽ السياحي لدل ىدفت إلىكالتى 2015

 التعميـ الثانكم الفندقي كذلؾ مف خالؿ:



 

 

 

ػ تحديد قائمة ميارات التسكيؽ السياحي المطمكب تنميتيا لدل طالب التعميـ 1
 الثانكم الفندقي.

ػ تحديد أدكات الجيؿ الثاني لمكيب المقابمة لمتكظيؼ في تنمية ميارات التسكيؽ 2
 السياحي.
كظيؼ أدكات الجيؿ الثاني لمكيب في ػ تحديد قائمة معايير الجكدة المرتبطة بت3

 تحقيؽ األىداؼ المرتبطة بالتسكيؽ السياحي.
ػ تقديـ تصكر مقترح لمكقع تعميمي لدراسة أثر تكظيؼ أدكات الجيؿ الثاني 4

 لمكيب لتنمية ميارات التسكيؽ السياحي.
ػ تحديد فاعمية المكقع التعميـ القائـ عمى تكظيؼ أدكات الجيؿ الثاني لمكيب 5

 مية ميارات التسكيؽ السياحي.لتن
مثؿ الشبكات  Web2.0ػ كقد استخدـ البحث بعض أدكات الجيؿ الثاني لمكيب 

 .RSSكخدمة خالصات المكاقع  Wikiكخدمة الكيكي  Face Bookاالجتماعية 
You Tube, Twitter. 

ػ كالكحدة الرابعة مف مقرر ميارات التسكيؽ السياحي لمصؼ الثاني الثانكم 
 كىي بعنكاف )الميارات األساسية لمتسكيؽ السياحي(.الفندقي 

ػ كلقد استخدـ الباحث اختبار تحصيمي معرفي لقياس الجانب المعرفي 
كالتحصيمي كبطاقة تقييـ األداء العممي لميارات التسكيؽ السياحي. كأثبت فعالية 

كيؽ المكقع التعميـ القائـ عمى أدكات الجيؿ الثاني لمكيب في تنمية ميارات التس
 السياحي لدل طالب التعميـ الثانكم الفندقي في ضكء معايير الجكدة.

 ـبالتالي: وأوصى الباحث 
 2.0ػ التدريب باستخداـ المكقع التعميمي القائـ عمى أدكات الجيؿ الثاني لمكيب 1

 لتنمية ميارات التسكيؽ السياحي.



 
 

عامؿ مع ػ ضركرة تدريب طالب التعميـ الثانكم الفندقي عمى ميارات الت2
 الكمبيكتر كاالنترنت.

 ػ أىمية التدريب العممي في المعمؿ إلكساب الطالب الميارات العممية.3
كاقترح الباحث إعادة إجراء البحث الحالي مف ِقبؿ باحثيف آخريف باختيار 
مكضكعات مختمفة عف مكضكعات البحث الحالي كىي ميارات التسكيؽ السياحي 

 فندقي.لدل طالب التعميـ الثانكم ال
 التي 2016كذلؾ جاءت دراسة عائشة محمد لطفي محمكد صالح القباني 

اىتمت بالتسكيؽ كعالقتو بمتطمبات سكؽ العمؿ حيث ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج 
في التسكيؽ القائـ عمى متطمبات سكؽ العمؿ لطالب المدارس الثانكية الفنية التجارية 

 احثة باإلجراءات التالية:كقياس فاعميتو كلتحقيؽ ذلؾ قامت الب
ػ عمؿ قائمة بالمفاىيـ كالميارات التسكيقية المتطمبة لسكؽ العمؿ كالتي يتـ بناء 1

 برنامج التسكيؽ في ضكئيا.
ػ تحميؿ محتكل منيج التسكيؽ لمصؼ األكؿ كالثاني كالثالث الثانكم التجارم 2

 المحتكل،ف خالؿ تحميؿ لتحديد المفاىيـ األساسية كالميارات كتقييـ المنيج الحالي م
المفاىيـ كالميارات التسكيقية المتطمبة  مف قائمةكمقارنتو في ضكء ما تـ التكصؿ إليو 

لسكؽ العمؿ كمعرفة أكجو القصكر في المنيج الحالي كالمطبؽ بالمدرسة الثانكية 
 الفنية التجارية نظاـ الثالث سنكات.

كاألىداؼ  التعميمية،البرامج ػ إعداد البرنامج المقترح مف خالؿ )أسس إعداد 3
كأساليب  التعميمية،كالكسائؿ  التعميمية،كاألنشطة  التعميمي،كالمحتكل  السمككية،

 التدريس كأساليب التقكيـ(.
ػ قامت الباحثة ببناء كحدتاف مف كحدات البرنامج المقترح )التسكيؽ اإللكتركني 4

محتكل التعميمي كاألنشطة مف خالؿ جكجؿ ػػ تسكيؽ الخدمات( مف حيث )األىداؼ كال
 التعميمية كأساليب التدريس كأساليب التقكيـ( لمتجريب.



 

 

 

كقد أثبتت الدراسة فاعمية تطبيؽ برنامج التسكيؽ القائـ عمى متطمبات سكؽ 
العمؿ في إكساب طالب المدارس الثانكية الفنية التجارية بعض مفاىيـ التسكيؽ بما 

اعمية تطبيؽ برنامج التسكيؽ القائـ عمى يتناسب مع متطمبات سكؽ العمؿ ككذلؾ ف
متطمبات سكؽ العمؿ في إكساب طالب المدارس الثانكية الفنية التجارية بعض 

 ميارات التسكيؽ بما يتناسب مع متطمبات سكؽ العمؿ.
كقد أكصت الباحثة باستخداـ طرؽ كأساليب التدريس الفعاؿ )المحاكاة 

داـ الكمبيكتر كالسبكرات الذكية ػػ الزيارات الكمبيكترية ػػ التعمـ التعاكني ػػ استخ
 الميدانية(.

ككذلؾ اقترحت الباحثة بناء برنامج محاكاة كمبيكترية في تطكير تدريس مادة 
 التسكيؽ.

 إجراءات البحث: 
 سار البحث في الخطوات اآلتية:

 تـ تحديد الميارات التسكيقية المتضمنة في منيج التسكيؽ مف خالؿ: 
 اسات كالبحكث السابقة ذات الصمة بمجاؿ البحث.ػ مراجعة الدر 1
 ػ االطالع عمى بعض الكتب كالرسائؿ ذات الصمة.2
ػ إعداد قائمة بالميارات المتضمنة في منيج الصؼ األكؿ الثانكم التجارم في 3 

 ضكء كحدة 
 التجريب من خالل الخطوات التالية:   

م التجارم )الباب الثالث أػ تحميؿ المحتكل لمنيج التسكيؽ لمصؼ األكؿ الثانك 
 بعنكاف المزيج التركيجي(. كذلؾ مف خالؿ:

 ػػ مفيكـ تحميؿ المحتكل.
 ػػ إجراءات تحميؿ المحتكل.



 
 

 الميارات لتحديد المحتكل تحميؿ أسمكب عمى الباحث اعتمد المحتكل تحميؿ ●
 عنكافب الثالث )الباب التجارم الثانكم األكؿ لمصؼ التسكيؽ بمنيج المرتبطة األساسية
 (.التركيجي المزيج
 التي العممي البحث أساليب أحد المحتكل تحميؿ إف: المحتكل تحميؿ مفيكـ ●
 مكاد مف لمادة الظاىر لممضمكف كالكمي كالمنظـ المكضكعي الكصؼ إلى تيدؼ

 (Berelson,B.8 p.: 18عف  70: 2004أحمد طعيمة  رشدم.        )االتصاؿ
لبحث بأنو " أسمكب بحثي مكضكعي يستخدـ كيقصد بتحميؿ المحتكل في ىذا ا

 لتحميؿ محتكل منيج التسكيؽ كذلؿ لتحديد الميارات األساسية في ىذا المنيج".
 اإلجراءات المتبعة في تحميل المحتوى:

 خطوات التحميل
، 172عف محمد جماؿ يكنس،  135ػػ132: 2004أحمد طعيمة  ذكر )رشدم

  ػيمى: ػ( خطكات التحميؿ فيما 202ص
 يتـ فيو التحميؿ. الذمطكة األكلى: تعريؼ بالمجاؿ الخ

 الخطكة الثانية: تحديد أىداؼ نكعية تسعى التحميؿ لتحقيقيا.
 الحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات أقساـ:الخطكة الثالثة: تصنيؼ المضمكف إلى 

ذا بعديف مثالن نبحث عف  تصنيفيػػ قكانيف ػ فركض نظرية( كتتطمب نظاـ  )مبادئ
مضمكف )مفاىيـ ػػ تعميمات( كمستكيات تعمميا )معرفة ػػ فيـ ػػ تطبيؽ ػػ عناصر ال

 تحميؿ ػػ تركيب ػػ تقكيـ(.
الخطكة الرابعة: تعريؼ أقساـ المضمكف: تعريفنا إجرائينا بحيث يمكف استخدامو 

جممة تصؼ حدثنا معيننا يمكف  ىيالحقيقة  إفكمعيار مف معاير التحميؿ: كأف نقكؿ 
 مباشرة. مالحظتو مالحظة

 الخطكة الخامسة: تحديد كحدة التحميؿ.



 

 

 

التحميؿ كيتـ ىذا  فيظيكر ككركد كحدة التحميؿ  تتكراراالخطكة السادسة: تحديد 
 بعديف:  ذمبإنشاء جدكؿ 

البعد األكؿ: يمثؿ كحدة التحميؿ كالبعد الثاني: يمثؿ تكرار ظيكر أك كركد كحدة 
لظيكر أك  النسبيلنياية إلى حساب الكزف ا فيالتحميؿ كقد يمجأ الباحث  فيالتحميؿ 

التحميؿ كذلؾ بقسمة تكرار أك ظيكر ىذه الكحدة بالذات عمى  فيكركد كحدة التحميؿ 
 التحميؿ. فيمجمكع التكرارات الكمية لظيكر الكحدات جميعنا 

 فيالخطكة السابعة: تحديد صدؽ التحميؿ: كيتحدد صدؽ التحميؿ بالحكـ عميو 
 ضكء نكاتج التحميؿ: فيؿ ك ضكء معايير التحمي

 التالية: التساؤالتأػ معايير التحميؿ كيتحدد صدقيا مف خالؿ اإلجابة عمى 
 تـ تحميمو؟ الذمالتحميؿ مناسب لممضمكف  فيػػ ىؿ التصنيؼ المستخدـ 1
تحميمو لممضمكف  فياتبعيا الباحث  كالتيػػ ىؿ معايير التصنيؼ المكضكعة 2

 لمستخدمة صحيحة؟معرفة إجرائينا كالتعريفات ا
ػػ ىؿ اتبع الباحث التصنيؼ المستخدـ كالمعايير المستخدمة عند تحميمو 3

 لممضمكف؟
اعتباره عند تحميمو  فيػػ ىؿ كحدة التحميؿ محددة بكضكح؟ كىؿ أخذىا الباحث 4

 لممضمكف؟
 ب ػػ نكاتج التحميؿ كيتحدد صدقيا مف خالؿ اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

 تـ تحميمو؟ الذمالتحميؿ تمثؿ تمثيالن حقيقينا لممضمكف  ػػ ىؿ نكاتج1
 المضمكف صحيحة؟ فيػػ ىؿ تكرارات كركد النكاتج 2

اختباره لصدؽ التحميؿ سؤاؿ مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف  فيكقد يتبع الباحث 
ا المادة العممية المحممة لمحكـ عمى صدؽ التحميؿ باإلجابة عمى التساؤالت السابؽ ذكرى في

 التحميؿ،كحدة  التحميؿ،معايير  المستخدـ،التصنيؼ  المحممة،بعد إعطائيـ صكرة مف المادة 
 كقد يقـك بعد ذلؾ بحساب معامؿ االتفاؽ بيف المحكميف لتحديد مدل صدؽ التحميؿ.



 
 

ضكء تكرار عممية  فيالخطكة الثامنة: تحديد ثبات التحميؿ: كيتحدد ثبات التحميؿ 
باحث آخر" فإذا  ؿيفض“آخر يقـك بالتكرار الباحث نفسو أك باحث  التحميؿ مرة أخرل سكاء

كاف معامؿ االتفاؽ بيف التحميميف كبيرنا اطمأف الباحث إلى ثبات التحميؿ كيمكف حساب 
ا بإيجاد معامؿ االرتباط بيف تكرارات ظيكر أك كركد كحدات  معامؿ ثبات التحميؿ أيضن

 .نيالثاالتحميؿ األكؿ كالتحميؿ  فيالتحميؿ 
 أػ تحديد اليدؼ مف التحميؿ:

ىدؼ تحميؿ المحتكل إلى الميارات التسكيقية المتضمنة بمنيج التسكيؽ لمصؼ األكؿ 
( مطابع 2016ػػ  2015الثانكم التجارم نظامي السنكات الثالث كالسنكات الخمس )طبعة 

 الفسطاط الحديثة ػػ قطاع الكتب ػػ كزارة التربية كالتعميـ.
 ؿ:ب ػ عينة التحمي

تمثمت في محتكل منيج التسكيؽ لمصؼ األكؿ الثانكم التجارم نظامي السنكات 
 الباب الثالث بعنكاف المزيج التركيجي(.الخمس )الثالث كالسنكات 

 ج ػ كحدة التحميؿ: 
 تتمثؿ كحدات تحميؿ المحتكل في اآلتي:

ت ( إلى أف ىناؾ خمس كحدا1971كيذىب الباحثكف كالخبراء مف أمثاؿ بيرلسكف )
 :كىيتحميؿ مضمكف المادة اإلعالمية  فيرئيسية 
 " الكممة معبرة عف معنى أك مفيـك معيف.Wordػػ الكممة "1
 ".Themeػػ المكضكع أك الفكرة "2
 ".Characterػػ الشخصية "3
 ".Itemػػ كحدة المادة اإلعالمية "4
 ".   Space & Time Measuresػػ مقاييس المساحة كالزمف "5
 ((1971عف بيرلسكف ) 133: 2004عيمة أحمد ط رشدم)



 

 

 

كقد استخدـ الباحث نظاـ المكضكع في تحميؿ محتكل منيج التسكيؽ لطالب لمصؼ 
الباب الثالث بعنكاف المزيج الخمس )األكؿ الثانكم التجارم نظامي السنكات الثالث كالسنكات 

 التركيجي(.
 دػ ثبات التحميؿ:

ـ لعناصر المحتكل أك درجة اتفاؽ تحميؿ كيقصد بو درجة اتفاؽ المحمميف في تحميمي
 الشخص نفسو فيما لك أعدا التحميؿ بنفسو بعد فترة زمنية.

حساب  التحميؿ ثـكلحساب ثبات التحميؿ قاـ الباحث بإجراء عممية التحميؿ ثـ إعادة 
 Holsti( ىمكستيبيف التحميميف باستخداـ معادلة ) لالتفاؽالنسبة المئكية 

CR=2M/(M1+M2)  (190: 2012عبد السميع السيد )سيير 
 حيث:
CRمعامؿ الثبات = 
M.عدد الفئات التي أتفؽ عمييا في التحميؿ = 
M1.عدد الفئات الناتجة عف التحميؿ األكؿ = 
M2.عدد الفئات الناتجة عف التحميؿ الثاني = 

 ثبات التحميؿ لقائمة الميارات
 نسبة االتفاؽ عميو التكرارات المتفؽ التحميؿ الثاني التحميؿ األكؿ الفئة
 الميارات
 38 39 38          2X38 

               X 100ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
38+39 
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 X 100=ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 =98.7 % 
ي كىذه النسبة تدؿ عمى تمتع التحميؿ بنسبة عالية بحيث يمكف االعتماد عميو ف

 أغراض ىذا البحث.
نتائج عمميات التحميؿ التي قاـ بيا الباحث  اتفاؽىػ ػ صدؽ التحميؿ كيقصد بو مدل 

صدؽ التحميؿ قاـ الباحث بإجراء عممية التحميؿ مقابؿ تحميؿ أحد  باآلخر كلحساكالمحمؿ 
 جوػػ مك الزمالء المتخصصيف في نفس المجاؿ التجارم )أ. إيماف إسماعيؿ أحمد عبد الحافظ 

بيف  لالتفاؽأكؿ معمـ خبير بقطاع شماؿ القاىرة بمحافظة القاىرة( ثـ حساب النسبة المئكية 
 Holstiالتحميميف باستخداـ معادلة )ىكلستي( 

R=2m/(N1+N2) (80: 2008محمد أحمد ) يفتح 
 نسبة االتفاؽ تحميؿ الزميؿ تحميؿ الباحث الفئة

 X 29 2          29 38 الميارات
               X 100ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
38+29 

     58             
 X 100=ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

     67 
 =86.5% 

 كىذه النسبة تدؿ عمى صدؽ التحميؿ.
ب ػ إعداد القائمة في صكرتيا المبدئية كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف 

 الصكرة النيائية.لمتحقؽ مف صدقيا كثباتيا ككضعيا في 
ج ػ تحديد االىمية النسبية لمميارات التسكيقية الالزمة لطالب الصؼ األكؿ 

 الثانكم التجارم نظاـ الثالث سنكات كالخمس سنكات مف خالؿ ما يمي:



 

 

 

ػ إعداد استمارة استطالع رأم تضمنت أراء الخبراء كالمتخصصيف جكؿ أىمية 
إلييا كفي مقياس متدرج بثالث رتب )ميـ  الالزمة لمتسكيؽ التي تـ التكصؿ الميارة

 جدنا ػػ ميـ ػ غير ميـ(.
ػ تطبيؽ استمارة استطالع رأم عمى عينة مف المتخصصيف بالمجاؿ التجارم مف 

 (.17عددىـ ) كالخبراء كبمغمعممي المكاد التجارية كالمكجييف كأساتذة المناىج 
 ات التالية:ػػ استخالص النتائج كتحميميا كمناقشتيا عف طريؽ الخطك 

 (   =لألىمية النسبي الكزف3+ف2+ ف1ف)( / 3ف2+2ف1+ 1))صفر(ف
 (58: 2016محمد صالح محمد )                                           

 = غير ميـ  ميـ، صفر= 1= ميـ جدنا ، 2حيث 
 = عدد األفراد الذيف أشاركا إلى الميارة ميمة جدنا.3ف
 ركا إلى الميارة ميـ.= عدد األفراد الذيف أشا2ف
 ميـ. الميارة غير= عدد األفراد الذيف أشاركا إلى 1ف

 =النسبية األىمية%      2/الكزف( )النسبي 
 مبررات اختيار الباب الثالث:         

تـ اختيار الباب الثالث في مادة التسكيؽ لمصؼ األكؿ الثانكم التجارم بعنكاف 
التركيج كخصائصو ػ الدعاية كاإلعالف ػ  فيكـ)مالمزيج التركيجي كالذم يشتمؿ عمى 

ليككف كحدة التجريب لألسباب  المبيعات(كتنشيط  االقتراحيالعالقات العامة ػ البيع 
 اآلتية:
 قكينا بالكاقع العممي. ارتباطاالباب  ارتباطػ 1
 الباب عمى المفاىيـ كالميارات الالزمة إلعداد الطمبة لسكؽ العمؿ. اشتماؿػ 2
اط الكثيؽ بيف المكضكع األكؿ كىك تركيج السمع كالخدمات كالمكضكع ػ االرتب3

الثالث كىك العالقات العامة فنجد أنيما يعتمداف أساسنا عمى ميارات التكاصؿ التي 
 ىي أساس ألم تعامؿ ليس في التسكيؽ فقط كلكف في الحياة عمكمنا.



 
 

يقكـ عمييا أم ػ تعتبر ميارات الدعاية كاإلعالف مف األركاف الرئيسة التي 4
نشاط سكاء إنتاجي أك خدمي كالتي يجب عمى الطالب التمكف منيا لنجاحو في مجاؿ 

 التسكيؽ.
ػ ُيعد مكضكع البيع االقتراحي كتنشيط المبيعات كما يحتكيو مف ميارات مؤشرنا 5
لزيادة المبيعات  انتعاشنجاح العممية التسكيقية فيي بمثابة عممية  استمرارعمى 

في السكؽ ككذلؾ استغالؿ األكقات المناسبة لرفع معدالت البيع مما كاالستمرار 
 تكسب الطالب الميارات الرئيسة في التسكيؽ.

الثالث بكتاب  المتضمنة بالبابقاـ الباحث بإعداد قائمة الميارات التسكيقية 
 38ميارات رئيسة ك 4التسكيؽ لمصؼ األكؿ الثانكم التجارم كاشتممت القائمة عمى 

 رعية.ميارة ف
الميارات الرئيسية كالفرعية المتضمنة بالباب الثالث )المزيج التركيجي( بمادة 
التسكيؽ لمصؼ األكؿ الثانكم التجارم نظامي السنكات الثالث كالسنكات الخمس 

 ( كىي مكضحة في الجدكؿ التالي:2016ػػ  2015)طبعة 
 عدد الميارات الفرعية الميارة الرئيسية ـ
 13 خدمات )مفيـك التركيج كخصائصو(تركيج السمع كال 1
 11 الدعاية كاإلعالف 2
 4 العالقات العامة 3
 10 البيع االقتراحي كتنشيط المبيعات 4

 38 المجمكع
الباب الثالث )المزيج التركيجي( بمادة التسكيؽ لمصؼ األكؿ الثانكم التجارم  

 (2016ػػ  2015نظامي السنكات الثالث كالسنكات الخمس )طبعة 
الكزف                                 متكسط األىمية األىمية الميارة الفرعية ـ ميارة الرئيسيةال ـ

 النسبة المئكية لألىمية% النسبي لألىمية



 

 

 

    غير ميـ ميـ ميـ جدنا    
 تركيج السمع كالخدمات 1

ػ التحدث كاالستماع كالتعامؿ مع اآلخريف. 1/1 )مفيـك التركيج كخصائصو(
 %94 0.94 1.88 ػػ 2 16 

 %69 0.694 1.388 ػػ 11 7 ػتحديد معكقات االتصاؿ.1/2
 %79 0.794 1.588 ػػ 7 10 االتصاؿ.تحديد عناصر 1/3
 %59 0.588 1.176 2 10 5 التمييز بيف أقساـ االتصاؿ.1/4
 %53 0.529 1.058 4 8 5 تحديد االتصاؿ غير المفظي. 1/5
 %50 0.5 1 4 7ي الساكف.تصنيؼ أقساـ االتصاؿ غير المفظ1/6
 %81 0.812 1.625 ػػ6 10/ الربط بيف العكامؿ المؤثرة عمى عممية اإلقناع.1
2 10 10 اختيار إستراتيجية اإلقناع المالئمة حسب المكاقؼ المختمفة.1/8

 1.363 0.681 68% 
6 10 تحديد العكامؿ التي تؤثر عمى قرار اختيار المزيج التركيجي المناسب لممنظمة.1/9

 1 1.529 0.764 76% 
ػػ 10 7 الربط بيف العكامؿ التي تؤثر عمى فاعمية المزيج التركيجي لممنظمة. 1/10

 1.411 0.705 71% 
 %79 0.794 1.588 1 5 11 يحدد أىداؼ التركيج. 1/11
 %71 0.705 1.411 1 8 8 يختار أفضؿ استراتيجية لمتركيج 1/12
 %74 0.735 1.470 1 7 9 مختمفةطرؽ إعداد ميزانية لمتركيج بعدة 1/13

= 13/ 27.48 1.23=16/13 7.46= 97/13 8.61=  112/13 المتكسط
2.11 9.24/13 =0.71 924/13 =71% 

1 9 7 ػ المقارنة بيف الدعاية كاإلعالف. 2/1 الدعاية كاإلعالف. 2
 1.352 0.676 68% 

0.906 1.812 ػػ 3 13 ػ اختيار أفضؿ كسيمة لمدعاية. 2/2
 91% 

 %68 0.676 1.352 1 9 7 المقارنة بيف أنكاع الدعاية. 2/3



 
 

 %63 0.625 1.25 1 10 5 تحديد أشكاؿ اإلعالف. 2/4
0.676 1.352 3 5 9 حساب ميزانية اإلعالف بطرؽ مختمفة. 2/5

 68% 
2 10 5 تمخيص العكامؿ التي ساعدت عمى االىتماـ باإلعالف. 2/6

 1.176 0.588 59% 
0.718 1.437 1 7 8 األساسية لإلعالف.تحديد السمات  2/7

 72% 
 %78 0.781 1.562 ػػ 7 9 تحديد أىداؼ اإلعالف.2/8
 %59 0.588 1.176 1 12 4 تصنيؼ أنكاع اإلعالف. 2/9
 %56 0.558 1.117 3 9 5 المقارنة بيف أنكاع اإلعالف 2/10

1.411 1 8 8 ػ كصؼ أىداؼ اإلعالف الناجح. 2/11 
 0.705 71% 
1.363= 14.99/11 1.27= 14/11 8.09= 89/11 7.27= 80/11 المتكسط
 7.49/11=0.681 753/11 =68% 
الكزف                                 متكسط األىمية األىمية الميارة الفرعية ـ الميارة الرئيسية ـ

 النسبة المئكية لألىمية% النسبي لألىمية
    غير ميـ ميـ ميـ جدنا    
ػػ 1 16 ػ التعامؿ مع الجميكر. 3/1 مةالعالقات العا 3
 1.941 0.970 97% 
1.882 ػػ 2 15 حسف التحدث كاالستماع كالتكاصؿ.3/2
 0.941 94% 
0.617 1.235 2 9 6 تحديد كظيفة العالقات العامة.3/3
 62% 
0.882 5 9 3 نقد التعريفات المختمفة لمعالقات العامة.3/4
 0.441 44% 



 

 

 

= 5.94/4 1.75= 7/4 5.25= 21/4 10= 40/4 المتكسط
1.485 2.96/4 =0.74  

297/4=74% 
ػػ تحديد المقصكد بالبيع االقتراحي. 4/1 البيع االقتراحي كتنشيط المبيعات 4
 3 11 2 1.062 0.531 53% 
3 11 3 تفسير إعتبار البيع الشخصي كأسمكب تركيج فعاؿ.4/2 
 1 0.50 50% 
1.470 2 5 10 تحديد أىداؼ تنشيط المبيعات.  4/3 
 0.735 74% 
1.294 2 8 7 تحديد مزايا تنشيط المبيعات. 4/4 
 0.647 65% 
1.25 1 10 5 تحديد عيكب تنشيط المبيعات. 4/5 
 0.625 63% 
1.294 2 8 7 التمييز بيف أنكاع تنشيط المبيعات. 4/6 
 0.647 65% 
2 8 6 المقارنة بيف أىداؼ تنشيط المبيعات. 4/7 
 1.25 0.625 63% 
1 9 7 المبيعات. لتنشيطأفضؿ كسيمة  اختيار 4/8 
 1.352 0.676 68% 
1.529 1 6 10 تحديد أىداؼ تركيج الخدمات. 4/9 
 0.764 76% 
1 7 9 تحديد أىـ الطرؽ المستخدمة لتركيج الخدمات. 4/10 
 1.470 0.735 74% 



 
 

= 12.971/10 1.7= 17/10 8.3= 83/10 6.7= 67/10 المتكسط
1.297 6.485/10=0.648 651/10=65% 

% 97كمف الجدكؿ السابؽ نجد أف النسبة المئكية لألىمية تراكحت بيف 
%باستثناء ميارة تصنيؼ أقساـ االتصاؿ غير المفظي الساكف حصمت عمى 53ك

% 44نقد التعريفات المختمفة لمعالقات العامة حيث حصمت عمى  كميارة%. 50
 %.50عمى نسبة  البيع الشخصي كأسمكب تركيج فعاؿ حصمت اعتباركميارة تفسير 

 توصيات البحث:
 ػما يمي: في ضكء ما تكصؿ إليو البحث يقترح بعض التكصيات منيا 

كالصؼ  ؿاألك ػ عمؿ قائمة ميارات تسكيقية متضمنة بمنيج لمتسكيؽ لمصؼ 1
 بالمدرسة الثانكية التجارية. الثاني
بة مادة التسكيؽ يككف بمثا فينياية كؿ عاـ كمشركع تخرج  فيػ عمؿ مشركع 2

 تطبيؽ عممي لمميارات التسكيقية المكتسبة طكاؿ العاـ.
مناىج التسكيؽ بحيث تحتكم عمى  متنكعة فيػ استخداـ أنشطة تعميمية 3
لمميارات التسكيقية  العمميحؿ المشكالت ػػ المناقشة كالحكار( لمتطبيؽ  )أسمكب

 المكتسبة كتقكيميا. 
المختمفة لمتعرؼ عمى األنظمة ػ الزيارات الميدانية لقسـ التسكيؽ بالشركات 4

 التسكيقية 
 األخرل.المكاد التجارية  فيػػ عمؿ قائمة ميارات 5
 المناىج الحالية. فيػػ االستفادة مف قائمة الميارات 6
 برامج تدريب تسكيقية لممعمميف يستخدـ فييا قائمة الميارات التسكيقية.   ػػ عمؿ7

 
 



 

 

 

 البحوث المقترحة:
لدل طالب المدارس  اإللكتركنيح لتنمية ميارات التسكيؽ ػ فاعمية برنامج مقتر 1

 الثانكية التجارية.
ػ أثر استخداـ استراتيجية التعمـ الذاتي في تنمية ميارات التسكيؽ لطالب 2

 المدرسة الثانكية التجارية.
لتنمية ميارات التسكيؽ لطالب  اإلبداعي استراتيجية التفكيرػ أثر استخداـ 3

 التجارية.المدرسة الثانكية 
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(، الجزء الخامس. 1(. مكسكعة التدريس. )ط 2004ػ مجدم عزيز إبراىيـ )24

 عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.



 

 

 

ات كمفاىيـ التعميـ كالتعمـ. (. معجـ مصطمح2009ػ مجدم عزيز إبراىيـ )25
 الكتب. القاىرة: عالـ

( فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات إدارة 2016)محمد ػػ محمد صالح 26
 القاىرة، ماجستير،المشركعات الصغيرة لطالب المدرسة الثانكية الصناعية. رسالة 

 كمية التربية. شمس،جامعة عيف 
لميارات التسكيقية المتطمبات ( ا2010)ىالؿ ػ محمد عبد الغني حسف 27

 كالتسكيؽ بالعالقات. القاىرة: مركز تطكير األداء كالتنمية.
(. القاىرة: المكتبة 1(. إدارة التسكيؽ. )ط 2001ػ محمكد صادؽ بازرعة )28

 األكاديمية.
جامعة  زالتسكيؽ. مرك(. مبادئ 2001)كآخركف ػ محيي الديف األزىرم 29

 لقاىرة: جامعة القاىرة.القاىرة لمتعميـ المفتكح: ا
(: فعالية استخداـ الكمبيكتر في 2000ػ مناؿ عبد العاؿ مبارز عبد العاؿ )30

 منشكرة،غير  رماجستيتدريس مادة التسكيؽ لطمبة المرحمة الثانكية التجارية. رسالة 
 معيد الدراسات كالبحكث التربكية. القاىرة،جامعة  الجيزة،

( ػػ قطاع التعميـ الفني ػػ اإلدارة 2017/2018فني )ػ كزارة التربية كالتعميـ ال31
 العامة لمتعميـ التجارم ػػ إدارة المناىج كالكتب.


