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 املستخلص: 
ِ  مني   بي   أثر ايتفاعٌ ٖدف ايبحث إىل َعرف١ ٛ  مبحاضيرا   احملتي٣ٛ  تكيدٜ  ايرقُٝي١  ايفٝيدٜ

 اسباشيي  َٗيياتا  تُٓٝيي١ ي ٚأثييرٙ املعهييٛط ايفصييٌ بب٦ٝيي١ املعييري ا٭شييًٛ  ٚبيي  ٚا٫ْفٛجرافٝييو

 َعيياٜر ٚفييل املعهييٛط ايفصييٌ ب٦ٝيي١ تصييُِٝ مت ٚيتحكٝكيي٘، ا٫عدادٜيي١ املرحًيي١ ت٬َٝيي  يييد٣ اٯيييٞ

ي  احملاضييرا  ايتعًُٝٝيي١ ٚمت إْتييا  ايبصييرٟ،  ايييتفهر تييدعِ أْعيي ١ ٚتكييدِٜ ايرتبٜٛيي١، ازبييٛد٠

، مت تًُٝي  ( 100َئ    ايبحيث ٜتِ إظبازٖا ي َد٠ ز١َٝٓ ضبدد٠، ٚتهْٛت ع١ٓٝ جًصا  َٚٗاّ صٛت٠ 

  ٝ دتاشي١  ٚمتيت  ، تًُٝي  ا  25قيٛاّ نيٌ صبُٛعي١    ، أتبي  صبُٛعيا   ا عًي٢  اختٝاتِٖ ٚتٛزٜعِٗ ععيٛا٥

ٞ    ا٭ْعي ١ أدا٤ ٚ، احملت٣ٛ بٛاش ١ ايفصٌ املعهٛط عرب ظيبه١ انْرتْيت    ايتعًُٝٝي١ ٚايتكيِٜٛ ايي ات

تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ضباضييرا  اجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١ ا٭ٚىل بييُٓ   ت٬َٝيي  ٚدتط، بايصييا ايدتاشييٞ

  ٞ   ضباضيرا اجملُٛعي١ ايتيرٜبٝي١ ايناْٝي١ بيُٓ       ٚت٬َٝي  ، ايفٝدٜٛ َٚعتُد ع٢ً اجملياٍ اندتاني

    ٞ بييُٓ  تكيييدِٜ   ايناينييي١اجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١    ٚت٬َٝييي ، ايفٝييدٜٛ َٚصييتكٌ عييئ اجمليياٍ اندتانيي

  ٞ اجملُٛعي١   ٚت٬َٝي  ، احملت٣ٛ ضباضرا  ايفٝدٜٛ َ  ا٫ْفٛجرافٝو َٚعتُد ع٢ً اجملياٍ اندتاني

ٞ  ايرابعيي١ايتيرٜبٝيي١  ٚجييا٤ ، ضباضييرا  ايفٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو َٚصييتكٌ عيئ اجمليياٍ اندتانيي

اختبيييات  ي: ايكٝييياط;أدٚا   اجملُٛعيييا  طبتًيييا تبع يييا يًتحصيييٌٝ ٚا٭دا٤ ايعًُيييٞ، ٚمتنًيييت  ترتٝييي  

ٚب اق١ ٬َحع١ ا٭دا٤ ايعًُٞ، ٚاختبات ا٭ظهاٍ املتضُٓ٘ ازبُعيٞ، ٚمت ت بٝيل   ايتحصٌٝ املعري، 

أشايٝ  املعازب١ انحصا١ٝ٥ املٓاشب١، ٚأٚصي٢ ايبحيث مبيُٛعي١ َئ ايتٛصيٝا  ٚقيدّ ايعدٜيد َئ         

 حا  املصتكب١ًٝ.املكرت

 َٗياتا   - املعهٛط ايفصٌ ب١٦ٝ -ا٭شايٝ  املعرف١ٝ  -  ايهًُا  املفتاح١ٝ: أمناط تكدِٜ احملت٣ٛ

 ا٫عداد١ٜ.   املرح١ً ت٬َٝ  - اٯيٞ اسباش 

The Interaction Between the Style of Presenting Content in Digital 
and Infographic Lectures and the Cognitive Method in the 

Environment of Flipped Separation and its Effect on Developing 
Computer Skills Among Middle School Students 

Fatima Al-Zahra Al-Sayyid Al-Juyoushi . Prof. Maher Ismail Sabry .         
Prof. Mohamed Ibrahim El-Desouky &Dr. Lamia Mustafa Kamel 

Apstract: 
The aim of the research is to know the effect of the interaction between 

the style of presenting content in digital and infographic lectures and the 
cognitive method in the environment of flipped separation and its effect on 
developing computer skills among middle school students, and to achieve it, 
the flipped separation environment was designed according to educational 
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quality standards, and activities that support visual thinking were produced. 
Educational lectures in the form of sessions and tasks to be completed in a 
specific period of time, and the research sample consisted of (100) students, 
who were randomly selected and distributed into four groups, each group 
consisted of 25 students, and the content was studied by means of a flipped 
classroom via the Internet, and the performance of educational activities 
and evaluation In the classroom, students of the first experimental group 
studied video lectures based on the perceptual field, students of the second 
experimental group in the style of video lectures and independent from the 
perceptual field, and students of the third experimental group with the 
content presentation style, video lectures with infographic and dependent on 
the perceptual field, and the experimental group students The fourth video 
lectures with infographic and independent of the perceptual field, and the 
order of the Different groups according to the achievement and the practical 
performance, represented by the measuring tools: In: the cognitive 
achievement test, the practical performance observation card, the collective 
test of the included forms. The appropriate statistical treatment methods 
were applied. The research recommended a set of recommendations and 
made many future proposals. 
Key words: content presentation patterns - cognitive techniques - flipped 
classroom environment - computer skills - middle school students. 

 ُمكدم : 

ظٗيٛت عدٜيد َئ املصيتحدثا      َ ًٖي١ ي  عًُٝي١  ٜعٗد ايعامل ا٭ٕ اْ ٬قي١  

ايتهٓٛيٛجٝييي١ ٚت بٝكاتٗيييا، اييييو أثييير  بكييي٠ٛ ي املٓعَٛييي١ ايتعًُٝٝييي١ بعيييت٢       

ا٭خي   ٜٓادٕٚ بضيرٚت٠  املتدصص  ٚايرتبٜٛ  مما جعٌ عٓاصرٖا َٚهْٛاتٗا، 

بتٛظٝييا املصييتحدثا  يت ييٜٛر ٚذبصيي  َٓعَٛيي١ ايتعًييِٝ; ملٛانبيي١ ايت ييٛت      

   ٜ ا  املتعيدد٠ ي صبياٍ ايتعًيِٝ بصيف١     ايتهٓٛيٛجٞ َٚٛاجٗي١ املعيه٬  ٚايتحيد

خاصيي١، ٚتعتييرب ايتهٓٛيٛجٝييا َيئ أٖييِ اجملييا٫  ايتيي٢ أثيير  بعييهٌ نييبر عًيي٢    

جٛاْيي  اسبٝييا٠ نافيي١ ٚازباْيي  ايتعًُٝيي٢ بعييهٌ خيياا ممييا ظييي  امل٪شصييا       

ايتعًُٝٝيي١ عًيي٢ اشييتدداّ ايربصبٝييا  اسبدٜنيي١ فيي٢ املٓيياٖا ايدتاشيي١ٝ ٚإعيياد٠      

تٝيٝا  ايتيدتٜض ايتي٢ ٜتبعٗيا املعًُيٕٛ َئ      ايٓعر ف٢ أشايٝ  ٚتكٓٝيا  ٚاشيرتا  

أجيٌ ذبكٝيل ا٭ٖيداف املرجيي٠ٛ، حٝيث ظيٗد  َٓعَٛيي١ ايتعًيِٝ أمنا  يا جدٜييد٠        

تٗيييدف إىل جعيييٌ امليييتعًِ ضبيييٛت ايعًُٝييي١ ايتعًُٝٝييي١ َٚييئ أظيييٗرٖا ايتعًيييِٝ       

 انيهرت٢ْٚ بهاف١ أمنا ٘.  

اسبدٜنيي١ يعيي٬   ا أحييد حًييٍٛ ايتكٓٝيي املعهٛشيي١ ايفصييٍٛ ب٦ٝيي١ٚييي يو تدعييد 

حبٝييث نهيئ يًُعًييِ قضييا٤ َسٜييد َيئ ايٛقييت ي      ،ايتكًٝييدٟ ايتييدتٜضضييعا 

ا َئ إيكيا٤ احملاضيرا ،    ي ايفصٌ بيدي   ايت٬َٝ ايتفاعٌ ٚايتحاٚت ٚاملٓاقع١ َ  

مبعيياٖد٠ عييرٚد فٝييدٜٛ قصيير٠ يًُحاضييرا  ي املٓييسٍ       ايت٬َٝيي ٜكييّٛ  ثييِ

ذبيت إظيراف املعًيِ.  حٓيإ     ٜٚبك٢ ايٛقيت ا٭نيرب ملٓاقعي١ احملتي٣ٛ ي ايفصيٌ      

 (173 ا ،2015ايسٜٔ، 

( عًيي٢ إٔ املعييه٬  ايعييا٥ع١ ي  2016هليياّ ايصييعدٕٚ  إٚي ٖيي ا ايصييٝام تتفييل  

 Flipped املعهٛشي١ اي رٜك١ ايتكًٝد١ٜ ٖٞ اييو أد  إىل ايتٛجي٘ إىل ايفصيٍٛ    



 م2021..  شهـــــــر  يوليو           الثالث والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
67 
 

Classroom      ٚخاصييي١ عٓيييد تيييدتٜض املٛاضيييٝ  اييييو قيييد تهيييٕٛ َ يٛفييي١ ييييد٣ ،

ايت٬َٝ  ٜعتكدٕٚ فُِٗ ايتاّ ملٛضٛع ضبٌ ايدتاش١ ي زَٔ  ايت٬َٝ  حٝث إٔ

احملاضيير٠، ٚكيييو ٭ْيي٘ َيي يٛف يييدِٜٗ ٫ٚ ٜهتعييفٕٛ عييدّ فُٗٗييِ ييي٘ إ٫ عٓييدَا  

ٜبييد٩ٕٚ حبييٌ ايٛاجبييا  املٓسيٝيي١، ٚعٓييدٖا ٜييدتنٕٛ حيياجتِٗ إىل تٛاجييد املعًييِ  

 يعرح ايغاَض ٚتبصٝ  ايتعًِ.  

 & Wrater – Perez  ٚدْٚيا  ٜٚيرت برٜيس   أند  دتاشي١ ٚت شٝص ا ع٢ً كيو 

Dong, (2012  إٔ  ٢عًي ٍ تعًيِ املفياِٖٝ خيات      يًت٬َٝي  ٛفر تي  املعهٛشي١  ايفصيٛ

ا ، نُا ٜصاعد ايت٬َٝ  أٜض ي ايصاٚت بٝل َا تعًُٛٙ ي قاع١  ايدتاش١قاعا  

، املعًييِتغ ٜيي١ تاجعيي١ فٛتٜيي١ َيئ     ٢ايعُييٌ َيي  ز٥٬َٗييِ ٚاسبصييٍٛ عًيي     ٢عًيي

صيِٗ ي تيٛفر ٚقيت املعًيِ يًتفاعيٌ      ٛشي١ تد ايفصيٍٛ املعه  ٚتٛصًت ايدتاش١ إىل

تعسٜيس َٗياتا  ايت٬َٝي  ي ايتصيُِٝ      ٢صياعد عًي  تَ  ا٭ْع ١ ايصف١ٝ، نُا 

ذبصيي   اهلٓدشييٞ، ٚذبفٝييسِٖ ٚزٜيياد٠ َعييدٍ انحتفيياظ يييدِٜٗ، بانضيياف١ إىل 

عًُٝيي١ ايتعًييِٝ ٚايييتعًِ ٚاملصيياعد٠ ي زٜيياد٠ ٚنفييا٠٤ ايييتعًِ َيئ خيي٬ٍ تعًييِٝ   

 .تفاعًٞ باشتدداّ ايهَٛبٝٛتر ايًٛحٞ

ٚتدعييد ضباضييرا  ايفٝييدٜٛ َيئ ايعٓاصيير املر٥ٝيي١ املُٗيي١ ٚاملصييتدد١َ داخييٌ     

ب٦ٝا  ايتعًِ انيهرتْٚٞ ملا هلا َٔ فاعًٝي١ ي َصياعد٠ ايت٬َٝي  ي بٓيا٤ تٚابي       

ب  ايهًُا  ٚايصٛت داخٌ ايي انر٠ ايعاًَي١، حٝيث تصيتددّ ي تٛجٝي٘      عك١ًٝ 

ا٫ْتباٙ عبٛ ازبٛاْ  امل١ُٗ ٚعرد حرن١ ا٭جصاّ، بانضاف١ إىل أْٗا متنيٌ  

ٚشيي١ًٝ تعًُٝٝيي١ قٜٛيي١ هلييا أثيير إضيياي ٭ْٗييا تصيياعد املييتعًِ عًيي٢ أدا٤ ايعًُٝييا    

 (. Sshnotz, , 2005املعرف١ٝ ايو ٫ ٜصت ٝ  أدا٥ٗا بدٕٚ َصاعد٠.  

ٚت شٝص ا ع٢ً َا تكدّ ت٪نيد َبياد٨ ْعرٜي١ َرٜيٌ يعيرد ايعٓاصير عًي٢        

إٔ تٓعِٝ عرد احملت٣ٛ ٜت ً  ذبدٜد من  تكدن٘، َٚصيت٣ٛ ا٭دا٤ املتٛقي    

َٔ املتعًِ إظٗاتٙ بعد ع١ًُٝ ايتعًِ  ت نر، ت بٝل، انتعياف(، ٚترتي  عًي٢    

       ٜ ٓاَٝهٝي١ ٜعتُيد   كيو ذبٜٛيٌ احملتي٣ٛ َئ ايعيهٌ ايُٓ يٞ يعرضي٘ إىل ظيهٌ د

ع٢ً اجتُاعٝٞ املعًَٛا ، ٚقٛاعيد بٝاْيا  تفٗيرط َيا ٜيتِ دبُٝعي٘ َئ بٝاْيا          

ٚايتٛيٝا بٝٓٗا، ٚب  َفرداتٗا، َٚٔ ثِ إَها١ْٝ تٛزٜ  املعًَٛيا  ٫شيتدداَٗا   

 ي أننر َٔ شٝام، يضُإ عٓصر ازباكب١ٝ ٚاملتع١ ٚايتعٜٛل.

إٔ ايتعًِ ع١ًُٝ ذبيد   بُٝٓا ْعر١ٜ َعازب١ املعًَٛا  ايبصر١ٜ تعر إىل 

داخٌ املتعًِ، ٚترنس عًي٢ ايعًُٝيا  ايعكًٝي١ ايتي٢ ػبرٜٗيا ملعازبي١ املعًَٛيا ،        

ٚيييي ا ٜٛجيييد تعييياب٘ بييي  كانييير٠ ايهُبٝيييٛتر ٚايييي انر٠ ايبعييير١ٜ ي َعازبييي١    

املعًَٛا ، حٝث ٜتِ ْكٌ املعًَٛا  َٔ أجٗيس٠ ايتصييٌٝ اسبصي١ٝ إىل ايي انر٠     

ًَٛيا  املٛجيٛد٠ داخيٌ ايي انرت ، ثيِ تعيا        ايعا١ًَ، ثيِ بٓيا٤ ٚصي٬  بي  املع    

َيئ خيي٬ٍ ايرتَٝييس ٚايتدييسٜٔ ٚا٫شييرتجاع، ٜٚييتِ ايييتعًِ َيئ خيي٬ٍ املييدخ٬ ،  

ٚايو تتُنٌ ي املنرا  ايب١ٝ٦ٝ ازبدٜد٠  َعًَٛيا ( ٜٚيتِ إدتانٗيا َئ خي٬ٍ      

اسبٛاط ثيِ َعازبتٗيا، ٚبي يو ٜيتِ عُيٌ ظيبه١ َئ ايتُني٬ٝ  ٚدَيا املينرا            

ٜد٠ ي ب١٦ٝ تعًيِ ايفيرد ايصيابك١ يبٓيا٤ بٓٝي١ َعرفٝي١ جدٜيد٠، ثيِ         ايب١ٝ٦ٝ ازبد
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 ,Dehn, 2008 (; 40 ، ا 2003ٜتِ إصدات اشتيابا  جدٜد٠.  ضبُيد ييٝض،   

p. 29) 

ٛ ٖٚٓيياى َعيياٜر عييد٠ َرتب يي١    داخييٌ احملتيي٣ٛ   بتكييدِٜ ضباضييرا  ايفٝييدٜ

 (32، ا 2011 ٖاظِ ايعرْٛبٞ،  َٚٔ أُٖٗا َا ًٜٞ: ;انيهرتْٚٞ
 ّيك ا  ايفٝدٜٛ ٚثٝك١ ايصي١ً َٚرتب ي١ مبحتي٣ٛ املكيرت ٚاهليدف       اشتددا

.َ٘ٓ 
      ٌٝإعيييياد٠  –إٜكييياف   –إَهاْٝييي١ اييييتحهِ ي عييييرد يك ييي١ ايفٝيييدٜٛ  تعييييغ

 .ايت٬َٝ ايعرد( َٔ قبٌ 
  َراعيييا٠ ، دبٓييي  اشيييتدداّ أننييير َييئ يك ييي١ فٝيييدٜٛ ي ايصيييفح١ ايٛاحيييد٠

   ٛ فٝيدٜٛ َئ   ٜفضيٌ اشيتدداّ يك يا     ، ٚايتسأَ ب  ايصيٛ  ٚيك ي١ ايفٝيدٜ

ٝ      Flash Videoايٓٛع   ا ( عٔ يك ا  ايفٝيدٜٛ ايعادٜي١ ٭ٕ حيُٗيا صيغر ْصيب

 ٚذبٌُ بعهٌ أشرع عٓد اشتعراضٗا ع٢ً ظبه١ انْرتْت.
        ٜفضيٌ إٔ تهيٕٛ َييد٠ يك ي١ ايفٝيدٜٛ قصيير٠ ٫ تتعيد٣ ْصيا دقٝكيي١ إ٫ إكا

ت ًييي  تصيييُِٝ احملتييي٣ٛ اشيييتدداّ يك يييا  فٝيييدٜٛ  ًٜٛييي١ ايٛقيييت فيييُٝهٔ   

يك ييا  فٝييدٜٛ قصيير٠ ايٛقييت ٚتب ٗييا ي تٓاشييل ٚتييٛازٕ َيي       تكصييُٝٗا إىل

 بعضٗا ايبعض.
 .ٕٜفضٌ اشتدداّ صٛت َتحرن١ ٚاضح١ ٚبصٝ ١ قدت انَها 

ٚتدعد ضباضرا  ا٫ْفٛجرافٝو أٚ املعًَٛا  املصٛت٠ َٔ أحد  تهٓٛيٛجٝا  

ايتعًِٝ انيهرتْٚيٞ، ٜٚكصيد بٗيا ذبٜٛيٌ ايبٝاْيا  ٚاملعًَٛيا  ٚاملفياِٖٝ املعكيد٠         

ىل صيييٛت ٚتشيييَٛا  نهييئ فُٗٗيييا ٚاشيييتٝعابٗا بٛضيييٛح ٚتعيييٜٛل َييئ خييي٬ٍ     إ

ايفٝييدٜٛ، ٖٚيي ٙ ايتهٓٛيٛجٝييا تتُٝييس بتكييدِٜ احملتيي٣ٛ ايتعًُٝييٞ ب رٜكيي١ شييًٗ٘  

ٚشًصي١ ٚبعيهٌ ٚاضيير، ٚتديِ حداثي١ ا٫ْفٛجرافٝييو نتهٓٛيٛجٝيا حدٜنيي١ ي      

 صباٍ ايتعًِٝ انيهرتْٚٞ; إ٫ أْ٘ قد اجرٜت عد٠ حبيٛ  ٚدتاشيا  حٛيي٘، حٝيث    

أٖتُت ب بٝعت٘ ٚظرٚط ايتصُِٝ ازبٝد ي٘; َنٌ: ٫ْهيٛ ٚتٜتعيٞ ٚنرٚنيس    

Lankow, J, Ritchie, J & Crooks, R (2012) ٌٜٚفات ;Farrell, S (2014)  ;

 Kibar, Pinar & Akkoyunlu Buketٚبٝٓاتنٝبييات ٚبٛنٝييت أنًٜٛٓييٛ 

 ; ٚاييو ٖييدفت إىل َعرفي١ أفضييٌ ايتصياَِٝ ايتعًُٝٝيي١ ي٬ْفٛجرافٝييو   (2014)

ٜ ا ني دا٠ يًتعًيِٝ انيهرتْٚيٞ، ٚتٛصيًت ايدتاشيا  إىل إٔ       اينابت ٚاملٛظا تربٛ

نٌ َهٕٛ َٔ املهْٛيا  ايتايٝي١; ٖٚيٞ:  املهْٛيا  املر٥ٝي١ اايعٓياٜٚٔ ٚايٓصيٛاا        

 –ٚا٭ييٛإ   –قد ْاييت أقيٌ دتجيا  َئ ايٓاحٝي١ ايتصي١ُُٝٝ َكابيٌ  اشب يٛط         
 ٚتٓعِٝ املعًَٛا ، ٚايو حصًت ع٢ً ايدتجا  ا٭ع٢ً يد٣ ع١ٓٝ ايبحث.  

انْفٛجرافٝيييو ٚاحيييد٠ َييئ ايتكٓٝيييا  ايبصييير١ٜ املصيييتدد١َ    ُحاضيييرا  ف

يعييرد املعًَٛييا ، مبييا ٜصييُر بيينجرا٤ َكاتْييا  بيي  املعًَٛييا  املكدَيي١ ٚإتاحيي١  

ٔ  عييرد املعًَٛييا  ب رٜكيي١ أننيير ٚضييٛح    ا، فييُٝهٔ َيئ خ٬هلييا ا٫شييتغٓا٤ عيي

عييرد صبُٛعيي١ نييبر٠ َيئ املعًَٛييا  ٚشييردٖا، ايييو ذبتييا  إيييٞ عدٜييد َيئ    

 .Krum, 2013, p  ايصفحا  ٚعرضٗا بعهٌ َٝصر ٚشٌٗ ايفِٗ هل ٙ ايتك١ٝٓ

ٜٚتُٝس انْفٛجرافٝو ب ْي٘ ٜعُيٌ عًي٢ عيرد املعًَٛيا  ايصيعب١ ٚاملعكيد٠         ،(7



 م2021..  شهـــــــر  يوليو           الثالث والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
69 
 

 ٞ صيٛت   ب رٜك١ ش١ًٗ ٚٚاضح١، عٔ  رٜل ذبٌٜٛ ايهِ اهلا٥ٌ َٔ ايبٝاْا  إيي

ٚتشيييَٛا  دبُييي  بُٝٓٗيييا ٚحيييد٠ املٛضيييٛع، نُيييا أْييي٘ ٜكيييدّ يًتًُٝييي  فرصييي١    

ٚا٭بعاد ٚا٭ظهاٍ، َ  قدتت٘ ع٢ً َصاعدت٘ ع٢ً ايتفهر  اسبيِيًُكات١ْ ب  

 (284 ا ،2015، حص  عبد ايباش جبُٝ  أظهاي٘.  

ايبحيييٛ  ايعًُٝييي١ ٚايدتاشيييا  أنيييد  عدٜيييد َييئ  ٚت شٝص يييا عًييي٢ َيييا تكيييدّ

انْفٛجرافٝيو ي ايعدٜيد َئ جٛاْي  ايعًُٝي١       تهٓٛيٛجٝيا ١ٝ فاعً ايصابك١ ع٢ً

أُٖٝي١ تٛظٝيا    ايو أظات  إىل Troutner (2010  تراْٚر ايتع١ًُٝ; ندتاش١

 انْفٛجرافٝييو ي إعييداد املعييرٚعا  ايتعًُٝٝيي١ بيياملكرتا  ايدتاشيي١ٝ، ٚدتاشيي١      

ذبًٝيييٌ ءتا٤ َصيييتددَٞ   ٚاييييو ٖيييدفت إىل   Yildirim, S (2016) ًٜيييدتِٜ

٭دييراد ايتعًُٝٝيي١، ٚاٯثييات املرتتبيي١ عًيي٢ اشييتدداَ٘ يييد٣  ي ارافٝييو انْفٛج

عٝٓيي١ َيئ ت٬َٝيي  نًٝيي١ ايرتبٝيي١ جباَعيي١ أتيياتٛتى، تٛصييًت ايدتاشيي١ إىل إٔ     

َ يي  ػب اشييتدداَ٘ ي عًُٝييا  ايييتعًِ ا٭شاشيي١ٝ    دتاشيي١ٚا، عييٌ ايييتعًِ أننيير دٚا

و اييي (Rueda, Ricardo Adán Salas, 2015  شييا٫ط أدإ تٜهيياتدٚ تٜٚيدا، 

ٜصيييٌٗ عًُٝييي١ اييييتعًِ َييئ خييي٬ٍ بٓيييا٤     ٘اشيييتدداَ عًييي٢ إٔأنيييد  ْتا٥يٗيييا  

 احملتٜٛا  ايصُع١ٝ ٚايبصر١ٜ ع٢ً أشاط ايتصُِٝ ازبرافٝهٞ.

 ب٦ٝييي١ٚتتيييداخٌ ايٓعرٜييي١ ايبٓا٥ٝييي١ ي ا٭شييياط ايٓعيييرٟ ايييي ٟ تديييب  عًٝييي٘   

ي ايتعًيِٝ ٚاييتعًِ، حٝيث تكيّٛ عًي٢ أشياط إٔ املعرفي١ ٖيٞ          املعهٛشي١  ايفصٍٛ

ايييتعًِ، ٚإٔ املعرفيي١ يٝصييت َٛضييٛع١ٝ، أٟ يٝصييت حكييا٥ل َٛجييٛد٠ ي ايعييامل        

اشبيياتجٞ، بعييهٌ َٓفصييٌ عيئ ايفييرد إمنييا ٜكييّٛ ايفييرد ببٓا٥ٗييا بعييهٌ فييردٟ، أٚ  

تعاتنٞ، نُا إٔ ايتعًِ ع١ًُٝ ْع ١، ي يو ت٪ند ايٓعرٜا  ايبٓا٥ٝي١ عًي٢   

تعًِ ٜب  تعًُ٘ بٓفص٘، ٫ٚ ٜصتكبً٘ َٔ اشبات ، شٛا٤  مت ٖ ا ايبٓيا٤ داخيٌ   إٔ امل

عكٌ ايفرد، حص  ايٓعر١ٜ ايبٓا١ٝ٥ املعرفٝي١، أٚ َئ خي٬ٍ َٛاقيا اجتُاعٝي١،      

 (230ا  ،2009حص  ايٓعر١ٜ ايبٓا١ٝ٥ ا٫جتُاع١ٝ.  ضبُد يٝض، 

حملتي٣ٛ  َٚٔ ايعرد ايصابل نهٔ ايٛقٛف ع٢ً أشبا  اختٝات من  تكدِٜ ا

 انيهرتْٚٞ; فُٝا ًٜٞ:

     تٓاشيي  منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ انيهرتْٚييٞ ضباضييرا  ايفٝييدٜٛ ٚضباضييرا

 ايفٝدٜٛ َ  تهٓٛيٛجٝا ا٫ْفٛجرافٝو َ  ب١٦ٝ ايفصٌ املعهٛط.
     ٌتعتُد ب١٦ٝ ايفصٌ املعهٛط ٚمن  تكدِٜ احملت٣ٛ انيهرتْٚيٞ عًي٢ امليدخ

بييادتاى ايتًُٝييي  يهافييي١  ايبصييرٟ ي عًُٝييي١ اييييتعًِ; ٚكيييو يهْٛٗيييا تيييرتب    

 عٓاصر ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ.
          تٛافييل املييتغر املصييتكٌ َيي  املييتغر ايتيياب  ٚتييراب ِٗ َيي  بعضييِٗ بعض ييا ي

 ع٬ق١ تها١ًَٝ. 
 ،َيئ ايعٛاَييٌ ايتيي٢ تصييِٗ فيي٢ دتاشيي١ ايعدصيي١ٝ    املعرفٝيي١ ا٭شييايٝ  ٚتدعييد

ِ  نُيا  املعرفٝي١،  ٚدير  املعرفٝي١  حٝث تصيِٗ في٢ قٝياط املهْٛيا      ٌ  تٗيت  بايعيه

اييي ٣ ٜييتِ بيي٘ انتعيياف املعًَٛييا  يييد٣ ا٭فييراد، فييبعض املييتعًُ  ٜصييت ٝعٕٛ   

إدتاى أ٣ عٓصر َئ عٓاصير املينر بعيهٌ َٓفصيٌ عُيا ؼبيٝ  بي٘ َئ عٓاصير           

 Fieldأخيير٣، ٖٚيي ٙ ايف٦يي١ ٜ ًييل عًٝٗييا: املصييتكً  عيئ اجمليياٍ اندتانيي٢:        
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Independence      ا  ، حٝييث ٜبحييث أفييراد ٖيي ٙ ايف٦يي١ َيئ املييتعًُ  عيئ املعًَٛيي

املُٝس٠ ضُٔ َعًَٛا  أننر ترنٝبا، نُا إٔ ٖٓاى ف١٦ أخر٣ َئ امليتعًُ    

ٜصع  عًِٝٗ ذبًٌٝ ضبتي٣ٛ املينر املرني ، أ٣ ٫ ٜهيٕٛ عٓيدِٖ ايكيدت٠ عًي٢        

فصٌ بٓٛد املعًَٛا  عٔ شٝاقٗا َٚٔ ثيِ ٜصيتيٝبٕٛ حملتي٣ٛ ٖي ا املينر نهيٌ،       

                      تانييييييي٢ٜٚ ًيييييييل عًييييييي٢ ٖييييييي٪٤٫ امليييييييتعًُ : املعتُيييييييدٜٔ عًييييييي٢ اجملييييييياٍ اند

Field Dependence  ،10، ا 2010.  أمحد َٛش٢) 

تصٓٝفا  ا٭شايٝ  املعرف١ٝ ٚجد إٔ َٔ أْص  ا٭شايٝ   ٚبعد ا٫ ٬ع ع٢ً

انعتُييياد فييي٢ َكابيييٌ   أشيييًٛ : ;اسبيييايٞ ايبحيييثايتييي٢ نهييئ إٔ ت٥٬يييِ  بٝعييي١  

تكييدِٜ احملتيي٣ٛ  أمنيياط ٭ٕ أٖييِ َييا نٝييس    ;ا٫شييتك٬ٍ عيئ اجمليياٍ اندتانيي٢   

داٙ َئ  أ ايبصرٟ  ضباضرا  ايفٝدٜٛ/ضباضرا  ايفٝيدٜٛ َي  ا٫ْفٛجرافٝيو(   

ِ أدٚا   تعُيٌ عًيي٢ إعياد٠ ٖٝهًي١ املعرفيي١ عًي٢ ظيهٌ طب  ييا        ايبصير٣  اييتعً

تٓعُٝٝيي١ ٚتكييدنٗا يًت٬َٝيي ، فايتًُٝيي  املصييتكٌ عيئ اجمليياٍ اندتانيي٢ يدٜيي٘    

، أَا ايتًُٝي   ايعردَٔ  قدت٠ ع٢ً اشتٓباط ٚاشتد٬ا املعًَٛا  كا  ايص١ً

املعتُييد عًييي٢ اجمليياٍ اندتانييي٢ فًدٜييي٘ ضييعا فييي٢ ايكييدت٠ ايضييي١ُٝٓ يرتتٝييي      

 املعًَٛا  ٚإعاد٠ ٖٝهًتٗا.

َيييد٣ ايع٬قييي١ ايٛثٝكييي١ بييي  َيييتغرا  ايبحيييث   ٚبايبحيييث ٚايدتاشييي١ تيييب   

، حٝييييث إٔ ب٦ٝيييي١ ايفصييييٍٛ املعهٛشيييي١ تعتُييييد عًيييي٢ تكييييدِٜ احملتيييي٣ٛ     اسبييييايٞ

دٜٛ ايرقُٝي١ ٚتهٓٛيٛجٝيا ا٫ْفٛجرافٝيو، ٖٚي ا إٕ     انيهرتْٚٞ مبحاضرا  ايفٝ

دٍ فنْيي٘ ٜييدٍ عًيي٢ اشييتدداّ املدييٌ ايبصييرٟ ي ايييتعًِ َيئ خيي٬ٍ تًييو ايب٦ٝيي١،  

بُٝٓييييا ا٭شييييًٛ  املعييييري ٚاييييي ٟ متنييييٌ ي ايت٬َٝيييي  املعتُييييدٜٔ عًيييي٢ اجمليييياٍ   

ا٫دتانييٞ ٚاملصييتكًٕٛ عًيي٢ اجمليياٍ ا٫دتانييٞ، تييب  َييد٣ ايع٬قيي١ بيي  املييتغر  

ٚاملتغر املصتكٌ ي اعتُاد ن٬ُٖا عًي٢ املديٌ ايبصيرٟ ي ايتعًيِٝ،      ايتصٓٝفٞ

بُٝٓا املتغر ايتاب  ٖٚٛ َٗاتا  اسباش  اٯيٞ تب  أٜض ا إٔ تًو املٗاتا  تعتُد 

ٚبصييٛت٠ نييبر٠ عًيي٢ املييدخٌ ايبصييرٟ ي ترتٝيي  ٚتٓعييِٝ املٗيياتا ، ٖٚيي ا َييا       

 ; Goodwin & Miller, 2013) ; Overmyer, 2014ت٪نيدٙ دتاشي١ نيٌ َئ     

Mazur, 2015). 

ٚبيييايٓعر َٚراجعييي١ َيييا مت تٓاٚيييي٘ ي تًيييو ايبحيييٛ  ايعًُٝييي١ ٚايدتاشيييا         

أمنييياط تكيييدِٜ احملتييي٣ٛ انيهرتْٚيييٞ ي اشيييرتاتٝي١ٝ  تضيييُٓتايصيييابك١ ٚاييييو 

 ; ٜتضر َا ًٜٞ:ايفصٌ املعهٛط
          أنييد  َععييِ ايبحييٛ  ايعًُٝيي١ ٚايدتاشييا  ا٭جٓبٝيي١ ايصييابك١ عًيي٢ أثيير

ي َراحييٌ ايتعًييِٝ املدتًفيي١ ملييا هلييا َيئ تيي ثر  املعهييٛط اشييرتاتٝي١ٝ ايفصييٌ

، ٚتُٓٝي١ ايعدٜيد َيئ املٗياتا  ايعًُٝيي١،    ايت٬َٝيي عًي٢ زٜياد٠ ايتحصييٌٝ ييد٣    

 إضاف١  إىل ايتفهر ايبصرٟ ايصحٝر.

       اشييرتاتٝي١ٝ  تضييُٓتأدًيي  ايبحييٛ  ٚايدتاشييا  ايعربٝيي١ ٚا٭جٓبٝيي١ ايييو

املٗييياتا  اييييو تكيييّٛ  مبيييا ٜتُاظييي٢ َيي  خصيييا٥   بًٛتتٗيييا ايفصييٌ املعهيييٛط 

َٔ حٝث َعاٜر ايتصُِٝ ٚانْتا  ٚخاص١  َي  تًيو    تعًُٗابتدتٜصٗا، ٚمل 

 ايف١٦ املصتٗدف١ َٔ ٖ ا ايبحث.
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       مل ٜتٓييياٍٚ أ٣ حبيييث أٚ دتاشييي١ أثييير تًيييو امليييتغرا  عًييي٢ تُٓٝييي١ ايعًُٝيييا

ْيٛاتا  ايعك١ًٝ يتٛيٝد ا٭فهات ٚإْتيا  املعرفي١ ٚتعًيِ امليٛاد ازبدٜيد٠ ٚخاصي١        

 .اسباش  اٯيٞ يد٣ ايت٬َٝ  َاد٠ تعًِ

ا٭َيٛت ٚا٫عتبياتا  ٚايت بٝكيا  ايصيابل كنرٖيا;       مجٝي  ٚي ض٤ٛ كيو فنٕ 

مجٝعٗيييا َييئ بييي  املٗييياّ اييييو تعيييغٌ بييياٍ ايبييياحن ، ٚاملٗيييتُ  مبيييياٍ        تدعيييد

تهٓٛيٛجٝيييا ايتعًيييِٝ َٓييي  فيييرت٠ ٚحتييي٢ اٯٕ; ٜٚتضييير كييييو جبييي٤٬ َييئ خييي٬ٍ    

َراجعيي١ ايعٓيياٜٚٔ ٚايتٛجٗييا  املعاصيير٠، ٚاملييتغرا  ايبحنٝيي١، يييبعض ايبحييٛ   

ٞ  ٚايدتاشييا  اسبدٜنيي١، كا  ايصيي١ً مبييياٍ     عًيي٢ ٚجيي٘   َٗيياتا  اسباشيي  اٯييي

شبصيٛا; حٝييث ٜتييب  َئ خ٬هلييا ضييرٚت٠ ا٫ٖتُياّ بتُٓٝيي١ أمنيياط ايييتفهر    ا

َيييئ خيييي٬ٍ  ايصييييا اينيييياْٞ ا٫عييييدادٟاملدتًفيييي١، ٚايضييييرٚت١ٜ يييييد٣ ت٬َٝيييي  

; ٚكييييو مبراعيييا٠ ازبٛاْييي  ٚامليييتغرا  املرتب ييي١ املعهيييٛط ايفصيييٌاشيييرتاتٝي١ٝ 

 ييرم ، ٚاختٝييات أْصيي  اي تعًييِ املٗيياتا  ايعًُٝيي١  بنثييات٠ ٚتُٓٝيي١ ايييتفهر أثٓييا٤    

يتكدِٜ ٚعرد املصادت ٚاملعًَٛا  انيٝهرتْٚٝي١ عيرب ايٜٛي ; ْعير ا ٭ٕ عًُٝي١      

تُٓٝييي١ اييييتفهر تعيييد َييئ بييي  ايعًُٝيييا  املصيييتٗدف١ ٚاير٥ٝصييي١ اييييو ترنيييس      

ٝ يييا، عًييي٢ ضيييرٚت٠ ذبكٝكٗيييا ييييد٣      ٝ يييا ٚضبً امل٪شصيييا  ايرتبٜٛييي١ ٚايبحنٝييي١ عامل

 ايت٬َٝ  ي ناف١ املراحٌ ايدتاش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ.

قا٥ُي١   تعًُٝٝي١ َيا شيبل أٖيتِ ايبحيث اسبيايٞ بضيرٚت٠ بٓيا٤ ب٦ٝي١         َٔ نيٌ  

تعي  ع٢ً زٜاد٠ املٓافص١ ي إظبياز املٗياّ ٚتٓفٝي      املعهٛط ايفصٌاشرتاتٝي١ٝ 

ا٭ْعيي ١ ٚا٫شييتُرات ي ذبكٝيييل ا٭ٖييداف، َٚييئ ٖيي ا املٓ ًيييل ناْييت ٖٓييياى      

بٗا ضرٚت٠ يًبحث ي َتغرا  ايتصُِٝ ايتعًُٝٞ اسبدٜن١ ٚايو نهٔ ا٭خ  

ٚتٛظٝفٗا ي ايب١٦ٝ املراد تصيُُٝٗا يتحكٝيل اييتعًِ ايفع؛ياٍ; ٚبعيد انظيات٠ إىل       

حرص ييا عًيي٢ تًبٝيي١   املعهييٛط ايفصييٌإَهاْييا  ٚممٝييسا  ٚعٓاصيير اشييرتاتٝي١ٝ  

ٝ ا يتُٓٝي١ املٗياتا  ايعًُٝي١،     احتٝاجا  ايف١٦ املصتٗدف١ َٔ ايبحث اسبايٞ ٚشع

حصيياط مبعييه١ً ايبحييث َيئ َٚيئ ايعييرد ايصييابل ٚت شٝص ييا عًيي٢ كيييو ْبيي  ان

 خ٬ٍ عد٠ َصادت أشاش١ٝ، نهٔ تٛضٝحٗا فُٝا ًٜٞ:

  :َيئ خيي٬ٍ ايعُييٌ ي صبيياٍ تييدتٜض اسباشيي  اٯيييٞ، مت اشبييرب٠ ايعدصيي١ٝ

ٟ  ٬َحعييي١ ٚجيييٛد ضيييعا ي أدا٤    ملٗييياتا   ت٬َٝييي  ايصيييا اينييياْٞ ا٫عيييداد

ِ ( تدِ أْٗيا َئ أٖيِ    Excel اشتدداّ برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ   َت ًبياتٗ

إىل إعييياد٠ ايٓعييير ي تٓعيييِٝ  ايتعًُٝٝييي١، ٖٚييي ا ٜيييدعٛ امل٪شصيييا  ايتعًُٝٝييي١

احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ٚأشًٛ  تكدن٘، ٚاشتدداّ املعًيِ يًتكٓٝيا  اسبدٜني١ ي    

 .ايتدتٜض

  :ت٬َٝييي  املرحًييي١ مت إجيييرا٤ بعيييض املكييياب٬  َييي  عيييدد َييئ املكابًييي١ املكٓٓييي١

، بًييي  ايكًٝٛبٝييي١ مبحافعييي١ ا٫عدادٜييي١  ت٬َٝييي  ايصيييا اينييياْٞ ا٫عيييدادٟ(  

 ;نعفت ْتيا٥ا ٖي ٙ املكياب٬  عئ عدٜيد َئ املعيه٬        تًُٝ ، ٚ( 12عددِٖ  

 َٓٗا َا ًٜٞ :
 دا٤ املٗات٣ مبكرت اسباشي  اٯييٞ، كييو    ضعا َصتٟٛ ايتحصٌٝ املعري ٚا٭

يضعا ٚشا٥ٌ ا٫تصاٍ ٚاملعاتن١ بايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ب  ايت٬َٝ  بعضِٗ 

 ٚب  َعًُِٝٗ. بعض ا



 م2021..  شهـــــــر  يوليو           الثالث والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
72 
 

 ٛي املٗاتا  ايتهٓٛيٛج١ٝ اي٬ز١َ يًتعاَيٌ َي  بيراَا     ايت٬َٝ  ٣تدْٞ َصت

ضيييعا ع٬قيييتِٗ ا٫جتُاعٝييي١ املتباديييي١ َييي     ، أٜض يييا ٚت بٝكيييا  ايهُبٝيييٛتر 

كيو يك١ً فرا ايتٛاصيٌ ٚاملعياتن١ ا٫جتُاعٝي١ املتاحي١، مميا      ٚا٭خرٜٔ، 

 ٜضعا َٗاتاتِٗ ايتٛاص١ًٝ ٚا٫جتُاع١ٝ.
   املتضييييي١ُٓ مبكيييييرت ايهُبٝيييييٛتر    ضيييييعا ي تعًيييييِ املفييييياِٖٝ ايتهٓٛيٛجٝييييي١

 ٚتهٓٛيٛجٝا املعًَٛا . 
   ي ايتٛاصيٌ انيهرتْٚيٞ عيرب ظيبه١ انْرتْيت، كييو        ايت٬َٝي  ضعا َٗاتا

٭ٕ َععِ املٛاق  انيهرت١ْٝٚ أدٚا  ايتٛاصٌ بٗا ضبدٚد٠، ٚتصتددّ  رم 

ايتٛاصييٌ ايعادٜيي١ ايييو ٫ تتٛافييل َيي  خصا٥صييِٗ، ٚإَهاْيياتِٗ ٚحاجيياتِٗ        

 ايتع١ًُٝٝ. 
   نُييا إٔ يًت٬َٝيي ا ْييدت٠ ايييرباَا ٚاملكييرتا  انيهرتْٚٝيي١ املكدَيي١ خصٝص يي ،

  .إْتاجٗا َٔ در املتدصص  ي صباٍ تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ ٢ايكا٥ُ  عً

  مصهلُ البشح: 
امليرتب    ايتحصيٌٝ املعيري   ٣عه١ً ي ضعا َصتٛاملي ض٤ٛ َا شبل تتضر 

 يًُٗياتا  ٚا٭دا٤ املٗيات٣  Excel مبٗاتا  اشتدداّ برْياَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ    

املرتب ١ باشتدداّ برْياَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ مبكيرت ايهُبٝيٛتر ٚتهٓٛيٛجٝيا       

 . ا٫عدادٟ ايناْٞايصا  يت٬َٝ املعًَٛا  

 أهداف البشح: 
 ايبحث اسبايٞ إىل: ٖدف

 اسباشييي  اٯييييٞ ا٭دا٤ املٗييياتٟ يت٬َٝييي  املرحًييي١ ا٫عدادٜييي١ ملٗييياتا     تُٓٝييي١

 :ٚا٭دا٥ٞ; ٚكيو َٔ خ٬ٍ ايهعا عٔبعكٝٗا املعري 

  ذبدٜد َٗاتا  اسباش  اٯيٞ  ازبداٍٚ اسبصاب١ٝExcel   اي٬ز١َ يت٬َٝي )

 .املرح١ً ا٫عداد١ٜ

     تصُِٝ ب١٦ٝ تعًِ قا١ُ٥ ع٢ً اشرتاتٝي١ٝ ايفصٌ املعهٛط يتُٓٝي١ َٗياتا

 ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ.
   ٞ / فٝييييدٜٛضباضييييرا    قٝييياط فاعًٝيييي١ منيييي  تكييييدِٜ احملتييي٣ٛ انيهرتْٚيييي

 داخٌ ب١٦ٝ ايتعًِ. (ضباضرا  قا١ُ٥ ع٢ً ايفٝدٜٛ ٚا٫ْفٛجرافٝو
  عيئ اجمليياٍ ا٫دتانييٞ   ا٭شييًٛ  املعييري  َعتُييد/ َصييتكٌ(     قٝيياط فاعًٝيي١

 .داخٌ ب١٦ٝ ايتعًِ
 ضباضييرا  فٝييدٜٛ  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ انيهرتْٚييٞايتفاعييٌ بيي  منيي   قٝيياط /

  املعري  َعتُيد/  ( ٚا٭شًٛضباضرا  قا١ُ٥ ع٢ً ايفٝدٜٛ ٚا٫ْفٛجرافٝو

عيئ اجمليياٍ ا٫دتانييٞ عًيي٢ ايتحصييٌٝ املعييري املييرتب  مبٗيياتا         َصييتكٌ( 

، ٚا٭دا٤ ايعًُييييٞ املييييرتب  مبٗيييياتا  ازبييييداٍٚ    Excelازبييييداٍٚ اسبصيييياب١ٝ  

 يت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜ.  Excelاسبصاب١ٝ 

 ًُالبشح أهن: 
تهُييئ أُٖٝييي١ ايبحيييث اسبيييايٞ ي ازباْييي  ايييي ٣ تٓاٚيييي٘; حٝيييث إْييي٘ تصيييد٣  

ٞ  بيييُٓ  اشيييرتاتٝي١ٝ ايفصيييٌ املعهيييٛط يتٛظٝيييا   تكيييدِٜ احملتييي٣ٛ انيهرتْٚييي
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( ٚا٭شًٛ  ضباضرا  قا١ُ٥ ع٢ً ايفٝدٜٛ ٚا٫ْفٛجرافٝو/ ضباضرا  فٝدٜٛ 

ٝي   يت٬ًَتغً  عًٞ املعه٬  ايتع١ًُٝٝ ي املعري يًُتعًُ   َعتُد/ َصتكٌ(

ٜداملرحًي١ ا٫عدادٜي١   صبيياٍ ا يًدرٜ يي١ ايبحنٝي١ في٢   عيد ٖيي ا ايبحيث اشيتهُاي    ، ٚ

تهٓٛيٛجٝييا ايتعًييِٝ، خاصيي١ ٚإٔ ٖيي ا اجمليياٍ مل ٜييسٍ فيي٢ حاجيي١ إىل َسٜييد َيئ      

 ايبحٛ ، ٚبايتايٞ نهٔ ذبدٜد إشٗاَا  ايبحث ي ايٓٛاحٞ ايتاي١ٝ :  

 :ٍتالمًر الصف الجاىٌ االعداد 
   ٝملعرفي١ ب ْفصيِٗ بيدي ا َئ تًكي٢ املعًَٛيا ، مميا        عًي٢ بٓيا٤ ا   ايت٬َٝ تعي

 ٜصاعد ع٢ً بكا٤ أثر ايتعًِ، ٚايت نٝد ع٢ً دٚتِٖ ف٢ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.
 ايتكٓٝييييا  عبييييٛ ايتعاَييييٌ َيييي   ايت٬َٝيييي  ٣املصييييا١ُٖ ي إزاييييي١ ايرٖبيييي١ يييييد

  ٞ تفيييي  ظييييعٛت ، ٚٚاملصييييتحدثا  ايتهٓٛيٛجٝيييي١ ملصيييياٜر٠ تٚح ايعصيييير اسبيييياي

باملصيييياٚا٠ ي تٛزٜيييي  ايفييييرا ي ايعًُٝيييي١ ايتعًُٝٝيييي١  ايت٬َٝيييي ٚإحصيييياط 

ٚنصيير حيياجس اشبييٛف ٚايكًييل يييدِٜٗ ٚمتهٝييِٓٗ َيئ ايتعييبر عيئ أفهيياتِٖ   

ٚايبحييث عيئ اسبكييا٥ل ٚاملعًَٛييا  بٛشييا٥ٌ أننيير ٚأجييد٣ ممييا ٖييٛ َتبيي  ي    

 ب١٦ٝ ايتعًِ ايتكًٝد١ٜ.

  ايت٬َٝيي حييث   ٍ  عًيي٢ ايييتعًِ اييي اتٞ ٚاملصييتُر ٚاملعيياتن١ ازبُاعٝيي١ ٚتبيياد

أدٚا  ايتٛاصييٌ انيهرتْٚييٞ املتعييدد٠  بٛاشيي ١اٯتا٤ ٚعييرد ٚجٗييا  ايٓعيير 

 .اشرتاتٝي١ٝ ايفصٌ املعهٛطايو تٛفرٖا 

 :ُمعلنٌ املسسلُ االعدادي 
  ًُٞشي١ًٗ ا٫شيتدداّ نهئ َئ     باشرتاتٝي١ٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜتسٜٚد َع

 ٗ ٛي١، خ٬هلا عرد املٛاد ايدتاش١ٝ ا٭خر٣، ٚايتٛاصٌ َعِٗ َٔ خ٬هلا بصي

 ي أٟ ٚقت َٚٔ أٟ َهإ.
     ّاشيرتاتٝي١ٝ ايفصيٌ   تٛج٘ ْعر َعًُٞ اسباش  اٯييٞ إىل أُٖٝي١ اشيتددا

يتكًٝييييٌ ازبٗييييد ٚايٛقييييت  ت٬َٝيييي  املرحًيييي١ ا٫عدادٜيييي١ي تعًييييِٝ  املعهييييٛط

 املصتددّ ي تعًِٝ تًو ايف١٦. 

 : مسٔىلٌ التعلًه ومصننٌ ومطىزٍ املىاقع والربامر التعلًنًُ للتالمًر 
  ايكا٥ُي١   ب١٦ٝ ايتعًِتٛجٝ٘ أْعات َص٦ٛيٞ ايتعًِٝ إىل َعرف١ َد٣ نفا٠٤

ٚانتصيابِٗ املٗياتا     ايت٬َٝي  ف٢ تعًٝييِ   اشرتاتٝي١ٝ ايفصٌ املعهٛط ٢عً

املدتًفيي١، ٚايييو َيئ املُهيئ ت بٝييل اشييتدداَٗا ي تييدتٜض املييٛاد ايدتاشيي١ٝ    

 ا٭خر٣. 
     اسبدٜنيي١ ي صبيياٍ   ٜعييد ٖيي ا ايبحييث اشييتياب١ يرتمجيي١ ايتٛجٗييا  ايعاملٝيي١

تهٓٛيٛجٝيييا ايتعًيييِٝ ٚايتييي٢ تيييٓ  عًييي٢ ضيييرٚت٠ ا٫شيييتفاد٠ باملصيييتحدثا        

ٝ   امليتعًُ  ايتهٓٛيٛج١ٝ ي ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝي١ شبدَي١    ا َي  ا٭ٖيداف   ٚمتعي

تعًُٝٝي١  با٫تتكيا٤ بتيٛفر ْعيِ      تايعا١َ يٛزات٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايتي٢ تعي  

 ٚتٛفر ب١٦ٝ ترب١ٜٛ َٓاشب١. حدٜن١

  :الباسجني والدازسني 

  ٍب٪ت٠ اٖتُاّ ايباحن ، ٚخاص١ ي اجمليا٫    ت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜإدخا

ٝ ايت بٝك١ٝ ٚايع١ًُٝ مما ٜع ٞ عا٥د   ا.ا عًُ
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     قييد تتييٝر ْتييا٥ا ٖيي ا ايبحييث صباي ييا يدتاشييا  أخيير٣ تتٓيياٍٚ فاعًٝيي١ ت ييٜٛر

 ا٫عدادٜي١  ت٬َٝي  املرحًي١  براَا إيهرت١ْٝٚ قا١ُ٥ ع٢ً َعاٜر تتٓاش  َي   

 ي طبتًا املراحٌ ايدتاش١ٝ ا٭خر٣.

 حمددات البشح: 
 :اٯت١ٝ احملددا اسبايٞ ع٢ً  ايبحثاقتصر 

 :املٛضٛع١ٝ 
 اجملاٍ اندتانٞ.  ٢ا٫عتُاد( عً /ات يٮشًٛ  املعرف٢  ا٫شتك٬ٍ باخت 

    اشييييتدداّ منيييي  عييييرد ٞ ٛ   يًُحتيييي٣ٛ انيهرتْٚيييي / ضباضييييرا  فٝييييدٜ

اشيييرتاتٝي١ٝ  ( داخيييٌ  ٚا٫ْفٛجرافٝيييو ضباضيييرا  قا٥ُييي١ عًييي٢ ايفٝيييدٜٛ     

 .١َٔ تصُِٝ ايباحن ايفصٌ املعهٛط
   اسباش  اٯيٞ  برْياَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ    ت١ُٝٓ َٗاتاExcel   ٚشيب ،)

اختٝات ايربْاَا; نْٛي٘ ضئُ َكيرت املرحًي١ ا٫عدادٜي١ ٚذبدٜيد ا ت٬َٝي         

ايصييا اينيياْٞ ا٫عييدادٟ، ضييعا َٗيياتا  ايت٬َٝيي  فٝيي٘، صييعٛب١ تييدتٜض     

 . ملٗاتا  ايع١ًُٝ َٔ جاْ  املعًُ بعض ا
 ٚشب  اختٝاتٖيا  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ ت٬َٝ ع١ٓٝ ععٛا١ٝ٥ َٔ : املها١ْٝ ،

ا ن حد املكرتا  ا٭شاش١ٝ املكيرت٠ عًي٢ ت٬َٝي     اسباش  اٯيٞٚجٛد َكرت ا

 املرح١ً ا٫عداد١ٜ. 
  2020ايع١ٓٝ ي عاّ  ت٬َٝ اسبايٞ ع٢ً  يًبحث ايب١٦ٝايسَا١ْٝ: مت ت بٝل.ّ 
      قا٥ُيي١ عًيي٢ اشييرتاتٝي١ٝ     يًت٬َٝيي  حييدٚد ب٦ٝٝيي١: تصييُِٝ ب٦ٝيي١ تعًُٝٝيي١

 فٝيييدٜٛ/ضباضيييرا  ; ٚتضيييُٓت منييي  تكيييدِٜ احملتييي٣ٛ    املعهيييٛط ايفصيييٌ

 (َعتُيد / َصيتكٌ    ٚا٭شًٛ  املعيري ْفٛجرافٝو(، ٫اضباضرا  فٝدٜٛ َ  

 ٞ ٌ  عًييي٢ اجملييياٍ اندتانييي ايتحفٝيييس  ; ٚشيييب  اختٝاتٖيييا اعتُادٖيييا عًييي٢ عاَييي

ٚايتفاعيييٌ املصيييتُر يًعٝٓييي١ ٚتعييييٝعٗا عًييي٢ زٜييياد٠ املٓافصييي١ ٚا٫شيييتُرات        

 تحكٝل ا٭ٖداف.ي

 أدوات البشح: 
 :اٯت١ٝاسبايٞ ي ا٭دٚا   ايبحثمتنًت أدٚا  

 :أدوات مجع البًاىات واملعلىمات 

َئ ْتيا٥ا ا٫َتحاْيا  ْصيا      ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟذبًٌٝ دتجا  

   .(2018/2019ّايعاّ ٚءخر ايعاّ خ٬ٍ عا٢َ  

 :أدوات الكًاس 

    اختبات ذبص٢ًٝ إيهرت٢ْٚ يًياْ  املعرف٢ املرتب  مبٗياتا  ٞ  اسباشي  اٯيي

 (.١ إعداد ايباحن

      ب اقيي١ ٬َحعيي١ يكٝيياط ازبٛاْيي  ا٭دا٥ٝيي١ ملٗيياتا ٞ  إعييداد  اسباشيي  اٯييي

 (.١ايباحن

       إىل َعتُيدٜٔ   ايت٬َٝي  اختبات ا٭ظيهاٍ املتضي١ُٓ ازبُعي٢ ٚكييو يتصيٓٝا

َٚصيييتكً  عييئ اجملييياٍ اندتانييي٢  َييئ إعيييداد أْيييٛت ايعيييرقا٣ٚ، ٚشيييًُٝإ   

 (.1985اشبضر٣، 
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  ومتجلت يف:  التذسيب؛أدوات 

املعهييٛط ٚفييل منيي  عييرد    ب٦ٝيي١ تعًييِ قا٥ُيي١ عًيي٢ اشييرتاتٝي١ٝ ايفصييٌ      

ٜ  احملتييي٣ٛ انيهرتْٚيييٞ   ضباضيييرا  قا٥ُييي١ عًييي٢ ايفٝيييدٜٛ   / ٛضباضيييرا  فٝيييد

 (. ٚا٫ْفٛجرافٝو

 متغريات البشح: 
 :اٯت١ٝاسبايٞ ع٢ً املتغرا   ايبحثاظتٌُ 

   :املتغري املستكل 
 ب١٦ٝ ايفصٌ املعهٛط بُٓ ٞ تكدِٜ احملت٣ٛ انيهرتْٚٞ; ُٖٚا : 

  ٜٛضباضرا  ايفٝد.) 
  ضباضرا  ايفٝدٜٛ َ  ا٫ْفٛجرافٝو .) 
  يًت٬َٝ َتغر تصٓٝف٢: ا٭شًٛ  املعرف٢: 

 .َصتكٌ عٔ اجملاٍ اندتان٢ 
  .َعتُد ع٢ً اجملاٍ اندتان٢   

  :ُاملتغريات التابع 
   اسباش  اٯيٞايتحصٌٝ املعرف٢ يًُعًَٛا  املرتب ١ مبٗاتا. 

   اسباش  اٯيٞا٭دا٤ ايع٢ًُ ملٗاتا. 

 ٌالتصنًه التذسيبِ للبشح احلال: 
َ   ايبحيث ف٢ ضي٤ٛ َيتغرا     ايتصيُِٝ ايتيرٜبي٢    ١ايباحني  تاسبيايٞ اشيتدد

ٜٚعييتٌُ ٖيي ا   (Factorial Design) 2×2املعييرٚف باشييِ ايتصييُِٝ ايعييا٢ًَ   

 ايتصُِٝ ع٢ً أتب  صبُٛعا  دبرٜب١ٝ ف٢ ايكٝاط ايكب٢ً ٚايبعد٣

 أسٔلُ البشح: 
نٝيا نهئ بٓيا٤ ب٦ٝي١ تعًُٝٝي١ قا٥ُي١ عًي٢ ايتفاعيٌ بي           ايص٪اٍ اير٥ٝض: 

تيي٣ٛ ي ايفصييٌ املعهييٛط ٚا٭شييًٛ  املعييري يتُٓٝيي١ َٗيياتا      منيي  تكييدِٜ احمل 

 ؟اسباش  اٯيٞ يد٣ ت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜ

 ٚتفرع َٔ ايص٪اٍ اير٥ٝض ايصابل ا٭ش١ً٦ ايفرع١ٝ اٯت١ٝ:
  تكدِٜ احملت٣ٛ انيهرتْٚٞمن   فاع١ًَٝا    ٛ ضباضيرا   / ضباضيرا  فٝيدٜ

مبٗياتا  اسباشي    ( ع٢ً ايتحصٌٝ املعيري امليرتب    فٝدٜٛ َ  ا٫ْفٛجرافٝو

 .اٯيٞ

  ا٭شًٛ  املعري  َعتُد/ َصتكٌ( ع٢ً ايتحصٌٝ املعري املرتب   فاع١ًَٝا

 .مبٗاتا  اسباش  اٯيٞ
    ضباضييرا  فٝييدٜٛ  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ انيهرتْٚييَٞيا أثيير ايتفاعييٌ بيي  منيي /

َعتُيد/ َصيتكٌ(   ٚا٭شيًٛ  املعيري     (ضباضرا  فٝدٜٛ َي  ا٫ْفٛجرافٝيو  

 .اسباش  اٯيٞع٢ً ايتحصٌٝ املعري املرتب  مبٗاتا  

  تكدِٜ احملت٣ٛ انيهرتْٚٞمن   فاع١ًَٝا    ٛ ضباضيرا   / ضباضيرا  فٝيدٜ

 .اسباش  اٯيٞ( ع٢ً ا٭دا٤ ايعًُٞ ملٗاتا  فٝدٜٛ َ  ا٫ْفٛجرافٝو
  ا٭شييًٛ  املعييري  َعتُييد/ َصييتكٌ( عًيي٢ ا٭دا٤ ايعًُييٞ ملٗيياتا       فاعًٝيي١َييا

 .اٯيٞ اسباش 



 م2021..  شهـــــــر  يوليو           الثالث والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
76 
 

    ضباضييرا  فٝييدٜٛ  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ انيهرتْٚييَٞيا أثيير ايتفاعييٌ بيي  منيي /

( ٚا٭شييييًٛ  املعييييري يًُييييتعًُ    ضباضييييرا  فٝييييدٜٛ َيييي  ا٫ْفٛجرافٝييييو   

 .اسباش  اٯيٞ َعتُد/ َصتكٌ( ع٢ً ا٭دا٤ ايعًُٞ ملٗاتا  

  البشحفسوض: 
 اسبايٞ يًتحكل َٔ ايفرٚد ايتاي١ٝ:  ايبحث ٢شع

  ٍإٜٛجد فرم دا ٝ ( ب  َتٛش ٞ دتجا  α≤0.05ا عٓد َصت٣ٛ د٫ي١  حصا٥

تكدِٜ احملتي٣ٛ انيهرتْٚيٞ   اي ٜٔ ٜدتشٕٛ بُٓ   املرح١ً ا٫عداد١ٜ ت٬َٝ 

 ٛ تكيييدِٜ احملتييي٣ٛ انيهرتْٚيييٞ   ، ٚايييي ٜٔ ٜدتشيييٕٛ بيييُٓ    بٛاشييي ١ ايفٝيييدٜ

اسباشيي  عًيي٢ ايتحصييٌٝ املعييري املييرتب  مبٗيياتا    رافٝييوبٛاشيي ١ ا٫ْفٛج

 .اٯيٞ

  ٍإٜٛجد فرم دا ٝ ( ب  َتٛش ٞ دتجا  α≤0.05ا عٓد َصت٣ٛ د٫ي١  حصا٥

املعتُيدٕٚ عًي٢ اجملياٍ اندتانيٞ، ٚاملصيتكًٕٛ عئ        املرح١ً ا٫عدا١ٜ ت٬َٝ 

اجمليياٍ اندتانييٞ، عًيي٢ ذبصييًِٝٗ املعييري يًُعًَٛييا  املرتب يي١ مبٗيياتا        

 اسباش  اٯيٞ.
  ٍإٜٛجد فرم دا ٝ ( ب  َتٛش ٞ دتجا  α≤0.05ا عٓد َصت٣ٛ د٫ي١  حصا٥

اجملُٛعيييا  ايتيرٜبٝييي١ ا٭تبييي  عًييي٢ ذبصيييًِٝٗ املعيييري امليييرتب  مبٗييياتا    

 ٞ تكييدِٜ احملتيي٣ٛ  ، ٜٚرجيي  كيييو إىل أثيير ايتفاعييٌ بيي  منيي      اسباشيي  اٯييي

 ٞ ٕٚ عًييييي٢ (، ٚاجملييييياٍ املعييييري  َعتُيييييد اْفٛجرافٝييييو /فٝيييييدٜٛ  انيهرتْٚيييي

 اجملاٍ/َصتكًٕٛ عٔ اجملاٍ( يد٣ ت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜ.

  ٍإٜٛجد فرم دا ٝ ( ب  َتٛش ٞ دتجا  α≤0.05ا عٓد َصت٣ٛ د٫ي١  حصا٥

تكدِٜ احملتي٣ٛ انيهرتْٚيٞ   ت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜ اي ٜٔ ٜدتشٕٛ بُٓ  

 ٛ تكيييدِٜ احملتييي٣ٛ انيهرتْٚيييٞ   ، ٚايييي ٜٔ ٜدتشيييٕٛ بيييُٓ    بٛاشييي ١ ايفٝيييدٜ

 .اسباش  اٯيٞدا٤ ايعًُٞ املرتب  مبٗاتا  ع٢ً ا٭ ٛاش ١ ا٫ْفٛجرافٝوب
  ٍإٜٛجد فرم دا ٝ ( ب  َتٛش ٞ دتجا  α≤0.05ا عٓد َصت٣ٛ د٫ي١  حصا٥

ت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜ املعتُدٕٚ ع٢ً اجملاٍ اندتانيٞ، ٚاملصيتكًٕٛ عئ    

 .اش  اٯيٞاسباجملاٍ اندتانٞ، ع٢ً ا٭دا٤ ايعًُٞ املرتب ١ مبٗاتا  
  ٍإٜٛجد فرم دا ٝ ( ب  َتٛش ٞ دتجا  α≤0.05ا عٓد َصت٣ٛ د٫ي١  حصا٥

اسباشي   اجملُٛعا  ايتيرٜبٝي١ ا٭تبي  عًي٢ ا٭دا٤ ايعًُيٞ امليرتب  مبٗياتا        

ٞ   ، ٜٚرجي  كييو إىل أثير ايتفاعيٌ بي  مني        اٯيٞ  تكيدِٜ احملتي٣ٛ انيهرتْٚي

ع٢ً اجملاٍ/َصتكًٕٛ عٔ (، ٚاجملاٍ املعري  َعتُدٕٚ اْفٛجرافٝو/فٝدٜٛ 

 اجملاٍ( يد٣ ت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜ.

 عًيُ البشح: 
(  ايب يا يًعٝٓي١ ا٫شيت ٬ع١ٝ، ٚمت اختٝاتٖيا ب رٜكي١      30  ع١ٓٝ َٔتهْٛت اي

إىل  مت تٛزٜعٗييا ب رٜكيي١ ععييٛا١ٝ٥  ; يًعٝٓيي١ ا٭شاشيي١ٝ  تًُٝيي ( 100  قصييد١ٜ، ٚ

 :أتب  صبُٛعا  دبرٜب١

   عرد َعتُدٕٚ ع٢ً اجملاٍ ٜدتشٕٛ َٔ خ٬ٍ من   ت٬َٝ (: 1صبُٛع١

اشييرتاتٝي١ٝ ايفصييٌ املعهييٛط; ٚعييددِٖ ( فيي٢ ضباضييرا  ايفٝييدٜٛ  احملتيي٣ٛ

 .( تًُٝ 25 
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   عيرد  َصتكًٕٛ عٔ اجملاٍ ٜدتشٕٛ َٔ خ٬ٍ مني    ت٬َٝ (: 2صبُٛع١

اشييرتاتٝي١ٝ ايفصييٌ ( فيي٢ ضباضييرا  ايفٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو  احملتيي٣ٛ

 .( تًُٝ 25املعهٛط; ٚعددِٖ  

   َعتُيييدٕٚ عًييي٢ اجملييياٍ ٜدتشيييٕٛ َييئ خييي٬ٍ منييي   ت٬َٝييي (: 3صبُٛعييي١

ٛ   عييرد احملتيي٣ٛ  اشييرتاتٝي١ٝ ايفصييٌ املعهييٛط;   ( فيي٢ ضباضييرا  ايفٝييدٜ

 . ( تًُٝ 25ٚعددِٖ  

   عيرد  َصتكًٕٛ عٔ اجملاٍ ٜدتشٕٛ َٔ خي٬ٍ مني     ت٬َٝ (: 4صبُٛع١

اتٝي١ٝ ايفصييٌ اشييرت( فيي٢ ضباضييرا  ايفٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو  احملتيي٣ٛ

 .( تًُٝ 25املعهٛط; ٚعددِٖ  

 ميهر البشح: 
 اسبايٞ ع٢ً َا ًٜٞ: ايبحثاعتُد 

    املٓٗا ايٛصف٢: ف٢ ا٫ ٬ع ع٢ً ايدتاشا  ٚايبحٛ  ايصابك١ بغرد إعيداد

ايصييا اينيياْٞ  ت٬َٝيي اييي٬زّ تٛافرٖييا يييد٣  اسباشيي  اٯيييٞقا٥ُيي١ مبٗيياتا  

بييي  َهْٛاتييي٘ ٚإعيييداد ان يييات ، ٚذبًٝيييٌ احملتييي٣ٛ ٚبٝيييإ ايع٬قييي١ ا٫عيييدادٟ

 ايٓعر٣ يًبحث.

           امليٓٗا ظيب٘ ايتيرٜبي٢: ٚايي ٣ ٖيدف إىل حبيث أثير َيتغر َصيتكٌ أٚ أننيير

 ١ايباحني  اشيتددَت  ايبحيث  اع٢ً َتغر تاب  أٚ أننر ٚف٢ ض٤ٛ  بٝع١ ٖي  

ٌ ٖ ا املٓٗا يكٝياط أثير    ِ  مني   بي   ايتفاعي ٌ  احملتي٣ٛ  تكيدٜ املعهيٛط   يًفصي

 تُٓٝييي١ ي املعيييري  َٓيييدف  / َيييرتٟٚ(   ٚا٭شيييًٛ   فٝيييدٜٛ / اْفٛجرافٝيييو( 

 ا٫عدادٟ. ايناْٞ ايصا ت٬َٝ  يد٣ اٯيٞ اسباش  َٗاتا 

  إدساْات البشح: 
يإلجابيي١ عًيي٢ أشيي١ً٦ ايبحييث، ٚايتحكييل َيئ صييح١ فرٚضيي٘، شييات ٚفكييا           ٚ

 : اٯت١ٝيإلجرا٤ا  

 :ٌأوًلا: املسح الصامل لإلطاز اليظسٍ، وتضنيت دزاسُ وحتلًل ما يل 

  ا٫ ييي٬ع عًييي٢ ايهتييي  ٚاملراجييي  ٚايدتاشيييا  ايعًُٝييي١ ايصيييابك١ ايعربٝييي١     مت

أمنيياط تكييدِٜ ٚا٭جٓبٝيي١ املرتب يي١ مبييياٍ ايبحييث ٚضبيياٚتٙ، ٚتتُنييٌ ي:    

ا٭شايٝ  املعرفٝي١، َٗياتا  اسباشي     ، املعهٛط، اشرتاتٝي١ٝ ايفصٌ احملت٣ٛ

املصير  ، خصاا ت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜ(، ٚانعتُاد ع٢ً ْتيا٥ا ٖي ا   اٯيٞ

 ي بٓا٤ ان ات ايٓعرٟ يًبحث اسبايٞ.

  َٗياتا    قا٥ُي١ مت ذبًٌٝ َكرت ايهُبٝٛتر يًُرح١ً ا٫عداد١ٜ يًٛقٛف ع٢ً

 ا٫عدادٟ. ايصا ايناْٞ يت٬َٝ اي٬زّ تُٓٝتٗا  ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ
  ٙمت اختٝات ا٫شرتاتٝي١ٝ املٓاشب١ يربصب١ ٚعرد احملت٣ٛ ايتدتٜيب ْٚعر

 عرب ايٜٛ .

  :ًًا  الدزاسُ التذسيبًُ للبشح احلالٌ:ثاى
، ٚايعُييٌ (2014يييي ضبُييد ايدشييٛقٞ  مت اشييتددّ منييٛك  ايتصييُِٝ ايتعًُٝييٞ  

 ٚفل َراحً٘ املٓٗي١ٝ ٚتفصٌٝ خ ٛات٘ انجرا١ٝ٥ نُا ًٜٞ:
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 :مسسلُ التكًًه امُلدخلٌ؛ ومشلت 
 ايييتعًِ; َٚعازبيي١ أٚجيي٘    ٚب٦ٝيي١ ٚاملييتعًِ يًُعًييِ املدخًيي١ املت ًبييا  قٝيياط

 ايٓك  ي ض٤ٛ:  
 .ذبدٜد خربا  املتعًُ  ب جٗس٠ ايتعًِ املٓتعر ازبٛاي١ 
 .ذبدٜد املت ًبا  ايٛاج  تٛافرٖا ي ب١٦ٝ ايتعًِ املٓتعر 

 .ذبدٜد ايب١ٝٓ ايتحت١ٝ ايتهٓٛيٛج١ٝ 

 : ومشلت التهًُٔ؛مسسلُ  -1
      ٛ ي َٗييياتا  ايت٬َٝييي   ٣إعيييداد ب اقييي١ املت ًبيييا  ايكبًٝييي١ يتحدٜيييد َصيييت

 .اسباش  اٯيٞ
  َٔ املٓٛفٝي١; مبحافعي١   ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟذبدٜد ع١ٓٝ ايبحث 

 .   أتب  صبُٛعا  دبرٜب١ٝ إىلٚتكصُِٝٗ 

 : ومشلت التشلًل؛مسسلُ  -2
   دخًٞ.ٚشًٛنِٗ امُل ت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜذبًٌٝ خصا٥ 
  ٚأْعييي ت٘ يتُٓٝييي١  احملتيييي٣ٛ ايتعًُٝيييٞ  اختٝيييات ٚ ايعاَييي١ ذبدٜيييد ا٭ٖيييداف

 .  َٗاتا  اسباش  اٯيٞ

 : ومشلت التشديد؛مسسلُ  -3
 ًُٞٝذبدٜد ا٭ٖداف انجرا١ٝ٥ يًُحت٣ٛ ايتع. 
 ٘ذبدٜد احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚ رم تكدن. 
 .ذبدٜد ايتهًٝفا  ايتع١ًُٝٝ ٚمماتش١ ا٭ْع ١ ايتع١ًُٝٝ 
 . ًُذبدٜد أدٚا  ايتفاعٌ ب  ايت٬َٝ  بعضِٗ بعض ا ٚاملع 
  .ِٝٝذبدٜد أدٚا  ايتك  

 : ومشلت التصنًه؛مسسلُ  -4
 اشرتاتٝي١ٝ ايفصٌ املعهٛطقا١ُ٥ مبعاٜر تصُِٝ ٚبٓا٤  بٓا٤ . 
 تصُِٝ احملت٣ٛ انيهرتْٚٞ.، ٚذبدٜد  رم تكدِٜ احملت٣ٛ عرب ايعبه١ 

 ا يٛج٘أْع ١ ايتفاعٌ  بٓا٤ ٗ  .ٚج

 ب اقي١ امل٬حعي١    - ا٫ختبات ايتحصًٝٞ :املتُن١ً ي ;إعداد أدٚا  ايكٝاط – 
( ٚعرضِٗ ع٢ً اشبربا٤ ٚاملتدصصي  ي  اختبات ا٭ظهاٍ املتض١ُٓ ازبُعٞ

صبييياٍ املٓييياٖا ٚ يييرم ايتيييدتٜض، ٚتهٓٛيٛجٝيييا ايتعًيييِٝ، ثيييِ إعيييداداِٖ فييي٢  

 صٛتتِٗ ايٓٗا١ٝ٥ ٚحصا  صدقِٗ ٚثباتِٗ. 

      ،ٚعرضيي٘ عًيي٢   إعييداد ايصييٝٓاتٜٛ ايتعًُٝيي٢ اييي ٣ ؼبكييل ا٭ٖييداف امل ًٛبيي١

 صبُٛع١ َٔ اشبربا٤ ف٢ صباٍ تهٓٛيٛجٝيا ايتعًِٝ نبدا٤ ءتا٥ِٗ ٚإجازات٘.

 : ومشلت اإلىتاز؛مسسلُ  -5
  ايييييو ٜييييتِ بٛاشيييي تٗا تصييييُِٝ ٚبٓييييا٤      رٜكيييي١ تكييييدِٜ احملتيييي٣ٛ   اختٝييييات

 .اشرتاتٝي١ٝ ايفصٌ املعهٛط
   ٛ ٗ   فٝيدٜٛ/اْفٛجرافٝو( ايتعًُٝييٞ  ٣إْتيا  احملتي  ِايييو مت اختٝاتٖيا ٚعرضيي

 عهٌ بصرٟ. ب
  ا َيي  ا٫يتييساّ ُييايييو مت اختٝاتٖ بُٓ ٝٗييا ايتعًُٝٝيي١تصييُِٝ ٚإْتييا  ايب٦ٝيي١

مبعييييياٜر ايكابًٝييييي١ ي٬شيييييتدداّ، ٚصبُٛعييييي١ املعييييياٜر ايعاملٝييييي١ يتصيييييُِٝ 

 انيهرتْٚٞ. 
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 : ومشلت التكىيه؛مسسلُ  -6
  ايت بٝيييل ايكبًيييٞ ٭دٚا  ايكٝييياط;  ٞ ب اقييي١  -ٚمشيييٌ:  ا٫ختبيييات ايتحصيييًٝ

 .اجملُٛعا  ا٭تب  ٢( عًا٭ظهاٍ املتض١ُٓ ازبُعٞ اختبات -امل٬حع١
   ّمنييييي  تكيييييدِٜ احملتييييي٣ٛ  ايتيييييدتٜض يًُيُٛعييييي١ ايتيرٜبٝييييي١ باشيييييتددا

انيهرتْٚٞ  فٝدٜٛ/اْفٛجرافٝو(، ٚا٭شًٛ  املعري  َصيتكٌ/َعتُد( عًي٢   

 .اجملاٍ اندتانٞ

 : ومشلت التطبًل؛مسسلُ  -7
  ب اقيي١ امل٬حعيي١ -ايتحصييًٝٞايت بٝييل ايبعييدٟ ٭دٚا  ايكٝيياط  ا٫ختبييات- 

 اجملُٛعا  ا٭تب . ٢( عًا٭ظهاٍ املتض١ُٓ ازبُعٞ اختبات
 .مج  َٚعازب١ ايبٝاْا  باي رم انحصا١ٝ٥ املٓاشب١ يًتٛصٌ إىل ايٓتا٥ا 

      عييرد ايٓتييا٥ا ٚتفصييرٖا َٚٓاقعييتٗا ي ضيي٤ٛ ان ييات ايٓعيير٣ ٚايدتاشييا

 ٚايٓعرٜا  املرتب ١. 

 ا٥ا ايتيي٢ مت ايتٛصييٌ إيٝٗييا، ٚاقييرتاح ايبحييٛ  تكييدِٜ ايتٛصييٝا  ي ضيي٤ٛ ايٓتيي

 املصتكب١ًٝ. 

  مصطلشات البشح: 
ف٢ ض٤ٛ ا ٬ع ايباحن١ ع٢ً ايتعرٜفيا  ايتي٢ ٚتد  في٢ عدٜيد َئ ا٭دبٝيا        

ايرتبٜٛييي١ ٚايٓفصييي١ٝ كا  ايع٬قييي١ مبيييتغرا  ايبحيييث مت ذبدٜيييد َصييي ًحا     

ٝ ا ع٢ً ايٓحٛ ا٭ت٢  ايبحث إجرا٥

 ٌاحملتىّ اإللهرتوى: 
ٜدعييرف   ٚدتصييُِ ب رٜكييي١     ٚ ب ْيي٘: صبُٛعييي١ َيئ املكيييرتا  ايتعًُٝٝيي١، تدعيييد 

شييي١ًُٝ َٚكٓٓييي١ ٚفيييل صبُٛعييي١ َييئ املعييياٜر زبيييٛد٠ املكيييرتا  انيهرتْٚٝييي١      

يتدتٜ   ٬  تهٓٛيٛجٝا ايتعًيِٝ ٚتيرتب  بكيدتتِٗ عًي٢ إثيرا٤ املياد٠ ايعًُٝي١        

ملكييرت دتاشييٞ َعيي  ٚكيييو عيئ  رٜييل إعييدادٖا ي ظييهٌ َر٥ييٞ َٚصييُٛع ٜتييٝر    

ُ ١ُ تعييرد ي ظييهٌ إيٝهرتْٚييٞ َيئ  ايتفاعيي ٌ ٚٚضييعٗا ي صييٛت٠ ظاظييا  َصيي

خ٬ٍ اسباشٛ  أٚ ايعبه١ ايعٓهبٛت١ٝ، َٚا ٜرتب  ب يو َئ َٗياتا  اشيتدداّ    

 تصُِٝ ٖ ا احملت٣ٛ.

  ّاإللهرتوىٌمنط تكديه احملتى: 
ٜدعيييرف  : ااي يييرم ٚا٭شيييايٝ  املصيييتدد١َ يتكيييدِٜ عٓاصييير احملتييي٣ٛ   ب ْييي٘ٚ

اٍ ٚأشييايٝ  َتٓٛعيي١ يتٝصيير ايتعاَييٌ َيي  احملتيي٣ٛ  انيهرتْٚييٞ ايتفيياعًٞ ب ظييه

ايتعًُٝييٞ املعييرٚد َيئ خيي٬ٍ ايصييٛت اينابتيي١ ٚيك ييا  ايفٝييدٜٛ ٚايٓصييٛا        

املهتٛب١ ٚايًغ١ املٓ ٛق١، بٗدف إتاح١ فرص ا أننير يًُيتعًُ  يفٗيِ ضبتي٣ٛ     

امليياد٠ ايتعًُٝٝيي١ املكدَيي١ َيئ خيي٬ٍ تٓييٛع أظييهاٍ ٚأشييايٝ  ايعييرد داخييٌ ب٦ٝيي١  

 ا.املعهٛطْٚٞ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتعًِ ايتعًِ انيهرت

  منط تكديه الفًديى: 
ٜدعيييرف  ا بعيييرد ٚتكيييدِٜ ا ٚثٝك ييي: ايفٓٝيييا  ٚا٭َيييٛت املرتب ييي١ اتتبا  يييب ْييي٘ٚ

يك يييا  ايفٝيييدٜٛ ايرقُٝييي١، َييئ حٝيييث ايٛضيييٛح، انتاحييي١ ايهاًَييي١، َٚصيييتٜٛا  

ايتفاعٌ ب  املصتددّ ٖٚي ٙ ايًك يا ، ٚني يو ايٛصيٍٛ إىل صيفحا  أخير٣       
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تتٓاٍٚ َعًَٛا  َٚٗاتا  ترتب  مبٛضٛع ايٛحد٠ املكرتح١، حبٝيث  ع٢ً ايٜٛ  

تييي٪ثر ٖييي ٙ امليييتغرا  اشباصييي١ بايتصيييُِٝ ايتعًُٝيييٞ، ٚايفٓٝيييا  ايتهٓٛيٛجٝييي١   

املرتب ييي١ بيييايرباَا ٚا٭دٚا  انيٝهرتْٚٝييي١، عًييي٢ َصيييت٣ٛ ايهفيييا٠٤ ٚايفاعًٝييي١   

 ددّ.ايتع١ًُٝٝ هل ٙ ايًك ا  ي إثات٠ ايكدتا  ايعك١ًٝ ٚا٫ْتباٙ يًُصت

  االىفىدسافًومنط تكديه : 
ٜدعييرف  تعتُييد عًيي٢ ذبٜٛييٌ املعًَٛييا  املعكييد٠ املتضيي١ُٓ    تهٓٛيٛجٝييا: اب ْيي٘ٚ

ٞ  ٚترمجتٗا مبكرت  تع١ًُٝٝبٛحد٠  ٞ يًصيا   اسباشي  اٯيي ا٫عيدادٟ إييٞ    اينياْ

صييٛت ٚتشييّٛ ْٚصييٛا، ٜصييٌٗ فُٗٗييا بٛضييٛح ٚشييٗٛي١، ٚتعُييٌ عًيي٢ شييٗٛي١   

 اشرتجاع املعًَٛا . 

  ًُٔاملعهىسالفصل ب: 
ضباضيرا   َعياٖد٠   اتِ َئ خ٬هلي  ٜي تع١ًُٝٝ تفاع١ًٝ  تك١ٝٓ: ب ْٗاعرف تدٚ

حيٌ  ، بُٝٓا ٜصيتنُر املعًيِ ٚقيت اسبصي١ ي     املٓسٍي  ايفٝدٜٛ بصٛت٠ إيهرت١ْٝٚ

ا٭ْع ١ ايتفاع١ًٝ يتٛجٝي٘  ناف١ املعه٬  َٚتابع١ ناف١ ايتهًٝفا  ٚتٓفٝ  

 ٚت بٝل َا تعًُٛٙ ي املٓسٍ. ايت٬َٝ 

 ًب املعسفًُ األسال: 
اشتكباٍ املعاتف ٚايتعاَيٌ َعٗيا    انهٔ َٔ خ٬هل ايو: اي رم ب ْٗاعرف تدٚ

ا يًتعييرف فٗيٞ مبنابيي١  رٜكيي١ انْصيإ ي ايتيي نر ٚايييتفهر فٗيٞ تعييد ضبييٛت    

ٚكيييو فٗييٞ أشييايٝ  أدا٤ ظييب٘ دا٥ُيي١    ،عًييٞ ايفييرٚم ايفردٜيي١ ي صبيياٍ اندتاى 

ٜٚعتييرب َيئ ايٛشييا٥ٌ اهلاَيي١ يًتٓبيي٪   .ٚجييس٤ ٫ ٜتيييس٤ َيئ ايبٓييا٤ ايٓفصييٞ يًفييرد 

بصًٛى ا٭فراد ي املٛاقا اسبٝات١ٝ ،ٜٚتعًيل بايهٝفٝي١ اييو تتصيا بايعَُٛٝي١      

 .ٚانشتُرات

  عً اجملال االدزانٌ االعتناد / واالستكاللأسلىب : 
ٜدعيرف   ٚ ٘ ٌ : ب ْي ٕ  ايت٬َٝي   َٝي ٍ   املصيتكًٛ ٞ  عئ اجمليا ٌ  إىل اندتاني  ذبًٝي

ُ  جملاٍا ٖ ا نإ َت٢ ايبصرٟ اجملاٍ ٕ  َتي٢  اجملاٍ ب١ٝٓ ٚتٓعِٝ آَع  نيا

 اجمليياٍ عًيي٢ املعتُييدٕٚ ايت٬َٝيي أَييا  ايتٓعييِٝ، ٜٓكصيي٘ ب بٝعتيي٘ اجمليياٍ

 ٞ ِ  اندتاني ٕ  فينْٗ ٌ  إىل نًٝيٛ ٍ  َي   ايتعاَي ٟ  اجمليا ٛ  نُيا  ايبصير ٕ  ٖي  بيدٚ

 .ٚايرتنٝ  ايتحًٌٝ :َنٌ ;ايٛش ١ٝ ايعًُٝا  إىل ايًي٤ٛ

 ٌمهازات احلاسب اآلل: 
ٜدعرفٗيي ٝ ييا  اٚ صبُٛعيي١ َيئ ا٭دا٤ا  ٚاملُاتشييا   : ب ْٗييا ايبحييث اسبييايٞ إجرا٥

بٗيييدف تُٓٝيي١ َٗييياتا    اExcelاايعًُٝيي١ ملٗييياتا  برْيياَا ازبيييداٍٚ اسبصيياب١ٝ    

ت٬َٝييي  ايصيييا اينييياْٞ ا٫عيييدادٟ ي تًيييو املٗييياتا  بٗيييدف ذبكٝيييل ا٭ٖيييداف       

 .ايتع١ًُٝٝ امل ًٛب١

  إدساْات البشح: 
 احملتييي٣ٛ تكيييدِٜ منييي  بييي  عيييٌايتفا ٖيييدف ايبحيييث إىل ايهعيييا عييئ أثييير   

 بب٦ٝيي١ املعييري ا٭شييًٛ  ٚبيي  ٚا٫ْفٛجرافٝييو ايرقُٝيي١ ايفٝييدٜٛ مبحاضييرا 

ٙ  املعهيٛط  ايفصٌ ٞ  اسباشي   َٗياتا   تُٓٝي١  ي ٚأثير  املرحًي١  ت٬َٝي   ييد٣  اٯيي
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 ٚكيييو ايبحييث، يتيربيي١ ظيياًَ ا ايباحنيي١ ٚصييف ا ا٫عدادٜي١، ٚعًٝيي٘ عرضييت 

ٌ  اييو اتبعيت   انجيرا٤ا   بتحدٜيد   أثٓيا٤  اتبعيت  اييو  ٚانجيرا٤ا   ت بٝكٗيا،  قبي

 مت نُيا  املعيه١ً  قاَيت ايباحني١ بتحدٜيد ٚدتاشي١     إٔ فبعيد  ٚبعيدٙ،  ايت بٝيل 

 ايتحًٝييٌ ايٛصييفٞ إجييرا٤ مت بييازبس٤ ا٭ٍٚ َيئ امليي ، تفصيي٬ٝ  تٛضييٝحٗا

تصيُِٝ   ٚنهئ تكيدِٜ خ يٛا     ايبحيث،  مبحيٛت  اشباصي١  ٚايبحٛ  يًدتاشا 

منيٛك  ضبُيد ايدشيٛقٞ     ي Edmodoعيرب   ب٦ٝي١ قا٥ُي١ عًي٢ ايفصيٌ املعهيٛط     

   .( يكٝاط فاع١ًٝ ب١٦ٝ ايفصٌ املعهٛط ي ت١ُٝٓ َٗاتا  اسباش  اٯي2012ٞ 

       ْأوًلا: تصنًه البًُٔ الكآنُ علـِ اسـرتاتًذًُ الفصـل املعهـىس يف ضـى
 منىذز التصنًه.

ٔ     ايباحني١  قاَيت  ِ  منياك   بيا٫ ٬ع عًي٢ صبُٛعي١ َي  ٚايت يٜٛر  ايتصيُٝ

(، ٚمنييٛك  حصيئ ايبييات     2003منييٛك  عبييد ضبُييد يييٝض      َٚٓٗييا ايتعًُٝييٞ،

 أشيفر  َيا  (، ٚي ضي٤ٛ 2014( ، ٚمنيٛك  ضبُيد ايدشيٛقٞ     2008ٚايصٝد عبيداملٛىل   

 ٘ ٌ  عٓي ضبُيد ايدشيٛقٞ    منيٛك   ايباحني١  شيايف١ ايي نر تبٓيت    ايُٓياك   ذبًٝي

 :َٓٗا عد٠ ٭شبا  ٚكيو ( ي تصُِٝ املعازب١ ايتيرٜب١ٝ يًبحث اسبايٞ;2014 

  ٜدعيد ٖي ا ايُٓيٛك      نُيا  اسبيايٞ،  ايبحيث  ي بٝعي١  ايُٓيٛك   ٖي ا  ٤٬ََي١

 يتصُِٝ ٚإْتا  ب٦ٝا  ايتعًِٝ ٚايتعًِ. طبص 

  ٍ  أٚ ايعربٝي١  ايُٓياك   إيُٝٗيا  تت يرم  مل َيرحًت   عًي٢  ايُٓيٛك   اظيتُا

ِ  املٛجيٛد٠; ُٖٚيا:  َرحًي١    ا٭جٓبٝي١  ٞ  ايتكٝيٝ  - ايت٦ٝٗي١  َٚرحًي١  امليدخً

ٟ  ايفهير  ٜتيياٚز  مبيا  ايصيا٥د٠  ايعيا١ًَ  بازبٛد٠ ا٫يتساّ  باحيث،  ٭ٟ ايفيرد

 .ا٭خر٣( ايُٓاك  ي٘ َععِ تفتكر اي ٟ ا٭َر
 يًُراحٌ املٓ كٞ ٚايتصًٌ ٚايبصا ١ باملر١ْٚ ايُٓٛك  ٜتُٝس. 
 َيرحًو  ترتٝي   ٚاخت٬ف ايُٓٛك ، حداث١  ِ ٔ  ٚايت بٝيل  ايتكيٜٛ ِ  عي  َععي

 .ا٭خر٣ ايُٓاك 
 

 ُامُلدخلٌ التكًًه مسسل: 
  ٝ  امُليدخًٞ( يًُيتعًُ  ٚيب٦ٝي١ اييتعًِ ٚكييو ملعرفي١ َييد٣        ِٜدصيتددّ ايتكٝي

تييٛافر املت ًبييا  ا٭شاشيي١ٝ شبييٛد ايتيربيي١; َنييٌ: أجٗييس٠ ايهُبٝييٛتر، ظييبه١     

انْرتْييت، إَهاْٝيي١ تف /تٓسٜييٌ ًَفييا  فٝييدٜٛ، ًَفييا  ْصييٛا، ًَفييا  تشييّٛ    

بٝا١ْٝ ٚاْفٛجرافٝو، حٝث إٔ ٖ ٙ املرح١ً متنٌ اسبد ايفاصٌ ب  َا ٖٛ ٚاقي   

  َا ٖٛ َ ٍَٛ يتحدٜد ايفي٠ٛ ايتع١ًُٝٝ، ٖٚدفت إىل: ٚب 

   صبُٛع١ املعياتف ٚاملٗياتا    قٝاط املت ًبا  ايكب١ًٝ  ايفع١ًٝ( ٚاملتُن١ً ي

ٚأتكٓٗييييا ايت٬َٝيييي  ٚاي٬زَيييي١  اايييييو شييييبل إٔ تعًُٗيييياي اتٝيييي١( ٚ ٚايكييييدتا 

عبٛ  اسبدٚ  ايتعًِ ازبدٜد شعٝ ٫شتدداّ ب١٦ٝ ايتعًِ ايو ٜتِ تصُُٝٗا 

 .تكإ ايتعًِٝإ

     ايٛقييٛف عًيي٢ املت ًبييا  ايكبًٝيي١ اي٬زَيي١ نْتييا  ب٦ٝيي١ ايييتعًِ ايكا٥ُيي١ عًيي٢

ايفصيييٌ املعهيييٛط، ٚاملتُنًييي١ ي  أجٗيييس٠ َٚعيييدا ، ٚت بٝكيييا  ٚبرصبٝيييا ،  

ٚشييٝام ايت بٝييل(، ٚتضييِ ٖيي ٙ املرحًيي١ تكٝييِٝ املت ًبييا  امُلدخًٝيي١ يًُعًييِ      

 ٚاملتعًِ ٚاملٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬ٍ:
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   بعر١ٜ: ذبًٌٝ خربا  املتعًُ : ٚتعٌُ تًو املرح١ً ع٢ً ذبًٝيٌ  َت ًبا

خصا٥  ايت٬َٝ  عبيٛ ايهفاٜيا  اييو ٜٓبغيٞ تٛافرٖيا ييدِٜٗ ٚاحتٝاجياتِٗ        

ٚخييرباتِٗ ايفعًٝيي١، بييي  اهليياتا اييي ن٢ أٚ اسباشييٛ ، انْرتْييت، ايصٛظييٝاٍ      

 َٝدٜا(، ٚاشتدداّ ايربٜد انيهرتْٚٞ.

  ازبيييي١ ايتيرٜبٝيييي١ َٚييييٛاد ٚدبٗٝييييسا   َت ًبييييا  َادٜيييي١: نْتييييا  َيييياد٠ املع

 يًت بٝل.

 .َت ًبا  تع١ًُٝٝ: تعٌُ ايٛشا٥  ٚاملصادت ايتع١ًُٝٝ املتاح١ 
       ّايب١ٝٓ ايتحت١ٝ: ٚمشًت ايت ند َٔ تيٛافر مجٝي  ا٭جٗيس٠ امل ًٛبي١ نمتيا

 دبرب١ ايبحث ناٯتٞ:
       بايٓصب١ يًتعًِ داخٌ املدتش١: تعٌُ َعُيٌ نُبٝيٛتر بي٘ أجٗيس٠ َتصي١ً

 .Data Showٚٚحد٠ عرد ايبٝاْا  بانْرتْت 
         ٌبايٓصييب١ يًييتعًِ خييات  املدتشيي١  املٓييسٍ(: تييٛافر جٗيياز نُبٝييٛتر َتصيي

بانْرتْييت يييد٣ نييٌ تًُٝيي  َيئ ت٬َٝيي  عٝٓيي١ ايبحييث، حبٝييث ٜتييٝر ييي٘         

عًٝييي٘   Edmodoاييييدخٍٛ ي أٟ ٚقيييت، أٚ تًٝفيييٕٛ ضبُيييٍٛ ٜيييتِ ذبُٝيييٌ      

 ا٭ُٖٝيي١ جيي١بصييٗٛي١ َيئ ت بٝكييا  اهليياتا، ٚامل٬حييل ايتايٝيي١ تٛضيير دت    

ٍ  احملهُي   ايصياد٠  باشيتيابا   املرتب ١( 2نا   ٚق١ُٝ ايٓصيب ٚايٛزٕ  حيٛ

ٞ  ايصا ت٬َٝ  يد٣ تٛافرٖا ٜٓبغٞ ايو ايكب١ًٝ املت ًبا  ٟ  اينياْ  ا٫عيداد

املعهيٛط، ٚاملت ًبيا  ايكبًٝي١ اييو ٜٓبغيٞ تٛافرٖيا        ايفصٌ ب١٦ٝ ٫شتدداّ

 ٫شتدداّ ب١٦ٝ ايفصٌ املعهٛط.

ايهعا عٔ ْك  ي املت ًبا  ايكبًٝي١ ٚامُلدخًٝي١ يب٦ٝي١ اييتعًِ     ٚبايتايٞ مت 

 اي٬ز١َ يًدتاش١ ٚايت بٝل ذبتا  ضرٚت٠ ا٫عداد ٚايت١٦ٝٗ.

 ُالتهًُٔ مسسل: 
نعفت َرح١ً ايتكِٝٝ  امُلدخًٞ( عٔ بعض ْٛاحٞ ايٓك  ٚايكصيٛت فُٝيا   

 ي ض٤ٛ:ؽب  املعًِ ٚاملتعًِ ٚب١٦ٝ ايتعًِ، مما ت ً  ضرٚت٠ ايتغً  عًٝٗا 

  ًُايت٬َٝيي ، خصييا٥  ذبًٝييٌ املُٗيي١ تًييو ٚتعييٌُ :َت ًبييا  املييتع 
َيئ ٚجييٛد اسبييد ا٭دْيي٢ ي ايتعاَييٌ َيي     تٛافرٖييا ايييو ٜٓبغييٞ ٚايهفاٜييا 

ٞ  ايهُبٝيٛتر ٚانْرتْيت;    ٚاحتٝاجياتِٗ،  انْرتْيت،  عيرب ظيبه١   ٜتعًُيٛا  ني
ٌ  ٚتظي١  بنجرا٤ ايباحن١ قاَت ٚعًٝ٘. ايفع١ًٝ ٚخرباتِٗ ٔ  يًت نيد  عُي  َي
احملت٣ٛ باشتدداّ اشرتاتٝي١ٝ ايفصٍٛ املعهيٛط، حٝيث    يدتاش١ اشتعداِٖ

مت تييدتٜبِٗ عًيي٢ ءيٝيي١ ايعُييٌ باشييتدداّ ٖيي ٙ ا٫شييرتاتٝي١ٝ ٚايتعاَييٌ َيي     

 .  ٚايت ند َٔ تٛافر ايت بٝل ع٢ً أجٗس٠ ايت٬َٝ .Edmodoب١٦ٝ تعًِ ايي 

   أدا٤ َت ًبيا  ِ ٙ  املعًي يًُعًيِ   تيدتٜ   بينجرا٤  ايباحني١  قاَيت  ٚقيد  :ييدٚت

ايكييا٥ِ بايتييدتٜض يعٝٓيي١ ايدتاشيي١   ٚحضيير أٜض ييا صبُٛعيي١ َيئ َعًُيي         

ٔ  املدتشي١( يًت نيد   ٙ  َي احملتي٣ٛ باشيتدداّ اشيرتاتٝي١ٝ     يتيدتٜض  اشيتعداد

ايفصيييٍٛ املعهيييٛط، حٝيييث مت تدتٜبييي٘ عًييي٢ ءيٝييي١ ايعُيييٌ باشيييتدداّ ٖييي ٙ         

٘  ٚايت نيد َئ    Edmodoا٫شيرتاتٝي١ٝ ٚايتعاَيٌ َي  ب٦ٝي١ تعًيِ اييي         قدتتي

ايفصيٌ ايتكًٝيدٟ أٚ    ي شيٛا٤  بفاعًٝي١  عًي٢ املعياتن١   ايت٬َٝي   حيث  عًي٢ 

 عرب ايعبه١. ٚعًٝ٘ قاَت ايباحن١ بي:
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  ٔإجرا٤ جًص١ متٗٝد١ٜ يًت٬َٝ  ع١ٓٝ ايبحث ملعازب١ َعه١ً عدّ ايتُه

ٚنٝفٝيي١  Edmodoَيئ ايتعاَييٌ َيي  ايب٦ٝيي١، حٝييث قاَييت بعييرد َٓص١ييي  

َعٗا ٚا٭دٚا  ايو شٝتِ اشيتدداَٗا، حٝيث قاَيت بيي     اشتدداَٗا ٚايتفاعٌ 

 إْعييييا٤ صييييا دتاشييييٞ، إْعييييا٤ صبُٛعييييا ، تصييييُِٝ َُٗيييي١ باشييييتدداّ      

Assignment   ٚتكٝيييِٝ املٗييياّ، إْعيييا٤ اختبيييات باشيييتدداّ أدا٠Quiz  ِٝٚتكٝييي

ايت٬َٝ ، تف  ايفٝدٜٖٛا  ع٢ً املٓص١ ايتع١ًُٝٝ(، ٚن يو إْعيا٤ اختبيات   

تتضئُ ظيرح يًفصيٌ     CDٚإع يا٤ املعًُيا    ، Quiz Creatorعًي٢ برْياَا   

 املعهٛط ٚنٝف١ٝ تٓفٝ ٙ، ٚن يو ديٌٝ ٚتق٢.

  ;َت ًبا  أدا٤ املعًِ يدٚتٙ: مت تدتٜ  املعًِ يًتعاٌَ َ  ا٭جٗس٠ اي ن١ٝ

َنٌ: اهلاتا اي ن٢ أٚ اسباشٛ  ٚظيبه١ انْرتْيت، ملصياعد٠ ايباحني١ عٓيد      

ٗ ي       ا يٛجي٘. حٝيث مت   ت بٝل دبربي١ ايبحيث ٚتٓفٝي  ا٭ْعي ١ ايتعًُٝٝي١ ٚج

تدتٜب٘ ع٢ً ءي١ٝ ايعٌُ باشيتدداّ ٖي ٙ ا٫شيرتاتٝي١ٝ ٚايتعاَيٌ َي  ب٦ٝي١       

 ع٢ً املعياتن١  ايت٬َٝ  حث ع٢ً قدتت٘ ٚايت ند َٔ  Edmodoتعًِ ايي 

 ايفصٌ ايتكًٝدٟ أٚ عرب ايعبه١. ي شٛا٤ بفاع١ًٝ

 ُالتشلًل مسسل: 
ٖيي ٙ املرحًيي١ ٖييٞ ا٭شيياط اييي ٟ ٜييب  عًٝيي١  َراحييٌ ٚعًُٝييا  ايتصييُِٝ،       

 عًُٝا  عد٠ أُٖٗا:ٜٚٓبغٞ انْتٗا٤ َٓٗا قبٌ بد٤ عًُٝا  ايتصُِٝ ٜٚتضُٔ 

   :ملعرفييي١إٕ اييييداف  يعًُٝييي١ ذبًٝيييٌ املعيييه١ً ٚتكيييدٜر اسباجيييا  ايتعًُٝٝييي١ 

ع ي عيييرْييييٝض بيييا٭َر ايغييياَض، فحتييي٢  يًت٬َٝييي  ا٫حتٝاجيييا  ايتعًُٝييي١ 

َعرفييي١ فُٝيييا إكا نيييإ ٖٓييياى حاجييي١    ٜٓبغيييٞ، فنْييي٘ ب٦ٝييي١ اييييتعًِتصيييُِٝ 

تعييرف ايبانضيياف١ إىل  ا أّ ٫،شييتكّٛ بتصييُُٝٗ ايييو يتصييُِٝ تًييو ايب٦ٝيي١ 

، ٚبيي  َييا َٚٗيياتا  َيئ َعيياتف ايت٬َٝيي عًيي٢ ايفييي٠ٛ بيي  َييا ٜتييٛفر يييد٣   

ٕ؟ اٯ ٜٚيتكٔ ايت٬َٝي   ٜدفرتد إٔ ٜتٛفر يدِٜٗ، بعبيات٠ أخير٣، َياكا ٜعيرف     

 ؟  ٜٚتكٓٛا إٔ ٜتعًُٛا ايت٬َٝ ع٢ً  ٜٓبغَٞٚاكا 

  ْيٛاتا تعًيِ َٗياتا  برْياَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ        حملتي٣ٛ  ايعاَي١  ا٭ٖيداف

Excel:ٍمت ذبدٜد ا٭ٖداف ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬ : 

 ًٌٝت٬َٝي  ايصيا اينياْٞ     َكيرت ااسباشي  اٯييٞا املكيرت عًي٢      ضبتي٣ٛ  ذب

 ا٫عدادٟ.
         ٞا٫ يي٬ع عًيي٢ ايدتاشييا  ٚايبحييٛ  ايييو اٖتُييت مبٗيياتا  اسباشيي  اٯييي

ٌٍ عاّ، َٚٗاتا  اشيتدداّ برْياَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ       َٛضي    Excelبعه

ايبحث اسبايٞ( بصف١ خاصي١; ٚايدتاشيا  اييو اٖتُيت بصيٝاد١ ا٭ٖيداف       

 ايتع١ًُٝٝ.
        ٚ ٍ ا٫ ييي٬ع عًييي٢ ا٭دبٝيييا  املتعًكييي١ مبٗييياتا  اشيييتدداّ برْييياَا ازبيييدا

َٛضييي  ايبحيييث اسبيييايٞ، يتحدٜيييد ايعٓاصييير ٚاملٗييياتا        Excelاسبصييياب١ٝ 

 ا٭ننر أ١ُٖٝ ٚفا٥د٠ يع١ٓٝ ايبحث.

         ّ2018/ 2017قاَت ايباحني١ بتحًٝيٌ ْتٝيي١ ايفصيٌ ايدتاشيٞ اينياْٞ يًعيا ،ّ

 ايييي  إٔ ْصيييب١  84078حٝيييث إٔ عيييدد املتكيييدَ  َييئ ايت٬َٝييي  ي٬ختبيييات  

%، أَييا ي ايفصييٌ 55تاشييٞ ثيياْٞ ايٓيياجح  ي َيياد٠ اسباشيي  اٯيييٞ فصييٌ د 
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 90862ّ عييدد املتكييدَ  َيئ ايت٬َٝيي  ي٬ختبييات   2019/ 2018ايدتاشييٞ اينيياْٞ 

% مميا ٜٛضيير اغبفيياد  53 ايي  ْصييب١ ايٓياجح  ي َيياد٠ اسباشي  اٯيييٞ    

َٗيياتا  تعًيييِ َيياد٠ اسباشييي  اٯييييٞ، ٚبٓييا٤ عًييي٢ َعيياٜر اهل٦ٝييي١ ايكَٛٝييي١     

% فيي ع٢ً يتحكييل ١65 ايٓييياح يضييُإ جييٛد٠ ا٫عتُيياد ٜٓبغييٞ إٔ تهييٕٛ ْصييب 

 َٗاتا  اسباش  اٯيٞ.  
      ٌا٫ ٬ع ع٢ً ْتا٥ا اختباتا  ايت٬َٝ  املتهيرت٠، ٬َٚحعي١ أدا٥ٗيِ مبعُي

اسباش  اٯيٞ باملدتش١، ٚبتحًٌٝ ْتا٥ا ا٫ختبات ايت بٝكٞ ملكرت اسباش  

اٯيييٞ يًصييا اينيياْٞ ا٫عييدادٟ بٗييدف ايهعييا عيئ َصييت٣ٛ أدا٤ ايت٬َٝيي      

اسباش  اٯيٞ ٚقيد تيب  ٚجيٛد قصيٛت ي ازباْي  ايعًُيٞ يًُكيرت،        ملٗاتا  

%، نُا بًغيت  52% ي ا٫ختبات 50حٝث بًغت ْصب١ ايت٬َٝ  اسباصً  ع٢ً 

% بًغيييت 65% أَيييا ايت٬َٝييي  اسباصيييً  عًييي٢  32ْصيييب١ ايت٬َٝييي  ايراشيييب   

 %.16ْصبتِٗ 
 َكاب٬  ظدص١ٝ َ  َعري  ٞ ٚتكٓٝي١ املعًَٛيا     اسباشي   َكيرت  َٚعًُي

َٗاتا  اشتدداّ برْياَا ازبيداٍٚ    إتكإ ي ضعا ٚجٛد تب  ٚايت٬َٝ ;

 ي املعًُ  صعٛبا  بعض ػبد حٝث باملكرت; املتض١ُٓ  Excelاسبصاب١ٝ 

ِ  هلا أظات ايو ايصعٛبا  أِٖ َٚٔ يًُكرت، تدتٜصِٗ ٔ  قصير  بعضيٗ  زَي

 ايت٬َٝي   أعيداد  زٜياد٠  عًي٢  عي٠ٚ٬  قٝك١، 45ي  ايدتاش١ٝ املتُنٌ اسبص١

ٌ  ي ا٭جٗيس٠  عيدد   ايب يا، ٚقًي١   45 ٜفيٛم  َيا  ايٛاحيد  ايصيا  ي  املعُي

ٌ  أٚ ايت٬َٝي   بعيدد  َكات١ْ  املدتشٞ ايفيرٚم   إىل بانضياف١  بعضيٗا،  تع ي

 َٗياتا   ٚضعا ايدتط، أثٓا٤ إضاف١ٝ إجرا٤ا  إىل تت ً  ايو ايفرد١ٜ

ٞ  ييد٣ بعيض   Excelاشيتدداّ برْياَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ       املكيرت،  َعًُي

اشتدداّ برْياَا   يٛحد٠ ايت٬َٝ  إتكإ دٕٚ ذبٍٛ ايصعٛبا  ٖ ٙ ٚيعٌ

بايٛجييي٘ امل ًيييٛ ، ٚقيييد ٫حعيييت ايباحنييي١ َييئ   Excelازبيييداٍٚ اسبصييياب١ٝ 

% مبييياد٠ اسباشيي  اٯيييٞ ٚنيي يو امليييٛاد    65خيي٬ٍ عًُييٗا جييٛد٠ اغبفيياد     

ا٭خييير٣ مميييا أد٣ يعيييدّ ذبكيييل ْيييٛاتا اييييتعًِ املصيييتٗدف١ َييئ َٗييياتا          

  ٚ . ٚمت دعيداد قا٥ُي١ با٭ٖيداف    Excelٍ اسبصياب١ٝ  اشتدداّ برْياَا ازبيدا

ايعاَيييي١ ٚعرضييييت عًيييي٢ صبُٛعيييي١ َيييئ ايصيييياد٠ احملهُيييي  َيييئ اشبييييربا٤  

ٚاملتدصصييي  ي صبييياٍ تهٓٛيٛجٝيييا ايتعًيييِٝ، ٚقصيييِ تهٓٛيٛجٝيييا ايتعًيييِٝ   

جباَعيي١ حًييٛإ، ٚجاَعيي١ ا٭زٖيير، جاَعيي١ بٓٗييا، جاَعيي١  ٓ ييا، جاَعيي١         

ْٚييٞ جباَعيي١ أّ ايكيير٣، جاَعيي١   املٓٛفٝيي١، ٚأٜض ييا ايتعًييِٝ ٚايييتعًِ انيهرت  

جييازإ، بغييرد اشييتبٝإ ءتا٥ٗييِ حييٍٛ: دقيي١ صييٝاد١ نييٌ ٖييدف، َٚييد٣         

َٓاشيييب١ نيييٌ ٖيييدف يًصيييًٛى ايتعًُٝيييٞ امليييراد ذبكٝكييي٘، َٚيييد٣ مشيييٍٛ     

 ا٭ٖداف يًُفاِٖٝ ٚايعًُٝا  ا٭شاش١ٝ احملدد٠ ي ايبحث.  

 ي صيٛت٠  ايتعًُٝٞ: مت صٝاد١ ٖ ٙ ا٭ٖداف  يًُحتٟٛ انجرا١ٝ٥ ا٭ٖداف

دتاشيتِٗ   بعيد  ايت٬َٝ  َٔ ايصًٛى املتٛق  عباتا  شًٛن١ٝ ضبدد٠ تصا

حملتييي٣ٛ املكيييرت، ٚمت َراعيييا٠ ظيييرٚط صيييٝادتٗا، َٚٓٗيييا اتتبييياط ا٭ٖيييداف        

بييياحملت٣ٛ ايتعًُٝيييٞ، ٚذبدٜيييد َيييا شيييٝكّٛ بييي٘ ايتًُٝييي  حبٝيييث ٜهيييٕٛ قابً يييا    

ي٬ًُحعييي١ ٚايكٝييياط، َٚٓاشيييب١ اهليييدف ي بٝعييي١ ايت٬َٝييي  َٚصيييتٜٛاتِٗ،    
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ٚصٝاد١ ا٭ٖيداف صيٝاد١ صيحٝح١، ُٚأعيد  قا٥ُي١ با٭ٖيداف ايصيًٛن١ٝ        

١ بهيييٌ َٛضيييٛع ٚبهيييٌ دتط َييئ دتٚط احملتييي٣ٛ ايدتاشيييٞ ملٗييياتا   اشباصييي

 اٯيٞ يًفصٌ ايدتاشٞ ايناْٞ. ًحاش ياشتدداّ برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ 

ّ  تصٓٝا ع٢ً اسبايٞ ايبحث اعتُد ٚقد  ٜتٓاشي   مبيا  يٮٖيداف  Bloom بًيٛ

 :  ًٜٞ َا ٚفل انجرا١ٝ٥ ا٭ٖداف ذبدٜد مت ٚعًٝ٘ ايبحث،  بٝع١ َ 

 ايصييٛت٠ ي املعرفٝيي١ ا٭ٖييداف َصييتٜٛا  ذبدٜييد مت ٚقييد :املعرفٝيي١ ا٭ٖييداف 

( 7:  إىل بًييّٛ تصييٓٝا ٚفييل ايتعًُٝييٞ، بايربْيياَا ا٭ٖييداف يكا٥ُيي١ ا٭ٚيٝيي١

 .فٛق٘( فُا ٚايت بٝل  ايت نر، ايفِٗ، ملصت٣ٛ أٖداف

 38  ٚعيددٖا  بايربْياَا  املٗاتٜي١  ا٭ٖيداف  صٝاد١ مت ٚقد :املٗات١ٜ ا٭ٖداف )

ٔ  ٚيًتحكيل  ٖدف ا، ٔ  صبُٛعي١  عًي٢  ا٭ٖيداف، ٚعدرضضيت   قا٥ُي١  صيدم  َي  َي

احملهُيي  َيئ اشبييربا٤ ٚاملتدصصيي  ي صبيياٍ تهٓٛيٛجٝييا ايتعًييِٝ،   ايصيياد٠

ٚقصييِ تهٓٛيٛجٝييا ايتعًييِٝ جباَعيي١ حًييٛإ، ٚجاَعيي١ ا٭زٖيير، جاَعيي١ بٓٗييا،     

جاَع١  ٓ ا، جاَع١ املٓٛف١ٝ، ٚأٜضا  ايتعًيِٝ ٚاييتعًِ انيهرتْٚيٞ جباَعي١     

ايكيير٣، جاَعيي١ جييازإ، بغييرد اشييتبٝإ ءتا٥ٗييِ حييٍٛ دقيي١ صييٝاد١ نييٌ   أّ 

ٖدف، َٚد٣ َٓاشيب١ نيٌ ٖيدف يًصيًٛى ايتعًُٝيٞ امليراد ذبكٝكي٘، َٚيد٣         

مشٍٛ ا٭ٖداف يًُفياِٖٝ ٚايعًُٝيا  ا٭شاشي١ٝ احمليدد٠ ي ايبحيث اسبيايٞ،       

احملهُييي  عًييي٢ عيييدّ ٚجيييٛد أٟ تعيييد٬ٜ  بكا٥ُييي١   ايصييياد٠ ءتا٤ اتفكيييت ٚقيييد

 جرا١ٝ٥ اشباص١ مبحت٣ٛ املكرت ايدتاشٞ.با٭ٖداف ان

  ايٓٗا٥ٝييي١  صييٛتتٗا  ي ايكا٥ُيي١  ٚأصييبحت  ٟ ٝ يييا ٖييدف ا ( 45  عًيي٢  ذبتييٛ  َعرف

ٝ ييييا املعييييري ملٗيييياتا  اشييييتدداّ برْيييياَا ازبييييداٍٚ   بازباْيييي  َرتب  ييييا إجرا٥

 ٟ  عًي٢  َٛزعي١  ايبحيث;  َٛضي   اسبصاب١ٝ يد٣ ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ انعيداد

٘  فُيا  ايت بٝيل  – ايفِٗ – ايت نر  املصتٜٛا   ا٭ٖيداف  إىل بانضياف١  ،(فٛقي

ملٗيياتا    ا٭دا٥ييٞ بازباْيي  َرتب  ييا ٖييدف ا ( 38  ٚعييددٖا املٗاتٜيي١; انجرا٥ٝيي١

    ٟ  َٛضيي  برْيياَا ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ يييد٣ ت٬َٝيي  ايصييا اينيياْٞ انعييداد

 .ايبحث

    ذبًٌٝ خصا٥  ايت٬َٝ : قاَت ايباحن١ بايتعرف ع٢ً اشبصيا٥  ايعاَي١

ايناْٞ ا٫عيدادٟ َئ خي٬ٍ ا٫ ي٬ع عًي٢ ا٭دبٝيا  ٚاملراجي         يت٬َٝ  ايصا 

ايو تٓاٚيت ٖ ٙ املرح١ً، ٚاشيتٓد  ايباحني١ ي تًيو اشب ي٠ٛ إىل خصيا٥       

 صبتُ  ايبحث  ايف١٦ املصتٗدف١(، ٚايو تتًد  ي ايتايٞ: 

      ٞٚتييييرتاٚح 2020/ 2019ت٬َٝيييي  ايصييييا اينيييياْٞ ا٫عييييدادٟ يًعيييياّ ايدتاشيييي ،

 عاّ. 16إىل  13أعُاتِٖ ب  
          يٝصييت يييدِٜٗ َعرفيي١ َصييبك١ بازباْيي  املعييري ٚاملٗييات٣ ملكييرت اسباشيي

 اٯيٞ.
       ّتب  َٔ خ٬ٍ ا ٬ع ايباحن١ ع٢ً ضبتي٣ٛ َيٓٗا اسباشي  اٯييٞ يٮعيٛا

ايصابك١ دتاشتِٗ يهٝف١ٝ ايتعاٌَ َ  انْرتْت ٚاملٛاق  ٖٚٛ َئ َت ًبيا    

 ايتعاٌَ َ  ب١٦ٝ ايفصٌ املعهٛط. 

  بعكييد َكيياب٬  َيي  ايت٬َٝيي  تييب  َيئ خ٬هلييا تييٛافر  نُييا قاَييت ايباحنيي١

َٗييياتا  ايتعاَيييٌ َييي  انْرتْيييت ٚايصٛظيييٝاٍ َٝيييدٜا ٚييييدِٜٗ ايكيييدت٠ عًييي٢ 

 ايتعاٌَ َ  املٗاتا  ا٭شاش١ٝ زبٗاز ايهُبٝٛتر.
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 85  َٔ %  َٝأجٗس٠ حاش  باملٓسٍ أٚ ٖٛاتا كن١ٝ، ٜٚتُهٓيٛا   ِيدٜٗايت٬

ٗ  َٔ خ٬هلا َٔ ا٫تصاٍ بانْرتْت َٔ امل َٗياتا  ايتعاَيٌ    ِٓسٍ، يي ا فًيدٜ

اشيييرتاتٝي١ٝ ايفصيييٌ َييي  أدٚا  ايتهٓٛيٛجٝيييا اسبدٜنييي١ مميييا ٜٝصييير تٓفٝييي  

 املعهٛط.
 :حتلًل بًُٔ التعله 

     قاَييت ايباحنيي١ باشييتدداّ أحييد ب٦ٝييا  ايييتعًِ اسبدٜنيي١ ٚايييو َٓٗييا  َٓصيي١

ايفصييٌ املعهييٛط(، حٝييث تكييّٛ عًيي٢ تًكييٞ ايت٬َٝيي  يًُحتيي٣ٛ ايتعًُٝييٞ ي   

را  ايفٝدٜٛ ٚضباضرا  ايفٝدٜٛ َ  ا٫ْفٛجرافٝيو عيرب أحيد    صٛت٠ ضباض

ت بٝكاتٗييا خييات  امل٪شصيي١ ايتعًُٝٝيي١ عييرب ايعييبه١ ٚاشييتدداّ َٓصيي١ تعًييِ    

Edmodo،  ثِ حضيٛت  ِ ّ      امليتعً ٗ يا يٛجي٘ يًكٝيا  مبُاتشي١  ايصيا ايدتاشيٞ ٚج

ٝ ييا ا٭ْعيي ١ ٚاملٗيياتا   َيئ دتجيي١ أنييرب يتحكٝييل ٚايييس٤٬َ املعًييِ أَيياّ عًُ

 ايتع١ًُٝٝ. ايفاع١ًٝ

         ٜٚكّٛ ايت٬َٝ  ببعض ا٭ْعي ١ اييو تيتِ عًي٢ أجٗيس٠ اسباشي ; َنيٌ:  أدا٤

ا٫ختبيييات ايكبًيييٞ ٚايبعيييدٟ(، ٚأْعييي ١ ذبتيييا  ٫شيييتدداّ انْرتْيييت  إْعيييا٤  

 (.Edmodo، ٚع٢ً املٓص١ ايتع١ًُٝٝ  Gmailحصا  ع٢ً 

 :ُٔمت اختٝات َعٌُ املدتش١; ٜٚتض 

 15  جٗيياز(P4) ْييت ايفييا٥ل ايصييرع١ حاشيي  َتصييٌ، َتصييٌ بانْرتADSL  +

ٚنيي يو نييٌ  Smart Boardصييال يًعُييٌ، ٚشييبٛت٠  Data Showجٗيياز 

 .Smart Boardفصٌ دتاشٞ ؼبت٣ٛ ع٢ً شبٛت٠ 
 .تٛفر ناَرا َٛباٌٜ مت بٗا ايتٛثٝل 
 .ًِٚتم ق٬ ، ٚأق٬ّ شبٛت٠، ٚٚتم أبٝض يتٓفٝ  أْع ١ ايتع 

   ، احملاضييير٠، ٚديٝيييٌ تيييٛافر أٚتام ايعُيييٌ يًت٬َٝييي  أثٓيييا٤ تٓفٝييي  اسبصييي

 يًُعًِ، ديٌٝ يًتًُٝ .

 .خ ابا  َٔ ايه١ًٝ ٚاملدٜر١ٜ ٚاندات٠ ايتع١ًُٝٝ يًت بٝل باملدتش١ 

 ُالتشديد مسسل: 
 اظتًُت تًو املرح١ً ع٢ً ذبًٝيٌ   :ٚخصا٥صِٗ ايت٬َٝ  احتٝاجا  ذبدٜد

ذبًٝييٌ خصييا٥    –عييد٠ عٓاصيير ٚتتُنييٌ ي:  ذبدٜييد احتٝاجييا  ايت٬َٝيي    

ذبًٝيٌ ب٦ٝي١ اييتعًِ(، يي ا فكيد َير  ٖي ٙ املرحًي١ بعيد٠ خ يٛا             –ايت٬َٝ 

 فرع١ٝ تتضر فُٝا ًٜٞ:

       ذبدٜد ا٫حتٝاجا  ايتع١ًُٝٝ: مت ذبدٜيد ا٫حتٝاجيا  ايتعًُٝٝي١ يًت٬َٝي

 َٔ خ٬ٍ اٯتٞ:

       قاَيييت ايباحنييي١ بعكيييد صبُٛعييي١ َييئ املكييياب٬  ايعدصييي١ٝ َييي  َعيييري

َٝيي ; ٚايييو ٖييدفت إىل   َٚعًُييٞ َكييرت اسباشيي  ٚتكٓٝيي١ املعًَٛييا  ٚايت٬   

َعرفيييي١ احتٝاجييييا  ايت٬َٝيييي ، حٝييييث ٜٛجييييد صييييعٛبا  ي تعًييييِ املعيييياتف  

 ٚاملٗاتا  املتض١ُٓ بايفصٌ ايدتاشٞ ايناْٞ باحملت٣ٛ. 

    ّحٝيييث إٔ عيييدد  2018/ 2017ذبًٝيييٌ ْتٝيييي١ ايفصيييٌ ايدتاشيييٞ اينييياْٞ يًعيييا

د٠ تًُٝي  إٔ ْصيب١ ايٓياجح  ي َيا     84078املتكدَ  َٔ ايت٬َٝ  ي٬ختبات 

/ 2018%، أَيا ي ايفصيٌ ايدتاشيٞ اينياْٞ     55اسباش  اٯيٞ فصٌ دتاشيٞ أٍٚ  
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تًُٝي ، ْصيب١ ايٓيياجح     90862عيدد املتكيدَ  َئ ايت٬َٝيي  ي٬ختبيات      2019

% مميييا ٜٛضييير اغبفييياد ْيييٛاتا اييييتعًِ ملييياد٠     53ي َييياد٠ اسباشييي  اٯييييٞ   

عتُياد  اسباش  اٯيٞ، ٚبٓا٤ عًي٢ َعياٜر اهل٦ٝي١ ايكَٛٝي١ يضيُإ جيٛد٠ ا٫      

% ف ع٢ً يتحكل ْيٛاتا تعًيِ َياد٠ اسباشي      65ٜٓبغٞ إٔ تهٕٛ ْصب١ ايٓياح 

 اٯيٞ.   
      ٌا٫ ٬ع ع٢ً ْتا٥ا اختباتا  ايت٬َٝ  املتهيرت٠، ٬َٚحعي١ أدا٥ٗيِ مبعُي

اسباش  اٯيٞ باملدتش١. ٚبتحًٌٝ ْتا٥ا ا٫ختبات ايت بٝكٞ ملكرت اسباش  

َصييت٣ٛ أدا٤ ايت٬َٝيي   اٯيييٞ يًصييا اينيياْٞ ا٫عييدادٟ بٗييدف ايهعييا عيئ    

 تب  ٚجٛد قصٛت ي ازباْ  ايعًُٞ يًُكرت.
 ًٌٝذبدٜيد   َكرت اسباش  اٯيٞ يًصا ايناْٞ ا٫عيدادٟ، ٚمت  ضبت٣ٛ ذب

، َٚا ٜت ًي  إنصياب٘   ايت٬َٝ يد٣  ٚاملٗات١ٜايٓك  ي ازبٛاْ  املعرف١ٝ 

يتحدٜد ايعٓاصر املعرف١ٝ ا٭ننير أُٖٝي١ َئ خي٬ٍ      هلِ ي ٖ ٙ ازبٛاْ 

إجرا٤ َكاب١ً ظدص١ٝ در َك١ٓٓ َي  ايكيا٥ُ  بتيدتٜض َكيرت اسباشي       

اٯيٞ يًتعيرف عًي٢ َت ًبيا  املكيرت ٚتًبٝي١ احتٝاجياتِٗ مبيا ٜتٓاشي  َي           

ايت ٛتا  اسبدٜن١ ي اجملاٍ، ٚكييو يتحدٜيد ا٭ٖيداف اييو نهئ إٔ تًييب       

 ايردبا  ٚا٫حتٝاجا . ٖ ٙ املت ًبا  ٚذبكل 

  املٗياتا   ذبدٜيد  ّ ٙ   ايتحدٜيد  عًي٢  ت شٝص يا  :ايتعًُٝٝي١  ٚاملٗيا  ايصيايا كنير

ّ  املٗياتا   ايباحني١ بتحدٜيد   قاَيت  ايصيًٛن١ٝ  يٮٖيداف   ايتعًُٝٝي١  ٚاملٗيا

ٔ  َصيتٜٛا  تفصي١ًٝٝ   إىل املُٗي١  دبس١٥ مت حٝث اير٥ٝص١، ٚايتدتٜب١ٝ  َي

ٔ  ٚاييو  هليا،  املهْٛي١  ايفرعٝي١  املُٗيا   ٔ  ايت٬َٝي   متهي اشيتدداّ   َٗياتا   َي

بتحدٜد املٗاّ ٚا٭ْعي ١   ايباحن١ برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ، ٚعًٝ٘ ٚقاَت

 املٗاّ يتحدٜد ايتاي١ٝ اشب ٛا  ٚأتبعت ٚايتهًٝفا  املرتب ١ بتًو املٗاتا ،

 ايتع١ًُٝٝ ي َعٌُ املدتش١. ٚا٭ْع ١

        ذبدٜيييد َٗييياتا   اهليييدف َييئ إعيييداد قا٥ُييي١ املٗييياتا : تٗيييدف ايكا٥ُييي١ إىل

اي٬ز١َ يت٬َٝي  ايصيا اينياْٞ     Excelاشتدداّ برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ 

 ا٫عدادٟ.

          ذبدٜييد َصييادت اظييتكام قا٥ُيي١ املٗيياّ ايتعًُٝٝيي١: قاَييت ايباحنيي١ بتحدٜييد

املٗاتا  اير٥ٝص١ ٚايفرع١ٝ اي٬ز١َ نْتا  قا٥ُي١ املٗياتا  با٫شيتعا١ْ بعيد٠     

 َصادت َٓٗا َا ًٜٞ:

  ايٓعيييرٟ، ٚا٫ ييي٬ع عًييي٢ ا٭دبٝيييا  املتعًكييي١ مبٗييياتا        َراجعييي١ ان يييات

اشييتدداّ برْيياَا ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ، ٚكيييو ي ضيي٤ٛ  بٝعيي١ َكييرت َيياد٠ 

 اسباش  اٯيٞ ٚمبا ٜتٛافل َ  أٖداف املكرت.
         ا٫ ييي٬ع عًييي٢ ايدتاشيييا  ٚايبحيييٛ  ٚا٭دبٝيييا  املعٓٝييي١ بتحًٝيييٌ املٗييياتا

اّ برْيياَا ازبييداٍٚ ايعًُٝيي١ ٚأشييًٛ  صييٝادتٗا، ٚخاصيي١ َٗيياتا  اشييتدد  

 اسبصاب١ٝ.
    ذبدٜيييد ايهتييي  ٚاملراجييي  املتدصصييي١ ٚاييييو تتضييئُ  اشيييتدداّ برْييياَا

( َكيرت اسباشي  اٯييٞ يًفصيٌ ايدتاشيٞ اينياْٞ       Excelازبداٍٚ اسبصياب١ٝ  

 يًصا ايناْٞ ا٫عدادٟ.
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     ْٞذبًٝييٌ ضبتيي٣ٛ املكييرت ايدتاشييٞ يًحاشيي  اٯيييٞ يًفصييٌ ايدتاشييٞ اينييا

 يًصا ايناْٞ انعدادٟ.
     إعيييداد ايصيييٛت٠ ا٭ٚيٝييي١ يكا٥ُييي١ املٗييياتا : َييئ خييي٬ٍ املصيييادت ايصيييابك١ مت

ٞ  تكصيُٝٗا  متايتٛصٌ إىل ٚض  صٛت٠ أٚي١ٝ يكا١ُ٥ املٗاتا ، ٚاييو َئ     إيي

  ٞ ( َٗيييات٠ 45ت٥ٝصييي١،   ا ( َٗيييات8  عيييدد ثييي٬  ضبييياٚت ت٥ٝصييي١، عيييدد  ييياْ

١ صبُييٛع تًييو املٗيياتا  اير٥ٝصيي١ ٚايفرعٝيي   ٚ، ( َٗييات٠ إجرا٥ٝيي١ 180،  فرعٝيي١

 .( َٗات133٠  َا٥تإ ث٬ث١ ٚث٬ثٕٛٚانجرا١ٝ٥ 

  قاَييت   احملهُيي :صييٛتتٗا ا٭ٚيٝيي١ عًيي٢ صبُٛعيي١ َيئ     ي ايكا٥ُيي١عييرد

ايباحنيي١ بعييرد ٖيي ٙ ايكا٥ُيي١ عًيي٢ صبُٛعيي١ َيئ احملهُيي  َيئ اشبييربا٤        

ٚاملتدصص  ي صباٍ َٓاٖا ٚ رم تيدتٜض تهٓٛيٛجٝيا ايتعًيِٝ ٚايتعًيِٝ     

( أشييفٌ اشباْيي١ ايييو تعييرب عيئ ءتا٥ٗييِ، انيهرتْٚييٞ. ٚكيييو بٛضيي  ع٬َيي١  

ٚنتابيييي١ امل٬حعييييا  ٚايتعييييد٬ٜ  إٕ ٚجييييد . ٚبعييييد دتاشيييي١ ءتا٤ ايصيييياد٠     

هُييي  تيييب  امجييياع َععيييِ ءتا٤ احملهُييي  عًييي٢ عيييدّ إضييياف١ َُٗيييا         احمل

َٚٗيياتا  تعًُٝٝيي١ أخيير٣ بايكا٥ُيي١، ٚاتفييل َععييِ احملهُيي  عًيي٢ حيي ف         

بعض املٗاتا  ٚدَا ا٭خر٣ ٚتعدٌٜ ي بعض ايصيٝادا  ايًغٜٛي١ يًيٛاْي     

املعرفٝيي١ ٚا٭دا٥ٝيي١ يًُُٗييا  ايييو ٚتد  بايكا٥ُيي١، نُييا مت عرضييٗا عًيي٢       

ع عًٝٗيييا ٚإجازتٗيييا، ٚبٓيييا٤ عًٝييي٘ قاَيييت ايباحنييي١ بييياشبرٚ     املعيييرف ي٬ ييي٬ 

بايصييٛت٠ ايٓٗا٥ٝيي١ يكا٥ُيي١ املٗيياتا  ملكييرت اسباشيي  اٯيييٞ ايفصييٌ يدتاشييٞ       

 ( َٗات٠ إجرا١ٝ٥. 147ايناْٞ يًصا ايناْٞ ا٫عدادٟ ٚايو تعتٌُ ع٢ً  

  سبصيا  ْصيب١ اتفيام احملهُي  حيٍٛ      2ٚقد اشتددَت ايباحن١ اختبات  نيا )

 ٌ َٗيييات٠ ٚد٫يتٗيييا ي قا٥ُييي١ َٗييياتا  اشيييتدداّ برْييياَا    َيييد٣ أُٖٝييي١ نييي

( إٕ مجٝي  املٗياتا    2ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ، حٝث اتضر َئ ْتيا٥ا اختبيات  نيا    

( 2965( إىل  2990اير٥ٝص١ ٚايفرع١ٝ بايكا١ُ٥ شيًت ٚزْا  ْصبٝا  َرتفعا  َئ   

عٓد َصت٣ٛ أ١ُٖٝ ١َُٗ جد ا; يي ا مت ايٛثيٛم جبُٝي  املٗياتا  اييو بكا٥ُي١       

ا٫عيدادٟ; ٚبٓيا٤  عًٝي٘     ايناْٞ ايصا ت٬َٝ  يد٣ اسبصاب١ٝ ازبداٍٚ اتا َٗ

مل ٜييتِ اشييتبعاد أٚ حيي ف أٟ َٗييات٠ ت٥ٝصيي١ أٚ فرعٝيي١ َيئ قا٥ُيي١ املٗيياتا ،      

َٗياتا  اشيتدداّ برْياَا     يكا١ُ٥  ايٓٗا١ٝ٥ ايصٛت٠ ع٢ً كيو تضُٓت ٚبٓا٤ 

( َٗييات٠ ت٥ٝصيي١،  8  يياْٞ  ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ ثيي٬  ضبيياٚت ت٥ٝصيي١، عييدد    

 ٕ ( َٗييات٠ 174، َٚا٥يي١ ٚأتبعيي١ ٚشييبعٕٛ    ( َٗييات٠ فرعٝيي١ 42  ٚاثٓييإ ٚاتبعييٛ

َا٥تييإ صبُييٛع تًييو املٗيياتا  اير٥ٝصيي١ ٚايفرعٝيي١ ٚانجرا٥ٝيي١      ٚ، إجرا٥ٝيي١

 .( َٗات224٠  ٚأتبع١ ٚععرٕٚ

       :يا ٝ  ايصيايا  ايتحدٜيد  ٢عًي  ات شٝص ي ذبدٜيد  يرم تكيدِٜ احملتي٣ٛ إيهرتْٚ

ِ   يرم  ذبدٜيد  مت ايتعًُٝٝي١،  يٮٖيداف  ٛ  تكيدٜ ّ  حبٝيث  ،٣احملتي  ٜدكيد

 ٟ ٞ  ايٓعير يًُٗياتا  اشباصي١ بربْياَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ عًي٢        ٚايت بٝكي

جييييس٥ ; ا٭ٍٚ: تكييييدِٜ احملتيييي٣ٛ ايتعًُٝييييٞ ي صييييٛت٠ ضباضيييير٠ فٝييييدٜٛ       

ٚضباضيير٠ فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو عييرب ايٜٛيي ، حبٝييث ٜييتعًِ ايت٬َٝيي        

ٝ ا، ٚت تٞ َرح١ً ايتهًٝفيا  ٚتٓفٝي  ا٭ْعي ١ ايتعًُٝٝي١ ي      احملت٣ٛ إيهرتْٚ

ازبس٤ ايناْٞ: ٚتتِ ي َعٌُ املدتشي١ حٝيث ٜيتِ َٓاقعي١ ايتهًٝفيا  ٚتٓفٝي        

  ا٭ْع ١ ايتع١ًُٝٝ ٚحٌ املعه٬  ايو مت َكابًتٗا ي ايتعًِ باملٓسٍ.
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   ّ  ا٫ْصيييٝاب١ٝ اشبرٜ ييي١ ٚضييي  اشبرٜ ييي١ ا٫ْصيييٝاب١ٝ يًُحتييي٣ٛ: تصيييتدد

ٞ  تشِ نعداد اFlow chartا ٌ  رب ٝ ي ٍ  بيايرَٛز  َتهاَي  اهلٓدشي١ٝ  ٚا٭ظيها

 :أْٗييا اشييتدداَٗا أشييبا  َٚيئ، ايتعًُٝييٞ ايربْيياَا ظاظييا  تتيياب  يتٛضييٝر

ٍ  ٚش١ًٝ ٚتعد، ايتعًُٝٞ ايربْاَا يعاظا  املٓ كٞ ايتصًصٌ تب   َي   اتصيا

 مميييا، دبس٥تٗيييا ٚإَهاْٝييي١، ايربْييياَا ٚعٓاصييير مبعًَٛيييا  يإلملييياّ اٯخيييرٜٔ

 دتاشيييييتٗا نهييييئ فرعٝييييي١ بيييييراَا إىل ايربْييييياَا دبس٥ييييي١ عًييييي٢ تصييييياعد

َصيييتك١ً، نُيييا ذبيييدد اشبرٜ ييي١ َصيييت٣ٛ انتكيييإ ايٛاجييي    نُٛضيييٛعا 

 ت ييٜٛر إىل اسباجيي١ عٓييد إيٝيي٘ ايرجييٛع نهيئ شيييً ا ٚتعتييرب ايٛصييٍٛ إيٝيي٘، 

 ت بٝك٘. تٛاج٘ ايو ايصعٛبا  بعض َعازب١ أٚ، ايربْاَا

     :تٗييدف قا٥ُيي١ َعيياٜر تصييُِٝ املٓصيي١      ذبدٜييد اهلييدف َيئ قا٥ُيي١ املعيياٜر

 املعهٛط إىل َا ًٜٞ: ايفصٌانيهرت١ْٝٚ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

      بايفصيييٌبٓيييا٤ قا٥ُييي١ باملعييياٜر اي٬زَييي١ يتٛظٝيييا املٓصيييا  انيهرتْٚٝييي١ 

املعهييٛط ي تصييُِٝ ٚإْعييا٤ ب٦ٝييا  ايييتعًِ انيهرتْٚٝيي١ يت٬َٝيي  املرحًيي١      

 انعداد١ٜ.
  ت بٝكييا  ٚأدٚا  ايتٛاصييٌ ي  ذبدٜييد ا٭شييض ٚاملعيياٜر اي٬زَيي١ يتٛظٝييا

 ب٦ٝا  ايتعًِ انيهرت١ْٝٚ.
      َئ   يًت٬َٝي  ايٛصٍٛ يتصٛت عاّ يًتد يٝ  يب٦ٝيا  اييتعًِ انيهرتْٚٝي١

ايٓاحٝيي١ ايرتبٜٛيي١ ٚايفٓٝيي١; يٝصييِٗ ي ذبكٝييل أٖييداف ايب٦ٝيي١ ٜٚصييت ٝ        

 ايت٬َٝ  ايتعاٌَ َعٗا بصٗٛي١ ٚتضا.

 ُالتصنًه مسسل: 
 ِ احملتي٣ٛ ايتعًُٝيٞ َئ خي٬ٍ ذبدٜيد  يرم        تٗدف ٖ ٙ اشب ٠ٛ إىل تٓعيٝ

ايتكييدِٜ ٚتصييُِٝ ا٭ْعيي ١ ٚا٫شييرتاتٝيٝا  ٚأدٚا  ايتكٝييِٝ، ٚتعييتٌُ ٖيي ٙ      

 ايتاي١ٝ: اشب ٛا  املرح١ً ع٢ً

 :تصنًه حمتىّ الفصل املعهىس 
مت تصييُِٝ احملتيي٣ٛ ايعًُيييٞ اشبيياا بايبحييث اسبيييايٞ ٚاييي ٟ ٜٗيييدف إىل       

; ي صيييييٛت٠ Excelتُٓٝييييي١ َٗييييياتا  اشيييييتدداّ برْييييياَا ازبيييييداٍٚ اسبصييييياب١ٝ 

ضباضييرا  تعًُٝٝيي١; ٜتعييهٌ َيئ خ٬هلييا اهلٝهييٌ ايعيياٌَ يًُحتيي٣ٛ ايٓعييرٟ      

 ٚايعًُٞ يتًو املٗاتا ، ٚفل َا ًٜٞ:

   ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ ا  احملاضيير٠ ايتعًُٝٝيي١: تتٓيياٍٚ َييدخٌ يربْيياَاExcel ا

ٚدتاش١ ايصٝ  ٚايدٚاٍ، ٚقد مت تٓعِٝ احملاضير٠ ايتعًُٝٝي١ حبٝيث اظيتٌُ     

 ع٢ً:

  ا. -ا٫ختبات ايكبًٞ يًُحاضر٠  -ٖدف احملاضر٠ ٝ  احملت٣ٛ ايعًُٞ إيهرتْٚ
  ٞا٭ْعيي ١(  –ا٭ْعيي ١ ايتعًُٝٝيي١;  ايتهًٝفييا   -اختبيياتا  ايتكييِٜٛ اييي ات

ٗ ا يٛج٘ باملدتش١.  ٚج
 .ا٫ختبات ايبعدٟ يًُحاضر٠ 

 املعاجلُ:  ودلسات أىصطُ تصنًه 
ِ  َرحًي١  اظيتًُت  ٚقيد  ايتعًُٝٝي١   ٚازبًصيا   ايتعًُٝٝي١  ْعي ١ ا٭ تصيُٝ

 :٢عً ايتكًٝدٟ يًتدتٜض
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     ايتيييدتٜض داخيييٌ ايكاعييي١ ايدتاشييي١ٝ ٚاملعاَيييٌ: ٚفٝٗيييا ٜيييتِ عيييرد احملتييي٣ٛ

ٚا٭ٖداف ايتع١ًُٝٝ امل ًٛ  ذبكٝكٗا، ٚكييو َئ خي٬ٍ  رٜكي١ احملاضير٠      

 ٚاملٓاقع١، ٚجًصا  ايعصا اي ٖ  حٍٛ جًصا  ايتعًِ. 

       ،ايتدتٜ  ع٢ً املٗاتا  داخٌ املعٌُ: ٚفٝٗا ٜيتِ ايتيدتٜ  عًي٢ َٗياتا  املكيرت

ٍ  رٜكييي١ ايبٝيييإ ايعًُيييٞ، ٚتكصيييِٝ ايت٬َٝييي  إىل ييييض   ٚكييييو َييئ خييي٬ 

 صبُٛعا  تكّٛ نٌ صبُٛع١ ب دا٤ املٗات٠  نُا مت بٝاْٗا. 

     ذبدٜيد اشيرتاتٝي١ٝ ايتغ ٜي١ ايراجعي١:  ّ ٔ  ْيٛع   مت اشيتددا  ايتغ ٜي١  َي

 :ايراجع١
  ايداخًٝي١  اي اتٝي١(   ايراجعي١  ايتغ ٜي١:  ٞ ِ  عًي٢  تعتُيد  ٖٚي ايتًُٝي    تكيٜٛ

َٛضٛع َٔ َٛاضٝ  املكيرت ايدتاشيٞ    يهٌ اي اتٞ ايتكِٜٛ خ٬ٍ َٔ ٭دا٥٘

، أٚ جٛابيي٘ ٜتفييل َيي  َعًَٛييا  شييابك١ قييد دتشييٗا   أٚأدا٥يي٘ عٓييدَا ٜعييعر إٔ 

عيئ  رٜييل ايتصييحٝر  اٚؼبيياٍٚ جاٖييد  ي ادا٥يي٘ أٚ إجابتيي٘ باشب ييا٤ ٜعييعر

 .حصاش٘ ايداخًٞإ
 ع٢ً تعتُد ٖٚٞ :اشباتج١ٝ ايراجع١ ايتغ ١ٜ  ِ ِ  تكيٜٛ ٔ  يًتًُٝي   املعًي  عي

ٚتٛجٝٗاتي٘، أٚ َئ خي٬ٍ ايتغ ٜي١ ايراجعي١ اييو ؼبصيٌ         تعًُٝات٘،  رٜل

عًٝٗا َٔ ز٥٬َ٘ يٝتب  َد٣ ظباح٘ ي ا٭دا٤ أٚ عٓيدَا ٜصيت ٝ  انجابي١    

 ع٢ً ا٭ش١ً٦.

      املعاجلــــُ التذسيبًــــُ لبًٔــــُ الــــتعله الكــــآه علــــِ اســــرتاتًذًُ الفصــــل
 املعهىس: 

 Web Bast: انْرتْييت عييرب احملتيي٣ٛ ايتييدتٜيب  تكييدِٜتصييُِٝ  ييرم  
Training   قاَت ايباحن١ باشتدداّ املٓص١ ايتعًُٝٝي١Edmodo  ٚتفي    ٛدٚادَي

( ٚتيٛفر املٓصي١   Pdfاحملت٣ٛ ايتعًُٝٞ َٔ  فٝدٜٖٛا ، صيٛت، تشيَٛا ، ًَفيا     

، ٚنتابي١ ا٭ٖيداف   quiz، إْعيا٤ اختبيات   Assignmentيًُعًِ أٜض ا تفي  املُٗي١   

ي املٓعٛت اي ٟ شٝٛض  َي  ايفٝيدٜٖٛا ، ٚقصيُت احملتي٣ٛ إىل صبُٛعي١ َئ       

َ يا. حٝيث قاَيت         احملاضرا ، ٚقد اشتغرم دتاشي١ احملتي٣ٛ ايتعًُٝيٞ ععيرٕٚ ٜٛ

ايباحن١ بتكدِٜ احملتي٣ٛ ي صيٛت٠ ضباضيرا  إيهرتْٚٝي١ مت تفعٗيا َئ خي٬ٍ        

خييات   عًٝٗييا ا٫ يي٬ع  يًت٬َٝي  ٜصييٌٗ حبٝيث  Edmodoاملٓصي١ ايتعًُٝٝيي١  

 املتاحيي١ ايبييدا٥ٌ َيئ ايعدٜييد اشييتدداّ إىل بانضيياف١املدتشيي١ أٚ ي املٓييسٍ، 

املعًييِ  بيي  ي٬تصيياٍايرشييا٥ٌ، ايتعًٝكييا  ٚاملٓاقعييا ، ضبادثيي١ مجاعٝيي١(     (

ٗ ييا يٛجيي٘ ي ايفصييٌ      ٚبعضييِٗٚايت٬َٝيي ، ٚايت٬َٝيي    بعض ييا، ٚعٓييد ايكييا٩ٙ ٚج

١ ا٭ْعي ١ ٚحيٌ ايتيدتٜبا  اييو تعُيل      ايدتاشٞ أٚ َعٌُ املدتش١ تيتِ مماتشي  

 احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ يتحكٝل ا٭ٖداف.

 :تصنًه املهاو واألىصطُ املياسبُ للنعله واملتعله 
 مت تصُِٝ أْع ١ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚفل اشب ٛا  ايتاي١ٝ: 

   تصييُِٝ ديٝييٌ املعًييِ ، ٚأٚتام ايعُييٌ ، ٚايعييرٚد ايتكدنٝيي١، ٚدبٗٝييس املييٛاد

انثرا٥ٝيي١ انيهرتْٚٝيي١  ايفٝييدٜٖٛا ، ايييرٚاب ، ايرشييَٛا ، املًفييا ( ايييو مت 

 .Edmodoتفعٗا ع٢ً املٓص١ ايتع١ًُٝٝ 
    اختبيييات قصييير ًَحيييل بهيييٌ دتط، ٚتكصيييِٝ ايفٝيييدٜٖٛا  يتٓاشييي  احملتييي٣ٛ

 ايتعًُٝٞ 
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  تا ، ٚاملُٗييا ، أٚتام عُييٌ يًتكٝييِٝ ٚكيييو مبييا ٜتٛافييل َيي     تصييُِٝ ا٫ختبييا

ذبكٝيييل ا٭ٖيييداف ايتعًُٝٝييي١ ٚاحملتييي٣ٛ املكيييدّ، ٚتصيييُِٝ أْعييي ١ ايتعًيييِٝ   

، Edmodo ٚايتعًِ ايو ٜٓبغٞ ع٢ً ايت٬َٝ  إظبازٖا عرب املٓص١ ايتعًُٝٝي١  

، ٚا٭ْعيييي ١ ايصييييف١ٝ ايييييو شييييٝتِ   Assignment، ٚاملُٗيييي١ Quizا٫ختبييييات 

  خٌ ايفصٌ ٚفك ا ٫شرتاتٝي١ٝ ايفصٌ املعهٛط.  مماتشتٗا دا

  ــتعله ــُ لتيفًـــــر   تصـــــنًه اســـــرتاتًذًات الـــ        للنشتـــــىّواخلطـــــُ ال ميًـــ
 التعلًنٌ: 

ٚا٫ْتٗيا٤ َئ دتاشي١ احملتي٣ٛ حٝيث       ايبيد٤  َٛعيد  حيدد  ايباحني٘ يًت٬َٝي    

ّ ٚحتييي٢ 22/2/2020أشييابٝ  بييد٤  َيئ ٜييّٛ ايصييبت       5اشييتغرقت دتاشيي١ احملتيي٣ٛ    

ّ;  ايتٛزٜييي  اييييسَ  يًُحتييي٣ٛ ايتعًُٝيييٞ(، ٜٚٓبغيييٞ عًييي٢      24/3/2020اين٬ثيييا٤ 

احملييدد، ٚعًٝيي٘ مت ذبدٜييد  املٛعييد احملتيي٣ٛ ي  دتاشيي١ َيئ ايت٬َٝي  ا٫ْتٗييا٤ 

ا٫شرتاتٝي١ٝ اشباص١ بايب١٦ٝ ٖٚٞ اشرتاتٝي١ٝ ايفصٌ املعهٛط، ٚعك  نيٌ  

ْعي ١  ضباضر٠ إيهرت١ْٝٚ ٜتِ ايًكا٤ بايفصٌ ملٓاقع١ ايتهًٝفا  ٚمماتش١ ا٭

 ايتع١ًُٝٝ.

 املعهىس:  الفصلبًُٔ التعله الكآنُ علِ  تصنًه قآنُ معايري 

مت بٓييا٤ قا٥ُيي١ باملعيياٜر ٚاملٛاصييفا  ايرتبٜٛيي١ ٚايتهٓٛيٛجٝيي١ يتصييُِٝ ب٦ٝيي١ 

ايييتعًِ املكرتحيي١ تصييتٓد ي إعييدادٖا عًيي٢ َعيياٜر ايتصييُِٝ ايعاملٝيي١ ٚايكابًٝيي١     

ايصييابك١، ٚي ضيي٤ٛ خصييا٥   ي٬شييتدداّ ْٚعرٜييا  ايييتعًِ ْٚتييا٥ا ايدتاشييا  

ٚفيي٢ ضيي٤ٛ كيييو مت   َٚت ًبيياتِٗ ايتعًُٝٝيي١.  ،عييدادٟايصييا اينيياْٞ ا٫  ت٬َٝيي 

تكصييُٝٗا إىل يصيي١ صبييا٫  ت٥ٝصيي١; ُٖييا: صبيياٍ املعيياٜر ايعاَيي١; ٜٚٓييدت          

( َعاٜر ٜٓدت  ذبتٗيا  3( َ٪ظر ا، ٚصباٍ املعاٜر ايف١ٝٓ; ٚتتهٕٛ َٔ  14ذبتٗا  

( َ٪ظيير ا; صبيياٍ َعيياٜر 11ايرتبٜٛيي١; ٜٓييدت  ذبتٗييا   ( َ٪ظيير ا; صبيياٍ املعيياٜر15 

( َ٪ظيييرا ; صبييياٍ َعييياٜر ايتكيييِٜٛ;   7ايتفاعيييٌ ٚاملعييياتن١; ٜٚٓيييدت  ذبتييي٘    

 ( َ٪ظرا .6ٜٚٓدت  ذبت٘  

 :إعداد الصىزَ املبدًُٓ لكآنُ املعايري 

ٚي ض٤ٛ َتغرا  ايبحث املصتك١ً ٚايتابع١، ٚ بٝع١ ٚخصا٥  ايت٬َٝي ;   

املبد٥ٝيي١ يكا٥ُيي١ َعيياٜر تصييُِٝ ب٦ٝييا  ايييتعًِ انيهرتْٚٝيي١    مت إعييداد ايصييٛت٠

املعهييٛط، ٚفك ييا ملييا مت دتاشييت٘ ٚذبًًٝيي٘ َيئ    ايفصييٌايكا٥ُيي١ عًيي٢ اشييرتاتٝي١ٝ  

ا٭دبٝييا  اسبدٜنيي١ ٚايدتاشييا  ٚايبحييٛ  ايصييابك١ ٚاشييتد٬ا املٓاشيي  َٓٗييا،      

 ث٬ثييي١( 53حٝيييث اظيييتًُت ايصيييٛت٠ املبد٥ٝييي١ انمجايٝييي١ هلييي ٙ ايكا٥ُييي١ عًييي٢    

يصييٕٛ َعٝييات ا َٚ٪ظيير ا ننًييٛا َعيياٜر تصييُِٝ ب٦ٝييا  ايييتعًِ ايكا٥ُيي١ عًيي٢    ٚ

 املعهٛط يت٬َٝ  املرح١ً انعداد١ٜ. ايفصٌ

 :سساب صدم قآنُ املعايري 
ٜٚعر صدم قا١ُ٥ املعياٜر إىل إٔ تكيٝض عبياتا  َٚ٪ظيرا  قا٥ُي١ املعياٜر       

َييا ٚضييعت يكٝاشيي٘، ٚسبصييا  صييدم قا٥ُيي١ املعيياٜر مت اتبيياع  رٜكيي١ صييدم          

 احملهُ ، ٚكيو ٚفك ا يًد ٛا  انجرا١ٝ٥ ايتاي١ٝ: 
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      صدم احملهُ : حٝث مت عرد ايكا١ُ٥ ي صيٛتتُٗا املبد٥ٝي١ عًي٢ ايصياد٠

صييي  ي صبييياٍ تهٓٛيٛجٝيييا ايتعًيييِٝ ٚاييييتعًِ انيهرتْٚيييٞ  اشبيييربا٤ ٚاملتدص

ُ يييي13ٚاملٓيييياٖا ٚ ييييرم ايتييييدتٜض ٚعًييييِ ايييييٓفض ٚبًيييي  عييييددِٖ        َدحه ، ا( 

ي٬شييتفاد٠ َيئ أتا٤ٖييِ فيي٢ تعييدٌٜ ايصييٛت٠ املبد٥ٝيي١ يًكا٥ُيي١، ٚايتحكييل َيئ 

مت . ٚعًٝيي٘ َييد٣ مشٛهلييا زبٛاْيي  َٚراحييٌ تصييُِٝ ب٦ٝيي١ ايييتعًِ املكرتحيي١    

احملهُ  ٚاشبربا٤ ٚاملتدصصي ، َي  اسبيرا عًي٢     مج  قٛا٥ِ املعاٜر َٔ 

 ِ ٚقييد اشييتفاد  ايباحنيي١ َيئ ءتا٤ َٚكرتحييا  ايصيياد٠     . َكييابًتِٗ َٚٓاقعييتٗ

٘ احملهُ ، ٚقاَت ب خي  ٖي ٙ ايتعيد٬ٜ  بعي  ا٫عتبيات،       بهافي١   تقاَي  ٚعًٝي

ايتعد٬ٜ  ايو حصًت عًٝٗا; شٛا٤  بانضاف١، أٚ اسب ف، أٚ ايتعدٌٜ، ثِ مت 

( املرتب ي١ باشيتيابا    2٭ُٖٝي١ ٚاييٛزٕ ايٓصييب ٚقُٝي١   نيا     حصا  دتج١ ا

ايصيياد٠ احملهُيي  عًيي٢ قا٥ُيي١ َعيياٜر تصييُِٝ ب٦ٝيي١ ايييتعًِ ايكا٥ُيي١ عًيي٢          

ٚاييو َئ خ٬هليا     املعهٛط يت٬َٝ  املرحًي١ انعدادٜي١،   ايفصٌاشرتاتٝي١ٝ 

تب  إٔ مجٝ  املعياٜر اير٥ٝصي١ َٚ٪ظيراتٗا ايفرعٝي١ بايكا٥ُي١ شييًت ٚزٕ       

( عٓييد َصييت٣ٛ أُٖٝيي١ َُٗيي١ جييد ا; ييي ا مت  2955( إىل  2995رتفيي  َيئ  ْصيييب َ

ايٛثٛم جبُٝ  املعاٜر ٚامل٪ظرا  ايفرع١ٝ ايو بكا١ُ٥ َعاٜر تصُِٝ ب١٦ٝ 

ٞ  ايييتعًِ ايكا٥ُيي١ عًيي٢ ايفصييٌ املعهيييٛط يت٬َٝيي        انعيييدادٟ،  ايصييا اينيياْ

ٝ ا.  ٚب يو تهٕٛ قا١ُ٥ املعاٜر صادق١ َٓ ك

 ُاملعايري: الصىزَ اليهآًُ لكآن 
ٚي ضييي٤ٛ انجيييرا٤ا  ايصيييابك١ مت ايتٛصيييٌ إىل ايصيييٝغ١ ايٓٗا٥ٝييي١ يكا٥ُييي١    

املعهييٛط يت٬َٝيي  املرحًيي١   ايفصييٌَعيياٜر تصييُِٝ ب٦ٝيي١ ايييتعًِ ايكا٥ُيي١ عًيي٢   

انعداد١ٜ، ٚأصبحت ف٢ ضي٤ٛ أتا٤ احملهُي  في٢ صيٛتتٗا ايٓٗا٥ٝي١ َهْٛي١ َئ        

( َ٪ظير ا،  ١14; ٜٚٓيدت  ذبتٗيا    ( َعٝات ا َٚ٪ظير ا; ُٖٚيا: صبياٍ املعياٜر ايعاَي     53 

( َ٪ظر ا; صبياٍ  15( َعاٜر ٜٓدت  ذبتٗا  3ٚصباٍ املعاٜر ايف١ٝٓ; ٚتتهٕٛ َٔ  

( َ٪ظير ا; صبياٍ َعياٜر ايتفاعيٌ ٚاملعياتن١;      11املعاٜر ايرتب١ٜٛ; ٜٓدت  ذبتٗا  

 ( َ٪ظرا . 5( َ٪ظرا ; صباٍ َعاٜر ايتكِٜٛ; ٜٚٓدت  ذبت٘  5ٜٚٓدت  ذبت٘  

  :عياصس اسرتاتًذًُ الفصل املعهىس 

     ايعييل ا٭ٍٚ ي ايفصييٌ املعهييٛط  ايعييل انيهرتْٚييٞ عييرب املٓصيي١ ايتعًُٝٝيي١

Edmodo ٜٚتِ تكدِٜ احملت٣ٛ ٚأْع ت٘ عرب املٓص١ ايتع١ًُٝٝ  :)Edmodo ،

، Edmodoقاَت ايباحن١ بعرد ايفٝدٜٖٛا  ٚتفعٗا ع٢ً املٓص١ ايتع١ًُٝٝ 

ٚتهًٝا ايت٬َٝ  مبعاٖد٠ ايفٝدٜٛ َي  تٛضيٝر أْي٘ نهئ ذبُٝيٌ ايفٝيدٜٛ،       

ٚاييييتحهِ ي عرضييي٘ ٚتهيييراتٙ، ٜٚتييياح ايفٝيييدٜٛ قبيييٌ ايعيييٝل اينييياْٞ يًفصيييٌ  

ٗ ا يٛجي٘(، نُيا مت تفي  ايفٝيدٜٖٛا ، ٚاملًفيا ، ايعيرٚد عًي٢         املعهٛط  ٚج

اتنتٗا املٛجييٛد٠ عًيي٢ املٓصيي١ ايتعًُٝٝيي١ َٚعيي  Libraryاملهتبيي١ انيهرتْٚٝيي١ 

 َ  ايت٬َٝ .
           تصُِٝ املٗياّ ٚا٭ْعي ١ اييو ٜكيّٛ بٗيا ايت٬َٝي : بعيد َعياٖدت٘ يًُحتي٣ٛ

عًي٢   Assignment، أٚ َُٗي١  Quizانيهرتْٚٞ املعرٚد، ٜكيّٛ حبيٌ اختبيات    

 ٢ٖٚ نُا ًٜٞ: Edmodoاملٓص١ ايتع١ًُٝٝ 
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  اختبيياتQuiz    مت إْعييا٤ اختبييات إيهرتْٚييٞ ؼبتيي٣ٛ عًيي٢ أشيي١ً٦ َٛضييٛع١ٝ :

صيير أٚ خ يي ( ٚتصييتٗدف قٝيياط ا٭ٖييداف ايييو مت     –ت َيئ َتعييدد   اختٝييا

تعًُٗييا، ٚذبييدد يًتًُٝيي  َييد٣ فُٗيي٘ يٮٖييداف، ٚؼبييدد َيئ خ٬هلييا املعًييِ   

، ٜييتِ تٛضييٝر Quizا٭جييسا٤ ايييو مل ٜفُٗٗييا، ٚبعييد حييٌ ايتًُٝيي  ي٬ختبييات   

ايدتجييي١ اييييو حصيييٌ عًٝٗيييا، ٚتٛضيييٝر انجابيييا  ايصيييحٝح١ ٚاشبا ٦ييي١    

ٚتٛضييي  ايدتجييي١ ي شييييً٘، ٚتعٗييير ي صيييٛت٠     ٜٚكيييدّ تغ ٜييي١ تاجعييي١،   

إحصا٥ٝا  عٓد املعًِ، تٛضير َئ خ٬هليا ْصيب١ انجابي١ شيٛا٤ ايصيحٝح١        

 ٚاشبا ١٦.
   َُٗاAssignment  مت إْعا٤ أتبع١ َُٗا  تع١ًُٝٝ ذبت٣ٛ ع٢ً ْعياط :

ٜكّٛ بي٘ ايتًُٝي  ٚت بٝكي٘  حيٌ َعاديي١ حصياب١ٝ، عُيٌ ًَدي  يًيدتط،          

و عًيي٢ جٗييازٙ ايعدصييٞ ثييِ تصييٜٛرٙ إدتا  صييٝغ١، تٓصييٝل صييفح١( ٚكييي

، ٜٚعٗير عًي٢ صيفح١ ايباحنيي١    Edmodoٚإتشياي٘ عًي٢ املٓصي١ ايتعًُٝٝيي١    

حٌ ايتًُٝ  يًُُٗيا ، ٚتكيّٛ ايباحني١ بتصيحٝحٗا ٚٚضي  دتجي١ ٚإع يا٤        

تعسٜييس بيي ٕ انجابيي١ صييحٝح١ ٚإتشيياٍ َعًَٛييا  عيئ انجابيي١ ايصييحٝح١  

د تكُٝٝييي٘  يًتًُٝييي ، نييي يو تكيييّٛ املٓصييي١ بنتشييياٍ إظيييعات يًتًُٝييي  بعييي       

بايدتجيي١، نُييا ٜٛجييد ٚشيي١ًٝ أخيير٣ يتعسٜييس ايت٬َٝيي  ٖٚيي٢ إع ييا٩ِٖ         

َٔ خ٬ٍ املٓص١ أٚ اختٝيات أٟ ظيات٠ ٜرٜيدٖا املعًيِ      Badge ٚشاّ أٚ ظات٠( 

  أفضٌ إجاب١،  اي  ايعٗر،  ا٭دا٤ املتُٝس(.
    ُــ ــُ التعلًنًــ ــل بامليصــ ــات التفاعــ ــًيازيى ووادهــ ــنًه الســ              : Edmodoتصــ

 فًنا يلٌ:
  تصيييُِٝ ايصيييٝٓاتٜٛ يًُٓصييي١ ايتعًُٝٝييي١Edmodo ٜٛٚكييييو بنعيييداد شيييٝٓات ،

ي صييٛتت٘ املبد٥ٝيي١، ٚمت عرضيي٘ عًيي٢ ايصيياد٠      Edmodoاملٓصيي١ ايتعًُٝٝيي١  

احملهُيييي ، ٚبٓييييا٤ عًيييي٢ ْتييييا٥ا ايتحهييييِٝ مت تعييييدٌٜ ايصييييٝٓاتٜٛ ي صييييٛتت٘  

ايٓٗا١ٝ٥، ٜٚعتٌُ ع٢ً تقِ ايعاظ١، ٚعٓٛاْٗيا، ٚٚصيا ضبتٜٛاتٗيا، ٚاييٓ      

 ٛ  بايعاظ١، َكا   ايفٝدٜٛ، ٚظهٌ ان ات ايعاّ يًعاظ١.املهت
        أٚجييي٘ ايتفاعيييٌ بييي  ايت٬َٝييي  ٚاملعًيييِ عًييي٢ املٓصييي١ ايتعًُٝٝييي١Edmodo :

 ٚاظتٌُ املٛق  ع٢ً عد٠ أشايٝ  يًتفاعٌ، ٖٚٞ:
      ايتفاعييٌ بيي  ايت٬َٝيي  ٚاحملتيي٣ٛ ٚكيييو بٛاشيي ١ ايفٝييدٜٖٛا ، َيي  تييٛفر

ٌ بييي  ايت٬َٝييي  ٚبعضيييِٗ بعض يييا، ايتكيييِٜٛ املصيييتُر يهيييٌ فٝيييدٜٛ، ٚايتفاعييي

ٚتفاعًيييِٗ َييي  املعًيييِ، ٚباشيييتدداّ عيييد٠  يييرم أُٖٗيييا ايتعًٝكيييا  ذبيييت      

ع٢ً َٓص١ ايتعًُٝٝي١   Massageايفٝدٜٖٛا  املٓعٛت٠، ٚايرشا٥ٌ اشباص١ 

Edmodo. 
   ٌايتفاعٌ ب  ايتًُٝ  ٚٚاج١ٗ ايتفاعٌ باملٛق  َٔ خ٬ٍ ايتصفر، ٚذبُٝي

١ُٝ، ٚانجابي١ عًي٢ ا٫ختبياتا ، ٚايتٓكيٌ     ايفٝدٜٖٛا ، ٚتف  املُٗا  ايتعًٝ

 ٚانحبات ي املٛق .
 .ايتفاعٌ ٚجٗا  يٛج٘ َٔ خ٬ٍ ا٭ْع ١ ايصف١ٝ داخٌ َعٌُ املدتش١ 

ٚدٚتٖيييا ي شيييٗٛي١  ٫ٚبيييراز أُٖٝييي١ أدٚا  ايتفاعيييٌ ي املٓصييي١ انيهرتْٚٝييي١

ايتٛاصييٌ انيهرتْٚييٞ بيي  ا٭عضييا٤، ٚازبييدٍ ايتييايٞ ٜٛضيير ظييهٌ ايتفاعييٌ بيي    

 ًِ ٚاملتعًِ ٚأدٚات٘.املع
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  ُِٝايب١٦ٝ عرب املٓص١ ايتعًُٝٝي١  تصEdmodo:     ٚت شٝص يا عًي٢ اشيرتاتٝي١ٝ

ايفصٌ املعهٛط ٚذبدٜد َصادت ايتعًِ ٚا٭ْعي ١ ٚاملٗياّ ايتعًُٝٝي١ قاَيت     

 :ايتاي١ٝاشب ٛا   ايب١٦ٝ َٔ خ٬ٍ إجرا٤تصُِٝ ايباحن١ ب

  ايباحن١ بتحدٜيد  تصُِٝ ظاظا  احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ: ٚي ٖ ٙ اشب ٠ٛ قاَت

 ً ذبتٜٛييي٘ َييئ أْعييي ١ َٚٗييياّ تعًُٝٝييي١،     َٚيييا ، صيييفحا  ايعيييهٌ املبيييد٥ٞ ي

 :احتٛ  ع٢ًاتتبا ا ، ٚقد ٚ
     ٜٚيييتِ يً ايييي ايصيييفح١ اير٥ٝصييي١: ٖٚيييٞ صيييفح١ ايبداٜييي١ اييييو تعٗييير ،

ٚاختٝات ْٛع املصتددّ  َعًيِ،  ايي ،    ظٗٛتٖا مبيرد نتاب١ عٓٛإ املٛق 

خٌ نيٛد ايصيا ايدتاشيٞ ايي ٟ     ٚىل أَر( ٚؽبتيات اي ايي  ا ايي ا ثيِ ٜيد     

 قاَت ايباحن١ بنع ا٥٘ ي٘.
       بعييد دخييٍٛ اي اييي  تعٗيير ايعاظيي١ اير٥ٝصيي١Home    :ٚايييو ٜٛجييد بٗييا )

 –ٜيييتِ تفييي  مجٝييي  َصيييادت اييييتعًِ عًٝٗيييا    Library املهتبييي١ انيهرتْٚٝييي١ 
إتشياٍ ايٛاجبيا     –اجملُٛعيا    –اشب ١ ايسَٓٝي١   –انظعاتا   -ايرشا٥ٌ  

 ٚا٫ختباتا  يًت٬َٝ (.
    ٜدييد ٕٚ فٝٗييا ، ايتًُٝيي شييِ اصييفح١ ايبٝاْييا  ايعدصيي١ٝ: ٖٚييٞ املهييإ حٝييث 

 . ٚمن  تعًُ٘، َٚدتشت٘ٚن١ًُ املرٚت، 
  ُِٝاملٗيياّ ٚا٭ْعيي ١ ٚاملييٛاتد يًُحتيي٣ٛ ايتعًُٝييٞ: ٚقييد قاَييت ايباحنيي١   تصيي

  بتحدٜد ٚتصُِٝ احملت٣ٛ ٚاملٗاّ ٚا٫ختباتا  نايتايٞ:
 )َِٜٛييئ َٗييياّ  ايتايٝييي١ ا٭حيييدا  بعيييرد ٚتكيييّٛ: اشب ييي١ ايسَٓٝييي١  ايتكييي

 ٚاختباتا  يًت٬َٝ .
  َٝاملٛجٛدٜٔايت٬َٝ   ٚتعرد: إْعا٤ ايصا ٚإضاف١ ايت٬  ٝ   .احاي
  ٚا٫ختبييياتا  ٚايٛاجبيييا ، ،يًُيييتعًِ ا٭ْعييي ١ ٚتعيييرد: ٚاملٗييياّ ا٭ْعيي ١ 

ٔ  اناًَ  اتكرٜر يًُعًِ ٚاملتعًِ  ٚتع ٞ ٘  كييو  عي  اييو  بيايتغٝرا   نع٬َي

فٝتِ إتشاٍ إظعاتا  أٚ تشا٥ٌ بايربٜيد انيهرتْٚيٞ بهيٌ َيا      احدٜن  حصًت

 ؼبد  داخٌ َٓص١ ايتعًِ.
 حٝيث  ايكادَي١،  ا٭حدا  ٚتعرد: ايكاد١َ ا٭حدا  نت١ً  ِ  إدتا  فٝٗيا  ٜيت

ٝ  ا٭حدا   تابي   ٚض  ٜتِ نُا ا٭ْع ١، تٛاتٜخ َٔ أٚ ايتكِٜٛ َٔ اتًكا٥

 تٚابييي  ٚضييي ٚ اسبيييد ، تفاصيييٌٝ ناَيييٌ إىل ايٛصيييٍٛ يتصيييٌٗٝ َباظييير

 .يٮحدا  ايٛصٍٛ تصٌٗٝنُا تعٌُ ع٢ً  يًتكِٜٛ، َباظر٠
 تيتِ  ايٜٛي    رٜيل  عٔ فٛت١ٜ ضبادث١ إجرا٤ َٔايت٬َٝ   متهٔ: احملادث١ ،

فٛت١ٜ أٚ بنتشاٍ تشا٥ٌ َهتٛب١ ٜٚتِ اع٬ّ املعًِ ٚاملتعًِ بٗيا عئ  رٜيل    

 .اظعاتا  أٚ ايربٜد ا٫يهرتْٚٞ
 ربٜييداي :message برٜدٜيي١ تشييا٥ٌ إتشيياٍ يًُعًييِ ٚايت٬َٝيي  هيئن حٝييث، 

   .Gmailٚتتِ أٜضا  إتشاهلا ع٢ً ايي  ،َٓص١ ايتعًِ داخٌ َٔ

 ٚاملٗاّ  ْع ١ا٭Assignment :ّي إْعيا٤ َٗياّ يًت٬َٝي  ٚذبدٜيد      تصتدد

 َٚٛعد نْٗا٤ ٚدًل امل١ُٗ. Edmodoَٛعد يبد٤ تفعٗا ع٢ً املٓص١ 
  ِٜٛايتكييEvaluating  اشب يي١ ايسَٓٝيي١ املٛجييٛد٠ باملٓصيي١ :Edmodo حٝييث ،

ٜييتِ ذبدٜييد َٛعييد بييد٤ املٗيياّ ٚا٫َتحاْييا  ٚايييرٚاب  بٗييا  بك ييا ٭ٖييداف      
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احملت٣ٛ، ٚيٝصٌٗ ع٢ً ايت٬َٝي  ا٫ ي٬ع عًٝٗيا َٚعرفي١ اشب ي١ ايسَٓٝي١       

 َٚٛاعٝد احملت٣ٛ ٚايٛقت ايو شتتاح فٝ٘.
  املهتبييي١ انيهرتْٚٝييي١Libraryٚايفٝيييدٜٖٛا  ٚايصيييٛت  : ٜيييتِ ٚضييي  املصيييادت

 ٚايرٚاب  عًٝٗا، ٜٚتِ َعاتنتٗا َ  ايت٬َٝ .
 أظييييداا Members :ٔمجٝيييي  َعرفيييي١ نهيييئ ايهتًيييي١ ٖيييي ٙ  رٜييييل عيييي 

ِ  حٝيث  ،بايصيا ايدتاشيٞ أٚ اجملُٛعيا     املعرتن  ا٭ظداا  عيرد  ٜيت

 ايت٬َٝ . عرد ثِ ٫شِ املعًِ
 ايبحيث  نت١ً Global Search : ّ ٌ  يًبحيث  ٚتصيتدد احملاضير٠   َصيام  داخي

 ايتع١ًُٝٝ.
      احملاضير٠، ٚقا٥ُي١    أٖيداف  تصُِٝ شيٝٓاتٜٛ ظاظيا  املٛقي  ايتيدتٜيب: تدحيدد

نعيييداد ب اشييرتاتٝي١ٝ اييييدَا يتٓفٝيي ٖا، قاَييت ايباحنيي١    ٚبٓييا٤ عًيي٢    املٗيياتا  

صٛتت٘ املبد١ٝ٥، ٚمت عرض٘ عًي٢ ايصياد٠    ي ظاظا  املٛق  ايتدتٜيب شٝٓاتٜٛ

    ِ صيييٛتت٘  مت تعيييدٌٜ ايصيييٝٓاتٜٛ ي  ،احملهُييي ، ٚبٓيييا٤ عًييي٢ ْتيييا٥ا ايتحهيييٝ

، ٜٚعتٌُ عًي٢ تقيِ ايعاظي١، ٚعٓٛاْٗيا، ٚصيا ضبتٜٛاتٗيا، ٚاييٓ         ايٓٗا١ٝ٥

املهتيٛ  بايعاظي١، ٚايصيٛت ٚايرشيّٛ املٛجيٛد٠ بٗيا، َٚكيا   ايفٝيدٜٛ، ٚظيهٌ          

ان يييات ايعييياّ يًعاظييي١ بانضييياف١ إىل أشيييًٛ  اييييرب  ٚا٫ْتكييياٍ بداخًيييٗا،     

 ايعاظا . ٚازبدٍٚ ايتايٞ ٜٛضر عٓاصر شٝٓاتٜٛ

     :بنعييييداد ديٝييييٌ  ١ايباحنييي  تقاَييييتصيييُِٝ ديٝييييٌ اشيييتدداّ املٛقيييي  ايتيييدتٜيب

ٚامليييتعًِ يٝٛضييير يًُعًييِ   اEdmodoب٦ٝيي١ اييييتعًِ عييرب آَصيي١    شييتدداّ  ٫

 ٢عًييايييديٌٝ ظييتٌُ اشييايٝ  ايتفاعييٌ املتاحيي١، حٝييث  أشييتدداّ، ٚا٫نٝفٝيي١ 

ا بتٛضييٝر ايييدخٍٛ  َييرٚت يًُٓصيي١ ظييرح َصييٛت بييد٤ َيئ نٝفٝيي١ ايييدخٍٛ    

  .َٚصادتٙ ٚأْع ت٘ايتعًُٝٞ يصفحا  احملتٟٛ 

  :)الصل الجاىٌ يف الفصل املعهىس )ودهاً  لىده 
تصييُِٝ املٗيياّ ٚا٭ْعيي ١ املٓاشييب١ يً يي٬ : ٚقييد اظييتًُت َرحًيي١ تصييُِٝ    

 ا٭ْع ١ يًعل ايناْٞ ي ايفصٌ املعهٛط: 
  ييا َٓاقعيي١ ٚعييرد ايتهًٝفييا  ٚا٭ْعيي ١ ايتعًُٝٝيي١ ٗ مت ايًكييا٤  :يٛجيي٘ ٚج

بايت٬َٝ  داخيٌ حصي١ اسباشي  اٯييٞ; ٚكييو ملٓاقعي١ ايتهًٝفيا  ٚمماتشي١         

ا٭ْع ١ ايتع١ًُٝٝ املتعًك١ باحملت٣ٛ ايتعًُٝيٞ  َٗياتا  اشيتدداّ برْياَا     

(، ٚتييتِ مماتشيي١ ا٭ْعيي ١ ايتعًُٝٝيي١ بييُٓ       Excelازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ  

        ٌ ٗ يا يٛجي٘ َي  املعًيِ داخيٌ املعُيٌ ٚحي نافي١ املعيه٬      فردٟ، تعياْٚٞ( ٚج

 .ايتع١ًُٝٝ ايو تٛاج٘ ايت٬َٝ  عٓد دتاش١ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ باملٓسٍ

  تكدِٜ ايتغ ١ٜ ايراجع١: ٜتًك٢ ايت٬َٝ  ايتغ ١ٜ ايراجع١ ب ظهاٍ طبتًف١

ُتُت ايتغ ٜي١ ايراجعي١ َئ خي٬ٍ ايتكيِٜٛ ايي اتٞ         تتُنٌ فُٝا ًٜيٞ:   ٚقيد صدي

هييٌ شيي٪اٍ عكيي   يبتِٗ ْتٝييي١ إجييا ٢عًيي ايت٬َٝيي يًييدتٚط، حبٝييث ٜتعييرف  

ٓتٝي١ أْع ت٘ ٚتهًٝفات٘، ٚاييو  ب ايتًُٝ أٚ َٔ خ٬ٍ تعرف  ،جاب١ عًٝ٘ان

ً ٚانظييعاتا  ٜرشييًٗا املعًييِ َيئ خيي٬ٍ برٜييدٙ انيهرتْٚييٞ بيياملٛق   ا عيئ ، فضيي

ٚايصييا  املعُييٌَيئ خيي٬ٍ ايًكييا٤ املباظيير داخييٌ    ت٬َٝيي ٙتكييِٜٛ املعًييِ ٭دا٤ 

يٓفص٘ بٓا٤ ع٢ً أدا٥ي٘ َكاتْي١ بس٥٬َي٘ ي    ايدتاشٞ، أٚ تكِٜٛ ايتًُٝ  اي اتٞ 



 م2021..  شهـــــــر  يوليو           الثالث والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
96 
 

اجملُٛع١، أٚ َٔ خ٬ٍ ايتغ ١ٜ ايراجع١ اييو ؼبصيٌ عًٝٗيا َئ ز٥٬َي٘ ي      

 اجملُٛع١.

 مسسلُ اإلىتاز: 
يٛضيييييي  احملتيييييي٣ٛ ٚإجييييييرا٤ ا٫ختبيييييياتا   Edmodoمت اشييييييتدداّ َٓصيييييي١ 

ٚا٭ْعييي ١، ٚندات٠ عًُٝييي١ اييييتعًِ ي ايعيييل انيهرتْٚيييٞ ي ايفصيييٌ املعهيييٛط، 

ٚقد اظتًُت َرحًي١   https://www.edmodo.com/homeٚاملتاح ع٢ً ايراب  

 انْتا  ع٢ً اشب ٛا  اٯت١ٝ:

  َ بعييض بييراَا ايتيي يٝا املصييتدد١َ يهتابيي١     ١حنييايبا تايٓصييٛا: اشييتدد

 Microsoft office word 2010َئ خي٬ٍ برْياَا ايهتابي١      ٚكيو ،ايٓصٛا

مجٝيي  ايٓصييٛا اشباصيي١ باملكدَيي١، ٚا٭ٖييداف، ٚعٓاصيير  ٚكيييو ي نتابيي١

  احملت٣ٛ، ٚا٭ْع ١، ٚا٫ختباتا .

  تييا  ايصيٛت اينابتيي١: قاَييت ايباحنيي١ باسبصييٍٛ عًيي٢ ايصييٛت٠ اينابتيي١ ايييو ؼب

ثيِ   Excelإيٝٗا ايربْاَا َٔ خ٬ٍ ظبه١ انْرتْت، ٚن يو َٔ خ٬ٍ فتر 

( املٛجييٛد٠ ي ْعيياّ  Snipping Toolأخيي  صييٛت ثابتيي١ َٓيي٘ َيئ خيي٬ٍ أدا٠     

، ٚقيد متيت َعازبي١ ايصيٛت اييو مت احتٝاجٗيا يب٦ٝي١         Windows.8ايتعيغٌٝ  

 Adobeاييييتعًِ املكرتحييي١ َييئ خييي٬ٍ برْييياَا َعازبييي١ ايصيييٛت اينابتييي١       

Photoshop. 

   : قاَيييت ايباحنييي١ بضيييب  ايفٝيييدٜٖٛا  ٚي ٖييي ٙ املرحًييي١ إْتييا  ايفٝيييدٜٖٛا

ايتع١ًُٝٝ حبٝث ؼبت٣ٛ َضُْٛٗا عًي٢ احملتي٣ٛ ايتعًُٝيٞ احمليدد ٚتكصيِٝ      

املكا   إىل َكا   صغر٠ حبٝث ؼبتٟٛ نٌ َك   ع٢ً عدد بصيٝ  َئ   

 PowerPoint ذبٜٛييٌ بعييض ايعييرٚد ايتكدنٝيي١املٛضييٛعا  ايفرعٝيي١، ٚ

ٛ  إىل 2010  اشييتدداّربْيياَا، نُييا مت  ايشييتدداّ اٚكيييو ب ،صييٝغ١ ايفٝييدٜ

ايصٛت ٚايرشّٛ َباظير٠ َئ ظاظي١ ايهُبٝيٛتر،      ايتكاطي  Snagit 9برْاَا 

اشب يي١ ايسَٓٝيي١  Plannerاملهتبيي١ انيهرتْٚٝيي١، ٚٚضييعٗا ي   ٢ثييِ تفعٗييا عًيي 

َٚعرفيي١ ، يٝصييٌٗ عًيي٢ ايت٬َٝيي  ا٫ يي٬ع عًٝٗييا Edmodoاملٛجييٛد٠ باملٓصيي١ 

 ٠اشب يي١ ايسَٓٝيي١ َٚٛاعٝييد احملتيي٣ٛ ٚايٛقييت ايييو شييتتاح فٝيي٘، ٚمت َراعييا       

 صبُٛع١ َٔ املعاٜر ي إْتا  ايفٝدٜٛ َٓٗا:

 .ًِإٔ ٜرتب  ايفٝدٜٛ اتتبا  ا ٚثٝك ا با٭ٖداف ايتع١ًُٝٝ يربْاَا ايتع 
     احملت٣ٛ ايعًُٞ يًفٝدٜٛ َعرٚد ب رٜك١ َٓع١ُ تتُاظي٢ َي  ا٭ٖيداف

 اَا.ايتع١ًُٝٝ يًربْ
   ٔدقييا٥ل ٚبيي٘ إَهاْٝيي١ إعيياد٠ ايعييرد ٚايتٛقييا   10َييد٠ ايعييرد ٫ تسٜييد عيي

 ٚتكدِٜ ايعرد ٚتجٛع٘.
        / ٞإٔ ٜرتب  با٭ْع ١ ايتعًُٝٝي١ اييو ٜيتِ مماتشيتٗا ي ايصيا ايدتاشي

 املعٌُ.
 .جٛد٠ ايصٛ  ٚايصٛت٠ ٚايعرد ٜتِ ب رٜك١ ش١ًُٝ 
 . َٝبٓا٤ َاد٠ ع١ًُٝ َتصًص١ً يًت٬ 
   تصييُِٝ جٝييد ٚيغيي١ شيي١ًٗ دبيي   ايت٬َٝيي  ملٛاصيي١ً     إٔ ٜهييٕٛ ايفٝييدٜٛ كا

 ايتعًِ.

https://www.edmodo.com/home
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      إْتييييا  انْفٛجرافٝييييو: مت إْتييييا  ايرشييييَٛا  اشباصيييي١ مبحتيييي٣ٛ َٗيييياتا

، ٚعٓييييد اشييييتدداّ تكٓٝيييي١   Excelاشييييتدداّ برْيييياَا ازبييييداٍٚ اسبصيييياب١ٝ    

َصييا٥ٌ ت٪خيي  بعيي  ٖٓيياى ثيي٬  انْفٛجرافٝييو ي ايعًُٝيي١ ايتعًُٝٝيي١ فيينٕ 

املكييييرتا  ايدتاشييي١ٝ بٛجيييي٘ عيييياّ، ٚي َكييييرت   ي ٗاعٓييييد اشييييتدداَا٫عتبيييات  

باشييييييتدداّ  ٝييييييإتعًييييييل ا٭ٚيت ايدتاشييييييا  ا٫جتُاعٝيييييي١ بٛجيييييي٘ خيييييياا،  

ع٬قييي١  اهلييي ١ٚايناينيييانْفٛجرافٝيييو املٛجيييٛد٠ بايفعيييٌ ٚاملكدَييي١ يًت٬َٝييي ، 

يًتعبر عئ فُٗٗيِ يًُٛضيٛعا  أٚ    ايت٬َٝ  أْفصِٗ يإلْفٛجرافٝو نْتا  ب

 ايدتاش١ٝ.، باملٛضٛعا  ايبٝاْا  كا  ايص١ً
    إْتييا  ٚتفيي  احملتيي٣ٛ عًيي٢ َٓصيي١Edmodo  ٚاشييتددَت ايباحنيي١ ايييرباَا :

 ايتاي١ٝ ي تصُِٝ ايعل انيهرتْٚٞ يتعًِ يب١٦ٝ ايفصٌ املعهٛط:

   َٓصي١Edmodo     ٚاييي ٟ مت تفي  احملتيي٣ٛ ايتعًُٝييٞ عًٝٗيا، ٚقييد مت اختٝييات

Edmodo        نٓعيياّ إدات٠ تعًييِ; ْعيير ا ٭ْيي٘ ْعيياّ ٜتييٝر إَهاْٝيي١ ايييتعًِ مبييا

ٜتُاظيي٢ َيي  إَهاْيييا  نييٌ  ايييي ، نُييا أْيي٘ ؼبتيييٟٛ عًيي٢ أدٚا  تٛاصيييٌ       

َتسا١َٓ ٚدر َتسا١َٓ، نُا أْ٘ ٜتٝر ملدٜر ايٓعاّ إَهاْٝي١ تتبي  ايت٬َٝي     

أٚ صبُٛعا  ايتعًِ، نُا نهٔ َٔ خ٬ي٘ تصيٌٝ تكاتٜر اييتعًِ اشباصي١   

إَها١ْٝ إْعا٤ اختباتا ، نُا أْ٘ ٜكّٛ بتصيحٝر ٚتصييٌٝ اييدتجا     بِٗ، ٚ

ٝ ا حص  املعاٜر ايو ؼبددٖا َدٜر ايٓعاّ، بانضاف١ إىل إَهاْٝي١   أٚتَٛاتٝه

إضيياف١ تعًٝييل َيئ جاْبيي٘ عًيي٢ إجابييا  ايت٬َٝيي ، ٚنحييدا  ايتهاَييٌ بييي           

َهْٛا  َٓص١ ايفصٌ املعهٛط ٚدبٗٝسٖيا يتحكٝيل أٖيداف ايبحيث اسبيايٞ      

 عٌُ ايتايٞ: مت

          عُيييٌ بٓيييو يٮشييي١ً٦ اييييو تهْٛيييت َٓٗيييا ا٫ختبييياتا  ايكبًٝييي١ ٚايبعدٜييي١

يًُحاضيييييرا  انيهرتْٚٝييييي١، ٚا٫ختبيييييات ايتحصيييييًٝٞ ايكبًيييييٞ ٚايبعيييييدٟ،   

ٚاختباتا  ايتكِٜٛ اي اتٞ، يهٞ ٜيتِ ذبدٜيد ٚإدتا  ا٭شي١ً٦ اشباصي١ يهيٌ      

 ْٛع َٔ أْٛاع ا٫ختباتا  ايصابك١.

 ٓص١ مت إْعا٤ صا دتاشٞ ع٢ً املEdmodo      باشِ اب٦ٝي١ تعًيِ قا٥ُي١ عًي٢

اشرتاتٝي١ٝ ايفصٌ املعهٛطا ٚإْعا٤ ن١ًُ َيرٚت ٚتصيًِٝ ايت٬َٝي  اشيِ     

َصتددّ ٚن١ًُ املرٚت ع٢ً املٓص١ انيهرت١ْٝٚ، حبٝث ٜهٕٛ يهٌ تًُٝي   

حصاب٘ اشباا ب٘، يًتعرف عًي٢ نيٌ تًُٝي  ي بداٜي١ اييدخٍٛ يًُحتي٣ٛ       

تًُٝي  متهٓيت ايباحني١ َئ تتبي       ايتعًُٝٞ، َٚٔ خ٬ٍ ايتعيرف عًي٢ نيٌ    

 خ ٛا  تعًُ٘ داخٌ ب١٦ٝ ايفصٌ املعهٛط.
   تفيييي  احملاضيييير٠  َكصيييي١ُ ٭جييييسا٤( عًيييي٢ املهتبيييي١ انيهرتْٚٝيييي١Library ،

، يٝصيٌٗ  Edmodoاشب ي١ ايسَٓٝي١ املٛجيٛد٠ باملٓصي١      Plannerٚٚضعٗا ي 

ع٢ً ايت٬َٝ  ا٫ ي٬ع عًٝٗيا َٚعرفي١ اشب ي١ ايسَٓٝي١ َٚٛاعٝيد احملتي٣ٛ        

 ٛقت ايو شتتاح فٝ٘.ٚاي
       إْتا  ا٭ْعي ١ انيهرتْٚٝي١ عًي٢ املٓصي١ ايتعًُٝٝي١Edmodo   ُِٝبعيد تصي :

ا٭ْعيي ١ انيهرتْٚٝيي١ عًيي٢ نييٌ دتط، مت إْتييا  شييت١ اختبيياتا  إيهرتْٚٝيي١ 

، ٚذبدٜيييد ايٛقيييت  Edmodoعًييي٢ املٓصييي١ ايتعًُٝٝييي١    Quizَييئ خييي٬ٍ أدا٠  

دا٠ ايتغ ٜيي١ ايراجعيي١ ٚايتيياتٜخ ايييو شييتعٗر فٝيي٘ يًت٬َٝيي ، ٚتتييٝر ٖيي ٙ ا٭   
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ٚعييرد ايٓتييا٥ا َباظيير٠، نُييا ٜتييٝر املٛقيي  إحصييا٥ٝا  بٓتييا٥ا ايت٬َٝيي          

ٚتشِ بٝياْٞ ٜٛضير ْصيب١ انجابي١ ايصيحٝح١ ٚاشبا ٦ي١ عًي٢ نيٌ شي٪اٍ          

يهٌ  اي  ٚإحصا١ٝ٥ إمجاي١ٝ يهٌ ش٪اٍ ع٢ً حيد٣، نُيا مت إْتيا  أتبعي١     

عًي٢ أجٗيستِٗ    َُٗا  إيهرت١ْٝٚ، حٝث ٜكّٛ ايت٬َٝ  ب دا٤ ١َُٗ أٚ ْعياط 

اشباصيي١، ثييِ ٜصييٛت ايتًُٝيي  َييا قيياّ بتٓفٝيي ٙ، ٜٚكييّٛ بتحًُٝيي٘ عًيي٢ َٛقيي      

Edmodo     ٚتكييّٛ ايباحنييي١ بتصييحٝر املُٗييي١ ٚاع ييا٤ دتجييي١ ٜٚييتِ إتشييياهلا ،

َباظر٠ إىل ايتًُٝ  َ  إَها١ْٝ إضاف١ تعًٝل يًتًُٝ ، نُيا مت ايتٜٓٛي  ي   

بكا ; َنيييٌ:  اشيييتدداّ اييييرباَا املدتًفييي١ ي تكيييدِٜ ا٭شييي١ً٦ بعيييهٌ َصيييا       

Kahoot فٝيييدٜٛ تفييياعًٞ عًييي٢ ،Play posit  عُيييٌ َٓاقعييي١ َفتٛحييي١ عًييي٢ ،

Answer garden. 

         ييا يٛجيي٘(: ٜكييّٛ ايتًُٝيي  مبعيياٖد٠ ٗ إْتييا  ا٭ْعيي ١ ٚاملٗيياّ ايتعًُٝٝيي١  ٚج

، ٜٚتيييياح ييييي٘ ذبًُٝيييي٘  Edmodoايفٝييييدٜٛ املٛجييييٛد عًيييي٢ املٓصيييي١ ايتعًُٝٝيييي١  

ٗ يا يٛجي٘(    َٚعاٖدت٘ أننر َٔ َير٠، ثيِ ٜيتِ يكيا٩ٙ ي ايصيا       ايدتاشيٞ  ٚج

َيي  املعًييِ ٚبيياقٞ ز٥٬َيي٘ ٚايكٝيياّ ب ْعيي ١ إثرا٥ٝيي١ َيئ خيي٬ٍ صبُٛعييا        

 ايتعًِ ايتعاْٚٞ، حٌ َعه٬ .
 .إْتا  ديٌٝ يًُعًِ: ٜٛضر خ  شر املعًِ داخٌ املٓص١ انيهرت١ْٝٚ 
      إْتييا  ديٝييٌ يًتًُٝيي : ٜٛضيير اشب ييٛا  ايييو نهيئ املييرٚت بٗييا داخييٌ املٓصيي١

 انيهرت١ْٝٚ.

 ا  أدٚا  ايتكِٝٝ ٚايتكِٜٛ املٓاشب١ يًتعًِٝ ٚايتعًِ قاَت ايباحن١ بنْتيا   إْت

 :أدٚا  ايكٝاط; ٖٚٞ
    ا٫ختبيييات ايتحصيييًٝٞ يكٝييياط ازباْييي  املعيييري امليييرتب  مبٗييياتا  برْييياَا

 ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ.

    ب اقيي١ ٬َحعيي١ ا٭دا٤ يكٝيياط ازباْيي  املٗيياتٟ املييرتب  مبٗيياتا  برْيياَا

 ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ.
 .ٞاختبات ا٭ظهاٍ املتض١ُٓ ازبُع 

  بسىــامر اجلــداول بيــاْ االختبــاز التشصــًلٌ اإللهرتوىــٌ املــستبط مبهــازات
 :Excel احلسابًُ

 برْاَا ازبداٍٚ اسبصياب١ٝ بٓا٤ ع٢ً ذبدٜد احتٝاجا  ايت٬َٝ  َٔ َٗاتا  

Excel ٚي ضييي٤ٛ ا٭ٖيييداف انجرا٥ٝييي١، ٚاحملتييي٣ٛ ايتعًُٝيييٞ، مت بٓيييا٤ ا٫ختبيييات ،

ي ض٤ٛ  Excel برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝايتحصًٝٞ املرتب  مبٗاتا  َٗاتا  

 انجرا٤ا  اٯت١ٝ:

  ذبدٜد اهلدف ايعاّ َٔ ا٫ختبات ايتحصًٝٞ: ٜٗدف ا٫ختبات ايتحصًٝٞ إىل

 برْييياَا ازبيييداٍٚ اسبصييياب١ٝٗييياتا  مبقٝييياط ازبٛاْييي  املعرفٝييي١ املرتب ييي١ 

Excel   ت٬َٝييي  املرحًييي١ انعدادٜييي١ اايصيييا اينييياْٞ َييئ  ايبحيييثيييد٣ عٝٓييي١

 .انعدادٟا

   ايعدٜيد َئ ا٭دبٝيا  ٚايدتاشيا       إىلبيايرجٛع  : ذبدٜد ْٛع ا٭شي١ً٦ ٚعيددٖا

ٚايبحييٛ  ايييو تٓاٚيييت أشييايٝ  ايتكييِٜٛ ٚأدٚاتيي٘ بصييف١ عاَيي١، ٚا٫ختبيياتا   

، تب  إٔ اختباتا  ايصٛا  ٚاشب  ، ٚا٫ختٝيات َئ   املٛضٛع١ٝ بصف١ خاص١
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َتعيييدد ٖيييٞ أْصييي  أْيييٛاع ا٫ختبييياتا  ايتحصييي١ًٝٝ; ٭ْٗيييا تكيييٝض ايٓيييٛاتا         

ايبصٝ ١ يًتعًِٝ بهفا٠٤ ٚتتُٝس بٛضٛح ا٭ش١ً٦ ٚشٗٛي١ ايٛصٍٛ يإلجاب١ 

 إىلايصحٝح١، نُيا تتصيِ بصيرع١ ايتصيحٝر ٚايدقي١ ي ايكٝياط، إضياف١        

ًنبيييا  ٚايصيييدم، ٚقيييد مت ذبدٜيييد ْيييٛع َفيييردا   متٝسٖيييا مبعيييد٫  عايٝييي١ ي

 ا٫ختبات اسبايٞ نُا ًٜٞ:

           من  أش١ً٦ ايصيٛا  ٚاشب ي : ٖٚي٢ عبيات٠ عئ حكيا٥ل َصياد١ ي عبياتا

 ضبدد٠ ٚٚاضح١.
    من  أش١ً٦ ا٫ختٝات َٔ َتعدد: ٜٚتهٕٛ ايص٪اٍ ي ٖ ا ايُٓ  َٔ جيس٥

، ٚننيٌ  Stemت٥ٝص  نُا ًٜٞ: ازبس٤ ا٭ٍٚ: ٜٚصي٢ُ ايدعاَي١ أٚ ازبي ت    

عبييات٠ ْاقصيي١ أٚ شيي٪اٍ ناَييٌ، ٚازبييس٤ اينيياْٞ: ننييٌ ايبييدا٥ٌ أٚ انجابييا   

ٚايييو متنييٌ حًٛي ييا ممهٓيي١ يًُعييه١ً املتضيي١ُٓ ي       Distractorsاحملتًُيي١ 

ج ت ايص٪اٍ، ٖٚ ٙ ايبدا٥ٌ َٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ ي صٛت٠ نًُيا  أٚ أتقياّ،   

 ذبدٜدٙ. ايتًُٝ ٔ َٚٔ ب  ٖ ٙ ايبدا٥ٌ ٜٛجد ايبدٌٜ ايصحٝر امل ًٛ  َ

         ٚي ض٤ٛ َيا شيبل: مت صيٝاد١ َفيردا  ا٫ختبيات ايتحصيًٝٞ املٛضيٛعٞ ي

برْيياَا صييٛتت٘ املبد٥ٝيي١; حبٝييث مشًييت مجٝيي  ازبٛاْيي  املعرفٝيي١ ملٗيياتا    

( َفييرد٠ 20، ٚقييد مت تصييٓٝفٗا نايتييايٞ: عييدد    Excel ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ 

ا٫ختٝيييات َييئ ( َفيييرد٠ َييئ منييي  30  َييئ منييي  ايصيييٛا  ٚاشب ييي ، ٚعيييدد

( َفييرد٠، نُييا مت إعييداد 50َتعييدد، حبٝييث ٜصييبر عييدد َفييردا  ا٫ختبييات   

جيييدٍٚ َٛاصيييفا  ي٬ختبيييات ايتحصيييًٝٞ، بٗيييدف ايتحكيييل َييئ املصيييتٜٛا   

ت بٝيييل(; ٚكييييو ملعرفييي١ َيييد٣ ت يييابل    -فٗيييِ -املعرفٝييي١ ايييين٬   تييي نر 

ايصييًٛى ٚاحملتيي٣ٛ يًٗييدف، َيي  ايبٓييد ا٫ختبيياتٟ اييي ٟ ٜكٝصيي٘ ي ا٫ختبييات 

تحصًٝٞ، حٝث مت عٌُ جدٍٚ اييٛزٕ ايٓصييب ملعرفي١ عيدد ا٭شي١ً٦ يهيٌ       اي

 ٖدف.

  ٘ مت ا٫ ييي٬ع عًييي٢ ايعدٜيييد َييئ ا٭دبٝيييا   : بٓيييا٤ ا٫ختبيييات ٚصيييٝاد١ َفرداتييي

اشباص١ بهٝف١ٝ بٓا٤ ٚإعداد ا٫ختباتا ، ٚبٓا٤  عًٝ٘ مت ذبدٜد عدد ا٭ش١ً٦، 

اشيرتاتٝي١ٝ   ْٚٛعٗا، َٚٔ ثِ تفعٗيا عًي٢  املٛقي  ايتعًُٝيٞ املصيُِ ي ضي٤ٛ      

ٚي ضييي٤ٛ َيييا شيييبل مت إعيييداد اختبيييات ذبصيييًٝٞ َييئ ْيييٛع  .ايفصيييٌ املعهيييٛط

( 50 ايصيييٛا  ٚاشب ييي (، ْٚيييٛع  ا٫ختٝيييات َييئ َتعيييدد(، بًييي  عيييدد َفرداتييي٘     

( َفيييرد٠ اختٝيييات َييئ َتعيييدد نيييٌ َفيييرد٠ ذبتييي٣ٛ عًييي٢ تأط    30َفيييرد٠;  

( 20ايص٪اٍ، ٚأتبع١ بدا٥ٌ َئ بٝٓٗيا بيدٌٜ ٚاحيد ننيٌ انجابي١ ايصيحٝح١،         

 ش٪اٍ َٔ ْٛع ايصٛا  ٚاشب  .

 دسآًُ التالًُ: ا للخطىات اإلمت وفًك: وصدم االختباز 
          سســاب الصــدم الظــاهسٍ لالختبــاز )صــدم احملهنــني( علــِ االختبــاز

 التشصًلٌ
ٚكييييو بعرضييي٘ عًييي٢ صبُٛعييي١ َييئ احملهُييي  ٚبييينجرا٤ ايتعيييد٬ٜ  أصيييبر 

ا٫شيييت ٬ع١ٝ، ٚصيييات  عيييدد ا٫ختبييات َعيييد ا ٚصييياسب ا يًت بٝيييل عًيي٢ ايعٝٓييي١   

ا 30ا َفرد٠ َٔ ايٓٛع ايصٛا  ٚاشب  ، ٚعيدد ا 20( َفرد٠، َٓٗا عدد ا50َفردات٘  

َفييرد٠ َيئ ايٓييٛع ا٫ختٝييات َيئ َتعييدد، ٚازبييدٍٚ ايتييايٞ ٜٛضيير ْصيي  اتفييام         

 احملهُ  ع٢ً عٓاصر ايتحهِٝ  ايصابك١.
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    ٌَييئ حصيييا  ثبيييا  ا٫ختبيييات: مت اشيييتدداّ َعييياد٫  َعيييا٬َ  اينبيييا  يهييي

 ع٢ً ايتٛايٞ. 0.978،  0.957ٚناْت ايكِٝ شبرَإ ٚجتُإ 

   ايصييدم ايتيييرٜيب ي٬ختبييات: ٜتضيئُ ايصييدم ايتيييرٜيب ي٬ختبييات ا٫تصييام

 ايداخًٞ ي٘ ٜٚتِ عرض٘ فُٝا ًٜٞ:

  :ًٜٞٚتُنييٌ ا٫تصييام ايييداخًٞ ي حصييا  َعييا٬َ  ا٫تتبيياط   ا٫تصييام ايييداخ

ٚقيد أظٗير  املفيردا  َعيا٬َ      ب  نٌ َفرد٠ ٚايدتج١ ايه١ًٝ ي٬ختبيات،  

(، ٚبي يو أصيبر ا٫ختبيات    0905-0.01اتتباط هليا د٫يي١ إحصيا١ٝ٥ عٓيد َصيت٣ٛ       

     ٜتُت  بدتج١ جٝد٠ َٔ ا٫تصام ايداخًٞ.

   :ٗامت حصييابحصيا  َعاَييٌ ايصييٗٛي١ ٚايصييعٛب١ يهييٌ بٓييد َيئ بٓييٛد ا٫ختبييات 

بيي  يهييٌ َفييرد٠ َيئ َفييردا  ا٫ختبييات، ٚقييد تراٚحييت َعييا٬َ  ايصييٗٛي١       

( ٖٚيٞ تعتيرب   0.37 -0.63( بُٝٓا تراٚحت َعا٬َ  ايصيعٛب١ بي     0.63 –0.37 

َعا٬َ  شٗٛي١ ٚصعٛب١ َكبٛي١، نُيا مت حصيا  َعيا٬َ  ايتُٝٝيس يهيٌ      

يًصييي٪اٍ  –شييي٪اٍ َييئ أشييي١ً٦ ا٫ختبيييات حبصيييا  عيييدد انجابيييا  ايصيييحٝح١ 

حصييًٛا اييي ٜٔ  املعًُي  ايٛاحيد ي اجملُٛعيي١ ايعًٝيا ايييو تضيِ أٚتام إجابييا     

%( َييييئ ايتيربييييي١  27عًييييي٢ أعًييييي٢ اييييييدتجا  ي نيييييٌ اختبيييييات ٚننًيييييٛا      

يًصيي٪اٍ ايٛاحييد ي   –ا٫شييت ٬ع١ٝ، ثييِ حصييا  عييدد انجابييا  ايصييحٝح١     

اييي ٜٔ حصييًٛا عًيي٢ أقييٌ  املعًُيي اجملُٛعيي١ ايييدْٝا ايييو تضييِ أٚتام إجابييا  

%( َيئ ايتيربيي١ ا٫شييت ٬ع١ٝ، ٚقييد   27ايييدتجا  ي نييٌ اختبييات ٚننًييٛا    

 يًياْيي  انيهرتْٚييٞ ايتحصييٌٝ اختبيياتحييت َعييا٬َ  ايتُٝٝييس ٭شيي١ً٦  تراٚ

( ٖٚييٞ 0.60 -0.33بيي    برْيياَا ازبييداٍٚ اسبصياب١ٝ   مبٗياتا   املييرتب  املعيري 

 تعترب َعا٬َ  متٝٝس َكبٛي١.  

    ) إْتييا  ا٫ختبييات إيهرتْٚٝييا : بعييد صييٝاد١ عبيياتا  ا٫ختبييات  ايصييٛا  ٚاشب يي

دٍٚ املٛاصيفا ، مت إْتيا  ا٫ختبيات ب رٜكي١      ا٫ختٝات َٔ َتعدد( ٚفك ا زبي ٚ

 (، َٚٔ ممٝساتٗا: php, HTML, Action Scriptإيهرت١ْٝٚ باشتدداّ يغ١  

 إَها١ْٝ ايتعاٌَ َ  قاعد٠ بٝاْا  اData base.ا اشباص١ با٫ختبات 

 .إَها١ْٝ إظٗات ايٓتٝي١ عك  ا٫ْتٗا٤ َٔ انجاب١ ع٢ً ا٫ختبات 
     ٌْعاّ تكدٜر ايدتجا  ٚتصحٝر ا٫ختبات: مت ٚض  دتج١ ٚاحيد٠ فكي  يهي

َفييرد٠ َيئ َفييردا  أشيي١ً٦ ا٫ختٝييات َيئ َتعييدد ٚأشيي١ً٦ ايصييٛا  ٚاشب يي ،   

ٚبايتييايٞ نييإ صبُييٛع دتجييا  اختبييات ذبصييٌٝ املعرفيي١ املييرتب  مبٗيياتا      

( دتجيي١ ؼبصييٌ عًٝٗييا نييٌ  اييي  إكا     50ٖييٛ   برْيياَا ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ  

٘ صحٝح١ ع٢ً مجٝ  َفردا  ا٭ش١ً٦، نُا مت إعداد َفتياح  ناْت إجابت

 ٚكيو يتصٌٗٝ ع١ًُٝ ايتصحٝر.; يتصحٝر ا٫ختبات بعهٌ إيهرتْٚٞ

   ايتيربييي١ ا٫شيييت ٬ع١ٝ ي٬ختبيييات ايتحصيييًٝٞ: مت اختٝيييات عٝٓييي١ ايتيربييي١

املرحًي١ انعدادٜي١  ايصيا    ا٫شت ٬ع١ٝ باي رٜك١ ايععيٛا١ٝ٥ َئ ت٬َٝي     

ٝث بً  عدد ايت٬َٝ  ي ايتيرب١ ا٫شيت ٬ع١ٝ حيٛايٞ   ; حايناْٞ انعدادٟ(

 (  ايب ا، ٖٚدف ايتيرب١ ا٫شت ٬ع١ٝ إىل:30 

     اسبصييٍٛ عًيي٢ ايتغ ٜيي١ ايراجعيي١: مت ذبدٜييد اهلييدف َيئ إجييرا٤ ايتيربيي١

ا٫شت ٬ع١ٝ ي٬ختبات ي اسبصٍٛ ع٢ً تغ ١ٜ تاجع١ َٔ ايت٬َٝ  حيٍٛ  
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ٚايصيييٝاد١ ايًغٜٛييي١ َيييد٣ شيييٗٛي١ تعًُٝيييا  ا٫ختبيييات، َٚيييد٣ ٚضيييٛحٗا،   

 يعباتا  ا٫ختبات، َٚد٣ شٗٛي١ ٚصعٛب١ بٓٛد ا٫ختبات.
   دقٝكي١ سبيٌ   50ذبدٜد زَٔ انجاب١ ع٢ً ا٫ختبات: مت ٚض  زَٔ ٜكدت بي )

أش١ً٦ ا٫ختبات ايتحصًٝٞ، ٚقد مت َراعا٠ عيدّ حيدٚ  أٟ َعيه٬  أثٓيا٤     

ي  ايت بٝييل َيئ بيي ٤ ي ا٫تصيياٍ بانْرتْييت اييي ٟ ٜيي٪دٟ إىل ضييٝاع ٚقييت   

ايتٓكيٌ بيي  صييفحا  ا٫ختبييات، ٚنيي يو ذبُٝييٌ ايصييفحا ، ٚايٓكيير عًيي٢  

ايص٪اٍ ايتايٞ عٓد ا٫ْتٗيا٤ َئ انجابي١ عًي٢ أشي١ً٦ نيٌ صيفح١ ٚنهئ         

زَييئ ،  X 100صبُيييٛع ا٭زَٓييي١ / عيييدد اي ييي٬   متنًٝيييٗا باملعاديييي١ ايتايٝييي١:

 دقٝك١. 50=  100( / 100+  50ا٫ختبات =  
   مت ايت نييد َيئ صييدم ا٫ختبييات ايتحصييًٝٞ :  ايصييٝغ١ ايٓٗا٥ٝيي١ ي٬ختبييات

ٚثباتييي٘، ٚبييي يو أَهييئ ايتٛصيييٌ إىل ايصيييٝغ١ ايٓٗا٥ٝييي١ ي٬ختبيييات، ٚايييي ٟ   

ا َفيرد٠ َئ أشي١ً٦ ايصيٛا  ٚاشب ي ،      20( َفيرد٠، َٓٗيا عيدد ا   50ٜتهٕٛ َٔ  

ٚبٗي ا نهئ اشيتدداَ٘     ،ا َفرد٠ َٔ أشي١ً٦ ا٫ختٝيات َئ َتعيدد    30ٚعدد ا

ايصا اينياْٞ انعيدادٟ ملٗياتا  اشيتدداّ برْياَا      كٝاط ذبصٌٝ ت٬َٝ  ي

، ٚأع ٝت يهيٌ َفيرد٠ دتجي١ ٚاحيد٠، ٚأصيبحت      Excelازبداٍٚ اسبصاب١ٝ 

 ( دتج50.١ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ ي٬ختبات ٖٞ  

 (2   بطاقــُ مالسظــُ اجلاىــب األدآــٌ اخلــا  مبهــازات ) بسىــامر اجلــداول
 :Excelاحلسابًُ 

تعد ب اق١ امل٬حع١ َٔ ا٭دٚا  اشباص١ زبُ  ايبٝاْا  عٔ ايت٬َٝي  ٖٚيٛ   

اسبييايٞ ٜٗييتِ بنتكييإ ايت٬َٝيي   ايبحييثي َٛقييا أدا٤ ايصييًٛى املعتيياد، ٚملييا نييإ 

، فنْ٘ ٜٓبغيٞ ا٫ٖتُياّ باختٝيات أْصي      Excelبرْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ ملٗاتا  

املٗيياتا ، ٚنعيييداد تًيييو  ٚشيي١ًٝ نهييئ َيئ خ٬هليييا قٝييياط أدا٤ ايت٬َٝيي  يتًيييو    

ايب اقيي١ مت ا٫ يي٬ع عًيي٢ ايعدٜييد َيئ ا٭دبٝييا  ٚايُٓيياك  ايييو تٓاٚيييت قٝيياط       

(، ضبُيد  2005ازباْ  املٗات٣ باشتدداّ ب اقي١ امل٬حعي١، َٓٗا:اخاييد عرفيإ      

(. ٚبٓا٤  ع٢ً َا شبل مت بٓا٤ ٚإعداد ب اق١ امل٬حع١ يٮدا٤ ايعًُٞ 2009صباٖد  

 اشب ٛا  ايتاي١ٝ:باتباع  ايبحث اي ٖ 

       ذبدٜييد اهلييدف َيئ ب اقيي١ امل٬حعيي١: ٖييدفت ب اقيي١ امل٬حعيي١ إىل قٝيياط

ٟ َعييييدٍ أدا٤ ت٬َٝيييي   برْيييياَا ازبييييداٍٚ ملٗيييياتا   ايصييييا اينيييياْٞ انعييييداد

َٚيد٣ اتكيياِْٗ يتًيو املٗيياتا ، َٚيد٣ تيي ثر َياد٠ املعازبيي١      Excelاسبصياب١ٝ  

 ايتيرٜب١ٝ ع٢ً أدا٥ِٗ املٗاتٟ.

 حعيي١: تدعييد تعًُٝييا  ب اقيي١ امل٬حعيي١ مبنابيي١ املرظييد   تعًُٝييا  ب اقيي١ امل٬

ي٬ًُحع ، ي يو مت ٚض  تعًُٝا  ي بداٜي١ ب اقي١ امل٬حعي١، ٚاظيتًُت     

 ٢ايتعًُٝييا  عًييٞ تٛجٝيي٘ امل٬حييغ يكييرا٠٤ ضبتٜٛييا  ايب اقيي١ ٚايتعييرف عًيي  

ٛ خٝيياتا  َٚصييتٜٛا  ا٭ ، ٚتعييٞ ي صييٝاد١ ٣دا٤ ٚايتكييدٜر ايهُييٞ يهييٌ َصييت

 أٟ ٬َحغ اشتدداَٗا.  ٢ ١ ٚايٛضٛح حو ٜصٌٗ عًٖ ٙ ايتعًُٝا  ايبصا

   ذبدٜيييد ازبٛاْييي  ا٭دا٥ٝييي١ يًُٗييياتا  اييييو تتضيييُٓٗا ب اقييي١ امل٬حعييي١: مت

برْياَا ازبيداٍٚ   ذبدٜد ازبٛاْ  ا٭دا١ٝ٥ يًب اقي١ ي ضي٤ٛ قا٥ُي١ َٗياتا      

ٚايو مت اإعدادٖا َٔ قبٌا; حٝث مت إعداد َٗاتا  ت٥ٝص١،  Excelاسبصاب١ٝ 
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املٗاتا  اير٥ٝصي١ إىل عيدد َئ املٗياتا  ايفرعٝي١، ثيِ ذبًٝيٌ         ثِ ذبًٌٝ ٖ ٙ

ٖي ٙ املٗيياتا  ايفرعٝي١ إىل عييدد َيئ املٗياتا  انجرا٥ٝيي١ بعيهٌ نهيئ قٝاشيي٘     

 َٗياتا    مشًيت:  ث٬ث١; ٬َٚحعت٘، ٚمت تٛزٜعٗا ع٢ً صبُٛع١ َٔ ضباٚت

ايرشيِ ايبٝياْٞ   َٗياتا    -ايصٝ  ٚايدٚاٍ َٗاتا   -إدخاٍ ايبٝاْا  ٚتٓصٝكٗا 

يب اقييي١ ٬َحعييي١ َٗييياتا     ايٓٗا٥ٝييي١ ايصيييٛت٠ حٝيييث تضيييُٓت  .ٚاي باعييي١

( 8  ياْٞ   اشتدداّ برْاَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ ثي٬  ضبياٚت ت٥ٝصي١، عيدد      

ٕ  َٗات٠ ت٥ٝصي١،   ، َٚا٥ي١ ٚأتبعي١ ٚشيبعٕٛ    ( َٗيات٠ فرعٝي١  42  ٚاثٓيإ ٚاتبعيٛ

صبُٛع تًو املٗاتا  اير٥ٝص١ ٚايفرع١ٝ ٚانجرا٥ٝي١  ٚ، ( َٗات٠ إجرا174١ٝ٥ 

 .( َٗات224٠  َا٥تإ ٚأتبع١ ٚععرٕٚ

     تكدٜر أدا٤ ايت٬َٝ  باشتدداّ ب اق١ امل٬حع١: مت اعتُاد أشًٛ  ايتكيدٜر

اين٬ثٞ يب اق١ امل٬حع١; فبعد ذبدٜد ا٭دا٤ا  ايصيًٛن١ٝ ٚايفرعٝي١ يهيٌ    

     ّ نيٌ عبيات٠ تعيرب عئ تيٛافر       َٗات٠ ت٥ٝصي١، مت ربصيٝ  ثي٬  خاْيا  أَيا

 أد٣ ٚاخ   ٚانتعا اشب   بٓفص٘ –  دتجتإ ( أد٣ املٗات٠ َباظر٠  ا٭دا٤  

٘       –  دتج١ ٚاحد٠ (   أد٣ ٚأخ ي  ٚشياعدٙ املعًيِ ٫نتعياف اشب ي  ٚصيحح

 (،  صفر ( 

     بعييد ا٫ْتٗييا٤ َيئ ذبدٜييد اهلييدف َيئ    : ايصييٛت٠ ا٭ٚيٝيي١ يب اقيي١ امل٬حعيي١

ٗاتا  اير٥ٝصي١ إىل َٗياتا  فرعٝي١، ثيِ ذبًٝيٌ      ب اق١ امل٬حع١، ٚذبًٌٝ امل

املٗاتا  ايفرع١ٝ إىل َٗاتا  إجرا٥ٝي١ َهْٛي١ هليا، فكيد مت صيٝاد١ ايب اقي١       

ٚبًيي  عييدد  ،( َٗييات٠ فرعٝيي42١ي صييٛتتٗا ا٭ٚيٝيي١، حبٝييث تهْٛييت َيئ عييدد   

 .َٗات٠ إجرا١ٝ٥( 174ا٭دا٤ا  املتض١ُٓ بٗا  

 يكٝياط ازباْي  ا٭دا٥يٞ    مت ضب  ب اق١ ٬َحعي١  : ضب  ب اق١ امل٬حع١

 ;Excelبرْيياَا ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ  ب اقيي١ ٬َحعيي١ ا٭دا٤ ايعًُييٞ ملٗيياتا   

 عٔ  رٜل اٯتٞ:

        تكدٜر صدم ايب اق١:  مت ا٫عتُاد ي تكيدٜر صيدم ب اقي١ امل٬حعي١ عًي٢

ايصدم ايعاٖرٟ، ٜٚكصد ب٘ املعٗر ايعياّ يب اقي١ امل٬حعي١ َئ حٝيث ْيٛع       

 املفردا ، ٚنٝف١ٝ صٝادتٗا، ٚٚضٛح ايتعًُٝا ، َٚد٣ دقتٗا. 

       حصا  ثبا  ب اق١ امل٬حع١ يكٝياط ا٭دا٤ ايعًُيٞ: مت حصيا  ثبيا  ب اقي١

عيي١ َتيييدت  عييئ  رٜيييل أشيييًٛ  تعيييدد امل٬حعييي  عًييي٢ أدا٤ امل٬ح يييغ  امل٬ح

ايٛاحد ثِ حصا  َعاٌَ ا٫تفام بي  تكيدٜرِٖ ييٮدا٤ عئ  رٜيل اشيتدداّ       

 تحٝيث قاَي   (.Cooper, 1974, 175َعادي١ ا نٛبرا يتحدٜد ْصي  ا٫تفيام    

ٚمت حصيا   ٚأثٓ  َٔ ايس٤٬َ مب٬حع١ أدا٤ ث٬ثي١ َئ ايت٬َٝي ،     ١ايباحن

َعاَيييٌ ا٫تفيييام عًييي٢ أدا٤ نيييٌ  ايييي  َييئ ايت٬َٝييي  باشيييتدداّ َعاديييي١ ا    

(، مما ٜعٓي٢ إٔ ب اقي١ امل٬حعي١ حصيًت     94922 حٝث ناْت ايك١ُٝ نٛبرا 

 ع٢ً دتج١ عاي١ٝ َٔ اينبا ، مما ٜ٪ًٖٗا ي٬شتدداّ ن دا٠ يًكٝاط.

 ا  بعيد ا٫ْتٗيا٤ َئ تكيدٜر صيدم ٚحصي      : ايصٛت٠ ايٓٗا١ٝ٥ يب اق١ امل٬حع١

ثبيييا  ب اقييي١ امل٬حعييي١، أصيييبحت ايب اقييي١ ي صيييٛتتٗا ايٓٗا٥ٝييي١ صييياسب١   

 املرحًيي١ انعدادٜيي١ ات٬َٝيي  ايصييا اينيياْٞ انعيييدادٟا     يكٝيياط أدا٤ ت٬َٝيي    

 . اشتدداّ برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝملٗاتا  
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 :)ًُاختباز األشهال املتضنيُ )الصىزَ اجلنع 
ايعيرقاٟٚ، شيًُٝإ خضيرٟ     ترجِ ٖ ا ا٫ختبات ٚأعدٙ بايًغ١ ايعرب١ٝ أْيٛت 

( ٜٚصتددّ ي قٝاط بعيد َٗيِ َئ أبعياد ا٭شيايٝ  املعرفٝي١، ٖٚيٛ        1989ايعٝخ  

ا٫عتُياد عئ اجملياٍ ا٫دتانيٞ(، ٚفٝي٘       -بعد  ا٫شتك٬ٍ عٔ اجملياٍ اندتانيٞ   

ٜعرد ع٢ً املفحٛا صبُٛعي١ َئ ا٭ظيهاٍ ايبصيٝ ١، ٜٚ ًي  َٓي٘ ذبدٜيد        

 ا٭ظهاٍ املعكد٠.َعامل تًو ا٭ظهاٍ داخٌ صبُٛع١ َٔ 

 ٜٚتهٕٛ ا٫ختبات َٔ ث٬ث١ أقصاّ ت٥ٝص١ ٖٞ:

          ايكصِ ا٭ٍٚ: ٚتهٕٛ َئ شيب  فكيرا  شي١ًٗ، ٖٚيٞ يتيدتٜ  املفحيٛا عًي٢

 ا٫ختبات، ٫ٚ ذبص  دتجت٘ ي تكدٜر املفحٛا.

 .ايكصِ ايناْٞ: ٚتهٕٛ َٔ تص  فكرا  َتدتج١ ايصعٛب١ 

     ي صييعٛبتٗا، ٖٚييٛ   اايكصييِ اينايييث: ٚتهييٕٛ َيئ تصيي  فكييرا  َتدتجيي١ أٜض يي

 َهاف٧ يًكصِ ايناْٞ َٔ ا٫ختبات.

ٚنييٌ فكيير٠ َيئ فكييرا  ا٭قصيياّ اين٬ثيي١ عبييات٠ عيئ ظييهٌ َعكييد ٜتضيئُ       

بداخًيي٘ ظييه٬  بصييٝ ا ، ٜ ًيي  َيئ املفحييٛا ذبدٜييدٙ بييايكًِ ايرصيياا، ٜٚعييد  

اختبييات ا٭ظييهاٍ املتضييُٓ٘  ايصييٛت٠ ازبُعٝيي١( َيئ اختبيياتا  ايصييرع١، فٝٓبغييٞ  

ٛقت احمليدد يهيٌ قصيِ َئ ا٭قصياّ اين٬ثي١، ٜٚصيتغرم إجيرا٤         ا٫يتساّ بدق١ باي

( دقٝكي١، َٓٗيا   35ا٫ختبات نً٘ َي  ظيرح نٝفٝي١ انجابي١ ٚقيرا٠٤ ايتعًُٝيا         

( دقٝكي١ ي٬ختبيات َٛزعي١ نياٯتٞ: ايكصيِ ا٭ٍٚ:      12( دقٝك١ يًتعًُٝيا ، ٚ  23 

 ( دقا٥ل.5ايكصِ اينايث:  ٚ ( دقا٥ل5ايكصِ ايناْٞ:  ٚ دقٝكتإ.
 ؼبصيي  يً اييي  دتجيي١ ٚاحييد٠ إكا حييدد ايعييهٌ    : تصييحٝر ا٫ختبييات   رٜكيي١

ا، أَا إكا مل ٜكِ بتحدٜدٙ أٚ قياّ بتحدٜيد جيس٤ َٓي٘ فكي       امل ًٛ  َٓ٘ ناًَ 

ف٬ ذبص  ي٘ دتج١، ٜٚهٕٛ حصا  ايدتجا  ع٢ً ايكصُ  اينياْٞ ٚايناييث،   

 ايتًُٝي  ( دتجي١، ٚؼبصيٌ عًٝٗيا    18ٚعًٝ٘ تهٕٛ ايٓٗاٜي١ ايععُي٢ ي٬ختبيات     

 ا أجا  ع٢ً مجٝ  فكرا  ا٫ختبات إجاب١ صحٝح١.إك

 مت حصا  َعاٌَ اينبا  ي٬ختبيات ب يرٜكو   : ثبا  اختبات ا٭ظهاٍ املتض١ُٓ

   ٕ  َئ قبييٌ َعيدٟ ا٫ختبييات(    ايتيس٥ي١ ايٓصيف١ٝ، ٚباشييتدداّ َعاديي١ جتُييا

ٌ  ٚي ايبحيث اسبيايٞ مت   ، ( عًي٢ ايرتتٝي   0.75  (،0.76  ٚقد بًغت  حصيا  َعاَي

ثبييا  ا٫ختبييات ب رٜكيي١ ايتيس٥يي١ ايٓصييف١ٝ، ٚبًغييت قُٝيي١ َعاَييٌ اينبييا         

 ٕ ( 0.814  ٚب رٜكييي١ جتُيييإ (،0.832  بيييرإٚ( -باشيييتدداّ َعاديييي١  شيييبرَا

 .(0.01  ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ

   حٝيث  بيل ا٫ختبيات     ;ي٬ختبيات  ايداخًٞمت حصا  ا٫تصام : صدم ا٫ختبات

، انعييييدادٟ اينيييياْٞ بايصييييا  تًُٝيييي( 30شييييت ٬ع١ٝ قٛاَٗييييا  اعًيييي٢ عٝٓيييي١ 

ٚتراٚحت قِٝ َعا٬َ  ا٫تتبياط بي  فكيرا  ا٫ختبيات ٚايدتجي١ ايهًٝي١ يي٘        

( مميا ٜ٪نيد   0.01  ( ٚمجٝ  ٖ ٙ املعا٬َ  داي١ عٓيد َصيت٣ٛ  0.836-0.613ب   

 تصام فكرا  ا٫ختبات َ  اجملُٛع ايهًٞ يدتجات٘.ا

 :مسسلُ التكىيه 
  عييرد ب٦ٝيي١ ايييتعًِ عييربEdmodo عييرد  عًيي٢ اشبييربا٤ ٚاملتدصصيي : مت

ايربْاَا ع٢ً صبُٛع١ َٔ احملهُ  َئ اشبيربا٤ ٚاملتدصصي  ي صبيايٞ     
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تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ( يتكِٝٝ ب٦ٝي١ اييتعًِ ايكا٥ُي١     – املٓاٖا ٚ رم ايتدتٜض

عًيي٢ اشييرتاتٝي١ٝ ايفصييٌ املعهييٛط، َيئ خيي٬ٍ ب اقيي١ تكٝييِٝ، مت تكييدنٗا     

٬ٜ  ايييو أبييداٖا ايصيياد٠ احملهُييٕٛ عًيي٢ إيييِٝٗ، ٚقييد مت إجييرا٤ نافيي١ ايتعييد

 ا٫شت ٬عٞ. املٛق  َباظر٠ قبٌ ايتيرٜ 

       إجرا٤ ايتيرب١ ا٫شت ٬ع١ٝ ع٢ً ايعٝٓي١: مت دبرٜي  ايربْياَا عًي٢ عٝٓي١

 اشت ٬ع١ٝ، ٚمتت ايتيرب١ ا٫شت ٬ع١ٝ ٚفل اشب ٛا  ايتاي١ٝ:

  تيربي١،  مت ا٫جتُاع َ  ت٬َٝ  ايتيرب١ ا٫شت ٬ع١ٝ ٚتعرٜفِٗ بفهير٠ اي

قاَييت  نُييا املعهييٛط، ايفصييٌ ب٦ٝيي١ عييرب يًُحتيي٣ٛ دتاشييتِٗ َيئ ٚاهلييدف

ٞ  ايت بٝيل  بداٜي١  قبٌ بتدتٜبِٗ ايباحن١ ٍ  نٝفٝي١  عًي٢  ا٫شيت ٬ع  اييدخٛ

ٍ  َييئ احملتيي٣ٛ  إىل  اشيييتدداَِٗ ٚنٝفٝيي١  اشبيياا باملٓصييي١،  اييييراب  خيي٬

  .Edmodoملٓص١ ايتعًِ 

   ٞ ٝ ييا  اختبييات ذبصييًٝ ب اقيي١ ٬َحعيي١ ا٭دا٤   -مت ت بٝييل أدٚا  ايكٝيياط قبً

ايعًُٞ( ب١٦ٝ ايتعًِ ايكا١ُ٥ ع٢ً اشرتاتٝي١ٝ ايفصٌ املعهٛط. ٚاشيتٗدفت  

 ايتيرب١ ا٫شت ٬ع١ٝ َا ًٜٞ :

  ايت ند َٔ شٗٛي١ ايتصيٌٝ ع٢ً َٓص١Edmodo   َٚد٣ ٚضيٛح أٖيداف ،

 ايتعًِ.
           ٔذبكٝل احملتي٣ٛ يٮٖيداف املرجي٠ٛ َٓي٘، ٚايت نيد َئ إٔ املٛقي  خيايٞ َي

ًكيي١ باشيتدداّ ايتًُٝيي ، ٥٬َُٚي٘ ٚأدٚاتيي٘ ملصيت٣ٛ ايت٬َٝيي     أٟ عٝيٛ  َتع 

 َٚٗاتاتِٗ ي اشتدداَ٘.
ٚبعيييد إٔ اْتٗييي٢ ايت٬َٝييي  َييئ دتاشييي١ احملتييي٣ٛ ايتعًُٝيييٞ، قاَيييت ايباحنييي١    

ٜ ا، ٚقد لبت بٝ ٔ  ايباحني١  اشتفاد٠ أدٚا  ايبحث بعد  ا٫شيت ٬ع١ٝ  ايتيربي١  َي

 :إىل تٛصًت ب ٕ

 اييو  ايصعٛبا  َعرف١  ٘ صيعٛبا   ايت بٝيل، ٚنيإ َئ     أثٓيا٤  ايباحني١  تٛاجي

  ايت بٝل:
       عدّ ٚضٛح بعض يك ا  ايفٝدٜٛ، ٚمت ايتغًي  عًي٢ كييو بتحٜٛيٌ صيٝغ١

(، ٚاشيييتبداٍ ايصيييٛت دييير HDًَفيييا  ايفٝيييدٜٛ إىل تكٓٝييي١ عايٝييي١ ازبيييٛد٠  

 ايٛاضح١ بصٛت أخر٣ أننر ٚضٛح ا.  

  مت قيد ٘ ايت بٝيل إ٫ أْي   يحدٚ  ع ٌ ب حد أجٗس٠ ايهُبٝٛتر املصتدد١َ 

ٚمت ايتغًي  عًي٢    Ramبتع ٌ ايي حٝث ٚجد إٔ ايصب  ٜتعًل  ;تغً  عًٝ٘اي

 كيو. 
  مبيا  عًٝٗيا  ٚايتدتٜ  ايتيرب١، ت بٝل ٚخرب٠ َٗات٠ انتصا  ٔ  إجيرا٤  ٜضيُ

ايت بٝيييل،  َت ًبيييا  َٚٛاجٗييي١ ٚنفيييا٠٤ مبٗيييات٠ يًبحيييث ايٓٗيييا٥ٞ ايتكيييِٜٛ

 .دتاشتِٗ ٚشٗٛي١ ٬َٝ يًت املتٛفر٠ ا٭دٚا  ش١َ٬ َٔ ٚايت ند
     ايتعييييدٌٜ ٚانخييييرا  ايٓٗييييا٥ٞ ملٓصيييي١Edmodo   ٜٔٚقاَييييت ايباحنيييي١ بتييييد :

امل٬حعا  ايو مت اشتد٬صٗا َٔ ايتيرب١ ا٫شت ٬ع١ٝ، ٚمتنًيت ي حيٌ   

بعض املعه٬  ايو ٚٚاجٗت ع١ٓٝ ايبحث، َنٌ إدخاٍ خا ٧ يرَس املٓصي١،  

أٚ عيييدّ ايتصييييٌٝ ي ايربٜيييد انيهرتْٚيييٞ، ٚإْتيييا  عيييرد يعيييرح نٝفٝييي١      
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ًٝي٘ قاَيت ايباحني١ بينجرا٤     ايتصيٌٝ ٚانحبيات ي املٓصي١ ايتعًُٝٝي١، ٚبٓيا٤ ع    

ايتعيييد٬ٜ  اي٬زَييي١ ٚأصيييبحت ايب٦ٝييي١ ي صيييٛتتٗا ايٓٗا٥ٝييي١ عًييي٢ اييييراب    

 . http://www.edmodo.com/homeايتايٞ: 
      ايتغ ١ٜ ايراجع١: متنًت ايتغ ١ٜ ايراجع١ بايٓصيب١ ملراحيٌ بٓيا٤ ايُٓيٛك  ي

 ٔ قبيٌ املتدصصي  ٚاحملهُي  يهيٌ َرحًي١ بيد٤  َئ         َا ْتا عٔ ايتحهِٝ َي

ذبًٌٝ ا٭ٖداف انجرا١ٝ٥ ٚاحملت٣ٛ، حت٢ َرح١ً ايتكيِٜٛ ني يو ذبهيِٝ    

 أدٚا  ايبحث املتُن١ً ي اختبات ذبصًٝٞ، ٚب اق١ ٬َحع١ ا٭دا٤ ايعًُٞ.

  :مسسلُ التطبًل 
 ٚقد إظتًُت ٖ ٙ املرح١ً عًٞ اشب ٛا  ايتاي١ٝ:

  ١ ايتعًُٝٝيييياملٓصيييي١ إجيييياز٠ ٚإتاحيييي١Edmodo: ت املٓصيييي١ ايتعًُٝٝيييي١ ُأتٝحيييي

Edmodo ًٗٚكيو ي ّٜٛ ا٭ثٓ  املٛافل ايٓٗا٥ٞ يبد٤ دبرب١ ايبحث اي ظه ،

 ّ.2020/ 2019ّ يًعاّ ايدتاشٞ 24/2/2020

 ٌٝيًت٬َٝيي : ت شٝص ييا عًيي٢  انيهرتْٚييٞ يًٛحييد٠ ايتدتٜبٝيي١ احملتيي٣ٛ تٛصيي

 www.Edmodo.com/homeاشب ٛا  ايصابك١، مت ذبدٜيد تابي  ايتصييٌٝ    

 نييٌ ٚتعرٜييا، ٚقاَييت ايباحنيي١ بنع ييا٤ نييٛد ايصييا ايدتاشييٞ يًت٬َٝيي ،    

٘  اشباصي١ رٚت املي  ٚنًُي١  املصتددّ باشِ  اي  ٚتصيًُِٝٗ ٚتم ٜتضئُ    بي

ّ  ٚكيييو ايت٬َٝيي ،   َيي   ا٭ٍٚ ايًكييا٤  يبٝاْييا  ايييدخٍٛ ٚكيييو     ايصييُاح  يعييد

 .ايت٬َٝ  ٖ٪٤٫ يغر يدخٍٛبا

 انيهرتْٚيٞ ٚايتكًٝيدٟ يًفصيٌ املعهيٛط ٚاشب ي١      ايتيرب١ بعيكٝٗا   ت بٝل

ايتيربيي١ ا٭شاشيي١ٝ ٚايييو شييبل ذبدٜييد     بت بٝييل ١ايباحنيي تقاَيي: ايسَٓٝيي١

ّ إىل 2020/ 22/2َدتٗا ي َرح١ً ايتصُِٝ، ٚكيو خ٬ٍ ايفيرت٠ َئ ايصيبت     

ّ، إىل 17/3/2020ٚقييييد مت ذبدٜييييد ايفييييرت٠ َيييئ     ،2020ّ/ 24/3ٜييييّٛ اين٬ثييييا٤  

 ايبعدٟ ٭دٚا  ايبحث. يًت بٝل ّ، 24/3/2020

 للبشح:  األساسًُ التذسبُ :ثالًجا 
مت ا٫شيتفاد٠  بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ عًُٝا  ايتيرٜي  عًي٢ ايعٝٓي١ ا٫شيت ٬ع١ٝ     

املدتًفيي١ يًت٬َٝيي  حييٍٛ ايب٦ٝيي١ ٚٚضييعٗا ضبييٌ ا٫عتبييات، ٚمت      َيئ اشييتيابا  

      ٚ ْتيا٥ا  ي ضي٤ٛ  إجرا٤ ايتعيد٬ٜ  اي٬زَي١ بٓيا٤ عًي٢ أتا٤ َٚكرتحيا  ايت٬َٝي ; 

 .ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ

  :ايتعًِ ايكا١ُ٥ ع٢ً اشرتاتٝي١ٝ حٝث مت دبرٜ  ب١٦ٝ اهلدف َٔ ايتيرب١

ايبحييث ا٭شاشيي١ٝ َيئ ت٬َٝيي     بعييهٌ َٛشيي  عًيي٢ عٝٓيي١     ايفصييٌ املعهييٛط 

 ايصا اينايث ا٫عدادٟ.

 َئ ت٬َٝي  املرحًي١     ايبحيث ا٭شاشي١ٝ  ع١ٓٝ  اختٝاتايبحث: مت  ع١ٓٝ اختٝات

( 120ايصا ايناْٞ انعدادٟا مبدتش١ ، ٚايو بً  قٛاَٗيا   ا٫عداد١ٜ ات٬َٝ  

إىل أتبعييي١ صبُٛعيييا   ِٗمت تيييٛزٜعٚ  ايب يييا َييئ ايصيييا اينييياْٞ انعيييدادٟ، 

 (  ايب ا.30دبرٜب١ٝ، قٛاّ نٌ صبُٛع١  

 متنيٌ دٚت املعيرف اشبياا مبياد٠ اسباشي  اٯييٞ       املٝدا١ْٝ يًدتاش١ انعداد :

  ُ ٝيي  ايت٬َٝيي ، ٚظييرح هلييِ مبعاْٚيي١    باملدتشيي١ ي دبٗٝييس املعُييٌ، ٚقيياّ بتي

http://www.edmodo.com/home
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ايباحنيي١ ا٭ٖييداف اشباصيي١ بايب٦ٝيي١ ٚايفا٥ييد٠ ايييو تعييٛد عًييِٝٗ َيئ خيي٬ٍ       

دتاشييتِٗ بايب٦ٝيي١، نُييا ٚضيير هلييِ خ ييٛا  ايييدخٍٛ عًٝٗييا ٚايتصيييٌٝ بٗييا    

ٚايتعاَيييٌ َييي  َهْٛاتٗيييا ٚنٝفٝييي١ ايتٛاصيييٌ ٚايتفاعيييٌ َييئ خييي٬ٍ ا٭دٚا    

 املتاح١.
  :دف ايت بٝيييل ايكبًيييٞ ٭دٚا  ايكٝييياط ٖيييايت بٝيييل ايكبًيييٞ ٭دٚا  ايكٝييياط

برْييياَا املتُنًييي١ ي  اختبيييات ذبصيييٌٝ ازباْييي  املعيييري امليييرتب  مبٗييياتا       

ايتحكييل عًيي٢ عٝٓيي١ ايبحييث،  ، ٚب اقيي١ ٬َحعيي١ ا٭دا٤( ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ

ي نيييٌ َييئ ازبييياْٝ  املعيييري  ٚدباْصيييُٗا  ايبحيييث وَييئ تهييياف٪ صبُيييٛع

قبيييٌ اَا ازبيييداٍٚ اسبصييياب١ٝ يًُٗييياتا  اي٬زَييي١ ٫شيييتدداّ برْيييٚا٭دا٥يييٞ 

، ٚفُٝييا ًٜييٞ عييرد يًٓتييا٥ا ايييو مت ايتٛصييٌ إيٝٗييا: حصييا   إجييرا٤ ايتيربيي١

 ايتهاف٪:

  َٔ يًتعرف ع٢ً َيد٣ دبياْض عٝٓي١ ايبحيث مت     : اجملُٛعت  تهاف٪ايت ند

فييرٚم بيي  صبُٛعييا  ايبحييث باشييتدداّ ذبًٝييٌ ايتبييأٜ أحييادٟ      ايحصييا  

، حٝيييث بييي  تًيييو اجملُٛعيييا  يد٫يييي١ ايفيييرٚما٫دبييياٙ حبصيييا  قُٝييي١  ف( 

 ناْت مجٝ  قِٝ ف در داي١ إحصا٥ٝا مما ٜع  تهاف٪ صبُٛعا  ايبحث.

 ىتآر البشح: 
 ٌىتآر الفسض األول والجاى: 

ٞ  ايفرد صح١ ٫ختبات مت حصيا  قُٝي١  ف(    ايي نر;  شيايا  ا٭ٍٚ ٚاينياْ

 ايكٝيياط ي ت٬َٝيي  صبُٛعييا  ايبحيث ا٭تبعيي١ َتٛشيي ٞ دتجيا   يًفيرٚم بيي   

٫ختبات ايتحصٌٝ املعري املرتب  مبٗاتا  برْاَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ    ايبعدٟ

يييد٣ ت٬َٝيي  ايصييا اينيياْٞ ا٫عييدادٟ، ٚفُٝييا ًٜييٞ ًَديي  يٓتييا٥ا ا٫ختبييات           

 بتحًٌٝ ايتبأٜ ثٓا٥ٞ ا٫دباٙ:

ايتحصٌٝ املعري املرتب  مبٗاتا   (املتٛش ا  ٚا٫عبراف املعٝاتٟ ملتغرا  ايبحث ع٢ً اختبات1جدٍٚ  

 ي ايكٝاط ايبعدٟ برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ يد٣ ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ

 ا٫عبراف املعٝاتٟ املتٛش  ايعدد ا٭شًٛ  املعري ايتفاعًٞ احملت٣ٛ تكدِٜ من 

 0.781 36.88 25 َعتُد فٝدٜٛ
 1.069 48.32 25 َصتكٌ

 5.852 42.60 50  صبُٛع
 2.561 33.84 25 َعتُد اْفٛجرافٝو

 0.917 42.56 25 َصتكٌ
 4.798 38.20 50 ا٫مجايٞ 

 2.422 35.36 50  َعتُد
 3.072 45.44 50  َصتكٌ
 5.765 40.40 100 ا٫مجايٞ 

املتٛشييي ا  ٚا٫عبيييراف ( ٚاشبييياا حبصيييا  1ٜتضييير َييئ خييي٬ٍ ازبيييدٍٚ  

ٟ   املعٝاتٟ مليتغرا  ايبحيث عًي٢ اختبيات ايتحصيٌٝ       إٔ  املعيري ي ايكٝياط ايبعيد

املعازبييي١ ايتيرٜبٝييي١ اييييو اظيييتًُت عًييي٢ منييي  تكيييدِٜ احملتييي٣ٛ  ضباضيييرا    
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فٝدٜٛ( َ  ا٭شيًٛ  املعيري  َصيتكٌ( عئ اجملياٍ اندتانيٞ َئ ايت٬َٝي  ٖيٞ          

أعًيي٢ املعازبييا  ايتيرٜبٝيي١ يًبحييث َيئ حٝييث املتٛشيي  اسبصييابٞ، حٝييث بًغييت   

بُٝٓيا ناْيت املعازبي١ ايتيرٜبٝي١ ييُٓ       (، 48.32ق١ُٝ املتٛش  اسبصيابٞ هليا    

تكييدِٜ احملتيي٣ٛ  ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو( َيي  ا٭شييًٛ  املعييري      

 َعتُد( ع٢ً اجملاٍ اندتانٞ ٖٞ أقٌ املعازبا  ايتيرٜب١ٝ يًبحيث َئ حٝيث    

(، ٚعٓييد 33.84املتٛشيي  اسبصييابٞ; حٝييث بًغييت قُٝيي١ املتٛشيي  اسبصييابٞ هلييا        

ايتيرٜبٝيي١ يًبحييث ٚفك ييا ملتٛشيي ٗا اسبصييابٞ ا٭عًيي٢،  اعتبييات ترتٝيي  املعازبييا  

ٜييتِ ترتٝبٗييا نُييا ًٜييٞ: منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ  ضباضييرا  فٝييدٜٛ( َيي  أشييًٛ  

َعري  َصتكٌ( عئ اجملياٍ اندتانيٞ، ثيِ مني  تكيدِٜ احملتي٣ٛ  ضباضيرا          

فٝدٜٛ َ  ا٫ْفٛجرافٝيو( َي  أشيًٛ  َعيري  َصيتكٌ( عئ اجملياٍ اندتانيٞ،         

احملتيي٣ٛ  ضباضييرا  فٝييدٜٛ( َيي  أشييًٛ  َعييري  َعتُييد(   ًٜييِٝٗ منيي  تكييدِٜ

عًيي٢ اجمليياٍ اندتانييٞ، ٚاخيير ا منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ  ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي      

 ا٫ْفٛجرافٝو( َي  أشيًٛ  َعيري  َعتُيد( عًي٢ اجملياٍ اندتانيٞ، ٚيًت نيد        

ٝ ا ٜت ًييي  ا٭َييير َتابعييي١ إجيييرا٤ ايتحًييي٬ٝ      دايييي١ فيييرٚم ٚجيييٛد َييئ إحصيييا٥

 داّ أشًٛ  ذبًٌٝ ايتبأٜ ثٓا٥ٞ ا٫دباٙ نُا ًٜٞ:انحصا١ٝ٥ باشتد

 ملتغرا  ايبحث ع٢ً اختبات ايتحصٌٝ املعري املرتب  مبٗاتا ذبًٌٝ ايتبأٜ ثٓا٥ٞ ا٫دباٙ  ( 2 جدٍٚ  

 ي ايكٝاط ايبعدٟ  برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ يد٣ ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ

 صبُٛع املربعا  َصدت ايتبأٜ
دتجا  

 اسبر١ٜ

َتٛش  

 املربعا 
 ق١ُٝ ف

َصت٣ٛ 

 ايد٫ي١

 000. 211.585 484.000 1 484.000 من  تكدِٜ احملت٣ٛ ايتفاعًٞ
 000. 1110.452 2540.160 1 2540.160 ا٭شًٛ  املعري

 000. 20.214 46.240 1 46.240 ا٭شًٛ  املعري xاحملت٣ٛ ايتفاعًٞ 
   2.288 96 219.600 اشب   املعٝاتٟ
    100 166506.000 اجملُٛع ايهًٞ

ٚكيييو بايٓصييب١ يًُييتغر    ( احملصييٛب١ ف( إٔ قُٝيي١   2 ٜتضيير َيئ ازبييدٍٚ   

املصتكٌ ا٭ٍٚ يًبحث ٖٚٛ من  تكدِٜ احملت٣ٛ ايتفاعًٞ ٚأثرٙ ع٢ً ايتحصٌٝ 

ٝ ا    211.585 املعري تصاٟٚ  (، مميا  α≤0.05 عٓيد َصيت٣ٛ    (0.000( ٖٚٞ دايي١ احصيا٥

تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ  فٝييدٜٛ( عًيي٢ منيي  تكييدِٜ   ٜعيير إىل أفضيي١ًٝ منيي 

احملت٣ٛ ايتفاعًٞ  اْفٛجرافٝو(; حٝيث إٔ املتٛشي  اسبصيابٞ يتكيدِٜ احملتي٣ٛ      

 ( أنيييرب َييئ املتٛشييي  اسبصيييابٞ يتكيييدِٜ احملتييي٣ٛ    42.60ايتفييياعًٞ بايفٝيييدٜٛ   

اييي ٟ ٚ َباظيير٠  ٚبايتييايٞ مت قبييٍٛ ايفييرد (، 38.20با٫ْفٛجرافٝييو   ايتفيياعًٞ

ٝ إ ٜٛجيييد فيييرم داٍ   ٜيييٓ  عًييي٢  ( بييي  α≤0.05ا عٓيييد َصيييت٣ٛ د٫يييي١    حصيييا٥

تكييدِٜ اييي ٜٔ ٜدتشييٕٛ بييُٓ     املرحًيي١ انعدادٜيي١  ت٬َٝيي َتٛشيي ٞ دتجييا   

 ٛ تكيدِٜ احملتي٣ٛ   ، ٚايي ٜٔ ٜدتشيٕٛ بيُٓ     احملت٣ٛ انيهرتْٚٞ بٛاش ١ ايفٝيدٜ

عًيي٢ ايتحصييٌٝ املعييري املييرتب  مبٗيياتا     انيهرتْٚييٞ بٛاشيي ١ ا٫ْفٛجرافٝييو 

 (.اٯيٞ اسباش 

 احملصيييٛب١( ف  قُٝييي١ إٔ ايصيييابل ازبيييدٍٚ خييي٬ٍ َييئ أٜض يييا ٜتضييير نُيييا

 ايتحصييٌٝ عًيي٢ ٚأثييرٙ املعييري ا٭شييًٛ  ٖٚييٛ يًبحييث اينيياْٞ يًُييتغر بايٓصييب١

ٟ  املعري ٞ ( 1110.452  تصياٚ ٝ ا  دايي١  ٖٚي  مميا  ،(α≤0.05  َصيت٣ٛ  عٓيد ( 0.00  احصيا٥
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 عًييي٢ اندتانيييٞ اجملييياٍ عييئ( َصيييتكٌ  املعيييري ا٭شيييًٛ  أفضييي١ًٝ إىل ٜعييير

 اسبصييابٞ املتٛشيي  إٔ حٝييث اندتانييٞ; اجمليياٍ عيئ( َعتُييد  املعييري ا٭شييًٛ 

 املتٛشييي  َييئ أقيييٌ( 35.36  اندتانيييٞ اجملييياٍ عًييي٢ َعتُيييد املعيييري يييييٮشًٛ 

ٌ   املعري ييٮشًٛ  اسبصابٞ ٔ ( َصيتك ٍ  عي ٞ  اجمليا (.ٚبايتيايٞ مت  45.44  اندتاني

ٝ إ٢  ٜٛجد فرم داٍ اي ٟ ٜٓ  عًٚ َباظر٠  قبٍٛ ايفرد ا عٓد َصيت٣ٛ  حصا٥

املعتُدٕٚ عًي٢   املرح١ً ا٫عدا١ٜ ت٬َٝ ( ب  َتٛش ٞ دتجا  α≤0.05د٫ي١  

اجمليياٍ اندتانييٞ، ٚاملصييتكًٕٛ عيئ اجمليياٍ اندتانييٞ، عًيي٢ ذبصييًِٝٗ املعييري    

 (.اسباش  اٯيٞيًُعًَٛا  املرتب ١ مبٗاتا  

 :ىتآر الفسض الجالح 
احملصييٛب١ بايٓصييب١ ٭ثيير ايتفاعييٌ بيي  املييتغر     ٜتضيير كيييو َيئ قُٝيي١  ف(    

ٚأثير كييو    املصتكٌ ٖٚٛ من  تكدِٜ احملت٣ٛ ايتفاعًٞ، َٚتغر ا٭شًٛ  املعري

 .(0.05( ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ  20.214 ايتفاعٌ ع٢ً ايتحصٌٝ املعري تصاٟٚ 

ْٚعر ا يٛجٛد أثير داٍ بايٓصيب١ يًُيتغرٜٔ مني  تكيدِٜ احملتي٣ٛ ايتفياعًٞ،        

ًٛ  املعري ي ايبحث ع٢ً ايتحصٌٝ املعري بايٓصيب١ ي ي٬  اجملُٛعيا     ٚا٭ش

ايتيرٜبٝيي١ ا٭تبعيي١ يًبحييث، ٚنيي يو ٖٓيياى أثيير داٍ يًتفاعييٌ بيي  املييتغرٜٔ      

املصييتكً  يًبحييث ي ت ثرُٖييا عًيي٢ ايتحصييٌٝ املعييري ي يي٬  عٝٓيي١ ايبحييث،      

تيي٣ٛ ٚيتحدٜييد أفضييٌ اجملُٛعييا  َيئ حٝييث تيي ثر املييتغرٜٔ منيي  تكييدِٜ احمل    

ايتفيياعًٞ، ا٭شييًٛ  املعييري، ٚنيي يو أثيير ايتفاعييٌ بُٝٓٗييا بايٓصييب١ ٫ختبييات         

ايتحصٌٝ املعري ٭فراد عٝٓي١ ايبحيث، فينٕ ٖي ا ٜصيتًسّ إجيرا٤ اختبيات يتٛجٝي٘         

 ايفرٚم ب  اجملُٛعا  ايتيرٜب١ٝ ا٭تبع١.

يتٛجٝي٘ ايفيرٚم بي  اجملُٛعيا ، ٚقيد ٚقي         Scheffeمت إجرا٤ اختبات ظيٝفا   

ات ع٢ً ٖ ا ا٫ختبات بايتحدٜد; ْعر ا ٭ٕ اجملُٛعا  ايتيرٜبٝي١ ا٭تبعي١   ا٫ختٝ

يًبحث َتصا١ٜٚ، ٚقد ت ً  ٖ ا أ٫ٚ  حصا  املتٛش ا  ٚا٫عبرافيا  املعٝاتٜي١   

ي  ايتحصيييٌٝ املعيييري عًييي٢ اختبييياتيًُيُٛعيييا  ايتيرٜبٝييي١ ا٭تبعييي١ يًبحيييث  

   ُا ًٜٞ:بعد كيو ن Scheffe، ثِ إجرا٤ اختبات ظٝفا ايكٝاط ايبعدٟ

 يًبحث يًُكاتْا  ايبعد١ٜ ٫ختبات ايتحصٌٝ املعري Scheffeْتا٥ا اختبات ظٝفا  (3 جدٍٚ 

 باشتكرا٤ بٝاْا  ازبدٍٚ ايصابل ٜتضر أْ٘:

     ا عٓييد َصييت٣ٛ ٝ  ايفييرم َتٛشيي  شيييٌ (; حٝييث0.05ٜٛجييد فييرم داٍ إحصييا٥

 ايييو دتشييت ب شييًٛ    ايناْٝيي١ايتيرٜبٝيي١ اجملُٛعيي١ ( ٚكيييو بيي   ا11.440 

 املتٛش  ايبحثصبُٛعا  

  م( يًُكات١ْ اي رف١ٝ ب  اجملُٛعا ق١ُٝ 

اجملُٛع١ 

 ا٭ٚىل
اجملُٛع١ 

 اينا١ْٝ
اجملُٛع١ 

 ايناين١
اجملُٛع١ 

 ايرابع١
    يييييييييييييييييييي 36.88 ( َعتُد+  فٝدٜٛ :اجملُٛع١ ا٭ٚىل

 *11.440 48.32  (َصتكٌ+  : فٝدٜٛاجملُٛع١ اينا١ْٝ
   يييييييييييييييييييي

+ اْفٛجرافٝو   ايناين١:اجملُٛع١ 

 *14.480 *3.040 33.84 (َعتُد
  يييييييييييييييييييي

+ اْفٛجرافٝو   :اجملُٛع١ ايرابع١

 (َصتكٌ
 يييييييييييييييييييي ا8.720 ا5.760 *5.680 42.56
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َصيييتكٌ(، ٚاجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ا٭ٚىل اييييو دتشيييت ب شيييًٛ       +   فٝيييدٜٛ

ٚكيييو ي اختبييات ايتحصييٌٝ املعييري يًبحييث،     (َعتُييد+  فٝييدٜٛضباضييرا   

ٖٚيييي ا ايفييييرم يصييييال اجملُٛعيييي١ ايتيرٜبٝيييي١ ايناْٝيييي١; حٝييييث إٕ َتٛشيييي    

(، بُٝٓيييا َتٛشييي  اجملُٛعييي١  36.88اجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ا٭ٚىل قيييد بًييي     

 (.48.32ايتيرٜب١ٝ اينا١ْٝ قد بً   
  ٍ ٝ ا عٓييد َصييت٣ٛ    ٜٛجييد فييرم دا  ايفييرم َتٛشيي  شيييٌ (; حٝييث0.05إحصييا٥

ناينييي١ اييييو دتشيييت ب شيييًٛ     ايايتيرٜبٝييي١ اجملُٛعييي١ ( ٚكييييو بييي   *3.040 

، ٚاجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١  (َعتُييد+ ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو     

اختبييات  ي ٚكيييو (َعتُييد+  ضباضييرا  فٝييدٜٛ ا٭ٚىل ايييو دتشييت ب شييًٛ   

ا٭ٚىل;  يًبحث، ٖٚ ا ايفيرم يصيال اجملُٛعي١ ايتيرٜبٝي١     ايتحصٌٝ املعري

(، بُٝٓييييا 36.88حٝييييث إٕ َتٛشيييي  اجملُٛعيييي١ ايتيرٜبٝيييي١ ا٭ٚىل قييييد بًيييي   

 (.33.84َتٛش  اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ايناين١ قد بً   
 ا عٓييد َصييت٣ٛ    داٍ فييرم ٜٛجييد ٝ  ايفييرم َتٛشيي  شيييٌ (; حٝييث0.05إحصييا٥

رابعييي١ اييييو دتشيييت ب شيييًٛ   ايايتيرٜبٝييي١ اجملُٛعييي١ ( ٚكييييو بييي  ا5.680 

، ٚاجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١  (َعتُييد+ ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو     

اختبييات  ي ٚكيييو (َعتُييد+  ضباضييرا  فٝييدٜٛ ا٭ٚىل ايييو دتشييت ب شييًٛ   

يًبحث، ٖٚ ا ايفرم يصال اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ايرابعي١;   ايتحصٌٝ املعري

(، بُٝٓييييا 36.88حٝييييث إٕ َتٛشيييي  اجملُٛعيييي١ ايتيرٜبٝيييي١ ا٭ٚىل قييييد بًيييي   

 (.42.56  اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ايرابع١ قد بً   َتٛش
  ٍ ٝ ا عٓييد َصييت٣ٛ    ٜٛجييد فييرم دا  ايفييرم َتٛشيي  شيييٌ (; حٝييث0.05إحصييا٥

ناينييي١ اييييو دتشيييت ب شيييًٛ   ايايتيرٜبٝييي١ اجملُٛعييي١ ( ٚكييييو بييي  ا14.480 

، ٚاجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١  (َعتُييد+ ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو     

ٛ  اينا١ْٝ ايو دتشيت ب شيًٛ   ضب   اختبيات   ي َصيتكٌ( ٚكييو  +  اضيرا  فٝيدٜ

يًبحث، ٖٚ ا ايفرم يصال اجملُٛع١ ايتيرٜبٝي١ ايناْٝي١;    ايتحصٌٝ املعري

(، بُٝٓيييا 48.32حٝيييث إٕ َتٛشييي  اجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ايناْٝييي١ قيييد بًييي       

 (.33.84َتٛش  اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ايناين١ قد بً   
  ٍ ٝ ا عٓييد َصييت٣ٛ    ٜٛجييد فييرم دا ايفييرم  َتٛشيي  شيييٌ حٝييث (;0.05إحصييا٥

ايتيرٜبٝييي١ ايرابعييي١ اييييو دتشيييت ب شيييًٛ    اجملُٛعييي١ ( ٚكييييو بييي  ا5.760 

، ٚاجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١  (َعتُييد+ ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو     

    ٛ اختبيات   ي َصيتكٌ( ٚكييو  +  اينا١ْٝ ايو دتشيت ب شيًٛ   ضباضيرا  فٝيدٜ

ايتيرٜبٝي١ ايناْٝي١;   يًبحث، ٖٚ ا ايفرم يصال اجملُٛع١  ايتحصٌٝ املعري

(، بُٝٓيييا 48.32حٝيييث إٕ َتٛشييي  اجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ايناْٝييي١ قيييد بًييي       

 (.42.56َتٛش  اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ايرابع١ قد بً   
  ٍ ٝ ا عٓييد َصييت٣ٛ    ٜٛجييد فييرم دا  ايفييرم َتٛشيي  شيييٌ (; حٝييث0.05إحصييا٥

 ايتيرٜبٝيي١ ايرابعيي١ ايييو دتشييت ب شييًٛ    اجملُٛعيي١ ( ٚكيييو بيي   ا8.720 

، ٚاجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١  (َعتُييد+ ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو     

 (َعتُيد + ضباضرا  فٝدٜٛ َ  ا٫ْفٛجرافٝيو   ايناين١ ايو دتشت ب شًٛ  

 اجملُٛعيي١ يصييال ايفييرم ٖٚيي ا يًبحييث، اختبييات ايتحصييٌٝ املعييري  ي ٚكيييو
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ايرابع١; حٝث إٕ َتٛش  اجملُٛع١ ايتيرٜبٝي١ ايرابعي١ قيد بًي       ايتيرٜب١ٝ

(. ٚي 33.84(، بُٝٓييا َتٛشيي  اجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١ ايناينيي١ قييد بًيي      42.56 

ض٤ٛ ٖ ٙ ايٓتا٥ا مت قبٍٛ ايفرد اينايث شايا ايي نر ٚايي ٟ ٜيٓ  عًي٢     

ٝ  ٛٚجيييا ( بييي  َتٛشييي ا  دتجيييا   0905  ≥ا عٓيييد َصيييت٣ٛ  د فيييرم داٍ احصيييا٥

اجملُٛعييا  ايتيرٜبٝيي١ ا٭تبعيي١ اييي ٜٔ ٜدتشييٕٛ بيياحملت٣ٛ ايتفيياعًٞ  ت٬َٝي  

ْفٛجرافٝيو(;  ٫اضباضيرا  فٝيدٜٛ َي     فٝيدٜٛ(،   ضباضيرا   ُٓ  تكيدِٜ   ب

ي ايكٝيياط  اندتانييٞ اجمليياٍ عيئ( َعتُييد(،  َصييتكٌ  املعييري ا٭شييًٛ َيي  

 ازبييداٍٚ برْيياَا مبٗيياتا  املييرتب  املعييري ايتحصييٌٝ اختبيياتايبعييدٟ، عًيي٢ 

، ٜٚرجيي  كيييو إىل ايتيي ثر  ا٫عييدادٟ اينيياْٞ ايصييا ت٬َٝيي  يييد٣ اسبصيياب١ٝ

 ا٭شييًٛ ا٭شاشييٞ ٭ثيير ايتفاعييٌ بيي  منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ ْٚييٛع  

  .ااملتب  املعري

 السابع واخلامس نيىتآر الفسض: 
مت حصا  ق١ُٝ  ف( يًفرٚم ب   ; ايراب  ٚاشباَض ايفرد صح١ ٫ختبات

َتٛش ٞ دتجا   ٬  صبُٛعا  ايبحث ا٭تبع١ ي ايكٝاط ايبعيدٟ يب اقي١   

٬َحعييي١ َٗييياتا  برْييياَا ازبيييداٍٚ اسبصييياب١ٝ ييييد٣ ت٬َٝييي  ايصيييا اينييياْٞ    

 ا٫عدادٟ، ٚفُٝا ًٜٞ ًَد  يٓتا٥ا ا٫ختبات بتحًٌٝ ايتبأٜ ثٓا٥ٞ ا٫دباٙ:

عٝاتٟ ملتغرا  ايبحث ع٢ً ب اق١ ٬َحع١ َٗاتا  برْاَا ازبداٍٚ املتٛش ا  ٚا٫عبراف امل (4جدٍٚ  

 اسبصاب١ٝ يد٣ ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ ي ايكٝاط ايبعدٟ 

 ا٫عبراف املعٝاتٟ املتٛش  ايعدد ا٭شًٛ  املعري من  تكدِٜ احملت٣ٛ 

 فٝدٜٛضباضرا  

 7.023 674.36 25 َعتُد
 5.843 558.32 25 َصتكٌ

 58.957 616.34 50  صبُٛع
 3.609 621.88 25 َعتُد ْفٛجرافٝو٫اضباضرا  فٝدٜٛ َ  

 6.804 484.28 25 َصتكٌ
 69.707 553.08 50 ا٫مجايٞ 

 27.076 648.12 50  َعتُد
 37.919 521.30 50  َصتكٌ
 71.666 584.71 100 ا٫مجايٞ 

ٚا٫عبيييراف ( ٚاشبييياا حبصيييا  املتٛشييي ا  4ٜتضييير َييئ خييي٬ٍ ازبيييدٍٚ  

املعٝاتٟ ملتغرا  ايبحث ع٢ً ب اقي١ امل٬حعي١ ي ايكٝياط ايبعيدٟ إٔ املعازبي١      

ضباضييرا   ايتيرٜبٝيي١ ايييو اظييتًُت عًيي٢ منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ          

ٖييٞ  ايت٬َٝيي فٝيدٜٛ( َيي  ا٭شيًٛ  املعييري  َعتُييد( عئ اجمليياٍ اندتانييٞ َئ     

  اسبصييابٞ، حٝييث بًغييت أعًيي٢ املعازبييا  ايتيرٜبٝيي١ يًبحييث َيئ حٝييث املتٛشيي  

(، بُٝٓا ناْيت املعازبي١ ايتيرٜبٝي١ ييُٓ      674.36ق١ُٝ املتٛش  اسبصابٞ هلا  

ْفٛجرافٝيو( َي  ا٭شيًٛ     ٫اضباضيرا  فٝيدٜٛ َي     تكدِٜ احملتي٣ٛ ايتفياعًٞ    

املعري  َصتكٌ( ع٢ً اجملياٍ اندتانيٞ ٖيٞ أقيٌ املعازبيا  ايتيرٜبٝي١ يًبحيث        

(، 484.28ت قُٝي١ املتٛشي  اسبصيابٞ هليا      َٔ حٝث املتٛش  اسبصابٞ; حٝث بًغ

ا ملتٛشيي ٗا اسبصييابٞ  ٚعٓييد اعتبييات ترتٝيي  املعازبييا  ايتيرٜبٝيي١ يًبحييث ٚفك يي      

ضباضييرا  ا٭عًيي٢، ٜييتِ ترتٝبٗييا نُييا ًٜييٞ: منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ      
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  ٞ ثييِ منيي  تكييدِٜ   ،فٝييدٜٛ( َيي  أشييًٛ  َعييري  َعتُييد( عًيي٢ اجمليياٍ اندتانيي

ْفٛجرافٝييو( َيي  أشييًٛ  َعييري  ٫اا  فٝييدٜٛ َيي  ضباضييراحملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ  

   ٞ ًٜييييِٝٗ منييي  تكييييدِٜ احملتييي٣ٛ ايتفيييياعًٞ    ، َعتُيييد( عًييي٢ اجمليييياٍ اندتانييي

ٞ     ضباضرا    ا ٚاخير   ،فٝدٜٛ( َ  أشًٛ  َعيري  َصيتكٌ( عئ اجملياٍ اندتاني

ْفٛجرافٝييو( َيي   ٫اضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي    منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ     

جملاٍ اندتانٞ، ٚيًت ند َئ ٚجيٛد فيرٚم دايي١     أشًٛ  َعري  َصتكٌ( عٔ ا

ٝ ا ٜت ً  ا٭َر َتابع١ إجرا٤ ايتح٬ًٝ  انحصا١ٝ٥ باشيتدداّ أشيًٛ     إحصا٥

 ذبًٌٝ ايتبأٜ ثٓا٥ٞ ا٫دباٙ نُا ًٜٞ:
(ذبًٌٝ ايتبأٜ ثٓا٥ٞ ا٫دباٙ ملتغرا  ايبحث ع٢ً ب اق١ ٬َحع١ َٗاتا  برْاَا ازبداٍٚ 5جدٍٚ  

   ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ ي ايكٝاط ايبعدٟ اسبصاب١ٝ يد٣ ت٬َٝ

 َصت٣ٛ ايد٫ي١ ق١ُٝ ف َتٛش  املربعا  دتجا  اسبر١ٜ صبُٛع املربعا  َصدت ايتبأٜ

 000. 2802.662 100045.690 1 100045.690 من  تكدِٜ احملت٣ٛ 
11263.87 402082.810 1 402082.810 ا٭شًٛ  املعري

6 .000 
ا٭شًٛ   xاحملت٣ٛ ايتفاعًٞ 

 000. 81.386 2905.210 1 2905.210 املعري
   35.697 96 3426.880 اشب   املعٝاتٟ
    100 34697039.0 اجملُٛع ايهًٞ

( إٔ قُٝيي١  ف( احملصييٛب١ ٚكيييو بايٓصييب١ يًُييتغر      5ٜتضيير َيئ ازبييدٍٚ     

املصتكٌ ا٭ٍٚ يًبحث ٖٚٛ من  تكدِٜ احملت٣ٛ ايتفاعًٞ ٚأثرٙ ع٢ً ايتحصٌٝ 

ٝ 2802.662املعري تصاٟٚ   (، مميا  α≤0.05( عٓد َصت٣ٛ  0.000ا  ( ٖٚٞ داي١ احصا٥

ٜعيير إىل أفضيي١ًٝ منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ  فٝييدٜٛ( عًيي٢ منيي  تكييدِٜ  

احملت٣ٛ ايتفاعًٞ  اْفٛجرافٝو(; حٝيث إٔ املتٛشي  اسبصيابٞ يتكيدِٜ احملتي٣ٛ      

ابٞ يتكيييدِٜ احملتييي٣ٛ ( أنيييرب َييئ املتٛشييي  اسبصييي616.34ايتفييياعًٞ بايفٝيييدٜٛ  

 (. 553.08ايتفاعًٞ با٫ْفٛجرافٝو  

ٚ   ايراب  َباظير٠   ايفرد قبٍٛٚبايتايٞ مت  ايي ٟ ٜيٓ  عًي٢    شيايا ايي نر 

ٝ إ ٜٛجد فرم داٍ  ( بي  َتٛشي ٞ دتجيا     α≤0.05ا عٓيد َصيت٣ٛ د٫يي١     حصا٥

تكييدِٜ احملتيي٣ٛ انيهرتْٚييٞ ت٬َٝيي  املرحًيي١ ا٫عدادٜيي١ اييي ٜٔ ٜدتشييٕٛ بييُٓ   

تكيدِٜ احملتي٣ٛ انيهرتْٚيٞ بٛاشي ١     ، ٚاي ٜٔ ٜدتشٕٛ بيُٓ   ايفٝدٜٛبٛاش ١ 

 .(اسباش  اٯيٞدا٤ ايعًُٞ املرتب  مبٗاتا  ع٢ً ا٭ ا٫ْفٛجرافٝو

نُيييا ٜتضييير أٜضيييا  َييئ خييي٬ٍ ازبيييدٍٚ ايصيييابل إٔ قُٝييي١  ف( احملصيييٛب١     

بايٓصييب١ يًُييتغر اينيياْٞ يًبحييث ٖٚييٛ ا٭شييًٛ  املعييري ٚأثييرٙ عًيي٢ ايتحصييٌٝ     

(، α≤0.05( عٓييد َصييت٣ٛ   0.00( ٖٚييٞ داييي١ احصييا٥ٝا    11263.876صيياٟٚ  املعييري ت

ممييا ٜعيير إىل أفضيي١ًٝ ا٭شييًٛ  املعييري  َعتُييد( عًيي٢ اجمليياٍ اندتانييٞ عًيي٢  

ا٭شييًٛ  املعييري  َصييتكٌ( عيئ اجمليياٍ اندتانييٞ; حٝييث إٔ املتٛشيي  اسبصييابٞ   

املتٛشيي   ( أنييرب َيي648.12ٔييييٮشًٛ  املعييري َعتُييد عًيي٢ اجمليياٍ اندتانييٞ    

 (.521.30اسبصابٞ ييٮشًٛ  املعري  َصتكٌ( عٔ اجملاٍ اندتانٞ  

شييايا اييي نر، ٚاييي ٟ ٜييٓ    َباظيير٠  ٚبايتييايٞ مت قبييٍٛ ايفييرد اشبيياَض

ٝ إعًيي٢  ٜٛجييد فييرم داٍ   ( بيي  َتٛشيي ٞ  α≤0.05ا عٓييد َصييت٣ٛ د٫ييي١   حصييا٥
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ٚاملصيتكًٕٛ  دتجا  ت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜ املعتُدٕٚ ع٢ً اجملاٍ اندتانٞ، 

 (.اسباش  اٯيٞعٔ اجملاٍ اندتانٞ، ع٢ً ا٭دا٤ ايعًُٞ املرتب ١ مبٗاتا  

 ىتآر الفسض السادس: 
َيئ قُٝيي١  ف( احملصييٛب١ بايٓصييب١ ٭ثيير ايتفاعييٌ بيي  املييتغر       ٜتضيير كيييو  

املصتكٌ ٖٚٛ من  تكدِٜ احملت٣ٛ ايتفاعًٞ، َٚتغر ا٭شًٛ  املعري ٚأثير كييو   

 (.0.05( ٖٚٞ داي١ عٓد َصت٣ٛ  81.386املعري تصاٟٚ  ايتفاعٌ ع٢ً ايتحصٌٝ 

ا يٛجٛد أثير داٍ بايٓصيب١ يًُيتغرٜٔ مني  تكيدِٜ احملتي٣ٛ ايتفياعًٞ،        ْٚعر 

ٚا٭شًٛ  املعري ي ايبحث ع٢ً ايتحصٌٝ املعري بايٓصيب١ ي ي٬  اجملُٛعيا     

ايتيرٜبٝيي١ ا٭تبعيي١ يًبحييث، ٚنيي يو ٖٓيياى أثيير داٍ يًتفاعييٌ بيي  املييتغرٜٔ      

عٝٓيي١ ايبحييث،  يت٬َٝيي صييتكً  يًبحييث ي ت ثرُٖييا عًيي٢ ايتحصييٌٝ املعييري  امل

ٚيتحدٜييد أفضييٌ اجملُٛعييا  َيئ حٝييث تيي ثر املييتغرٜٔ منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ     

ايتفيياعًٞ، ا٭شييًٛ  املعييري، ٚنيي يو أثييير ايتفاعييٌ بُٝٓٗييا بايٓصييب١ يب اقييي١        

ٝي٘ ايفيرٚم   امل٬حع١ ٭فراد ع١ٓٝ ايبحث، فينٕ ٖي ا ٜصيتًسّ إجيرا٤ اختبيات يتٛج     

 ب  اجملُٛعا  ايتيرٜب١ٝ ا٭تبع١ يًبحث.

يتٛجٝي٘ ايفيرٚم بي  اجملُٛعيا ، ٚقيد       Scheffeٚقد مت إجيرا٤ اختبيات ظيٝفا     

ا ٭ٕ اجملُٛعييا  ايتيرٜبٝيي١ ٚقيي  ا٫ختٝييات عًيي٢ ٖيي ا ا٫ختبييات بايتحدٜييد; ْعيير   

ا حصيا  املتٛشي ا  ٚا٫عبرافيا     ا٭تبع١ يًبحث َتصا١ٜٚ، ٚقد ت ً  ٖي ا أٚي ي  

ملعٝاتٜيي١ يًُيُٛعييا  ايتيرٜبٝيي١ ا٭تبعيي١ يًبحييث عًيي٢ ب اقيي١ امل٬حعيي١ ي      ا

 بعد كيو نُا ًٜٞ:   Scheffeايكٝاط ايبعدٟ، ثِ إجرا٤ اختبات ظٝفا 

 يًبحث يًُكاتْا  ايبعد١ٜ يب اق١ امل٬حع١ Scheffe(ْتا٥ا اختبات ظٝفا 6جدٍٚ  

 باشتكرا٤ بٝاْا  ازبدٍٚ ايصابل ٜتضر أْ٘:

   ٝ (; حٝييث شيييٌ َتٛشيي  ايفييرم   0.05ا عٓييد َصييت٣ٛ   ٜٛجييد فييرم داٍ إحصييا٥

 ٚكييييو بييي  اجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ايناْٝييي١ اييييو دتشيييت ب شيييًٛ    ا(116.040 

فٝييدٜٛ + َصييتكٌ(، ٚاجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١ ا٭ٚىل ايييو دتشييت     ضباضييرا   

فٝييدٜٛ + َعتُييد( ٚكيييو ي ب اقيي١ امل٬حعيي١ يًبحييث،   ضباضييرا  ب شييًٛ   

ٖٚيييي ا ايفييييرم يصييييال اجملُٛعيييي١ ايتيرٜبٝيييي١ ا٭ٚىل; حٝييييث إٕ َتٛشيييي        

(، بُٝٓيييا َتٛشييي  اجملُٛعييي١ 674.36ٚىل قيييد بًييي   اجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ا٭

 (.558.32ايتيرٜب١ٝ اينا١ْٝ قد بً   

 املتٛش  ايبحثصبُٛعا  

 اجملُٛعا ق١ُٝ  م( يًُكات١ْ اي رف١ٝ ب  

اجملُٛع١ 

 ا٭ٚىل

اجملُٛع١ 

 اينا١ْٝ
اجملُٛع١ 

 ايناين١
اجملُٛع١ 

 ايرابع١
    يييييييييييييييييييي 674.36  فٝدٜٛ + َعتُد( :اجملُٛع١ ا٭ٚىل

   يييييييييييييييييييي *116.040 558.32 اجملُٛع١ اينا١ْٝ: فٝدٜٛ + َصتكٌ( 

اجملُٛع١ ايناين١: اْفٛجرافٝو + 

  يييييييييييييييييييي *63.560 *52.480 621.88 َعتُد(

اجملُٛع١ ايرابع١: اْفٛجرافٝو + 

 َصتكٌ(
 يييييييييييييييييييي ا137.600 ا74.040 *190.080 484.28
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   ٝ (; حٝييث شيييٌ َتٛشيي  ايفييرم   0.05ا عٓييد َصييت٣ٛ   ٜٛجييد فييرم داٍ إحصييا٥

 ( ٚكييييو بييي  اجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ايناينييي١ اييييو دتشيييت ب شيييًٛ    *52.480 

ٜبٝيي١  + َعتُييد(، ٚاجملُٛعيي١ ايتير  ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو    

فٝييدٜٛ + َعتُييد( ٚكيييو ي ب اقيي١  ضباضييرا  ا٭ٚىل ايييو دتشييت ب شييًٛ   

امل٬حع١ يًبحث، ٖٚ ا ايفرم يصال اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ا٭ٚىل; حٝيث إٕ  

(، بُٝٓيييا َتٛشييي   674.36َتٛشييي  اجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ا٭ٚىل قيييد بًييي      

 (.621.88اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ايناين١ قد بً   
  ٜٛجييد فييرم داٍ إحصييا ٝ (; حٝييث شيييٌ َتٛشيي  ايفييرم   0.05ا عٓييد َصييت٣ٛ   ٥

 ا( ٚكيييو بيي  اجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١ ايرابعيي١ ايييو دتشييت ب شييًٛ    190.080 

+ َعتُييد(، ٚاجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١    ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو    

فٝييدٜٛ + َعتُييد( ٚكيييو ي ب اقيي١  ضباضييرا  ا٭ٚىل ايييو دتشييت ب شييًٛ   

يصيال اجملُٛعي١ ايتيرٜبٝي١ ايرابعي١; حٝيث       امل٬حع١ يًبحث، ٖٚي ا ايفيرم  

(، بُٝٓييا َتٛشيي   674.36إٕ َتٛشيي  اجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١ ا٭ٚىل قييد بًيي     

 (.484.28اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ايرابع١ قد بً   
   ٝ (; حٝييث شيييٌ َتٛشيي  ايفييرم   0.05ا عٓييد َصييت٣ٛ   ٜٛجييد فييرم داٍ إحصييا٥

  دتشيييت ب شيييًٛ ا( ٚكييييو بييي  اجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ايناينييي١ اييييو63.560 

+ َعتُييد(، ٚاجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١    ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو    

فٝيدٜٛ + َصيتكٌ( ٚكييو ي ب اقي١     ضباضيرا   اينا١ْٝ ايو دتشت ب شيًٛ    

امل٬حع١ يًبحث، ٖٚ ا ايفرم يصال اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ايناين١; حٝث إٕ 

بُٝٓيييا َتٛشييي  (، 558.32َتٛشييي  اجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ايناْٝييي١ قيييد بًييي    

 (.621.88اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ايناين١ قد بً   
   ٝ (; حٝييث شيييٌ َتٛشيي  ايفييرم   0.05ا عٓييد َصييت٣ٛ   ٜٛجييد فييرم داٍ إحصييا٥

 ا( ٚكييييو بييي  اجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ايرابعييي١ اييييو دتشيييت ب شيييًٛ   74.040 

+ َعتُييد(، ٚاجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١    ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو    

فٝيدٜٛ + َصيتكٌ( ٚكييو ي ب اقي١     ضباضيرا   اينا١ْٝ ايو دتشت ب شيًٛ    

امل٬حع١ يًبحث، ٖٚ ا ايفرم يصال اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ اينا١ْٝ; حٝث إٕ 

(، بُٝٓيييا َتٛشييي  558.32َتٛشييي  اجملُٛعييي١ ايتيرٜبٝييي١ ايناْٝييي١ قيييد بًييي    

 (.484.28   اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ايرابع١ قد بً
   ٝ (; حٝييث شيييٌ َتٛشيي  ايفييرم   0.05ا عٓييد َصييت٣ٛ   ٜٛجييد فييرم داٍ إحصييا٥

 ا( ٚكيييو بيي  اجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١ ايرابعيي١ ايييو دتشييت ب شييًٛ  137.600 

+ َعتُييد(، ٚاجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١    ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي  ا٫ْفٛجرافٝييو    

+ َعتُيد(   ضباضرا  فٝدٜٛ َ  ا٫ْفٛجرافٝيو ايناين١ ايو دتشت ب شًٛ   

ٚكيو ي ب اق١ امل٬حع١ يًبحث، ٖٚ ا ايفرم يصال اجملُٛع١ ايتيرٜبٝي١  

(، 484.28ايناينيي١; حٝييث إٕ َتٛشيي  اجملُٛعيي١ ايتيرٜبٝيي١ ايرابعيي١ قييد بًيي      

   (.621.88بُٝٓا َتٛش  اجملُٛع١ ايتيرٜب١ٝ ايناين١ قد بً   
 نر شييايا اييي َباظيير٠  ٚي ضيي٤ٛ ٖيي ٙ ايٓتييا٥ا ٜييتِ قبييٍٛ ايفييرد ايصييادط 

ٝ إٚاي ٟ ٜٓ  ع٢ً ا ٜٛجد فرم داٍ  ( بي   α≤0.05ا عٓيد َصيت٣ٛ د٫يي١     حصا٥

َتٛشيي ٞ دتجييا  اجملُٛعييا  ايتيرٜبٝيي١ ا٭تبيي  عًيي٢ ا٭دا٤ ايعًُييٞ املييرتب         
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تكدِٜ احملتي٣ٛ  ، ٜٚرج  كيو إىل أثر ايتفاعٌ ب  من  اسباش  اٯيٞمبٗاتا  

عتُييييييدٕٚ عًيييييي٢ (، ٚاجمليييييياٍ املعييييييري  َاْفٛجرافٝييييييو/فٝييييييدٜٛ  انيهرتْٚييييييٞ

 اجملاٍ/َصتكًٕٛ عٔ اجملاٍ( يد٣ ت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜ.

 :ثاىًًا: تفسري اليتآر ومياقصتها 
 ــُ وتفســــري ــآر مياقصــ ــُ اليتــ ــُ املستبطــ ــىّ   بفاعلًــ ــديه احملتــ ــط تكــ منــ

ــو(    ــع االىفىدسافًـ ــديى مـ ــسات الفًـ ــسات فًديى/حماضـ ــلىب )حماضـ  واألسـ
 حتصـــًل تينًـــُ يف )معتند/مســـتكل( عـــً اجملـــال اإلدزانـــٌ املعـــسيف
ُ   مبهــازات املستبطــُ املعسفًــُ اجلىاىــب  لــدّ بسىــامر اجلــداول احلســابً

 :تالمًر الصف الجاىٌ االعدادٍ
ٞ  فُٝييا ٜتعًييل بفاعًٝيي١  ذبصييٌٝ تُٓٝيي١ ي منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ انيهرتْٚيي

ت٬َٝيي   ييد٣  برْياَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ    مبٗياتا   املرتب ي١  املعرفٝي١  ازبٛاْي  

ٞ  بي  نعفت ايٓتا٥ا اشباصي١ بيايفرٚم    ٟ:ايصا ايناْٞ ا٫عداد  عيرد  من ي

ٌ  اختبات ع٢ً( اْفٛجرافٝو/فٝدٜٛ  ايتفاعًٞ احملت٣ٛ  امليرتب   املعيري  ايتحصيٝ

ٞ  ايصيا  ت٬َٝي   ييد٣  اسبصياب١ٝ  ازبداٍٚ برْاَا مبٗاتا  ٟ  اينياْ عئ   ا٫عيداد

د فيرم داٍ  ٛٚجي  قبٍٛ ايفرد ٚاملرتب  با٫ختبات ايتحصًٝٞ، ٚاي ٟ ٜعر إىل:

ٝ إ  اينيياْٞ ايصييا ت٬َٝيي ( بيي  َتٛشيي ٞ دتجييا    0905  ≥ا عٓييد َصييت٣ٛ  حصييا٥

فٝيدٜٛ(،  ضباضرا  اي ٜٔ ٜدتشٕٛ باحملت٣ٛ ايتفاعًٞ بُٓ  تكدِٜ   ا٫عدادٟ

ضباضيييرا  فٝيييدٜٛ َييي  ٚايييي ٜٔ ٜدتشيييٕٛ بييياحملت٣ٛ ايتفييياعًٞ بيييُٓ  تكيييدِٜ  

 ب امليييرت املعيييري اختبيييات ايتحصيييٌٝ ْفٛجرافٝيييو( ي ايكٝييياط ايبعيييدٟ، عًييي٫٢ا

، ا٫عييدادٟ اينيياْٞ ايصييا ت٬َٝيي  يييد٣ اسبصيياب١ٝ ازبييداٍٚ برْيياَا مبٗيياتا 

 ّ  ٜٚرجيي  كيييو إىل ايتيي ثر ا٭شاشييٞ يييُٓ  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ املصييتدد

ٛ   تكدِٜ بُٓ  ، ٖٚي ٙ ايٓتٝيي١ تعيد َ٪ظير ا ٜٛضير أفضي١ًٝ       (ضباضرا  فٝيدٜ

من  تكدِٜ احملت٣ٛ ايتفاعًٞ  ضباضيرا  فٝيدٜٛ( عًي٢ مني  تكيدِٜ احملتي٣ٛ       

ٌ  ْفٛجرافٝيو ٫اايتفاعًٞ  ضباضيرا  فٝيدٜٛ َي       املعيري  ( ي تُٓٝي١ بايتحصيٝ

ييييد٣ ت٬َٝييي  ايصيييا اينييياْٞ   برْييياَا ازبيييداٍٚ اسبصييياب١ٝ مبٗييياتا  املرتب ييي١

 ا٫عدادٟ.

  هره اليتًذُ يف ضىْ االعتبازات التالًُ:وميهً تفسري 
       :اشييرتاتٝي١ٝ : حٝييث ٚفيير   1990ْعرٜيي١ ايييتعًِ املرشييخ يييي جييٕٛ براْصييفٛت

فرص ا يًتعًِ با٫نتعاف;  ايفصٌ املعهٛط يت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ

ٚكييييو عييئ  رٜيييل اتاحييي١ فيييرا َتعيييدد٠ ي٬نتعييياف ٚا٫شتكصيييا٤ عييئ     

املعًَٛا  املتعًك١ باحملت٣ٛ املكدّ، ٚكيو عٔ  رٜل ضبرى ايبحث ايداخًٞ 

ٚاشبياتجٞ اشبياا بايب٦ٝي١، ٚتتفيل ٖي ٙ ايٓتيا٥ا َي  َبياد٨ تًيو ايٓعرٜي١،           

ي٬نتعياف ٚايتكصيٞ    فرص يا  يًت٬َٝي  ٚايو ت٪ند ع٢ً تٛفر أدٚا  تتٝر 

ٚايبحث عٔ املعًَٛيا ، ٜٚرجي  ايصيب  ي كييو سبيرا ايب٦ٝي١ عًي٢ اييرب          

ب  املت ًبا  ايكب١ًٝ ٚاملعرف١ ايكبًٝي١ ٚاملت ًبيا  ٚاملعرفي١ اسبايٝي١ بعيهٌ      

َييرٕ، ٜٚتفييل كيييو َيي  َبييدأ ْعرٜيي١ ايييتعًِ املرشييخ، حٝييث ٜ٪نييد عًيي٢ إٔ       

ِ املعرف١ ايكب١ًٝ ظيرط أشاشيٞ يبٓيا٤ عًُٝي١      ، حٝيث ٜعيد ايتفاعيٌ بي      اييتعً

املت ًبييا  ٚاملعيياتف ايكبًٝيي١ ٚاملعيياتف اسبايٝيي١ ازبدٜييدٙ َيئ أٖييِ َهْٛييا         
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عًُٝييي١ اييييتعًِ كٟ املعييي ، نُيييا ٚفييير  ب٦ٝييي١ ايتصيييُِٝ جيييٛ ٜصييياعد عًييي٢    

ا٫ْفتاح ايعكًٞ ٚدنٛقرا ١ٝ اييرا٨، ٜٚتفيل كييو َي  َبيدأ ايٓعرٜي١ ايي ٟ        

ِ ٜ٪ند عًٞ ضرٚت٠ تصيُِٝ ب٦ٝي١    جيٛ ا٫ْفتياح ايعكًيٞ    بعيهٌ ٜعيٝ     اييتعً

ؼبكيييل ايعُيييٌ ي صبُٛعيييا  قيييدت ا نيييبر ا َييئ  مميييا  ٚدنٛقرا ٝييي١ اييييرا٨

مميئ ٖييِ ي ْفييض َصييت٣ٛ ايتحصييٌٝ،      ايت٬َٝيي ايعداييي١ ي ايتٓييافض بيي    

ٚإَهاْٝييي١ ا٫ْتكيييياٍ إىل َصيييت٣ٛ أعًيييي٢; إكا اتتفييي  َصييييت٣ٛ ذبصييييًِٝٗ ي    

 املٓافصا  ايصابك١.
     اعد ٚبدتجي١ نيبر٠ ي اتتفياع    شي  ايت٬َٝي  تصُِٝ ايب١٦ٝ ٚفك يا شبصيا٥

 ِ ْعيير ا نشييتعابِٗ يغايبٝيي١ املعًَٛييا  املتضيي١ُٓ     ;َعييد٫  ايتحصييٌٝ يييدٜٗ

 عًي٢  بياحملت٣ٛ، َٚيا ٚفرتي٘ ايب٦ٝي١ َئ أدٚا  ٚت بٝكيا  َتٓٛعي١ شياعد         

، إضاف١  إىل تٛفرٖيا   فٝدٜٛ( ٚعرض٘ بعهٌ بصرٟ ايتعًُٝٞاحملت٣ٛ  ظرح

 َٚعياتن١  ٚتبيادٍ املصيادت   ايعيرح،  ًَفيا   إْعيا٤  ي ت بٝكيا  يًتعياتى  

 املعًَٛا  بِٝٓٗ، شاعد ع٢ً زٜاد٠ ايتحصٌٝ املعري.
     ٌَيي   ايت٬َٝيي تٓييٛع أمنيياط ايتفاعييٌ املصييتدد١َ خيي٬ٍ ايب٦ٝيي١; َنييٌ: تفاعيي

، َٚيي  ز٥٬َٗييِ َٚيي  ٚاجٗيي١ ايتفاعييٌ، أد٣ إىل زٜيياد٠     املعًييِاحملتيي٣ٛ، َٚيي   

ٍٚ اسبصيياب١ٝ شييتدداّ برْيياَا ازبييدا ايتحصييٌٝ املعييري املييرتب  مبٗيياتا  ا  

Excel . 

   ٚايو مت اختٝاتٖا بعٓا١ٜ يتٓاشي  َصيت٣ٛ   ايتعًِتٓٛع ٚتعدد اشرتاتٝيٝا ،

ِ ٚخرباتِٗ، ٚتٓاشي   بٝعي١    ايت٬َٝ   باشيرتاتٝي١ٝ ايفصيٌ املعهيٛط    اييتعً

ٚذبدٜدٖا َصابك ا بٗدف ايٛصٍٛ ايصحٝر ٚاملباظير يًُعًَٛيا  ب قيٌ ٚقيت     

     ٌ شييتدداّ ٗيياتا  ااملعييري مل ٚجٗييد ممهيئ، ممييا شيياعد عًيي٢ زٜيياد٠ ايتحصييٝ

 . Excelبرْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ 
           تٛفر ب٦ٝي١ اتصياٍ ثٓا٥ٝي١ ا٫دبياٙ ي ايتعاَيٌ َي  املياد٠ املعرفٝي١ املعرٚضي١

يت٬َٝيي  ايصييا  Excelشييتدداّ برْيياَا ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ حييٍٛ َٗيياتا  ا

صبُٛعييييي١  ت٬َٝييييي عًييييي٢ عهيييييض  ايفٝيييييدٜٛصبُٛعييييي١  اينييييياْٞ ا٫عيييييدادٟ

ي يك يييا  بدتجييي١ أنيييرب   ايرتنٝيييس يًت٬َٝييي مبيييا  ييير   ا٫ْفٛجرافٝيييو

شييتدداّ برْيياَا ازبييداٍٚ ٗيياتا  امل ممييا زاد َيئ ذبصييًِٝٗ املعييري  ايفٝييدٜٛ

 .Excelاسبصاب١ٝ 
          ٔايٛعٞ ايد٥ِ ٭عضيا٤ اجملُٛعي١ ٚانتصيابِٗ عدٜيد َئ َٗياتا  ايبحيث عي

املعًَٛا  شاعد أعضا٤ اجملُٛعي١ عًي٢ ايتكيدّ ٚانتصيا  َعًَٛيا  نينر٠       

ٛ ، نُييا إٔ احملتيي٣ٛ ايتعًُٝييٞ ٚاملٗيياّ املٓٛ يي١ بايتٓفٝيي    عيئ   ٣تكييدِٜ احملتيي

ع٢ً جي     تعًُ ايتفاع١ًٝيك ا  ايفٝدٜٛ ايتعًُٝٞ انيهرتْٚٞ َٔ خ٬ٍ 

شييتدداّ برْيياَا ازبييداٍٚ املٗيياتا  أثٓييا٤ ذبصييًِٝٗ املعييري  ايت٬َٝيي اْتبيياٙ 

 .Excelاسبصاب١ٝ 
  ايدتاشا  ٚايبحٛ  ايصيابك١   ا َ  َا تٛصًت إيٝ٘ٚتتفل ٖ ٙ ايٓتٝي١ إمجاي

ٛ    احملت٣ٛ تكدِٜ من ايو تٓاٚيت اشتدداّ  (، َٚئ بي    ضباضيرا  ايفٝيدٜ

ٟ   ٖ ٙ ايدتاشا :  ٞ  ; 2011ٖاظيِ ايعيرْٛبٞ،    ;2015 ،أمحيد ايععيُاٚ  ،تياَر َتيٛي

2013) ; Jeahyeon, 2010;  Visser, R. D., 2009 ;Goul‹o, Maria d. F., 
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2009; Sandro, S., 2008 ; Dov, N. & Frank, M, 2006 ;David, 2006 )

ِ  اظيات  حٝث  أفضي١ًٝ أفضي١ًٝ مني  تكيدِٜ احملتي٣ٛ      ٖي ٙ ايدتاشيا     َععي

ايتفيييياعًٞ  ضباضييييرا  ايفٝييييدٜٛ( عًيييي٢ منيييي  تكييييدِٜ احملتيييي٣ٛ ايتفيييياعًٞ   

ي تُٓٝيي١ ايتحصييٌٝ املعييري يييدٟ    ( ْفٛجرافٝييو٫ا ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي    

 ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ.
 ٓتٓعير إىل   ، حٝيث ْعرٜي١ َعازبي١ ٚدبٗٝيس املعًَٛيا      تٝيي١ ٜٚ٪ند ٖ ٙ اي

نٕٛ ايفٝدٜٛ ٚش١ًٝ َٚاد٠ تعًُٝٝي١ إيٝهرتْٚٝي١ ٚتقُٝي١ تكيدّ َئ خي٬ٍ       

ايٜٛ ، ٫ٚ ظو إٔ ٖ ٙ املنرا  تت ً  َٔ ايعكٌ عاد٠ عٓد اشيتكباهلا ايكٝياّ   

بايعدٜد َٔ املٗاّ ٚايعًُٝا  ايعك١ًٝ ملعازب١ ٚدبٗٝس املعًَٛا  ايو تعتٌُ 

ًٝٗييا يك يي١ ايفٝييدٜٛ املتحرنيي١، ٜٚييتِ كيييو َيئ خيي٬ٍ املعازبيي١ ٚايرتَٝييس   ع

يتًييو امليينرا  ايصييُع١ٝ ٚايبصيير١ٜ املعرٚضيي١ ي يك يي١ ايفٝييدٜٛ، ٚربييسٜٔ   

 ا ي اي انر٠; ٫شتدعا٥ٗا بعد كيو عٓد ايضرٚت٠.تًو املعًَٛا  مجٝع 
  ،بُٝٓييا ربتًييا ْتييا٥ا ايبحييث اسبييايٞ َيي  دتاشييا  نييٌ َيئ  عُييرٚ دتٜٚييغ

2015  ;)Dai, Siting, 2014;Yildirim, Celik and Aydin, 2014  ;

Tangkijviwat, 2013; Toth, C. 2013 ;Krum, Randy, 2013 ;Ritchie, 

(، ٚاييييو أظيييات  ْتا٥يٗيييا أفضييي١ًٝ أفضييي١ًٝ منييي  تكيييدِٜ احملتييي٣ٛ        2012

ي ايتفيياعًٞ  اْفٛجرافٝييو( عًيي٢ منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ  فٝييدٜٛ(      

 .املعري يدٟ ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟت١ُٝٓ ايتحصٌٝ 

  عًي٢  َعتُيد/ َصيتكٌ(    يًُيتعًُ   املعيري  ا٭شيًٛ   فُٝا ٜتعًل بفاع١ًٝ

نعييفت   برْيياَا ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ:    مبٗيياتا  املييرتب   املعييري  ايتحصييٌٝ

ٞ  بي  ايٓتا٥ا اشباص١ بيايفرٚم   ٌ / َعتُيد   املعيري  ا٭شيًٛ   ْيٛع  عًي٢ ( َصيتك

 يييد٣ اسبصيياب١ٝ ازبييداٍٚ برْيياَا مبٗيياتا  املييرتب  املعييري ايتحصييٌٝ اختبييات

عيييئ قبييييٍٛ ايفييييرد ٚاملييييرتب  با٫ختبييييات  ا٫عييييدادٟ  اينيييياْٞ ايصييييا ت٬َٝيييي 

ٝ إفرم داٍ  ٚجٛد ايتحصًٝٞ، ٚاي ٟ ٜعر إىل: ( ب  0905  ≥ا عٓد َصت٣ٛ حصا٥

ٞ  ايصيا  ت٬َٝ َتٛش ٞ دتجا   َعتُيد   املعيري  ا٭شيًٛ   ا٫عيدادٟ كا   اينياْ

ٌ  املعيري  ا٭شيًٛ   ٚكا ، اندتانٞ جملاٍا ع٢ً ٔ  َصيتك ٍ  عي ٞ  اجمليا ي  اندتاني

 برْييياَا مبٗييياتا  امليييرتب  املعيييري اختبيييات ايتحصيييٌٝ ايكٝييياط ايبعيييدٟ، عًييي٢ 

، ٜٚرجيي  كيييو إىل  ا٫عييدادٟ اينيياْٞ ايصييا ت٬َٝيي  يييد٣ اسبصيياب١ٝ ازبييداٍٚ

ٙ   اجملاٍ عٔ َصتكٌ املعري ا٭شًٛ ايت ثر ا٭شاشٞ  ايٓتٝيي١   اندتانيٞ، ٖٚي 

    ٕ اندتانييٞ عًيي٢   اجمليياٍ عيئ تعييد َ٪ظيير ا ٜٛضيير أفضيي١ًٝ ايت٬َٝيي  املصييتكًٛ

 ٕ ٌ  اجمليييياٍ عًييي٢  ايت٬َٝييي  املعتُييييدٚ  املعييييري اندتانييييٞ ي تُٓٝييي١ بايتحصييييٝ

ييييد٣ ت٬َٝييي  ايصيييا اينييياْٞ   برْييياَا ازبيييداٍٚ اسبصييياب١ٝ مبٗييياتا  املرتب ييي١

 ا٫عدادٟ.

 يتاي١ٝ:ٚنهٔ تفصر ٖ ٙ ايٓتٝي١ ي ض٤ٛ ا٫عتباتا  ا

  املدخٌ ايصٝهٛيٛجٞ نإ ي٘ دٚت ِ ي ترتٝي  أجيسا٤ املٗيات٠ ايعًُٝي١ بٓيا٤        َٗي

عًييي٢ ا٭شيييض ايٓفصييي١ٝ املرتب ييي١ خبصيييا٥  ايُٓيييٛ ٚحاجيييا ، ٚاٖتُاَيييا    

َٚٝييييٍٛ ايت٬َٝيييي ، حبٝييييث نييييض احملتيييي٣ٛ حاجيييياتِٗ ٜٚٓاشيييي  َٝييييٛهلِ        

ٜٚصييياعدِٖ عًييي٢ حيييٌ َعيييه٬تِٗ فٝٓعييي ٕٛ ٜٚتفييياعًٕٛ ٜٚعييياتنٕٛ ي     
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ا٫دتانيٞ ٜيدتنٕٛ   املصيتكًٕٛ عئ اجملياٍ    ، نُا إٔ ايت٬َٝ  ع١ًُٝ ايتعًِ

عٓاصر املاد٠ ايتع١ًُٝٝ بصٛت٠ ذب١ًًٝٝ نُا ٜيدتنٕٛ أجسا٤ٖيا نعٓاصير    

برْيياَا ازبييداٍٚ   َٗيياتا ٖٚيي ا َييا ٜتفييل َيي     بعض ييآَفصيي١ً عيئ بعضييٗا   

 حٝث ٜيتِ تٓفٝي  نيٌ َٗيات٠ بعيهٌ َٓفصيٌ عئ املٗيات٠ ا٭خير٣،          اسبصاب١ٝ

ٚ  ممييا شيياعد كيييو عًيي٢ زٜيياد٠  ٕ عًيي٢ ذبصييًِٝٗ املعييري عًيي٢ عهييض املعتُييد

اجملاٍ ا٫دتانٞ ٚاي ٟ ٜتعاٌَ َي  ايربْياَا نٛحيد٠ نًٝي١ دٕٚ تفصيٌٝ      

املرتب ١ مبٗاتا  برْياَا ازبيداٍٚ    ٖٚ ا َا ٜكًٌ َٔ ذبصًِٝٗ يًُعًَٛا 

 .اسبصاب١ٝ
          ايتييي نر ٚايتحًٝيييٌ ٚإعييياد٠ ايتٓعيييِٝ ايييي ٟ قييياّ بييي٘ صبُٛعييي١ ايت٬َٝييي

 زبداٍٚ اسبصاب١ٝتٓفٝ  َٗاتا  برْاَا ااملصتكًٕٛ عٔ اجملاٍ ا٫دتانٞ ي 

عٌُ ع٢ً تف  ذبصًِٝٗ املعيري َئ خي٬ٍ تعاًَيِٗ َي  اختبيات ايتحصيٌٝ        

عًييي٢ عهيييض ايت٬َٝييي   اشيييتدداّ برْييياَا ازبيييداٍٚ اسبصييياب١ٝايكيييا٥ِ عًييي٢ 

املعتُدٕٚ ع٢ً ايت نر ٚضعا قدتتِٗ ع٢ً ايتعاٌَ َ  املٛاقا املبُٗي١ أٚ  

ٌ   ،ايو ذبتا  إىل إعاد٠ تٓعِٝ يًُاد٠ املتع١ًُ َئ ذبصيًِٝٗ ٚتفي      مميا قًي

 َٔ ذبصٌٝ املصتكًٕٛ عٔ اجملاٍ ا٫دتانٞ.
     ٍ خييٛاا  اندتانييٞ مجعييٛا بيي    صبُٛعيي١ ايت٬َٝيي  املصييتكًٕٛ عيئ اجملييا

شييياعدِٖ عًييي٢ شيييٗٛي١ ايتعاَيييٌ َييي  فكيييرا      مميييا املعتُيييدٕٚ ٚاملصيييتكًٕٛ  

ا٫ختبييات املباظيير٠ ٚايييو ذبتييا  إىل فٗييِ ٚذبًٝييٌ ٚتٓعييِٝ ي حيي  ٜعتُييد       

ٕٚ ع٢ً اجملاٍ ع٢ً تي نر املعًَٛيا  ٚضيعا تعاًَيِٗ َي       ايت٬َٝ  املعتُد

 أش١ً٦ ايفِٗ َٚا بعد ايفِٗ.
          ٔاشييرتجاع املعًَٛييا  َيئ اييي انر٠ أٜصيير ٚأبصيي  يًت٬َٝيي  املصييتكًٕٛ عيي

اييييو متيييت أثٓيييا٤  ٚ ايفٗيييِ ٚا٫شيييتٝعا  اجملييياٍ ا٫دتانيييٞ ْتٝيييي١ عًُٝيييا    

ٕٚ انتصيييابِٗ يًُعًَٛيييا  بعهيييض ايت٬َٝييي  املعتُيييدٕٚ عييئ اجملييياٍ ػبيييد     

صيييعٛب١ ي اشيييرتجاع املعًَٛيييا  َييئ ايييي انر٠ ٫عتُيييادِٖ ا٭شاشيييٞ عًييي٢    

ت نر اجملاٍ نهٌ دٕٚ تفصي٬ٝ  تصيُر باشيرتجاع املعًَٛيا  فتهيٕٛ أقيٌ       

 قدت٠ ع٢ً بكا٤ أثر ايتعًِ ي اي نر٠ ٚأننر عرض١ يًٓصٝإ.
   ٚتتفل ٖ ٙ ايٓتٝي١ إمجا٫  َ  َا تٛصًت إيٝ٘ ايدتاشا  ٚايبحٛ  ايصيابك١

ع٢ً   َعتُد/ َصتكٌ( يًُتعًُ  املعري ا٭شًٛ  اخت٬ف أثرٚيت ايو تٓا

 Vercellonr.et; دتاش١ نٌ َئ   ، َٚٔ ب  ٖ ٙ ايدتاشا ايتحصٌٝ املعري

all, 2012;)   ،ٚا٥ييٌ عبييد  ،أمحييد زٜييدإ، ٚيٝييد اسبًفيياٟٚ; 2016جيياد اح حاَييد

; 2005اييدٜٔ،   بٗيا٤ ; 2013إنيإ صي٬ح،   ; 2015أ ا٤ عبيد اسبُٝيد،   ; 2015اسبُٝد، 

 عًي٢  أفض١ًٝ املعتُدٕٖٚ ٙ ايدتاشا   َععِحٝث أظات  (; 2000عُر أمحد، 

ٔ   اجملاٍ ٍ  اندتانٞ ع٢ً املصيتكًٕٛ عي ٞ  اجمليا ي تُٓٝي١ ايتحصيٌٝ    اندتاني

 املعري يدٟ ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ.

    :ٔبٗيا٤ اييدٜٔ خيرٟ،    بُٝٓا ربتًا ْتا٥ا ايبحث اسبايٞ َ  دتاش١ نٌ َي

(; ٚايييو أظييات  ْتا٥يٗييا عييدّ   Deture, 2003(;  2000; ٖاظييِ ايعييرْٛبٞ،  2005

ٝ ا ب  دتجيا  ايت٬َٝي  املصيتكً  ٚاملعتُيدٜٔ عًي٢       ٚجٛد فرٚم داي١ إحصا٥

 ايتحصٌٝ املعري.
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  اليتـآر  مياقصُ وتفسـري  ُ منـط تكـديه احملتـىّ     بـني  التفاعـل  بـثثس  املستبطـ
ــتعلنني املعـــسيف واألســـلىب ــًل تينًـــُ يف للنـ ــُ اجلىاىـــب حتصـ  املعسفًـ

ُ    املستبطُ مبهـازات  لـدّ تالمًـر الصـف الجـاىٌ      بسىـامر اجلـداول احلسـابً
 :االعدادٍ

 ا٭تبعي١  ايبحيث  صبُٛعيا   بي   ايفيرٚم نعفت ايٓتا٥ا اشباص١ بيايفرٚم  

 يد٣ اسبصاب١ٝ ازبداٍٚ برْاَا مبٗاتا  املرتب  املعري ايتحصٌٝ اختبات ع٢ً

عيييئ قبييييٍٛ ايفييييرد ٚاملييييرتب  با٫ختبييييات   ا٫عييييدادٟ اينيييياْٞ ايصييييا ت٬َٝيييي 

ٝ إد فرم داٍ ٛٚج ايتحصًٝٞ، ٚاي ٟ ٜعر إىل: ( ب  0905  ≥ا عٓد َصت٣ٛ حصا٥

اجملُٛعيييا  ايتيرٜبٝييي١ ا٭تبعييي١ ايييي ٜٔ ٜدتشيييٕٛ   ت٬َٝييي َتٛشييي ا  دتجيييا  

ضباضيرا  فٝيدٜٛ َي     فٝيدٜٛ(،   ضباضيرا   باحملت٣ٛ ايتفياعًٞ بيُٓ  تكيدِٜ     

ٌ   املعري ا٭شًٛ ْفٛجرافٝو(; َ  ٫ا ٔ ( َعتُد(،  َصيتك ٍ  عي ٞ  اجمليا  اندتاني

 برْيياَا مبٗيياتا  املييرتب  املعييري ايتحصييٌٝ اختبيياتي ايكٝيياط ايبعييدٟ، عًيي٢  

، ٜٚرجيي  كيييو إىل  ا٫عييدادٟ اينيياْٞ ايصييا ت٬َٝيي  يييد٣ اسبصيياب١ٝ ازبييداٍٚ

ايتييي ثر ا٭شاشيييٞ ٭ثييير ايتفاعيييٌ بييي  منييي  تكيييدِٜ احملتييي٣ٛ ايتفييياعًٞ ْٚيييٛع     

ٌ املتبيي  املعييري ا٭شييًٛ   منيي  بيي  ، ٖٚيي ٙ ايٓتٝييي١ تعييد َ٪ظيير ا ٜٛضيير ايتفاعيي

ضباضيييييرا  فٝيييييدٜٛ/ ضباضيييييرا  فٝيييييدٜٛ َييييي    احملتييييي٣ٛ ايتفييييياعًٞ عيييييرد

ٍ  عًي٢  َعتُدٕٚ  املعري ٚاجملاٍ ،ْفٛجرافٝو(٫ا ٕ /اجمليا ٔ  َصيتكًٛ ٍ  عي ( اجمليا

 ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ. يد٣

  التالًُ:وميهً تفسري هره اليتًذُ يف ضىْ االعتبازات 
  ٕٚأند شتٝفٔ، ٚءخر Steven, et al (2015      عًي٢ إٔ تي ثر املٗياتا  ٚتعسٜيس

يًُٗيياتا  ايتكٓٝيي١ ٜييتِ  ايييتعًِايي انر٠ ؼبييد  َيي  َييرٚت ايٛقييت، ٚذبصيي   

يٛجٛد ايتعاتى بي   ٜٚرج  كيو  َٔ خ٬ٍ ايتٓعِٝ ازبٝد يًب١ٝٓ املعرف١ٝ،

ِ ، ٚأٚص٢ بضيرٚت٠ تٓعيِٝ   اجملُٛعا  انتصيا  املٗياتا    أثٓيا٤ عًُٝي١    اييتعً

 ايع١ًُٝ، ٚعرد املٗاتا  َٔ ايبصٝ  إىل املعكد.
     ي  ايييتعًِ املكرتحيي١ ترجيي  ايٓتييا٥ا ايصييابك١ إىل: ايتصييُِٝ ازبُييايٞ يب٦ٝيي١

، ٚٚفك يا ملعياٜر ايتصيُِٝ    ايت٬َٝي   تعًِٚفك ا شبصا٥   ايتعًِض٤ٛ أشًٛ  

اييييو مت اتباعٗيييا ي تٓفٝييي  ايب٦ٝييي١، ٚتكيييدِٜ ضبتييي٣ٛ ٜتٛافيييل َييي  حاجيييا       

تعيييدد ا٫ختٝييياتا  ٚتٓيييٛع ا٭ْعييي ١، ٚتٓيييٛع  نُيييا إٔ ، ايت٬َٝييي ٚاٖتُاَيييا  

ِ أشايٝ  ايتعسٜس ٚايرج  ٚايدعِ  بك يا ٭شيًٛ     ً ا  اييتعً  عئ إٔ ايب٦ٝي١  ، فضي

ِ اعٞ، ٚذبتي٣ٛ عًي٢ َصيادت    تتٝر شٗٛي١ ا٫شتدداّ ٚايتٛاصٌ ا٫جتُي   تعًي

 .َتعدد٠ َٚتٓٛع١
    ِٜايُٓٛ املعري ايهاٌَ ٜعتُد ع٢ً ايتفاعٌ ا٫جتُاعٞ ايهاٌَ ٜٚت ًي  تكيد

اييي ٜٔ ٫ نهييِٓٗ إظبيياز املٗيياّ   يًت٬َٝيي  عٓييد ا٫حتٝييا  إيٝيي٘، خاصيي١   ايييدعِ

ٚتٓفٝيي  ا٭ْعيي ١ دٕٚ َصيياعد٠، ٚاشييتدداّ ايتفيياٚد ا٫جتُيياعٞ نيييس٤     

دعِ ٚجٗا  ايٓعر املتعدد٠، ٚاشيتدداّ ايصيٝ  املتعيدد٠    ٚ ايتعًِ.أشاشٞ َٔ 

ي متنٝييٌ املعًَٛييا  يتعيييٝ  ًَهٝيي١ ايييتعًِ، ٚاملعرفيي١ اي اتٝيي١ بهٝفٝيي١ بٓييا٤  

 .املتعاتن١ ي ايتعًِاملعرف١ ٚاشتهعافٗا، ٚايو تتُنٌ ي اجملُٛع١ 
      ٜأشييًٛ  عييرد احملتيي٣ٛ داخييٌ ايب٦ٝيي١ ٚاييي ٟ اعتُييد عًيي٢ ايعييرح ٚايتييدت

احملييٛت اييير٥ٝض اييي ٟ تييدٚت   ايت٬َٝيي بعييهٌ تصًصييًٞ جعييٌ َيئ   ٚاملُاتشيي١
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حٛي٘ عًُٝو ايتعًِٝ ٚايتعًِ، مما انصبِٗ اينك١ بايٓفض، ٚا٫عتُياد عًي٢   

    ٌ املعيييري ملٗييياتا    قيييدتاتِٗ ايعدصييي١ٝ، ٚبايتيييايٞ اتتفييياع َعيييدٍ ايتحصيييٝ

 .اشتدداّ برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ
  ازبس٥ٝيي١ يًُيياد٠ املعرفٝيي١  عًيي٢ ايتفصيي٬ٝ   يك ييا  ايفٝييدٜٛشيياِٖ اعتُيياد

املصيييتكً  عييئ اجملييياٍ ايييي ٜٔ ٜيييدتنٕٛ عٓاصييير املييياد٠      ايت٬َٝييي ٚتفاعيييٌ 

بُٝٓيا   ،املعرٚض١ بصٛت٠ ذب١ًًٝٝ نُا ٜدتنٕٛ أجسا٥ٗيا بصيٛت٠ َٓفصي١ً   

ٌ  تعاًَٛا َ   ا٫ْفٛجرافٝوصبُٛع١  ت٬َٝ  دٕٚ تفصي٬ٝ    ايرشيِ بايهاَي

ٝ يي اٍ ا٫دتانييٞ، ٚحييدٚ  املعتُييدٕٚ عًيي٢ اجمليي  ايت٬َٝيي ا َيي  ٚتييٛافكِٗ جس٥

املصييتكًٕٛ عيئ  ايت٬َٝيي ٖيي ٙ ايتٛافكييا  شيياِٖ ي اتتفيياع ذبصييٌٝ نييٌ َيئ 

املعتُيييييييدٕٚ ايدتاشيييييييٕٛ  ايت٬َٝييييييي عًييييييي٢  بايفٝيييييييدٜٛاجملييييييياٍ ايدتاشيييييييٕٛ 

ٚ املعتُيدٕٚ عًي٢ اجملياٍ ايداتشيٕٛ      ايت٬َٝ عٔ  با٫ْفٛجرافٝو عئ   بايفٝيد

 .افٝوبا٫ْفٛجراملعتُدٕٚ ع٢ً اجملاٍ ايداتشٕٛ  ايت٬َٝ 
    ًٛاملصيتكًٕٛ عيئ اجمليياٍ ا٫دتانييٞ َيئ   ايت٬َٝيي ايتفاعيٌ اسبيياد  بيي  أشيي

ا٫شييتٝعا  َيئ ازبييس٤ إىل ايهييٌ ٚتٓعييِٝ املعًَٛييا  ي ايبٓٝيي١ املعرفٝيي١ َيي       

ايي ٜٔ بييد٩ اييتعًِ َيئ ْك يي١ ثيِ تفييرع َٓٗيا حصيي  شييرع١      ايفٝييدٜٛ ت٬َٝي  

ٟ ٜعتُيدٕ  عًي٢ عهيض املعتُيدٕٚ عًي٢ اجملياٍ ايي        ايت٬َٝي  تعًِ ٚاشيتٝعا   

ممييا شيياعد عًيي٢  ا٫ْفٛجرافٝييو،عًي٢ ايتعاَييٌ َيي  ايهييٌ ٚحييدٚ  تفاعييٌ َيي   

املعتُييدٕٚ ثييِ  ايفٝييدٜٛاملصييتكًٕٛ ثييِ ًٜٝٗيا  يي٬    ايفٝييدٜٛتفيٛم صبُٛعيي١  

 .ًِٜٝٗ املصتكًٕٛ املعتُدٕٚ ا٫ْفٛجرافٝو ت٬َٝ 
      املصييتكًٕٛ َيئ تيي نر   يًت٬َٝيي ايتفاعييٌ اسبيياد  بيي  انتصييا  املعًَٛييا

ٛ  ٚذبًٌٝ ٚإعاد٠ تٓعِٝ ٚبي  اشيتدداّ    َئ ازبيس٤ إىل ايهيٌ     يك يا  ايفٝيدٜ

املعتُييدٕٚ عًيي٢   ايت٬َٝيي ٚبيي  اشييتدعا٤ املعًَٛييا  شيياِٖ ي تفييٛقِٗ عًيي٢    

 .ا٫ْفٛجرافٝوايت نر فك  ي انتصا  املعًَٛا  ٚب  اشتدداّ 
       عييرد ت منيي ٚي حييدٚد عًييِ ايباحنيي١ ٫ تٛجييد دتاشييا  أٚ حبييٛ  تٓاٚييي 

 عًيي٢ َعتُييدٕٚ  املعييري ٚاجمليياٍ ،(فٝييدٜٛ/ اْفٛجرافٝييو احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ 

 ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ.  يد٣( اجملاٍ عٔ َصتكًٕٛ/اجملاٍ

  اليتـآر  مياقصُ وتفسـري  ُ منـط تكـديه احملتـىّ     التفاعـل بـني   بـثثس  املستبطـ
ــو(    ــع االىفىدسافًـ ــديى مـ ــسات الفًـ ــسات فًديى/حماضـ ــلىب )حماضـ  واألسـ

ٌ   املعــسيف املهــازات  تينًــُ يف )معتند/مســتكل( عــً اجملــال اإلدزانــ
 .تالمًر الصف الجاىٌ االعدادٍ لدّ األدآًُ لربىامر اجلداول احلسابًُ

املٗيياتا  ا٭دا٥ٝيي١   تُٓٝيي١ منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ي   فُٝييا ٜتعًييل بفاعًٝيي١  

نعييفت  ت٬َٝيي  ايصييا اينيياْٞ ا٫عييدادٟ: يييد٣ يربْيياَا ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ

ٛ  احملتيي٣ٛ عييرد من ييٞ بيي ايٓتييا٥ا اشباصيي١ بييايفرٚم     / ضباضييرا  فٝييدٜ

ٞ  عًييي٢ْفٛجرافٝيييو( ٫اضباضيييرا  فٝيييدٜٛ َييي      امليييرتب  تُٓٝييي١ ا٭دا٤ ايعًُييي

ٞ  ايصيا  ت٬َٝي   ييد٣  اسبصياب١ٝ  ازبداٍٚ برْاَا مبٗاتا  ٟ  اينياْ عئ   ا٫عيداد

د فيييرم داٍ ٛٚجييي ، ٚايييي ٟ ٜعييير إىل:بيييا٭دا٤ ايعًُيييٞقبيييٍٛ ايفيييرد ٚامليييرتب   

ٝ إ  اينيياْٞ ايصييا ت٬َٝيي ( بيي  َتٛشيي ٞ دتجييا    0905  ≥ا عٓييد َصييت٣ٛ  حصييا٥

فٝيدٜٛ(،  ضباضرا  اي ٜٔ ٜدتشٕٛ باحملت٣ٛ ايتفاعًٞ بُٓ  تكدِٜ   ا٫عدادٟ



 م2021..  شهـــــــر  يوليو           الثالث والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
120 

 

ضباضيييرا  فٝيييدٜٛ َييي  ٚايييي ٜٔ ٜدتشيييٕٛ بييياحملت٣ٛ ايتفييياعًٞ بيييُٓ  تكيييدِٜ  

 ايعًُييييٞ ا٤ب اقيييي١ ٬َحعيييي١ ا٭د ْفٛجرافٝييييو( ي ايكٝيييياط ايبعييييدٟ، عًيييي٢ ٫ا

ٟ  ايناْٞ ايصا ت٬َٝ  يد٣ اسبصاب١ٝ ازبداٍٚ يربْاَا ، ٜٚرجي  كييو   ا٫عيداد

ٛ     يإىل ايت ثر ا٭شاشٞ  ، ٖٚي ٙ ايٓتٝيي١   ًُحتي٣ٛ ايتفياعًٞ بيُٓ  تكيدِٜ فٝيدٜ

تعد َ٪ظرا  ٜٛضر أفض١ًٝ من  تكدِٜ احملت٣ٛ ايتفياعًٞ  ضباضيرا  فٝيدٜٛ(    

( ي تُٓٝيي١ ْفٛجرافٝييو٫اعًيي٢ منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ  ضباضييرا  فٝييدٜٛ َيي     

ييييد٣ ت٬َٝييي  ايصيييا اينييياْٞ    ازبيييداٍٚ اسبصييياب١ٝ  يربْييياَا ا٭دا٥ٝييي١ املٗييياتا 

 ا٫عدادٟ.

 :ًُوميهً تفسري هره اليتًذُ يف ضىْ االعتبازات التال 
       ايتعًِ ايبٓا٥ٞ ٖٛ ع١ًُٝ بٓا٤ َعرف١ جدٜيد٠، َٚٗياتا  إجرا٥ٝي١، ٚادباٖيا

 ايتًُٝيي ب٦ٝيي١، حٝييث ٜصييتكبٌ َيي  احملتيي٣ٛ ٚاي ايتًُٝيي حدٜنيي١، أثٓييا٤ تفاعييٌ 

َئ خي٬ٍ املصيادت ايتهٓٛيٛجٝي١، ثيِ ٜعازبٗيا، ٚبعيدٖا ٜكيّٛ بعًُٝي١           ايتعًِ

 ظدص١ٓ يًُعًَٛا  ٚٚضعٗا ي شٝام.
    ي  يًت٬َٝيي ( عًيي٢ تكييدِٜ ايييدعِ  29، 2013; 250، 2011ٜ٪نييد ضبُييد يييٝض

١، َعازب١ املعًَٛا  ٚبٓا٤ ايتعًِ نٞ ٜتُهٓٛا َٔ َعازب١ املعًَٛيا  ا٭ٚيٝي  

ٚتٓكٝحٗييا ٚبٓيييا٤ َعييياتفِٗ اشباصييي١، فييينِْٗ ي حاجييي١ إىل دعيييِ َٚصييياعد٠  

ِ ٚشكا٫  تعًيِ، ٚتعييٝعِٗ ٭خي  املبيادت٠ ي      ، ٚايتفاعيٌ َي  بعضيِٗ    اييتعً

ِ َٚ  احملت٣ٛ، ٚايتحِ ي عًُٝي١   بعض ا ِ ; ٭ٕ اييتعً ي اييتعًِ ايبٓيا٥ٞ    اييتعً

َييٌ َيي  ٖيي ٙ  ، ٚإمنييا ٜكَٛييٕٛ بايتعا املعًيي٫ِ ٜتًكييٕٛ َعًَٛييا  َٓكحيي١ َيئ   

املعًَٛيييا  ا٭ٚيٝييي١ َٚعازبتٗيييا ب ْفصيييِٗ، ٚكييييو فٗيييِ ي حاجييي١ إىل دعيييِ     

شيييكايٞ، نهيييِٓٗ َييئ ايكٝييياّ بتٓفٝييي  ا٭ْعييي ١ ايعكًٝييي١ ٚبٓيييا٤ تفصيييراتِٗ  

 اشباص١ عٔ ايعامل اسبكٝكٞ.
       يك يييا  ايفٝيييدٜٛ املصييياحب١ بتعًٝكيييا  يفعٝييي١ ٚظيييرٚحا  إجرا٥ٝييي١ اييييو

َٚيا تضيُٓت٘ َئ َياد٠ عًُٝي١       املعهيٛط اشيرتاتٝي١ٝ ايفصيٌ   اظتًُت عًٝٗا 

 يًت٬َٝيي ممييا أتيياح   ،َهنفيي١ قييد أد  إىل عييرد املٗيياتا  بصييٛت٠ تفصيي١ًٝٝ   

ٝ ا           انتصا  املٗياتا  ب رٜكي١ َتكٓي١ مميا أشيفر عئ ٚجيٛد فيرم داٍ إحصيا٥

عًي٢ ب اقي١ ٬َحعي١ ا٭دا٤ ايعًُيٞ ملٗياتا  اشيتدداّ        ايت٬َٝي  ب  دتجا  

ٝ ا. برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ ٜ ا عٓ٘ قبً  بعد
  عرد ٚتٓعِٝ ٚتٓٛع ا٭ْع ١ ايتع١ًُٝٝ داخٌ ايب١٦ٝ حبٝث تكدّ احملت٣ٛ

، ٚن يو إتاحي١  تع١ًُٝٝايعًُٞ ب رٜك١ َتدتج١ عك  تٓفٝ  نٌ ١َُٗ 

ٞ  –بعدٜييي١  –ايعدٜيييد َييئ املٛاقيييا ا٫ختباتٜييي١  قبًٝييي١     َييي٤ٌ  -تكيييِٜٛ كاتييي

فيي٢  ايت٬َٝيي ، شيياعد اشييتُاتا  ايتكييِٜٛ(، عًيي٢ ايٓييٛاحٞ املعرفٝيي١ ٚاملٗاتٜيي١  

ايتعييرف عًيي٢ َييد٣ تكييدَِٗ فيي٢ انتصييا  املٗييات٠، ٚبايتييايٞ زاد َيئ ت نٝييد  

ا٭دا٤ا  ايصييحٝح١ يدٜيي٘، ٚنييا ا٭دا٤ اشب يي  ممييا شيياِٖ فيي٢ زٜيياد٠ َعييدٍ  

املرتب يي١ مبٗيياتا  اشييتدداّ برْيياَا ازبييداٍٚ     إتكيياِْٗ يًُٗيياتا  ايعًُٝيي١  

 .اسبصاب١ٝ
   ١ ا٫جتُاعٝيييي١ َتُنًيييي١ ي  تٛظٝييييا ٚاشييييتدداّ َبيييياد٨ ايٓعرٜيييي١ ايبٓا٥ٝيييي

ٚنيي يو  ايب٦ٝيي١ انيهرتْٚٝيي١ املكرتحيي١،ا٫شييتفاد٠ َيئ خصييا٥  ٚإَهاْييا  

انَهاْا  اهلا١ً٥ يتهٓٛيٛجٝا ايعبها  ا٫جتُاع١ٝ قد أد  إىل زٜاد٠ ٚجي    

ً ا عيييئ إَهاْييييا  تبييييادٍ اٯتا٤ ٚاسبييييٛات   ايييييتعًِعبييييٛ  ايت٬َٝيييي اْتبيييياٙ  فضيييي
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اتن١ يًُعًَٛييا  املعرٚضيي١ مجٝعٗييا انيهرتْٚييٞ ٚايتهييرات ٚاملراجعيي١ ٚاملعيي

عٝٓي١ ايبحيث    ايت٬َٝي  قد شاِٖ ي أحيدا  ْيٛع َئ ايتفاعيٌ بي  خصيا٥        

 ٚبايتايٞ اتكإ املٗاتا . ايتع١ًُٝٝ،ٚضبت٣ٛ َٗاّ ايٜٛ  
  فيرا املُاتشي١ ايعًُٝي١ ب شيايٝ       ايتعًِ انيهرت١ْٝٚ املكرتحي١ ٚفر  ب١٦ٝ

ممييا شيياِٖ فيي٢ تهييٜٛٔ طبتًفيي١ دٕٚ ايتعييرد يضييغٛط املٛاقييا اسبكٝكٝيي١، 

ب١ٝٓ َعرف١ٝ ش١ًُٝ عٔ َراحٌ ا٭دا٤ املٗات٣، ٚن يو املر١ْٚ ايت٢ تتُٝيس  

املتهييرت يًُٗيياتا    ٚايييتعًِبٗييا، َيئ حٝييث تييٛفر ايٛقييت ايهيياي يًُُاتشيي١،      

 .Mastery Levelٚصٛي ا إىل َصت٣ٛ انتكإ 
   قًيٌ  تدعِٝ احملت٣ٛ با٭َن١ً ايتٛضٝح١ٝ ٚايرشّٛ ٚايصٛت اينابت١ ايهافٝي١

ٕ ٚشياعد عًي٢    ا٭خ يا٤ َٔ ْصيب١   برْياَا ازبيداٍٚ   ملٗياتا  اشيتدداّ    ا٫تكيا

صيُُت ٚاجٗيي١  ، حٝييث ٚ رٜكي١ تٛظٝفٗييا ي ايعًُٝي١ ايتعًُٝٝي١    اسبصياب١ٝ 

املصييتددّ بعييهٌ َبصيي  ٜصييُر بكييدت نييبر َيئ اسبرٜيي١ أثٓييا٤ ا٫ْتكيياٍ          

يًحصٍٛ ع٢ً املعًَٛيا  ازبدٜيد٠، ٚاييرب  بٝٓٗيا      ايب١٦ٝٚا٫شتهعاف داخٌ 

بييي  املعًَٛيييا  ايصيييابك١، ٚاشيييتٝعابٗا ٚربسٜٓٗيييا ٚاشيييرتاجاعٗا ٚتٛظٝفٗيييا   ٚ

ِ بعهٌ َٓتا مما جعيٌ   كٟ َعٓي٢، ٚنهئ هلي ٙ ايعٛاَيٌ إٔ تصياعد ي       اييتعً

 .اشتدداّ برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝت١ُٝٓ َٗاتا  
   ٕيًت٬َٝي  تكدِٜ احملت٣ٛ يًدربا  املباظر٠ ايكرٜب١ َٔ حٝث ايسَإ ٚاملهيا 

ا٭ٖداف، ٚعرضٗا بايتدتٜا  بك يا يتصًصيٌ ا٭ٖيداف، ٚاظيتُاي٘     ٚاملرتب ١ ب

عًيي٢ َيينرا  بصيير١ٜ ْابعيي١ َيئ ايب٦ٝيي١ احملٝ يي١، أد٣ إىل إتتفيياع ازباْيي        

 .ايت٬َٝ املٗات٣ يد٣ 
  ٍٛبعض يا ، َٚصاعدتِٗ يبعضيِٗ  ايت٬َٝ جعٌ أْع ١ ايتعًِ َتُرنس ا ح ،

ا ايتغ ١ٜ املرتد٠ ٚقٝاَِٗ مبراجع١ ٚتكِٝٝ أقراِْٗ، ا٭َر اي ٟ ٜٛفر فر

املصتُر٠ يتكِٝٝ ا٭خ ا٤; مما شاعد ع٢ً ت١ُٝٓ ا٭دا٤ املٗياتٟ ٚعيدّ حيدٚ     

 .باشرتاتٝي١ٝ ايفصٌ املعهٛط ايتعًًٌَِ عٓد 
   داخييٌ ايب٦ٝيي١ شيياعد عًيي٢ ت حص؛يي  ا٭دا٤ ايعًُييٞ    ايييتعًِتٓييٛع َييٛاد َٚصييادت

قادتٜٔ ع٢ً ايتفاعيٌ بعيهٌ أنيرب َي  ايب٦ٝي١، حٝيث قيدَت         ايت٬َٝ ٚجعٌ 

ايب٦ٝيي١ أْعيي ١ َٚٗيياّ َتٓٛعيي١ أتاحييت هلييِ فرصيي١ ايت بٝييل، ٚاملعيياتن١         

ايفعاي١ ي ا٭ْعي ١ ٚايٛاجبيا  ٚاملٓاقعيا  ٚايتفاعيٌ فُٝيا بٝيِٓٗ، ٚني يو        

اتباع ايتعًُٝا  ٚانجرا٤ا  ايو أتاحتٗا، بانضاف١ إىل املٗاّ اييو   َٔ خ٬ٍ

فٝ ٖا، ف صبر يدِٜٗ ايكدت٠ ع٢ً إظباز ١َُٗ َع١ٓٝ بهٝف١ٝ ضبيدد٠  مت تٓ

 ٚبدق١ أفضٌ. 
    ضبيدد٠ ذبتي٣ٛ ضيُٓٗا عيدد ءخير       تعًُٝٝي١ اعتُاد ايب١٦ٝ عًي٢ اشيرتاتٝي١ٝ

َييئ ا٫شيييرتاتٝيٝا  ايفرعٝييي١ ٚاييييو َييئ ظييي ْٗا تُٓٝييي١ َٗييياتا  اشيييتدداّ   

يتيي٢ َيئ خيي٬ٍ انجييرا٤ا  املدتًفيي١ ا    َٗيياتا  برْيياَا ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ   

 تتبعٗا تًو ا٫شرتاتٝيٝا  شاعد ع٢ً ا٫تكإ يًُٗاتا .

     ٔصييٝاد١ ا٭ٖييداف ايتعًُٝٝيي١ بايب٦ٝيي١ صييٝاد١ دقٝكيي١ ٫ ذبتُييٌ أننيير َيي

 ايت٬َٝيي َعٓي٢، ٚبعيهٌ ٚاضيير  ٚعبياتا  بصيٝ ١، ٚب رٜكيي١ تصيا شيًٛى       

ُ يا دقٝك يا، مميا اْعهيض          ٚيٝض ايب١٦ٝ ايتعًُٝٝي١ شياِٖ ي ايفٗيِ يٮٖيداف فٗ

 صت٣ٛ ا٭دا٤ املٗات٣.ع٢ً إتتفاع َ
  ٍايت٬َٝي  شياعد   ١داخٌ ايب١٦ٝ َئ قبيٌ ايباحني    ايتعًِايتٛجٝ٘ املصتُر  ٛا 

، مميا  اشرتاتٝي١ٝ ايفصٌ املكًيٛ  ي زٜاد٠ ايكدت٠ ع٢ً ايتفاعٌ َ  ت بٝكا  
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أتيياح فرصيي١ ا٫ يي٬ع عًيي٢ َصييادت املعًَٛييا  املتٓٛعيي١ يًحصييٍٛ عًيي٢ َيياد٠    

ٓٛعييي١ أتاحيييت هليييِ فرصييي١   عًُٝييي١ ثرٜييي١، ٚنييي يو قيييدَت هليييِ َٗييياّ َت   

ايت بٝيييل، نُيييا إٔ املعييياتن١ ايفعايييي١ ي ا٭ْعييي ١ ٚايٛاجبيييا  ٚاملٓاقعيييا  

ٚايتفاعٌ فُٝا بِٝٓٗ، ٚن يو َئ خي٬ٍ اتبياع ايتعًُٝيا  ٚانجيرا٤ا  اييو       

أتاحتٗييا، ف صييبر يييدِٜٗ ايكييدت٠ عًيي٢ إظبيياز َُٗيي١ َعٝٓيي١ بهٝفٝيي١ ضبييدد٠   

 .ايتعًُٝٞٚبدق١ أفضٌ ملا تضُٓ٘ احملت٣ٛ 
 حت ايب١٦ٝ ايفرص١ ايهاف١ٝ ملُاتش١ املٗاتا  ٚايتدتٜ  املصتُر عًٝٗا َئ  اتا

خييي٬ٍ ا٭ْعييي ١ ٚايتيييدتٜبا  املتٓٛعييي١ اييييو تتضيييُٓٗا ضبتييي٣ٛ املصيييتٜٛا ،  

ٚأشيي١ً٦ ايتكييِٜٛ، ٚتكييدِٜ ايتغ ٜيي١ ايراجعيي١ ايفٛتٜيي١، شيياعد عًيي٢ ا٫تكييإ      

 يًُٗاتا .
  ٚايبحٛ  ايصيابك١  ا َ  َا تٛصًت إيٝ٘ ايدتاشاٚتتفل ٖ ٙ ايٓتٝي١ إمجاي  

(، َٚٔ ب  ٖي ٙ  فٝدٜٛ  ايتفاعًٞ احملت٣ٛ تكدِٜ من ايو تٓاٚيت اشتدداّ 

; Schwartz, D. L. & Hartman, K., 2011 ;Aase, S., 2008 ايدتاشيا :  

Kearney, M. & Schuck, S., 2006 ;Jolly, T. H. & Philip, J.-L., 2006 ;

Calandra, B. & Lai, G. 2005 ) أفض١ًٝ ٖ ٙ ايدتاشا   َععِ اظات حٝث

أفض١ًٝ من  تكدِٜ احملت٣ٛ ايتفياعًٞ  فٝيدٜٛ( عًي٢ مني  تكيدِٜ احملتي٣ٛ       

ي املٗيياتا  ا٭دا٥ٝيي١ يربْيياَا ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ    ايتفيياعًٞ  اْفٛجرافٝييو(  

 يدٟ ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ.

   َٔ ٌبُٝٓا ربتًا ْتا٥ا ايبحث اسبايٞ َ  دتاش١ نDai, Siting, 2014; 

Ritchie, 2012  ;Mohiuddin, F. & Chhutani, F. 2013    ٚاييو أظيات ،)

ْتا٥يٗييا أفضيي١ًٝ أفضيي١ًٝ منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ  اْفٛجرافٝييو(      

ي املٗيياتا  ا٭دا٥ٝيي١ يربْيياَا عًيي٢ منيي  تكييدِٜ احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ  فٝييدٜٛ(  

 .ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ يدٟ ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ

  معتنـد/ مسـتكل(    للنتعلنني املعسيف األسلىب بفاعلًُ فًنا يتعلل( ِ   علـ
 بسىامر اجلداول احلسابًُ: بطاقُ مالسظُ مهازات

/ َعتُييد  املعييري ا٭شييًٛ  ْييٛعٞ بيي نعييفت ايٓتييا٥ا اشباصيي١ بييايفرٚم   

 اسبصياب١ٝ  ازبداٍٚ برْاَا مبٗاتا  املرتب  ت١ُٝٓ ا٭دا٤ ايعًُٞ ع٢ً( َصتكٌ

، با٭دا٤ ايعًُٞعٔ قبٍٛ ايفرد ٚاملرتب  ا٫عدادٟ  ايناْٞ ايصا ت٬َٝ  يد٣

ٝ  إفيرم داٍ   : ٚجٛدٚاي ٟ ٜعر إىل ( بي  َتٛشي ٞ   0905  ≥ا عٓيد َصيت٣ٛ   حصيا٥

ٍ  َعتُد عًي٢  املعري ا٭شًٛ  ا٫عدادٟ كا  ايناْٞ ايصا ت٬َٝ دتجا    اجمليا

ي ايكٝيياط   اندتانييٞ اجمليياٍ عيئ َصييتكٌ املعييري ا٭شييًٛ  ٚكا ، اندتانييٞ

ٞ  ا٭دا٤ ٬َحع١ ب اق١ عدٟ، ع٢ًايب ٍ  يربْياَا  ايعًُي  ييد٣  اسبصياب١ٝ  ازبيداٚ

 يٓيييٛع، ٜٚرجييي  كييييو إىل ايتييي ثر ا٭شاشيييٞ    ا٫عيييدادٟ اينييياْٞ ايصيييا ت٬َٝييي 

اندتانٞ، ٖٚ ٙ ايٓتٝي١ تعد َ٪ظرا  ٜٛضر  اجملاٍ عٔ َعتُد املعري ا٭شًٛ 

ٔ  ايت٬َٝ  املصتكًٕٛاندتانٞ ع٢ً  اجملاٍ ع٢ً أفض١ًٝ ايت٬َٝ  املعتُدٕٚ  عي

ييد٣   ا٭دا٥ٝي١ يربْياَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ     اندتانٞ ي تُٓٝي١ املٗياتا    اجملاٍ

 ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ.
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 :ًُوميهً تفسري هره اليتًذُ يف ضىْ االعتبازات التال 
   اشتدداّ برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝمنٛ ايتحصٌٝ املعري املرتب  مبٗاتا 

املعتُيدٕٚ عًي٢    ايت٬َٝي  املصتكًٕٛ عٔ اجملاٍ أننر َٔ ذبصيٌٝ   يًت٬َٝ 

 .يربْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝع٢ً ا٭دا٤ املٗاتٟ  مما أْعهضاجملاٍ 
          املكيير٠٤ٚ أٚ  اتتفياع َعيدٍ ايتي نر ٚايتحًٝيٌ ٚإعياد٠ تٓعيِٝ املعًَٛيا  شيٛا٤

املصييتكًٕٛ عيئ اجمليياٍ شيياعدِٖ عًيي٢ تفيي  َصييت٣ٛ أدا٥ٗييِ   يًت٬َٝيي املر٥ٝيي١ 

 ايت٬َٝيي بُٝٓييا اعتُيياد  اشييتدداّ برْيياَا ازبييداٍٚ اسبصيياب١ٝ،ٗيياتٟ أثٓييا٤ امل

ع٢ً ت نر اجملاٍ ايهًٞ دٕٚ تفص٬ٝ  قًيٌ َئ َصيت٣ٛ أدا٥ٗيِ املٗياتٟ ي      

 .اشتدداّ برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ
  املصييييتكًٕٛ عيييئ اجمليييياٍ ي أشييييًٛ  َعازبيييي١ املعًَٛييييا     ايت٬َٝيييي َرْٚيييي١

 ايت٬َٝييي ي منيييٛ أدا٥ٗيييِ املٗييياتٟ عييئ  ٚتٓعُٝٗيييا ٚإعييياد٠ اشيييتدعا٥ٗا شييياِٖ

املعتُييدٕٚ بصييٛت٠ نًٝيي١ عًيي٢ حفييغ املعًَٛييا  ٚإعيياد٠ تيي نرٖا َٚيئ ثييِ   

 ترمجتٗا إىل أدا٤ َٗاتٟ.
    املصيييتكًٕٛ عييئ اجملييياٍ ا٫دتانيييٞ أشيييرع َييئ       يًت٬َٝييي ذبيييدد املعًَٛيييا

كييو   مميا اْعهيض  املعتُيدٕٚ عًي٢ اجملياٍ ا٫دتانيٞ      ايت٬َٝي  ذبدٜدٖا عٓد 

 .اشتدداّ برْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝاشتياباتِٗ ا٫دا١ٝ٥ ي  ا ع٢ًإػباب 
  ٚذبًٝيٌ   ازبداٍٚ اسبصياب١ٝ، ايتفص٬ٝ  املتعدد٠ ي أٚاَر َٚٗاتا  برْاَا

املصييتكًٕٛ عًيي٢  يًت٬َٝيي ٜتٛافييل َيي  اجمليياٍ ا٫دتانييٞ ٚ ايربْيياَاضبتيي٣ٛ 

املعتُييدٕٚ عًيي٢ اجمليياٍ ممييا شيياِٖ ي تفييٛم املصييتكًٕٛ عًيي٢  ايت٬َٝيي عهييض 

 ملعتُدٕٚ ي أدا٥ِٗ املٗاتٟ.ا
   ٚتتفل ٖ ٙ ايٓتٝي١ إمجا٫  َ  َا تٛصًت إيٝ٘ ايدتاشا  ٚايبحٛ  ايصيابك١

ع٢ً   َعتُد/ َصتكٌ( يًُتعًُ  املعري ا٭شًٛ  اخت٬ف أثرايو تٓاٚيت 

نيٌ   ، َٚٔ بي  ٖي ٙ ايدتاشيا    ا٭دا١ٝ٥ يربْاَا ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ املٗاتا 

أ ييا٤ عبييد اسبُٝييد، ; 2016تٜيياد َ يير،   (;Vercellonr.et all, 2012َيئ:  

ٖييي ٙ  َععيييِحٝيييث أظيييات   (; 2007شيييعاد ظييياٖ ،  ; 2013إنيييإ صييي٬ح،  ; 2015

ٕ ايدتاشييا   ٔ    اجمليياٍ عًيي٢ أفضيي١ًٝ املعتُييدٚ  اندتانييٞ عًيي٢ املصييتكًٕٛ عيي

ي املٗييياتا  ا٭دا٥ٝييي١ يربْييياَا ازبيييداٍٚ اسبصييياب١ٝ ييييدٟ   اندتانيييٞ اجملييياٍ

 دادٟ.ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫ع

            :ٔبُٝٓيا ربتًيا ْتيا٥ا ايبحيث اسبيايٞ َي  دتاشي١ نيٌ َيZahra Naimie 
and others 2010 ;Deture, 2004  ;)  ٟ ٖاظيييِ ; 2005، بٗيييا٤ اييييدٜٔ خييير

ٝ ا بي        2000 ،ايعرْٛبٞ (; ٚايو أظات  ْتا٥يٗا عيدّ ٚجيٛد فيرٚم دايي١ إحصيا٥

ربْييياَا ا٭دا٥ٝييي١ ي دتجيييا  ايت٬َٝييي  املصيييتكً  ٚاملعتُيييدٜٔ عًييي٢ املٗييياتا     

 ازبداٍٚ اسبصاب١ٝ.

  اليتـآر  مياقصُ وتفسـري  ُ منـط تكـديه احملتـىّ     بـني  التفاعـل  بـثثس  املستبطـ
 )حماضـــسات فًـــديى / حماضـــسات افًـــديى مـــع االىفىدسافًـــو( واألســـلىب 

املهــازات  تينًــُ يف )معتنــد / مســتكل( عــً اجملــال االدزانــٌ املعــسيف
 الصف الجاىٌ االعدادٍ.لدّ تالمًر  األدآًُ لربىامر اجلداول احلسابًُ

 عًيي٢ ا٭تبعيي١ ايبحييث صبُٛعييا  بيي نعييفت ايٓتييا٥ا اشباصيي١ بييايفرٚم   

ٞ  ايصا ت٬َٝ  يد٣ اسبصاب١ٝ ازبداٍٚ برْاَا َٗاتا  ٬َحع١ ب اق١  اينياْ

عئ قبيٍٛ ايفيرد ايصيفرٟ ٚامليرتب  با٫ختبيات ايتحصيًٝٞ، ٚايي ٟ          ا٫عدادٟ
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ٝ إد فرم داٍ ٛٚج ٜعر إىل: ( ب  َتٛشي ا  دتجيا    0905  ≥ا عٓد َصت٣ٛ حصا٥

اجملُٛعيييا  ايتيرٜبٝييي١ ا٭تبعييي١ ايييي ٜٔ ٜدتشيييٕٛ بييياحملت٣ٛ ايتفييياعًٞ  ت٬َٝييي 

ْفٛجرافٝيو(; َي    ٫اضباضيرا  فٝيدٜٛ َي     فٝدٜٛ(،  ضباضرا  بُٓ  تكدِٜ  

ٌ   املعري ا٭شًٛ  ٔ ( َعتُد(،  َصيتك ٍ  عي ٞ  اجمليا ي ايكٝياط ايبعيدٟ،    اندتاني

   ٞ ٍ  يربْياَا  ع٢ً ب اقي١ ٬َحعي١ ا٭دا٤ ايعًُي  ت٬َٝي   ييد٣  اسبصياب١ٝ  ازبيداٚ

، ٜٚرجيي  كيييو إىل ايتي ثر ا٭شاشييٞ ٭ثيير ايتفاعييٌ بيي   ا٫عييدادٟ اينيياْٞ ايصيا 

، ٖٚي ٙ ايٓتٝيي١ تعيد    املتب  املعري ا٭شًٛ من  تكدِٜ احملت٣ٛ ايتفاعًٞ ْٚٛع 

ضباضيرا  فٝيدٜٛ/     احملت٣ٛ ايتفاعًٞ عرد من  ب  َ٪ظر ا ٜٛضر ايتفاعٌ

 عًيييي٢ َعتُييييدٕٚ  املعييييري ٚاجمليييياٍ ،ْفٛجرافٝييييو(٫اٛ َيييي  ضباضييييرا  فٝييييدٜ

 ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ. يد٣( اجملاٍ عٔ َصتكًٕٛ/اجملاٍ

 :ًُوميهً تفسري هره اليتًذُ يف ضىْ االعتبازات التال 
  اتتبيييياط َصييييت٣ٛ ا٭دا٤ املٗيييياتٟ بايتحصييييٌٝ املعييييري ممييييا شيييياِٖ ي تفييييٛم

ًٜييِٝٗ املصييتكًٕٛ   بايفٝييدٜٛاملصييتكًٕٛ عيئ اجمليياٍ ا٫دتانييٞ اييي ٜٔ دتشييٛا     

ًٜييِٝٗ  بايفٝييدٜٛثييِ املعتُييدٕٚ عًيي٢ اجمليياٍ اييي ٜٔ دتشييٛا       با٫ْفٛجرافٝييو

 . با٫ْفٛجرافٝواملعتُدٕٚ ع٢ً اجملاٍ اي ٜٔ دتشٛا 
  املصييتكًٕٛ َيئ اسبفييغ ٚايفٗييِ ٚقييدتتِٗ    ايت٬َٝيي ا٥  ايتفاعييٌ بيي  خصيي

شياِٖ   ايفٝدٜٛايعاي١ٝ ع٢ً اشتدعا٤ املعًَٛا  ٚب  أشًٛ  ايتعًِ َٔ خ٬ٍ 

املعتُييدٕٚ عًيي٢  ايت٬َٝيي ي منييٛ أدا٥ٗييِ املٗيياتٟ ٚتفييٛقِٗ عًيي٢ صبُٛعييا    

 .ا٫ْفٛجرافٝوٚأشًٛ  ايتعًِ َٔ خ٬ٍ  اندتانٞ اجملاٍ
    املصييتكًٕٛ عيئ   يًت٬َٝيي تٓعييِٝ املعًَٛييا    شيياِٖ تيي نر ٚذبًٝييٌ ٚإعيياد٠

 ُٝييٞايتعً منيي  عييرد احملتيي٣ٛ اجمليياٍ ا٫دتانييٞ ٚتفاعًييٗا انػبييابٞ َيي    

ملٗاتا  اشتدداّ برْياَا ازبيداٍٚ   ع٢ً منٛ ا٭دا٤ املٗاتٟ  ايفٝدٜٛباشتدداّ 

املعتُدٕٚ ع٢ً ايصٛت٠ ايهًٝي١   ايت٬َٝ ٚتفٛقِٗ ع٢ً صبُٛعا   اسبصاب١ٝ

  .٫ْفٛجرافٝومن  ااملتفاع١ً َ  
    ًٚمنييي  تكيييدِٜ احملتييي٣ٛ ايتفاعيييٌ اسبييياد  بييي  اجملييياٍ املعيييري يًُصيييتك

 ٛ اشييتدداّ شيياِٖ ي منييٛ ا٫شييتك٬ي١ٝ ي أدا٤ َٗيياتا      انيهرتْٚييٞ بايفٝييدٜ

اجملياٍ املعيري املعتُيد     ايت٬َٝي  ٚحيد َئ تكيدّ     برْاَا ازبيداٍٚ اسبصياب١ٝ  

 .ٚا٫ْفٛجرافٝو اندتانٞع٢ً اجملاٍ 
  اجملاٍ املعيري املصيتكٌ ٚتفاعًيٗا َي       ت٬َٝ ايتفص٬ٝ  ي منٛ املٗاتا  عٓد

مميييا شييياِٖ ي منيييٛ أدا٥ٗيييِ املٗييياتٟ ٚتفيييٛقِٗ عًييي٢   منييي  اييييتعًِ بايفٝيييدٜٛ

املعتُدٕٚ ع٢ً اجملاٍ ٚشاِٖ ايتٛافيل اسبياد  بي      ا٫ْفٛجرافٝوصبُٛع١ 

ات َ  أشًٛ  املعتُدٕٚ ع٢ً اجملاٍ ا٫دتانٞ ايكا٥ِ ع٢ً اسبفغ ٚا٫شتعٗ

املعتُيدٕٚ عًي٢    ايت٬َٝ ع٢ً ايتفٛم ع٢ً صبُٛع١  با٫ْفٛجرافٝوايتعًِ 

 . با٫ْفٛجرافٝواجملاٍ 
        ٚفل َباد٨ ايٓعر١ٜ ايتٛشيع١ٝ يرػبًيٛ ، ٚاييو تٛضير إٔ تٓعيِٝ احملتي٣ٛ

ٜٓبغٞ إٔ ٜتِ بعهٌ َٛشي ، عئ  رٜيل ايهيٌ ٚييٝض ا٭جيسا٤، َٚئ ايبصيٝ          

با٭فهييات اير٥ٝصيي١ ٚاملٛاقييا ازبس٥ٝيي١  يتًُٝيي اإىل املعكييد، إضيياف١ إىل تسٜٚييد 

ِ ايو ت بل فٝٗا، مما ُٜٓيٞ   عًي٢ َصيت٣ٛ ايت بٝيل، ٜٚرجي  كييو إىل       اييتعً
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ٚفك ا  ايتعًِ، ٚدعِ تًُٝ ٚفك ا يٮشًٛ  اشباا بهٌ  تعًُٝٞتٛفر ضبت٣ٛ 

 .ايتعاتى٫شرتاتٝي١ٝ 
   ب ي١ ي  ت٪ند ايٓعر١ٜ ا٫تصاي١ٝ ع٢ً إٔ املعًَٛا  ع٢ً ظيبه١ ايٜٛي  املرتا

حايييي١ تغييير دا٥ييييِ ْتٝيييي١ ي بٝعيييي١ ايعصييير ٚت ٛتاتيييي٘، فاملعرفييي١ تتييييدفل      

باشتُرات ٚتتيدد نٌ سبع١، ٚفٗيِ املعًيِ ٜيتغر باشيتُرات بيتغر املعرفي١       

ٚتيييدفكٗا، فا٫تصييياي١ٝ ي َفَٗٛٗيييا تعتُيييد عًييي٢ تيييٛافر ايعكيييد ٚايٛصييي٬    

ٚايعيييبها  اييييو ٜصيييت ٝ  املعًيييِ ايتفاعيييٌ َعٗيييا، ٚبييي يو تصيييبر ايٓعرٜييي١     

٫تصيييياي١ٝ اْعهيييياط ٚاضيييير ي بٝعيييي١ ايييييتغر ٚايت ييييٛت ايرقُييييٞ املتصيييياتع   ا

يتهٓٛيٛجٝا ايتٛاصٌ ا٫جتُاعٞ عرب ايعيبها ، ٚبي يو ت٪نيد بعيهٌ ٚاضير      

ٚا٭ْعييي ١ ايتعًُٝٝييي١ ي اشتهعييياف املعرفييي١      ايتعًُٝٝييي١ عًييي٢ أثييير املٗييياّ   

 ٚاشتٝعابٗا بايتحدٜد ي ايب٦ٝا  ايو تدعِ ايتحفٝس ٚايتعٜٛل.
   ايتٛاصييٌ ا٫جتُيياعٞ ٚايتفاعييٌ املتييسأَ ٚايغيير َتييسأَ; يهييٞ   إتاحيي١ أدٚا

ٝ ييا َيي  بعضييِٗ    ايت٬َٝيي ٜتحيياٚت   ايييتعًِ أتيياح ، َٚيي  َعييرف  بعض يياإيهرتْٚ

، مما مني٢ ييدِٜٗ   بعض افرا املٓافص١ ٚايتفاعٌ فُٝا ب  املعًُ  ٚبعضِٗ 

َٗييياتا  اييييتعًِ ايييي اتٞ ٚاييييتعًِ ايتعييياْٚٞ ٚاييييتعًِ ايتعييياتنٞ، ٚاملٓاقعييي١   

 عاي١ ٚاملنُر٠ ايو زاد  َٔ َعًَٛاتِٗ ٚمنت َداتنِٗ.ايف
         عييرد ٚي حييدٚد عًييِ ايباحنيي١ ٫ تٛجييد دتاشييا  أٚ حبييٛ  تٓاٚيييت منيي 

 عًيي٢ َعتُييدٕٚ  املعييري ٚاجمليياٍ ،(فٝييدٜٛ/ اْفٛجرافٝييو  احملتيي٣ٛ ايتفيياعًٞ

 ت٬َٝ  ايصا ايناْٞ ا٫عدادٟ.  يد٣( اجملاٍ عٔ َصتكًٕٛ/اجملاٍ
    ١ ممييا ٜ٪نييد ٖيي ٙ ايٓتٝييي  ٟ تعتُييد عًُٝيي١   ، حٝييثْعرٜيي١ ايتعسٜييس ايفييٛت

ا٫نتعيياف عًيي٢ َبيياد٨ تًييو ايٓعرٜيي١ ٖٚييٞ يًعييامل اشييهٝسا، حٝييث أٖييتِ ي  

ٜدُهٔ إٔ ٜتعًُيٛا َئ خ٬هليا  بك يا ملعيدٍ       يًت٬َٝ ايبدا١ٜ بتصُِٝ دتٚط 

 Frames)  تكدَِٗ; عٔ  رٜل تكدِٜ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ هلِ ي صيٛت٠ إ ياتا   

ٜدع يي٢           نييٌ َٓٗييا ٜعييٌُ عًيي٢ َعًَٛيي١ تصييتنر امُلييتعًِ، فٝصييتيٝ  هلييا، ٚ

إٔ نر فٝ٘ بهيٌ   ايتًُٝ تعسٜس ا  بك ا ٫شتيابت٘، ٚكيو ي ادباٙ خ ٞ ع٢ً 

 اشب ٛا ، َٚٔ ثِ ٜفتكد ٖ ا ايٓعاّ اشب ٞ يعٓصر ايتفاع١ًٝ.
     ا ب ْٗيا عبييات٠ عيئ إظييات٠ ٝ ٝ ييا ٚٚصييف فايتغ ٜي١ ايراجعيي١ نهيئ ذبدٜيدٖا نُ

ٌ َعًَٛا  نهٔ تكدٜر نُٝتٗا، بُٝٓا ايتعسٜس نهٔ تعرٜف٘ ع٢ً أْ٘ ذبُ

ع١ًُٝ َتٛش ١ ي٘ ايكدت٠ ع٢ً تك١ٜٛ ا٫شتياب١ أٚ احتُاٍ زٜياد٠ حيدٚثٗا   

ف٢ املصتكبٌ، أ٣ إٔ ايتغ ٜي١ ايراجعي١ عًُٝي١ خاتجٝي١ ٚداخًٝي١ قيادت٠ عًي٢        

تٓعييِٝ ايصييًٛى فيي٢ نييٌ ا٭ٚقييا ، فٗيي٢ تٗييتِ بتٓعييِٝ ايصييًٛى فيي٢ نييٌ        

ا ايتغر ٚذبت أ٣ ظرٚط، أَا ايتعسٜس فٗٛ ع١ًُٝ خاتجٝي١ ٫ ٜتٓياٍٚ   َٛاق

إ٫ أْيييٛاع ضبيييدٚد٠ َييئ ايصيييًٛى انْصيييا٢ْ ٚبايتييياىل فييينٕ َفٗيييّٛ ايتغ ٜييي١    

 ايراجع١ أعِ ٚأمشٌ َٔ َفّٗٛ ايتعسٜس.

 تىصًات البشح: 
اشتٓاد ا إىل ايٓتا٥ا ايو تٛصٌ إيٝٗا ايبحث اسبايٞ نهئ تكيدِٜ ايتٛصيٝا     

 ايتاي١ٝ:

 دتٜ  املصتُر يًت٬َٝ  عًي٢ اشيتدداّ َٓصيا  اييتعًِ ايرقُٝي١ ٚخاصي١       ايت

ي ايعًُٝيي١ ايتعًُٝٝيي١، ٚتُٓٝيي١ َٗيياتاتِٗ ايتهٓٛيٛجٝيي١     اEdmodoآَصيي١ 

 مبا ٜتٛان  َ  ت ٛتا  املصتحدثا  ٚايت بٝكا  ايتع١ًُٝٝ.
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   ًَِراعييا٠ خصييا٥  َٚت ًبييا  ايت٬َٝيي  عٓييد ذبصيي  ٚت ييٜٛر ب٦ٝييا  ايييتع

 ٓ ٛ صييا  ايييتعًِ انيهرتْٚٝيي١ ي ايرقُٝيي١ ٚخاصيي١ َ ايتعًُٝييٞ  ٣تكييدِٜ احملتيي

، ايي ٟ  ٚا٫ْفٛجرافٝيو ايصيٛت ٚايرشيّٛ ٚايفٝيدٜٛ     ٢بعهٌ بصرٟ ٜعتُد عً

  ٚاحتٝاجاتِٗ ايتع١ًُٝٝ. ٜتٓاش  َ  خصا٥صِٗ ٚقدتاتِٗ
      تُٓٝيي١ قييدتا  َٚٗيياتا  ايت٬َٝيي  ي املعيياتن١ انيهرتْٚٝيي١ يبٓييا٤ احملتيي٣ٛ

 ايتعًُٝٞ ٚإداتت٘.

      ّب٦ٝيا  اييتعًِ ايكا٥ُي١    تٛجٝ٘ اْتباٙ املعًُ  عبيٛ أُٖٝي١ ٚفاعًٝي١ اشيتددا

ت٬َٝيي  املراحييٌ  تعًييِٝ  عًيي٢ ت بٝكييا  ٚاشييرتاتٝيٝا  ايفصييٌ املعهييٛط ي    

 بصف١ خاص١. ٚت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜبصف١ عا١َ ايتع١ًُٝٝ 

    اييييو مت تصيييُُٝٗا   تٛجٝييي٘ املعًُييي  ٫شيييتدداّ َٓصيييا  اييييتعًِ ايرقُٝييي١

، ي أٟ َي  ايت٬َٝي  َئ خ٬هليا    مليٛاد ايدتاشي١ٝ ا٭خير٣، ٚايتٛاصيٌ     عرد اي

 ٚقت َٚٔ أٟ َهإ.

   ا٫ٖتُيياّ مبٛانبيي١ ا٫دباٖييا  ايرتبٜٛيي١ اسبدٜنيي١ َٚييا تتضييُٓ٘ َيئ تسٜٚييد

بهٌ َا ٖٛ جدٜد َٔ َصيتحدثا  تهٓٛيٛجٝي١   يًت٬َٝ  امل٪شصا  ايتع١ًُٝٝ 

ايصيييحاب١ٝ  اييييتعًِ ا٫فرتاضيييٞ ٚاسبٛشيييب١  ٢خاصييي١ تًيييو اييييو تعتُيييد عًييي  

ملييا ٚجييد هلييا َيئ   َٚٓصييا  ايييتعًِ انيهرتْٚٝيي١ ٚضبفييسا  ا٭يعييا  ايرقُٝيي١ 

 .ذبكٝل ْٛاتا ايتعًِ املدتًف١فاع١ًٝ ي 

 ًُمكرتسات البشىخ املستكبل: 
ي ض٤ٛ ايٓتا٥ا ٚا٫شتٓتاجا  اييو مت ايتٛصيٌ إيٝٗيا ٜكيرتح ايبحيث اسبيايٞ       

 إجرا٤ ايدتاشا  ٚايبحٛ  ايتاي١ٝ: 

 ِباملٓصا  انيهرت١ْٝٚ ايكا١ُ٥ عًي٢ اشيرتاتٝي١ٝ ايفصيٌ     تكدِٜ من  ايدع

املعهٛط ي ايتعًِٝ ا٭شاشٞ ٚأثرٖيا ي تُٓٝي١ املفياِٖٝ ٚاييتفهر ا٫بتهياتٟ      

 يد٣ ت٬َٝ  املرح١ً انبتدا١ٝ٥.
          ًِبرْيياَا تييدتٜيب َكييرتح ننصييا  املعًُيي  َٗيياتا  ت ييٜٛر ب٦ٝييا  ايييتع

   ْ ٝيي١ ٚتٛظٝفٗييا داخييٌ ايفصييٌ    انيهرتْٚٝيي١ ايكا٥ُيي١ عًيي٢ املٓصييا  انيهرتٚ

 ايدتاشٞ.
     دتاشيييي١ َكاتْيييي١ بيييي  ايفصييييٍٛ ايتكًٝدٜيييي١ ٚايفصييييٍٛ املعهٛشيييي١ ن حييييد

اشرتاتٝيٝا  اييدَا عًي٢ تُٓٝي١ َٗياتا  اييتعًِ ايتعياتنٞ ٚا٫غبيراط ي        

 ايتعًِ يت٬َٝ  املرح١ً ا٫بتدا١ٝ٥.
   َصييتٜٛا  تكييدِٜ ا٭ْعيي ١ ايتعًُٝٝيي١ ٚاحملتيي٣ٛ     ايتفاعييٌ بيي   قٝيياط أثيير

بكيييا٤ أثييير اييييتعًِ ٚايرضيييا     باشيييرتاتٝي١ٝ ايفصيييٌ املعهيييٛط عًييي٢   ايرقُيييٞ 

 .يت٬َٝ  املرح١ً انبتدا١ٝ٥ ايتعًُٝٞ عبٖٛا
  ُِٝتُٓٝييي١ َٗييياتا  َيييا ٚتا٤ ي َٓصييي١ إيهرتْٚٝييي١ ٚفيييل َعييياٜر ازبيييٛد٠تصييي

يييي ٟٚ ا٫حتٝاجيييا  اشباصييي١ بف٦ييياتِٗ     املعرفييي١ َٚٗييياتا  اييييتفهر ايٓاقيييد   

 املدتًف١.  

    املٓصييا  انيهرتْٚٝيي١   ٢زبييٛاٍ ايكييا٥ِ عًيي  تصييُِٝ منييٛك  َكييرتح يًييٗاتا ا

ِ      بايفصييييٍٛ املعهٛشيييي١   ييييي ٟٚ   ٚفاعًٝتيييي٘ ي تُٓٝيييي١ بعييييض ْييييٛاتا ايييييتعً

 ا٫حتٝاجا  اشباص١ بف٦اتِٗ املدتًف١.
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   َصييدت ايييدعِ ٚتٛقٝييت تكدنيي٘ باملٓصييا  انيهرتْٚٝيي١ دتاشيي١ ايع٬قيي١ بيي 

فعٝيي١ ٚا٭شييايٝ  املعرفٝيي١ املدتًفيي١ ي تُٓٝيي١ َٗيياتا  ايييتفهر ايبصييرٟ ٚدا 

 .يت٬َٝ  املرح١ً ا٫عداد١ٜ انظباز
      تصييُِٝ َصيييادت ايييدعِ انيهرتْٚيييٞ بصييٛت٠ قا٥ُييي١ عًيي٢ ايكيييدت٠ اي ٖٓٝييي١

 يت١ُٝٓ َٗاتا  ايتفهر ايتهٓٛيٛجٞ يت٬َٝ  املرح١ً انبتدا١ٝ٥.
      بٓا٤ َعاٜر ب١٦ٝ تعًِ قا١ُ٥ ع٢ً َصادت املعرفي١ ايرقُٝي١ ي ضي٤ٛ ْعرٜي١

إْتييييا  بٓييييٛى ا٭شيييي١ً٦ ٚا٫ختبيييياتا     ايتفاعييييٌ ايرَييييسٟ يتُٓٝيييي١ َٗيييياتا   

 انيهرت١ْٝٚ يد٣ َعًُٞ اسباش  اٯيٞ باملرح١ً ا٫بتدا١ٝ٥.

 قآنُ املسادع: 
 :ًُأواًل: املسادع العسب 

تربٜٛا  تهٓٛيٛجٝا ايكرٕ اسبيادٟ ٚايععيرٜٔ تهٓٛيٛجٝيا ٜٚي      (. 2012إبراِٖٝ عبد ايٛنٌٝ ايفات.   -

 . ايكاٖر٠: دات ايفهر ايعربٞ.(290 

: ايييديتا ايكيياٖر٠ .(2ط   .تربٜٛييا  تهٓٛيٛجٝييا ايعصيير ايرقُييٞ(. 2015  .عبييد ايٛنٝييٌ ايفييات إبييراِٖٝ -

 يتهٓٛيٛجٝا اسباشبا .

-   ٟ فاعًٝي١ اخيت٬ف مني  عيرد احملتي٣ٛ ي امليدْٚا        (. 2015.  أمحد إبراِٖٝ عبد اشبيايل ايععيُاٚ

املرحًيي١ ايناْٜٛيي١   ي تُٓٝيي١ َٗيياتا  بٓييا٤ قٛاعييد ايبٝاْييا  ٚاشييتدداَٗا يييد٣ ت٬َٝيي     انيهرتْٚٝيي١

 . تشاي١ َاجصتر در َٓعٛت٠. ن١ًٝ ايرتب١ٝ. جاَع١ ا٭زٖر. ا٭زٖر١ٜ

املعازبي١ ازبرافٝهٝيي١ يًصييٛت ايرقُٝي١ ٚتُٓٝيي١ املفياِٖٝ ايفٛتٛدرافٝيي١ يييد٣    (. 2010  .أمحيد َٛشيي٢  -

نًٝي١   .تشياي١ َاجصيتر دير َٓعيٛت٠     .ات٬َٝ  تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ املصتكً  ٚاملعتُدٜٔ إدتانٝ ي 

 جاَعيي١  ٓ ا. .ايرتبٝييييي١ ايٓٛع١ٝ

ت ثر ايع٬قي١ بي  أشيايٝ  تتياب  عيرد املٗيات٠ ٚا٫شيًٛ  املعرفي٢ يًُيتعًِ          (. 2008 . أ ا٤ ع ١ٝ -

 ِ تشييياي١  .بيييرباَا ايهُبٝيييٛتر ايتعًُٝٝييي١ عًييي٢ نفيييا٠٤ ا٭دا٤ املٗيييات٣ يت٬َٝييي  تهٓٛيٛجٝيييا ايتعًيييٝ

 ًٛإ.جاَع١ ح .ن١ًٝ ايرتب١ٝ در َٓعٛت٠. َاجصتر

 ايفٝييييدٜٛ ضباضييييرا  ي ايعاظيييي١ ترنٝيييي  (. منيييي 2017أظييييرف أمحييييد عبييييد ايعسٜييييس زٜييييدإ.     -

 املٛاقيييي  عييييرب ايييييتعًِ عبييييٛ ٚا٫دبيييياٙ ايبصييييرٟ ايييييتفهر َٗيييياتا  تُٓٝيييي١ ي ٚأثييييرٙ ايتعيييياتن١ٝ

  506 – 470(،2 32ٚحبٛ ،  دتاشا  ايرتب١ٝ تهٓٛيٛجٝا ايتعاتن١ٝ صب١ً

(. أثير ايتفاعييٌ بي  مني  اييدعِ  املتٓكييٌ     2015  .اسبُٝيد  أظيرف زٜيدإ، ٚيٝيد اسبًفياٟٚ، ٚا٥ييٌ عبيد      -

امليي٪متر . ٚا٭شييًٛ  املعييري ي تُٓٝيي١ ايتحصييٌٝ ٚبكييا٤ أثيير ايييتعًِ  يييد٣ ت٬َٝيي  ايدتاشييا  ايعًٝييا    

 ايرٜاد. .ايدٚيٞ ايراب  يًتعًِ ا٫يهرتْٚٞ  ٚايتعًِٝ عٔ بعد
ٟ  أْيٛت  - ِ  حبيٛ   ي املعرفٝي١  شيايٝ  ا٭(. 1995 (.ايعيرقاٚ  ي ٚت بٝكاتٗيا  ايعربٝي١  اييٓفض  عًي

 .املصر١ٜ َهتب١ ا٭ظبًٛ :ايكاٖر٠ .ايرتب١ٝ

(. أثييير ايتفاعيييٌ بييي  ايتًُٝحيييا  ايبصييير١ٜ ٚا٭شيييًٛ  املعرفييي٢ فييي٢ ايهتيييا      2013  .إنيييإ صييي٬ح  -

شييتدداّ يييد٣ ت٬َٝيي  املرحًيي١    انيهرتْٚيي٢ عًيي٢ ايتحصييٌٝ املعرفيي٢ ٚا٭دا٤ املٗييات٣ ٚشييٗٛي١ ا٫     

 .45 -3ا ا ٜٓاٜر، (، 23  1. صب١ً تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ .اينا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ ا٭شاش٢

ايتفاعيٌ بي  مني  ايتٛجٝي٘ ٚا٭شيًٛ  املعيري ي املييعٌُ ا٫فرتاضيٞ عًي٢           أثير (. 2016  .جاد اح ءدّ -

 ِ تشييياي١  .تُٓٝييي١ َٗييياتا  انْتيييا  اي بييياعٞ ايصيييرجراي ييييد٣ ت٬َٝييي  ظيييعب١ تهٓٛيٛجٝيييا ايتعًيييٝ

 جاَع١ ا٭زٖر. .ن١ًٝ ايرتب١ٝ .َاجصتر در َٓعٛت٠

 .ايكاٖر٠: دات املعاتف. عًِ ايٓفض ايُٓٛ ااي فٛي١ ٚاملراٖك١ا(. 1986حاَد عبد ايص٬ّ زٖرإ.   -

ِ  (.2001  زٖيرإ. عبيد ايصي٬ّ   حاَد  - ايكياٖر٠: َهتبي١    .5. طٚاملراٖكي١ا  اي فٛيي١ "ايُٓيٛ   ْفيض  عًي

 .ايهت  عامل
 ا٫ْفٛجرافٝو اشتدداّ يتفعٌٝ ا٭شاش١ٝ ملرتهسا (. ا2015.  أمحد عبد ايباش  ضبُد حص  -

َتيييياح عًيييي٢ اشبيييي  املباظيييير   ، ٜٓيييياٜر، 15صبًيييي١ ايتعًييييِٝ انيهرتْٚييييٞ.  ٚايييييتعًِ،  عًُييييٝو ي
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http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task
show&id=494 ٍٛ12/3/2017(. تاتٜخ ايٛص .) 

ٛ  َهتب١ :ايكاٖر٠ .ٚايبحث ايٓعر١ٜ ب  املعرف١ٝ ا٭شايٝ (. 1994  .محدٟ ايفرَا٣ٚ -  ا٭ظبًي
 .املصر١ٜ

دات صييفا٤  . ا٫شييهٓدت١ٜ:ا٭شييايٝ  املعرفٝيي١ بيي  ايٓعرٜيي١ ٚايت بٝييل    (. 2009  .محييدٟ ايفرَييا٣ٚ  -

 يًٓعر ٚايتٛزٜ .

أثر اشتدداّ اشرتاتٝي١ٝ ايتعًِ املكًٛ  ي ايتحصيٌٝ ا٭نيادنٞ    .(2015  .حٓإ بٓت أشعد ايسٜٔ -

      ٔ اجملًيي١ ايدٚيٝيي١ ايرتبٜٛيي١    .يتًُٝيي ا  نًٝيي١ ايرتبٝيي١ جباَعيي١ ا٭َيير٠ ْييٛت٠ بٓييت عبييد ايييرمح

 .186-171(، 1 4املتدصص١، 

فاعًٝيي١ ايتعًييِٝ املدًيي  نتكييإ َٗيياتا  تصييُِٝ املٛاقيي  ايتعًُٝٝيي١ يييد٣          (.2009  .حٓييإ قًكًٝيي١  -

 .ت٬َٝيي  ظييعب١ اسباشيي  اٯىل بهًٝيي١ ايرتبٝيي١ ايٓٛعٝيي١ ب ٓ ييا ٚع٬قيي١ كيييو با٭شييًٛ  املعرفيي٢       

 جاَع١  ٓ ا.  .ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ .در َٓعٛت٠ تشاي١ َاجصتر

ايتعًِٝ يًكرٕ ايٛاحد ٚايععرٜٔ. امل٪متر ايعًُٞ (. َٗاتا  تهٓٛيٛجٝا 2012  ايعاعر.ضبُد حٓإ  -

ازبُع١ٝ املصر١ٜ  .اينايث ععر بعٓٛإ: تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ انيهرتْٚٞ ادباٖا  ٚقضاٜا َعاصر٠

 .27 -23. ايكاٖر٠ .يتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ

ٛ  ضباضيرا   عيرد  أشًٛ  ب  (. ايتفاع2016ٌدايٝا أمحد ظٛق٢ ناٌَ ع ١ٝ.   -  ايرقُٝي١  ايفٝيدٜ

 املعرفي٢  ٚا٫شيًٛ  ( ايبصير١ٜ  ٚايتًُٝحيا   بيايٓ   املصيحٛب١  ايعاظي١ /  ايعاظ١ أحدا  تصيٌٝ 

 ٙ ِ  َٗيياتا  تُٓٝي١  عًيي٢ ٚاثير  نًٝيي١  يي٬  ييد٣  ٚت ٜٛرٖييا ايتعًُٝٝي١  ايرقُٝيي١ ايكصيي  تصيُٝ

   ٜٓاٜر. – 3(،1 26ٚحبٛ ،  دتاشا  شًص١ً ايتعًِٝ تهٓٛيٛجٝا ايرتب١ٝصب١ً

ايع٬ق١ ب  أمنياط تٓعيِٝ احملتي٣ٛ ي بيراَا ايٛشيا٥ٌ ايفا٥كي١       (. 2010تاْٝا إبراِٖٝ أمحد ايصٝد.   -

تشاي١ َاجصتر در َٓعيٛت٠. َعٗيد ايدتاشيا  ايرتبٜٛي١. جاَعي١      ايتع١ًُٝٝ ٚب  نفا٠٤ ايتعًِ. 

 ايكاٖر٠.

أثيير اخييت٬ف أشييايٝ  عييرد احملتيي٣ٛ انيهرتْٚييٞ عًيي٢ ا٭دا٤ املٗيياتٟ  (. 2009تاْٝييا أمحييد نصييا .   -

جاَعي١   .نًٝي١ ايرتبٝي١ ايٓٛعٝي١    .دير َٓعيٛت٠   َاجصيتر يد٣ ت٬َٝ  تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ. تشياي١  

 املٓٛف١ٝ.

فاعًٝيي١ اشييتدداّ ايهتييا  انيهرتْٚيي٢ فيي٢ تُٓٝيي١ بعييض َٗيياتا  ايتعاَييٌ َيي    (. 2013  .تظييا ضبُييد -

ٔ  اسباشيي  ٚدافعٝيي١ انظبيي  تشيياي١   .از يييد٣ ت٬َٝيي  ايصييا اينايييث انعييداد٣ املصييتكً  ٚاملعتُييدٜ

 جاَع١ املٓٝا. .ن١ًٝ ايرتب١ٝ در َٓعٛت٠. َاجصتر

أثييير ايتفاعيييٌ بييي  أمنييياط اييييدعِ باملعاَيييٌ انفرتاضييي١ٝ ملكيييرتا  ايعًيييّٛ    (. 2012  .تَضيييإ ايصيييٝد -

ديير  تشيياي١ دنتييٛتاٙ .عدادٜيي١ٚا٭شييايٝ  املعرفٝيي١ فيي٢ تُٓٝيي١ ا٭دا٤ ايعًُيي٢ يت٬َٝيي  املرحًيي١ ا٫ 

 جاَع١ حًٛإ. .ن١ًٝ ايرتب١ٝ َٓعٛت٠.

أثر ايتفاعٌ ب  من   َٔ شيكا٫  اييتعًِ ٚأشيًٛ  اييتعًِ عٓيد تصيُِٝ       ( .2008  .زٜٓ  ايص٬َٞ -

بييراَا ايهُبٝييٛتر َتعييدد٠ ايٛشييا٥  عًيي٢ ايتحصييٌٝ ٚزَيئ ايييتعًِ َٚٗيياتا  ايييتعًِ اييي اتٞ يييد٣    

 جاَع١ ع  مشض. .ن١ًٝ ايبٓا  در َٓعٛت٠. تشاي١ دنتٛتا٠ .ايتًُٝ ا  املعًُا 
ِ  اخيت٬ف  (. أثير 2016زٜٓ  ضبُد حصٔ خًٝف١، أمحد فِٗٝ بيدت عبيد امليٓعِ.      -  صبُٛعيا   حيي

ّ  ايكابًٝي١  َٚصيت٣ٛ  اسبٛشيب١ ايصيحاب١ٝ   ب٦ٝي١  ي ايتعياتى  َٗياتا    تُٓٝي١  عًي٢  ي٬شيتددا

ِ  انيهرت١ْٝٚ انظباز ًَفا  إْتا  ِ  ٚاييتعً دتاشيا   ييد٣ ت٬َٝي  ايدتاشيا  ايعًٝيا.      كاتٝيا   امليٓع

 . 114 - 61(، 75  ايصعٛد١ٜ ضبه١ُ. –عرب١ٝ ي ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفض 

(. أثيير ايتدصيي  ا٭نييادنٞ ٚا٭شييًٛ  املعييري عًيي٢ تصييُِٝ ٚإْتييا  ًَييا       2007شييعاد ظيياٖ .    -

ت. صبًييي١ صبًييي١ َٗييياتا  اشيييتدداّ ا٫ْرتْييي   انظبييياز ييييد٣ ايت٬َٝييي  املعًُييي  بهًٝييي١ ايرتبٝييي١.     

 .40 - 3(،  17  .1تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ. 

(. برْاَا إيهرتْٚٞ يت١ُٝٓ بعض املٗاتا  ايتهٓٛيٛج١ٝ يًتًُٝ ٠ 2015  .ايفتاح َرزٚم  اح عبد -

 .137 -124 (،9  1. عُإ .صب١ً ايدتاشا  ايرتب١ٜٛ ٚايٓفص١ٝاملع١ًُ برٜاد ا٭ فاٍ عرب ايٜٛ . 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=show&id=494
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=show&id=494
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ٕ  .ٚايفصيٌ املكًيٛ    املدَا ايتعًِ(. 2015  .ايعرَإعبد اسبُٝد  عا ا - يًٓعير   املصير٠  دات :عُيا

 .ٚاي باع١ ٚايتٛزٜ 

(. دتج١ اَت٬ى  ًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ي ازباَع١ ا٭تد١ْٝ يًُٗاتا  2017عا٥ع١ بدت.   -

 44َا.  .ازباَع١ ا٭تد١ْٝ. دتاشا  ي ايعًّٛ ايرتب١ٜٛايتهٓٛيٛج١ٝ املتض١ُٓ ي ا٫قتصاد املعري. 

 2 ،)159- 180. 

 . ايكاٖر٠: عامل ايهت .شٝهٛيٛج١ٝ كٟٚ ا٫حتٝاجا  اشباص١(. 2013عبد امل ً  أَ  ايكرٜ ٞ.    -

ِ  (. 2012عبيييد امل ًييي  أَييي  ايكرٜ يييٞ.     - . 5. طشيييٝهٛيٛج١ٝ كٟٚ ا٫حتٝاجيييا  اشباصييي١ ٚتيييربٝتٗ

 ايكاٖر٠: َهتب١ ا٫ظبًٛ املصر١ٜ.

ا٫شييهٓدت١ٜ: دات  .صييٌٝ بيي  ايٓعرٜيي١ ٚايت بٝييل  ايتييدتٜض ا٭(. 2015عصيياّ ضبُييد عبييد ايكييادت.     -

 املعرف١ ازباَع١ٝ.

ت٣٩ ٚدبييات  ي تييدتٜض املفيياِٖٝ  ايُٓيياك  ٚا٫شييرتاتٝيٝا     (. 2017عصيياّ ضبُييد عبييد ايكييادت.     -

 ا٫شهٓدت١ٜ: دات املعرف١ ازباَع١ٝ.امل ٛت٠(. 

ٔ  عي٤٬  - ٌ  اشيرتاتٝي١ٝ  (. تٛظٝيا 2015شيعد َتيٛيٞ.     اييدٜ ِ  عًُيٝو  ي املكًيٛ   ايفصي  ايتعًيٝ
 ِ ٟ   املي٪متر  .ٚاييتعً  ايرٜاضيٝا   يرتبٜٛيا   املصير١ٜ  يًيُعٝي١  ععير  اشبياَض  ايعًُيٞ ايصيٓٛ
 .107-90َصر.   ٚايععرٜٔ اسبادٟ َٗاتا  ايكرٕ ٚت١ُٝٓ ايرٜاضٝا  ٚتعًِ تعًِٝ :بعٓٛإ

َتعيدد٠  أثير اخيت٬ف مني  امليٓعِ ايتُٗٝيد٣ املصيتددّ في٢ بيراَا ايهُبٝيٛتر          (. 2000  .عُرٚ ع٬ّ -

ايٛشيا٥ٌ عًي٢ ذبصيٌٝ ت٬َٝي  ظيعب١ تهٓٛيٛجٝييا ايتعًيِٝ املصيتكً  ٚاملعتُيدٜٔ َٚصيت٣ٛ أدا٥ٗييِ          

 جاَع١ ا٫زٖر. .ن١ًٝ ايرتب١ٝ در َٓعٛت٠. تشاي١ َاجصتر .ايع٢ًُ ف٢ َكرت ايهُبٝٛتر

(. من يا تكيدِٜ   2015عُرٚ ضبُد ضبُد أمحد دتٜٚغ، إنإ أمحد ضبُد ضبُد عٝيد اييدخ .     -

ا٫ْفٛجرافٝو  اينابت / ٚاملتحرى( عرب ايٜٛ  ٚأثرُٖا ي تُٓٝي١ َٗياتا  اييتفهر ايبصيرٟ ييد٣      

صبًي١ تهٓٛيٛجٝيا ايتعًيِٝ شًصي١ً دتاشيا  ٚحبيٛ  ضبهُي١.        أ فاٍ ايتٛحد ٚادباٖياتِٗ عبٖٛيا.   

 .364 – 265(، 25  2صر١ٜ يتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ. ازبُع١ٝ امل

اجملًي١   .(. عًِ اييٓفض في٢ ايعيامل ايعربي٢ : دتاشي١ حايي١ َئ ايدٚيي١ ايٓاَٝي١         1993  .ف٪اد أبٛ ح   -

 . 5 .املصر١ٜ يًدتاشا  ايٓفص١ٝ

. 6. طمنييٛ انْصييإ َيئ َرحًيي١ ازبييٓ  اىل َرحًيي١ املصييٓ  (. 2012ءَيياٍ صييادم.   ،بييٛ ح يي أفيي٪اد  -

 .َهتب١ ا٫ظبًٛ املصر١ٜ :ايكاٖر٠

 . ايكا٣ر٠: َهتب١ ا٭ظبًٛ املصر6.١ٜ. ط عًِ ايٓفض ايرتبٟٛ(. 2000ٚأَاٍ صادم.   ،ف٪اد أبٛ ح   -

ا٫ظبًيٛ   َهتبي١  :ايكاٖر٠ .املراٖك١ إىل امل٬ٝد َٔ ايُٓٛ شٝهٛيٛج١ٝ .(2003  صبدٟ ايدشٛقٞ. -

 املصر١ٜ.

ٞ إبيراِٖٝ  ضبُد  - جاَعي١   .نًٝي١ ايرتبٝي١   .3. طاملعًَٛاتٝي١ ٚايرتبٝي١  قيرا٤ا  ي  ( . 2012   .ايدشيٛق

 .حًٛإ
. عُيإ; ا٭تدٕ: دات  اشتدداّ اسباش  ا٫ييٞ يي ٟٚ ا٫عاقي١ ايصيُع١ٝ    (. 2011ضبُد ايٓٛبٞ ضبُد.   -

 ٚفا٤ يًٓعر ٚايتٛزٜ .
 . ايكاٖر٠: دات ايه١ًُ.عًُٝا  تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ،أ(. 2003ضبُد ع ١ٝ يٝض.   -

 . ايكاٖر٠: دات ايه١ًُ.َٓتٛجا  تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ، (. 2003ضبُد ع ١ٝ يٝض.   -

.ايكييياٖر٠: دات ايصيييحا  يًٓعييير 2. ط تهٓٛيٛجٝيييا ايتعًيييِٝ ٚاييييتعًِ(. 2009 . ضبُيييد ع ٝييي١ ييييٝض -

 ٚايتٛزٜ .

(. فاع١ًٝ برْاَا إيهرتْٚٞ َكرتح يت١ُٝٓ املٗاتا  ايتهٓٛيٛج١ٝ يد٣ 2018َٓاٍ عكٌٝ اسبيٞ.   -

 .196 -137 .199َصر.  .صب١ً ايكرا٠٤ ٚاملعرف١عضٛا  ١٦ٖٝ ايتدتٜض ي جاَع١ اجملُع١. 

 . ايكاٖر٠: دات ايفهر ايعربٞ.ب٦ٝا  ايتعًِ ايتفاع١ًٝ(. 2014ْبٌٝ جاد عسَٞ.   -

أثيير ايتفاعييٌ بيي  دعاَييا  ايييتعًِ ايبٓا٥ٝيي١ ي بييراَا ايٛشييا٥  ايفا٥كيي١ عييرب     (.2012  .ْعُٝيي٘ فييرا  -

يهرت١ْٝٚ ٚا٭شًٛ  املعري ي ت١ُٝٓ بعيض جٛاْي  اييتعًِ ييدٟ ت٬َٝي  نًٝي١ ايرتبٝي١        املٛاق  ان

 جاَع١ قٓا٠ ايصٜٛض. .ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايعرٜغ در َٓعٛت٠. تشاي١ َاجصتر .بايعرٜغ

-   ٝ ٞ ٖاظِ شيعٝد إبيراٖ ِ  ٚشيا٥   تٓيٛع  (. فاعًٝي١ 2011.  ِ ايعيرْٛب ٞ  احملتي٣ٛ  تكيدٜ  ي يٛحيد٠  ايرقُي

ٌ  ي املٗٓي١  ْٚٛع ايٓكاٍ انيٝهرتْٚٞ ايتعًِ تهٓٛيٛجٝا  ِ  ايكابًٝي١  ٚ ايتحصيٝ  ييد٣  املصيتُر  يًيتعً
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ِ  عبٛ ٚادباٖاتِٗ ايتعًِٝ تهٓٛيٛجٝا صباٍ ي املتدصص  صبًي١ نًٝي١ ايرتبٝي١.    ايٓكياٍ،   اييتعً

146   1 ،)503 - 622  . 

-  ٕ أثيير اشييتدداّ اشييرتاتٝي١ٝ ايفصييٍٛ املكًٛبيي١ عًيي٢ ذبصييٌٝ    (. 2016.  اهليياّ عبييد ايهييرِٜ ايصييعدٚ

 .11-1( . 6 5 اجمل١ً ايرتب١ٜٛ ايدٚي١ٝ، .ايت٬َٝ  ٚع٢ً تضأٖ عٔ املكرت

فاعًٝي١ برْياَا نُبٝيٛتر َتعيدد ايٛشيا٥ٌ  قيا٥ِ عًي٢ اخيت٬ف          (.2009  خًٝفي١.  ضبُيد  أْيٛت  ٖعاّ -

تٓعييِٝ احملتيي٣ٛ ٚاحتٝاجييا  املعًُيي  املٗٓٝيي١ َيئ املصييتحدثا  ايتهٓٛيٛجٝيي١ ي تُٓٝيي١ َٗيياتا           

  ٟ نًٝيي١ ايرتبٝيي١. جاَعيي١  . . تشيياي١ دنتييٛتاٙ ديير َٓعييٛت٠  اشييتدداَِٗ هلييا ٚتفهرٖييِ ا٫بتهييات

 ا٭زٖر بايكاٖر٠.

ِ (. ايتفاعٌ ب  أمناط عرد احملت٣ٛ ي ب٦ٝا  ايتع2014ً  إبراِٖٝ. ضبُد ٚيٝد ٜٛشا -

انيهرت١ْٝٚ ايكا١ُ٥ ع٢ً نا٥ٓا  ايتعًِ ٚأدٚا  انحبات بٗا ٚأثرٙ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاتا  إدات٠ 

شًص١ً حبٛ   قٛاعد ايبٝاْا  ٚقاب١ًٝ اشتدداّ ٖ ٙ ايب٦ٝا  يد٣ ت٬َٝ  املرح١ً اينا١ْٜٛ.

 .(، ٜٓاٜر24  1تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ. . صب١ً ٚدتاشا  ضبه١ُ
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