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 مستدلص البحح
ِدف البحث اذتال٘ إىل تصىٗي ٔبٍااٌ ٞاااً تيمٗىا٘ إلنئٌا٘ ااٟي قما ٜت ٍٗاا الاكااٞ
االصطٍاق٘ٗ ٔ ،اً فاقمٗتاْ قما ٜتٍىٗا ٛبياا وّاالا التحمٗان ا ،صاا ،ٟ٘اواتثدً البحاث
املااٍّا التياامٖث ٗااث ق تطبٗا الٍااااً التيمٗىاا٘ ا،لنئٌاا٘ الااكا٘ قماا ٜقٍٗاا ٛوااَ ا
الدلاوا ااا اليمٗا ااا بنمٗا اا ٛاليبٗا اا ٛالٍٕقٗا اا ٛااويا اا ٛاملٍصا اإلٔ ،ٚقا ااد ِا  )06الا ااا ٔ البا ااٛ
ق ت ىا ااٗىّي إىل زتىا اإقتض زتىٕقا اا ٛا ااابطٔ ٛقا ااد ِا  )06الا ااا ٔ البا اأ ،ٛزتىٕقا ااٛ
جتمٖبٗا اأ ٛقا ااد ِا  )06الا ااا ٔ البا ااٛا ٔتاا ااد الٍتا اااٟا قما اا ٜفاقمٗا اا ٛالٍاا اااً التيمٗىا اا٘
االلنئٌ اا٘ ال ااكا٘ امل ااي ه تٍىٗ اا ٛوّ ااالا التحمٗ اان ا ،ص ااا ٟ٘ليٍٗ اا ٛالبح ااثٔ ،ااٌا ا
وا ااَ تِا ااي ٌتا اااٟا البحا ااث وا ااا ٖما اا٘ تٕاا ااد فا اامٔل ا اللا ااْ إ صا ااا ٟٛٗقٍا ااد وىا ااتٕ60 ٝا)6
بض وتٕوطا لاا اجملىٕق ٛالتيمٖبٗٔ ٛوتٕوطا لاا اجملىٕق ٛالضابط ٛه التطبٗا
البيد ٙمل ٗاً األ ا ٞاملمتبط مبّالا التحمٗن ا ،صا ٟ٘لصاحل اجملىٕق ٛالتيمٖبٗٛا تٕااد
فاامٔل ا اللاا ٛإ صااا ٟٛٗقٍااد وىااتٕ60 ٝا )6بااض وتٕوااطا لاااا اجملىٕقاا ٛالتيمٖبٗااٛ
ه التطب ااٗ ض ال بم اا٘ ٔالبي ااد ٙمل ٗ اااً األ ا ٞامل اامتبط مبّ ااالا التحمٗ اان ا ،ص ااا ٟ٘لص اااحل
التطبٗ البيدٙا
النمىااا املاتا ٗاا ٛالااكاا ٞاالصااطٍاق٘ اا ٌاااي التيمااٗي الكاٗاا ٛاا التيمااٗي ا،لنئٌاا٘ ا ا
التحمٗن ا ،صاٟ٘
Building an Intelligent E-Learning System for DevelopingStatistical
Analysis Skills
Dr. Ahmed Abdel Badea Abdullah Kamel
Abstract :
In this paper build an Intelligent E-Learning System for developing
statistical analysis skills. The results of this paper into the effectiveness of
using Intelligent E-Learning System in the development of some of the skills
of students. And the most important results are: There are statically
significant differences at the level of (0.05) between the mean scores of the
experimental group Students, and the mean scores of the control group
students in statistical analysis posttest in favor of the experimental group.
There are statically significant differences at the level of (0.05) between the
means scores of the experimental group Students, in pretest and posttest in
favor of the posttest.
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 املقدمة :

تيتا ا ااا ٌاا ا ااي التيما ا ااٗي الكاٗا ا اا ٛوا ا ااَ تِا ا ااي ٔوا ا اااٟن التيما ا ااٗي ا،لنئٌا ا اا٘
ٗااث تٌّااا قبااال ٚقااَ تٌاىاا ٛتمبٕٖاا ٛواادال ٚباذتاوااا اذلاا٘ وبٍٗاا ٛقماا ٜالااكااٞ
االصااطٍاق٘ ،تىااتثدً املٍطا ٔال ٕاقااد الموهٖاا ٛه التيمااٗي ٔالتاادلٖي لمطا
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ٔحت اااا ٜه ل اام امليم ااي البٍ اام ٝبدلا اا ٛا اابلٚا ٔال تيتى ااد ِ ااكٓ األٌاى ااٛ
ف ااط قماا ٜتاادلٖي اذت ااأ ٟامليااالف ا،اماٟٗاا ،ٛلنٍّااا با ،اااف ٛإىل ِااكا تيمااي
الطال ااا وّ ااالا ال ااتانل ٔ اان املٍ اان  ،ااا ظتيم ااّا وٍاو ااب ٛبدلا اا ٛا اابلٚ
ألغماض التيمٗي املثتماٛا
ٔقٍااد التحااد قااَ ٌاااي التيمااٗي الكاٗاا ، ٛفإٌٍااا ٌٍاال إىل زتىٕقااِ ٛاٟمااٛ
وااَ الازتٗااا الا تيىاان بٍااااً حتنااي جلاا٘ وي ااد ٔوٕاااْ مليادتاا ٛقااد ااابل
ِٔاٟا اان وا ااَ التطبٗ ا ااا ا ،الٖا اأ ٛالتيمٗىٗا اا ٛه املتوىا ااا التيمٗىٗا اأ ،ٛتيىا اان
ِا ااكٓ الازتٗا ااا زتتىي ا اأ ٛبىا اامقا اا اابلٔ ٚفا ٟا اا ٛه قىمٗا ااا التحمٗ ا اان
ٔالتحدٖا ااد ٔالتصا ااىٗي ٔالتٍاٗا ااك ٔالم ابا اأٖ ،ٛا ااتي اليىا اان فّٗا ااا بٍا اانن وتناوا اان
ٔمبٍالا ٛتاو ٛملثتمف ت ٔا امليمف ٛال ٖصيا صامِا ٔارتإض بتااصاٗمّا
إ ا اااف ٛإىل البٗاٌا ااا ٔامليمٕوا ااا التالغتٗا اأ ٛاجملا ااد  ٚبٍا اانن وىا ااتىمٔ ،تٍا ااىن
ِ ااكٓ ٔالازتٗ ااا قم اا ٜف ااا ذ امليمف اأ ٛف ااا ذ الال األلا ااا ٔ ،ف ااا ذ الت اااٞ
البٗاٌ ااا ٔتف ااا امليمف اأ ،ٛتو ااالٗا امليادت اا ٛاالو ااتاّاوٗ ،ٛإ اااف ٛإىل ٕاق ااد
البٗاٌا ارتبلٚا ٔغلِاٗ ،ث تيىن زتتىي ٛبّدف ختهَٖ ٔاويااع ٔويادتٛ
امليمٕوا ااا ٔالبحا ااث قا ااَ ارتٕالنوٗا ااا امليمفٗا اأ ٛفّموا ااتّا بٍا اانن تٔتٕوا اااتٗن٘
ويتىاادَٖ ه لاام قماا ٜاأل لاأ ٛال اإاوٗي الكاٗاأ ،ٛتااتي ااان ِااكٓ اليىمٗااا
بٍنن ٗا ٔوامٖل لمػاٖأ ٛحتا إٌاماف وٍّدوا٘ امليمفأ ٛواَ لا ه األواالٗا
اليمىٗ ٛهلٍدوٌ ٛااي امليمٕواا الكاٗأ ٛفٕ اا ٛزتااال التحمٗان ٔالتصاىٗي
ٔالمؤٖ ا ا اا ٛاملتي ا ا ااد  ٚل ا ا ااٍاي امليمٕو ا ا ااا ٔجلٗ ا ا ااٍِ ٛدو ا ا اا ٛامليمٕو ا ا ااا ويتى ا ا اادَٖ
ه لاام قمااٌ ٜاااي امليمٕوااا املٕنقاأ ٛتيااأُ األٌاىاا ٛاملثتمااا ٛواال لٕالنوٗااا
الكاا ٞاالصطٍاق٘ التٕنٖي٘ الكٖ ٙيىان قما ٜاالواتٍتاذ ه اذتااال الضابابٗٛ
ٔ ا اااال التٍ ا اإَٖ الا اا ال تت ا اإفم فّٗ ا ااا امليمٕو ا ااا الد ٗ ا اا ٛتٔ ٖت ا اإفم ا ا ااهٞ
وٍّا ٔتب  ٜب ٗ ٛامليمٕوا وٍ ٕص ٛتٔ ٔا حٛا ستىد وامل الصاد)0606 ،ٙ
اىااا تُ ٌاااي التيمااٗي الكاٗاا ٛتتااٗري اادلال ااابلال وااَ التااقمٗاا ٛبااض املااتيمي
ٔالاٌ اااوا اى ااا تٌّ ااا جتٗ ااا ق ااَ فٗ اال تى اااؤال ٔاوتاى ااالا امل ااتيمئ ،ت اادً
لْ وىاقدا وتٍٕقٔ ،ٛتٍبّْ إىل تلطأ ،ْٟتتىٗه تٖضا بالبىاا ٔ ٛقادً التي ٗاد
ه االوتثدأً ،هلكٓ الااوا ال دل ٚقم ٜتٕلٗد األو٠مٔ ٛاملىاٟن تم اٟٗا ٔبأقادا
غل ستدٔ ٔ ،ٚبدلاا صيٕب ٛشتتما ٛىا دل ٚاملتيميا
ٔاهلاادف األواواا٘ وااَ قمااي ا ،صاااِ ،ٞاإ تهٖٔااد البااا ثض بأواامٕ ه البحااث
اليمىااٖ٘ ،ىااتطٗل تُ ٖيتىااد قمٗااْ امىااا تلا نااث وٍاانم ٛوااَ املٍاااان نثااا
قمىٗااا صااحٗحاا فا ،صااا ٞاىٍّاااذ لمبحااث اليمىاا٘ ٖىاااقد االٌىاااُ ه اختااا
اامالا نٗى اا ٛقٍ ااد وٕااّ اا ٛق اادً التأا اادٔ ،ل ااكلم ان ا تِىٗت ااْ ه اليص اام
اذتا اام نٖااا  ٚااابلٗ ،ٚااث ٌٕااااْ قاادً التأاااد ه ٗاتٍااا الٕٗوٗاأ ٛه ٗاتٍااا
الياو ٛبٍنن مل ٖىب لْ وثٗنا
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ٔتيت ااا وّ ااالا التحمٗ اان ا ،ص ااا ٟ٘و ااَ تِ ااي املّ ااالا الا ا ظت ااا تُ ٖم ااي
بّا ااا البا ااا ثضٗ ،ا ااث ختا ااتل تما اام املّا ااالا بالٍامٖا ااا ٔ ،الطا اامل اليمىٗا ااٛ
الا ا تبح ااث ه ف االٔ ،تٍا ااٗئ ،تمث ااٗلٔ ،ق اامضٔ ،حتمٗ اانٔ ،تاى اال البٗاٌ ااا
قااَ الااإاِم ٔاو اتثداً الٍتاااٟا ه التٍباات بػاامض الٕصاإه إىل ٌاإع وااَ امليمفااٛ
املبٍٗ ٛقم ٜتوي ل ىٗ ٛالختا تفضن ال مالا املىنٍٛا
ّٖٔ ا اادف ِ ا ااكا البح ا ااث إىل تص ا ااىٗي ٔبٍ ا اااٌ ٞا ا اااً تيمٗى ا اا٘ إلنئٌ ا اا٘ ا اااٟي
قماا ٜت ٍٗااا الااكاا ٞاالصااطٍاق٘ٗ ٔ ،اااً فاقمٗتااْ قماا ٜتٍىٗاا ٛبيااا وّااالا
التحمٗن ا ،صاٟ٘ا

 مشللة البحح :

ٔال ااا البا ااث ننااي قىمااْ اىاادلً اوااا جلاا٘ بنمٗاا ٛاليبٗاا ٛالٍٕقٗااٛ
ااوي اا ٛاملٍص اإل ،ٚه ٔا اإ ص اإل ه تص ااىٗي او ااياتٗيٗا التيم ااٗي الت مٗدٖ ااٛ
ٗث إٌّا ال تماق٘ ٔال تٍى ٜاملّالا األ أ ٟٛٗامليمفٗ ٛاملثتماأ ٛوّاالا الاتانل
اليمٗااأ ،ال ٖتاإافم بّ اا لاصااٗ ٛوتابياا ٛامليمااي لمىااتيمي تمٍااا ٞاليىمٗاا ٛالتدلٖىااٗٛ
ٔتٖضااا ال صاإل ه التااقمٗاا ٛبااض امليمااي ٔاملااتيمي ٔبااض املااتيمىض بيضااي الاابياا
ٔال ا البا ث وٍنم ٛالبحث وَ ل ه قدٌٕ ٚاِد تِىّا
 افت ا الطا ملّاالا التحمٗان ا ،صاأ ٟ٘الا ٍٖبػا٘ تٕافمِاا لاد ٝا
البحث اليمى٘ا
 ااا ا اا ٛالط ا ا ا لمتيا ا اامف قما ا اا ٜاملّا ا ااالا ال نوا ا اا ٛلمتحمٗا ا اان ا ،صا ا اااٟ٘
ٔ ل اام و ااَ لا ا ه و الٌ اا ٛلا ااا الطا ا ه و ااا  ٚا ،ص ااا ٞو اال لا اااتّي
ه با ٘ املٕا ه ل ه الىٍٕا الىاب ٛا
 اوااتثداً الطاامل الت مٗدٖاا ٛه تاادلٖي و ااملا ا ،صااا ٞااا تٔاااد صاايٕبٛ
ه وماقا ٚالامٔل الام ٖ ٛبض الط تمٍا ٞقىمٗ ٛالتدلٖيا
 صيٕب ٛوتابي ٛت ا ٞان الط ه جُ ٔا د ا ٖت  ٝإىل اٌصماف تٔ اٌٍاػاه
بيا الط قٍد التطبٗ اليىم٘ا
 اذتاا ٛالا٘ تطإٖم امل املا الا ختادً ا ،صاأ ٞالتاهٔ باملّاالا ٔاملاااِٗي
ال عتتااْ الط لتيمي التحمٗن ا ،صاٟ٘ا
ٔمل ٖنتااف البا ااث بامل ااا ٛالٍثصااٗٔ ٛامل اااب واال الط ا  ،باان اااامٙ
التب ااالا ٖ ااٗي و ااَ ل ل ااْ و ااد ٙويمف ااْ الطاا لمىّ ااالا املتيم اا ٛبالتحمٗ اان
ا ،ص ااا ٔ ،ٟ٘ااد ق ق اامض االلتب ااال قم اا ٜزتىٕق ااْ و ااَ الى ااا  ٚتقض ااا ٠ِٗ ٞااْ
التاادلٖي لمتأاااد وااَ ااادٔ ٝااللتبااال ٔوااد ٙالااقمٗاا ٛال ا ننااَ تُ ظتٍّٗااا
لمتأاااد وااَ الٕ اإف قماا ٜاملٍاانم ٛوٕ اإع الدلاواأ ٛاااام ٙااللتبااال قماا٘ قٍٗااْ
قٍ اإا ٟٛٗو ااَ اا الام اا ٛاألٔىل ال اادبمًٕ ارت ااا بالنمٗ اأ ،ٛتا ااد الٍت اااٟا
افت ااا الط ا ملّااالا التحمٗاان ا ،صااأ ٟ٘ال ا ٍٖبػاا٘ تٕافمِااا لااد ٝا
البحث اليمى٘ا
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ٔ اا واب ننااَ حتدٖاد وٍاانم ٛالبحاث ه ٔاإ صاإل ه املاااِٗي ٔاملّااالا
الدلاوا اليمٗا بنمٗا ٛاليبٗا ٛالٍٕقٗاٛ
املتيم  ٛبالتحمٗن ا ،صا ،ٟ٘لدٝ
ااوي ٛاملٍصٕلٔ ،ٚاكلم افت ا ااوي ٛاملٍصٕل ٚلااوا تيمٗىٗ ٛاٗ ٛلتٍىٗٛ
وّااالا التحمٗاان ا ،صااأ ،ٟ٘بالتااال٘ ا صااٗاغ ٛوٍاانم ٛالبحااث ه التىاااؤه
المٟٗى٘ التال٘ اٗف ننَ بٍاٌ ٞااً تيمٗى٘ إلنئٌ٘ ا٘ لتٍىٗا ٛوّاالا
التحمٗن ا ،صاٟ٘؟

 أهداف البحح :

ِدف البحث اذتال٘ إل٘
 حتدٖ ااد تِ ااي املّ ااالا الاا عتتااّ ااا اا الدلاو ااا اليمٗ ااا بنمٗ اا ٛاليبٗ ااٛ
الٍٕقٗ ٛااوي ٛاملٍصٕل ٚاملتيم  ٛبالتحمٗن ا ،صاٟ٘ا
 بٍاٌ ٞااً تيمٗى٘ إلنئٌ٘ ا٘ لتٍىٗ ٛوّالا التحمٗن ا ،صاٟ٘ا

 أهنية البحح :

ثم تِىٗ ٛالبحث فٗىا ٖم٘
 إل ااا ٞالض اإ ٞقم اا ٜاامٔل ٚاو ااتثداً ٌا ااي التيم ااٗي الكاٗ اا ٛه املتوى ااا
التيمٗىٗٛا
قٍد التيمي.
 ت مٗن الصيٕبا ال تٕااْ الط
 ت دٖي اٟى ٛببيا املّاالا ارتاصا ٛبالتحمٗان ا ،صاا ٟ٘لطا الدلاواا
اليمٗاا
 ت ا اادٖي فا اإ ذ لٍاا اااً تيمٗىا اا٘ إلنئٌا اا٘ اا اا٘ لتٍىٗا اا ٛوّا ااالا التحمٗا اان
ا ،صا ااا ٟ٘ننا ااَ االو ا ااتياٌ ٛبا ااْ ه بٍ ا اااٌ ٞاا ااي تيمٗىٗ ا اا ٛاٗا اا ٛوٍ ا ااابّٛ
ه ختصصا شتتماٛا
 د تاتري ٌتاٟا ِكا البحث اجملاه لدلاوا تلم ٝا الصمٛا

 فسوض البحح :

 تٕاااد فاامٔل ا اللااْ إ صااا ٟٛٗقٍااد وىااتٕ60 ٝا )6بااض وتٕوااطا لاااا
اجملىٕق اا ٛالتيمٖبٗ اأ ٛوتٕو ااطا لا ااا اجملىٕق اا ٛالض ااابط ٛه التطبٗا ا
البيد ٙمل ٗاً األ ا ٞاملامتبط مبّاالا التحمٗان ا ،صاا ٟ٘لصااحل اجملىٕقاٛ
التيمٖبٗٛا
 تٕاااد فاامٔل ا اللاا ٛإ صااا ٟٛٗقٍااد وىااتٕ60 ٝا )6بااض وتٕوااطا لاااا
اجملىٕقاا ٛالتيمٖبٗ اا ٛه التطبااٗ ض ال بم اا٘ ٔالبيااد ٙمل ٗ اااً األ ا ٞامل اامتبط
مبّالا التحمٗن ا ،صا ٟ٘لصاحل التطبٗ البيدٙا

 حدود البحح :

ت تصم ِكا البحث قم ٜزتىٕق ٛاذتدٔ التالٗٛ
الدلاوا اليمٗاا الام ا ٛاألٔىل الادبمًٕ ارتاا
 دٔ بٍمٖٛ؛ قٍٗ ٛوَ
بنمٗ ٛاليبٗ ٛالٍٕقٗ ٛااوي ٛاملٍصٕلٔ ،ٚقد ِي  )06وتُٕ الا ٔ البٛا
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 اادٔ وٕ اإقٗٛ؛ ت تصاام ِااكا البحااث ه التح ا وااَ فاقمٗااٌ ٛااااً تيمٗىاا٘
إلنئٌ٘ ا٘ ه تٍىٗ ٛوّالا التحمٗن ا ،صاٟ٘ا
 دٔ وناٌٗٛ؛ ب ِكا البحث بنمٗ ٛاليبٗ ٛالٍٕقٗ ٛااوي ٛاملٍصٕلٚا
 دٔ نواٌٗٛ؛ ب ِكا البحث ه الياً ادتاوي٘ 0600/0600ا

 عيية البحح :

تنُٕ قٍٗ ٛالبحث وَ  )06الاا ٔ البا ٛواَ ا الدلاواا اليمٗاا الام اٛ
األٔىل الاادبمًٕ ارتااا بنمٗاا ٛاليبٗاا ٛالٍٕقٗاا ٛااوياا ٛاملٍصاإلٔ ،ٚق ت ىااٗىّي
قٍٕاٟٗا قم ٜالٍحٕ التال٘
 زتىٕق ٛجتمٖبٗٛ؛ ٔقد ِا  )06الا ٔ البٛا
 زتىٕق ٛابطٛ؛ ٔقد ِا  )06الا ٔ البٛا

 أدوات البحح :

 اوتبٗاُ لتحدٖد وّالا التحمٗن ا ،صاٟ٘ا
 التبال ل ٗاً وّالا التحمٗن ا ،صاٟ٘ا
 اوتىال ٚحتنٗي الٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الكا٘ امل ي ا

 ميهج البحح :

تتبل البحث وٍّيض
 املااٍّا الٕصااا٘؛ اوااتثدً املااٍّا الٕصااا٘ مليادتاا ٛا ،ااال الٍااام ٙارت ااا
بالبحثا
 املااٍّا التياامٖث؛ اوااتثدً املااٍّا التياامٖث لتصااىٗي ٔإٌتاااذ ٌااااً تيمٗىاا٘
إلنئٌ٘ ا٘ٔ ،التأاد وَ فاقمٗتْ ه تٍىٗ ٛوّالا التحمٗن ا ،صاٟ٘ا

 متغريات البحح :

 املتػل املىت ن؛ ٌااً تيمٗى٘ إلنئٌ٘ ا٘ا
 املتػل التابل؛ وّالا التحمٗن ا ،صاٟ٘ا

 التصنيه التجسييب للبحح :

ه اإ ٞبٗيااِ ٛااكا البحااث ٔ اال االلتٗااال قماا ٜالتصااىٗي التياامٖث املياامٔف
باو ااي تالتص ااىٗي ال بم اا٘ البي ااد ٙباو ااتثداً زتى اإقتض وتن اااف٠تض ت ااداِىا
جتمٖبٗٔ ٛاأللم ٝابطٛتٌ ،نن  ٕٖ )0ري التصىٗي التيمٖث لمبحثا

ٌنن  )0التصىٗي التيمٖث لمبحثا
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 مصطلحات البحح :

 ىظه التعليه اإلللرتوىي الركية :

ٖياامف ٌ )Robert Kenneth, 2016اااي التيمااٗي الكاٗاا ،ٛبأٌّااا ت ااد قماإً
اذتاوااا اذلاا٘ الااكّٖ ٙااتي بإقاادا بااماوا تيمٗىٗاا ٛاٟىاا ٛقماا ٜت ٍٗااا الااكااٞ
االصاطٍاق٘ٗ ،ااث ننٍّااا تٍااثٗل الا ٛاملااتيمئ ،ت ٗٗىاأْ ،وتابيتااْ ،بطمٖ ااٛ
حتاا٘ امليمي البٍم ٙه تياومْ ٔتااقمْا
ٖٔيمف البحث اذتال٘ ٌاي التيمٗي ا،لنئٌ٘ الكاٗ ٛإاماٟٗاا بأٌّاا تٌاىاٛ
تيمااٗي باذتاوااا اذلاا٘ تٕ ااف تنٍٕلٕاٗااا الااكاا ٞاالصااطٍاق٘ لتطاإٖم بااماوا
تيمٗىٗ ا اا ٛإلنئٌٗ ا اا ٛتن ا اإُ ا ااا ل ٚقم ا اا ٜستاا ا ااا ٚامليم ا ااي البٍ ا اام ٙه تااقم ا ااْ
ول الطالاا

 مهازات التحليل اإلحصائي :

واا

ٖيمف ستىد ىَ )0660 ،املّال ٚقم ٜإٌّا الد ٔ ٛالىمق ٛويا ه إصتان قىن

ٖٔياامف البحااث اذتااال٘ وّااالا التحمٗاان ا ،صااا ٟ٘إاماٟٗااا بأٌّااا زتىٕقااٛ
ارتطٕا ال ٖتبيّا املتيمي ه فل ٔتبٕٖا ٔحتمٗن البٗاٌا ا ،صاٟٛٗا

 دزاسات سابقة :

لاوااِ ٛباا ٛاد ت ااد )0600 ،بيٍاإاُ تتصااىٗي ٌااااً تيمٗىاا٘ ااا٘ لتٍىٗااٛ
وّالا إ ال ٚالاصٕه ا،لنئٌٗ ٛلد ٝالط امليمىضت ا اوتّدف ِكٓ الدلاوٛ
وا ٖم٘
 التي اامف قم اا ٜاملّ ااالا ارتاص اا ٛب ااإ ال ٚالاص اإه ا،لنئٌٗ اا ٛل ااد ٝالطا ا
امليمىضا
 حتدٖد املىتٕٖا امليٗالٖ ٛلمٍااً التيمٗى٘ الكا٘ امل ي ا
 بٍا ٞالٍااً التيمٗى٘ الكا٘ امل ي ا
ٗ اااً تماام اوااتثداً الٍااااً التيمٗىاا٘ الااكا٘ امل ااي ه تٍىٗاا ٛوّااالا إ الٚ
الاصٕه ا،لنئٌٗ ٛلد ٝالط امليمىض ٔاكلم املااِٗي امليمفٗا ٛملّاالا
إ ال ٚالاصٕه ا،لنئٌٗ ٛلدّٖيا
ٔتٕصم الدلاو ٛإىل الٍتاٟا التالٗٛ
ٔ إ فمٔل ال ٛإ صاٟٗا قٍد وىاتٕ60 ٝا )6باض وتٕواط٘ لااا االلتباال
التحصٗم٘ امليمه ال بم٘  /البيد ٙلد ٝتفما قٍٗا ٛالبحاث لصااحل التطبٗا
البيدٙا
ٔ إ فامٔل الا ٛإ صااٟٗا قٍاد وىاتٕ60 ٝا )6باض وتٕواطا لااا بطا اٛ
ت ٗااٗي األ ا ٞاملّااال ٝال بمٗاا / ٛالبيدٖاا ٛلااد ٝتفااما زتىٕقاا ٛالبحااث لصاااحل
التطبٗ البيدٙا
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لاواا ٛااال قبااد ادتااابم )0602 ،بيٍاإاُ تفيالٗاا ٛاوااتثداً الااتيمي الااكات٘
ال اااٟي قماا ٜالااٍاي ارتاابل ٚالنىبٕٗتمٖاا ٛه تاادلٖي ادتػمافٗااا قماا ٜالتحصااٗن
املي اامه ٔتٍىٗ اا ٛال ااتانل الٍا ااد ٔال ااٗي اال تص ااا ٖ ٛل ااد ٝا ا الص ااف األٔه
الثإٌٙت ا اوتّدف ِكٓ الدلاو ٛوا ٖم٘
 لفل وىتٕ ٝالتحصٗن امليمه لد ٝالبا الصف األٔه الثإٌٙا
 تٍىٗ ٛالتانل الٍا د لد ٝالبا الصف األٔه الثإٌٙا
 تٍىٗ ٛبيا ال ٗي اال تصا ٖ ٛلد ٝالبا الصف األٔه الثإٌٙا
ٔ تٕصم الدلاو ٛإىل الٍتاٟا التالٗٛ
ٕٖ اااد فاامل اه إ صاااٟٗال قٍااد وىااتٕ60 ٝا )6بااض وتٕوااط٘ لاااا البااا
زتىٕق اا ٛالبح ااث ه التطبٗا ا ال بم اا٘ ٔالبي ااد ٙاللتب ااال التحص ااٗن املي اامه
لصاحل التطبٗ البيد.ٙ
ٕٖ اااد فاامل اه إ صاااٟٗال قٍااد وىااتٕ60 ٝا )6بااض وتٕوااط٘ لاااا البااا
زتىٕق ٛالبحث ه التطبٗ ال بم٘ ٔالبيد ٙاللتبال الاتانل الٍا اد لصااحل
التطبٗ البيد.ٙ
ٕٖ اااد فاامل اه إ صاااٟٗال قٍااد وىااتٕ60 ٝا )6بااض وتٕوااط٘ لاااا البااا
زتىٕقا اا ٛالبحا ااث ه التطبٗ ا ا ال بما اا٘ ٔالبيا ااد ٙاللتبا ااال وٕا ا ااف ال ا ااٗي
اال تصا ٖ ٛلصاحل التطبٗ البيدٙا
لاواا ٛستىااد لمٗااا )0600 ،ٛبيٍاإاُ تفيالٗاا ٛبمٌاااوا اااٟي قماا ٜتنٍٕلٕاٗااا
الا ااكاا ٞاالصا ااطٍاق٘ ه تٍىٗا اا ٛوّا ااالا بٍا ااا ٞاملٕا ا اال االلنئٌٗا اا ٛالتيمٗىٗا ااٛ
لا ااد ٝا ا ٌا اايب ٛتنٍٕلٕاٗا ااا امليمٕوا ااا ه ا اإ ٞويا اااٖل ادتا اإ  ٚالٍا اااومٛت
اوتّدف ِكٓ الدلاو ٛوا ٖم٘
 التيمف قم ٜود ٝاذتاا ٛإىل تنٍٕلٕاٗا الاكاا ٞاالصاطٍاق٘ بصاا ٛقاواٛ
ٌٔااي التيماٗي الكاٗا ٛبصاا ٛلاصا ٛلمتػماا قما ٜاملٍان املثتماا ٛه
اجملاه اليبٕ.ٙ
 حتدٖد توي تصىٗي ٔإٌتاذ بماوا التيمٗي الكاٗ.ٛ
 تصىٗي ٔإٌتاذ بمٌاوا تيمٗى٘ اا٘ لتٍىٗا ٛوّاالا بٍاا ٞاملٕا ال االلنئٌٗاٛ
التيمٗىٗ ٛلد ٝوطٕل ٙاملٕا ل التيمٗىٗ.ٛ
 لاو ٛواد ٝفيالٗا ٛالاٌااوا التيمٗىا٘ امل اي ه تٍىٗا ٛوّاالا بٍاا ٞاملٕا ال
االلنئٌٗ ٛالتيمٗىٗ ٛلد ٝوطٕل ٙاملٕا ل التيمٗىٗ.ٛ
ٔتٕصم الدلاو ٛإىل الٍتاٟا التالٗٛ
ٔ إ فمل ٔ الل ٛإ صا ٟٛٗقٍد وىتٕٝت ، 60ت بض وتٕوط٘ لاا الط
ه اجملىاإقتض التيمٖبٗاأ ،ٛاجملىٕقاا ٛالضااابط ٛه ال ٗاااً البيااد ٙلبطا ااٛ
و اا اا ٛاأل ا ٞاليىما اا٘ ملّا ااالا صا ااٗاٌ ٛاذتاوا ااا اذلا اا٘ لصا اااحل اجملىٕقا ااٛ
التيمٖبٗٛا
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ٔ اد فمل ٔ اللا ٛإ صاا ٟٛٗقٍاد وىاتٕٝت ، 60ت باض وتٕواط٘ لااا ا
تنٍٕلٕاٗااا التيمااٗي باجملىٕق اا ٛالتيمٖبٗاأ ،ٛاجملىٕق اا ٛالضااابط ٛه ال ٗ اااً
البيد ٙاللتبال وااِٗي صٗاٌ ٛاذتاوا اذل٘ لصاحل اجملىٕق ٛالتيمٖبٗٛا
لاواا ٛقبااد الاامؤٔف ستىااد )0600 ،بيٍاإاُ تفاقمٗاا ٛبمٌاااوا اااٟي قمااٌ ٜاااي
التيمٗي الكاٗ ٛلتٍىٗ ٛبيا وااِٗي ٔوّالا صٗاٌ ٛاذتاوا اذل٘ لدٝ
ٌيب ٛتنٍٕلٕاٗا التيمٗيت
او ااتّدف ِ ااكٓ الدلاو اا ٛالتي اامف إىل و ااد ٝفاقمٗ اا ٛبمٌ اااوا اااٟي قم ااٌ ٜا ااي
التيمٗي الكاٗ ٛلتٍىٗ ٛبيا وااِٗي ٔوّالا صٗاٌ ٛاذتاوا اذل٘ لدٝ
ٌيب ٛتنٍٕلٕاٗا التيمٗيا
ق اوااتثداً اٟىاا ٛوااااِٗي ٔ ،اٟىاا ٛوّااالا صااٗاٌ ٛاذتاوااا اذلاا٘ٔ ،التبااال
ه وااااِٗئ ،التبااال ه وّااالا صااٗاٌ ٛاذتاوااا اذلاا٘ٔ ،بطا اا ٛو ااا ٛل ٗاااً
ادتاٌا املّال ٝبالاٌاواا اتبل املٍّا ٌبْ التيمٖثا
ٔتٕصم الدلاو ٛإىل الٍتاٟا التالٗٛ
 ٔ اا اإ فا اامل  ٙاللا اا ٛإ صا ااا ٟٛٗبا ااض اجملىا اإقتض التيمٖبٗا اأ ٛالضا ااابطٛ
ه لاا ااا ال ٗا اااً البيا ااد ٙلنا اان وا ااَ االلتبا ااال ٔبطا ا اا ٛامل اا اا ٛلصا اااحل
اجملىٕق ٛالتيمٖبٗٛا
ٔ إ فمل ٔ الل ٛإ صا ٟٛٗبض وتٕواط٘ لااا ا تنٍٕلٕاٗاا التيماٗي
ه اجملىٕق اا ٛالتيمٖبٗ اأ ٛاجملىٕق اا ٛالض ااابط ٛه ال ٗ اااً البي ااد ٙلبطا ااٛ
و اا اا ٛاأل ا ٞاليىما اا٘ ملّا ااالا صا ااٗاٌ ٛاذتاوا ااا اذلا اا٘ لصا اااحل اجملىٕقا ااٛ
التيمٖبٗٛا
ٔ إ فمل ٔ الل ٛإ صا ٟٛٗبض وتٕواط٘ لااا ا تنٍٕلٕاٗاا التيماٗي
ه اجملىٕقتض التيمٖبٗٔ ٛالضابط ٛلصاحل اجملىٕق ٛالتيمٖبٗٛا
ٔ اا إ فم ااا ا الل اا ٛإ ص ااا ٟٛٗب ااض وتٕو ااطا لا ااا التطب ااٗ ض ال بم اا٘
ٔالبيد ٙلمىيىٕقتض الضاابطٔ ٛالتيمٖبٗا ٛه بطا ا ٛامل اا ٛل ٗااً ت اٞ
الط ه وّالا صٗاٌ ٛاذتاوا اذل٘ا
 و ااا تٍ اال الٍت اااٟا إىل فاقمٗ اا ٛالاٌ اااوا ه إاى ااا بي ااا وا اااِٗي ص ااٗاٌٛ
اذتاوااا اذلاا٘ لااد ٝا ٌاايب ٛتنٍٕلٕاٗااا التيمااٗي بنمٗاا ٛاليبٗاا ٛالٍٕقٗااٛ
ب ٍا ٔ لم لمتيمف قم ٜاليتا ٔاملنٌٕا ارتاصا ٛباذتاواا اذلا٘ الا تاٗاد
الط ه التيمف قم ٜاملٍن ال تٕااّّي ٔاٗاٗ ٛق اّاا
لاواا ٛقىااا باادٖل )0606 ،بيٍاإاُ تفيالٗاا ٛبمٌاااوا تيمٗىاا٘ ااا٘ ه تٍىٗااٛ
ىا ااي تنٍٕلٕاٗا ااا التيما ااٗي بنمٗا ااا اليبٗا اا ٛالٍٕقٗا ااٛت ا
التحصا ااٗن لا ااد ٝاا
او ااتّدف ِ ااكٓ الدلاو اا ٛالتيا اامف قم اأ ٜل ال ااااوا الكاٗ اا ٛه إ ال ٚامل ا ااملا
ىاي تنٍٕلٕاٗاا
ا،لنئٌٗٔ ،ٛالتيمف قم ٜفاقمٗا ٛالاٌااوا امل اي قما ٜا
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ىااي

التيمااٗي بنمٗااا اليبٗاا ٛالٍٕقٗااٛا ٔ ااد ق التٗااال قٍٗاا ٛقٍاإا ٟٛٗوااَ ا
تنٍٕلٕاٗا التيمٗي ا الام  ٛالمابي ٛا قاً  0662ا 0606ا
ٔ ااد بمااؼ قااد الط ا ه التيمباا ٛاالوااتط قٗ 06 ٛالبااا ،بٍٗىااا بمااؼ قااد
الطا ا ه التيمب اا ٛالٍّا ٟٗاا 03 ٛالب اااا ٔاو ااتثدً ه ِ ااكٓ الدلاو اا ٛاملٍّي اااُ
الٕصاا٘ التحمٗماا٘ ه إقاادا ا ،ااال الٍاامٔ ،ٙالتياامٖث ه التح ا وااَ فيالٗااٛ
الٍىا اإ ذ امل ا ااي ه تا اادلٖي امل ا ااملا ٔ ا ااد ق إقا اادا التبا ااال حتصا ااٗم٘ اا ااأ اٚ
صٗاغ ٛوام ا االلتباال
هلكٓ الدلاو ٛتضىَ إقدا ادٔه وٕاصاا  ،اىا
باوااتثداً م ماا ٛتٌاإاع وااَ االلتبااالا فااط الصاإا ٔارتطااأ ،فااط االلتٗااال
وَ وتيد ٔ ،فط األو٠م ٛاملصٕلٚا
ٔتٕصاام الٍتاااٟا إىل ٔااإ فاامٔل الاا ٛإ صاااٟٗلا بااض وتٕوااطا لاااا قٍٗااٛ
الدلاو ٛه ال ٗاً ال بم٘ ل لتبال التحصٗم٘ ٔوتٕوطا لاااتّي ه ال ٗااً
البيد ٙل لتبال ٔ لم لصاحل ال ٗاً البيدٙا
لاوا ٛوٍاا ٜقصااى  )0662 ،بيٍاإاُ تتصااىٗي ٔتٍاٗااك بمٌاااوا تيمٗىاا٘ ااا٘
لتٍىٗ ٛاملاااِٗي األواواٗ ٛلمازتا ٛوٕاّا ٛاألِادافت ا اواتّدف ِاكٓ الدلاواٛ
وا ٖم٘
 حتدٖد املااِٗي األواوٗ ٛلمازت ٛوٕاّ ٛاألِداف ٔال ظتا تٍىٗتّا لدٝ
لط الام  ٛالمابي ٛبنمٗ ٛاليبٗ ٛالٍٕقٌٗ ٛيب ٛإقدا ويمي اوا جل٘ا
 تصااىٗي بمٌاااوا تيمٗىاا٘ ااا٘ لتٍىٗاا ٛاملااااِٗي األواوااٗ ٛلمازتاا ٛوٕاّااٛ
األِااداف لط ا الام اا ٛالمابياا ٛبنمٗاا ٛاليبٗاا ٛالٍٕقٗااٌ ٛاايب ٛإقاادا ويم ااي
اوا جل٘ا
 التح ا التياامٖث وااَ فيالٗاا ٛالاٌاااوا التيمٗىاا٘ الااكا٘ امل ااي ه تٍىٗااٛ
املااِٗي األواوٗ ٛلمازت ٛلد ٝقٍٗ ٛالدلاوٛا
 تٕاْٗ الدلاوا املىت بمٗ ٛضتٕ تٕ ٗف بماوا التيمٗي الكاٗ ٛبصإل ٚتٔوال
الن اليىمٗ ٛالتيمٗىٗٛا
 تصااىٗي بمٌاااوا تيمٗىاا٘ ااا٘ وٕااا ٛلط ا الام اا ٛالمابياا ٛبنمٗاا ٛاليبٗااٛ
الٍٕقٌٗ ٛيب ٛإقدا ويمي اوا جل٘ا
 إ ّال ٔتٕ اٗري املاااِٗي األواواٗ ٛلمازتا ٛوٕاّا ٛاألِاداف ٔتٍىٗتّاا لادٝ
الط ا
ٔتٕصم الدلاو ٛإىل الٍتاٟا التالٗٛ
 ال تٕا ااد ف اامٔل ا الل اا ٛإ ص ااا ٟٛٗب ااض وتٕو ااط لا ااا ا ا اجملىٕق ااٛ
التيمٖبٗاأ ٛاجملىٕق اا ٛالض ااابط ٔ ٛلاام بالٍى ااب ٛأل ا ٞااللتب ااال التحص ااٗم٘
ال بم٘ لمىااِٗي األواوٗ ٛلمازت ٛاملٕاّ ٛبالناٍٟا ا
 تٕاد فمٔل ا الل ٛإ صا ٟٛٗبض ال ٗاً ال بما٘ ٔالبياد ٙمل ٗااً واااِٗي
الازتاا ٛاملٕاّاا ٛبالناٍٟااا ٔ لاام بالٍىااب ٛلمىيىٕقاا ٛالتيمٖبٗاا ٛلصاااحل
ال ٗاً البيدٙا
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 تٕاا ااد فا اامٔل ا اللا اا ٛإ صا ااا ٟٛٗبا ااض وتٕوا ااط لاا ااا ا ا اجملىٕقا ااٛ
التيمٖبٗأ ٛاجملىٕقا ٛالضااابط ٔ ٛلام ه ال ٗااً البيااد ٙلصااحل اجملىٕقااٛ
التيمٖبٗٛا

 تعليق عاو على الدزاسات السابقة :

او ااتثدو ويا ااي الدلاو ااا امل ااٍّا التي اامٖث لمتي اامف قم اا ٜفاقمٗ اا ٛب ااماوا
التيمٗي الكاٗ ٛقم ٜقد واَ املاتػلا التابيا ٛوثان التحصاٗن الدلاوا٘ ،تٍىٗاٛ
وّااالا الااتانل ،تٍىٗاا ٛوّااالا الازتاا ،ٛتٍىٗاا ٛبيااا وّااالا قىمٗااا اليمااي
تأِٗن الط امليمىضا ٔتضىٍ الدلاوا الىاب  ٛاليدٖد وَ ت ٍٗا ٔتواالٗا
الكاا ٞاالصطٍاق٘ ٔال تتاد قم ٜتِىٗتّا الن املتوىا التيمٗىٗٛا
ٔتتااا البح ااث اذت ااال٘ و اال الدلاو ااا الى اااب  ٛه تٌ ااْ تٕا ااد فاقمٗ اا ٛا اابلٚ
وااَ اوااتثداً ٌاااي التيمااٗي الكاٗاا ٛه املتوىااا التيمٗىٗاا ،ٛفّاإ ٖيتااا اذتاان
األوثاان ه ت مٗاان الصاايٕبا ال ا تٕااااْ الط ا قٍااد الااتيميا ٔغتتمااف البحااث
اذت ااال٘ ق ااَ الدلاو ااا الى اااب  ٛه إٌ ااْ ٖ اإً بتص ااىٗي ٔبٍ اااٌ ٞا اااً تيمٗى اا٘
إلنئٌ٘ اا٘ لتٍىٗا ٛوّاالا التحمٗان ا ،صاا ٟ٘لطا الام ا ٛاألٔىل بمإً
لا ا ااا بنمٗا ا اا ٛاليبٗا ا اا ٛالٍٕقٗا ا اا ٛااويا ا اا ٛاملٍصا ا اإلِٔ ،ٚا ا ااكا وا ا ااا مل تتيا ا اامض
لْ ت ٙوَ الدلاوا الىاب  ٛا
ٔتتىثن تٔاْ االوتاا  ٚوَ الدلاوا الىاب  ٛه البحث اذتال٘ ه
 صٗاغ ٛوٍنم ٛالبحث اذتال٘ ٔالتٗال وٍّا البحث ٔصٗاغ ٛتىاؤال .
 و اااقد الدلاو ااا الى اااب  ٛه ويمف اا ٛوي اااٖل ٔلط اإا بٍ اااٌ ٞا ااي التيم ااٗي
الكاٗٛا
 التيمف قم ٜاأل ٔا املىتثدو ٛه ِكٓ الدلاوا ٔاالوتاا  ٚوٍّا.
 التيمف قم ٜبيا األوالٗا ا ،صأ ٟٛٗاالوتاا  ٚوٍّا.

 تصنيه أدوات البحح :

 اختباز لقياس مهازات التحليل اإلحصائي :

ه ٕ ٞاألِداف الياؤ ٛا،امأ ،ٟٛٗاحملتٕ ٝالتيمٗى٘ ،اً البا ث بتصىٗي
ٍٖٔ ااا ٞالتب ااال ل ٗ اااً وّ ااالا التحمٗ اان ا ،ص ااا ٔ ،ٟ٘ااد ق تص ااىٗي ٔ ،ااد و اام
االلتبال ه إقدا ٓ باملما ن اذتٗٛ

 اهلدف مً االختباز :

ّٖاادف االلتبااال إىل ٗاااً وّااالا التحمٗاان ا ،صااا ٟ٘لط ا قٍٗاا ٛالبحااث
لمىحتاإ ٝاليمىاا٘ قٍااد املىااتٕٖا امليمفٗاا ٔ ،ٛلاام مليمفاا ٛوااد ٝحت ٗ ا الط ا
ألِداف لاو ٛالٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ امل ي ا

 تعلينات االختباز :

ااً البا ااث بصاٗاغ ٛتيمٗىااا االلتباال بصاإل ٚواّمٔٔ ٛا ااح ٛلمطا قٍٗااٛ
البحث ٔ ،د لٔق٘ قٍد صٗاغ ٛتيمٗىا االلتباال تُ تٕ اري اهلادف واَ االلتباال
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قد وام ا االلتبال ،نوَ االلتبال ،الدلا ٛالنمٗ ٛل لتباال ،تُ تٕ اري لمطالاا
اٗاٗ ٛا،ااب ٛقم ٜتو٠م ٛااللتبال)ا

 إعداد االختباز يف صوزته األولية :

تنُٕ االلتبال ا،لنئٌ٘ ه صٕلتْ األٔلٗ ٛوَ  )06وام ٚا

 صدق االختباز :

ٖيد االلتبال صا ا إ ا ااُ ٖ ٗي وا ٔ ل ل ٗاوْ ٗث ق قامض االلتباال
قم ٜزتىٕق ٛوَ احملنىض وَ ارتاا ٞه زتاه اذتاواا اذلا٘ ٔاملٍااِا ٔ امل
التدلٖي ٔتنٍٕلٕاٗا التيمٗي ٔ ،لم لمتأاد وَ
 و و ٕ ٔٔ ٛتيمٗىا االلتٗال وَ وتيد ا
 وٍاو ااب ٛق ااد املا اام ا ه ا اان و ااَ تو اا٠م ٛالص اإا ٔارتط ااأٔ ،االلتٗ ااال و ااَ
وتيد ا
 ود ٝصح ٛالصٗاغ ٛالمػٕٖٔ ٛوٍاوبتّا لمط قٍٗ ٛالبحثا
 ود ٝص ٗ ٛالتطبٗ انن لمتطبٗ ا
ا اادٔه  ٕٖ )0ااري ٌى ااب ٛاتا ااال الى ااا  ٚاحملنى ااض اإه و ااد ٝت اإافم املي اااٖل
الىاب  ٛه االلتبالا
احملني
ٌىبٛ
االتاال

ادٔه ٌ )0ىب ٛاتاال احملنىض ٕه االلتبال

األٔه

الثاٌ٘

الثالث

المابل

ارتاوي

الىا ً

0ا23

066

20

066

0ا23

20

الىابل

الٍىب ٛالنمٗٛ

066

70ا23

ٖٕٔ ااري ااادٔه ٌ )0ىااب ٛاتاااال الىااا  ٚاحملنىااض ل لتبااال ٔ ،ااد اتاا الىااا ٚ
احملنىُٕ بٍىب ٛاتاال 70ا)% 23قم ٜص ٗ ٛااللتبال ل وتثداً ٔفا الٍ اا
الا ق اوااتاتاّٟي ٕهلاااا ٔفاا ٜاإ ٞتلا ٞالىااا  ٚاحملنىااض اااً البا ااث بااإاماٞ
ٗ ااث ق ااكف بي ااا املا اام ا ٔإق ااا  ٚص ااٗاغ ٛبي ااا
اليدٖ ااد و ااَ التي اادٖ
املااام ا األلاامٔ ٝتصاابري قااد وااام ا االلتبااال بيااد تياادٖ الىااا  ٚاحملنىااض
 )00وام ٚا ٔبكلم تصبري االلتبال صاذتا لمتطبٗ ه التيمب ٛاالوتط قٗٛا

 التجسبة االستطالعية لالختباز :

بي ااد ق اامض االلتب ااال التحص ااٗم٘ قم اا ٜالى ااا  ٚاحملنى ااض ٔقى اان التي اادٖ
امل ي اا ٛق جتمباا ٛااللتبااال قماا ٜقٍٗاا ٛاوااتط قٗ ٛوااَ الطا ٔ ،ااااُ اهلاادف
وَ التيمب ٛاالوتط قٗٛ
 حتدٖد الهوَ ال نً لتطبٗ االلتبالا
 ىا وياون الىّٕلٔ ٛالصيٕب ٛلنن وام  ٚوَ وام ا االلتبالا
 ىا مبا االلتبالا
ٔ د ق لم وَ ل ه ا،اماٞا اذتٗٛ
 حتدٖااد قٍٗاا ٛاوااتط قٕٗ ٛاوّااا  )06قٍاام ٚا وااَ ا الام اا ٛاألٔىل
ب ىي إقدا ويمي اذتاوا اذل٘ بنمٗ ٛاليبٗ ٛالٍٕقٗ ٛااوي ٛاملٍصٕل ٚا

323
دزاسات عسبية يف الرتبية وعله اليفس )(ASEP

 جتّٗه االلتبال ٔ لٗن االلتبالا
 تطبٗ االلتبال قم ٜقٍٗ ٛالطمب ٛول تمك الهوَ واتإ لجاابا ٛقما ٜتوا٠مٛ
االلتبالا
 اااً البا ااث بيااد االٌتّااا ٞوااَ االلتبااال بتصااحٗري ت ا ٞالطا قماا ٜااللتبااال
ٔت دٖم الدلاا ا
 ىا الثبا لنن وام ٓ وَ وام ا االلتبالا

 شمً االختباز :

ٗث اً البا ث بتىيٗن الهوَ الايم٘ الك ٙاوتػم ْ ان الا وَ
اليٍٗاا ٛاالوااتط قٗ ٛلجااباا ٛقااَ تواا٠م ٛااللتبااال ،مااي اااً البا ااث نىااا نوااَ
االلتبال وَ ل ه الي  ٛالتالٗٛ

ٔااااُ وتٕوااط نوااَ االلتب ااال الااك ٙتلااكٓ البا ااث ٔاقتااآ الااهوَ الايم اا٘
ل لتبالٛ ٗ )006 ِٕ ،ا

 معامل السهولة والصعوبة ملفسدات االختباز :

إُ اهلادف واَ ىاا وياوان الىإّلٔ ٛالصايٕب ٛملاام ا االلتباالِ ،إ اكف
املااام ا املتٍاِٗاا ٛه الىاإّلٔ ،ٛتٖض الا املااام ا املتٍاِٗاا ٛه الصاايٕبٛا ق ىااا
وياون الىّٕه وَ الي  ٛالتالٗٛ
ق ىا وياون الصيٕب ٛوَ الي  ٛالتالٛ

اقتاا البا ااث تُ املااام ا الا ٖهٖااد وياواان واإّلتّا قااَ  )76تناإُ ٌاادٖدٚ
الىّٕلٔ ،ٛتُ املام ا ال ٖ ن وياون وّٕلتّا قَ  )06تنُٕ ٌادٖد ٚالصايٕبٛا
ادٔه  ٕٖ )0ري وياون الىّٕلٔ ٛالصيٕب ٛألو٠م ٛااللتبال ه صٕل ٚالٍّاٟٛٗا
ل ي الىتاه

0
0
0
2
0
0
3
7
2
06

ادٔه  )0وياون الىّٕلٔ ٛالصيٕب ٛألو٠م ٛااللتبال

وياون الىّٕلٛ

00ا06
06
26ا22
00ا20
07ا00
27ا23
00
0ا07
00ا00
00ا36

وياون الصيٕبٛ

37ا02
06
0ا00
77ا03
30ا22
60ا00
02
2ا00
37ا23
27ا02

ل ي الىتاه

00
00
00
02
00
00
03
07
02
06

وياون الىّٕلٛ

06
20ا00
20ا20
22
00ا20
06
00ا27
00ا06
00ا30
02
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وياون الصيٕبٛ

06
67ا00
67ا07
00
07ا00
06
30ا00
72ا02
77ا03
30

 ثبات االختباز:

ق ى ااا مب ااا االلتب ااال قم اا ٜزتىٕق اا ٛالتيمب اا ٛاالو ااتط قٗ ٛالا ا بم ااؼ
قااد ِا  )06ا وااَ ا الام اا ٛاألٔىل ب ىااي إقاادا ويمااي اذتاوااا اذلاا٘
بنمٗا اا ٛاليبٗا اا ٛالٍٕقٗا اا ٛااويا اا ٛاملٍصا اإل ،ٚبيا ااد توا اابٕقض وا ااَ التطبٗ ا ا األٔه
مااي ىااا وياواان االلتبااا بااض التطبٗ ا األٔه ٔالثاااٌ٘ٗ ،ااث مااي ىااا مبااا
االلتبااال باوااتثداً ويا لاا ٛتلاااا امٌٔبااا ) ٔبمااؼ و اادالِا 20أٖ ،)6يااد لاام
وتٌمال قم ٜتُ االلتبال قم ٜلا ٛقالٗ ٛوَ الثبا ا

 الصوزة اليهائية لالختباز :

بيد االٌتّا ٞوَ لطإا إقادا االلتباالٔ ،التأااد واَ صاد ْ ٔمباتاْ ،تصابري
االلتبال ه صٕلتْ الٍّا ٟٛٗونٌٕال وَ  )06وام ٚا

 اليظاو التعليني اإلللرتوىي الركي :
 أوال :مسحلة الدزاسة والتحليل :

 حتديد اهلدف العاو :

ٌبيا ا فن اام ٚحتدٖ ااد اهل اادف الي اااً و ااَ البح ااث ه ستأل اا ٛتٕ ٗ ااف ت ٍٗ ااا
الااكاا ٞاالصااطٍاق٘ ه تصااىٗي ٌااااً تيمٗىاا٘ إلنئٌاا٘ ااا٘ لتٍىٗاا ٛوّااالا
التحمٗاان ا ،صااا ٟ٘لطاا الدلاوااا اليمٗ ااأ ،بمٌاااوا ٖتب اال تواامٕ الت اادلٖي
الت مٗدٗ ٔ ٙاً تّٖىا تاثم فاقمٗ ٛه تٍىٗ ٛتمم املّالا ا

 حتديد املتطلبات واإلملاىيات الواجب توافسها :

ٔتٍااىن لاواأ ٛا اال املاإال املتا اا ٛمااي حتدٖااد املتطمبااا ٔا،وناٌٗااا ال نوااٛ
ٌ،تاااذ الٍااااً التيمٗىاا٘ ا،لنئٌاا٘ الااكا٘ا ٔ لاام بتحدٖااد ٔجتّٗااه الااااوا
ٔاألاّااه ٚارتاصاا ٛبااكلم ٔحتدٖااد التىااّٗ ٔ ،ال ٗاإ ٔ ،احملااد ا التيمٗىٗااٛ
ٔا ،الٌٖ، ،ٛتاذ قٍاصم الٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الكا٘ا

 حتديد خصائص املتعلنني :

لناا٘ ٌضااىَ صتااا املااتيمي ه لاوااتْ لٍااااً تيمٗىاا٘ ويااض ٍٖبػاا٘ تُ ٌتياامف
قم ٜارتصاٟل ٔال دلا ارتاص ٛبْ اام ا ٔ د ق حتدٖد لصاٟل املاتيمىض
ٔف ال ملا ٖم٘
ٔ البا الام  ٛاألٔىل الدبمًٕ ارتا بنمٗا ٛاليبٗا ٛالٍٕقٗاٛ
 ادتٍي
ااوي ٛاملٍصٕلٚا
زتىٕق اا ٛااابط 06 ٛال ااا ٔ الب اا ،)ٛزتىٕق اا ٛجتمٖبٗ ااٛ
 ق ااد الطا ا
 06الا ٔ الب)ٛا
 و ااتػلا البح ااث مل ٖ اادلً فٗ اال الطاا تٖ اا ٛو ااملا لاو ااٗ ٛا ق ااٛ
مبتػلا البحثا

 حتديد مهازات التحليل اإلحصائي :

اً البا ث باحل ٔحتمٗان ستتإ ٝو امل اال صاا ،ٞاملٕاّا ٛلطا الام اٛ
األٔىل الاادبمًٕ ارتااا بنمٗاا ٛاليبٗاا ٛالٍٕقٗاا ٛااوياا ٛاملٍصاإل ،ٚمااي اااً البا ااث

323
دزاسات عسبية يف الرتبية وعله اليفس )(ASEP

بيى اان او ااتبٗاُ لتحدٖ ااد تِ ااي املّ ااالا الا ا عتتااّ ااا ا ا الدلاو ااا اليمٗ ااا
لمتحمٗن ا ،صأ ،ٟ٘ق قمض االواتبٗاُ قما ٜزتىٕقا ٛارتااأ ٞاملتثصصاض
ه زت اااه ا ،ص ااأ ٞاذتاو ااا اذل اا٘ مليمف اا ٛجلا ّٟااي ٔحتدٖ ااد وّ ااالا التحمٗ اان
ا ،صأ ،ٟ٘ق حتدٖد املّالا التالٗ ٛاملما تٍىٗتّا واَ لا ه الٍاااً التيمٗىا٘
ا،لنئٌ٘ الكا٘
 التٕنٖيا التنمالٖٔ ٛالتىثٗن البٗاٌ٘ا
 اليٍٗٔ ٛتوالٗا التٗالِاا
 و اٖٗي الٍهق ٛاملماهٖٛا
 و اٖٗي التٍت ا
 صٗاغ ٛالامٔض ا ،صأ ٟٛٗالتبالِاا

 حتديد أسلوب التعله :

تاتي قىمٗا ٛالدلاوا ٛلمٍااااً التيمٗىا٘ ا،لنئٌا٘ الااكا٘ امل اي ٔفا توااي
التيمٗي املاوأ ،الكٖ ٙيد فطال وَ تفا تامٖد التيماٗيٗ ،اث تيتىاد قىمٗاٛ
التيمي قما ٜالتااقان باض املاتيمي ٔالٍااأً ،الاك ٙواٗتي ت دناْ واَ لا ه اّاان
النىبٕٗتم ،نٗاث ٖصابري لنان الاا اّاان وىات ن ٖىاتطٗل الدلاوا ٛواَ ل لاْ
ٔ ا ااد تأاا ااد البا ا ااث وا ااَ تُ األاّا ااه ٚال ا ا وتىا ااتثدً ه قىمٗا اا ٛالا ااتيمي ا
وٕاصاا تصمري ليمض بماوا الٕواٟط املتيد  ُٔ ٚإبطاٞا

 ثاىيا :مسحلة التصنيه واإلعداد :

 إعداد احملتوى التعليني لليظاو :

ق إقاادا املااا  ٚالتيمٗىٗاا ٛوااَ لا ه حتمٗاان املّاااً األواوااٗ ٛملااااِٗي ٔوّااالا
التحمٗن ا ،صا ٟ٘املٕاّ ٛلط الام  ٛاألٔىل الادبمًٕ ارتاا بنمٗا ٛاليبٗاٛ
الٍٕقٗ ٛااوي ٛاملٍصٕلٔ ،ٚاٌت ال قٍاصم احملتٕ ٝوَ األِداف الىاب حتدٖدِا
نٗث ٖػطا ٜاحملتإ ٝاألِاداف ٖٔيىان قما ٜحت ٗ ّااا ٗاث ق التٗاال ٔصاٗاغٛ
احملتٕ ٝه ٕ ٞاملياٖل التالٗٛ
 تُ ٖنُٕ احملتٕ ٝومتبطال مبااِٗي ٔوّالا التحمٗن ا ،صاٟ٘ا
 تُ ٖماق ٜاحملتٕ ٝااا املتيمىض ٔ دلاتّي التيمٗىٗٛا
 تُ ٖت اإافم ب اااحملتٕ ٝويٗ ااال االو ااتىمالٖٔ ٛالتت ااابل نٗ ااث تمتن ااه ا اان ل اااٚ
قم ٜزتىٕق ٛارتاا الىاب ٔ ٛتنُٕ ّد ٚلمثا ٚالتالٗٛا
 وماقاا ٚالتناوان باض قٍاصام احملتإ ٝنٗاث تتضاري ٔ اد ٚامليمفا ٛباض قٍاصاام
احملتٕٝا
 إوناٌٗ ٛصاٗاغ ٛاحملتإ ٝه ٕالاا الٕوااٟط التيمٗىٗا ٛوال تٕ ٗاف إوناٌٗاا
اذتاوا ٔالااوا وتيد  ٚالٕواٟطا

 تصنيه املقسز االللرتوىي :

ق تصااىٗي امل اام ا،لنئٌاا٘ ارتااا

مبّااالا التحمٗاان ا ،صااا ٟ٘وااَ قٍاامٚ

وٕ ٖاإال تيمٗىٗاا ٛق تصااىٗىّا وااَ ل ا ه بمٌاااوا Articulate Storyline 2

ٔااٌ االتال٘
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 و دو ٛإىل قمي ا ،صاٞا
 الموٕن المٖا ٗ ٛه ا ،صاٞا
 اليٍٗا ٔ مل التٗالِاا
 التٕنٖيا التنمالٖٛا
 التىثٗن البٗاٌ٘ا
 و اٖٗي الٍهق ٛاملماهٖٛا
 و اٖٗي التٍت ا
 و اٖٗي االلتٕأ ٞالتام ريا
 الامٔض ا ،صاٟٛٗا
 التبال الامٔض ا ،صاٟٛٗا
ٔق ت ٕٖي امل مل بيد االٌتّا ٞوَ تصىٗىْ ه ٕ ٞاملياٖل التالٗٛ
 تُ تنُٕ مٖ  ٛقمض احملتٕٔ ٝتٍاٗىْ وٍٕ ٛا
 تال ٖ تصم ٔل املتيمي قم ٜالتم ٘ ف ط بن التااقن ٔاالظتابٗ ٛول امل ملا
 تُ ٖيتىد امل امل قما ٜاأل ٔا ٔالٕوااٟط املتياد  ٚااللنئٌٗا ٛالاٍل ،الصإلٚ
اذتماا ،ٛالصاإ  ،المواإً ،املثططااا ) واال الياٗااه قماا ٜادتاٌااا الاإ ٗا٘
لتمم الٕواٟطا
 وّٕل ٛتصىٗي صاحا امل مل دتىٗل املتيمىضا
 اامٔل ٚت اادٖي التػكٖ اا ٛالمااي اا ٛاملى ااتىم ٚلمى اامل ا،لنئٌ اا٘ ٔاالو ااتاا ٚ
وَ األ ٔا ٔٔواٟن االتصاه االلنئٌٗ ٛال حت التيماٗي الايااه ٔوىاتٕٝ
قاه وَ االصتان التيمٗى٘ ٔتتٗري فم تيمٗىٗ ٛٗ ٗ ٛألقادا اابل ٚلاالذ
الاصن الدلاو٘ الت مٗد ُٔ ٙالت ٗد نيي الاصن تٔ الٕ تٔ التنماٛا

 اختياز منط اإلحباز :

ٖيتى ااد الٍا اااً التيمٗى اا٘ ا،لنئٌ اا٘ ال ااكا٘ امل ااي قم اا ٜف ااط ا،ن ااال
اهليااضِٔ ،ااكا الااٍىط ٖيتىااد قماا ٜاملااهذ بااض تاثاام وااَ فااط لجنااال ٔبالتااال٘
ٖنُٕ الٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الاكا٘ امل اي غٍٗاا بأفاا ا،ناال املتياد ٚ
ِٔكا التيد ه تفا ا،نال بدالن الٍااً د ٖنُٕ واٗدا لمىتيمي؛ ٗث ٖمٝ
البا ااث تُ التيااد ٖماقاا ٜوباادت وتطمبااا قاامض ااان اااه ٞوااَ تاااها ٞاحملتاإٝ
ويٗا ٔلا ٞحت ٗ األِداف التيمٗىٗٛا
ٖٕٔ ري ٌنن  )0لمٖط ٛول اليىن ه الٍااً التيمٗىا٘ ا،لنئٌا٘ الاكا٘
امل ااي ِ ،اا٘ قبااال ٚقااَ ٔوااٗم ٛقاامض بصاام ٙلتٕ ااٗري املىااالا الا واإف ٖىاال
فّٗا وىتثدً الٍااً لمٕصٕه إىل حت ٗ األِداف املٕ ٕق ٛوَ بن املاواا
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ٌنن  )0لمٖط ٛول اليىن ه الٍااً ا،لنئٌ٘ الكا٘ امل ي
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 ثالجا  :تصنيه هيلل الربىامج :
 تصىٗي ٔااّا التااقن ارتاص ٛبالٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الكا٘ املبادت

األواو٘ قٍد تصىٗي ٔااّا ٛالتااقان ِإ البىاا ٔ ٛقادً املػااال ٚه نلمفتّاا
تاا ٜال تا ااد تِاادافّا التيمٗىٗااٛا ٔوماقااا ٚحتدٖااد وٕا اال قٍاصاام الٕواااٟط
وَ ٌصٕ ٔفٗدٖٕ ٔصإل ٔغلِاا قٍاد التصاىٗي تا ٜتاّام تمام اليٍاصام
قم ٜالٍاٌ ٛبصٕل ٚوٍاىٛا
 إٌتاااذ قٍاصاام الٍااااً التيمٗىاا٘ ا،لنئٌاا٘ الااكا٘ اااً البا ااث باوااتثداً
زتىٕق ٛوَ الااوا ه بٍا ٞقٍاصم الٍااً التيمٗى٘ الكا٘ ِٔ٘
ٌ، Adobe Photoshop CC تاذ وماا الصٕل الثابت ٛاملٕإ  ٚبالٍااًا
ٌ، Flash CC تاذ وماا الصٕل املتحماٛا
ٖ Microsoft Word 2016 ى ااتثدً لنتاب اأ ٛإ اااف ٛاحملت اإ ٝالٍص اا٘
بالٍااًا
 Micro Soft Visual Basic .Net 2015 لػاا ٛبمزتاا ٛتىااتثدً لنتابااٛ
الااوا ٔاكلم لتصىٗي ٔتٍاٗك ٔااّا التااقنا
 MS SQL Server 2016 لػاا ٛاالوااتي ً املّٗنماأ ،ٛتىااتثدً لتصااىٗي
ٔبٍإ ٞاقد البٗاٌا ا
 اق ااد ٚامليمف اا ٛاو ااتثدً البا ااث اٟى اا ٛوّ ااالا التحمٗ اان ا ،ص ااأ ،ٟ٘ق
ثٗمّا الن بمٌاوا ِٔ ،CLIPSإ ت اد باماوا الاكاا ٞاالصاطٍاق٘ لتىثٗان
امليمفٛا
 اق ااد ٚبٗاٌ ااا الٍا اااً التيمٗى اا٘ ا،لنئٌ اا٘ ال ااكا٘ ث اان اق ااد ٚبٗاٌ ااا
الٍااااً التيمٗىاا٘ ا،لنئٌاا٘ الااكا٘ ِٗناان الٍااااً امل ااي ِٔاا٘ قبااال ٚقااَ
زتىٕق ٛوَ ادتدأه املمتبط ٛبالٍااًا
ٔتتن اإُ اق ااد ٚبٗاٌ ااا الٍا اااً و ااَ تلب اال ا اادأه وتص اااري الٕٖ ااا ،الاٖ ااد
االلنئٌاا٘ ،املىااتثدوض ،تواا٠م ٛالتاادلٖبا  ،تواا٠م ٛااللتبااالا  ،املاإا ا،مماٟٗاا)ٛا
ٌ اانن  ٕٖ ) 0ااري ف اإ ذ ق ااا اق ااد ٚبٗاٌ ااا الٍا اااً التيمٗى اا٘ ا،لنئٌ اا٘
امل ي ا
Browser_ID
User_ID
E-Mail_ID

Browser

E-Mail

Quiz_ID

Send

Quiz

ٌنن  )0فٕ ذ ق ا

Browsing
Users

Have

Test

Bookmarkes

اقد ٚبٗاٌا الٍااً ا،لنئٌ٘ التيمٗى٘ امل ي ا
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Bookmarkes_ID

 ثالجا  :التلويد : Coding

ٗ ااث ق اتاب اا ٛا اإ الٍا اااً التيمٗى اا٘ ال ااكا٘ باو ااتثداً لػ ااٛ
 Basic.Netلماامبط بااض املماااا املثتمااأ ٛبااض ٔااّااا التااقاان ٔقٍاصاام الٍااااً
املثتماٛا
ق تصا ااىٗي الىا ااٍٗالٖٕ التٍاٗا ااك ٙلمٍاا اااً امل ا ااي ٔ ،لٔقا اا٘ قٍا ااد تصا ااىٗىْ
زتىٕق ٛوَ األوي ٔاملٕاصاا الاٍٗ ٛارتاص ٛببٍا ٞبماوا النىبٕٗتم ِٔ٘
 التىمىن املٍط ٘ ه قمض قٍاصم الاٌاوا ٔتمابطّاا
 ٛ الصٗاغٔ ٛلمِٕا وَ األلطا ٞالمػٕٖٛا
 التٕ ٗف األوثن ،وناٌا بمٌاوا الٕواٟط املتيد ٚا
 تُ ٖنُٕ الٍل وتىاونلا ٔلالٗال وَ اذتٍٕ ٔا ،الٛا
 الٕصف الد ٗ لم طا ٔاملٍاِد ٔالتتابيا املمٔ ٟٛٗاملىىٕقٔ ٛالٍصٕ ا
ٖتىٗا ااه الٍاا اااً التيمٗىا اا٘ الا ااكا٘ امل ا ااي بإوناٌٗا اا ٛالتحا اادٖث با ،ا ااافٛ
إلْٗ تٔ التيدٖن فْٗ تٔ اذتاكف وٍاْ ،تا ٜنناَ لاْ تُ ٖتاهٔ بادتدٖاد ٔالصاحٗري
وَ اذت أ ، ٟوَ مي فإُ اقد ٚبٗاٌا الٍااً الكا٘ امل ي تىىري لمىىتثدً
ب ااإاما ٞقىمٗ ااا ا ،ااافٔ ٛاذت ااكف ٔالتي اادٖن قم اا ٜالبٗاٌ ااا الا ا ق ااّ ااا
ه اقد ٚالبٗاٌا مبا ٖتٕاف ول املىتحدما ا
Visual

 زابعا :التجسيب األولي لليظاو :

ق جتمٖا الٍااً قم ٜقٍٗ ٛاوتط قٗ ٔ ،ٛلم بّدف التأاد وَ
 ٕ ٔ املا  ٚاليمىٗ ٛاملتضىٍ ٛبامل مل االلنئٌ٘ بالٍىب ٛلمط ا
 وٍاوب ٛستتٕ ٝبالٍىب ٛلمط ا
 وٍاوب ٛا،لماذ الاين حملتٕ ٝالٍااً ،وَ ٗث لُٕ ارتماٗا  ٔ ،يي ارتاط
ٌٕٔقْٔ ،لٌْٕٔ ،وٍاوب ٛوٕ ل ان قٍصم وَ قٍاصم الٕواٟط ٔٔ ٕ ْا
 وٍاوب ٛاألٌٍط ٛاملتضىٍ ٛبنن لً ٔود ٝاااٖتّاا
 الااقمٗ ٛالدالمٗ ٛلمٍااًا
ٔ ااد ق التيمٖااا قماا ٜقٍٗاا ٛوااَ ا الام اا ٛاألٔىل الاادبمًٕ ارتااا بنمٗااٛ
اليبٗا اا ٛالٍٕقٗا اا ٛااويا اا ٛاملٍصا اإل ٔ ،ٚا ااد ااتىا اال البا ا ااث وا اال تفا ااما اليٍٗا ااٛ
االوااتط قٗ ٛه بداٖاا ٛالتطبٗا ٌٔ ،اام هلااي اهلاادف وااَ لاواا ٛالٍاااأً ،اٗاٗااٛ
لاوااتْ وااَ ل ا ه النىبٗاإتم ٔ ،ااد اااً البا ااث بياامض بيااا وااَ تاااها ٞالٍااااً
باوتثداً ٔ د ٚقمض بٗاٌا النىبٗإتم قماٌ ٜاٌا ٛاابلData ٚ
قم ٜالط
 ٔ ،Showلاام لتيمٖااف الط ا بنٗاٗاا ٛاوااتثداً الٍاااأً ،اااكلم تياامٖاّي
بأٌناه المٔابط ه الٍاٌا ٔ ،اٗاٗ ٛتصاحّاا

 تطبيق اليظاو املقرتح على اجملنوعة التجسيبية:

 ااً البا اث واَ التأااد واَ وا و ٛاألاّاه ٚبان تطبٗا التيمبا ٛاألواواٗٛ
لمبحث ٔ اً تٖضلا بتحىٗن الٍااً ه صٕلتْ الٍّاٟٛٗا
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 اااً البا ااث ه الٗاإً األٔه بياامض بيااا تاااها ٞوااَ الٍااااً باوااتثداً ٔ اادٚ
قاامض بٗاٌااا النىبٗاإتم قمااٌ ٜاٌاا ٛااابل ٔ ،Data Show ٚلاام لتيمٖااف
الط بطبٗي ٛالٍااً ٔاٗاٗ ٛالتياون ويْا
 لاع البا ااث تُ ظتم ااي ا اان ال ااا قم اا ٜاّ ااان وى اات ن ،و ااهٔ بى ااىاق ٛلتً
ت ٜال عتاد ت ٙتٍإَٖ لا ه قىمٗا ٛالاتيمئ ،فا ٜالا ٛوصاا ف ٛالطالاا
ألٖ ٛصيٕب ٛفإٌْ ٖطما املىاقد ٚوَ البا ثا
 وتابي ٛالبا ث لمتطبٗ بصٕل ٚوٍتاىٛا

 ىتائج البحح :

 أوال  :ىتائج كفاءة التجسبة :

لمتح وَ ااا ٚٞالٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الكا٘ امل ي ؛ اً البا ث
بيم ا ااْ قما اا ٜزتىٕقا اا ٛوا ااَ احملنىا ااض املتثصصا ااض ٔ ،لا اام بػا اامض التأاا ااد
وَ ص ٗ ٛالٍااً امل ي لمتطبٗ ا
ٗث اً الىا  ٚاحملنىُٕ باالوتياب ٛقم ٜف ما اواتىال ٚلمحناي قما ٜوادٝ
اا ااا ٚٞالٍا اااً التيمٗى اا٘ ا،لنئٌ اا٘ ال ااكا٘ امل ااي ؛ ٗ ااث ا ااا ٞالٍت اااٟا
قم ٜالٍحٕ التال٘
احملني

ادٔه ٌ )0ىب ٛاتاال احملنىض ٕه الٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الكا٘ امل ي

ٌىب ٛاالتاال

األٔه
70ا23

الثاٌ٘
70ا23

الثالث
066

المابل
20ا27

ارتاوي
066

الىابل
32ا20

الىا ً
066

الٍىب ٛالنمٗٛ

30ا27

ٖٕٔ ري ادٔه ٌ )0ىب ٛاتاال الىاا  ٚاحملنىاض لمٍاااً التيمٗىا٘ ا،لنئٌا٘
الكا٘ امل ي  ٔ ،د اتا الىا  ٚاحملنىإُ بٍىاب ٛاتااال 30ا)%27قما ٜصا ٗٛ
الٍا ا اااً التيمٗى ا اا٘ ا،لنئٌ ا اا٘ ال ا ااكا٘ امل ا ااي ل و ا ااتثداً ٔفا ا ا الٍ ا ااا
الاا ق او ااتاتاّٟي ٕهل ااا ٔق إا ااما ٞبي ااا التي اادٖ بٍ ااا ٞقم اا ٜتلا ٞالى ااا ٚ
احملنىضا
ٔتٕ ااري ادت اادٔه و ااَ  )2إىل  ،)06ااٗي ا ااا 0لتن اامالا او ااتياب ٛارت ااااٞ
ٔاملتثصص ااض لبٍ اإ االو ااتباٌ ٛارتاص اا ٛبت ٗ ااٗي الٍا اااً التيمٗى اا٘ ا،لنئٌ اا٘
الكا٘ امل ي ا
ادٔه ٗ )2ي اا 0لتنمالا اوتياب ٛالىا  ٚاحملنىض مليٗال االِداف التيمٗىٗٔ ٛاليبٕٖ)ٛ
الم ي
0
0
0
2
0

املام ٚ
ٖتا الٍااً ٔتِداف البحثا
األِداف التيمٗىٗ ٛلمٍااً ٔا حٔ ٛاٗدٚ
الصٗاغٛا
عتتٕ ٙان لً قم ٜتِداف لاصٛا
تٍاإع وىتٕٖا األِادافا
األِداف ومتب ٛبٍنن وٍط ٘ لتح ٗ ّاا

وتٕفم
%
#
066
3

إىل د وا
%
#
6
6

غل وتٕفم
% #
6 6

* اا0
02

3

066

6

6

6

6

02

3
0
3

066
30ا70
066

6
0
6

6
02ا02
6

6
6
6

6
6
6

02
70ا7
02

* وىتٕ60 ٝا – 6لا ٛاذتمٖ0 ٛ
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ٖتضااري وااَ ااادٔه ٔ ،)2ااإ فاامٔل الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا وتاإفم ا ا
إىل ااد وااا ا ا غاال وتاإفم) لصااٗاغ ٛفاان ويٗااال االِااداف التيمٗىٗاأ ٛاليبٕٖاا)ٛ
لصاحل االلتٗال وتٕفم) ه فٗل اليبالا ا اا ٖاده قما ٜواد ٝاالتااال الياال٘
بض الىا  ٚاحملنىض قم ٜإ  ٚويٗال االِداف التيمٗىٗٔ ٛاليبٕٖ)ٛا
ادٔه ٗ )0ي اا 0لتنمالا اوتياب ٛالىا  ٚاحملنىض مليٗال الناا ٚٞالتيمٗىٗ)ٛ
الم ي
0
3
7
2
06
00
00
00
02

ل ي املام ٚ
و ٟى ٛاحملتٕ ٝألِداف الٍااًا
و ٟى ٛاحملتٕ ٝلما ٛ٠املىتّدفٛا
 ٛاحملتٕ ٔ ٝدامتْا
 ٛاحملتٕٔ ٝو وتْ ا،و ٔ ٟٛٗالمػٕٖٛا
ٔ ٕ التىمىن ٔالتتابل املٍط ٘ لمدلًٔا

احملتٕ ٝو ىي ٔوٕنع بٍنن ٖىىري بدلاوتْ ه تٔ ا شتتماٛا

لا ٛاالٌػىاً ٔالٕا يٗ ٛلمىحتٕٝا
التدلذ ٔوماقا ٚت دً املتيميا
اااٖ ٛاألٌٍطٔ ٛالتدلٖبا ا

وتٕفم
% #
066 3
066 3
066 3
066 3
066 3
066 3
30 0ا70
066 3
30 0ا70

إىل
#
6
6
6
6
6
6
0
6
0

د وا غل وتٕفم
* اا0
% # %
02
6 6 6
02
6 6 6
02
6 6 6
02
6 6 6
02
6 6 6
02
6 6 6
02ا70 6 6 02ا7
02
6 6 6
02ا70 6 6 02ا7

* وىتٕ60 ٝا – 6لا ٛاذتمٖ0 ٛ

ٖتضااري وااَ ااادٔه ٔ ،)0ااإ فاامٔل الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا وتاإفم ا ا
إىل ااد و ااا ا ا ا غ اال وت اإفم) لص ااٗاغ ٛف اان ويٗ ااال النا ااا ٚٞالتيمٗىٗ اا )ٛلص اااحل
االلتٗااال وتاإفم) ه فٗاال اليبااالا ا ااا ٖااده قماا ٜوااد ٝاالتاااال اليااال٘ بااض
الىا  ٚاحملنىض قم ٜإ  ٚويٗال الناا ٚٞالتيمٗىٗ)ٛا
ادٔه ٗ )0ي اا 0لتنمالا اوتياب ٛالىا  ٚاحملنىض مليٗال ص
الم ي
00
00
03
07
02
06
00

ل ي املام ٚ
إوناٌٗ ٛالتٗال تاها ٞستد  ٚوَ احملتٕٝا
إوناٌٗ ٛالتٗال تفا شتتما ٛلميمضا
إوناٌٗ ٛاا ويمٕواتْا
إوناٌٗ ٛتػٗل ويمٕواتْا
إوناٌٗ ٛاا ٌتاٟيْا
إوناٌٗ ٛبل الٍتاٟا املىيمٛا
الىمٖ ٛذتىاٖ ٛلصٕصٗ ٛاملتيميا

وتٕفم
%
#
066
3
066
3
066
3
066
3
066
3
066
3
066
3

ٗا املتيمي)

إىل د وا غل وتٕفم
* اا0
% # %
#
02
6 6
6
6
02
6 6
6
6
02
6 6
6
6
02
6 6
6
6
02
6 6
6
6
02
6 6
6
6
02
6 6
6
6

* وىتٕ60 ٝا – 6لا ٛاذتمٖ0 ٛ

ٖتضااري وااَ ااادٔه ٔ ،)0ااإ فاامٔل الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا وتاإفم ا ا
إىل ااد و ااا ا ا ا غ اال وت اإفم) لص ااٗاغ ٛف اان ويٗ ااال صا ا ٗا امل ااتيمي) لص اااحل
االلتٗا ااال وتا اإفم) ه فٗا اال اليبا ااالا ا ا ااا ٖا ااده قما اا ٜوا ااد ٝاالتاا ااال اليا ااال٘
بض الىا  ٚاحملنىض قم ٜإ  ٚويٗال ص ٗا املتيمي)ا
ٖتضااري وااَ ااادٔه ٔ ،)3ااإ فاامٔل الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا وتاإفم ا ا
إىل د وا ا غل وتٕفم) لصٗاغ ٛفن ويٗال التػكٖ ٛالمااي )ٛلصااحل االلتٗاال
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وت اإفم) ه فٗ اال اليب ااالا ا ااا ٖ ااده قم اا ٜو ااد ٝاالتا ااال الي ااال٘ ب ااض الى ااا ٚ
احملنىض قم ٜإ  ٚويٗال التػكٖ ٛالمااي)ٛا
ادٔه ٗ )3ي اا 0لتنمالا اوتياب ٛالىا  ٚاحملنىض مليٗال التػكٖ ٛالمااي)ٛ

وتٕفم إىل د وا غل وتٕفم
 * % # %اا0
ل ي املام ٚ
الم ي
# % #
02
6 6
6
 ٖ 00دً الٍااً تػكٖ ٛوٍاوب ٛل وتيابا الصحٗحٔ ٛارتا ٛ٠ا 6 066 3
02
6 6
6
6 066 3
 00تٍٕع التػكٖ ٛالمااي ٛاملٕابٔ ٛالىالبٛا
02
6 6
6
6 066 3
نَ املتيمي وَ قد ستد وَ احملأال ارتا ٛ٠ا
02
02
6 6
6
6 066 3
 00تهٔ املتيمي با،اابا الصحٗحٛا
02
6 6
6
6 066 3
ياْا
 00تٕ ري لمىتيمي ٌ ا

* وىتٕ60 ٝا – 6لا ٛاذتمٖ0 ٛ
ادٔه ٗ )7ي اا 0لتنمالا اوتياب ٛالىا  ٚاحملنىض مليٗال تصىٗي ٌاٌا الٍااً)

الم ي
03
07
02
06
00

وتٕفم
ل ي املام ٚ
%
#
30 0ا70
وٍاوب ٛاىٗ ٛامليمٕوا امليمٔ  ٛقم ٜالٍاٌٛا
30 0ا70
تٕفم توالٗا اك االٌتبآ تلٕاُ ،صٕل ،لوًٕ)ا
التٍىٗ ادتٗد ه قمض ستتٕٖا الٍاٌ ٛالٕا دٚا 30 0ا70
066
3
وّٕل ٛمأ ٚٞو ا ٛستتٕٖاا الٍاٌٛا
066
3
تٕفم تفا شتتما ٛوَ ارتطٕ ا

إىل د وا
%
#
02 0ا02
02 0ا02
02 0ا02
6
6
6
6

غل وتٕفم
% #
70 6 6ا7
70 6 6ا7
70 6 6ا7
6 6
02
6 6
02

* اا0

* وىتٕ60 ٝا – 6لا ٛاذتمٖ0 ٛ

ٖتضااري وااَ ااادٔه ٔ ،)7ااإ فاامٔل الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا وتاإفم ا ا
إىل د واا ا ا غال وتإفم) لصاٗاغ ٛفان ويٗاال تصاىٗي ٌاٌاا الٍاااً) لصااحل
االلتٗا ااال وتا اإفم) ه فٗا اال اليبا ااالا ا ا ااا ٖا ااده قما اا ٜوا ااد ٝاالتاا ااال اليا ااال٘
بض الىا  ٚاحملنىض قم ٜإ  ٚويٗال تصىٗي ٌاٌا الٍااً)ا
ادٔه ٗ )2ي اا 0لتنمالا اوتياب ٛالىا  ٚاحملنىض مليٗال وّٕل ٛالٕصٕه ٔاالوتثداً)
الم ي
00
00
02
00
00

وتٕفم
%
#
066 3
066 3
066 3
066 3
066 3

ل ي املام ٚ
وّٕل ٛالدلٕه إىل الٍااً ٔارتمٔذ وٍْا
وّٕل ٛالتٍ ن بض ستتٕٖا الٍااًا
تمٌد املتيمي إىل وٕ يْ وَ املا ٚا
التيمٗىا وبىطٔ ٛوّم ٛالاّيا
اتا  ٛالامص ٛلمتحني بىل الٍااًا

إىل د وا غل وتٕفم
% # %
#
6 6
6
6
6 6
6
6
6 6
6
6
6 6
6
6
6 6
6
6

* اا0
02
02
02
02
02

* وىتٕ60 ٝا – 6لا ٛاذتمٖ0 ٛ

ٖتضااري وااَ ااادٔه ٔ ،)2ااإ فاامٔل الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا وتاإفم ا ا
إىل ااد وااا ا ا غاال وتاإفم) لصااٗاغ ٛفاان ويٗااال واإّل ٛالٕصاإه ٔاالوااتثداً)
لصاحل االلتٗال وتٕفم) ه فٗل اليبالا ا اا ٖاده قما ٜواد ٝاالتااال الياال٘
بض الىا  ٚاحملنىض قم ٜإ  ٚويٗال وّٕل ٛالٕصٕه ٔاالوتثداً)ا
ٖتضااري وااَ ااادٔه ٔ ،)06ااإ فاامٔل الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا وتاإفم اا
إىل ااد و ااا ا ا ا غ اال وت اإفم) لص ااٗاغ ٛف اان ويٗ ااال النا ااا ٚٞالازتٗ اا )ٛلص اااحل
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االلتٗا ااال وتا اإفم) ه فٗا اال اليبا ااالا ا ا ااا ٖا ااده قما اا ٜوا ااد ٝاالتاا ااال اليا ااال٘
بض الىا  ٚاحملنىض قم ٜإ  ٚويٗال الناا ٚٞالازتٗ)ٛا
ادٔه ٗ )06ي اا 0لتنمالا اوتياب ٛالىا  ٚاحملنىض مليٗال الناا ٚٞالازتٗ)ٛ

الم ي
03
07
02
26
20
20
20
22
20
20

إىل د وا غل وتٕفم
* اا0
%
#
% #
02
6
6
6 6
02
6
6
6 6
02
6
6
6 6
02
6
6
6 6
02
6
6
6 6

وتٕفم
ل ي املام ٚ
%
#
066
ننَ تثبٗ الٍااً قم ٜشتتمف األاّه ٚبىّٕلٛا 3
066
3
وّٕل ٛتٍػٗن الٍااًا
066
3
وٍاوب ٛومق ٛتٍػٗن الٍااًا
066
3
قىن الٍااً بصٕل ٚصحٗحٔ ٛقدً ٔإ تلطاٞا
قدً ٔإ التباك ه تٍػٗن الاٌاوا ه ال3 ٛ
066
ودل املتيمي ارتا ٛ٠ا
وّٕل ٛتياون املىتثدً ول الاٌاوا ٔبىا 3 ٛ
066
اوتثداوْ لٕااّ ٛالتااقنا
066
3
تهٖٔد املتيمي بدلٗن االوتثداًا
30 0ا70
تٕفم ٌااً املىاقد ٚه ان ٌاٌٛا
066
3
إوناٌٗ ٛاليىن قمْٗ بدُٔ ٔإ لبلا
30 0ا70
وٍاوب ٛالموٕن لألنلال امليا ٚقٍّاا

6

6

02

6

6

6
6 6
02 0ا6 02
6
6 6
02 0ا6 02

6
6
6
6

02
70ا7
02
70ا7

* وىتٕ60 ٝا – 6لا ٛاذتمٖ0 ٛ

اى ااا ٖتض ااري و ااَ ادت اادأه الى اااب  ٛتُ فٗ اال ااٗي ا ااا ،0ا ااا ٞال اا ٛقٍ ااد
وىتٕ ٙالدالل60 ٛا )6ا ٖتاد قم ٜاتاال الىا  ٚاحملنىاض قما ٜتإافم اافاٛ
املٕاصاا ال نو ٛه الٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الكا٘ امل ي .
 ثاىيا ىتائج تطبيق التجسبة :
 جتاىس العييتني :

لمتح وَ جتاٌي اليٍٗتض ااً البا اث نىاا ٗىا ٛالٍىاب ٛالااٟٗا ٛف)
قما ااٌ ٜتا اااٟا ا اا اجملىا اإقتض اجملىٕقا اا ٛالض ا ااابطٔ ٛاجملىٕقا اا ٛالتيمٖبٗ ا ااٛ
ه االلتب ااال ال بم اا٘ ٗ ،ااث ق ى ااا املتٕو ااط ٔالتب اااَٖ ٔ ٗى اا ٛتفتٔ ،حتدٖ ااد
وىتٕ ٝالدالل ٛاملٍا م ل ٗىا ٛف)ا ٖٔاتي ىاا ِاكٓ الٍىاب ٛواَ لا ه الي اٛ
التالٗٛ

 ،التباَٖ األصػما

 ،التباَٖ األااا

ادٔه  ٕٖ )00ري ٌتاٟا الٍىب ٛالااٟٛٗا
ادٔه ٌ )00تاٟا جتاٌي اليٍٗتض
اجملىٕقٛ

اليد

التباَٖ

ابط ٛت بم٘ت
جتمٖبٗ ٛت بم٘ت

06
06

00ا2
00ا0

لاا اذتمٖٛ
التباَٖ األاا التباَٖ األصػم
02

02
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ٗى ٛتفت
00ا0

باالمإع إىل اادٔه ف)ٔ ،بدلااا ٛمٖا ٛتباااَٖ النابل  ٔ ،02لااا ٛمٖا ٛتباااَٖ
صااػل ٔ ،02وىااتٕ ٝاللاا60 ٛاٖ ،6تضااري تُ ٗىاا ٛف) احملىاإب ٛت اان وااَ ال ٗىااٛ
الٍامٖ ٛوَ ادتدٔها لكا فإُ اليٍٗتض وتياٌىتضا
اىااا اااً البا ااث تٖضااا بتطبٗ ا االلتبااال ال بماا٘ قماا ٜا اجملىاإقتض
اجملىٕقا اا ٛالضا ااابطٔ ٛاجملىٕقا اا ٛالتيمٖبٗا اأ ،ٛبيا ااد تصا ااحٗري ا،اابا ااا ٔلصا ااد
الدلاا مي ويادتتّا إ صاٟٗا لمتأاد وَ تناافت اجملىإقتضٗ ،اث ق ىاا
املتٕو ااط ٔاالضت ااماف امليٗ ااالٗ ٔ ٙى اا ٛت ت لما اامل ب ااض وتٕو ااطا لا ااا اا
اجملىٕقتض الضابطٔ ٛالتيمٖبٗٔ ٛحتدٖد وىتٕ ٝالدالل ٛاملٍا م ل ٗى) ٛا
ٔادٔه  ٕٖ )00ري ِكٓ الٍتاٟا
اجملىٕقٛ
ابط ٛت بم٘ت
جتمٖبٗ ٛت بم٘ت

اليد
06
06

ادٔه  )00تاٟا التطبٗ املتيم  ٛبالامض األٔه
املتٕوط
00ا2
03ا2

االضتماف امليٗالٙ
00ا0
27ا0

لاا اذتمٖٛ
07

ٗى ٛت ت

وىتٕ ٝالداللٛ

702ا6

60ا6

واَ ادتادٔه ٖ )00تضاري تٌاْ ال تٕااد فامٔل ا اللاْ إ صاا ٟٛٗقٍاد وىاتٕٝ
60ا )6بض وتٕوطا لاا اجملىٕقا ٛالتيمٖبٗأ ٛوتٕواطا لااا اجملىٕقاٛ
الضابط ٛه التطبٗ ال بم٘ مل ٗاً األ ا ٞاملامتبط مبّاالا التحمٗان ا ،صااٟ٘
ٗااث ااااٗ ٞىاا ٛغاال الاا ٛااا ٖااده قماا ٜتُ ا اجملىاإقتض وتناااف٠ض
ا ٖتاد قم ٜجتاٌي اليٍٗتضا

 اليتائج املتعلقة بالفسض األول :

ٍٖٔل الامض الثااٌ٘ قما ٜتٌاْ تٕااد فامٔل ا اللاْ إ صاا ٟٛٗقٍاد وىاتٕٝ
60ا )6بض وتٕوطا لاا اجملىٕقا ٛالتيمٖبٗأ ٛوتٕواطا لااا اجملىٕقاٛ
الضابط ٛه التطبٗ البيد ٙمل ٗاً األ ا ٞاملمتبط مبّالا التحمٗان ا ،صااٟ٘
لصاحل اجملىٕق ٛالتيمٖبٗٛا

ٔلمتح ا وااَ صااحِ ٛااكا الااامض اوااتثدً البا ااث التبااال ) لمىيىاإقتض
الض ااابطٔ ٛالتيمٖبٗ اا ٗ ،ٛااث ق ى ااا املتٕو ااط ٔاالضت ااماف امليٗ ااال ٙل اادلاا
اجملىٕقتض اجملىٕق ٛالضابطٔ ٛاجملىٕق ٛالتيمٖبٗ ٛه التطبٗا البيادٙ
ل لتب ااال ٔ ،ى ااا ٗى اا ) ٛاملٍ ااا م ٚلما اامل املتٕو ااطضٔ ،وٕ ااري ا اادٔه )00
ِكٓ الٍتاٟا
اجملىٕقٛ
ابط ٛتبيدٙت
جتمٖبٗ ٛتبيدٙت

اليد
06
06

ادٔه ٌ )00تاٟا التطبٗ املتيم  ٛبالامض الثاٌ٘
املتٕوط
33ا00
73ا07

االضتماف امليٗالٙ
23ا0
00ا0

لاا اذتمٖٛ
07

ٗى ٛت ت

وىتٕ ٝالداللٛ

020ا0

60ا6

وَ ادٔه ٖ )00تضري وا ٖم٘
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ٔااإ فاامٔل اه إ صاااٟٗا قٍااد وىااتٕ60 ٝا )6بااض وتٕوااط٘ لاااا ا
اجملى ا اإقتض اجملىٕق ا اا ٛالض ا ااابطٔ ٛاجملىٕق ا اا ٛالتيمٖبٗ ا اا ٛلص ا اااحل اجملىٕق ا ااٛ
التيمٖبٗا ااٗ ،ٛا ااث ااٌ ا ا ٗىا اا ) ٛاحملىا اإب237 ٛأِ ،)0ا اا٘ الا اا ٛإ صا اااٟٗا
قٍد و الٌتّا ب ٗى ) ٛادتدٔلٗ ٛقٍد وىتٕ60 ٝا ٔ ،)6لا ٛمٖٔ )07 ٛتٍل
ِ ااكٓ الٍتٗي اا ٛإىل تُ الٍا اااً امل ااي ااد و اااقد قم اا ٜحتى ااض وى ااتٕ ٝا ا
اجملىٕق ٛالتيمٖبٗ ٛه وّالا و مل وبا ئ المٖا ٗا ا
اطتا اااض تٍ اات لا ااا ا ا اجملىٕق اا ٛالتيمٖبٗ اا ٛق ااَ ا ا اجملىٕق ااٛ
الضااابطٗ ٛااث بمااؼ التباااَٖ لمىيىٕقاا ٛالتيمٖبٗاا02 ٛا ،)00بٍٗىااا بمااؼ التباااَٖ
لمىيىٕقاا ٛالضااابط00 ٛأِ ،)00ااكا ٍٖاال إىل ت ااال وىااتٕ ٝا اجملىٕقااٛ
صا اامٕا قمّٗا ااا ه التطبٗ ا ا البيا ااد ٙل لتبا ااال
التيمٖبٗا اا ٛه الا اادلاا ال ا ا
ه وّالا التحمٗن ا ،صاٟ٘ا ا وب ٖتضري تُ الامض الثاٌ٘ د حت ا

 اليتائج املتعلقة بالفسض الجاىي :

ٖاٍل الااامض الثالااث قماا ٜتٌااْ تٕااد فاامٔل ا اللاا ٛإ صااا ٟٛٗقٍااد وىااتٕٝ
60ا )6بض وتٕوطا لاا اجملىٕق ٛالتيمٖبٗ ٛه التطبٗ ض ال بم٘ ٔالبيدٙ
مل ٗاً األ ا ٞاملمتبط مبّالا التحمٗن ا ،صا ٟ٘لصاحل التطبٗ البيدٙا
ٔلمتح ا وااَ صااحِ ٛااكا الااامض اوااتثدً البا ااث التبااال ) لمىيىٕقااا
املمتبط اا ،ٛم ااي ى ااا املتٕو ااط ٔاالضت ااماف امليٗ ااال ٙل اادلاا ا ا اجملىٕق ااٛ
الضااابط ٛه التطبااٗ ض التطبٗ ا ال بماا٘ ٔالتطبٗ ا البيااد ٙل لتبااال ٔ ،ىااا
ٗىاا ) ٛلمااامل بااض املتٕوااطا ٔ ،وىااتٕ ٝالداللاا ٛاملٍااا م ٚل ٗىاا ٕٖ ،) ٛااري
ادٔه ِ )02كٓ الٍتاٟا
اجملىٕقٛ
جتمٖبٗ ٛت بم٘ت
جتمٖبٗ ٛتبيدٙت

اليد
06
06

ادٔه ٌ )02تاٟا التطبٗ املتيم  ٛبالامض الثالث
املتٕوط
03ا2
73ا07

االضتماف امليٗالٙ
27ا0
00ا0

لاا اذتمٖٛ

ٗى ٛت ت

وىتٕ ٝالداللٛ

07

030ا0

60ا6

وَ ادٔه ٖ )02تضري وا ٖم٘ ٔاإ فامٔل اه إ صااٟٗا قٍاد وىاتٕ60 ٝا)6
ب ا ااض وتٕو ا ااط٘ لا ا ااا ا اا اجملى ا اإقتض اجملىٕق ا اا ٛالض ا ااابطٔ ٛاجملىٕق ا ااٛ
التيمٖبٗا اا ٛلصا اااحل اجملىٕقا اا ٛالتيمٖبٗا ااٗ ،ٛا ااث ااٌ ا ا ٗىا اا ) ٛاحملىا اإبٛ
307أِ ،)0اا٘ الاا ٛإ صاااٟٗا قٍااد و الٌتّااا ب ٗىاا ) ٛادتدٔلٗاا ٛقٍااد وىااتٕٝ
60ا ٔ ،)6لااا ٛمٖاأ ،)07 ٛتٍاال ِااكٓ الٍتٗياا ٛإىل تُ الٍااااً امل ااي ااد واااقد
اجملىٕق ٛالتيمٖبٗ ٛه وّالا التحمٗن ا ،صاٟ٘ا
قم ٜحتىض وىتٕٝ

 ثالجا فعالية اليظاو التعليني اإلللرتوىي الركي املقرتح :

اإا
ٖ ص ااد بااقمٗ اا ٛالٍا اااً؛ ٌى ااب ٛا ا اجملىٕق اا ٛالتيمٖبٗ اا ٛال ااكَٖ
املى ااتٕ ٙاملطم اإ و ااَ تيم ااي ا اان ِ اادف و ااَ تِ ااداف الٍا اااً ٔ ،ل اام و ااَ لاا ه
لااتّي قم ٜااللتبالا ٔل ٗاً فيالٗا ٛالٍاااً اواتثدً البا اث ويا لا ٛالنىاا
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امليااده لااب كٔ ،عتااد ب ا ك ِااكٓ الٍىااب ٛبااض  0ا ا  )0لناا٘ تناإُ ٍِاااك فيالٗااٛ
و بٕل ٛلمٍااًا ٖٔتي ىا ِكٓ الٍىب ٛوَ ل ه الي  ٛالتالٗٛ
وتٕوط لاا
وتٕوط لاا
الدلا ٛالٍّا ٟٛٗل لتبالا

اجملىٕق ٛالتيمٖبٗ ٛه االلتبال البيدٙا
اجملىٕق ٛالتيمٖبٗ ٛه االلتبال ال بم٘ا

ٔادٔه  ٕٖ ،)00ري ىا ٌىب ٛالنىا امليده لب كا
ادٔه  )00ىا ٌىب ٛالنىا امليده
03ا2

06

73ا07

النىا امليده
02ا0

ٖتض ااري و ااَ ادت اادٔه  )00تُ ٌى ااب ٛالنى ااا املي ااده ل ااب ك 02ا ِٔ ،)0اا٘ ت اال
ا ااد ِا با ا ا ك ،ا ااا ٖ ا ااده قم ا اا ٜالتا ا اااع ٌى ا ااب ٛالطا ا ا
ب ا ااض الٍى ا ااب ٛالا ا ا
الكَٖ اوتاا ٔا ٔ ،إا املىاتٕ ٝاملطمإ  ،اا ٖتااد فاقمٗا ٛالٍاااً التيمٗىا٘
ا،لنئٌ٘ الكا٘ امل ي ا
ٔننااَ تاىاال الٍتاااٟا الىاااب  ٛقماا ٜالٍحاإ التااال٘ بالٍىااب ٛلٕااإ فاامل اه
ب ااض وت ٕو ااط٘ لا ااا ا ا اجملى اإقتض الض ااابطٔ ٛالتيمٖبٗ اا ٛه االلتب ااال
فااإُ لاام ٖمااال إىل ٔااإ فاقمٗاا ٛوااَ اوااتثداً الٍااااً التيمٗىاا٘ ا،لنئٌاا٘
الكا٘ امل ي لتٍىٗ ٛوّاالا التحمٗان ا ،صاا ٟ٘لاد ٝا الدلاواا اليمٗاا
بنمٗ ٛاليبٗ ٛالٍٕقٗ ٛااوي ٛاملٍصٕلٚا
ٖٔاىم لم وا ٖم٘
 تُ ٍِاك اذتاا ٛإىل اوتثداً ٌاي التيمٗي الكاٗ ٛه اليىمٗ ٛالتيمٗىٗٛا
 ًٕ ٖ املتيمي باملٍالا ٛاالظتابٗٔ ٛالايال ٛه اذتصٕه قم ٜامليمٕوٛا
 الٍااً امل ي ٖٕ ري األفنال ٔاملااِٗي اجملم ٖٔ ٚموثّا ه َِ املتيميا

 توصيات البحح :

ه ٕ ٞوا تٕصن إلْٗ البحث وَ ٌتاٟا ٖٕص٘ البا ث مبا ٖم٘
 االوتاا  ٚوَ الٍاااً التيمٗىا٘ ا،لنئٌا٘ الاكا٘ امل اي ه تٍىٗا ٛوّاالا
التحمٗن ا ،صاٟ٘ا
 إ لاه ٌاي التيمٗي ا،لنئٌ٘ الكاٗ ٛبتل ٚاِتىاً البا ثضا
 االوا ااتاا  ٚوا ااَ إوناٌٗا ااا ٔ ا اادلا الا ااكاا ٞاالصا ااطٍاق٘ الا اان املتوىا ااا
التيمٗىٗ اا ٛاملثتما اا ٗ ،ٛااث نن ااَ او ااتثداوّا لم ٗ اااً مبّ اااً قدٖ ااد ٚلاص ااٛ
باليىمٗ ٛالتيمٗىٗٛا
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 املساجع :
 ااال قبااد ادتااابم  )0602فيالٗاا ٛاوااتثداً الااتيمي الااكات٘ ال اااٟي قماا ٜالااٍاي ارتاابلٚالنىبٕٗتمٖاا ٛه تاادلٖي ادتػمافٗااا قماا ٜالتحصااٗن املياامه ٔتٍىٗاا ٛالااتانل الٍا ااد ٔال ااٗي
الصف األٔه الثإٌ ،ٙلوال ٛاتإلآ غال وٍٍإل ،ٚامٗا ٛاليبٗا،ٛ
اال تصا ٖ ٛلدٝ
ااوي ٛوِٕاذا
 قبد المؤٔف ستىد  )0600فاقمٗ ٛبمٌاوا اٟي قمٌ ٜااي التيماٗي الكاٗا ٛلتٍىٗا ٛبيااوا اااِٗي ٔوّ ااالا ص ااٗاٌ ٛاذتاو ااا اذل اا٘ ل ااد ٝا ا ٌ اايب ٛتنٍٕلٕاٗ ااا التيم ااٗي ،لو ااالٛ
وااىتل غل وٍٍٕل ،ٚويّد الدلاوا اليبٕٖٔ ٛالبحٕ  ،ااوي ٛال اِمٚا
ىااي
 قىااا باادٖل  )0606فيالٗاا ٛبمٌاااوا تيمٗىاا٘ ااا٘ ه تٍىٗاا ٛالتحصااٗن لااد ٝاتنٍٕلٕاٗا التيمٗي بنمٗا اليبٗ ٛالٍٕقٗ ،ٛلوال ٛوااىاتل غال وٍٍإل ،ٚويّاد الدلاواا
اليبٕٖٔ ٛالبحٕ  ،ااوي ٛال اِمٚا
 ستىد ىَ  )0660وٍاِا ٔ مل تدلٖي قاو ،ٛامٗ ٛالدلاوا اليبٕٖا ٛاليمٗاا ،ااوياٛقىاُ اليمبٗ ٛلمدلاوا اليمٗا ،قىاُا
 ستىااد وااامل الصاااد )0606 ٙالتحاادٖا ادتدٖااد ٚالوااتثداً الااكاا ٞاالصااطٍاق٘ هتطبٗ ااا تنٍٕلٕاٗ ااا امليمٕو ااا  ٌ ،اادٔ ٚالبح ااث اليمى اا٘ ٔالتط اإٖم التنٍٕل اإا٘ ه الي ااامل
اليمب٘ الٍدٔ ٚالثالث ٛذفاال البحاث اليمىا٘ ه الياامل اليمبا٘ ،ااويا ٛالهٖتٌٕا ٛاألل ٌٗا– ٛ
املىمن ٛاألل ٌٗ ٛاهلامشٗٛا
 ستىد لمٗا )0600 ٛفيالٗ ٛبمٌاوا اٟي قم ٜتنٍٕلٕاٗا الاكاا ٞاالصاطٍاق٘ ه تٍىٗاٛوّالا بٍا ٞاملٕا ل االلنئٌٗ ٛالتيمٗىٗا ٛلاد ٝا ٌايب ٛتنٍٕلٕاٗاا امليمٕواا ه إٞ
وياٖل ادتٕ  ٚالٍاوم ، ٛلوال ٛوااىاتل غال وٍٍإل ،ٚويّاد الدلاواا اليبٕٖأ ٛالبحإ ،
ااوي ٛال اِمٚا
 وٍاا ٜقصااى  )0662تصااىٗي ٔتٍاٗااك بمٌاااوا تيمٗىاا٘ ااا٘ لتٍىٗاا ٛاملااااِٗي األواوااٗٛلمازت ٛوٕاّا ٛاألِاداف ،لواال ٛوااىاتل غال وٍٍإل ،ٚامٗا ٛاليبٗا ٛالٍٕقٗا ،ٛااوياٛ
املٍصٕلٚا
 ِبا اا ٛاد ت ا ااد  )0600تصا ااىٗي ٌاا اااً تيمٗىا اا٘ اا اا٘ لتٍىٗا اا ٛوّا ااالا إ ال ٚالاصا اإها،لنئٌٗاا ٛلااد ٝالطا امليمىااض ،لوااال ٛاتاإلآ غاال وٍٍاإل ،ٚامٗاا ٛاليبٗاا ٛالٍٕقٗاا،ٛ
ااوي ٛقض مشيا
- Robert Kenneth Atkinson (2016): Intelligent Tutoring Systems:
Structure, Applications and Challenges, Nova Science Pub Inc,
USA.
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