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بياء ىظاو تعليني إللرتوىي ذكي لتينية مهازات التحليل " 
 " اإلحصائي

 أمحد عبد البديع عبد اهلل كامل /د

 ص البححلدستم 
الاكااٞ  ِدف البحث اذتال٘ إىل تصىٗي ٔبٍااٞ ٌاااً تيمٗىا٘ إلنئٌا٘  ااٟي قماٜ ت ٍٗاا         

االصطٍاق٘، ٔ ٗاً فاقمٗتاْ قماٜ تٍىٗاٛ بياا وّاالا  التحمٗان ا، صااٟ٘، اواتثدً البحاث          
املااٍّا التياامٖث  ٗااث ق تطبٗاا  الٍااااً التيمٗىاا٘ ا،لنئٌاا٘ الااكا٘ قمااٜ قٍٗااٛ وااَ  اا    

ٛ 06الدلاوااااا  اليمٗااااا بنمٗااااٛ اليبٗااااٛ الٍٕقٗااااٛ ااويااااٛ املٍصاااإلٚ، ٔقااااد ِا                                 (  الااااا ٔ الباااا
(  الااااا ٔ البااااٛ، ٔزتىٕقااااٛ  06ق ت ىااااٗىّي إىل زتىاااإقتض زتىٕقااااٛ  ااااابطٛ ٔقااااد ِا    

(  الااااا ٔ البااااٛا ٔتاااااد  الٍتاااااٟا قمااااٜ فاقمٗااااٛ الٍااااااً التيمٗىاااا٘      06جتمٖبٗااااٛ ٔقااااد ِا   
                االلنئٌااا٘ الاااكا٘ امل اااي  ه تٍىٗاااٛ وّاااالا  التحمٗااان ا، صااااٟ٘ ليٍٗاااٛ البحاااث، ٔااٌااا        

                        ( 60ا6قٍااااد وىااااتٕٝ   تٕاااااد فاااامٔل  ا   اللااااْ إ صاااااٟٗٛ    وااااَ تِااااي ٌتاااااٟا البحااااث وااااا ٖماااا٘    
بض وتٕوطا   لاا  اجملىٕقٛ التيمٖبٗٛ ٔوتٕوطا   لاا  اجملىٕقٛ الضابطٛ ه التطبٗا   

ا تٕااد  بٗٛالتحمٗن ا، صاٟ٘ لصاحل اجملىٕقٛ التيمّٖالا  مبمل ٗاً األ اٞ املمتبط  البيدٙ
              بااض وتٕوااطا   لاااا  اجملىٕقااٛ التيمٖبٗااٛ     ( 60ا6قٍااد وىااتٕٝ   فاامٔل  ا   اللااٛ إ صاااٟٗٛ   

لصااااحل  التحمٗااان ا، صااااٟ٘ال بمااا٘ ٔالبيااادٙ مل ٗااااً األ اٞ املااامتبط مبّاااالا   التطباااٗ ضه 
 البيدٙا التطبٗ 

 ااااالتيمااٗي ا،لنئٌاا٘  اااا ٌاااي التيمااٗي الكاٗااٛاااا االصااطٍاق٘  ٞالااكاا   النمىااا  املاتا ٗااٛ
 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. 

Keywords: Artificial Intelligence - Intelligent Tutoring Systems -             
E-Learning - Statistical Analysis 

 املقدمة : 
٘  تيتااااااا ٌاااااااي التيمااااااٗي الكاٗااااااٛ                             وااااااَ تِااااااي ٔواااااااٟن التيمااااااٗي ا،لنئٌاااااا

 ٗااث تٌّااا قبااالٚ قااَ تٌاىااٛ تمبٕٖااٛ و اادالٚ باذتاوااا اذلاا٘ وبٍٗااٛ قمااٜ الااكااٞ     
 االصااطٍاق٘، تىااتثدً املٍطاا  ٔال ٕاقااد الموهٖااٛ ه التيمااٗي ٔالتاادلٖي لمطاا   
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            ٌاىاااٛ  ٔحتاااااٜ ه  لااام امليماااي البٍااامٝ بدلااااٛ اااابلٚا ٔال تيتىاااد ِاااكٓ األ       
ف ااط قمااٜ تاادلٖي اذت اااٟ  ٔامليااالف ا،اماٟٗااٛ، لنٍّااا با، ااافٛ إىل ِااكا ت يمااي     
الطالاااا وّاااالا  الاااتانل ٔ ااان املٍااان  ،  اااا ظتيماااّا وٍاوااابٛ بدلااااٛ اااابلٚ   

 ألغماض التيمٗي املثتماٛا

             فإٌٍااا ٌٍاال إىل زتىٕقااٛ ِاٟمااٛ    الكاٗااٛ ،التيمااٗي قٍااد التحااد  قااَ ٌاااي   ٔ
وااَ الازتٗااا  الاا  تيىاان بٍااااً حتنااي جلاا٘ وي ااد ٔوٕاااْ مليادتااٛ قااد  ااابل   

ٛ ِٔاٟاااان وااااَ التطبٗ ااااا  ا، الٖااااٛ                   ، ٔتيىاااانٔالتيمٗىٗااااٛ ه املتوىااااا  التيمٗىٗاااا
ِااااكٓ الازتٗااااا  زتتىياااااٛ ٔبىاااامقا  ااااابلٚ ٔفاٟ اااااٛ ه قىمٗااااا  التحمٗااااان      

فّٗااااا بٍاااانن وتناواااان  ٔالتحدٖااااد ٔالتصااااىٗي ٔالتٍاٗااااك ٔالم ابااااٛ، ٖٔااااتي اليىاااان 
 ٔمبٍالاٛ تاوٛ ملثتمف ت ٔا  امليمفٛ ال  ٖصيا  صامِا ٔارتإض بتااصاٗمّا   

                ٔتٍااااىن  إ ااااافٛ إىل البٗاٌااااا  ٔامليمٕوااااا  التالغتٗااااٛ ٔاجملااااد ٚ بٍاااانن وىااااتىم،   
ِاااكٓ ٔالازتٗاااا  قماااٜ فاااا ذ امليمفاااٛ ٔفاااا ذ  الال  األلااااا ، ٔفاااا ذ الت ااااٞ     

مليمفاااٛ، ٔتواااالٗا امليادتاااٛ االواااتاّاوٗٛ، إ اااافٛ إىل  ٕاقاااد      البٗاٌاااا  ٔتفاااا  ا 
البٗاٌا  ارتبلٚا ٔغلِا،  ٗث تيىن زتتىيٛ بّدف ختهَٖ ٔاويااع ٔويادتٛ 
امليمٕوااااا  ٔالبحااااث قااااَ ارتٕالنوٗااااا  امليمفٗااااٛ ٔفّموااااتّا بٍاااانن تٔتٕواااااتٗن٘     
ويتىاادَٖ ه  لاام قمااٜ األ لااٛ ٔال اإاوٗي الكاٗااٛ، ٔتااتي ااان ِااكٓ اليىمٗااا      

امليمفاٛ ٔواَ لا ه األواالٗا      ٍ٘نن   ٗا  ٔوامٖل لمػاٖاٛ ٔحتا  إٌاماف وٍّدوا      ب
زتااال  التحمٗان ٔالتصاىٗي     ٛٔفٕ اا اليمىٗٛ هلٍدوٛ ٌااي امليمٕواا  الكاٗاٛ    

 َ                                ٔالمؤٖاااااااٛ املتياااااااد ٚ لاااااااٍاي امليمٕواااااااا  ٔجلٗاااااااٛ ٍِدواااااااٛ امليمٕواااااااا  ويتىااااااادٖ
قااٛ ٔتيااأُ األٌاىااٛ املثتماااٛ واال لٕالنوٗااا     اااي امليمٕوااا  املٕن ٌه  لاام قمااٜ  

الكااٞ االصطٍاق٘ التٕنٖي٘ الكٙ ٖيىان قماٜ االواتٍتاذ ه اذتااال  الضابابٗٛ      
                   ٔ ااااااال  التٍااااإَٖ الااااا  ال تتااااإفم فّٗاااااا امليمٕواااااا  الد ٗ اااااٛ تٔ ٖتااااإفم ااااااهٞ  

 (0606 ،ستىد وامل الصادٙ وٍّا ٔتب ٜ ب ٗٛ امليمٕوا  وٍ ٕصٛ  تٔ ٔا حٛا 

اىااا تُ ٌاااي التيمااٗي الكاٗااٛ تتااٗري  اادلال ااابلال وااَ التااقمٗااٛ بااض املااتيمي   
                ٔالاٌااااوا اىاااا تٌّاااا جتٗاااا قاااَ فٗااال تىااااؤال  ٔاوتاىاااالا  املاااتيمي، ٔت ااادً  
لْ وىاقدا  وتٍٕقٛ، ٔتٍبّْ إىل تلطاْٟ، ٔتتىٗه تٖضا بالبىاا ٛ ٔقادً التي ٗاد    

ا ال دلٚ قمٜ تٕلٗد األو٠مٛ ٔاملىاٟن تم اٟٗا ٔبأقادا   ه االوتثداً، ٔهلكٓ الااو
 غل ستدٔ ٚ، ٔبدلاا  صيٕبٛ شتتماٛ  ىا  دلٚ املتيميا

اهلاادف األواواا٘ وااَ قمااي ا، صاااٞ، ِاإ تهٖٔااد البااا ثض بأواامٕ  ه البحااث  ٔ
اليمىاا٘، ٖىااتطٗل تُ ٖيتىااد قمٗااْ امىااا تلا  نااث وٍاانمٛ وااَ املٍاااان نثااا         

ىٍّاااذ لمبحااث اليمىاا٘ ٖىاااقد االٌىاااُ ه اختااا    قمىٗااا صااحٗحاا فا، صاااٞ ا 
 ااامالا   نٗىاااٛ قٍاااد وٕااّاااٛ قااادً التأااااد، ٔلاااكلم ان ا   تِىٗتاااْ ه اليصااام  
اذتا اام نٖااا ٚ ااابلٚ،  ٗااث ٌٕااااْ قاادً التأاااد ه  ٗاتٍااا الٕٗوٗااٛ ٔه  ٗاتٍااا   

  الياوٛ بٍنن مل ٖىب  لْ وثٗنا
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                 ٔتيتاااا وّاااالا  التحمٗااان ا، صااااٟ٘ واااَ تِاااي املّاااالا  الااا  ظتاااا تُ ٖماااي          
        ٛ                       بّااااا البااااا ثض،  ٗااااث ختااااتل تماااام املّااااالا  بالٍامٖااااا ، ٔالطاااامل اليمىٗاااا
              الااا  تبحاااث ه فااال، ٔتٍااااٗي، ٔتمثاااٗل، ٔقااامض، ٔحتمٗااان، ٔتاىااال البٗاٌاااا     

تثداً الٍتاااٟا ه التٍباات بػاامض الٕصاإه إىل ٌاإع وااَ امليمفااٛ    ٔاواا  قااَ الااإاِم
 املبٍٗٛ قمٜ توي ل ىٗٛ الختا  تفضن ال مالا  املىنٍٛا 

                    ّٖٔااااادف ِاااااكا البحاااااث إىل تصاااااىٗي ٔبٍااااااٞ ٌاااااااً تيمٗىااااا٘ إلنئٌااااا٘  ااااااٟي    
قمااٜ ت ٍٗااا  الااكااٞ االصااطٍاق٘، ٔ ٗاااً فاقمٗتااْ قمااٜ تٍىٗااٛ بيااا وّااالا         

 ن ا، صاٟ٘ا التحمٗ

 مشللة البحح : 
ننااي قىمااْ اىاادلً  اوااا جلاا٘ بنمٗااٛ اليبٗااٛ الٍٕقٗااٛ         ال ااا البا ااث  ٔ

ه ٔاااإ   صااإل ه تصاااىٗي اواااياتٗيٗا  التيماااٗي الت مٗدٖاااٛ   ااوياااٛ املٍصااإلٚ،
ٔامليمفٗٛ املثتمااٛ ٔوّاالا  الاتانل     ٛٔال تٍىٜ املّالا  األ اٟٗ ٘ ٗث إٌّا ال تماق

ٛ   اليمٗااا، ٔال ٖتاإافم بّاا   ا لاصااٗٛ وتابيااٛ امليمااي لمىااتيمي تمٍاااٞ اليىمٗااٛ التدلٖىااٗ
ٔتٖضااا ال صاإل ه التااقمٗااٛ بااض امليمااي ٔاملااتيمي ٔبااض املااتيمىض بيضااي الاابياا    

 ٔال ا البا ث وٍنمٛ البحث وَ ل ه قدٚ ٌٕاِد تِىّا 
             افت ا  الطا   ملّاالا  التحمٗان ا، صااٟ٘ ٔالا  ٍٖبػا٘ تٕافمِاا لادٝ  ا

 ٘االبحث اليمى
    ٘                            ااااااااٛ الطاااااا   لمتياااااامف قمااااااٜ املّااااااالا  ال نوااااااٛ لمتحمٗاااااان ا، صاااااااٟ

                 ٔ لااام واااَ لااا ه و الٌاااٛ  لااااا  الطااا   ه واااا ٚ ا، صااااٞ وااال  لاااااتّي     
 ه با ٘ املٕا  ه ل ه الىٍٕا  الىاب ٛا

     اوااتثداً الطاامل الت مٗدٖااٛ ه تاادلٖي و ااملا  ا، صاااٞ  ااا ٛ               تٔاااد صاايٕب
 ه وماقاٚ الامٔل الام ٖٛ بض الط   تمٍاٞ قىمٗٛ التدلٖيا

   صيٕبٛ وتابيٛ ت اٞ ان الط   ه جُ ٔا د  ا ٖت ٝ إىل اٌصماف تٔ اٌٍاػاه
 بيا الط   قٍد التطبٗ  اليىم٘ا

 ٛالا٘ تطإٖم امل املا  الا  ختادً       اذتاا ٞ ٔالتاهٔ  باملّاالا  ٔاملاااِٗي     ا، صاا
 االتحمٗن ا، صاٟ٘ عتتااْ الط   لتيمي ال 

ٔامل اااب   واال الطاا  ، باان اااامٙ      الٍثصااٗٛ بامل  اااٛمل ٖنتااف البا ااث  ٔ
بالتحمٗااان  املتيم اااٛالتباااالا ٖ اااٗي واااَ ل لاااْ وااادٙ ويمفاااْ الطااا   لمىّاااالا   

تقضااااٞ ٠ِٗاااْ   الىاااا ٚزتىٕقاااْ واااَ   قماااٜ، ٔ اااد ق قااامض االلتباااال  ا، صااااٟ٘
الاا  ننااَ تُ ظتٍّٗااا    الااقمٗااٛاللتبااال ٔواادٙ  ا ااادٔٝالتاادلٖي لمتأاااد وااَ   

ٔاااامٙ االلتبااال قماا٘ قٍٗااْ   الدلاوااٛوٕ اإع  املٍاانمٛ قمااٜلمتأاااد وااَ الٕ اإف 
بالنمٗاااٛ، ٔتااااد  الٍتااااٟا   الام اااٛ األٔىل الااادبمًٕ ارتاااا  واااَ  ااا    قٍااإاٟٗٛ

افت ااا  الطاا   ملّااالا  التحمٗاان ا، صاااٟ٘ ٔالاا  ٍٖبػاا٘ تٕافمِااا لاادٝ  اا            
 االبحث اليمى٘
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ه ٔاإ   صاإل ه املاااِٗي ٔاملّااالا    ننااَ حتدٖاد وٍاانمٛ البحاث   ٔ اا واب    
، لدٝ     الدلاوا  اليمٗا بنمٗاٛ اليبٗاٛ الٍٕقٗاٛ    ٘املتيم ٛ بالتحمٗن ا، صاٟ

ااويٛ املٍصٕلٚ، ٔاكلم افت ا  ااويٛ املٍصٕلٚ لااوا تيمٗىٗٛ  اٗٛ لتٍىٗٛ 
 التىاااؤهغٛ وٍاانمٛ البحااث ه  وّااالا  التحمٗاان ا، صاااٟ٘، ٔبالتااال٘  اا  صااٗا   

بٍاٞ ٌااً تيمٗى٘ إلنئٌ٘  ا٘ لتٍىٗاٛ وّاالا    اٗف ننَ   التال٘ المٟٗى٘
 ؟التحمٗن ا، صاٟ٘

 أهداف البحح : 
 اذتال٘ إل٘  البحثِدف 

    ٛحتدٖاااد تِاااي املّاااالا  الااا  عتتااّاااا  ااا   الدلاواااا  اليمٗاااا بنمٗاااٛ اليبٗااا
 ا، صاٟ٘ا الٍٕقٗٛ ااويٛ املٍصٕلٚ املتيم ٛ بالتحمٗن

 ٞاٌااً تيمٗى٘ إلنئٌ٘  ا٘ لتٍىٗٛ وّالا  التحمٗن ا، صاٟ٘ بٍا 

 أهنية البحح : 
   ثم  تِىٗٛ البحث فٗىا ٖم٘

      ًإل ااااٞ الضااإٞ قماااٜ  ااامٔلٚ اواااتثدا  ٛ ه املتوىاااا    ٌااااي التيماااٗي الكاٗااا
 التيمٗىٗٛا

 ت مٗن الصيٕبا  ال  تٕااْ الط   قٍد التيمي. 
  املّاالا  ارتاصاٛ بالتحمٗان ا، صااٟ٘ لطا   الدلاواا        ت دٖي  اٟىٛ ببيا

 اليمٗاا
    ت اااادٖي فاااإ ذ لٍااااااً تيمٗىاااا٘ إلنئٌاااا٘  ااااا٘ لتٍىٗااااٛ وّااااالا  التحمٗاااان

     ٛ                     ا، صاااااٟ٘ ننااااَ االواااااتياٌٛ بااااْ ه بٍااااااٞ ٌاااااي تيمٗىٗاااااٛ  اٗااااٛ وٍاااااابّ
 ه ختصصا  شتتماٛا

  ا ا  الصمٛ ِكا البحث اجملاه لدلاوا  تلمٌٝتاٟا اتري ت د  

 فسوض البحح : 

   ٟٛٗبااض وتٕوااطا   لاااا   ( 60ا6قٍااد وىااتٕٝ  تٕاااد فاامٔل  ا   اللااْ إ صااا
اجملىٕقاااٛ التيمٖبٗاااٛ ٔوتٕواااطا   لااااا  اجملىٕقاااٛ الضاااابطٛ ه التطبٗااا       

التحمٗان ا، صااٟ٘ لصااحل اجملىٕقاٛ     ّاالا   مبمل ٗاً األ اٞ املامتبط   البيدٙ
 االتيمٖبٗٛ

  ٟ بااض وتٕوااطا   لاااا   ( 60ا6قٍااد وىااتٕٝ  ٗٛ تٕاااد فاامٔل  ا   اللااٛ إ صااا
ال بمااا٘ ٔالبياادٙ مل ٗااااً األ اٞ املااامتبط   التطبااٗ ض اجملىٕقااٛ التيمٖبٗاااٛ ه  

 البيدٙا التطبٗ لصاحل  التحمٗن ا، صاٟ٘مبّالا  

 حدود البحح : 
 ت تصم ِكا البحث قمٜ زتىٕقٛ اذتدٔ  التالٗٛ 

 ٖٛالادبمًٕ ارتاا    الام اٛ األٔىل  الدلاوا  اليمٗاا  قٍٗٛ وَ      ؛ دٔ  بٍم
 ( وتُٕ  الا ٔ البٛا06بنمٗٛ اليبٗٛ الٍٕقٗٛ ااويٛ املٍصٕلٚ، ٔقد ِي  
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 ٛٗتيمٗىاا٘ ت تصاام ِااكا البحااث ه التح اا  وااَ فاقمٗااٛ ٌااااً     ؛ اادٔ  وٕ اإق
 االتحمٗن ا، صاٟ٘تٍىٗٛ وّالا  ه  إلنئٌ٘  ا٘

 ٌٛٗويٛ املٍصٕلٚا ب  ِكا البحث بنمٗٛ اليبٗٛ الٍٕقٗٛ اا ؛ دٔ  ونا 
 ٌٛٗا0600/0600 ب  ِكا البحث ه الياً ادتاوي٘  ؛ دٔ  نوا 

 عيية البحح : 
الام اٛ  الدلاواا  اليمٗاا   (  الاا ٔ الباٛ واَ  ا       06وَ   البحثتنُٕ قٍٗٛ 

ٚ    الاادبمًٕ ارتااا   األٔىل  ، ٔق ت ىااٗىّي  بنمٗااٛ اليبٗااٛ الٍٕقٗااٛ ااويااٛ املٍصاإل
  قٍٕاٟٗا قمٜ الٍحٕ التال٘

  ٛالا ٔ البٛا06ٔقد ِا   ؛جتمٖبٗٛزتىٕق  ) 
 ٛالا ٔ البٛا06ٔقد ِا   ؛زتىٕقٛ  ابط  ) 

 أدوات البحح : 
 اوتبٗاُ لتحدٖد وّالا  التحمٗن ا، صاٟ٘ا 
 التبال ل ٗاً وّالا  التحمٗن ا، صاٟ٘ا 
  ًامل ي االتيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الكا٘ اوتىالٚ حتنٗي الٍاا 

 ميهج البحح : 
 وٍّيض  البحثتبل ت
   ٘ اوااتثدً املااٍّا الٕصااا٘ مليادتااٛ ا، ااال الٍااامٙ ارتاااا        ؛ املااٍّا الٕصااا

 بالبحثا
  تيمٗىاا٘ ٌااااً التياامٖث لتصااىٗي ٔإٌتاااذ    اوااتثدً املااٍّا ؛ املااٍّا التياامٖث

 التحمٗن ا، صاٟ٘ا  تٍىٗٛ وّالا إلنئٌ٘  ا٘، ٔالتأاد وَ فاقمٗتْ ه 

  البححمتغريات : 
 ا٘ا؛ ٌااً تيمٗى٘ إلنياملتػل املىت ن  ٌ٘ٔ 
 االتحمٗن ا، صاّٟ٘الا  ؛ واملتػل التابل 

 التصنيه التجسييب للبحح : 
التصااىٗي التياامٖث املياامٔف  قمااٜه  اإٞ  بٗيااٛ ِااكا البحااث ٔ اال االلتٗااال  

باواااي تالتصاااىٗي ال بمااا٘ البيااادٙ باواااتثداً زتىااإقتض وتنااااف٠تض ت اااداِىا   
 االتيمٖث لمبحث( ٖٕ ري التصىٗي 0، ٌنن  جتمٖبٗٛ ٔاأللمٝ  ابطٛت

 ا( التصىٗي التيمٖث لمبحث0ٌنن  
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  البححمصطلحات : 
  الركية اإلللرتوىيىظه التعليه : 

ٛ ( Robert Kenneth, 2016ٖياامف   ، بأٌّااا ت ااد قماإً  ٌاااي التيمااٗي الكاٗاا
اذتاوااا اذلاا٘ الااكٙ ّٖااتي بإقاادا  بااماوا تيمٗىٗااٛ  اٟىااٛ قمااٜ ت ٍٗااا  الااكااٞ      

 الاٛ املااتيمي، ٔت ٗٗىااْ، ٔوتابيتااْ، بطمٖ ااٛ   االصاطٍاق٘،  ٗااث ننٍّااا تٍااثٗل 
 حتاا٘ امليمي البٍمٙ ه تياومْ ٔتااقمْا

إاماٟٗاا بأٌّاا تٌاىاٛ     الكاٗٛ ا،لنئٌ٘ ٌاي التيمٗئٖيمف البحث اذتال٘ 
تيمااٗي باذتاوااا اذلاا٘ تٕ ااف تنٍٕلٕاٗااا الااكااٞ االصااطٍاق٘ لتطاإٖم بااماوا      

                      يماااااي البٍااااامٙ ه تااقماااااْ تيمٗىٗاااااٛ إلنئٌٗاااااٛ تنااااإُ  اااااا لٚ قماااااٜ ستااااااااٚ امل 
 ول الطالاا

 مهازات التحليل اإلحصائي : 

( املّالٚ قمٜ إٌّا الد ٛ ٔالىمقٛ ويا ه إصتان قىن 0660ٖيمف  ستىد  ىَ، 
 واا

زتىٕقااٛ  وّااالا  التحمٗاان ا، صاااٟ٘ إاماٟٗااا بأٌّااا  اذتااال٘ ٖٔياامف البحااث 
 بٕٖا ٔحتمٗن البٗاٌا  ا، صاٟٗٛاارتطٕا  ال  ٖتبيّا املتيمي ه فل ٔت

 دزاسات سابقة : 
(  بيٍاإاُ تتصااىٗي ٌااااً تيمٗىاا٘  ااا٘ لتٍىٗااٛ   0600 لاوااٛ  ِبااٛ اد ت ااد،  

اوتّدف  ِكٓ الدلاوٛ ا  وّالا  إ الٚ الاصٕه ا،لنئٌٗٛ لدٝ الط   امليمىضت
 وا ٖم٘ 
         ٝالطااا    التيااامف قماااٜ املّاااالا  ارتاصاااٛ باااإ الٚ الاصااإه ا،لنئٌٗاااٛ لاااد

 امليمىضا
 حتدٖد املىتٕٖا  امليٗالٖٛ لمٍااً التيمٗى٘ الكا٘ امل ي ا 
 بٍاٞ الٍااً التيمٗى٘ الكا٘ امل ي ا 
   ٚٗاااً تماام اوااتثداً الٍااااً التيمٗىاا٘ الااكا٘ امل ااي  ه تٍىٗااٛ وّااالا  إ ال 

الاصٕه ا،لنئٌٗٛ لدٝ الط   امليمىض ٔاكلم املااِٗي امليمفٗاٛ ملّاالا    
 الاصٕه ا،لنئٌٗٛ لدّٖياإ الٚ 

 ٔتٕصم  الدلاوٛ إىل الٍتاٟا التالٗٛ 
  باض وتٕواط٘  لااا  االلتباال     ( 60ا6قٍد وىاتٕٝ   ٔإ  فمٔل  الٛ إ صاٟٗا

التحصٗم٘ امليمه ال بم٘ / البيدٙ لدٝ تفما  قٍٗاٛ البحاث لصااحل التطبٗا      
 البيدٙا

     لااا  بطا اٛ   باض وتٕواطا    ( 60ا6قٍاد وىاتٕٝ    ٔإ  فامٔل  الاٛ إ صااٟٗا 
ت ٗااٗي األ اٞ املّااالٝ ال بمٗااٛ / البيدٖااٛ لاادٝ تفااما  زتىٕقااٛ البحااث لصاااحل      

 التطبٗ  البيدٙا
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فيالٗااٛ اوااتثداً الااتيمي الااكات٘  (  بيٍاإاُ ت0602 لاوااٛ   ااال  قبااد ادتااابم،  
التحصااٗن  قمااٜالااٍاي ارتاابلٚ النىبٕٗتمٖااٛ ه تاادلٖي ادتػمافٗااا     قمااٜال اااٟي 

لٍا اااد ٔال اااٗي اال تصاااا ٖٛ لااادٝ  ااا   الصاااف األٔه     امليااامه ٔتٍىٗاااٛ الاااتانل ا  
 اوتّدف  ِكٓ الدلاوٛ وا ٖم٘ ا  تالثإٌٙ
  ٕٝلدٝ  البا  الصف األٔه الثإٌٙا التحصٗن امليمهلفل وىت 
  ٛٗلدٝ  البا  الصف األٔه الثإٌٙا التانل الٍا دتٍى 
  لدٝ  البا  الصف األٔه الثإٌٙا ال ٗي اال تصا ٖٛتٍىٗٛ بيا 
  التالٗٛ ٔتٕصم  الدلاوٛ إىل الٍتاٟا 
    ٕٝبااض وتٕوااط٘  لاااا   البااا   60ا6ٖٕاااد فاامل  اه إ صاااٟٗال قٍااد وىاات )

زتىٕقاااٛ البحاااث ه التطبٗااا  ال بمااا٘ ٔالبيااادٙ اللتباااال التحصاااٗن امليااامه    
 .لصاحل التطبٗ  البيدٙ

    ٕٝبااض وتٕوااط٘  لاااا   البااا   60ا6ٖٕاااد فاامل  اه إ صاااٟٗال قٍااد وىاات )
دٙ اللتبال الاتانل الٍا اد لصااحل    زتىٕقٛ البحث ه التطبٗ  ال بم٘ ٔالبي

 .البيدٙالتطبٗ  
    ٕٝبااض وتٕوااط٘  لاااا   البااا   60ا6ٖٕاااد فاامل  اه إ صاااٟٗال قٍااد وىاات )

زتىٕقااااٛ البحااااث ه التطبٗاااا  ال بماااا٘ ٔالبياااادٙ اللتبااااال وٕا ااااف ال ااااٗي        
 ااال تصا ٖٛ لصاحل التطبٗ  البيدٙ

قمااٜ تنٍٕلٕاٗااا فيالٗااٛ بمٌاااوا  اااٟي  (  بيٍاإاُ ت0600 لاوااٛ  ستىااد لمٗاااٛ،  
ٞ  ه االصااااطٍاق٘الااااكااٞ                  املٕا اااال االلنئٌٗااااٛ التيمٗىٗااااٛ   تٍىٗااااٛ وّااااالا  بٍااااا

ٛ   اااإٞ هلاااادٝ  اااا   ٌاااايبٛ تنٍٕلٕاٗااااا امليمٕوااااا       توياااااٖل ادتاااإ ٚ الٍاااااوم
 اوتّدف  ِكٓ الدلاوٛ وا ٖم٘ 

 تنٍٕلٕاٗا إىل اذتااٛ ودٝ قمٜ التيمف  ٞ ٘  الاكاا ٛ  االصاطٍاق ٛ  بصاا  قاوا

ٛ  ٌٔااي التيماٗي   ٛ  الكاٗا ٛ  بصاا ٜ  لمتػماا  لاصا ٛ  املٍان    قما  ه املثتماا
 .اجملاه اليبٕٙ

 الكاٗٛ التيمٗي بماوا ٔإٌتاذ تصىٗي توي حتدٖد. 
 تيمٗى٘ بمٌاوا ٔإٌتاذ تصىٗي  ٘ ٛ   اا ٞ  وّاالا   لتٍىٗا االلنئٌٗاٛ   املٕا ال  بٍاا

 .التيمٗىٗٛ املٕا ل وطٕلٙ لدٝ التيمٗىٗٛ
 ٛلاو   ٝ ٛ  واد ٘  الاٌااوا  فيالٗا ٛ  ه امل اي   التيمٗىا ٞ  وّاالا   تٍىٗا املٕا ال   بٍاا

 .التيمٗىٗٛ املٕا ل وطٕلٙ لدٝ التيمٗىٗٛ االلنئٌٗٛ

 ٔتٕصم  الدلاوٛ إىل الٍتاٟا التالٗٛ 
  ت بض وتٕوط٘  لاا  الط   60ٔإ  فمل  ٔ  اللٛ إ صاٟٗٛ قٍد وىتٕٝت، 

 لبطا ااٛ البياادٙال ٗاااً  هاجملىاإقتض التيمٖبٗااٛ، ٔاجملىٕقااٛ الضااابطٛ    ه
ٛ  اليىماااا٘و  اااااٛ األ اٞ   ملّااااالا  صااااٗاٌٛ اذتاوااااا اذلاااا٘ لصاااااحل اجملىٕقاااا

 التيمٖبٗٛا

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/171102/posts
http://kenanaonline.com/users/HaresAmmar/tags/151817/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/183821/posts
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      ت باض وتٕواط٘  لااا   ا       60ٔاد فمل  ٔ  اللاٛ إ صااٟٗٛ قٍاد وىاتٕٝت، 
 ال ٗااااً هتنٍٕلٕاٗااا التيمااٗي باجملىٕقاااٛ التيمٖبٗااٛ، ٔاجملىٕقاااٛ الضااابطٛ     

 اذتاوا اذل٘ لصاحل اجملىٕقٛ التيمٖبٗٛاللتبال وااِٗي صٗاٌٛ ا البيدٙ

(  بيٍاإاُ تفاقمٗااٛ بمٌاااوا  اااٟي قمااٜ ٌاااي  0600 لاوااٛ  قبااد الاامؤٔف ستىااد،  
التيمٗي الكاٗٛ لتٍىٗٛ بيا وااِٗي ٔوّالا  صٗاٌٛ اذتاوا اذل٘ لدٝ     

 ٌيبٛ تنٍٕلٕاٗا التيمٗيت

ٌ اواااتّدف  ِاااكٓ الدلاواااٛ  ااااي التيااامف إىل وااادٝ فاقمٗاااٛ بمٌااااوا  ااااٟي قماااٜ 
التيمٗي الكاٗٛ لتٍىٗٛ بيا وااِٗي ٔوّالا  صٗاٌٛ اذتاوا اذل٘ لدٝ     

 ٌيبٛ تنٍٕلٕاٗا التيمٗيا 

            ق اوااتثداً  اٟىااٛ وااااِٗي، ٔ اٟىااٛ وّااالا  صااٗاٌٛ اذتاوااا اذلاا٘، ٔالتبااال    
ه وااااِٗي، ٔالتبااال ه وّااالا  صااٗاٌٛ اذتاوااا اذلاا٘، ٔبطا ااٛ و  اااٛ ل ٗاااً  

 املٍّا ٌبْ التيمٖثا  اتبلبالاٌاواا  الٝاملّادتاٌا 

 ٔتٕصم  الدلاوٛ إىل الٍتاٟا التالٗٛ 
 ٔ         ٛااااإ  فاااامل  ٙ  اللااااٛ إ صاااااٟٗٛ بااااض اجملىاااإقتض التيمٖبٗااااٛ ٔالضااااابط                 

ه  لاااااا  ال ٗاااااً البياااادٙ لناااان وااااَ االلتبااااال ٔبطا ااااٛ امل  اااااٛ لصاااااحل  
 اجملىٕقٛ التيمٖبٗٛا  

 صاٟٗٛ بض وتٕواط٘  لااا   ا   تنٍٕلٕاٗاا التيماٗي        فمل  ٔ  اللٛ إٕٔا 
ه اجملىٕقاااٛ التيمٖبٗاااٛ ٔاجملىٕقاااٛ الضاااابطٛ ه ال ٗااااً البيااادٙ لبطا اااٛ       
و  اااااٛ األ اٞ اليىماااا٘ ملّااااالا  صااااٗاٌٛ اذتاوااااا اذلاااا٘ لصاااااحل اجملىٕقااااٛ  

 التيمٖبٗٛا 
 فمل  ٔ  اللٛ إ صاٟٗٛ بض وتٕواط٘  لااا   ا   تنٍٕلٕاٗاا التيماٗي      ٕٔا  

 جملىٕقتض التيمٖبٗٛ ٔالضابطٛ لصاحل اجملىٕقٛ التيمٖبٗٛا  ه ا
 فم اااا  ا  اللاااٛ إ صااااٟٗٛ باااض وتٕواااطا   لااااا  التطباااٗ ض ال بمااا٘       ٕٔاااا  

ٔالبيدٙ لمىيىٕقتض الضاابطٛ ٔالتيمٖبٗاٛ ه بطا اٛ امل  ااٛ ل ٗااً ت اٞ      
 الط   ه وّالا  صٗاٌٛ اذتاوا اذل٘ا

    ا ه إاىاااا  بياااا واااااِٗي صاااٗاٌٛ   واااا تٍااال الٍتااااٟا إىل فاقمٗاااٛ الاٌااااو
اذتاوااا اذلاا٘ لاادٝ  اا   ٌاايبٛ تنٍٕلٕاٗااا التيمااٗي بنمٗااٛ اليبٗااٛ الٍٕقٗااٛ    
ب ٍا ٔ لم لمتيمف قمٜ اليتا  ٔاملنٌٕا  ارتاصاٛ باذتاواا اذلا٘ الا  تاٗاد      

 االط   ه التيمف قمٜ املٍن   ال  تٕااّّي ٔاٗاٗٛ ق اّا

فيالٗااٛ بمٌاااوا تيمٗىاا٘  ااا٘ ه تٍىٗااٛ    (  بيٍاإاُ ت0606 لاوااٛ  قىااا  باادٖل،  
 ٛ ا  تالتحصااااٗن لاااادٝ  اااا    ىااااي تنٍٕلٕاٗااااا التيمااااٗي بنمٗااااا  اليبٗااااٛ الٍٕقٗاااا

التياااامف قماااٜ  ٔل الاااااوا الكاٗاااٛ ه إ الٚ امل ااااملا     اواااتّدف  ِاااكٓ الدلاواااٛ    
ا،لنئٌٗٛ، ٔالتيمف قمٜ فاقمٗاٛ الاٌااوا امل اي  قماٜ  ا    ىاي تنٍٕلٕاٗاا        
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يبٗااٛ الٍٕقٗااٛا ٔ ااد ق التٗااال قٍٗااٛ قٍاإاٟٗٛ وااَ  اا    ىااي  التيمااٗي بنمٗااا  ال
 ا0606 اا 0662قاً  اا الام ٛ المابيٛ اا تنٍٕلٕاٗا التيمٗي

 البااا، بٍٗىااا بمااؼ قااد      06ٔ ااد بمااؼ قااد  الطاا   ه التيمبااٛ االوااتط قٗٛ      
 البااااا ٔاوااات ثدً ه ِاااكٓ الدلاواااٛ املٍّيااااُ     03الطااا   ه التيمباااٛ الٍّاٟٗاااٛ  

لتحمٗماا٘ ه إقاادا  ا، ااال الٍاامٙ، ٔالتياامٖث ه التح اا  وااَ فيالٗااٛ  الٕصاا٘ ا 
                    الٍىاااإ ذ امل ااااي  ه تاااادلٖي امل ااااملا ٔ ااااد ق إقاااادا  التبااااال حتصااااٗم٘ اااااأ اٚ       
هلكٓ الدلاوٛ تضىَ إقدا  ادٔه وٕاصاا ، اىا    صٗاغٛ وام ا  االلتباال  

             الصاإا  ٔارتطااأ، فااط االلتٗااال    باوااتثداً م مااٛ تٌاإاع وااَ االلتبااالا   فااط     
 وَ وتيد ، ٔفط األو٠مٛ املصٕلٚا 

ٔااإ  فاامٔل  الااٛ إ صاااٟٗال بااض وتٕوااطا   لاااا  قٍٗااٛ   إىل الٍتاااٟا  تٕصاامٔ
الدلاوٛ ه ال ٗاً ال بم٘ ل لتبال التحصٗم٘ ٔوتٕوطا   لاااتّي ه ال ٗااً   

 البيدٙ ل لتبال ٔ لم لصاحل ال ٗاً البيدٙا

  ااا٘تصااىٗي ٔتٍاٗااك بمٌاااوا تيمٗىاا٘ (  بيٍاإاُ ت0662، وٍااٜ قصااى ٛ   لاواا
اواتّدف  ِاكٓ الدلاواٛ    ا  تلتٍىٗٛ املاااِٗي األواواٗٛ لمازتاٛ وٕاّاٛ األِاداف     

 وا ٖم٘ 
  تٍىٗتّا لدٝ  ٔال  ظتاحتدٖد املااِٗي األواوٗٛ لمازتٛ وٕاّٛ األِداف

 لط   الام ٛ المابيٛ بنمٗٛ اليبٗٛ الٍٕقٗٛ ٌيبٛ إقدا  ويمي  اوا جل٘ا
   ٘لتٍىٗااٛ املااااِٗي األواوااٗٛ لمازتااٛ وٕاّااٛ     ااا٘تصااىٗي بمٌاااوا تيمٗىاا

األِااداف لطاا   الام ااٛ المابيااٛ بنمٗااٛ اليبٗااٛ الٍٕقٗااٛ ٌاايبٛ إقاادا  ويماااي          
  اوا جل٘ا

  التيمٗىاا٘ الااكا٘ امل ااي  ه تٍىٗااٛ   التح اا  التياامٖث وااَ فيالٗااٛ الاٌاااوا
 ااملااِٗي األواوٗٛ لمازتٛ لدٝ قٍٗٛ الدلاوٛ

    تٕاْٗ الدلاوا  املىت بمٗٛ ضتٕ تٕ ٗف بماوا التيمٗي الكاٗٛ بصإلٚ تٔوال
  الن اليىمٗٛ التيمٗىٗٛا

   ٘وٕاااٛ لطاا   الام ااٛ المابيااٛ بنمٗااٛ اليبٗااٛ      ااا٘تصااىٗي بمٌاااوا تيمٗىاا
 الٍٕقٗٛ ٌيبٛ إقدا  ويمي  اوا جل٘ا

          ٝإ ّال ٔتٕ اٗري املاااِٗي األواواٗٛ لمازتاٛ وٕاّاٛ األِاداف ٔتٍىٗتّاا لاد
 الط  ا

 ٔتٕصم  الدلاوٛ إىل الٍتاٟا التالٗٛ 
       ٛال تٕااااد فااامٔل  ا   اللاااٛ إ صااااٟٗٛ باااض وتٕواااط  لااااا   ااا   اجملىٕقااا

ٔاجملىٕقاااٛ الضاااابطٛ ٔ لاام بالٍىااابٛ أل اٞ االلتباااال التحصاااٗم٘  التيمٖبٗااٛ  
 ال بم٘ لمىااِٗي األواوٗٛ لمازتٛ املٕاّٛ بالناٍٟا ا   

      تٕاد فمٔل  ا   اللٛ إ صاٟٗٛ بض ال ٗاً ال بما٘ ٔالبيادٙ مل ٗااً واااِٗي
الازتااٛ املٕاّااٛ بالناٍٟااا  ٔ لاام بالٍىاابٛ لمىيىٕقااٛ التيمٖبٗااٛ لصاااحل       

  ال ٗاً البيدٙا
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      ٛتٕاااااد فاااامٔل  ا   اللااااٛ إ صاااااٟٗٛ بااااض وتٕوااااط  لاااااا   اااا   اجملىٕقاااا
التيمٖبٗاٛ ٔاجملىٕقاٛ الضااابطٛ ٔ لام ه ال ٗااً البياادٙ لصااحل اجملىٕقااٛ      

 التيمٖبٗٛا

 تعليق عاو على الدزاسات السابقة :  
فاقمٗاااٛ باااماوا  قماااٜاواااتثدو  ويااااي الدلاواااا  املاااٍّا التيااامٖث لمتيااامف 

َ املاتػلا  التابياٛ وثان التحصاٗن الدلاوا٘، تٍىٗاٛ       قد  وا  التيمٗي الكاٗٛ قمٜ
 وّااالا  الااتانل، تٍىٗااٛ وّااالا  الازتااٛ، تٍىٗااٛ بيااا وّااالا  قىمٗااا  اليمااي        

الدلاوا  الىاب ٛ اليدٖد وَ ت ٍٗا  ٔتواالٗا    تضىٍٔ تأِٗن الط   امليمىضا
 ا الن املتوىا  التيمٗىٗٛ تّاال  تتاد قمٜ تِىٗالكااٞ االصطٍاق٘ ٔ

                البحاااث اذتاااال٘ وااال الدلاواااا  الىااااب ٛ ه تٌاااْ تٕااااد فاقمٗاااٛ اااابلٚ  ٔتتاااا
فّاإ ٖيتااا اذتاان  ٌاااي التيمااٗي الكاٗااٛ ه املتوىااا  التيمٗىٗااٛ،    وااَ اوااتثداً  

    ٔ غتتمااف البحااث  األوثاان ه ت مٗاان الصاايٕبا  الاا  تٕااااْ الطاا   قٍااد الااتيميا 
تيمٗىااا٘ ٔبٍااااٞ ٌاااااً  اذتاااال٘ قاااَ الدلاواااا  الىااااب ٛ ه إٌاااْ ٖ ااإً بتصاااىٗي  

 ٘ لتٍىٗاٛ وّاالا  التحمٗان ا، صااٟ٘ لطا   الام اٛ األٔىل  بمإً         إلنئٌ٘  اا
                          ِٔااااااكا وااااااا مل تتياااااامض   لااااااا  بنمٗااااااٛ اليبٗااااااٛ الٍٕقٗااااااٛ ااويااااااٛ املٍصاااااإلٚ،   

 ا لْ تٙ وَ الدلاوا  الىاب ٛ

   اذتال٘ هٔتتىثن تٔاْ االوتاا ٚ وَ الدلاوا  الىاب ٛ ه البحث 
  ٘صٗاغٛ تىاؤال ٔ التٗال وٍّا البحثٔصٗاغٛ وٍنمٛ البحث اذتال. 
    ٌٞااااي التيماااٗي وااااقد  الدلاواااا  الىااااب ٛ ه ويمفاااٛ ويااااٖل ٔلطااإا  بٍاااا

 االكاٗٛ
 التيمف قمٜ األ ٔا  املىتثدوٛ ه ِكٓ الدلاوا  ٔاالوتاا ٚ وٍّا. 
 التيمف قمٜ بيا األوالٗا ا، صاٟٗٛ ٔاالوتاا ٚ وٍّا. 

 تصنيه أدوات البحح : 
 اختباز لقياس مهازات التحليل اإلحصائي : 

ه  ٕٞ األِداف الياوٛ ٔا،اماٟٗٛ، ٔاحملتٕٝ التيمٗى٘،  اً البا ث بتصىٗي 
٘   ٍٖٔااااٞ التباااال  ، ٔ اااد ق تصاااىٗي، ٔ اااد وااام   ل ٗااااً وّاااالا  التحمٗااان ا، صااااٟ

 االلتبال ه إقدا ٓ باملما ن اذتٗٛ 

  اهلدف مً االختباز: 
٘ ّٖاادف االلتبااال إىل  ٗاااً   لطاا   قٍٗااٛ البحااث   وّااالا  التحمٗاان ا، صاااٟ

لمىحتاإٝ اليمىاا٘ قٍااد املىااتٕٖا  امليمفٗااٛ، ٔ لاام مليمفااٛ واادٝ حت ٗاا  الطاا      
 ألِداف  لاوٛ الٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ امل ي ا

 تعلينات االختباز : 
   قٍٗااٛ  ااً البا ااث بصاٗاغٛ تيمٗىااا  االلتباال بصاإلٚ واّمٛ ٔٔا ااحٛ لمطا     

  البحث، ٔ د لٔق٘ قٍد صٗاغٛ تيمٗىا  االلتباال تُ تٕ اري  اهلادف واَ االلتباال     
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قد  وام ا  االلتبال، نوَ االلتبال، الدلاٛ النمٗٛ ل لتباال، تُ تٕ اري لمطالاا    
 اٗاٗٛ ا،اابٛ قمٜ تو٠مٛ االلتبال(ا

 إعداد االختباز يف صوزته األولية : 
 ( وام ٚا06األٔلٗٛ وَ   تنُٕ االلتبال ا،لنئٌ٘ ه صٕلتْ

 صدق االختباز : 
ٖيد االلتبال صا  ا إ ا ااُ ٖ ٗي وا ٔ ل ل ٗاوْ  ٗث ق قامض االلتباال   
قمٜ زتىٕقٛ وَ احملنىض وَ ارتااٞ ه زتاه اذتاواا اذلا٘ ٔاملٍااِا ٔ امل     

 التدلٖي ٔتنٍٕلٕاٗا التيمٗي، ٔ لم لمتأاد وَ 
 و وٛ ٔٔ ٕ  تيمٗىا  االلتٗال وَ وتيد ا 
     َوٍاوااابٛ قاااد  املاااام ا  ه اااان واااَ توااا٠مٛ الصااإا  ٔارتطاااأ، ٔااللتٗاااال وااا

 وتيد ا
 ودٝ صحٛ الصٗاغٛ المػٕٖٛ ٔوٍاوبتّا لمط   قٍٗٛ البحثا 
  ودٝ ص  ٗٛ التطبٗ  انن لمتطبٗ ا 

( ٖٕ اااري ٌىااابٛ اتااااال الىاااا ٚ احملنىاااض  ااإه وااادٝ تااإافم امليااااٖل    0اااادٔه  
 الىاب ٛ ه االلتبالا

 اتاال احملنىض  ٕه االلتبال( ٌىبٛ 0ادٔه  
 الٍىبٛ النمٗٛ الىابل الىا ً ارتاوي المابل الثالث الثاٌ٘ األٔه احملني
ٌىبٛ 
 االتاال

 70ا23 020066ا23 066 20 066 0ا23

، ٔ ااد اتااا  الىااا ٚ ل لتبااال( ٌىاابٛ اتاااال الىااا ٚ احملنىااض 0ٖٕٔ ااري ااادٔه  
ل وتثداً ٔفا  الٍ اا     االلتبالقمٜ ص  ٗٛ (% 70ا23احملنىُٕ بٍىبٛ اتاال  

ٔفااٜ  اإٞ تلاٞ الىااا ٚ احملنىااض  اااً البا ااث بااإاماٞ   االاا  ق اوااتاتاّٟي  ٕهلااا
اليدٖاااد واااَ التيااادٖ    ٗاااث ق  اااكف بياااا املاااام ا  ٔإقاااا ٚ صاااٗاغٛ بياااا       
املااام ا  األلاامٝ ٔتصاابري قااد  وااام ا  االلتبااال بيااد تياادٖ   الىااا ٚ احملنىااض     

 االلتبال صاذتا لمتطبٗ  ه التيمبٛ االوتط قٗٛا( وام ٚا ٔبكلم تصبري 00 

  التجسبة االستطالعية لالختباز: 
بياااد قااامض االلتباااال التحصاااٗم٘ قماااٜ الىاااا ٚ احملنىاااض ٔقىااان التيااادٖ        
   امل ي ااٛ ق جتمبااٛ االلتبااال قمااٜ قٍٗااٛ اوااتط قٗٛ وااَ الطاا  ، ٔااااُ اهلاادف   

 وَ التيمبٛ االوتط قٗٛ 
  ًلتطبٗ  االلتبالاحتدٖد الهوَ ال ن 
 ىا  وياون الىّٕلٛ ٔالصيٕبٛ لنن وام ٚ وَ وام ا  االلتبالا  
 ىا  مبا  االلتبالا  

 ٔ د ق  لم وَ ل ه ا،اماٞا  اذتٗٛ 
   الام ااٛ األٔىل ( قٍاامٚ  اا   وااَ  اا   06حتدٖااد قٍٗااٛ اوااتط قٗٛ  ٕاوّااا

 ا ٍصٕلٚب ىي إقدا  ويمي اذتاوا اذل٘ بنمٗٛ اليبٗٛ الٍٕقٗٛ ااويٛ امل
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 جتّٗه االلتبال ٔ لٗن االلتبالا 
      ٛتطبٗ  االلتبال قمٜ قٍٗٛ الطمبٛ ول تمك الهوَ واتإ  لجااباٛ قماٜ توا٠م

 االلتبالا
    اااً البا ااث بيااد االٌتّاااٞ وااَ االلتبااال بتصااحٗري ت اٞ الطاا   قمااٜ االلتبااال 

 ٔت دٖم الدلاا ا
 ىا  الثبا  لنن وام ٓ وَ وام ا  االلتبالا  

 شمً االختباز : 

 ٗث  اً البا ث بتىيٗن الهوَ الايم٘ الكٙ اوتػم ْ ان  الا وَ     
اليٍٗااٛ االوااتط قٗٛ لجاابااٛ قااَ تواا٠مٛ االلتبااال، مااي  اااً البا ااث نىااا  نوااَ  

 االلتبال وَ ل ه الي  ٛ التالٗٛ 

ٔااااُ وتٕوااط نوااَ االلتباااال الااكٙ تلااكٓ البا اااث ٔاقتااآ الااهوَ الايمااا٘        
 (   ٗ ٛا 006ل لتبال، ِٕ  

 ملفسدات االختباز معامل السهولة والصعوبة : 
ِإ  اكف    ،إُ اهلادف واَ  ىاا  وياوان الىإّلٛ ٔالصايٕبٛ ملاام ا  االلتباال        

 ٛ ق  ىااا   االصاايٕبٛٔتٖضااال املااام ا  املتٍاِٗااٛ ه   ،املااام ا  املتٍاِٗااٛ ه الىاإّل
 وياون الىّٕه وَ الي  ٛ التالٗٛ 

 ق  ىا  وياون الصيٕبٛ وَ الي  ٛ التالٛ 

( تناإُ ٌاادٖدٚ 76اقتاا البا ااث تُ املااام ا  الاا  ٖهٖااد وياواان واإّلتّا قااَ   
( تنُٕ ٌادٖدٚ الصايٕبٛا   06الىّٕلٛ، ٔتُ املام ا  ال  ٖ ن وياون وّٕلتّا قَ  

 الىّٕلٛ ٔالصيٕبٛ ألو٠مٛ االلتبال ه صٕلٚ الٍّاٟٗٛا( ٖٕ ري وياون 0ادٔه  

( وياون الىّٕلٛ ٔالصيٕبٛ ألو٠مٛ االلتبال0ادٔه  
 وياون الصيٕبٛ وياون الىّٕلٛ ل ي الىتاه وياون الصيٕبٛ وياون الىّٕلٛ ل ي الىتاه

 0606 3700ا0002ا006
67ا2000ا00 060600 0
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07ا0000ا20 3000ا0722ا00 0
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 ثبات االختباز: 

بماااؼ  ق  ىاااا  مباااا  االلتباااال قماااٜ زتىٕقاااٛ التيمباااٛ االواااتط قٗٛ الااا    
الام ااٛ األٔىل ب ىااي إقاادا  ويمااي اذتاوااا اذلاا٘    (  اا   وااَ  اا    06قااد ِا  

  ٚ                     بيااااد تواااابٕقض وااااَ التطبٗاااا  األٔه   ،بنمٗااااٛ اليبٗااااٛ الٍٕقٗااااٛ ااويااااٛ املٍصاااإل
مااي  ىااا وياواان االلتبااا  بااض التطبٗاا  األٔه ٔالثاااٌ٘،  ٗااث مااي  ىااا  مبااا        

(، ٖٔيااد  لاام 20ا6امٌٔبااا ( ٔبمااؼ و اادالِا   االلتبااال باوااتثداً ويا لااٛ  تلاااا  
 وتٌمال قمٜ تُ االلتبال قمٜ  لاٛ قالٗٛ وَ الثبا ا

 الصوزة اليهائية لالختباز : 

بيد االٌتّاٞ وَ لطإا  إقادا  االلتباال، ٔالتأااد واَ صاد ْ ٔمباتاْ، تصابري         
 ( وام ٚا06االلتبال ه صٕلتْ الٍّاٟٗٛ ونٌٕال وَ  

 ي الركياليظاو التعليني اإلللرتوى : 
 مسحلة الدزاسة والتحليل: أوال : 
  اهلدف العاوحتديد : 

ه ستألاااٛ تٕ ٗاااف ت ٍٗاااا    البحاااثٌبيااا  فنااامٚ حتدٖاااد اهلااادف اليااااً واااَ    
 ااا٘ لتٍىٗااٛ وّااالا   إلنئٌاا٘ ه تصااىٗي ٌااااً تيمٗىاا٘   الااكااٞ االصااطٍاق٘
  ٘ ، ٔبمٌاااوا ٖتبااال تواامٕ  التااادلٖي   الدلاوااا  اليمٗاااا لطااا    التحمٗاان ا، صاااٟ

 الت مٗدٙ ٔ ٗاً تّٖىا تاثم فاقمٗٛ ه تٍىٗٛ تمم املّالا ا

 حتديد املتطلبات واإلملاىيات الواجب توافسها : 
ٔتٍااىن  لاوااٛ ٔا اال املاإال  املتا ااٛ مااي حتدٖااد املتطمبااا  ٔا،وناٌٗااا  ال نوااٛ   

 ٘ ا ٔ لاام بتحدٖااد ٔجتّٗااه الااااوا  الااكا٘ ا،لنئٌاا٘ ،ٌتاااذ الٍااااً التيمٗىاا
 ٛ ٛ ٔاحملااد ا    ٔال ٗاإ ، التىااّٗ  ، بااكلم ٔحتدٖااد   ٔاألاّااهٚ ارتاصاا  التيمٗىٗاا

 اا،لنئٌ٘ الكا٘ التيمٗى٘ الٍااً،ٌتاذ قٍاصم  ٔا، الٖٛ،

 حتديد خصائص املتعلنني : 
  تيمٗىاا٘ ويااض ٍٖبػاا٘ تُ ٌتياامف   لٍااااًلناا٘ ٌضااىَ صتااا  املااتيمي ه  لاوااتْ    

قمٜ ارتصاٟل ٔال دلا  ارتاصٛ بْ اام ا ٔ د ق حتدٖد لصاٟل املاتيمىض  
 ٔف ال ملا ٖم٘ 

  ٛ األٔىل الدبمًٕ ارتا  بنمٗاٛ اليبٗاٛ الٍٕقٗاٛ    ادتٍي      ٔ البا  الام
 ااويٛ املٍصٕلٚا

      ٛالاااا ٔ الباااٛ(، زتىٕقاااٛ جتمٖبٗاااٛ     06قاااد  الطااا    زتىٕقاااٛ  اااابط                
 (ا الا ٔ البٛ 06 
 مل ٖااادلً فٗااال الطااا   تٖاااٛ و اااملا   لاواااٗٛ  ا  ق  اااٛ   واااتػلا  البحاااث

 مبتػلا  البحثا

  التحليل اإلحصائيحتديد مهازات : 

الام اٛ   املٕاّاٛ لطا     و امل اال صااٞ،   اً البا ث باحل ٔحتمٗان ستتإٝ   
األٔىل الاادبمًٕ ارتااا  بنمٗااٛ اليبٗااٛ الٍٕقٗااٛ ااويااٛ املٍصاإلٚ، مااي  اااً البا ااث    
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اواااتبٗاُ لتحدٖاااد تِاااي املّاااالا  الااا  عتتااّاااا  ااا   الدلاواااا  اليمٗاااا      بيىااان 
لمتحمٗن ا، صاٟ٘، ٔق قمض االواتبٗاُ قماٜ زتىٕقاٛ ارتاااٞ ٔاملتثصصاض      
ه زتااااه ا، صااااٞ ٔاذتاواااا اذلااا٘ مليمفاااٛ جلاّٟاااي ٔحتدٖاااد وّاااالا  التحمٗااان       

ٍاااً التيمٗىا٘   ٔق حتدٖد املّالا  التالٗٛ املما  تٍىٗتّا واَ لا ه ال  ا، صاٟ٘، 
  ا،لنئٌ٘ الكا٘

 ٌ٘االتٕنٖيا  التنمالٖٛ ٔالتىثٗن البٗا 
 اليٍٗٛ ٔتوالٗا التٗالِاا 
 و اٖٗي الٍهقٛ املماهٖٛا 
 و اٖٗي التٍت ا 
 صٗاغٛ الامٔض ا، صاٟٗٛ ٔالتبالِاا 

 حتديد أسلوب التعله : 
    ٘ ٘  تاتي قىمٗاٛ الدلاواٛ لمٍااااً التيمٗىا امل اي  ٔفا  توااي    الااكا٘ ا،لنئٌا

ٖ يد فطال وَ تفا  تامٖد التيماٗي،  ٗاث تيتىاد قىمٗاٛ      التيمٗي املاوا، ٔالكٙ 
ً التيمي قماٜ التااقان باض املاتيمي      ، ٔالاكٙ واٗتي ت دناْ واَ لا ه اّاان       ٔالٍااا

          ْ  النىبٕٗتم، نٗاث ٖصابري لنان  الاا اّاان وىات ن ٖىاتطٗل الدلاواٛ واَ ل لا
 ٚ الاااا  وتىااااتثدً ه قىمٗااااٛ الااااتيمي  ا    ٔ ااااد تأاااااد البا ااااث وااااَ تُ األاّااااه

 وٕاصاا  تصمري ليمض بماوا الٕواٟط املتيد ٚ  ُٔ إبطاٞا

 مسحلة التصنيه واإلعداد: ثاىيا : 
  لليظاوإعداد احملتوى التعليني : 

ق إقاادا  املااا ٚ التيمٗىٗااٛ وااَ لاا ه حتمٗاان املّاااً األواوااٗٛ ملااااِٗي ٔوّااالا   
الام ٛ األٔىل الادبمًٕ ارتاا  بنمٗاٛ اليبٗاٛ     املٕاّٛ لط    التحمٗن ا، صاٟ٘

ٔاٌت ال قٍاصم احملتٕٝ وَ األِداف الىاب  حتدٖدِا  الٍٕقٗٛ ااويٛ املٍصٕلٚ،
     ٜ حت ٗ ّااا  ٗاث ق التٗاال ٔصاٗاغٛ      نٗث ٖػطاٜ احملتإٝ األِاداف ٖٔيىان قما

 احملتٕٝ ه  ٕٞ املياٖل التالٗٛ 
   احمٗن ا، صاٟ٘التتُ ٖنُٕ احملتٕٝ ومتبطال مبااِٗي ٔوّالا 
 تُ ٖماقٜ احملتٕٝ  ااا  املتيمىض ٔ دلاتّي التيمٗىٗٛا 
      ٚتُ ٖتااإافم بااااحملتٕٝ ويٗاااال االواااتىمالٖٛ ٔالتتاااابل نٗاااث تمتناااه اااان لاااا                

 قمٜ زتىٕقٛ ارتاا  الىاب ٛ ٔتنُٕ  ّدٚ لمثاٚ التالٗٛا
         فاٛ باض قٍاصاام   وماقااٚ التناوان باض قٍاصام احملتإٝ نٗاث تتضاري ٔ ادٚ امليم

 احملتٕٝا
           إوناٌٗٛ صاٗاغٛ احملتإٝ ه  ٕالاا الٕوااٟط التيمٗىٗاٛ وال تٕ ٗاف إوناٌٗاا

 اذتاوا ٔالااوا وتيد ٚ الٕواٟطا

 تصنيه املقسز االللرتوىي : 
ق تصااىٗي امل اام ا،لنئٌاا٘ ارتااا  مبّااالا  التحمٗاان ا، صاااٟ٘ وااَ قٍاامٚ   

  Articulate Storyline 2وٕ ٖاإال  تيمٗىٗااٛ ق تصااىٗىّا وااَ لاا ه بمٌاااوا      
 ٔااٌ  االتال٘ 
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 و دوٛ إىل قمي ا، صاٞا 
 الموٕن المٖا ٗٛ ه ا، صاٞا 

 اليٍٗا  ٔ مل التٗالِاا  
 التٕنٖيا  التنمالٖٛا 

 التىثٗن البٗاٌ٘ا 
 و اٖٗي الٍهقٛ املماهٖٛا 

 و اٖٗي التٍت ا 
 و اٖٗي االلتٕاٞ ٔالتام ريا 

 الامٔض ا، صاٟٗٛا 
  ا، صاٟٗٛاالتبال الامٔض 

 ه  ٕٞ املياٖل التالٗٛ ٔق ت ٕٖي امل مل بيد االٌتّاٞ وَ تصىٗىْ 
 تُ تنُٕ  مٖ ٛ قمض احملتٕٝ ٔتٍاٗىْ وٍٕ ٛا 
 تال ٖ تصم  ٔل املتيمي قمٜ التم ٘ ف ط بن التااقن ٔاالظتابٗٛ ول امل ملا 

        ٕ  لٚتُ ٖيتىد امل امل قماٜ األ ٔا  ٔالٕوااٟط املتياد ٚ االلنئٌٗاٛ  الاٍل، الصا
اذتمااٛ، الصاإ ، المواإً، املثططااا ( واال الياٗااه قمااٜ ادتاٌااا الاإ ٗا٘  

 لتمم الٕواٟطا

 وّٕلٛ تصىٗي صاحا  امل مل دتىٗل املتيمىضا 

         ٚ ااامٔلٚ ت ااادٖي التػكٖاااٛ المااياااٛ املىاااتىمٚ لمى ااامل ا،لنئٌااا٘ ٔاالواااتاا               
 ٗ ي الايااه ٔوىاتٕٝ   وَ األ ٔا  ٔٔواٟن االتصاه االلنئٌٗٛ ال  حت   التيما

قاه وَ االصتان التيمٗى٘ ٔتتٗري فم  تيمٗىٗٛ   ٗ ٗٛ ألقادا  اابلٚ لاالذ    
 الاصن الدلاو٘ الت مٗدٙ  ُٔ الت ٗد نيي الاصن تٔ الٕ   تٔ التنماٛا

  منط اإلحبازاختياز : 
ٖيتىاااد الٍاااااً التيمٗىااا٘ ا،لنئٌااا٘ الاااكا٘ امل اااي  قماااٜ فاااط ا،ناااال         
   اهليااض، ِٔااكا الااٍىط ٖيتىااد قمااٜ املااهذ بااض تاثاام وااَ فااط لجنااال ٔبالتااال٘      
      ٚ   ٖنُٕ الٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الاكا٘ امل اي  غٍٗاا بأفاا  ا،ناال املتياد 

نُٕ واٗدا لمىتيمي؛  ٗث ٖمٝ ِٔكا التيد  ه تفا  ا،نال بدالن الٍااً  د ٖ
البا ااث تُ التيااد  ٖماقااٜ وباادت وتطمبااا  قاامض ااان اااهٞ وااَ تاااهاٞ احملتاإٝ       

 ويٗا ٔلاٞ حت ٗ  األِداف التيمٗىٗٛا

( لمٖطٛ ول اليىن ه الٍااً التيمٗىا٘ ا،لنئٌا٘ الاكا٘    0ٌنن   ٖٕٔ ري
ِاا٘ قبااالٚ قااَ ٔوااٗمٛ قاامض بصاامٙ لتٕ ااٗري املىااالا  الاا  واإف ٖىاال    امل ااي ، 

 املاوااحت ٗ  األِداف املٕ ٕقٛ وَ  بن  إىللمٕصٕه وىتثدً الٍااً فّٗا 
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 امل ي ا،لنئٌ٘ الكا٘ الٍااً لمٖطٛ ول اليىن ه ( 0ٌنن  
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 تصنيه هيلل الربىامج ثالجا : : 
  ًاملبادت   ا،لنئٌ٘ الكا٘ التيمٗى٘تصىٗي ٔااّا  التااقن ارتاصٛ بالٍاا

األواو٘ قٍد تصىٗي ٔااّاٛ التااقان ِإ البىاا ٛ ٔقادً املػااالٚ ه نلمفتّاا        
  تااٜ ال تا ااد تِاادافّا التيمٗىٗااٛا ٔوماقاااٚ حتدٖااد وٕا اال قٍاصاام الٕواااٟط      
وَ ٌصٕ  ٔفٗدٖٕ ٔصإل ٔغلِاا قٍاد التصاىٗي  تاٜ تاّام تمام اليٍاصام         

 قمٜ الٍاٌٛ بصٕلٚ وٍاىٛا
 قٍاصاام  إٌتاااذ ٘ ٘  الٍااااً التيمٗىاا  اااً البا ااث باوااتثداً    ا،لنئٌاا٘ الااكا

 ِٔ٘  الكا٘بٍاٞ قٍاصم الٍااً التيمٗى٘  الااوا هزتىٕقٛ وَ 
 Adobe Photoshop CC ٚ ٕابالٍااً  ،ٌتاذ وماا  الصٕل الثابتٛ املٕا 
 Flash CCٌتاذ وماا  الصٕل املتحماٛا،   
 Microsoft Word 2016    ٖ٘ىاااتثدً لنتاباااٛ ٔإ اااافٛ احملتااإٝ الٍصااا  

 ابالٍااً
 Micro Soft Visual Basic .Net 2015 ٛلػااٛ بمزتااٛ تىااتثدً لنتاباا  

 الااوا ٔاكلم لتصىٗي ٔتٍاٗك ٔااّا  التااقنا
 MS SQL Server 2016 ،ٛٔتىااتثدً لتصااىٗي     لػااٛ االوااتي ً املّٗنماا

 ٔبٍاٞ  ٕاقد البٗاٌا ا
  ٛ اواااتثدً البا اااث  اٟىاااٛ وّاااالا  التحمٗااان ا، صااااٟ٘، ٔق        اقااادٚ امليمفااا

، ِٔإ ت اد باماوا الاكااٞ االصاطٍاق٘ لتىثٗان       CLIPS ثٗمّا  الن بمٌاوا 
 امليمفٛا

   ٘ثااان  اقااادٚ بٗاٌاااا     اقااادٚ بٗاٌاااا  الٍاااااً التيمٗىااا٘ ا،لنئٌااا٘ الاااكا 
الٍااااً التيمٗىاا٘ ا،لنئٌاا٘ الااكا٘ ِٗناان الٍااااً امل ااي  ِٔاا٘ قبااالٚ قااَ       

 ىٕقٛ وَ ادتدأه املمتبطٛ بالٍااًازت

ٔتتنااإُ  اقااادٚ بٗاٌاااا  الٍاااااً واااَ تلبااال اااادأه  وتصااااري الٕٖاااا، الاٖاااد          
االلنئٌاا٘، املىااتثدوض، تواا٠مٛ التاادلٖبا ، تواا٠مٛ االلتبااالا ، املاإا  ا،مماٟٗااٛ(ا   

( ٖٕ اااري فااإ ذ ق  اااا   اقااادٚ بٗاٌاااا  الٍاااااً التيمٗىااا٘ ا،لنئٌااا٘       0ٌااانن  
 امل ي ا

E-Mail

Bookmarkes Quiz

Users

User_ID

E-Mail_ID

Bookmarkes_ID

Browser

Browser_ID

Quiz_ID

SendBrowsing

Have

Test

 ( فٕ ذ ق  ا   اقدٚ بٗاٌا  الٍااً ا،لنئٌ٘ التيمٗى٘ امل ي ا0 ٌنن 
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 التلويد  : ثالجاCoding : 
 Visualباواااتثداً لػاااٛ  الاااكا٘ ٗاااث ق اتاباااٛ اااإ  الٍاااااً التيمٗىااا٘ 

Basic.Net   الٍااااًلماامبط بااض املماااا  املثتماااٛ ٔبااض ٔااّااا  التااقاان ٔقٍاصاام 
 املثتماٛا

، ٔلٔقاااا٘ قٍااااد تصااااىٗىْ   التٍاٗااااكٙ لمٍااااااً امل ااااي   ق تصااااىٗي الىااااٍٗالٖٕ  
 ِ٘  ٔزتىٕقٛ وَ األوي ٔاملٕاصاا  الاٍٗٛ ارتاصٛ ببٍاٞ بماوا النىبٕٗتم 

  ٔتمابطّاا قٍاصم الاٌاواالتىمىن املٍط ٘ ه قمض 
 الصٗاغٛ ٔلمِٕا وَ األلطاٞ المػٕٖٛا ٛ   
 التٕ ٗف األوثن ،وناٌا  بمٌاوا الٕواٟط املتيد ٚا 
  ُٕالٍل وتىاونال ٔلالٗال وَ اذتٍٕ ٔا، الٛاتُ ٖن 
 الٕصف الد ٗ  لم طا  ٔاملٍاِد ٔالتتابيا  املمٟٗٛ ٔاملىىٕقٛ ٔالٍصٕ ا 

      ٛ                    ٖتىٗااااه الٍااااااً التيمٗىاااا٘ الااااكا٘ امل ااااي  بإوناٌٗااااٛ التحاااادٖث با، اااااف
إلْٗ تٔ التيدٖن فْٗ تٔ اذتاكف وٍاْ،  تاٜ نناَ لاْ تُ ٖتاهٔ  بادتدٖاد ٔالصاحٗري         
وَ اذت اٟ ، ٔوَ مي فإُ  اقدٚ بٗاٌا  الٍااً الكا٘ امل ي  تىىري لمىىتثدً 
                باااإاماٞ قىمٗاااا  ا، اااافٛ ٔاذتاااكف ٔالتيااادٖن قماااٜ البٗاٌاااا  الااا  ق  ااّاااا       

 املىتحدما اه  اقدٚ البٗاٌا  مبا ٖتٕاف  ول 

 لليظاوتجسيب األولي ال: زابعا : 
ق جتمٖا الٍااً قمٜ قٍٗٛ اوتط قٗٛ، ٔ لم بّدف التأاد وَ 

 املا ٚ اليمىٗٛ املتضىٍٛ بامل مل االلنئٌ٘ بالٍىبٛ لمط  ا  ٕ ٔ 
 وٍاوبٛ ستتٕٝ بالٍىبٛ لمط  ا 
 رتاط  وٍاوبٛ ا،لماذ الاين حملتٕٝ الٍااً، وَ  ٗث لُٕ ارتماٗا ، ٔ يي ا

 ٌٕٔقْ، ٔلٌْٕ، ٔوٍاوبٛ وٕ ل ان قٍصم وَ قٍاصم الٕواٟط ٔٔ ٕ ْا
 وٍاوبٛ األٌٍطٛ املتضىٍٛ بنن  لً ٔودٝ اااٖتّاا 
 الااقمٗٛ الدالمٗٛ لمٍااًا 

ٔ ااد ق التيمٖااا قمااٜ قٍٗااٛ وااَ  اا   الام ااٛ األٔىل الاادبمًٕ ارتااا  بنمٗااٛ  
اليبٗااااٛ الٍٕقٗااااٛ ااويااااٛ املٍصاااإلٚ، ٔ ااااد ااتىاااال البا ااااث واااال تفااااما  اليٍٗااااٛ          
االوااتط قٗٛ ه بداٖااٛ التطبٗاا ، ٌٔاام  هلااي اهلاادف وااَ  لاوااٛ الٍااااً، ٔاٗاٗااٛ  

   اٞ الٍااااً  لاوااتْ وااَ لاا ه النىبٗاإتم، ٔ ااد  اااً البا ااث بياامض بيااا وااَ تاااه    
 Dataقمٜ الط   باوتثداً ٔ دٚ قمض بٗاٌا  النىبٗإتم قماٜ ٌاٌاٛ اابلٚ     

Show       لاام لتيمٖااف الطاا   بنٗاٗااٛ اوااتثداً الٍااااً، ٔاااكلم تياامٖاّي ٔ ،
 بأٌناه المٔابط ه الٍاٌا ، ٔاٗاٗٛ تصاحّاا

  اجملنوعة التجسيبية علىاملقرتح  اليظاوتطبيق: 
       األاّاهٚ  بان تطبٗا  التيمباٛ األواواٗٛ       ااً البا اث واَ التأااد واَ وا و ٛ

 ه صٕلتْ الٍّاٟٗٛا الٍااًلمبحث ٔ اً تٖضال بتحىٗن 
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   َباوااتثداً ٔ اادٚ  الٍااااً اااً البا ااث ه الٗاإً األٔه بياامض بيااا تاااهاٞ واا
، ٔ لاام لتيمٖااف  Data Showقاامض بٗاٌااا  النىبٗاإتم قمااٜ ٌاٌااٛ ااابلٚ     

 ٔاٗاٗٛ التياون ويْا الٍااًالط   بطبٗيٛ 
  البا اااث تُ ظتماااي اااان  الاااا قماااٜ اّاااان وىااات ن، واااهٔ  بىاااىاقٛ لتً   لاع            

 تٜ ال عتاد  تٙ تٍإَٖ لا ه قىمٗاٛ الاتيمي، ٔفاٜ  الاٛ وصاا فٛ الطالاا          
 ألٖٛ صيٕبٛ فإٌْ ٖطما املىاقدٚ وَ البا ثا

 وتابيٛ البا ث لمتطبٗ  بصٕلٚ وٍتاىٛا 

 ىتائج البحح : 
  ىتائج كفاءة التجسبة: أوال : 

لمتح   وَ اااٞٚ الٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الكا٘ امل ي ؛  اً البا ث 
                 بيم ااااْ قمااااٜ زتىٕقااااٛ وااااَ احملنىااااض املتثصصااااض، ٔ لاااام بػاااامض التأاااااد  

 وَ ص  ٗٛ الٍااً امل ي  لمتطبٗ ا

 ٗث  اً الىا ٚ احملنىُٕ باالوتيابٛ قمٜ ف ما  اواتىالٚ لمحناي قماٜ وادٝ     
 ً                 التيمٗىااا٘ ا،لنئٌااا٘ الاااكا٘ امل اااي ؛  ٗاااث اااااٞ  الٍتااااٟا        ااااااٞٚ الٍااااا

 قمٜ الٍحٕ التال٘ 

 امل ي التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الكا٘ ( ٌىبٛ اتاال احملنىض  ٕه الٍااً 0ادٔه  
 الٍىبٛ النمٗٛ الىابل الىا ً ارتاوي المابل الثالث الثاٌ٘ األٔه احملني

 30ا27 32ا06606620 20ا27 066 70ا23 70ا23 ٌىبٛ االتاال

( ٌىبٛ اتاال الىاا ٚ احملنىاض لمٍاااً التيمٗىا٘ ا،لنئٌا٘      0ٖٕٔ ري ادٔه  
قماٜ صا  ٗٛ   %(30ا27الكا٘ امل ي ، ٔ د اتا  الىا ٚ احملنىإُ بٍىابٛ اتااال     

                      امل اااااي  ل واااااتثداً ٔفااااا  الٍ اااااا     التيمٗىااااا٘ ا،لنئٌااااا٘ الاااااكا٘   الٍاااااااً 
الااا  ق اواااتاتاّٟي  ٕهلاااا ٔق إااااماٞ بياااا التيااادٖ   بٍااااٞ قماااٜ تلاٞ الىاااا ٚ    

 احملنىضا

لتنااامالا  اواااتيابٛ ارتاااااٞ    0(،  اااٗي ااااا 06( إىل  2ٔتٕ اااري ادتااادٔه واااَ    
ٔاملتثصصاااض لبٍااإ  االواااتباٌٛ ارتاصاااٛ بت ٗاااٗي الٍاااااً التيمٗىااا٘ ا،لنئٌااا٘    

 الكا٘ امل ي ا

 (االِداف التيمٗىٗٛ ٔاليبٕٖٛاوتيابٛ الىا ٚ احملنىض مليٗال  لتنمالا   0(  ٗي اا2ادٔه  

املام ٚ الم ي
غل وتٕفمإىل  د وا وتٕفم

0* اا
#%#%#%

666602 066 3 االبحثٔتِداف  الٍااًٖتا   0

0 
التيمٗىٗٛ لمٍااً ٔا حٛ ٔاٗدٚ  فاألِدا

 الصٗاغٛا
3 066 666 6 02 

 666602 066 3 تِداف لاصٛاعتتٕٙ ان  لً قمٜ  0
 70ا667 02ا02 0 30ا70 0 تٍاإع وىتٕٖا  األِادافا 2
 666602 066 3 األِداف ومتبٛ بٍنن وٍط ٘ لتح ٗ ّاا 0

 0 لاٛ اذتمٖٛ  – 60ا6* وىتٕٝ 
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 اااا       (، ٔااإ  فاامٔل  الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا   وتاإفم    2ٖتضااري وااَ ااادٔه   
ٛ غاال وتاإفم( لصااٗاغٛ فاان ويٗااال     ااااإىل  ااد وااا  ( االِااداف التيمٗىٗااٛ ٔاليبٕٖاا

٘  اا ٖاده قماٜ وادٝ االتااال      لصاحل االلتٗال  وتٕفم( ه فٗل اليبالا ا   الياال
 (ااالِداف التيمٗىٗٛ ٔاليبٕٖٛويٗال   بض الىا ٚ احملنىض قمٜ إ ٚ

 (النااٞٚ التيمٗىٗٛلتنمالا  اوتيابٛ الىا ٚ احملنىض مليٗال   0(  ٗي اا0ادٔه  

ل ي املام ٚ الم ي
غل وتٕفمإىل  د وا وتٕفم

0* اا
#%#%#%

666602 066 3 الٍااًاو ٟىٛ احملتٕٝ ألِداف  0
666602 066 3 الما٠ٛ املىتّدفٛ ٛ احملتٕٝو ٟى 3
66602 6 066 3 ٔ دامتْا  ٛ احملتٕٝ  7
666602 066 3 ا،و ٟٗٛ ٔالمػٕٖٛا  ٛ احملتٕٝ ٔو وتْ  2
666602 066 3 أ ٕ  التىمىن ٔالتتابل املٍط ٘ لمدلًٔ 06
666602 066 3 احملتٕٝ و ىي ٔوٕنع بٍنن ٖىىري بدلاوتْ ه تٔ ا  شتتماٛا 00
 70ا7 66 02ا02 0 30ا70 0  لاٛ االٌػىاً ٔالٕا يٗٛ لمىحتٕٝا 00
 666602 066 3 املتيميا التدلذ ٔوماقاٚ ت دً 00
 70ا667 02ا02 0 30ا70 0 ااااٖٛ األٌٍطٛ ٔالتدلٖبا  02

 0 لاٛ اذتمٖٛ  – 60ا6* وىتٕٝ 

 اااا          (، ٔااإ  فاامٔل  الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا   وتاإفم    0ٖتضااري وااَ ااادٔه   
( لصااااحل الناااااٞٚ التيمٗىٗاااٛغااال وتااإفم( لصاااٗاغٛ فااان ويٗاااال     اااااإىل  اااد واااا 

بااض  اليااال٘ ااا ٖااده قمااٜ واادٝ االتاااال    االلتٗااال  وتاإفم( ه فٗاال اليبااالا ا   
 (االنااٞٚ التيمٗىٗٛويٗال   الىا ٚ احملنىض قمٜ إ ٚ

 (ص  ٗا  املتيميلتنمالا  اوتيابٛ الىا ٚ احملنىض مليٗال   0(  ٗي اا0ادٔه  

ل ي املام ٚ الم ي
غل وتٕفمإىل  د وا وتٕفم

0* اا
#%#%#%

 666602 066 3 إوناٌٗٛ التٗال تاهاٞ ستد ٚ وَ احملتٕٝا 00
 666602 066 3 إوناٌٗٛ التٗال تفا  شتتماٛ لميمضا 00
 666602 066 3 إوناٌٗٛ  اا ويمٕواتْا 03
 666602 066 3 إوناٌٗٛ تػٗل ويمٕواتْا 07
3066666602 إوناٌٗٛ  اا ٌتاٟيْا 02
 3066666602 ا بل الٍتاٟا املىيمٛ إوناٌٗٛ 06
 3066666602 الىمٖٛ ذتىاٖٛ لصٕصٗٛ املتيميا 00

 0 لاٛ اذتمٖٛ  – 60ا6* وىتٕٝ 

 اااا          (، ٔااإ  فاامٔل  الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا   وتاإفم    0ٖتضااري وااَ ااادٔه   
( لصااااحل صااا  ٗا  املاااتيمي غااال وتااإفم( لصاااٗاغٛ فااان ويٗاااال      اااااإىل  اااد واااا  

                اليااااال٘ ااااا ٖااااده قمااااٜ واااادٝ االتاااااال االلتٗااااال  وتاااإفم( ه فٗاااال اليبااااالا ا 
 (اص  ٗا  املتيميويٗال   بض الىا ٚ احملنىض قمٜ إ ٚ

 اااا           (، ٔااإ  فاامٔل  الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا   وتاإفم    3ٖتضااري وااَ ااادٔه   
( لصااحل االلتٗاال   التػكٖٛ الماايٛغل وتٕفم( لصٗاغٛ فن ويٗال   ااإىل  د وا 
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باااض الىاااا ٚ  الياااال٘ اااا ٖاااده قماااٜ وااادٝ االتااااال   وتااإفم( ه فٗااال اليباااالا ا 
 (االتػكٖٛ الماايٛويٗال   احملنىض قمٜ إ ٚ

 (التػكٖٛ الماايٛلتنمالا  اوتيابٛ الىا ٚ احملنىض مليٗال   0(  ٗي اا3ادٔه  

ل ي املام ٚ الم ي
غل وتٕفمإىل  د وا وتٕفم

0* اا
#%#%#%

 666602 066 3 ٖ دً الٍااً تػكٖٛ وٍاوبٛ ل وتيابا  الصحٗحٛ ٔارتا ٠ٛا 00
 666602 066 3 تٍٕع التػكٖٛ الماايٛ املٕابٛ ٔالىالبٛا 00
 666602 066 3  نَ املتيمي وَ قد  ستد  وَ احملأال  ارتا ٠ٛا 02
 666602 066 3 تهٔ  املتيمي با،اابا  الصحٗحٛا 00
 666602 3066 تٕ ري لمىتيمي ٌ ا   ياْا 00

 0 لاٛ اذتمٖٛ  – 60ا6* وىتٕٝ 

 ا  الٍااً(تصىٗي ٌاٌلتنمالا  اوتيابٛ الىا ٚ احملنىض مليٗال   0(  ٗي اا7ادٔه  

ل ي املام ٚ الم ي
غل وتٕفمإىل  د وا وتٕفم

0* اا
#%#%#%

 70ا667 02ا02 0 30ا70 0وٍاوبٛ اىٗٛ امليمٕوا  امليمٔ ٛ قمٜ الٍاٌٛا 03
 70ا02667ا02 300ا70 0 ا، صٕل، لوًٕ(تلٕاُتٕفم توالٗا اك  االٌتبآ   07
 70ا02667ا02 300ا70 0التٍىٗ  ادتٗد ه قمض ستتٕٖا  الٍاٌٛ الٕا دٚا 02
066666602 3 ا ماٞٚ ٔو  اٛ ستتٕٖاا  الٍاٌٛوّٕلٛ  06
066666602 3 اتٕفم تفا  شتتماٛ وَ ارتطٕ  00

 0 لاٛ اذتمٖٛ  – 60ا6* وىتٕٝ 

 اااا          (، ٔااإ  فاامٔل  الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا   وتاإفم    7ٖتضااري وااَ ااادٔه   
ً  تصاىٗي ٌاٌاا   غال وتإفم( لصاٗاغٛ فان ويٗاال        ااا إىل  د واا   ( لصااحل  الٍااا

                اليااااال٘ ااااا ٖااااده قمااااٜ واااادٝ االتاااااال االلتٗااااال  وتاااإفم( ه فٗاااال اليبااااالا ا 
 (اتصىٗي ٌاٌا  الٍااًويٗال   بض الىا ٚ احملنىض قمٜ إ ٚ

 (وّٕلٛ الٕصٕه ٔاالوتثداًلتنمالا  اوتيابٛ الىا ٚ احملنىض مليٗال   0(  ٗي اا2ادٔه  

ل ي املام ٚ الم ي
غل وتٕفمإىل  د وا وتٕفم

0* اا
#%#%#%

02 6 6 6 6 066 3ٔارتمٔذ وٍْا الٍاإًّلٛ الدلٕه إىل و 00
 02 6 6 6 6 066 3 االٍااًوّٕلٛ التٍ ن بض ستتٕٖا   00
 02 6 6 6 6 066 3 إىل وٕ يْ وَ املا ٚا املتيميتمٌد  02
 02 6 6 6 6 066 3 التيمٗىا  وبىطٛ ٔوّمٛ الاّيا 00
 02 6 6 6 6 066 3 الٍااًامتحني بىل اتا ٛ الامصٛ ل 00

 0 لاٛ اذتمٖٛ  – 60ا6* وىتٕٝ 

 اااا           (، ٔااإ  فاامٔل  الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا   وتاإفم    2ٖتضااري وااَ ااادٔه   
ً  غاال وتاإفم( لصااٗاغٛ فاان ويٗااال      ااااإىل  ااد وااا   ( واإّلٛ الٕصاإه ٔاالوااتثدا

٘  اا ٖاده قماٜ وادٝ االتااال      لصاحل االلتٗال  وتٕفم( ه فٗل اليبالا ا   الياال
(اوّٕلٛ الٕصٕه ٔاالوتثداًويٗال   بض الىا ٚ احملنىض قمٜ إ ٚ

 اااا    (، ٔااإ  فاامٔل  الااْ ا صاااٟٗا بااض االلتٗااالا   وتاإفم 06ٖتضااري وااَ ااادٔه  
الازتٗاااٛ( لصااااحل الناااااٞٚ غااال وتااإفم( لصاااٗاغٛ فااان ويٗاااال    اااااإىل  اااد واااا 
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             اليااااال٘ ااااا ٖااااده قمااااٜ واااادٝ االتاااااال االلتٗااااال  وتاااإفم( ه فٗاااال اليبااااالا ا 
 الازتٗٛ(االنااٞٚ ويٗال   بض الىا ٚ احملنىض قمٜ إ ٚ

 الازتٗٛ(النااٞٚ لتنمالا  اوتيابٛ الىا ٚ احملنىض مليٗال   0(  ٗي اا06ادٔه  

ل ي املام ٚ الم ي
غل وتٕفموا إىل  د وتٕفم

0* اا
#%#%#%

02 6 6 6 6 066 3 ننَ تثبٗ  الٍااً قمٜ شتتمف األاّهٚ بىّٕلٛا 03
 02 6 6 6 6 066 3 الٍااًا وّٕلٛ تٍػٗن 07
 02 6 6 6 6 066 3وٍاوبٛ ومقٛ تٍػٗن الٍااًا 02
 02 6 6 6 6 066 3قىن الٍااً بصٕلٚ صحٗحٛ ٔقدً ٔإ  تلطاٞا 26

20 
قدً ٔإ  التباك ه تٍػٗن الاٌاوا ه  الٛ 

ودل   املتيمي ارتا ٠ٛا
3 

066 
6 6 6 6 02 

20 
وّٕلٛ تياون املىتثدً ول الاٌاوا ٔبىا ٛ 

اوتثداوْ لٕااّٛ التااقنا
3 

066 
6 6 6 6 02 

 02 6 6 6 6 066 3 تهٖٔد املتيمي بدلٗن االوتثداًا 20
 70ا7 66 02ا02 0 30ا70 0 ااملىاقدٚ ه ان ٌاٌٛ ٌااًتٕفم  22
02 6 6 6 6 066 3 اإوناٌٗٛ اليىن قمْٗ بدُٔ ٔإ  لبل 20
 70ا667 02ا02 0 30ا70 0 وٍاوبٛ الموٕن لألنلال املياٚ قٍّاا 20

 0 لاٛ اذتمٖٛ  – 60ا6* وىتٕٝ 

، اااااٞ   الاااٛ قٍاااد  0اىاااا ٖتضاااري واااَ ادتااادأه الىااااب ٛ تُ فٗااال  اااٗي ااااا  
 ا ٖتاد قمٜ اتاال الىا ٚ احملنىاض قماٜ تإافم اافاٛ     ( 60ا6وىتٕٙ الداللٛ  

 .املٕاصاا  ال نوٛ ه الٍااً التيمٗى٘ ا،لنئٌ٘ الكا٘ امل ي 

 ثاىيا ىتائج تطبيق التجسبة : 
 جتاىس العييتني : 

  ىاا   ٗىاٛ الٍىابٛ الااٟٗاٛ  ف(    ن ااً البا اث    جتاٌي اليٍٗتضلمتح   وَ 
                   التيمٖبٗاااااٛ ااااا   اجملىاااإقتض اجملىٕقااااٛ الضاااااابطٛ ٔاجملىٕقااااٛ    قمااااٜ ٌتاااااٟا   

ٔحتدٖاااد  ،تفٔ ٗىاااٛ ت ٔالتبااااَٖ ٗاااث ق  ىاااا  املتٕواااط   ه االلتباااال ال بمااا٘، 
ا ٖٔاتي  ىاا  ِاكٓ الٍىابٛ واَ لا ه الي  اٛ        (فوىتٕٝ الداللٛ املٍا م ل ٗىاٛ   

 التالٗٛ 

 التباَٖ األصػما،            ، التباَٖ األااا

 ( ٖٕ ري ٌتاٟا الٍىبٛ الااٟٗٛا00ادٔه  

 جتاٌي اليٍٗتض ( ٌتاٟا00ادٔه  

 التباَٖ اليد  اجملىٕقٛ
  لاا  اذتمٖٛ

  ٗىٛ تفت
 التباَٖ األصػم التباَٖ األاا

 00ا062 ابطٛ ت بم٘ت
 00ا0 0202

 00ا0 06جتمٖبٗٛ ت بم٘ت
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، ٔ لاااٛ  مٖاٛ تباااَٖ  02باالمإع إىل اادٔه  ف(، ٔبدلاااٛ  مٖاٛ تباااَٖ النابل     
، ٖتضااري تُ  ٗىااٛ  ف( احملىاإبٛ ت اان وااَ ال ٗىااٛ     60ا6، ٔوىااتٕٝ  اللااٛ  02صااػل 

 الٍامٖٛ وَ ادتدٔها لكا فإُ اليٍٗتض وتياٌىتضا

قمااٜ  اا   اجملىاإقتض    ال بماا٘ بتطبٗاا  االلتبااال   تٖضااا  اااً البا ااث    اىااا
ٔبيااااد تصااااحٗري ا،اابااااا  ٔلصااااد   التيمٖبٗااااٛ،اجملىٕقااااٛ الضااااابطٛ ٔاجملىٕقااااٛ  

 ٗاث ق  ىاا     اجملىإقتض، الدلاا  مي ويادتتّا إ صاٟٗا لمتأاد وَ تناافت  
املتٕواااط ٔاالضتاااماف امليٗاااالٙ ٔ ٗىاااٛ ت ت لماااامل باااض وتٕواااطا   لااااا   ااا    

 اتٕٝ الداللٛ املٍا م ل ٗىٛ   (اجملىٕقتض الضابطٛ ٔالتيمٖبٗٛ ٔحتدٖد وى

 ( ٖٕ ري ِكٓ الٍتاٟا 00ٔادٔه  

 األٔه( تاٟا التطبٗ  املتيم ٛ بالامض 00ادٔه  
وىتٕٝ الداللٛ  ٗىٛ ت ت لاا  اذتمٖٛاالضتماف امليٗالٙاملتٕوطاليد  اجملىٕقٛ

 00ا000ا062 ابطٛ ت بم٘ت
60ا7026ا076

 27ا0 03ا2 06جتمٖبٗٛ ت بم٘ت

ٖتضاري تٌاْ ال تٕااد فامٔل  ا   اللاْ إ صااٟٗٛ قٍاد وىاتٕٝ          (00 واَ ادتادٔه   
( بض وتٕوطا   لاا  اجملىٕقاٛ التيمٖبٗاٛ ٔوتٕواطا   لااا  اجملىٕقاٛ      60ا6 

    ٘   الضابطٛ ه التطبٗ  ال بم٘ مل ٗاً األ اٞ املامتبط مبّاالا  التحمٗان ا، صااٟ
               وتناااف٠ض  ٗااث ااااٞ   ٗىااٛ   غاال  الااٛ  ااا ٖااده قمااٜ تُ  اا   اجملىاإقتض          

 اجتاٌي اليٍٗتض ا ٖتاد قمٜ 

  األولاليتائج املتعلقة بالفسض : 
تٕااد فامٔل  ا   اللاْ إ صااٟٗٛ قٍاد وىاتٕٝ       تٌاْ  ٍٖٔل الامض الثااٌ٘ قماٜ   

ٔوتٕواطا   لااا  اجملىٕقاٛ    ( بض وتٕوطا   لاا  اجملىٕقاٛ التيمٖبٗاٛ   60ا6 
الضابطٛ ه التطبٗ  البيدٙ مل ٗاً األ اٞ املمتبط مبّالا  التحمٗان ا، صااٟ٘   

 لصاحل اجملىٕقٛ التيمٖبٗٛا

ٔلمتح اا  وااَ صااحٛ ِااكا الااامض اوااتثدً البا ااث التبااال  ( لمىيىاإقتض  
 ٗاااث ق  ىاااا  املتٕواااط ٔاالضتاااماف امليٗاااالٙ لااادلاا    ٔالتيمٖبٗاااٛ،الضاااابطٛ 
ٙ ىٕقتض اجملىٕقٛ الضابطٛ ٔاجملىٕقٛ التيمٖبٗٛ ه التطبٗا       اجمل  البياد
          ( 00ٔوٕ اااري اااادٔه   املتٕواااطض،املٍاااا مٚ لماااامل  ٔ ىاااا   ٗىاااٛ   ( ،ل لتباااال

 ِكٓ الٍتاٟا 

 ( ٌتاٟا التطبٗ  املتيم ٛ بالامض الثا00ٌ٘ادٔه  
وىتٕٝ الداللٛ  ٗىٛ ت ت لاا  اذتمٖٛاالضتماف امليٗالٙاملتٕوطاليد  اجملىٕقٛ

 23ا0 33ا0600 ابطٛ تبيدٙت
60ا0206ا070

 00ا0 73ا07 06جتمٖبٗٛ تبيدٙت

 ( ٖتضري وا ٖم٘ 00وَ ادٔه  
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( بااض وتٕوااط٘  لاااا   اا     60ا6ٔااإ  فاامٔل  اه إ صاااٟٗا قٍااد وىااتٕٝ     
اجملىااااإقتض اجملىٕقاااااٛ الضاااااابطٛ ٔاجملىٕقاااااٛ التيمٖبٗاااااٛ لصااااااحل اجملىٕقاااااٛ     

                   الااااٛ إ صاااااٟٗا   ِٔاااا٘ (،237ا0 احملىاااإبٛ   ٗااااث ااٌاااا   ٗىااااٛ   (  التيمٖبٗااااٛ،
ٔتٍل  (07ٔ لاٛ  مٖٛ   (،60ا6قٍد و الٌتّا ب ٗىٛ   ( ادتدٔلٗٛ قٍد وىتٕٝ  

 اااد وااااقد قماااٜ حتىاااض وىاااتٕٝ  ااا        امل اااي  ِاااكٓ الٍتٗياااٛ إىل تُ الٍاااااً   
 المٖا ٗا ا وبا ئاجملىٕقٛ التيمٖبٗٛ ه وّالا  و مل 

اطتاااااض تٍااات   لااااا   ااا   اجملىٕقاااٛ التيمٖبٗاااٛ قاااَ  ااا   اجملىٕقاااٛ     
 التباااَٖبٍٗىااا بمااؼ  (،02ا00لمىيىٕقااٛ التيمٖبٗااٛ   التباااَٖالضااابطٛ  ٗااث بمااؼ  

ِٔااكا ٍٖاال إىل ت ااال  وىااتٕٝ  اا   اجملىٕقااٛ      (،00ا00لمىيىٕقااٛ الضااابطٛ   
                   البياااادٙ ل لتبااااال التيمٖبٗااااٛ ه الاااادلاا  الاااا   صاااامٕا قمّٗااااا ه التطبٗاااا      

 ا  ا وب  ٖتضري تُ الامض الثاٌ٘  د حت  االتحمٗن ا، صاٟ٘ه وّالا  

  الجاىياليتائج املتعلقة بالفسض : 
ٖاٍل الااامض الثالااث قمااٜ تٌااْ تٕااد فاامٔل  ا   اللااٛ إ صاااٟٗٛ قٍااد وىااتٕٝ   

ال بم٘ ٔالبيدٙ ( بض وتٕوطا   لاا  اجملىٕقٛ التيمٖبٗٛ ه التطبٗ ض 60ا6 
 مل ٗاً األ اٞ املمتبط مبّالا  التحمٗن ا، صاٟ٘ لصاحل التطبٗ  البيدٙا

ٔلمتح اا  وااَ صااحٛ ِااكا الااامض اوااتثدً البا ااث التبااال   ( لمىيىٕقااا    
ماااي  ىاااا  املتٕواااط ٔاالضتاااماف امليٗاااالٙ لااادلاا   ااا   اجملىٕقاااٛ       ،املمتبطاااٛ

ٔ ىااا   ،لبياادٙ ل لتبااالالضااابطٛ ه التطبااٗ ض التطبٗاا  ال بماا٘ ٔالتطبٗاا  ا  
ٖٕ ااري  (،ٔوىااتٕٝ الداللااٛ املٍااا مٚ ل ٗىااٛ     املتٕوااطا ، ٗىااٛ   ( لمااامل بااض  

 ( ِكٓ الٍتاٟا 02ادٔه  

 لث( ٌتاٟا التطبٗ  املتيم ٛ بالامض الثا02ادٔه  
وىتٕٝ الداللٛ  ٗىٛ ت ت لاا  اذتمٖٛاالضتماف امليٗالٙاملتٕوطاليد  اجملىٕقٛ

 27ا0 03ا062جتمٖبٗٛ ت بم٘ت
60ا0306ا070

 00ا0 73ا07 06جتمٖبٗٛ تبيدٙت

( 60ا6ٔاإ  فامٔل  اه إ صااٟٗا قٍاد وىاتٕٝ        ( ٖتضري وا ٖم٘ 02وَ ادٔه  
باااااض وتٕواااااط٘  لااااااا   ااااا   اجملىااااإقتض اجملىٕقاااااٛ الضاااااابطٛ ٔاجملىٕقاااااٛ   

احملىاااإبٛ   ٗااااث ااٌاااا   ٗىااااٛ   (  التيمٖبٗااااٛ،التيمٖبٗااااٛ لصاااااحل اجملىٕقااااٛ  
 الااٛ إ صاااٟٗا قٍااد و الٌتّااا ب ٗىااٛ   ( ادتدٔلٗااٛ قٍااد وىااتٕٝ       ِٔاا٘ (،307ا0 
 ااد واااقد  امل ااي ٔتٍاال ِااكٓ الٍتٗيااٛ إىل تُ الٍااااً  ،(07ٔ لاااٛ  مٖااٛ   (،60ا6 

 االتحمٗن ا، صاٟ٘قمٜ حتىض وىتٕٝ     اجملىٕقٛ التيمٖبٗٛ ه وّالا  

 ملقرتحثالجا فعالية اليظاو التعليني اإلللرتوىي الركي ا : 

ٖ صاااد بااقمٗاااٛ الٍاااااً؛ ٌىااابٛ  ااا   اجملىٕقاااٛ التيمٖبٗاااٛ الاااكَٖ    ااإا      
املىاااتٕٙ املطمااإ  واااَ تيماااي اااان ِااادف واااَ تِاااداف الٍاااااً، ٔ لااام واااَ لااا ه  
 لااتّي قمٜ االلتبالا ٔل ٗاً فيالٗاٛ الٍاااً اواتثدً البا اث ويا لاٛ النىاا       
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ناإُ ٍِاااك فيالٗااٛ   ( لناا٘ ت0اااا  0امليااده لااب ك، ٔعتااد  باا ك ِااكٓ الٍىاابٛ بااض        
 و بٕلٛ لمٍااًا ٖٔتي  ىا  ِكٓ الٍىبٛ وَ ل ه الي  ٛ التالٗٛ 

   وتٕوط  لاا      اجملىٕقٛ التيمٖبٗٛ ه االلتبال البيدٙا
   وتٕوط  لاا      اجملىٕقٛ التيمٖبٗٛ ه االلتبال ال بم٘ا 

   الدلاٛ الٍّاٟٗٛ ل لتبالا 

 (، ٖٕ ري  ىا  ٌىبٛ النىا امليده لب كا00ٔادٔه  

 (  ىا  ٌىبٛ النىا امليده00ادٔه  

 
 النىا امليده 

 02ا0 06 73ا07 03ا2

              (، ِٔااا٘ ت ااال 02ا0تُ ٌىااابٛ النىاااا املياااده لاااب ك    (00 ٖتضاااري واااَ ادتااادٔه 
                         باااااض الٍىااااابٛ الااااا   اااااد ِا بااااا ك،  اااااا ٖاااااده قماااااٜ التاااااااع ٌىااااابٛ الطااااا           
الكَٖ اوتاا ٔا، ٔ   إا املىاتٕٝ املطمإ ،  اا ٖتااد فاقمٗاٛ الٍاااً التيمٗىا٘         

 ا،لنئٌ٘ الكا٘ امل ي ا

بالٍىاابٛ لٕااإ  فاامل  اه  ٔننااَ تاىاال الٍتاااٟا الىاااب ٛ قمااٜ الٍحاإ التااال٘  
                ٕواااط٘  لااااا   ااا   اجملىااإقتض الضاااابطٛ ٔالتيمٖبٗاااٛ ه االلتباااال       باااض وت 

التيمٗىاا٘ ا،لنئٌاا٘  فااإُ  لاام ٖمااال إىل ٔااإ  فاقمٗااٛ وااَ اوااتثداً الٍااااً      
٘  لتٍىٗٛ وّاالا    الكا٘ امل ي  الدلاواا  اليمٗاا    لادٝ  ا     التحمٗان ا، صااٟ

 بنمٗٛ اليبٗٛ الٍٕقٗٛ ااويٛ املٍصٕلٚا

  لم وا ٖم٘ ٖٔاىم 
  ًه اليىمٗٛ التيمٗىٗٛا   ٌاي التيمٗي الكاٗٛتُ ٍِاك اذتااٛ إىل اوتثدا 
 املتيمي باملٍالاٛ االظتابٗٛ ٔالايالٛ ه اذتصٕه قمٜ امليمٕوٛا ًٕ ٖ 
 الٍااً امل ي  ٖٕ ري األفنال ٔاملااِٗي اجملم ٚ ٖٔموثّا ه  َِ املتيميا 

 توصيات البحح : 
 البحث وَ ٌتاٟا ٖٕص٘ البا ث مبا ٖم٘ ه  ٕٞ وا تٕصن إلْٗ 

   ٘ امل اي  ه تٍىٗاٛ وّاالا     ا،لنئٌا٘ الاكا٘    االوتاا ٚ وَ الٍاااً التيمٗىا
 االتحمٗن ا، صاٟ٘

  بتلٚ اِتىاً البا ثضا ٌاي التيمٗي ا،لنئٌ٘ الكاٗٛإ لاه 
       االوااااتاا ٚ وااااَ إوناٌٗااااا  ٔ اااادلا  الااااكااٞ االصااااطٍاق٘  الاااان املتوىااااا

تمااااٛ،  ٗاااث نناااَ اواااتثداوّا لم ٗااااً مبّااااً قدٖااادٚ لاصاااٛ   التيمٗىٗاااٛ املث
 باليىمٗٛ التيمٗىٗٛا
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 املساجع : 
الااٍاي ارتاابلٚ  قمااٜفيالٗااٛ اوااتثداً الااتيمي الااكات٘ ال اااٟي   (  0602 ااال  قبااد ادتااابم    -

التحصااٗن املياامه ٔتٍىٗااٛ الااتانل الٍا ااد ٔال ااٗي     قمااٜالنىبٕٗتمٖااٛ ه تاادلٖي ادتػمافٗااا  
ٚ   ، اال تصا ٖٛ لدٝ     الصف األٔه الثإٌٙ ٛ   ،لوالٛ  اتإلآ غال وٍٍإل  ،امٗاٛ اليبٗا

 ااويٛ وِٕاذا

(  فاقمٗٛ بمٌاوا  اٟي قمٜ ٌااي التيماٗي الكاٗاٛ لتٍىٗاٛ بياا      0600قبد المؤٔف ستىد   -
لواااالٛ    ٌااايبٛ تنٍٕلٕاٗاااا التيماااٗي، واااااِٗي ٔوّاااالا  صاااٗاٌٛ اذتاواااا اذلااا٘ لااادٝ  ااا   

 وااىتل غل وٍٍٕلٚ، ويّد الدلاوا  اليبٕٖٛ ٔالبحٕ ، ااويٛ ال اِمٚا

فيالٗااٛ بمٌاااوا تيمٗىاا٘  ااا٘ ه تٍىٗااٛ التحصااٗن لاادٝ  اا    ىااي       (  0606قىااا  باادٖل    -
، لوالٛ وااىاتل غال وٍٍإلٚ، ويّاد الدلاواا       تنٍٕلٕاٗا التيمٗي بنمٗا  اليبٗٛ الٍٕقٗٛ

 ليبٕٖٛ ٔالبحٕ ، ااويٛ ال اِمٚاا

(  وٍاِا ٔ مل تدلٖي قاوٛ، امٗٛ الدلاوا  اليبٕٖاٛ اليمٗاا، ااوياٛ    0660ستىد  ىَ   -
 قىاُ اليمبٗٛ لمدلاوا  اليمٗا، قىاُا

-   ٙ التحاادٖا  ادتدٖاادٚ الوااتثداً الااكااٞ االصااطٍاق٘ ه      (  0606  ستىااد وااامل الصاااد
٘  امليمٕواااا ، ٌااادٔٚ البحاااث تطبٗ اااا  تنٍٕلٕاٗاااا  ه الياااامل  اليمىااا٘ ٔالتطااإٖم التنٍٕلااإا

 –ااوياٛ الهٖتٌٕاٛ األل ٌٗاٛ    اليمبا٘،  اليمب٘ الٍدٔٚ الثالثٛ ذفاال البحاث اليمىا٘ ه الياامل     
 ااملىمنٛ األل ٌٗٛ اهلامشٗٛ

٘ فيالٗٛ بمٌاوا  اٟي قمٜ تنٍٕلٕاٗا الاكااٞ  (  0600ستىد لمٗاٛ   - تٍىٗاٛ   ه االصاطٍاق
ٞ  هٗٛ التيمٗىٗاٛ لادٝ  ا   ٌايبٛ تنٍٕلٕاٗاا امليمٕواا        املٕا ل االلنئٌ وّالا  بٍاٞ   إ

، لوالٛ وااىاتل غال وٍٍإلٚ، ويّاد الدلاواا  اليبٕٖاٛ ٔالبحإ ،        وياٖل ادتٕ ٚ الٍاومٛ
 ااويٛ ال اِمٚا

لتٍىٗااٛ املااااِٗي األواوااٗٛ     ااا٘تصااىٗي ٔتٍاٗااك بمٌاااوا تيمٗىاا٘    (  0662  وٍااٜ قصااى   -
وااىاتل غال وٍٍإلٚ، امٗاٛ اليبٗاٛ الٍٕقٗاٛ، ااوياٛ        ، لواالٛ  لمازتٛ وٕاّاٛ األِاداف  

 املٍصٕلٚا

(  تصااااىٗي ٌااااااً تيمٗىاااا٘  ااااا٘ لتٍىٗااااٛ وّااااالا  إ الٚ الاصاااإه       0600ِبااااٛ اد ت ااااد    -
ا،لنئٌٗااٛ لاادٝ الطاا   امليمىااض، لوااالٛ  اتاإلآ غاال وٍٍاإلٚ، امٗااٛ اليبٗااٛ الٍٕقٗااٛ،    

 ااويٛ قض مشيا

- Robert Kenneth Atkinson (2016): Intelligent Tutoring Systems: 
Structure, Applications and Challenges, Nova Science Pub Inc, 
USA. 

 


